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„Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye“ 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında  onaylanan proje „ECO 
WOMAN - daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“,  
Yambol „Eurokulüb KADIN“ ve Turkiye Cumhuriyeti Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası partnerliğiyle, proje kapsamında faaliyet № 2: “Doğal ortamın ana 
bileşenlerinin korunması ve saklanması ile ilgili sorunlara yönelik insanların görüş 
ve tutumları ile ilgili bilgilendirici anket araştirması ve analizi ” gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir.  

 
Araştırmanın ve projenin temel hedefleri  

Projenin temel hedefi, sınırın her iki tarafında partnerliklerin oluşması, karşılıklı 
öğrenme girişimleri yoluyla büyük insan gruplarını etkilemek, iyi uygulamaları 
karşılıklı paylaşmak, ve sınır ötesi bölgesinde dağanın korunmasına karşı ve 
başlıca bileşenleri olan - hava, su ve toprak kirliliğine karşı korunma konusunda 
ortak bir ilgi oluşturulmasıdır.  
Projenin gerçekleştirilmesindeki temel faydalar, doğal kaynakları yöneten ve 
kullanan insanların doğal çevrenin önemli unsurlarının korunmasına öncülük 
edecek ve insanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için ilgili herşey ile ilgili 
ekolojik ve güvenli uygulamaları uygulayarak, uzun vadeli olacak yetkin kapasite 
oluşturulması ve farkındalığın yaratılmasıdır. 
Hedef grubu olan sanayi ve tarım sektörlerinde ve ilgili kurumlardaki uzmanların 
ve işçilerin yararları doğanın korunması ve yeni yenilikçi uygulamaların ve ortak 
girişimlerin uygulanması konusunda daha fazla farkındalık yaratılması olacaktır. 
Proje ortakları programın konusuyla ilgili daha önceden gerçekleştirdikleri ortak 
projeleri inşa ederek yeni deneyimler, bağlantılar ve faydalı ortaklıklar 
kazanacaklardır. 
 
Hedef grubu olan sanayi ve tarım sektörlerinde ve ilgili kurumlardaki uzmanların 
ve işçilerin yararları doğanın korunması ve yeni yenilikçi uygulamaların ve ortak 
girişimlerin uygulanması konusunda daha fazla farkındalık yaratılması olacaktır. 
Proje ortakları programın konusuyla ilgili daha önceden gerçekleştirdikleri ortak 
projeleri inşa ederek yeni deneyimler, bağlantılar ve faydalı ortaklıklar 
kazanacaklardır. 
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Mevcut bilgilendirici anket araştırması, sosyolojinin araç ve gereçlerini 
kullanılarak çevresel sorunların gelecekteki gelişimi ve bunlarla nasıl başa 
çıkılacağı konusunda beklentileri ve fikirleri bakımından vatandaşlar, vatandaşlar, 
doğa savunucuları, eğitim ve bilim temsilcileri ve yerel yönetim temsilcileri için 
insanların komşuluk ilişkileri bölgenin ekolojik gelişimini belirleyen faktörlerin 
gelecekteki gelişimi hakkındaki beklentileri ve fikirleri hakkında bilgi toplamayı 
hedeflemektedir. 
  
Bilgilendirici anket araştırmasının görevleri  
 

Bu bilgilendirici anket araştırması ve onun analizinin görevlerinden temel 
olanı sınır ötesi bölgede yaşayan vatandaşların, doğal kaynakların sömürülmesi 
ve korunmasına ilişkin  kilit pozisyonda olan insanların ihtiyaçlarını, tutumlarını ve 
kapasitelerini belirlemek, son yıllarda çevreye karşı olan makul olmayan 
tutumlardan kaynaklanmakta olan yeni yaklaşım ve uygulamaların 
uygulanmasıdır.   
 
Bilgilendirici anket araştırması ve onun analizinin ikinci görevi yeni motive 
edici eğitimi, kirlilik tehditlerinin incelenmesi ile, bölgenin sürdürülebilir çevresel 
gelişimini sağlayan koşulların ve doğal ve sübjektif faktörlerin toplamının analizi 
ile,  uzmanlık, bilgilendirme ve tanıtım biçimlerini uygulayarak sınır ötesi bölgede 
çevre dostu yaşam ve aktivite alanında yeni fikirlerin başlatılması ve sınır ötesi 
bölgede sürdürülebilir kalkınma alanında yeni fikirler başlatılarak projenin hedef 
kitlelerinin uygun temsilcilerinin gerekli hazırlığı ve motivasyonunun kapsamını, 
istenen formlarını ve hacmini belirlemektir.   
 
Bilgilendirici anket araştırmasının bir diğer görevi ise küresel ısınma gibi, 

sınır ötesi bölgede doğal afetler gibi sorunlar ve  bu sorunlara yol açan sebeplerle 
başa çıkmak ve bunları ortadan kaldırmak için gerekli araç ve gereçleri kullanmak  
ile ilgili eğilimler ve süreçleri formüle etmektir.   
 
Araştırma çalışmasının ve analizinin bir diğer amacı da projenin 
gerçekleştirilme sürecinde öngörülen faaliyet ve formlara dahil edilecek hedef 
gruplarından uygun temsilcileri seçmek, proje dahilinde gerçekleşecek olan 
faaliyet ve etkinliklerle ilgili önceden bilgilendirmek, çevrenin korunmasına ilişkin 
teknolojilerin incelenmesi, sınır ötesi bölgede çevrenin gelişmesini sağlayan 
koşulların ve doğal ve sübjektif faktörlerin toplamının analizidir.    
 
Araştırma çalışmasının ve analizinin göz ardı edilemeyecek ve son sıralarda 
yer alamayacağı bir diğer amacı da, daha önce çevreye uygulanmayan fikir ve 
uygulamaların geliştirilmesi ve yönlendirilmesi ve insanların doğa dostu bir yaşam 
için potansiyellerinin geliştirilmesi ile ilgili gezegenin doğal çevresinin ve özellikle 
sınır ötesi bölgenin bileşenlerinin korunması ile ilgili fikirlerin vatandaşlar ve kamu 
yapıları arasında yeni modern etkileşim biçimlerinin getirilmesine yönelik ve 
sorunları çözmek için ulusal ve bölgesel devlet kurumlarının ve kuruluşların ve 
belediyelerin dikkatini çekmektir 
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Proje konusu ve araştırmaya giriş 

 
Bu projenin amacı, karşılıklı öğrenme girişimleriyle büyük insan gruplarını aramak 

ve etkilemek, ve sınır ötesi bölgenin doğasında ve ana bileşenlerinde - hava, su 

ve toprak ve bunlardan canlı bitki ve hayvanlara bulaşan kirliliğin korunmasıyla 

ilgili ortak bir ilgi oluşturmaktır. Sınır ötesi bölgesi olan Yambol - Edirne coğrafi 

bölgede sanayi, enerji ve büyük sanayi tesisleri sektörlerinde kirletici maddelerin 

bulunmamasından dolayı başlıca çevresel bileşenler iyi çevresel performansla 

karakterize edilmektedir. Bölgenin ayırt edici bir özelliği çok verimli topraklara 

sahip olmasıdır, bölge toplam alanının yaklaşık % 60-70'ini temsil etmektedir. Her 

iki ülkede de çevre kirliliğine karşı tutum bakımından benzerlikler ve farklılıklar 

bulunmaktadır, bunlar ortak bir pozitif sınır ötesi etki sağlamak ve ortak çevresel 

bileşenlere yönelik tutum sağlamak için özel önlemler ve müdahaleler gerektedir. 

İki ülkede kirliliğe farklı yaklaşımlar, iki ülkenin farklı politik durumlarından 

kaynaklanmaktadır - örneğin, Bulgaristan bir AB üyesi ve Türkiye henüz değil. 

Planlanan proje faliyetleri, Avrupa mevzuatı ve direktiflerine uygun olarak doğal 

kaynakların ekolojisinin korunmasında eşit muamele sağlanmasını ve bunun 

çeşitli olumlu etkilere neden olmasını hedeflemektedir.  

Doğal çevrenin bir parçası olarak sınır ötesi bölgenin ekosistemi, içinde 

yaşadığımız ve çalıştığımız parametrelere ulaşmak için sürekli birikim ve değişim 

yoluyla milyonlarca yıl boyunca oluşmuştur. Ortak temel sorun, sınır ötesi 

bölgedeki nüfusun sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan toprak, su ve hava yoluyla 

tarımsal ürünlere ve gıda maddelerine geçen tarım ilacı ve gübrelerin aşırı 

kullanımıdır. Son yıllarda, tüketiciler kirlenmiş toprak, su ve hava nedeniyle 

gıdaların içerdikleri zararlı maddelere, gıdaların ekolojisine ve saflığına gayet 

duyarlı hale gelmiştir.  

Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesinin bir dizi durumdan dolayı nispeten temiz 

olmasına karşı bu özelliğini kaybetme tehdidi de bir gerçektir. Bölgede öyle büyük 
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ölçekli ve büyük endüstriyel kirleticiler bulunmamaktadır, ancak temel sanayi 

olarak yoğun tek kültürlü tarım bulunmaktadır ve bundan dolayı çevrenin ana 

bileşenlerini, tarım ürünlerini, gıdaları kirleten ve doğrudan insan sağlığını 

etkileyen pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin yoğun kullanımını içermektedir.    

Burada söylenenler, bölgenin doğal kaynakların (toprak, su, hava) kalitesini 

korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan nüfus bilinci girişimlerini uygulamadaki 

gereksinimlerini doğrulamaktadır. Çevrenin korunması ile ilgili çevre 

parametrelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi, eğitim yoluyla yeni kapasite 

geliştirmek ve deneyim paylaşımı ve know-how olması gerekmektedir. Tarım, 

bölgede çok önemli ve güçlü bir sektirdür.    Ancak bu haliyle doğal çevre için 

tehtid oluşturmaktadır. Temel doğal kaynakların kimyasal kirlenme riskini azaltan, 

ağırlıklı olarak toprak ve su üzerinde durularak, sektörde alternatif organik tarımı 

hedefleyen bir dönüşüm aramak zorunlu hale gelmektedir. Çözüm, biyolojik 

olarak aktif maddeler ve zararlı böceklerin doğal düşmanları yoluyla zararlılara ve 

hastalıklara karşı koruma sağlamaktır. Organik üretim, teknolojik süreç 

kısıtlamaları ile ilgili uzmanlık bilgisinin edinilmesini gerektirir, ayrıca yasal 

gerekliliklerin optimizasyonu ve organik ve çevre dostu ürünlerin 

sertifikalandırılması ve etiketlenmesi konusundaki karmaşık ve masraflı bir süreç 

de bulunmaktadır. Proje, doğal kaynakları korumak için eğitimlerle, organik ve 

doğal üretimin aktivasyonu ve tanıtımı ile, organik tarım ürünlerinin küçük 

işletmelerde pazarlanması ile tarım sektöründe çalışanların kapasitesini 

arttırmaya yönelik girişimler ve faaliyetler gerçekleştirecektir 
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Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin Avrupa politikaları 

ve stratejileri  

Bu analizin hazırlanmasının temeli, sınır ötesi bölgede yaşayan ve çalışan 

insanların çevre sorunlarına yönelik bildirdikleri görüş ve tutumlarına ilişkin 

anketten elde edilen verilerdir. Analizi hazırlayan ekip aynı zamanda rtak doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili ana Avrupa politika ve stratejilerini 

gözden geçirmiştir.  Bu politikalar ve stratejiler, Avrupa Birliği'nin çevre alanındaki 

uzun vadeli siyasi ve yasal çerçevesini tanımlamanın yanı sıra, kısa ve uzun 

vadede toplumun genel sosyo-ekonomik kalkınma dengesini optimize etmeye de 

hizmet etmektedir. Bu politikalar ve stratejiler, Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi 

bölgesinde uygulanması ve iki ülkenin statüsünde ortak doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ile ilgili Avrupa Topluluğuna entegrasyonları ve Avrupa 

yönergelerinin ve yönetmeliklerinin bunlara yönelik etkileri bakımından önemli 

farklılıklar olması nedeniyle önemlidir. 

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, kısa ve uzun vadede Avrupa için temel 

zorluklar ve fırsatlar, doğal kaynakların yönetimi ile ilgili tutarlı ve karmaşık 

politika girişimleri, stratejileri ve önlemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. 

Avrupa, doğal kaynakların yoğun kullanımı sayesinde onlarca yıldır sosyo-

ekonomik refah ve daha yüksek bir standart elde etmiştir. Ancak bugün, 

Avrupalılar için bir yaşam standardı sağlamak için gereken büyümeyi teşvik 

etmeye çalışmakla birlikte bu büyümenin kalitesinin çevre için sürdürülebilir bir 

geleceğe yol açmasını da sağlamalıyız. Bu zorlukları fırsata dönüştürmek için, 

ekonominin enerji, sanayi, tarım, balıkçılık ve ulaştırma sistemlerini ve ayrıca 

üreticilerin ve tüketicilerin davranışlarını kapsayacak şekilde kısa vadede köklü 

bir değişim geçirmesi gerekmektedir. Bu dönüşümü zamanında, öngörülebilir ve 

kontrollü bir şekilde hazırlamak, yaşam standardını artırmamıza izin verecek, 

aynı zamanda kullanılan kaynak miktarını ve ortaya çıkan olumsuz çevresel etkiyi 

de azaltacaktır. Bununla birlikte, eğilimler bol ve ucuz kaynakların sona erdiğini 

göstermektedir. şletmeler temel hammaddeler için daha yüksek maliyetler 

ödemek zorunda kalıyorlar, az miktarda ve değişken fiyatları ekonomi üzerinde 

olumsuz etkisi plmaktadır. Bu kararsızlık hem mineral, metal ve enerji 

kaynaklarını hem de balık stoklarını, odun, su, verimli topraklar, temiz hava, 

biyokütle, biyolojik çeşitlilik ve iklim esnekliğini etkilemektedir. 2050 yılına kadar 

gıda, yem ve küspe talebinin % 79'a çıkacağı öngörülmektedir, ancak bu 

kaynaklara katkıda bulunan dünyanın büyük ekosistemlerinin % 60'ı zaten 

tükenmiş veya sürdürülemez bir şekilde kullanılmaktadır.  Kaynak kullanım 

düzeyi aynı kalırsa, 2050 yılına kadar bize tedarik etmek için ikiden fazla 

gezegene eşdeğer toplamda ihtiyacımız olacaktır ve birçok insanın daha iyi bir 

yaşam standardı arayışı gerçekleşmeyecektir. 
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Yıllardır mevcut ekonomik sistem, kaynak verimsizliğini teşvik ederek bazılarının 

gerçek değerinden daha düşük bir değere sahipmişler gibi göstermektedir.  

Dünya İş Konseyi'nin sürdürülebilir kalkınma değerlendirmesi, 2050 yılına kadar 4 

ila 10 kat daha yüksek kaynak verimliliğine ve 2020'den önce önemli 

değişikliklere ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Kaynakların daha verimli 

kullanılmasının faydaları bazı dinamik işletmelerde zaten tanınmış olsa da, birçok 

işletme ve tüketici henüz gerekli dönüşümlerin ölçeğini ve aciliyetini henüz 

anlamamıştır. Kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi ekonomik olarak haklıdır ve 

işletmelerin rekabet gücünü ve karlılığını artırmaya yardımcı olacaktır. Dolayısıyla 

bu konu AB'nin küresel rekabet gücünü artırma planının önemli bir parçasıdır. Bu 

dönüşüm, inovasyon ve kaynak verimliliğinin ödüllendirildiği bir eylem alanı 

sağlayan bir politika çerçevesi gerektirmektedir, ve dolayısıyla yeni ürün tasarımı 

ile ekonomik fırsatlar, çevresel kaynakların sürdürülebilir yönetimi, malzemelerin 

tekrar kullanımı, daha iyi geri dönüşüm, alternatif malzeme kullanımı ve maliyet 

tasarrufu ve daha fazla arz güvenliği sağlayacaktır.  Büyümeyi kaynakların 

kullanımından ayırmak ve bu yeni büyüme kaynaklarını 'kilidini açmak' için, onları 

ekonomimizi ve yaşam tarzımızı destekleyen politikalara koordine etmek ve 

entegre etmek gerekmektedir. Büyümenin karbon enerjisi kullanımından 

ayrıştırılmasına bir örnek, iklim değişikliği eylemiyle şimdiden verilmiştir. 

 

AB'nin bu değişikliğe giden yolu „Avrupa 2020“ stratejisi ve "Kaynakların verimli 

kullanımı için Avrupa" öncü girişimi ile özetlenmiştir. Bu öncü girişim, "orta ve 

uzun vadeli hedefleri ve bunları başarmanın yollarını belirleme" için bir yol 

haritası çağrısı içermektedir. Bu yol haritası, öncü girişimi adı altındaki diğer 

önlemleri, özellikle düşük karbon ekonomisi inşa etmenin politika başarılarını 

geliştirir ve tamamlamaktadır ve 2005 yılında doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı ve Avrupa Bbirliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Tematik 
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Stratejisinde kaydedilen ilerlemeyi de not etmektedir. Yol Haritası ayrıca çevre 

dostu bir ekonomiye geçiş için küresel çabalar bağlamında da görülmelidir.  

Avrupa Çevre Ajansı'nın Avrupa'daki durum ve Avrupa görünümüne ilişkin raporu 

da dahil olmak üzere, ekteki Komisyon çalışma belgesinde tanımlanan çok çeşitli 

kaynakların derinlemesine bir genel görünümünü sunmaktadır. 

 

 

 
 

 

2.  Avrupa'da kaynakların verimli kullanımı. Yol haritası tasarımı  

 

2050 yılına bakacak olursak, AB ekonomisi gezegenin kıt kaynaklarına ve 

yeteneklerine cevap verecek şekilde büyüyerek küresel ekonomik ve çevresel 

değişime katkıda bulunmalıdır. Ekonomimiz rekabetçi, kapsayıcı olacak ve çok 

daha az çevresel etkiye sahip yüksek bir yaşam standardı sağlayabilecek. 

Hammaddelerden enerji, su, hava, yer ve toprağa kadar tüm kaynaklar 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilecektir. İklim değişikliği ile mücadelede önemli 

hedeflere ulaşılacak ve biyolojik çeşitlilik ve çevreye bağımlı sistematik sömürüsü 

minimuma indirilerek  korunacak, değerlendirilecek ve büyük ölçüde restore 

edilecektir. 

Bunu başarmak için ekonomik kalkınmanın kaynak verimliliğine dayandırılması 

gerekmektedir. Ekonominin daha az hammadde ile daha fazla üretim yapmasını 

sağlayacak, böylece daha az malzeme ile daha yüksek değer elde edecek, 

kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanacak ve çevresel etkiyi en aza 

indirecektir. Uygulamada bu, AB'nin kullandığı veya kollektif stoklarını yenilediği 

tüm çevresel varlıkların stoklarının maksimum sürdürülebilir verimi dahilinde 

güvenli bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Yol haritası, politikaların nasıl 

bağlandığını ve daha da geliştirildiğini gösteren bir çerçeve ile birlikte tutarlı bir 

şekilde planlanıp ve uygulanması için gelecekteki eylemler ve yönergeler 

sağlamaktadır. İlerleme ve bunun nasıl değerlendirileceği, kaynak verimliliğinin 

artırılmasında ilerleme kaydedilmesi ve ölçülmesi için güçlü ve açık göstergelere 

ihtiyaç vardır.  Burada, iki seviye gösterge şartlı olarak formüle edilmiştir: 
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 Yol haritasının temel amacını ölçmek için „Kaynak Verimliliği“ adı verilen koşullu 

bir ölçüt, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltırken ekonomik performansı 

artırmaktır; 

 AB için bu kaynakların toplam tüketimini hesaba katacak su, toprak, malzeme ve 

karbon gibi önemli doğal kaynakları kapsayan bir dizi ek göstergeler. 

 

 

 

 

3. Ekonomide değişiklik 

 

Ekonomi, yaşam standardı ve doğal sermaye arasındaki ilişkiyi dikkate alan 

politikalara ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik çabalara destek vermek, 

işletmelerin işleyişi için adil, esnek, öngörülebilir ve tutarlı bir temel sağlayacak 

politikalar gerekmektedir. 

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, AB çapında ekolojik kalkınmanın merkezinde 

sürdürülebilir tüketim ve üretime ihtiyaç bulunmaktadır: 

Ürünleri geliştirmek ve tüketim kalıplarını değiştirmek 

Tüketici ve kamu sektörü alıcılarının tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi 

kaynak verimliliğini artırmaya yardımcı olacak ve çoğu durumda doğrudan net 

maliyet tasarrufuna yol açabilecektir. Bu da daha yüksek kaynak verimliliğine 

sahip hizmet ve ürünlere olan talebi artırabilir. Tüketiciler atık üretmemeye, 

dayanıklı veya kolayca geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünler almaya 

çalışarak maliyetten tasarruf edebilirler. Вътрешният пазар и пазарните 

инструменти са важни фактори за създаването на рамка за насърчаване на 

съобразените с екологията продукти. Daha geniş bir ürün ve hizmet 

yelpazesinde, hem gönüllü hem de zorunlu – Avrupa Birliği öncü girişimlerinde 

ve Eko-tasarım Direktifinde olduğu gibi - ve kriterleri kaynaklarla daha uygun 

şekilde hizalanmış önlemleri kullanan bir yaklaşım düşünülmelidir. Avrupa Çevre 

Ajansı'na göre, asıl amaç, en geç 2020 yılına kadar, vatandaşların ve kamu 

yetkililerinin, uygun fiyat sinyalleri ve net çevre bilgileri yoluyla kaynak açısından 

en verimli ürün ve hizmetleri seçmek için uygun teşvikler almalarıdır. Ayrıca, en 

düşük kaynak verimliliğine sahip ve piyasadan en yüksek kirliliğe neden olan 

ürünleri ortadan kaldırmak için çevresel performans için minimum standartları 

belirler. 
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 Verimli üretimi teşvik etmek 

 

Mümkünse tehlikeli kimyasalların kullanımından kaçınarak ve çevre dostu 

kimyanın teşvik edilmesi, toprak ve su gibi hayati kaynakların korunmasına 

yardımcı olabilir ve diğerlerini (örneğin malzemeler) geri dönüştürmek ve yeniden 

kullanmak için daha güvenli, daha kolay ve daha ucuz hale getirebilir. REACH'in 

tam olarak uygulanmasıyla desteklenen kimyasal yönetim yaklaşımı, tehlikeli 

kimyasalların yüksek teknolojik ve ekonomik potansiyele sahip daha güvenli 

alternatiflerle değiştirilmesine yönelik fırsatların belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

 

Burada da temel amaç, 2020 yılına kadar ticari verimliliğe yatırım yapmayı 

destekleyen piyasa ve politika teşviklerini tanıtmaktır. Bu teşvikler, kaynak 

verimliliğini optimize etmeyi amaçlayan yaygın olarak kullanılan üretim 

yöntemlerinde yeniliği teşvik edecektir. Ekonomik büyüme ve yaşam standartları 

hammadde kullanımı tarafından yönlendirilmeyecek, ilk etapta ürün ve 

hizmetlerin yüksek değerine bağlı olacaktır. 

 

Avrupa Komisyonu, gelecekte sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmek için 

aşağıdaki önlemleri almıştı: 

 Çevre dostu kamu ihalelerinin (ÇKİ) AB tarafından finanse edilen projelere 

bağlanabileceği durumları değerlendirerek çevresel etkileri önemli olan ürünler 

için çevresel tedarik gereksinimlerini artırmak. 

 Üye Devletlerin ve özel sektörün, yaşam döngüsü (çevresel ayak izi) boyunca 

kapsamlı bir çevresel değerlendirmeye dayanarak ürünlerin çevresel 

uygunluğunu ölçmesini, göstermesini ve karşılaştırmasını sağlayan ortak bir 

metodolojik yaklaşım oluşturmak.  

 Yeşil Tasarım Direktifi kapsamındaki gerekliliklerin dahil edilmesi de dahil olmak 

üzere, paydaşlarla istişareden sonra, devam eden değerlendirmeyi daha da 

geliştirecek olan ürünlerin çevresel ayak izine özellikle dikkat etmek, malzeme 

kaynakları açısından ürün verimliliğini artırmak (örneğin tekrar tekrar) kullanım / 

kurtarma /, geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülmüş içerik, dayanıklılık)  
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 Tüketici davranışının daha eksiksiz bir analizini sağlamak ve yanıltıcı iddiaların 

kullanılmasını önlemek ve eko-etiketleme planlarını iyileştirmek de dahil olmak 

üzere ürünlerin çevresel ayak izi hakkında daha iyi bilgi sağlamak  

 

 

4. Doğal sermaye ve çevre sistemi hizmetleri 

 

Ekonomimizin refahı ve yaşam standardımız - verimli topraklardan verimli 

karalara ve denizlere, temiz su ve temiz havadan tozlaşma, doğal drenaj ve iklim 

düzenlemesine kadar, bize temel mal ve hizmet akışını sağlayan ekosistemler de 

dahil olmak üzere doğal sermayemize bağlıdır. Bu eko-sistem hizmetlerinin çoğu 

tükenmez gibi kullanılır. Bunlar "ücretsiz" mal olarak görülür ve ekonomik 

değerleri piyasada doğru bir şekilde değerlendirilmiyor, bu sebeple aşırı 

tüketilmeye veya kontamine olmaya devam ediyorlar - uzun vadeli 

sürdürülebilirliğimizi ve çevresel şoklarla başa çıkma yeteneğimizi tehdit 

etmektedir. Son 50 yılda Dünya'nın ekolojik sistem hizmetlerinin % 60'ında 

kötüleşme oldu. Avrupa Birliği'nde, balık stoklarının % 88'i mümkün olan 

maksimum sürdürülebilirliğin üzerinde avlanıyor ve korunan ekosistemlerin 

sadece % 11'i tatmin edici durumdadır.  Temel ekosistem mal ve hizmetlerinin 

uzun vadeli arzını garanti etmek, doğal sermayemize yeterince değer vermemiz 

gerektiği anlamına gelmektedir. Yeşil altyapı gibi doğal sermayeye yatırım 

yapmak genellikle düşük maliyetlerle inşa edilen veya üretilen alternatiflerden 

daha yüksek getiri sağlamaktadır. 

 

Buradaki temel amaç, 2020 yılına kadar kamu otoriteleri ve işletmeler tarafından 

doğru bir şekilde değerlendirilmiş ve raporlanmış doğal sermaye ve eko-sistem 

hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, Komisyon aşağıdaki önlemleri almıştır: 

 Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik risklerini ulusal, Avrupa ve uluslararası 

düzeyde, özellikle Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliği içinde ve kamu-özel sektör 

ortaklıkları yoluyla ele almak için olası bir biyolojik çeşitlilik finansman aracının 

oluşturulması ve eko-sistem hizmetleri için ödemeler dahil yenilikçi ve pazar 

tabanlı araçların kullanımını teşvik etmek ve daha geniş potansiyellerini 

keşfetmektir  

 

 Yeşil altyapının ve "toparlanma ekonomisinin" tam büyüme ve yenilik 

potansiyelinden yararlanmak için doğal sermayeye yatırım yapılmasını teşvik 

etmek için öneriler sunmak  
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5. Biyolojik çeşitlilik 

 

Biyolojik çeşitlilik birçok ekosistemimizin kalbinde yer alır ve sürdürülebilirlikleri 

için hayati önem taşır. Kaybı, çevre dostu sistem hizmetlerinin tedariki için risk 

oluşturacak ve böylece çevresel şoklara karşı daha savunmasız hale getirecek 

bir ekosistemin zayıflamasına yol açacaktır. Ekosistemleri geri kazandırmak 

maliyetlidir ve bazı durumlarda değişiklik geri döndürülemez olabilir. Avrupa 

Birliği'nin 2020 biyolojik çeşitlilik stratejisi, bunu başarmak ve son nesillerde 

gördüğümüz biyoçeşitlilik kaybı eğilimlerini tersine çevirmek için temel politika 

araçlarını içermektedir. 

2020 yılına kadar burada temel amaç Avrupa Birliği'ndeki biyolojik çeşitliliği 

azaltmak ve eko-sistem hizmetlerinin azalmasına son vermek ve erişimde 

biyolojik çeşitliliği yeniden sağlamaktır. 

 

6. Sular 

Su insan sağlığı için hayati bir kaynaktır ve tarım, turizm, sanayi, ulaşım ve 

enerjinin gelişmesinde önemli bir faktördür. Azaltılmış bulunabilirlikleri, 

hidroelektrik santrallerinin işletilmesinin yanı sıra nükleer ve termik santrallerin 

soğutulması üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İyi çevresel durum ve insan 

sağlığı da tatlı suyun kalitesine ve bulunabilirliğine bağlıdır. Ancak, su kaynakları 

azalmaktadır. Avrupa'daki birçok nehir havzası ve su kaynağı, su kullanımı ve 

toprak ve barajların kuruması nedeniyle değişime uğramıştır, bu da genellikle 

oğal yaşam alanları için kötü koku kalitesine ve sonuç olarak olumsuz çevresel 

etkilere, insan sağlığı ve sınırlı alan için olası risklere yol açmaktadır.  Avrupa'nın 

su kaynaklarının % 20 ila % 40'ı tükenmiştir, ancak su verimliliğinin % 40 

oranında artırılabilmesi ancak teknolojik iyileştirmelerle mümkündür. 

Sürdürülebilir su yönetimine yaklaşımın iyileştirilmesi için Su Çerçeve Direktifi 

(SÇD) kapsamında tarım, ulaşım, bölgesel kalkınma ve enerji politikaları ile yakın 

koordinasyon ve suyun etkili ve adil fiyatlandırılması gerekmektedir. 

Ekosistemlerdeki değişiklikler, arazi kullanımı, su üretimi ve tüketimi ile yeniden 

kullanılabilir modeller sayesinde, kıtlığı azaltmak ve suyun kalitesini uygun 

maliyetli bir şekilde garanti etmek mümkündür. 
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7. Hava 

 

Temiz hava son derece değerli bir kaynaktır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nin 

en yoğun nüfuslu bölgelerinde, kalite göstergelerinin bazıları için sınır değerler 

önemli ölçüde aşılmıştır, toz parçacıkları, yer seviyesi ozon ve azot dioksit en 

sorunlu kirleticilerdir. Kirletici emisyonları azaltmaya yönelik önemli çabalara 

rağmen, ince partikül madde her yıl Avrupa Birliği'nde ve ona yakın ülkelerde 

500.000 erken ölüm vakasına neden olmaktadır. Diğer çalışmalara göre, hava 

kirliliği hastalıkları nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı, kirleticileri temizlemek için 

ek önlemlerin alınması için gerekli iş günü sayısından fazladır. Mevcut mevzuatın 

daha iyi uygulanması ve yeni bilimsel standartların getirilmesi bu sorunların 

çözülmesine ve yeniliğin teşvik edilmesine yardımcı olacaktır. Uygun uygulama 

dönemleriyle, bu standartlar düşük karbon ekonomisine geçiş ve daha verimli 

üretim yöntemleri ve tarım ve ulaştırma sektörlerindeki eylemlerle atıkların 

azaltılması gibi bu Yol Haritası'nda öngörülen diğer eylemler yoluyla hava kalitesi 

arttırılabilir.   

 

 

 

 
 

8. Yeryüzü ve toprak 

 

Avrupa Birliği'nde her yıl 1000 km²'den fazla konut, endüstri, yol altyapısı veya 

eğlence amaçlı arazi kullanımına tabidir. Bu alanın yaklaşık yarısı aslında 

"mühürlü"dür. Altyapının mevcudiyeti bölgeler arasında büyük farklılıklar 

göstermektedir, ancak genellikle her on yılda bir Kıbrıs bölgesi kadar geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Düz bir çizgiyi mantığı ile hareket edersek 2050 yılına kadar 

arazilerin net kullanımının mümkün olmadığı bir duruma ulaşmak istiyorsak 2020 

yılına kadar arazi kullanımını yılda ortalama 800 km² azaltmamız gerekecektir. 

Birçok bölgede toprak geri dönüşümü olmayacak şekilde aşınır veya organik 

madde bakımından düşüktür, bu da toprak kirliliğinin de ciddi bir sorun olduğu 

anlamına gelir. Arazi kullanımı hemen hemen her zaman farklı sosyal, ekonomik 

ve çevresel ihtiyaçlar (örneğin konut, ulaşım altyapısı, enerji üretimi, tarım veya 
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çevre koruma) arasında bir uzlaşmadır. Arazi kullanım kararları, değişimi zor 

veya maliyetli olan uzun vadeli taahhütlerdir. Şu anda, bu tür kararlar genellikle 

olası etkilerin yeterince önceden analiz edilmeden, örneğin, stratejik çevresel 

değerlendirme yoluyla, alınmaktadır. Avrupa Birliği politikalarının tarım, enerji, 

ulaşım ve uyum politikası alanındaki reformları, kamu makamlarının ve toprak 

sahiplerinin bu hedefe ulaşmaları için bir çerçeve ve uygun teşvikler oluşturma 

fırsatı sağlayacaktır. 

 

Buradaki temel hedef, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği politikalarının Avrupa 

Birliği ve dünyadaki arazi kullanımı üzerindeki dolaylı etkilerini dikkate almasıdır 

ve arazi kullanım oranı hakim olacak, böylece 2050 yılına kadar net arazi 

kullanımı sona erecektir. Toprak erozyonu azaltılmalı ve topraktaki organik 

madde içeriği artmalı, kontamine alanlar üzerinde iyileştirici eylemde ilerleme 

kaydedilmelidir.   

Özetle, mevcut büyüme modelleri refahın artmasına yol açmış olsa da, bu, 

kaynakların yoğun ve çoğu zaman verimsiz kullanımı maliyetiyle başarılmıştır. 

Biyoçeşitlilik, ekosistemler ve hizmetlerinin rolü büyük ölçüde hafife alınmaktadır, 

atık maliyeti genellikle fiyatlara yansıtılmaz, mevcut pazarlar ve kamu politikaları 

mineraller, toprak, su ve biyokütle gibi stratejik kaynaklara yönelik rekabetçi talebi 

tam olarak karşılayamamaktadır. Kaynakların beklenen kıtlığı ile ilgili sorunların 

ele alınması ve uzun vadeli refahımızın sağlanması için, bu zorluklara tutarlı ve 

bütüncül bir yanıt verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yol haritası tüm zorluklara 

kesin bir çözüm sunmamaktadır. Aksine, farklı politikaları ve sektörleri bir araya 

getiren tutarlı bir eylem çerçevesi yaratmanın ilk adımıdır. Amacı, ekonomik 

değişime istikrarlı bir bakış açısı sağlamaktır ve Komisyon, uygulanması için 

yasal teklifler ve politikalar getirecektir. Ancak, kaynak verimliliği hedeflerine 

kamu ve özel sektör katılımı olmadan ulaşılamaz. 

 

9. Çevre konusunda diğer Avrupa Birliği önemli strateji ve politikalar  

Çeve konusunda yedinci çevre eylem programı  
 
Yedinci Çevre Eylem Programı Avrupa çevre politikasını 2020'ye 
yönlendirmektedir. Daha uzun vadeli bir yön vermek için, Birliğin 2050 yılına 
kadar nerede olmak istediğini tanımlayarak bunun ötesinde bir vizyon 
belirlemektedir. Program şunları söylüyor: " 2050 yılında, gezegenin ekolojik 
sınırları içinde iyi yaşıyoruz. Refahımız ve sağlıklı ortamımız, hiçbir şeyin 
kaybedilmediği yenilikçi bir dairesel ekonomiden geliyor ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir bir şekilde yönetildiği ve biyolojik çeşitliliğin toplumumuzun 
sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde korunduğu, değer verildiği ve yenilendiği 
sağlıklı bir çevredir. "  
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Program üç temel hedef belirlemektedir:  
• Birliğin doğal sermayesini korumak, kollamak ve iyileştirmek  
• Birliği kaynak açısından verimli, çevre dostu ve rekabetçi düşük karbon 
ekonomisine dönüştürmek 
• Birlik vatandaşlarını çevre ile ilgi konularda baskılardan ve sağlık ve 
refahları için risklerden korumak 
 
 
Avrupa Birliği’nin bu hedeflere ulaiması için dört "uygulama" yardıcı olacaktır  :  
• mevzuatın daha iyi uygulanması  
• bilgi tabanını geliştirerek daha iyi bilgi sağlanması  
• çevre ve iklim politikasına daha fazla ve daha akıllı yatırımlaryapılması 
• çevresel gerekliliklerin ve hususların diğer politikalara tam entegrasyonu  
 
 
İki ek yatay öncelik hedefi programı tamamlamaktadır:  
• Birlik şehirlerini daha sürdürülebilir kılmak  
• Birliğin uluslararası çevre ve iklim zorluklarıyla daha etkin bir şekilde baş 
etmesine yardımcı olmak.  
Program Ocak 2014'te yürürlüğe girmiştir. Şimdi uygulanmasını ve belirlenen 
öncelikli hedeflerin 2020 yılına kadar yerine getirilmesini sağlamak Avrupa Birliği 
kurumlarına ve Üye Devletlere bağlıdır. 
 
 
 

 

Sürdürülebilir bir gelişim için Avrupa Birliği Stratejisi  
  
Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin genel hedefi, kaynakları etkili 
bir şekilde yönetebilen ve kullanabilen sürdürülebilir topluluklar oluşturarak AB'nin 
yaşam kalitesinde uzun vadeli kalıcı bir iyileşme elde etmesini sağlayacak 
eylemleri tanımlamak ve geliştirmek ve ekonominin sosyal inovasyon 
potansiyelini geliştirmek ve sonuçta refah, çevre koruma ve sosyal bütünlüğü 
sağlamaktır.  
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Strateji, 2010 yılı için başlıca çevresel (iklim değişikliği ve temiz enerji, 
sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir tüketim ve üretim veya doğal kaynakların 
korunması ve yönetimi dahil) olmak üzere yedi temel öncelik sorunu için ortak 
hedefler ve özel eylemler belirlemektedir.  
Koordinasyonu geliştirmek ve değiş tokuşları azaltmak için, daha iyi 
düzenlemelere (etki değerlendirmeleri) ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
kılavuz ilkelere (Haziran 2005 Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen) dayalı 
politika yapımına daha entegre bir yaklaşım önerilmektedir. Sürdürülebilir 
kalkınmanın dış boyutu (örneğin, kaynakların küresel kullanımı, uluslararası 
kalkınma ile ilgili sorunlar) AB iç politikasının geliştirilmesine ve sürdürülebilir 
kalkınma hususlarının AB dış politikalarına entegre edilmesiyle 
bütünleştirilmektedir.  
 
AB Kaynak Yönetim Sistemini AB çapında uygulanabilir hale getirmek için, diğer 
hükümet ve işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla koordinasyonu 
geliştirmeye yönelik mekanizmaların sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerine daha 
fazla katılmaya davet edilmesi önerilmektedir.  Bir örnek, iyi uygulamaların 
değişimini geliştirmeyi amaçlayan ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin 
gönüllü bir emsal inceleme sürecinin başlatılmasıdır.  
 
2016 yılında Avrupa Birliği, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programına katılarak 
stratejisini tamamlıyor. 2030 programının kendisi 4 bölümden oluşmaktadır: (a) 
siyasi bir bildiri; (b) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 169 başka Hedeften 
oluşan bir dizi (bazı küçük değişikliklerle OWG raporuna dayanarak); (c) 
uygulama yolları; (d) gündemin takibi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve.  
 
Programın ölçeği, tutkusu ve yaklaşımı daha önce görülmemiş. Temel 
özelliklerden biri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ulusal gerçeklikleri, 
kapasiteleri ve kalkınma seviyelerini ve spesifik zorlukları göz önünde 
bulundurarak küresel nitelikte ve evrensel olarak uygulanabilir olmasıdır. Tüm 
ülkelerin, yerel, ulusal ve küresel düzeyde önemli bir rol oynayan stratejik 
hedeflere ulaşma konusunda ortak bir sorumluluğu vardır.  
 
Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu - ekonomik, sosyal ve çevresel - 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programına entegre edilmiştir. 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Programı, bir bütün olarak, parçalanmış değil, entegre bir biçimde 
uygulanmalıdır. 2030 Gündemi, tüm uygulama araçlarını seferber etmeye yönelik 
kapsamlı bir yaklaşımla desteklenen ve Addis Ababa Eylem Programı ile 
tamamlanan Küresel Ortaklık kavramına dayanmaktadır. 
  
Buna ek olarak, ilerleme ve uzun vadeli hesap verebilirliği sağlamak için 2030 
Gündemi, tüm ortakların eylemlerinin etkilerini değerlendirmelerini sağlayacak 
güçlü bir izleme ve inceleme mekanizması içermektedir.  
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2020 Enerji Satratejisi 

 
2020'ye gelindiğinde Avrupa Birliği, sera gazı emisyonlarını en az % 20 
azaltmaya, yenilenebilir enerji payını tüketimin en az % 20'sine çıkarmaya ve % 
20 veya daha fazla enerji tasarrufu sağlamaya çalışmaktaydı. Tüm Avrupa Birliği 
ülkeleri de ulaşımlarında yenilenebilir enerjinin% 10'unu elde etmelidir.  
 
Bu hedeflere ulaşarak Avrupa Birliği, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile 
mücadeleye yardımcı olabilir, yabancı fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir ve 
enerjiyi tüketiciler ve işletmeler için erişilebilir tutabilir. 

Hedeflere ulaşmak için 2020 Enerji Stratejisi beş öncelik belirlemektedir:  
 
• Etkin olan binalar, verimli ürünler ve ulaşım yatırımlarını hızlandırarak 
Avrupa'yı daha enerji verimli hale getirmek. Bu, enerji etiketleme şemaları, kamu 
binalarının yenilenmesi ve enerji yoğun ürünler için eko-tasarım gereksinimleri 
gibi önlemleri içermektedir 

• Gerekli elektrik hatlarını, boru hatlarını, sıvılaştırılmış likid gaz terminallerini 
ve diğer altyapıyı inşa ederek pan-Avrupa enerji piyasası oluşturmak. Kamu fonu 
elde etmekte zorlanan projelere finansman planları sağlanabilir. 2015 yılına kadar 
hiçbir AB ülkesi iç pazardan izole edilmemelidir.  

• Enerji sektöründe tüketici haklarının korunması ve yüksek güvenlik 
standartlarının sağlanması. Bu, tüketicilerin enerji sağlayıcılarını kolayca 
değiştirmelerine ve enerji kullanımını izlemelerine olanak tanımaktadır.  

• Stratejik Enerji Teknoloji Planının uygulanması - güneş enerjisi, akıllı 
şebekeler ve karbon yakalama ve depolama gibi düşük karbonlu teknolojilerin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıran bir AB stratejisi 
 
• Avrupa Birliği'nde dış enerji ve enerji transit tedarikçileri ile iyi ilişkiler 
kurmak.  
 
• Enerji Topluluğu aracılığıyla Avrupa Birliği, komşu ülkeleri iç enerji pazarına 
entegre etmek için de çalışmaktadır. 
  
2020'ye kadar AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 
  
Avrupa Birliği Biyoçeşitlilik Stratejisi, Avrupa Birliği'ndeki biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistem kaybını azaltmayı ve biyolojik çeşitlilik kaybını 2020 yılına kadar 
azaltmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında Uluslararası 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında verilen taahhütleri yansıtmaktadır. Bu, 
iklim değişikliğiyle mücadele etmemize ve uyum sağlamamıza yardımcı olmak ve 
Avrupa'daki Avrupa Birliği Kaynak Verimliliği Girişimi'nin hedeflerine katkıda 
bulunmak için türlerin ve habitatlarının korunmasına yol açmalıdır.  
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Kapsam olarak çok geniş ve yeterince etkili olmayan önceki yaklaşımın aksine, 
yeni strateji 6 öncelikli hedefe (ve ilgili önlemlere) daha yakından 
odaklanmaktadır: 

• Türlerin ve habitatların korunması için artan çabalar  

• Ekosistemlerin bakımı ve restorasyonu  

• Biyoçeşitlilik hedeflerini en ilgili Avrupa Birliği politika alanlarına dahil 
etmek: tarım, ormancılık ve balıkçılık  

• İstilacı yabancı türlerle mücadele  

• Avrupa Birliği 'nin küresel biyolojik çeşitlilik kaybını önlemeye katkısını 
artırmak.  
 
Avrupa Birliği Orman Stratejisi: Ormanlar ve Ormancılık Sektörü  
Strateji, orman yönetimi için tutarlı ve kapsayıcı bir vizyonu teşvik eder, 
ormancılığın birçok faydasını kapsar, iç ve dış orman politikası sorunlarını 
bütünleştirir ve tüm ormancılık değer zincirini ele almaktadır.   
Sürdürülebilir orman yönetimini güçlendirmek ve özellikle kırsal alanlarda rekabet 
edebilirliği ve istihdam yaratmayı geliştirmek için gereken temel ilkeleri ortaya 
koyarken, ormanların korunmasını ve çevreye duyarlı sistem hizmetlerinin 
sağlanmasını garanti etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği 'nin ormanla ilgili 
politikaları nasıl uygulamak istediğini de belirtiyor.  
 
Stratejinin yol gösterici ilkeleri:  
• Sürdürülebilir orman yönetimi ve ormanların çok işlevli rolü, birden fazla 
mal ve hizmetin dengeli sağlanması ve orman korumasının garanti altına 
alınması;  

• Kaynakların etkin kullanımı, ormanların ve ormancılık sektörünün kırsal 
kalkınma, büyüme ve istihdam yaratmaya katkısının optimizasyonu;  

• Dünya çapında ormanlar için sorumluluk, orman ürünlerinin sürdürülebilir 
üretimini ve tüketimini teşvik etmek.  
 
Ormanlar için 2020 hedefleri, tüm Avrupa Birliği ormanlarının sürdürülebilir orman 
yönetimi ilkelerine uygun olarak yönetildiğini ve Avrupa Birliği 'nin sürdürülebilir 
orman yönetimini desteklemeye ve Avrupa Birliği 'nde ve dünya çapında 
ormansızlaşmayı azaltmaya katkısının sağlanmasını sağlamak ve kanıtlamaktır 
ve böylelikle:  
• ormanların çeşitli işlevlerinin dengelenmesine, ihtiyaçların karşılanmasına 
ve hayati eko-sistem hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır;  

• ormancılık ve ormancılık değer zincirinin biyo-ekonomiye rekabetçi ve 
uygulanabilir katkıları için bir temel sağlanmaktadır.  
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Temiz Hava Politikası Paketi 
 
18 Aralık 2013 tarihinde, Avrupa Komisyonu temiz hava politikaları paketini kabul 
etti. Bu paket şu ana kadar AB hava politikasının kapsamlı bir incelemesine 
dayanmaktadır. Bu politika paketi, Avrupa için bir Temiz Hava Programı ve ayrıca 
bazı atmosferik kirleticilerin ulusal emisyonlarının azaltılması (NEC Direktifi) ve 
bazı kirleticilerin orta yakma tesislerinden havaya emisyonlarının sınırlandırılması 
hakkında Direktifler için bir teklif içermektedir (MCP Direktifi). Alınan paket bir dizi 
bileşen içermektedir. İçerdiği bileşenler aşağda sıralıdır: 

• 2030 yılına kadar mevcut hedeflerin kısa vadede karşılanmasını ve yeni 
hava kalitesi hedeflerinin karşılanmasını sağlayacak önlemlerle Avrupa için Yeni 
Temiz Hava Programı. Paket ayrıca hava kirliliğinin, kentsel hava kalitesinin 
azaltılmasına yardımcı olacak önlemler içermektedir , araştırma ve inovasyon 
desteği ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi 

• Altı büyük kirletici için daha katı ulusal emisyon tavanlarına sahip ulusal 
emisyon tavanları hakkında revize edilmiş direktif  

• Küçük endüstriyel tesislerin yanı sıra, sokak blokları veya büyük binalar için 
enerji santralleri gibi orta ölçekli yakma tesislerinden kaynaklanan kirliliği 
azaltmak için yeni bir direktif önerisi.  
2030'a kadar ve geleneksel olanın aksine Temiz Hava Politikası Paketi 
aşağdakilerine ulaşmayı sağlayacaktır:  
• 58.000 erken ölümden kaçınma,  

• 123.000 km2 ekosistemin azot kirliliğinden kurtarılması (Romanya 
topraklarının yarısından fazlası),  

• 56.000 km2 Natura 2000 koruma alanının (Hırvatistan'ın tüm 
topraklarından daha fazla) azot kirliliğinden kurtarılması,  
 
• 19.000 km2 ekosistemin asitlenme ormanlarından kurtarılması.  
 
Yalnızca sağlık yararları, kamuya 40-140 milyar Euro'luk dış maliyetlerden 
tasarruf sağlayacak ve daha yüksek işgücü verimliliği, daha düşük sağlık 
maliyetleri, daha yüksek verim ve binalara daha az hasar sağlayacaktır. Paket 
ayrıca, daha az iş günü nedeniyle artan verimlilik ve rekabet gücü nedeniyle 
yaklaşık 100.000 ek işe eşdeğer ekleyecektir. Ekonomik büyüme üzerinde net bir 
etkisi olduğu tahmin edilmektedir.  
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Eko-inovasyon Eylem Planı 

Ekonomik ve mali krize yanıt olarak, Avrupa 2020 stratejisi AB'nin akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlama yeteneğini güçlendirmektedir. 
Hedeflerine yönelik çeşitli amiral girişimler, hedeflerine ulaşılmasına katkıda 
bulunmaktadır.  
novasyon Birliği'nin amiral girişimi, yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere 
dönüştürülmesini sağlayacak, ekonomik büyümeye ve istihdam yaratılmasına ve 
Avrupa toplumunun karşı karşıya olduğu büyük zorluklara cevap verecektir. Bu 
yönde atılan bir adım olarak, amiral gemisi inisiyatifi, İnovasyon Birliği'nin devamı 
olarak bir eko-inovasyon eylem planı geliştirmeyi ve inovasyon yoluyla çevresel 
hedeflere ulaşmak için belirli engellere, zorluklara ve fırsatlara odaklanmaya 
kararlıdır.  
Eko-inovasyon Eylem Planı (EİEP) „Avrupa 2020“ stratejisinin diğer öncül 
girişimlerini tamamlayıcı niteliktedir. Çevre dostu bir ekonomiye geçiş için kilit bir 
yapı taşı en önemli „Avrupa'nın Kaynak Verimliliği Girişimi“ ve eko-inovasyon ve 
ilgili yatırımlar için talep yaratma ve hızlandırma yol haritasıdır. “Küreselleşme 
Dönemi için Entegre Sanayi Politikası” mesajında Eko-inovasyon Eylem Planı 
(EİEP) kilit çevre teknolojilerini uygulamak, Avrupa Birliği ve Üye Devletler 
arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek ve yeni teknolojilerin 
potansiyeli konusunda farkındalığı artırmak için önlemler belirlemek ve 
uygulamak için bir araç olarak görülmektedir. "Yeni bir beceri ve iş programı" 
mesajında Eko-inovasyon Eylem Planı (EİEP) sürdürülebilir kalkınma için gerekli 
becerilerin kazanılmasını desteklemeye, uygun becerilerin geliştirilmesini teşvik 
etmeye ve beceri ihtiyaçları ile bunların mevcudiyeti arasındaki boşluğun 
kapatılmasına yardımcı olmaya çağırmaktadır..  
Bu nedenle Eko-inovasyon Eylem Planı (EİEP), daha çevre dostu olan ya da 
daha çevre dostu olan ve yenilik ile pazar arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik 
inovasyonu teşvik etmeye odaklanacaktır. Eko-inovasyon Eylem Planı (EİEP), 
diğer şeylerin yanı sıra, "kaynakların verimli kullanımı için Avrupa" amiral gemisi 
girişiminin eylem planında özetlenen bazı faaliyetlerin devamını öngörmektedir.  
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Plan, arz ve talep, araştırma ve sanayi ile politik ve finansal araçlara yönelik 
hedeflenmiş faaliyetleri içermektedir. Paydaşlar, kamu ve özel sektör ve Avrupa 
Komisyonu arasındaki ortaklık yaklaşımı bunların uygulanmasını 
destekleyecektir.  
Komisyon, eko - inovasyonun pazara girmesi için ana teşvikleri sağlayacaktır:  
 
• Eko-inovasyonu teşvik etmek için çevre politikası ve mevzuatının 
kullanılması;  

• henüz yaygın bir şekilde benimsenmemiş, gelecek vaat eden, akıllı ve hırslı 
çalışma teknolojilerini piyasaya sürmek için gösteri projeleri ve ortaklıklar için 
destek;  

• Eko-inovasyonu teşvik etmek için yeni standartlar geliştirmek;  

• KOBİ'leri desteklemek için finansman ve yan hizmetler çekmek;  

• uluslararası işbirliğini teşvik etmek;  

• işgücü piyasası ihtiyaçlarına yanıt olarak yeni beceriler ve istihdam yaratma 
ve ilgili eğitim programlarının geliştirilmesine destek;  

• „Yenilik Birliği “ inisiyatifinde öngörülen Avrupa Yenilik Ortaklıkları ile eko-
inovasyonu teşvik etmek.  
 
AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı  

 
Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın döngüsel bir ekonomiye geçişini teşvik etmeye, 
küresel rekabetçiliği artırmaya, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeye 
ve istihdam yaratmaya yardımcı olacak tedbirleri içeren iddialı bir döngüsel 
ekonomi paketi kabul etmiştir. 

Döngüsel Ekonomi Paketi tüm döngüyü kapsayan önlemlerle spesifik ve iddialı 
bir eylem programı oluşturan bir Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem 
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Planından oluşur: üretim ve tüketimden atık yönetimine ve ikincil hammadde 
pazarına ve gözden geçirilmiş atık yasama teklifine kadar olan süreç.  
Önerilen eylemler, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın artırılması yoluyla ürün 
yaşam döngüsünün "döngüsünün kapatılmasına" katkıda bulunacak ve hem 
çevreye hem de ekonomiye fayda sağlayacaktır.  
Atıklarla ilgili gözden geçirilmiş mevzuat önerileri, atıkların azaltılması için net 
hedefler belirlemekte ve atık yönetimi ve geri dönüşümü için iddialı ve güvenilir 
uzun vadeli bir yol belirlemiştir. Gözden geçirilmiş atık teklifinin ana unsurları 
şunlardır:  
• Avrupa Birliği 'nin 2030 yılına kadar belediye atıklarının % 65'ini geri 
dönüştürme hedefi;  

• 2030'a kadar Avrupa Birliği genel ambalaj atıklarının % 75'ini geri dönüşüm 
hedefi;  

• 2030 yılına kadar düzenli depolama alanlarının belediye atıklarının 
maksimum % 10'una düşürülmesi için zorunlu depolama alanı hedefi;  

• Ayrı olarak toplanan atıkların atılması yasağı;  
 
• Düzenli depolama alanını önlemek için ekonomik araçların tanıtımı;  

• Avrupa Birliği geri dönüşüm oranlarının hesaplanması için basitleştirilmiş 
ve rafine edilmiş tanımlar ve uyumlu yöntemler;  

• Endüstriyel simbiyozun yeniden kullanımını ve uyarılmasını teşvik etmek 
için özel önlemler - bir endüstrinin yan ürününü başka bir endüstrinin 
hammaddesine dönüştürmek;  

• Üreticilerin çevre dostu ürünler pazarlaması ve geri kazanım ve geri 
dönüşüm programlarını desteklemesi için ekonomik teşvikler (örn. ambalaj, piller, 
elektrikli ve elektronik ekipman, araçlar).  
 
 
Stratejik Enerji Teknoloji Planı  
 

Avrupa Stratejik Enerji Teknolojisi Planı (SET Planı), düşük karbon teknolojilerinin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Amaç, ulusal 
bilimsel çabaları koordine ederek ve proje finansmanını destekleyerek yeni 
teknolojileri geliştirmek ve maliyetleri azaltmaktır.  
SET Planı, Avrupa çapında araştırma ve yenilik çabalarını teşvik ederek Avrupa 
Birliği'nin düşük karbonlu enerji sistemine dönüşümündeki en etkili teknolojileri 
desteklemektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, şirketler, araştırma kurumları ve Avrupa 
Birliği'nin kendisi arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir.  
SET Planı, SET-Plan Koordinasyon Grubu, Avrupa Teknoloji ve Yenilik 
Platformları, Avrupa Enerji Araştırmaları İttifakı ve SET Plan Bilgi Sistemi'nden 
(SETIS) oluşmaktadır.  
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Araştırma, yenilik ve rekabet gücü, Komisyon'un Enerji Birliği stratejisinin beş 
boyutundan biridir. Entegre Stratejik Enerji Teknolojisi Planı, Avrupa Birliği enerji 
sisteminin dönüşümünü hızlandırmayı ve yeni gelecek vaat eden sıfır emisyonlu 
enerji teknolojilerini pazara sunmayı amaçlayan yeni bir Avrupa enerji araştırma 
ve inovasyon yaklaşımının bir parçasıdır. Bu şekilde tanımlanan plan şunları 
içerir:  

• Enerji sisteminin ihtiyaçlarının ve enerji sisteminin dönüşümü için 
önemlerinin ve Avrupa Birliği'nde büyüme ve istihdam yaratma potansiyellerinin 
değerlendirilmesine dayanan 10 araştırma ve inovasyon eylemi 

• Araştırmadan pazara girişe kadar tüm yenilik zincirine odaklanmak ve hem 
finansman hem de düzenleyici çerçevelerle ilgilenmek  

• Avrupa Birliği ülkeleri ve paydaşlarıyla daha etkin katılımı sağlamak için 
SET-Plan kapsamındaki yönetişim yapılarının uyarlanması  

• Araştırma ve inovasyona yatırım düzeyi veya maliyet azaltma gibi Ortak 
Anahtar Performans Göstergeleri (APG'ler) yoluyla ilerlemeyi ölçmek için teklif.  
 
 

 

 

AB Ortak Tarım Politikası (OTP) - yemeğimiz, köylerimiz, çevre için 

  
Politikanın amacı, çiftçilerin toplumdaki bir çok işlevini yerine getirmesini 
sağlayan, birincisi gıda üretimi olan koşulları tanımlamaktır.  
Çiftçilerin etkili bir şekilde çalışabilmelerini ve bu üst ve alt sektörleri güncel ve 
üretken tutabilmelerini sağlamak için tarım, tarımsal yöntemler ve pazar 
geliştirme hakkındaki güncel bilgilere doğrudan erişmeleri gerekmektedir. Bu 
nedenle OTP kırsal alanlarda yüksek hızlı teknolojiye erişimi geliştirir ve böylece 
Komisyon'un on önceliğinden birine, yani entegre dijital tek pazara katkıda 
bulunmaktadır. 2014-2020'de politikanın 18 milyon kırsal nüfusun internet 
hizmetlerini ve altyapısını iyileştirmesi bekleniyor - bu rakam Avrupa Birliği'nin 
kırsal nüfusunun % 6,4'üne karşılık gelmektedir.  
Çiftçiler 500 milyondan fazla vatandaşa istikrarlı ve güvenli gıda tedarik 
etmektedir; bu nedenle, ortak tarım politikası bunları aşağıdaki şekillerde 
desteklemektedir:  
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• gelir desteği: doğrudan ödemeler, çiftlik gelirlerine destek sağlar ve çiftçileri 
kırsal bakım gibi normalde piyasa tarafından ödenmeyen kamu yararının 
sağlanması için telafi eder;  
• Piyasa önlemleri: Avrupa Komisyonu, sağlık riskleri nedeniyle talepteki ani 
düşüş veya geçici aşırı arz nedeniyle fiyat indirimleri gibi zor piyasa durumlarıyla 
başa çıkmak için önlemler alabilir;  
• Kırsal kalkınma önlemleri: ulusal (bazen bölgesel) kalkınma programları, bu 
alanların özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele almaktadır. Avrupa Birliği Üye 
Devletleri programlarını aynı önlemler listesinden hazırlarken, en büyük 
ekonomik, doğal ve yapısal sorunlarını bölgelerine odaklama seçeneğine 
sahiptirler. Kırsal kalkınma programlarının ayrılmaz bir parçası, yerel insanları 
yerel meseleleri ele almaya teşvik eden Lider yaklaşımıdır.  
Pazar ve gelir destekleme önlemleri tamamen Avrupa Birliği bütçesinden finanse 
edilmektedir ve kırsal kalkınma önlemleri Avrupa Birliği ve Üye Devletler 
tarafından çok yıllı bir finansal program temelinde finanse edilmektedir.  

 

 

Avrupa 2020 - Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme stratejisi 

Avrupa bir dönüşüm anıyla karşı karşıya. Krizden dolayı yıllarca süren ekonomik 
ve sosyal ilerleme yavaşlamıştır ve Avrupa ekonomisinde yapısal zayıflıklar 
ortaya çıkmıştır. Bu arada dünya hızlı ve uzun vadede ilerliyor - küreselleşme, 
kaynaklar üzerindeki baskı, nüfusun yaşlanması – giderek bu sorunlar 
derinleşiyor. Avrupa Birliği geleceğini kendi ellerine almalıdır. Avrupa toplu olarak, 
ittifak olarak hareket ederse başarılı olabilir. Krizden daha güçlü çıkmasına ve 
akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi haline gelmesine yardımcı olacak ve 
yüksek düzeyde istihdam, üretkenlik ve sosyal uyum sağlayan bir stratejiye 
ihtiyacı vardır. "Avrupa 2020" stratejisi, 21. yüzyılda Avrupa'daki sosyal pazar 
ekonomisi için bir vizyon ortaya koymaktadır. "Avrupa 2020" stratejisi, karşılıklı 
olarak üç güçlendirici öncelik öneriyor: 

 Akıllı büyüme: bilgi ve yenilik temelli bir ekonomi geliştirmek. 

 Sürdürülebilir büyüme: daha yeşil ve daha rekabetçi bir ekonominin teşvik 
edilmesi.  

 Kapsayıcı büyüme: sosyal ve bölgesel uyumu sağlayan yüksek istihdam 
ekonomisini teşvik etmek. 
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Sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir ve rekabetçi ve kaynakların verimli 
kullanıldığı bir ekonomi oluşturmak anlamına gelmektedir, bunu yeşil teknolojiler 
de dahil olmak üzere yeni süreçler ve teknolojiler geliştirmek için Avrupa'nın 
liderliğini kullanarak, BİT yoluyla akıllı şebekelerin dağıtımını hızlandırmak, 
Avrupa Birliği ağlarını kullanmak ve özellikle imalatta işletmelerin rekabet 
avantajlarını arttırmak ve tüketicilerin kaynak verimliliğini değerlendirmelerine 
yardımcı olmak ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği 'nin 
çevresel kaynakların bozulmasını, biyolojik çeşitlilik kaybını ve kaynakların 
sürdürülemez kullanımını önlerken kaynakları kıt kullanarak düşük karbon 
ekonomisinde gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca ekonomik, sosyal ve 
bölgesel uyumu da destekleyecektir.  
Avrupa Birliği ticaret yoluyla gelişiyor, dünyaya ihracat yapıyor, hammadde ve 
mamul ithal ediyor. İhracat pazarları üzerinde yoğun bir baskı ve büyüyen bir 
kaynak havuzu ile karşı karşıya kaldığında, daha yüksek verimlilikle ana ticaret 
ortaklarıyla rekabet gücünü arttırmalıdır. Avrupa bölgesinde ve daha geniş 
Avrupa Birliği'nde göreceli rekabet gücünü dikkate almak zorunda kalacaktır. 
Avrupa Birliği büyük ölçüde “yeşil” çözümlerin ilk motoruydu, ancak faydaları kilit 
rakipler, özellikle Çin ve Kuzey Amerika tarafından sağlanmıştır.  AB, temel ağ 
altyapılarındaki zayıflıkları ortadan kaldırırken, aynı zamanda endüstriyel rekabet 
gücünü artırarak ekonomi genelinde kaynak verimliliğini garanti etmenin bir yolu 
olarak yeşil teknoloji pazarındaki lider konumunu korumalıdır.  
Avrupa Birliği iklim hedeflerine ulaşmak, önümüzdeki on yılda emisyonları son on 
yıla göre çok daha hızlı azaltmak ve yeni teknolojilerin potansiyelini tam olarak 
kullanmak anlamına gelmektedir. Kaynak verimliliğini artırmak, emisyonları 
azaltmaya, paradan tasarruf etmeye ve ekonomik büyümeyi artırmaya büyük 
ölçüde yardımcı olacaktır. Ekonominin tüm sektörleri dikkate alınır, sadece 
emisyon sektörleri değil. Ekonominin iklim ile ilgili risklere karşı dayanıklılığı ve 
Avrupa Birliği'nin afet önleme ve müdahale kapasitesi de güçlendirilmelidir. Enerji 
hedeflerine ulaşmak, 2020 yılına kadar petrol ve gaz ithalatında 60 milyar euroluk 
bir azalmaya yol açabilir. Bu sadece ekonomik tasarruf değil; bu Avrupa Birliği'nin 
enerji güvenliği için önemlidir. Avrupa enerji piyasasının entegrasyonunda daha 
fazla ilerleme olması Gayri safi yurtiçi hasıla'nın % 0.6 ila % 0.8'ini ekleyebilir. 
Avrupa Birliği'nin     % 20 yenilenebilir enerji hedefine ulaşması, Avrupa Birliği'nde 
600.000'den fazla istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. % 20 enerji verimliliği 
hedefine ek olarak, bu 1 milyondan fazla yeni işyeri anlamına gelmktedir.   Bu 
öncelik kapsamındaki eylemler, yenilikçi teknolojik çözümlerin yaygınlaştırılması 
da dahil olmak üzere emisyonları en üst düzeye çıkaracak ve maliyetleri en aza 
indirecek şekilde azaltmak için Avrupa Birliği taahhütlerinin yerine getirilmesini 
gerektirecektir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği büyümeyi enerji kullanımından 
ayırmaya ve sadece Avrupa'ya rekabet avantajı sağlamakla kalmayacak, aynı 
zamanda yabancı hammadde ve mal kaynaklarına bağımlılığını azaltacak daha 
kaynak verimli bir ekonomi haline gelmeye çalışmalıdır. 



 Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPP II) kapsamında, Proje:  Ref. No 
CB005.2.12.079 „ECO WOMAN - DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ GİRİŞİMLERİ“ 

             
                                                Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPP  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 SÖİ  Programı  tarafından finanse 

edilmektedir 
 

26 

 

 

 

Bilgilendirici anket araştırması sonuçlarının anaizi 

 
Bilgilendirici anket araştırmasının sonuç analizi uygulayıcı kuruluşun özel 
uzmanlar ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankette yer alan verilerin 
işlenmesinin sonuçlarına ek olarak, çalışmanın amaç ve hedeflerine dayanarak, 
faaliyetlere katılan katılımcı gruplarını oluştururken proje ekibine doğru ve uygun 
kararları vermede yardımcı olmaya, proje dahilinde uzman çalışma gruplarını 
düzenlemeye ve işletmeye ve faaliyet konuların doğru seçilmesi ve 
programlanmasına yönelik sonuç ve öneri analizleri yapılmaktadır. 
Anket araştırması sonuçlarının analizinde ulusal ve bölgesel kamu makamlarının 
ve kurumlarının yönlendirilmesi ve dikkatine sunulması için, belediyelerin 
açısından ekoloji alanında sınır ötesi işbirliğini engelleyen ve sorunları çözmek 
için engel teşkil eden ekoloji alanındaki sınır ötesi ortaklıkla ilgili sonuç ve 
önerilerin hazırlanması öngörülmektedir. 
  
 

 

 
 
 
 
Anketin hazırlanmasında ve yürütülmesinde bir anket kartı kullanılmıştır, bu 
anket kartında 20 soru ve 250’nin üzerinde olası ve yönlendirici cevap 
seçenekleri bulunmaktadır ve aynı zamanda araştırılan sorunların 
değerlendirilmesinde ve belirlenmesinde ayrıntıları yansıtan, soruların çoğunun 
katılımcıların kendi görüş veya önerilerini ve uygulanmasına yönelik görüşlerinin 
bildirmelerine olanak sağlanmaktadır.  Anket kartında ayrıca, katılımcıların 
cinsiyet, yaş ve sosyal durumlarına göre verilerin iki boyutta işlenmesine olanak 
tanıyan soruların yanı sıra hedef gruptan katılımcıların ait olduğu mesleğin ve 
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endüstrinin profilini de analiz etme imkanını sağlamaktadır. Veri işleme, 
çalışmanın ana sonuçlarına ek olarak, bunun hazırlanmasında dikkate alınan 
diğer spesifik dağıtım katsayıları, eğilimleri ve korelasyonları yansıtan bir ve iki 
boyutlu istatistiksel tablolar elde edilmesine izin veren özel yazılım ve bilgisayar 
programları ile gerçekleştirilmiştir. Anket araştırmasının hedefleri doğrultusunda 
Türkiye’de ve Bulgaristan’da ayrı olarak yapılan anketlerden elde edilen anket 
verileri ve her iki ülkedeki tüm örneklem için özet sonuçları içeren tablolar ayrı 
olarak işlenmiştir. Grafikler ve tablolar, veri işlemenin sonuçlarını görsel olarak 
temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Bu araştırma sonuçlarının analizinde kullanılan temel metodlar: 

      ▪ Anketlerdeki görüşlerin işlenmesi sonuçlarının analitik raporu ve 
araştırmayla ilgili güncel ikincil bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi. 

      ▪ Toplanan bilgilerin işlenmesi sonuçlarının SWOT ve STEP analizi; 

 

Bilgilendirici anket araştırması sonuçlarının anaizi sonucu uygulayıcı kuruluşun 
özel uzmanlar ekibi aşağıdaki sonuçları elde etmişlerdir: 
         ▪ Sınır ötesi bölgesi olan Yambol - Edirne topraklarındaki çalışma 
alanındaki mevcut durumun parametrelerinin nicel ve nitel değerlendirmesi; 
         ▪   Çevre ve ekolojik sektörlerde belirli süreçlerin geliştirilmesinde gözlenen 
eğilimler; 
         ▪ Bunun doğal çevre ve ekolojideki temel sorunları ve nedeni ve çözüm 
önerileri; 
 
         ▪   Ortak kuruluşlar, yerel ve bölgesel yetkililer ve devlet kurumlarına sınır 
ötesi bölgede Yambol - Edirne çevre koruma ve ekoloji alanında uygun önerilerin 
desteklenmesi ve desteklenmesine ilişkin sonuçlar ve öneriler;  
 
Yapılan çalışma ve onunla ilgili sonuçların analizi sadece mevcut durumu, 
sorunları ve ihtiyaçlara yönelik değildir, aynı zamanda sınırın her iki tarafındaki 
bölgelerin proje konusu ve hedefleri doğrultusunda gelişim potansiyeli ile ilgili 
yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri, işletmeler ve diğer ilgililerin taahhütleri ve 
niyetlerini dahil etmektedir.  Proje konularında yaşam boyu öğrenmeye yönelik 
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yeni yaklaşımlar ve bunun için temel bilgi ve hizmetlerin sağlanması temelinde, 
bölgedeki bu sosyo-ekonomik kalkınma temel sektörünün gelişimini desteklemek 
için mevcut ve potansiyel kaynakları belirlemeye çalışmıştır. 

 
Bu bilgilendirici anket araştırmasının hedefleri arasında sosyolojinin  araç ve 
enstrümanlarıyla Yambol – Edirne sınır ötesi bölgesinin sosyal ve ekonomik 
hayatın mevcut durumu araştırılıp analiz edilmesidir, şimdiye kadar kullanılmış 
olan ve kullanılmayan insan, doğa ve kurumsal kaynakların potansiyeli ve 
çevrenin korunması için yenilikçi yaklaşıma dayalı olarak sürecin geliştirilmesi. 
 
    
 

 
 
 
 
Bu bilgilendirici anket araştırması analizi Yambol – Edirne sınır ötesi bölgesinin 
ekoloji alanındaki problemler konusunda anket araştırmasına dahil olan farklı 
sosyal toplulukların ve grupların temsilcilerinin fikirleri ve dörüşleri doğrultusunda 
yapılmıştır. 
Bu görüşler, tahminler ve beklentiler öznel bir gerçeklik oluşturmaktadır, bu da 
büyük ölçüde bu toplulukların ve grupların gelecek eylemleri belirler ve 
dolayısıyla bölgenin ekonomik ve inovasyon süreçlerinin geliştirilmesini de 
etkilemektedir. Bu anlamda, bu özel öznel gerçekliğin araştırma ve analizin 
önemli bir bilimsel görevidir.   
Sosyolojinin teorisi ve pratiğinde sosyo-ekonomik analiz için geleneksel yaklaşım 
objektif bilgi şeması bazında sınırlıdır, objektif olayları tahmin etmek. Bu 
çalışmada yaklaşımın felsefesi başka, farklı bir tutum içermektedir:  öznel bilgilere 
dayanarak (tahminler, beklentileri ve hedef gruptaki insanların niyetleri), olasılık 
belirli bir derecesi ile çevre sektörünün gelişimi konusunda objektif seyrini tahmin 
etmek. Bu anlamda, analize devam etmek için tüm sosyolojik evreleme ortamlar 
tarafından bilinen ve ünlü olan şu teorik temele bakmak lazım, eğer insanlar bazı 
durumları gerçek gibi değerlendiriyorlar ise, o zaman onlar kendi yaptıkları 
sonuçlar açısından gerçektirler. 
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Yaklaşımın anlamını anlamak için bu performansın tespit edilmesi gereken en az 
iki yönü vardır.  

 İlk yaklaşım, insanların sadece bir durumun amacı özelliklerine yanıt 
verdikleri değil aynı zamanda bu durumun onlar için olduğu anlama da 
önem verdikleri inancına dayanmaktadır. Belirli bir durumun anlamı 
belirlendikten sonra davranışları ve sonuçları bu etki tarafından 
belirlenmektedir. Eğer Yambol – Edirne sınır ötesi bölgesinin büyük sosyal 
grupların temsilcilerinin anket katılımcıları -   girişimciler ve iş örgütleri, 
vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, yerel ve devlet 
kurumlarının temsilcileri bölgenin ekonomisi, sosyal hayatı ve ekolojisindeki 
durumu bir bütün olarak ve özellikle kalkınma sektörlerini iyileştirme olarak 
tanımlıyor ve değerlendirirler ise, o zaman onun tanımına uygun hareket 
edebileceklerdir.  

 

 İkinci yaklaşımın yönü şu şekilde ifade edilebilir, bir durumun kamu 
tanımları o durumun bir parçası haline gelir ve bu şekilde aşağıdaki olaylar 
etkilenmektedir – ve bu tanımların doğru olup olmadığı bakılmaksızın 
belirlenir.  Bu ikinci yönü kendi kendini gerçekleştiren kehanet ilkesi olarak 
bilinir. 

 
Bu anlamda analizin hedefleri sosyal ve ekonomik hayatın ve daha doğrusu 
Yambol – Babaeski – Kırklareli sınır ötesi bölgesinde ortaya çıkan süreçlerin 
mevcut durumu ve gelişimi, bunun yanı sıra yenilikçi yaklaşımlar ve çözümlere 
dayalı olarak mnevcut kaynakların ve çevrenin korunması ve yönetimi 
konusundaki gelişim umutları olarak özetlenebilir.  
 
 
 

   

 
 

 
Bununla birlikte araştırma sonucu toplanan verilerin analizi bir hedef daha 
belirlemektedir, o da çevre kesiminin doğru ve uzun vadeli gelişimi ve sınır ötesi 
alanlarda yaşam koşulları konusunda farklı toplulukların temsilcilerinin ve kişilerin 
kilit pozisyonlardaki tutumlarını belirlemek, ve hepsinden önemlisi, bu insanları 
Avrupa bölgesel kalkınma politikasının yarattığı fırsatlara dayalı yeni yaklaşımlar 
ve kaynaklarla meşgul etmektir.  
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Ayrıca, çalışmanın hedeflerinde çevre koruma alanında yeni fikirler başlatmak 
için projenin hedef gruplarının uygun temsilcilerinin gerekli kapsamı, istenilen 
şekil ve hazırlık hacminin belirlenmesi , özellikle de proje yararlanıcıların hazırlık 
derecesi Avrupa Birliği'nin gelişimi için 2020 stratejisinde belirlenen ve yer alan 
temel ilkelere uyumlu olması hedeflenmektedir.  
 
Anket sonuçlarının analizi araştırmaya katılan anket katılımcıları yanı sıra proje 
ortaklarının kolektif yönetim organlarını, derneklerin operasyonel ekiplerini, yerel 
ve bölgesel yönetimler, kurum ve kuruluşların temsilcilerini sınır ötesi bölgenin 
toprakları üzerinde dinamik olarak gelişen ekolojik süreçlere ve iki ülkenin - 
Avrupa ve Bulgaristan'ın pan-Avrupa entegrasyonu yoluyla bunlara etki etme 
olasılıklarına yönelmek için büyük ölçüde yönlendirecek ve destek verecektir. 
Sonuçlar, proje ortakları organizasyonları ve proje yararlanıcıları için taslak 
hazırlanması ve geliştirlmesi temelinde yer alacaktır, aynı zamanda Yambol – 
Edirne sınır ötesi bölgesinin çevre korunması ile ilgili diğer plan ve program 
evreklarının güncellenmesi ve hazırlanması için kullanılacaktır. 
 

 

    
 
 
Araştırma ve analizin amaç ve objesi 
 
Araştırma ve analizin objesi geniş bir hedef grubun temsilcilerinin görüşleri ve 
fikirleridir, bu gruba üreticiler, girişimciler ve diğer iş temsilcileri, kurumları ve 
yerel hükümet ve belediye temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, kamu, toplum 
liderleri, modern ekolojiyi geliştirmek için kapasitelerini ve bilgilerini sunan 
Yambol - Edirne sınır ötesi bölgesinde yaşayan aktif vatandaşları içermektedir. 
 

 
Araştırma ve analizin hedefinde insanların çevrenin ve doğal çevrenin mevcut 
durumu, ortak Avrupa politikası bağlamında sektörün gelişimi, kullanılan ve 
şimdiye kadar olumlu gelişimi için kullanılmayan fırsatlar hakkında insanların 
öznel yargıları , pozitif gelişmeyi getirecek olan şimdiye kadar kullanılan ve 
kullanılmayan imkanlar hakkında, yeni teknolojik uygulamalara dayalı ve insanlar 
için tatmin edici sonuçlara katkıda bulunacak çevre dostu ve çevreci yaklaşımlar 
hakkında, ekonomik sektörün gelişimini yoğunlaştırmak ve hızlandırmak için 
fırsat, insanın doğal ve finansal kaynakların daha yoğun kullanımı için olanakların 
kullanımı hakkında ve Yambol - Edirne sınır ötesi bölgesinde yaşayan insanların 
refahı için verdikleri öznel yargılardır. 
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Analizi, sosyo-ekonomik durum ve iş ortamının aşağıdaki bileşenlerine 
dayanmaktadır: 

 Ekolojik denge ile ilgili doğal kaynaklar 

 Çevre ile ilgili insan kaynakları 

 Bölgenin ekonomik durumu ve ekosistemlerle ilişkisi 

 Araştırma sektöründe yatırım kapasitesi 

 Araştırma sektörünün gelişimi için fırsatlar ve beklentiler 

 Sosyal çevre ve araştırma sektörü ile ilişkisiПриродни ресурси 
свързани с екологичното равновесие 

 
 
Hızlandırılmış kalkınma için yeniliklerin uygulanması esasına dayalı olarak sosyo-
ekonomik çevre ve ortaklık durumu ve yeteneklerin değerlendirilmesi üç tür 
değişkenin incelenmesi ile elde edilir : 
 

 Karşılaştırılamayan değerlendirmeler 

 Geriye dönük karşılaştırmalı değerlendirmeler 

 Yansıtmalı karşılaştırmalı değerlendirmeler (beklentiler). 
 

 
Bu açıklayıcı analizin hedefleri için bu üç tür değerlendirme dışında yaklaşım 
içinde şimdiye kadar hedef grubun temsilcilerinin de bulunduğu çevrenin temel 
özelliklerinden bazı değerlendirmeler de dahil edilmiştir.  
 
Çalışma hipotezleri 

 Önceden bu hipotezler aşağdaki gibi oluşturulmuştur : 

 Yambol - Edirne sınır ötesi bölgesi ekonomik refah için gerekli bir araç 
olarak çevre ve çevresel kalkınmaya ihtiyacı vardır. 

 Daha yüksek eğitiml seviyesine ulaşmış ve mesleki deneyimi olan hedef 
grubu temsilciler ortamı ve fırsatları geriye dönük olarak ve aynı zamanda 
yansıtmalı olarak, yani diğerlerine göre daha oılumlu olarak 
değerlendirmektedirler. 

Örnekleme öyle oluşturlmuştur ki farklı sosyal grupların temsilcilerinin görüşleri 
de alınsın diye. Bu çalışmadaki ana sosyolojik araç olarak, hedef grubun 300'den 
fazla temsilcisiyle görüşmek üzere bir anket hazırlanmış ve kullanılmıştır, 
katılımcıların incelenen sorunların değerlendirilmesi ve belirlenmesinde ayrıntıları 
yansıtan farklı görüşleri incelenmiştir. Verilerin işlenmesi, katılımcıların görüş ve 
düşüncelerini cinsiyet, yaş ve sosyal statü ile katılımcıların şirket ve sanayi 
profiline göre izleme imkanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma veri işlemleri, tek 
boyutlu ve iki boyutlu istatistik tabloları elde etmeyi sağlayan, çalışmanın ana 
sonuçlarını yansıtmasının yanı sıra bu analizin hazırlanmasında dikkate alınmış 
olan diğer spesifik faktörleri de yansıtan özel bir yazılım ve bilgisayar programları 
ile gerçekleştirilmektedir. 
 
 



 Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPP II) kapsamında, Proje:  Ref. No 
CB005.2.12.079 „ECO WOMAN - DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ GİRİŞİMLERİ“ 

             
                                                Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPP  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 SÖİ  Programı  tarafından finanse 

edilmektedir 
 

32 

 
 
 

 
 

 
Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi bölgedeki  

ekoloji ve doğal çevrenin gelişimi ile ilgili olarak hedef kitlenin  
ankete katılan temsilcilerinin  

AÇIKLAMASI 
 

 
ANKET KATILIMCILARIN PROFİLİ 

 
 
Hedef gruptan vatandaşlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şirket temsilcileri, 
girişimciler, iş organizasyonu temsilcileri ve yerel kamu kurumlarından oluşan 305 
temsilci seçildi. Toplamda ankete katılanların toplam sayısı önceden belirlenmiş 
olan 305 kişi ile görüşme yapılmış olup, dağılım Bulgaristan'da 152 ve Türkiye'de 
153'tür 
Ankete toplam 154 erkek ve 139 kadın dahil edildi (2 kişi cinsiyetini belirlemek 
için cevap vermedi, muhtemelen anketi tamamlarken yanlışlıkla). Her iki ülkedeki 
cinsiyet dağılımı belirli bir özgüllük göstermektedir. Ankete katılan Bulgarların 
oranı% 43 erkek iken% 57 kadına,% 64 erkek ve% 36 kadın Türk'tür. Genel 
olarak, oranın bu dağılımı büyük ölçüde Türkiye'deki kadınların daha az 
özgürleşmesinden kaynaklanmaktadır. Analiz amacıyla bu, katılımcıların nesnel 
sonuçlar verebilecek iyi bir cinsiyet dağılımıdır. Bu aynı zamanda ankete katılan 
kadınlar ve erkekler arasında ön koşul veya kota tahsisi olmamasına da 
uygundur. 



 Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPP II) kapsamında, Proje:  Ref. No 
CB005.2.12.079 „ECO WOMAN - DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ GİRİŞİMLERİ“ 

             
                                                Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPP  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 SÖİ  Programı  tarafından finanse 

edilmektedir 
 

33 

 

18
. 

Cinsiyetiniz 1.    Erkek 164 53.77 164 54.13 

2.    Kadın 139 45.57 139 45.87 

Cevap vermeyen 2 0.66   

Toplam 305 100.00 303 100.00 

 
 
 
 
 
 
Anket katılımcıların eğitimi  
 

 
 

 
 
Katılımcıların eğitim yapısı üzerindeki verilerin işlenmesi, iyi bir eğitim düzeyini 
göstermektedir, bu da incelenen durumların daha iyi tarafsızlığı ve bilişsel 
değerlendirmesi için bir ön koşuldur. Anket grubuna orta öğretime sahip kişiler 
hakimdir - sınırın her iki tarafında yaklaşık  % 55'tir. Örneklem aynı zamanda 
farklı yüksek öğrenim derecelerine sahip önemli sayıda insanı içermektedir - 
katılımcıların toplam yaklaşık % 37'si. Ankette Bulgaristan'dan daha fazla yüksek 
öğrenim sahibi olan kişinin cevaplarını ifade ettiği dikkat çekmektedir – yaklaşık 
% 43, Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı % 31'dir. Öte yandan, 
Türkiye'de ortaokul eğitimi olan insanlar ağırlıklı olarak ankete tabi tutulur – 
yaklaşık % 11, Bulgarlar arasında yaklaşık % 3'tür. Toplamda, eğitimsiz ankete 
sadece bir kişi dahil edildi ve diğer 8 kişi eğitim sorularına cevap vermedi.  
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17. Sizin 
eğitiminiz? 

1.    Eğitim yok 1 0.33 1 0.34 

2.    Ortaokul 20 6.56 20 6.73 

3.    Lise 165 54.10 165 55.56 

4.    Üniversite 111 36.39 111 37.37 

Cevap vermeyen 8 2.62   

Toplam 305 100.00 297 100.00 

 
Genel olarak, katılımcıların eğitimleri temelinde bu dağılım, ankette ifade edilen 
belirli sorular ve görüşler üzerinde çok iyi bir tarafsızlık ve denge sağlamaktadır. 
 
 
Anket katılımcıların yaşı 
 

 
 

 

19
. 

Yaş 1.    30 yaşına kadar 32 10.49 32 11.07 

2.    31 – 50 yaş aralığı  165 54.10 165 57.09 

3.    50 yaş ve üzeri 92 30.16 92 31.83 

Cevap vermeyen 16 5.25   

Toplam 305 100.00 289 100.00 

 
 
Ankete katılanların dinamiklerinin özellikleri ve niteliği dikkate alınarak - aktif 
çalışma çağındaki insanlar, girişimciler ve ekoloji ile ilgili kilit çalışanlar, toplanan 
verilerin işlenmesi sırasında elde edilen yaş yapısı aşağıdaki gibi dağılmaktadır:  
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 katılımcıların yaklaşık % 57'si 31-50 yaşında, 

 yaklaşık % 11'i 30 yaşın altında, 

 yaklaşık % 32'si 50 yaşın üzerindedir.  
 
İki ülkenin sınır ötesi bölgesindeki katılımcıların yaşlarında bazı farklılıklar vardır, 
ancak minimaldir ve sonuçlardan etkilenemez. 
Bununla birlikte, genel olarak, çalışma katılımcılarının yaş dağılımı, orta ve orta 
yaşlı insanların baskın olduğunu, ifade edilen görüşlerin ılımlılığa, nesnelliğe ve 
istikrara yol açtığını göstermektedir. 
 
 
 
 
 
Anket katılımcılarının mesleğinin ve işletmesinin şirket profili ve özellikleri 
 
 

 
 
 

 
Katılımcıların istihdam edildiği sektörel yapıya bağlılık, sınır ötesi bölgelerde 
istihdamın sektörel yapısını da büyük ölçüde yansıtmaktadır. Ayrıca, analizde 
hangi endüstrilerin ele alınması gerektiğine dair gösterge niteliğinde bilgilerin yanı 
sıra, proje konularıyla ilgisi ve geliştirilmesinde istenen eğilimler açısından olumlu 
ve hızlandırılmış gelişmeleri üzerindeki etkileri için sonuçların ve tavsiyelerin 
oluşturulması konusunda bilgi vermektedir  
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Anket verilerinin işlenmesinin sonuçları iki önemli sonuç göstermektedir. Hem 
Bulgar temsilcileri hem de Türkiye'den yanıt verenler için sektör favorileri: toptan 
ve perakende satış, hizmetler, otel ve restoran endüstrisi, kamusal alan, giyim, 
ayakkabı ve tekstil üretimi, gıda ve işleme endüstrisi, tarım -bitkisel üretim. 
Bu muhtemelen mevcut dersin sonucudur ve iki ülkedeki sınır ötesi bölgenin 
sosyo-ekonomik gelişimindeki farklılıklardan daha fazla benzerliktir.  
Konu ve projedeki hedef grup göz önüne alındığında, katılımcıların% 39'undan 
fazlası yukarıda belirtilen sektörlerde istihdam edilmektedir ve bu da olumludur ve 
proje araştırmasının belirlediği ana görevlerle örtüşmektedir. 
Katılımcıların istihdam edildiği sektörel yapıya bağlı olarak ortaya çıkan çeşitlilik, 
çalışmanın proje konusuyla ilgili çeşitli mesleklere sahip insanlara ulaşmanın yanı 
sıra, sınır ötesi bölgede insan kaynaklarının geliştirilmesi için yeterince farklı 
görüş ve düşünceleri ifade etmenin gereksinimlerini büyük ölçüde yansıtmaktadır. 
 
 
 
Bölüm І. Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinde bulunan 
İNSANLARIN ortak konular hakkında iletişim kurmak ve çalışmak için 
TUTUMLARI  
 
Soru 1: Komşu ülkeye seyahat etmeyi ve oradaki insanlarla iletişim kurmayı 
seviyor musunuz? 
 

 
 
 

Anketin sonuçları, sınırın her iki tarafındaki insanların komşu ülkeye seyahat 
etme ve oradaki insanlarla iletişim kurma istekliliğini ve ilgisini güçlü bir şekilde 
göstermektedir. Hem Bulgaristan hem de Türkiye'den ankete katılanların             
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% 50'den fazlası böyle bir görüş belirtmiş, ikinci olarak, görüş, ifade edilen 
seyahat ve iletişim arzusuna rağmen, çoğunlukla finansal veya dil zorlukları 
engeli ile ilgili bazı sınırlamalar veya zorluklar olduğunu göstermektedir.. Bu 
engeller Türk tarafında biraz daha belirginken, Bulgarlar sınır ötesi iletişimde 
daha aktif. Katılımcıların çok küçük bir oranı - toplam yaklaşık !% 0 veya her on 
kişiden biri, ilgilenmedikleri ve komşu ülkeye seyahat etmedikleri görüşlerini ifade 
etmiştir. 
Genel olarak, sınır ötesi bölgede iletişime olan ilginin artması, bu Avrupa 
projesinin ve faaliyetlerinin uygulanması için elverişli bir durumdur. Ortak 
kuruluşların gelecekte Bulgarların% 20'si ve Türk vatandaşlarının% 10'u 
tarafından bariyer olarak tanımlanan dil engelinin üstesinden gelmek için ortak 
faaliyetleri (ör. Dil eğitimi) belirlemeleri gerekebilir. 
 
 
 
 
Soru 2: Komşu ülkeye en çok ne amaçla seyehat edersiniz? 
 
 

 
 
 
 
Bu soru, iletişim ve gelişimi sürecinde sınır ötesi bölgedeki insanların ilgi ve 
hedeflerini inceleyebilmeleri ve projedeki öncelikleri kullanabilmeleri için 
katılımcılara yöneltilmiştir. Anket, Bulgarların Türkiye gezilerinde turizmin bir 
öncelik olduğunu gösterirken, Bulgaristan'a Türkler için iş seyahatleri, iş ve 
yatırımlar baskın durumda. Kuşkusuz, sınır ötesi bölgedeki insanların 
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değişimindeki bu öncelikler kullanılmalı ve projenin ana hedefleri ve faaliyetleri - 
ekoloji ve çevre koruma ile bağlantılı olmalıdır. 
 
 
Soru 3: Komşu bir ülkeye seyahat etmenizi ve iletişim kurmanızı zorlaştıran 
veya engelleyen nedir? 
 

 
 

 
Komşu ülkeyi ziyaret etme arzusunun yanı sıra, sınır ötesi bölgeden insanlar da 
ankette ziyaretleri sırasında yaşadıkları bazı zorlukları ifade ettiler. Bulgarlar için 
asıl sorun dil engeli. Burada kesin bir özgüllük var, çünkü Bulgar nüfusunun bir 
kısmı Türkçe konuşuyor ve bu onun için bir sorun değil. Ancak Bulgarların geri 
kalanı için Türkçe konuşanların oranı sıfıra düşüyor. Ayrıca sınır ötesi bölgenin 
Türk kesiminde Bulgarca konuşan yüzlerce insan var, ancak çoğu zaman halk 
kesiminin en aktif olanları değiller. 
Çalışma aynı zamanda ortak kuruluşların yıllardır bu konuda çalıştıklarını 
göstermiştir. Her iki ülkede de Ticaret ve Borsalar ve Kadın Girişimciler 
Dernekleri, yüzlerce vatandaş, tüccar ve girişimciyi komşularının dilini öğrenmek 
için defalarca eğitimler düzenlemiştir. 
Türk vatandaşları açısından en yaygın zorluklar vize rejimi ve sınır geçiş 
prosedürleriyle ilgilidir. 
Ancak Bulgarların % 16'sı ve Türk vatandaşlarının % 28'i hiçbir şeyin onları 
seyahat ve iletişim kurmaya engel olmadığını belirtti. Bu, proje faaliyetlerinin ve 
hedeflerinin uygulanması için elverişli bir durumdur. 
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Soru 4: Bulgaristan-Türkiye sınırının diğer tarafındaki insanların 
yaşamlarını biliyor musunuz? 
 

 
 

 
 
Projenin uygulanması için, sınırın her iki tarafındaki insanların komşularının 
hayatlarını ne kadar iyi tanıdıklarını önceden açıklığa kavuşturmak önemlidir. 
Ankete verilen yanıtlar, sınır ötesi bölgedeki çoğu insanın komşularının nasıl 
yaşadığını bildiğini ve birçoğunun geziler, tatiller, turizm ve iş ilişkileri hakkında 
fikir sahibi olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Medyanın iki ülkedeki aktif rolü - 
sınır ötesi işbirliği programları tarafından halihazırda uygulanmakta olan çok 
sayıda proje dahil olmak üzere televizyon, radyo, internet ve sosyal medya - 
farkındalık yaratmada önemli bir rol oynamıştır. 
 
Ankete katılan Türk vatandaşlarının sadece % 6'sı ve ankete katılan Bulgarların 
% 4'ü komşu ülkeyi ziyaret etmemiş veya neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Bu 
çalışma sonuçları, öngörülen proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde 
uygulanmasına da yardımcı olmaktadır. 
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Soru 5: Sınır ötesi bölgede doğal çevrenin en önemli bileşenleri nelerdir? 
 

 
 
Çalışma, doğal çevrenin en değerli bileşenleri için sınır ötesi bölgede yaşayan 
insanların görüş ve değerlendirmelerini incelemeye çalışmaktadır. Sonuçlar, 
Bulgarlar için bölgenin en değerli doğal zenginliğinin dört mevsim iklim ve 
insanlara sağlıklı yaşam ve ekonomik faaliyet için inanılmaz fırsatlar sunan 
biyolojik çeşitlilik olduğunu göstermektedir. Türk vatandaşları temiz havaya, su 
kaynaklarına, zengin hayvan gen havuzuna ve paha biçilemez ve verimli ekilebilir 
arazilere öncelik veriyor. 
 
Soru 6: Sınır ötesi bölgede doğayı en çok tehdit eden şey nedir? 
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Sınır ötesi bölgeden gelen insanların korkuları çoğunlukla endüstriyel 
kaynaklardan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kimyasallar tarafından su 
kaynaklarının ve havanın kirlenmesine bağlıdır. Ardından, verimli ekilebilir araziyi 
kaybetme ve zehirleme korkuları ve tehditleri var. Genel olarak, insanlar iklim 
değişikliğinin etkilerinden ve sel ve yangın sıklığının artmasından korkuyorlar. 
 
Soru 7: Bu politikalardan hangisi bölgede sürdürülebilir ekolojiye yol 
açacaktır? 
 

 
 

 
 
Çalışmada toplanan verilerin işlenmesi, doğal çevrenin bileşenlerine yönelik 
baskı tehditleriyle başa çıkmak için, insanların endüstriyel hava, su ve toprak 
kirliliğinin sıkı bir şekilde izlenmesi ve kontrolü için ve özellikle geniş ve bölgede 
büyük ölçekli ağaçlandırma. 
Genel olarak, vatandaşlar genel Avrupa çevre politikasını desteklemektedir. 
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Soru 8: Bu araçlardan hangisi güvenli bir çevre korumasına yol açacaktır? 
 

 
 
Ekolojide hangi araçların kullanılması gerektiğine gelince, vatandaşlar, tehdit 
izleme ve raporlama için dijital sistemlerin kurulması yoluyla, çevrenin zararlı 
sömürülmesi veya imha edilmesine yönelik sıkı bir gereksinim sistemi ve 
kısıtlama sisteminin uygulanmasıyla benzersiz bir şekilde ilgilenmektedir. 
Katılımcılar ayrıca çevresel konularda nüfusun geniş kapsamlı eğitimine ve 
yetiştirilmesine de önem vermektedir. 
 
Soru 9: Endüstride hangi önlemler temiz doğayı sağlayacaktır? 
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Sanayi ve çevre sorunlarının önemli bir kaynağı olarak geçen yüzyıldaki gelişimi, 
insanların araştırma sürecinde dikkatini çekti. Sonuçlar, görüşülen Bulgarların 
görüşüne göre sektörde işletmelerin deşarj altyapısının sıkı bir şekilde kontrol 
edilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir - kanalizasyon, toz, atık ve 
kimyasallarla kirlilik, su ve hava arıtma tesislerinin varlığı, toplama ve bertaraf 
tesisleri atık ve kimyasal maddeler. Görüşülen Türk vatandaşlarının görüşüne 
göre, kirlilik kazalarında nüfusun kayıt altına alınması ve uyarılması için 
sistemlerin mevcudiyetine yönelik sanayide önlemler alınması, çevre personelinin 
eğitimi ve işletmelerde açık günler ve sivil çevre kontrolleri yapılması.  
 
 
Soru 10: Hangi sınır ötesi ortaklık biçimleri bölgedeki çevreyi 
iyileştirecektir? 
 

 
 
 

Çalışmada, projenin amaçları doğrultusunda, ekoloji alanında tercih ettikleri sınır 
ötesi ortaklık biçimleri için vatandaşların görüşü alınmıştır. 
Sınırın her iki tarafında, katılımcılar aşağıdaki en etkili ve faydalı işbirliği biçimleri 
üzerinde hemfikirdirler: 

 Her iki ülkede su, hava ve toprağın ana kirleticilerinin incelenmesi 

 Olası ortak çevresel tehditler için iki ülkeye öneriler hazırlanması - 
endüstriyel kirleticiler, trafik, nehirler, rezervuarlar, yangınlar, seller 

 Nüfusun ekoloji için hazırlık düzeyi üzerine çalışma 
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 Ortak kamu çevre faaliyetlerinin yürütülmesi - bilimsel sempozyumlar, 
konferanslar, seminerler, eğitim, ekoloji günleri ve tatil günleri 

 
Soru 11: Tarımda hangi önlemler doğanın korunmasına ve temiz ürünlere 
yol açacaktır? 
 
 
Ankete katılanlar, tarımdaki endüstriyel teknolojileri, çevre, toprak, su ve hava gibi 
ana bileşenlerin kirliliğine karşı ana tehditlerden biri olarak tanımladılar. 
Anket verilerinin işlenmesi, hem tarımda uygulanması gereken önlemlere ilişkin 
genel görüşleri hem de Bulgaristan ve Türkiye'de ifade edilen görüşlerdeki bazı 
özellikleri göstermektedir. 
 
Bulgaristan'da aşağıdaki önlemlerin uygulanmasına ilişkin görüş geçerlidir: 
• Toprak, su ve üretilen ürünlerin kimyasal kirliliği parametrelerini izlemek için 
sistemlerin uygulanması 
• Kullanılan kimyasal gübrelerin, preparatların ve ilaçların sıkı kontrolü 
• Halkı sağlıklı organik ürünler kullanmaya teşvik etmek 
 
Türkiye'de, doğa dostu yöntemler kullanarak çiftçilere teşviklerin uygulanması, 
sertifikalı organik tarım ve sel ve yangın izleme ve önleme sistemlerine daha 
fazla geçiş yapılması konusunda görüş bildirilmektedir.  
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Soru 12: İnsanlar ve görevliler üzerinde hangi etki şekilleri çevre ile ilgili 
daha iyi  sonuçlara yol açacaktır? 
 
Anketteki verilerin işlenmesi, sınır ötesi bölgeden gelen vatandaşların daha iyi 
çevresel sonuç için insanlar ve yetkililer üzerinde aşağıdaki etki biçimlerinin 
uygulanması konusunda çoğunlukla anlaştıklarını göstermektedir: 

 Yaptırımlar ve para cezaları ile sıkı kontrol 

 Halkı ekoloji konusunda bilgilendirme, eğitim, danışmanlık 

 İyi çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması 

 Etkili çevre kampanyaları yürütmek - ağaçlandırma, küçük sınavlar, 
çevre gezileri, yarışmalar, çevre festivalleri, çevre yarışları 

 

 
 
Soru 13: Sınır ötesi bölgesinde risk derecesine göre doğal çevreye yönelik 
tehditleri sıralayınız? 
 
Çevresel tehditlerle ilgili korkular sınır ötesi bölgedeki insanları şu şekilde 
sıralamaktadır. 

 En tehlikeli olanlar: 

 Su, hava ve toprağın kimyasal kirliliği 

 Toplu orman ve saha yangınları 

 Gıdaların kimyasal kirlenmesi 

 Atık ve düzenli depolama sorunları 
Daha az ölçüde, ancak hafife alınmadan, aşağıdaki tehditler tespit edildi: 

 Genetiği değiştirilmiş bitkiler ve hayvanlar 

 Hayvan ve bitki türlerinin yok olması 

 Büyük Ölçekli Taşkınlar 
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Soru 14: Çevresel konular hakkında en sık nasıl bilgi edinebilirsiniz? 
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Çalışma, nüfusun çevresel konular hakkında nasıl bilgilendirildiğini belirlemeye 
çalışmaktadır. Anket verilerinin işlenmesi, bu önemli konuda insanlar için iki ana 
bilgi kaynağını tanımlar: 

 Ara sıra televizyon ve radyo yayınlarından 

 Basında bulunan basılı malzemelerden 

  
 
Burada, nüfusun ekolojik kültürünü geliştirmek için diğer bilgi formlarının daha 
fazla uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmek önemlidir: 

 Ekoloji ile ilgili özel literatürü hedeflemek 

 İnternette konuyu arayarak ve tarayarak 

 Eğitim - okulda, üniversitede, kurumda 

 Konuyla ilgili seminer, konferans ve forumlarda 
 
 
 
Soru 15: Sınır ötesi ekonominin hangi sektörleri çevre için en fazla risk 
yaratanlardır? 
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İnsanların sınır ötesi bölgedeki çevre için en tehlikeli olarak tanımladığı 
endüstriler, dünyanın herhangi bir yerinde en önemli tehdit olarak tanımlanan 
endüstrilerden çok farklı değildir. Bunlar çoğunlukla: 

 Enerji - Termik santraller, hidroelektrik santraller, nükleer santraller, 
kömür, yakıtlar 

 Ulaşım - arabalar, demiryolları, uçaklar, yollar 

 Tarım ve hayvancılık - gübreler, ilaçlar, GDO'lar 

 Atık toplama, atık arıtma, depolama alanları 

 Makine mühendisliği - yağlar, kimyasallar, boyalar, toz ve duman 

 Tekstil ve kimya endüstrisi - kimyasal maddeler, boyama 
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Soru 16: Sınır ötesi bölgenin ekolojisine en çok hangi yeni yatırımlar yarar 
sağlayacaktır? 

 
 

 
Ülkenin ortak çevre politikasında önemli bir konu, çevresel ve sağlıklı çevre için 
yatırım öncelikleridir. Anket verilerinin işlenmesi, her iki ülkeden insanların 
görüşlerinde küçük bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgaristan'da, çevre 
yatırımları, yeşil araçlara ve karayolu ağına yapılan yatırımlar - elektrifikasyon, 
gürültü yalıtımı, optimum hareket hızı ve ayrıca toz, zararlı kimyasallar ve 
gazların yakalanması ve nötralizasyonu için tesis ve tesislere yapılan yatırımlar 
konusunda görüş bir araya getirildi. . 
Türkiye, yeşil gübrelere ve tarımda biyo-bitki korumasına geçişte, hidrokarbon 
yakıtları yeşil yakıtlarla azaltma ve değiştirme yatırımlarının yanı sıra yeni ve 
güvenilir yangın söndürme sistemleri ve tesislerine geçiş fikri öne çıkmaktadır. 
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BULGARİSTAN VE TÜRKİYE'DE SOSYO-EKONOMİK ORTAMIN ÇEVREYİ 
KORUMA YÖNLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sınır ötesi bölgenin Bulgaristan kısmı, ülkenin merkezi bir plandan piyasa 
ekonomisine hızlı bir geçiş geçirdiği 1990'lardan sonra siyasi ve ekonomik 
değişikliklerin sonuçlarına maruz kalmaya devam ediyor. Teknik açıdan çok eski 
endüstriyel tesisler kapatıldı ve tarımdaki kooperatiflerin çoğu yıkıldı ve tasfiye 
edilmiştir.  
 
Arazinin eski sahiplerine yeniden mülkiyeti, hem taşınmaz sınırları içindeki 
hakların geri kazanılmasına hem de restore edilen arazilerin parçalanmasına ve 
arazi sahiplerinin en yaygın olarak kiracıların mülk sahiplerinin taşınmaz 
sınırlarını kesin olarak tanımlamamasına neden olmuştur. 
Mevzuatı pan-Avrupa sürecine uyarlama süreci devam etmekte, bu da ekonomik 
ilişkilerde daha iyi istikrar sağlamaktadır. Bununla birlikte, kayıt dışı ekonominin 
hala önemli bir yüzdesinin varlığı da zayıf ekonomik istatistiklere katkıda 
bulunmaktadır. Ekonomik koşullar çok farklı: ağırlıklı olarak tarımsal sanayi 
üretimi ve bölgesel merkezlerin çevresinde tek yapısal sanayi, gelişmiş şehir 
merkezlerinde nispeten karmaşık bir sektörle birlikte - Burgaz, Haskovo, 
Yambol’da olduğu gibi.   
 
Bulgaristan'dan farklı olarak, Türkiye'de tarımsal arazilerin sınırlarının kaldırılması 
ve restorasyonu ile ilgili olağan ekonomik süreçlerin, tarımdaki ekonomik 
süreçlerin uzun bir süre daha istikrarlı hale getirilmesinde herhangi bir bozulma 
olmamıştır. Tarımsal üretim gelenekleri kesintiye uğramaz ve modernizasyon 
süreci istikrarlıdır. 
 
Türkiye'nin sınır ötesi bölgesindeki büyük şehirlerin sanayileşmesi, büyük 
şehirlerdeki büyük sanayi bölgelerindeki çok sayıda insanın yerinden edilmesine 
rağmen, tarım-tarım geleneklerini değiştirmemiştir. Tarım, ticaret ve hizmetler 
yerel halk için yaygın ve umut verici olmaya devam etmektedir. 
Genel olarak, sınır ötesi bölgenin bu genel sosyo-ekonomik özelliği, doğal 
çevrenin bileşenlerinin korunması ve bölgenin ekolojik gelişimi için başarılı 
tedbirlerin uygulanması açısından elverişlidir. 
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KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 
 
BULGARİSTAN VE TÜRKİYE'NİN ORTAK SINIR ÖTESİ BÖLGESİ 
EKONOMİSİNDEKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİN  KARŞILAŞTIRILMASI  
 
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi bölge, zıt ekonomik koşullarla 
karakterize edilir - daha gelişmiş şehir merkezlerinde modern, hizmet odaklı bir 
ekonomiyle birlikte tarım ekonomisi ve tek yapısal sanayi.  
 
Her ilçe, il ve belediye farklı bir hızla gelişmektedir. Sınır belediyelerinin 
ekonomisi, izole konumlarından ve zayıf altyapılarından kaynaklanmaktadır. 
Çoğu durumda, yerel ekonomik faaliyetler mevcut kaynaklara dayanır - toprak, 
mineral, restorasyon, vb. - ancak genel olarak iki ülkenin diğer bölgelerine göre 
daha az gelişmiştir.  
 
Bölge, toprak, orman ve su gibi doğal kaynaklar bakımından zengindir, ancak 
ekonomik potansiyeli yetersiz kullanılmaktadır. En çok sanayileşen beş bölge 
Kırklareli, Edirne, Burgaz, Yambol ve Haskovo kentleridir. Ancak, Yambol 
bölgesinde ekonomik faaliyet düzeyinin ulusal ortalamanın altında olmasına 
rağmen, iki Türk kenti ve ilinin Türk ekonomisi ve ülkenin genel kentleşmesine 
paralel olarak çok dinamik olduğu belirtilmelidir. Son yıllarda sınır ötesi bölgesi 
Türkiye ve Orta Doğu'dan AB ülkelerine önemli bir ulaşım koridoru olarak ortaya 
çıkmıştır. Her gün birkaç bin ağır yük kamyonu bu koridordan her iki yönde de 
geçmekte, bu da çevre sorunlarına ve tehditlere yol açmaktadır.  
 
ki ülke Avrupa Birliği'nden farklı bir konumda - Bulgaristan Topluluğun tam üyesi 
olmasına rağmen Birlik için geçerli olan sınır olarak /ŞENGEN/ ve para olarak 
/EURO/ henüz geçmemiştir, Türkiye ise katılım öncesi görüşmelere ve katılım için 
hazırlanmaktadır. Bu, iki ülkede Avrupa çevre mevzuatının uygulanmasında 
farklılıklar yaratmaktadır.   
 
Anket sonuçlarının gösterdikleri: 
Katılımcıların iki komşu ülkenin - Bulgaristan ve Türkiye'nin ekonomik durumu 
hakkındaki değerlendirmelerinin sonuçları incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar 
özetlenebilir ve çıkarılabilir:  
 

 Her iki ülkenin önde gelen özellikleri gelişmiş Avrupa ekonomilerine çok 
benzemeleri. 

 
 Her iki ülkede de gelişmiş bir piyasa ekonomisi bulunmaktadır 

 
 Her iki ülke ve sınır ötesi bölgesi gelişmekte olan demokrasiler olarak 

nitelendirilebilir  
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YAMBOL VE EDİRNE EKONOMİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Sınırın Bulgaristan tarafındaki bölge ülke merkezi olarak planlanandan piyasa 
ekonomisine uzun bir geçiş geçirdiğinden dolayı hala siyasi ve ekonomik 
değişikliklerin sonuçlarıyla karşı karşıyadır.    
Aynı zamanda, Bulgaristan'da son yıllarda ekonomik patlama yaşandığı, 
ekonomik büyüme yönünde olumlu bir eğilim var, iş ve yatırım koşulları 
iyileşmektedir. Bulgaristan'ın 1 Ocak 2007'den bu yana gerçekleşen Avrupa 
Birliği üyeliği, bu olumlu eğilimlere önemli bir katkıda bulunuyor ve çeşitli Topluluk 
fonlarından beklenen destek şimdiden somut sonuçlar ve boyutlar sağlamaktadır.  
Yambol bölgesindeki ekonomik koşullar çok farklı: kırsal belediyelerde tarım 
ekonomisi ve tek yapısal sanayi Yambol'un daha gelişmiş merkezinde nispeten 
karmaşık bir sektörle bir aradadır.   
Türkiye'de komşu sınır ilinin Edirne ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal olmakla 
birlikte, son birkaç yılda endüstri hızla gelişmektedir - özellikle de Çorlu ve 
Kırklareli sanayi bölgesi ile sınır olan komşu Lüleburgaz bölgesinde - yeni inşa 
edilmiş bir sanayi bölgesi ile bölgesel bir şehir olarak.  
Kırklareli ve Lüleburgaz şehirlerinde sanayi en gelişmiş sektördür ve bunu 
hizmetler ve üçüncü ise tarım izlemektedir. Ana sanayi yoğunluğu Kırklareli - 
Lüleburgaz'ın kentsel alanlarındadır.  
 
Çalışmanın sonuçlarından birkaç temel sonuç çıkarılabilir: 
 İki sınır bölgesinin - Yambol ve Edirne ekonomileri ile ilgili olarak, önde gelen 

görüş ekonomik bir patlama ve ekonominin başarılı bir şekilde yeniden 
yapılandırılmasıdır. 

 İki bölge doğal özelliklerine ek olarak ekonomik kalkınma açısından birbirine 
benzemeye başlıyor.  

 
 
 

 
 
 
 



 Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPP II) kapsamında, Proje:  Ref. No 
CB005.2.12.079 „ECO WOMAN - DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ GİRİŞİMLERİ“ 

             
                                                Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPP  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 SÖİ  Programı  tarafından finanse 

edilmektedir 
 

53 

 
 
SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE ÇEVREYE UYUMLU ÜRÜNLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DURUM VE BEKLENTİLER  
 
Bu çalışmanın uygulanması çeşitli görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır:  

 

- üretimde teknolojik süreçlere eşlik eden yeni araç ve hizmetlerin 
uygulanması ve üretilen üretim koşullarının ve üretilen ürünlerin kalite ve 
parametrelerinin değerlendirilmesi ile, özellikle tarım sektöründe, çevre dostu 
üretimin aktif gelişimi için durum ve fırsatların değerlendirilmesini sağlamak. 

- bölgedeki ekonominin durumu, tarımsal işletme ve iş ortamının, doğal 
kaynakların durumuna göre çevre standartlarına uygun olarak kısa ve uzun 
vadede üretim ve ürünler için beklenen gelişme ve beklentileri tahmin etmek.  

- yeni, daha modern yaklaşımların, araçların ve gereçlerin kullanımına 
dayanarak sınır ötesi bölgede tarım ticareti alanında yeni iş fikirleri başlatmak için 
projenin hedef gruplarının uygun temsilcilerinin kapsamını, istenen formlarını ve 
gerekli hazırlık hacmini belirlemek, projede sunulan fırsatları kullanarak doğal 
kaynakların insan sağlığı için güvenli ve çevre dostu bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPP II) kapsamında, Proje:  Ref. No 
CB005.2.12.079 „ECO WOMAN - DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ GİRİŞİMLERİ“ 

             
                                                Proje Avrupa Birliği   INTERREG-IPP  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 SÖİ  Programı  tarafından finanse 

edilmektedir 
 

54 

TEMEL SONUÇLAR 

SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE ARAŞTIRMADAN ORTAYA ÇIKAN DOĞANIN MEVCUT 
DURUMU VE ONUN BİLEŞENLERİ, KALKINMA SÜRECİ, ÇEVRESEL SÜREÇLERİN 
YÖNETİMİ VE DESTEKLENMESİNDE GÜNCEL YARDIM GEREKSİNİMLERİ, TÜRKİYE VE 
BULGARİSTAN'DA EKOLOJİ SEKTÖRÜNÜN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ VE 
AVRUPALAŞTIRILMASI DÜZEYLERİ VE BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLARIN İHTİYAÇLARI  
 

 Son yıllarda Yambol-Edirne bölgesinde aktif eylemler ve devlet ve 

yerel makamlardan, her iki ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından 

ve Yambol-Edirne bölgesindeki aktif Avrupa-ötesi sınır ötesi 

işbirliğinin yaygın desteğinin bir sonucu olarak somut olumlu 

sonuçlar elde edilmiştir, sosyo-ekonomik gelişme ve özellikle 

ekoloji alanında  

 Anket araştırmasına katılanlar geleceğe olumlu ve umutla 

baktıklarını işaret ederek düşüncelerini paylaşıyor, sınır ötesi 

bölgenin stratejik konumuna ve elverişli doğal çevrenin sağladığı 

fırsatlara güvenmektedirler.  

 İkili ilişkilerin geleceğiyle ilgili olumlu beklentiler özellikle 

yüksektir, bölge sakinlerini, iş dünyasını ve sınır bölgelerindeki 

halkı bilgilendirmek ve tanımak için ortak kuruluşlardan ve kamu 

kurumlarından daha fazla çaba gösterilmesi gereknmektedir. 

 İki komşu ülkenin ekonomileri ve sosyal dokusu, ağırlıklı olarak 

ortak özelliklere sahip olmakla birlikte, proje konuları üzerinde 

çalışmak için uygun ortamı belirleyen önemli farklılıklara da 

sahiptir.  

 Bulgaristan ve Türkiye ekonomileri giderek gelişmiş Avrupa 

ülkelerine benzemektedir. Genel olarak, her iki ülkede de 

ekonomi, girişimcilik için tam bir özgürlüğe sahip bir piyasa 

ekonomisi olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'de iş dünyasına 

devlet desteği Bulgaristan'dan daha önemlidir, ancak 

Bulgaristan'daki Avrupa Fonları bölgesel kalkınma ve uyum için 

daha fazla fırsat ve fon sağlamaktadır. 
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 Bulgaristan'dan Yambol ve Türkiye'den Edirne'nin komşu sınır 

ötesi bölgeleri benzer ekonomik ve sektörel özelliklere sahiptir - 

tarım, ticaret, hizmetler, gıda ve hafif sanayi en gelişmiş 

alanlardır.  

 Sınırın her iki tarafındaki iş ortamı ortak Avrupa 

entegrasyonundan etkilenerek olumlu bir değişim geçiriyor.  

 Çıkarılabilecek sonuç, yerel ve devlet otoriteleri ile sektörel 

kurum ve yapıların kurum ve kuruluşlarının, entegre bölgesel 

kalkınma için daha iyi koşullar sağlamaya odaklanması 

gerektiğidir, böylece aktif vatandaşlar bilgi, uzmanlık ve yasal 

desteğe daha fazla güvenirler ve sosyo-ekonomik çevrenin 

iyileştirilmesi sağlanabilir 

 Bölgenin başarılı ekonomik gelişimi, doğal ortamda ve 

bileşenlerinde istikrar ile birlikte daha fazla verimlilik, finansal 

karlılık elde etmek için katma değeri yüksek sektörleri ve ürünleri 

hedeflemek ve hammadde döngüsünü (tüketim için son ürün) 

kapatmak için önlemler alınmasını gerektirmektedir. 

 Sınır ötesi bölgedeki tarımsal kalkınma için iyi beklentiler, tüm 

gereksinimlere uygun olarak kapalı bir döngü sağlayan bu 

endüstrilerdedir, organik ve çevre dostu gıda üretiminin yanı sıra 

– yem üretiminden sofraya gelen son ürüne kadar - et, süt, 

işlenmiş ürünler. 

 Tarım sektörü, sınır ötesi bölgedeki temel ve geleneksel mahsul 

ve ürünler temelinde gelişmeye devam edebilir, anket 

katılımcılarına göre bunlar yem ve unlu mamüller için buğday, un 

ve unlu mamüller, gıda yağı üretimi için yağlı tohumlar, gıda ve 

biyoyakıtlar, meyve bitkileri ve üzüm bağlarıdır.  

 Et ve süt üretimi için büyük uzmanlaşmış çiftliklere sahip küçük 

ailelerin serbest dengesi ile meyve ve sebze üretimi, bağcılık ve 
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şarap üretimi, ekolojik olarak temiz ve organik ürünler, en umut 

verici tarımsal endüstriler arasındadır ve bu, Avrupa Birliği'nin 

ortak tarım ve çevre politikası ilkeleri ile uyumludur. 

 Sınırın her iki tarafındaki tarım üreticileri çevre dostu gıda ve 

ürünlerin üretiminin sağladığı avantajlar hakkında hala ikna 

olmamış ve pazar fırsatlarının farkında değiller. 

  Bulgar tarımsal üreticileri organik ürünlere yönelik pazar 

fırsatları hakkında ve  AB fonlarından ve Bulgar devletinden 

alabilecekleri destek konusunda bilgi vermek ve tavsiyelerde 

bulunmak için ciddi bir ihtiyaç ve kapsam bulunmaktadır.  

 Bu çalışmada işlenen veriler doğrultusunda, tarımsal üreticilerin, 

rekabetçi olabilmek ve hızla değişen piyasalara ve iklim 

değişikliklerine yeterince cevap verebilmek için bilgi 

teknolojilerinin kullanımının yanı sıra bilgi ve istişareye ihtiyaç 

duydukları ortaya çıkmaktadır.. 

 Yambol ve Edirne bölgelerindeki insanlar, dernekleri ve kamu 

kurumları arasındaki sınır ötesi ve uluslararası ortaklıklar hala 

düzenli olarak yetersizdir, nispeten yeni gelişiyor, ancak Bulgar-

Türk iş dünyasının ve halkla ilişkilerin gelişmesinde olumlu bir 

eğilim bulunmaktadır.  

 Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde karşılaşılan temel 

öznel sorunlar vize rejimi, az gelişmiş altyapı, gecikmeli sınır 

geçişi ve gümrük rejimi ile ilgilidir. 

 Bu projedeki ortaklar da dahil olmak üzere ticari kuruluşlar 

özellikle bu sorunların üstesinden gelmek ve bunları çözmek 

konusunda beklentiler ve güven bulunmaktadır.  
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Devletin ve genel olarak sosyo-ekonomik kalkınma ve özellikle sınır ötesi 
bölgedeki çevre sektörünün gelişimi için yapılan mevcut çalışma ve analizlerin bir 
parçası olarak, ulusal, bölgesel ve belediye düzeyinde kilit planlama ve çalışma 
belgelerinin bir incelemesi halihazırda gerçekleştirilmiştir - her iki ülkedeki devlet 
ve kamu otoriteleri tarafından geliştirilir, kabul edilir ve uygulanır. Bunlar, 2014-
2020 dönemi bölgesel, belediye ve bölgesel kalkınma planları ve bunların 
güncellemeleri, Avrupa projeleri için çalışma planları, sektörel kalkınma stratejileri 
ve diğerleridir.. 
 
 
 

 
 
 

 
Çalışmanın ana bulgularını ve önerilerini formüle etmeden önce, hedef bölgenin 
durumunun incelenmesi ve analizi, analiz ve raporu hazırlayan uzmanlar, çalışma 
alanının ana özelliklerinin kısa bir sunumunu yapmanın uygun ve gerekli 
olduğunu düşünmektedir. 
 
 
Çalışma alanının temel özellikleri 
 
Hedef projenin bölgesi, Türkiye sınırındaki Yambol bölgesi sınırları içinde merkezi 
bir konuma sahip, sınırların ötesinde, Burgaz bölgesi ile doğuya, batı ise Haskovo 
ve Stara Zagora bölgeleri ile sınır ötesi bir bölgeye sahiptir. Kuzeyde bölge Sliven 
bölgesi ve Sliven belediyesi ile sınırlıdır.  
Bölge merkezi olarak Bulgaristan Cumhuriyeti'nin güneydoğu planlama 
bölgesinde yer almaktadır. Edirne ilçesinin bir kısmı Türkiye sınırlarında, 
Bulgaristan sınır bölgeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ vilayetleri bölgeleri arasında 
yer almaktadır. 
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Doğanın coğrafi ve peyzaj özellikleri 
 
Hedef projenin bölgesi Trakya Ovası'nın güneydoğu kesiminde merkezi bir 
konumda yer almaktadır. Bölge batı kesiminde neredeyse düzdür (deniz 
seviyesinden yaklaşık 150-180 m yukarıda) ve Istranca ve Kırklareli bölgelerinde 
doğu kesiminde hafif tepelik bir arazi bulunmaktadır. Etrafı alçak ve yuvarlak 
yüksekliklerin batı ve güneybatısında (deniz seviyesinden 600 m yükseklikte 
tepeler), Sırnena Ormanı'nın alçak sırtlarının kuzeybatısında ve bir dizi düz 
tepenin doğusundadır.  Bakacıklar, yüksekliği 515 m olan dört engebeli 
oluşumdur. Genel olarak, açık kabartma ve bölgenin teknik altyapısı (ulaşım ağı, 
su tedarik ağları, sulama sistemleri, vb.) yerleşim ağını engellememektedir.  
Minerallerin rezerv ve tür çeşitliliği de sınırlıdır ve bölgeyi zayıf mineraller 
kategorisine yerleştirir - mineral bakımından fakirdir.  Metalik olmayan mineraller 
keşfedilmiştir. İnert malzemeler, kum, granit ve taş ocakçılığı çıkarılır. 
Çıkarılmaları ile ilgili ekonomik faaliyetlerin, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması 
üzerinde önemli bir etkisi yoktur. 
Bölgedeki kıtalar arası iklim tipi, hem karasal hem de  karasal Akdeniz 
iklimlerinin karakteristik faktörlerinin etkisi altında oluşur. 
 Yıllık ortalama hava sıcaklığı 12 - 12.4ºC arasındadır. Sıcaklık rejimi, nispeten 
ılıman bir kış / ortalama Ocak sıcaklığı 0º - 1ºC / ve sıcak yaz / ortalama Temmuz 
sıcaklığı yaklaşık 23ºC / ile karakterizedir. Bölgedeki yıllık yağış fazla değildir ve 
550-600 mm arasında değişir. Yağış rejimi, yaz yağışlarındaki nispi artış ve 
Haziran ayında ortalama aylık maksimum artış ile karakterize olmaktadır.  
Rüzgarların yönü, onu belirleyen, bölgenin bu bölümünün özelliği olan çeşitli 
dinamik ve doğal faktörlerin etkisinden dolayı çok çeşitlidir. Yıllık ortalama rüzgar 
hızı 2,5 ile 3,2 m / s arasında değişmektedir. Kuzeydoğu rüzgarları daha yüksek 
ve ortalama hızları yüksektir. Özellikle yılın soğuk yarısında güçlüdürler. Bölgenin 
özelliği, Tuna Nehri ve Meriç Nehri vadisi boyunca esen güney “beyaz deniz” 
rüzgarıdır. Bölgenin bazı bölgelerindeki rüzgarların gücü, sıklığı ve yönü yerel 
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rüzgar çiftlikleri inşa etmek için yeterli potansiyele sahiptir. Sis, ortalama sisli gün 
sayısı 34 ile 39 arasında olduğunda, soğuk yarım yıl (X - III) için karakteristik bir 
fenomendir. Aralık ve Ocak ayları, 7-9 gün sisli en fazla gün ile karakterize 
olmaktadır. 
İklim oluşturucu faktörlerin analizi, bölgenin, tahıl üretimi, teknik, sebze bitkileri ve 
kalıcı ürünler olmak üzere tüm bitkisel üretim alt sektörlerinin gelişimi için önemli 
tarımsal iklim potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Sınırlayıcı faktör, 
büyüme mevsimi boyunca bitkilerin su tüketiminin sınırındaki yağış miktarıdır. 
Yağışların yıl boyunca yüksek oranda eşitsizliği ve dağılımı yaz aylarında az 
miktarda ve yağışsız dönemlerden kaynaklanan sulama ihtiyacını belirlemektedir. 
Bu nedenle, mahsul gelişiminin ekonomik sonuçları büyük ölçüde mevcut sulama 
sistemlerinin mevcudiyetine ve durumuna bağlıdır.  
Bölgeden akan ana nehir sistemi, en önemlileri olan yaklaşık 50 kolu alan Tuna 
Nehri'dir: Moçuritsa Nehri - havza alanı 1278 km2, uzunluk 86 km; Sinapovska 
Nehri - alan 871 km2, uzunluk 55 km; Popovska Nehri ve diğerleri. Sınırları 
içinde, Tuna Nehri vadisi, batı, orta ve güney olmak üzere üç coğrafi özelliğe 
ayrılabilen dar uzun bir vadidir. Proje alanı, Tuna Nehri'nin Yambol Boğazı'ndan 
güneye Türkiye sınırı boyunca Meriç Nehri'ne ve Beyaz Deniz'i güneye uzanan 
su toplama alanının güney kısmını kaplamaktadır.  
Yeraltı suyu açısından, bölge Yambol-Elhovo hidrojeolojik alanı ile Marmara ve 
Beyaz Deniz'in hidrolojik bölgesi içine girmektedir. Bölgenin ana akiferi alüvyal. 
Teras yataklarının kalınlığı 8 ila 25 m arasında değişmektedir. Akiferi beslemek 
yağış durumuna göre olmaktadır.  
Emilen su miktarlarının yeraltı suyu kaynakları ile karşılaştırılması, su 
ekstraksiyonunun kaynaklarının sınırına yakın olduğu ve olası artışının dikkatle 
ve iyi gerekçelendirilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır. 
Bölgenin toprakları, Orta Trakya - Tuna eyaleti olan Akdeniz toprak alanını ifade 
eder. Toprak örtüsü çok çeşitli ile karakterizedir. Baskın toprak tipleri katran, tuzlu 
su, planosoller, acı, tuzlu ve tortul toprak tipleridir. Bu toprakların özellikleri, 
bölgenin tahıl üretimi, tahıllar, endüstriyel ürünler, kalıcı ürünler / üzümler / yem 
bitkileri gibi bir dizi alt sektörün gelişmesi için önemli toprak kaynaklarına sahip 
olduğunu göstermektedir. 
Bölgenin çoğu tarım arazileri tarafından işgal edilmektedir. En büyüğü ağaç 
üretken özelliklere sahip ormanların oranıdır. Aşağıdakiler rekreasyon ormanları 
ve bitişik alanlarıdır. Bölgedeki ormanlar, riski yaz aylarında özellikle güçlü olan 
ortalama orman yangınları riski ile sınıflandırılmıştır. Mevcut orman alanları, tarla 
akçaağaç (Tuna ve Meriç nehirleri boyunca) ile karıştırılmış yerlerde odunsu 
meşe ve yaz meşesi tarafından işgal edilir; Akdeniz ormanları ile sınır ormanları 
ve virginia meşesi / bölgenin güney kısmında /; sınır ve virginia meşe yerine 
xerotermik çim oluşumları ile birlikte fescue ile karıştırılmış  çalılar / 
bulunmaktadır. Bahar (Puccinellieta convolutae), eluropus (Aeluropeta littoralis), 
cam (Salicornieta europaeae) vb. ağırlıklı halofitik çim oluşumları bölgenin batı 
kesiminde ayrı küçük alanlar işgal eder. 
Hava kalitesi değerlendirmesi için NASEM - “Hava” Altsisteminin bir parçası 
olarak bölge üzerine inşa edilmiş bir nokta yoktur. Bunun nedeni, bölgede kirletici 
madde bulunmaması ve diğer temas bölgelerindeki toprakların ortam havasının 
saflığı üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmamasıdır. Endüstriyel hava 
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kirleticilerinin yanı sıra toprakların kirlenmiş olmaması, bölgenin doğal 
kaynaklarına elverişli olan üretimi bölge ekonomisi için yüksek değere sahip 
olacak olan biyo-tarımın gelişmesini mümkün kılmaktadır. 
 
 
 
Ekonomik gelişim 
 

Bölgenin ekonomik yapısının gelişimi doğal koşulların faktörleri tarafından, 
yerleşim ağının doğasından, mevcut altyapıdan, ve son olarak, kalıtımsal üretim 
ve kültürel gelenekler tarafından belirlenmektedir. Bölgenin mevcut mekansal 
planının, yerleşim yerlerinin yakınında ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için 
bölgesel fırsatlar sağladığı, bu nedenle projenin ve yatırımcıların gelecekteki 
faydalanıcılarının yatırım niyetlerini gerçekleştirmek için kolaylaştırılmış 
prosedürlere erişebilecekleri not edilmelidir. 
 
Tarım, bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü bir rol oynamaktadır. On yıllar 
boyunca, bölgenin nüfusu sektördeki üretim geleneklerini sürdürdü ve geliştirdi. 
Uzmanlık bir dizi faktör tarafından yönlendirilir. Bölgedeki tarımsal koşullar ve 
topraklar, yüksek verimli ve ekolojik tarımın gelişmesine izin verir - tarlalar, 
çayırlar, otlaklar ve kalıcı bitkiler baskındır. Tahıllar ve ürünler, mahsul üretiminde 
en büyük paya sahiptir. Hayvancılık, tarımsal bir alt sektör olarak, güvenli yem 
yetiştiriciliği temelinde gelişir, bunlar sığırlar (inekler ve mandalar dahil), koyunlar, 
domuzlar, yumurtlayan tavuklar, piliçler ve arı aileleridir. Endüstrinin gelişimi, 
bölgenin tarımsal yöneliminden büyük ölçüde etkilenmektedir. Başlıca işletmeler 
gıda endüstrisinden gelmektedir - mandıralar, değirmenler, konserve ürünler, 
dondurulmuş meyve ve sebzeler, bitkisel yağ rafinerileri, şarap imalathaneleri, 
ekmek ve fırın ürünleri, inşaat malzemeleri, mobilya, giyim ve ayakkabı, ev 
eşyaları. 
 
Enerji sektörü, fotovoltaik parklar ve rüzgar enerjisi jeneratörleri, termik santraller 
ile temsil edilmektedir. 
 
Şirketler, çoğu mikro ve küçük işletmeler olmak üzere inşaat sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Şirketlerin faaliyeti ağırlıklı olarak konut, su tesisatı binaları ve 
çiftlik binaları inşaatı. İnşaat sektöründe son 3-4 yıldaki yatırım faaliyeti, teknolojik 
yenilenmeye ve inşaat sürecinin kalitesinin artmasına neden olmuştur.  
 
Bir iş sektörü olarak turizm, bölgedeki mevcut doğal ve kültürel-tarihsel koşullar 
olmasına raşmen iyi gelişmemiştir. Şimdiye kadar, nehirler, ormanlar, doğa 
rezervleri, çok sayıda arkeolojik ve kültürel alanlar, folklor, gelenekler ve bölgenin 
gelenekleri tarafından sağlanan mevcut doğal kaynaklar tam olarak 
kullanılmamıştır. Kırsal turizm neredeyse hiç gelişmiştir.  
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Mikro ve küçük işletmeler bölge ekonomisinin belkemiğidir. 
 
 Sosyal ve kültürel ortam   
 
Bölgenin sosyal ve kültürel çevresi yaşam kalitesi, bölgenin kimliği ve tanınması 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ayrıca homojenliğini tanımlamada önemli 
bir faktördür..   
Bölgenin kültürel ortamı, küçük merkezlerde sosyal ve kültürel yaşamın bir 
organizatörü olarak toplum merkezlerinin ve belediyelerin artan rolüyle kalıcı 
olarak bağlantılıdır, profesyonel halk toplulukları ve amatör grupların yetkisiyle, 
sanat alanında genç yetenekler ve hediyeler sergileyen sanatkarlar, ve eserleri 
yerel nüfusa sunulan tanınmış sanatçıların, fotoğrafçıların, şairlerin, yazarların 
başarılarıyla kültürel ortam hareketlenmektedir.  Yerel yetkililer ve kültürel 
kurumlar, Trakya topraklarının ve zengin yerel folklor geleneklerinin eşsiz kültürel 
ve tarihi mirasını korumak, zenginleştirmek ve teşvik etmek için bölgede aktif 
olarak çalışmaktadırlar.  
Bu kutlamaların çoğu, bölgede faaliyet gösteren belediyelerin ve toplum 
merkezlerinin katılımı ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Zengin kültürel ve tarihi 
miras neredeyse tüm yerleşimlerde korunmaktadır. Çanak çömlek, örgü, nakış, 
ahşaptan hediyelik eşya üretimi, namlu, demir işi, goblen dikişleri, yaka ekipmanı 
üretimi gibi geleneksel Bulgar el sanatları topraklarda muhafaza edilmektedir. 
Yerel ihtiyaçlara göre, bölgede optimal bir eğitim altyapısı bulunmaktadır – okullar 
– yenilenmiş malzeme ve teknik tabanı bulunan ilkokul, ortaokul ve mesleki liseler  
ve anaokulları.  Sağlık sisteminin geliştirilmesi, bölgedeki yaşam kalitesini 
şekillendiren önemli faktörlerden biridir. Sağlık sisteminde reform, yerleşim 
yerlerinde tıbbi bakım organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmiştir. Yerel 
yönetim politikası, yerleşim yerlerinde sağlık personelinin mevcudiyetinin 
artırılmasını ve önleyici muayenelerin yapılmasını amaçlamaktadır. 
  

Bölgesel kalkınma ve altyapı 

 

Sınır ötesi bölgenin toprakları sınırlarında kırsal yerleşimler hakimdir. Bölgedeki 
yerleşim yerleri% 100 su temin edilmiştir ancak kısmen inşa edilmiş kanalizasyon 
şebekeleri bulunmaktadır. Kanalizasyon sorunu, farklı ulusal ve Avrupa 
programlarından aktif olarak para sağlanarak çözülmektedir.  
 
Lesovo-Hamzabeili sınır geçiş noktasının açılmasıyla, I-7 Silistra-Lesovo - 
İstanbul birinci sınıf yolunda Türkiye ile bağlantı kurulmaktadır.  Karayolu, 
Türkiye-Bulgaristan-Romanya transit akışlarını yürütmektedir ve bölge için önemli 
ticari ve ekonomik öneme sahip olup, komşu belediyelerden bölge üzerinden 
ulaşım akışına hizmet etmektedir. Bölgeden geçen Trakia karayolu ile Orta Doğu 
dahil Edirne - İstanbul - Ankara karayolu bağlantısı devam etmektedir. Üçüncü 
sınıf yollar, bölge içindeki trafiği dağıtarak daha üst sınıf yollara, komşu 
belediyelere ve bölgelere bağlantılar sağlar. Belediye yolları (dördüncü sınıf yol 
ağı), bunun için kronik fon kıtlığı koşullarında belediyeler tarafından yönetilir ve 
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korunur. Karayolu ağının analizi, bölgenin doğu-batı doğrultusunda 
bağlantılarının zayıf ve yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Bölgedeki tüm yerleşim yerlerinde elektrik ve telefon aği bulunmaktadır. 
Bölge içindeki ulaşım bağlantıları sadece özel taşıyıcılar tarafından sağlanır ve 
bölgeden günlük olarak tüm yerleşimleri bölgesel merkezlerle birleştirir. 
 
 

     

          

 

ANALİZDE TEMEL SONUÇLAR VE TAVSİYELER 

 

 Hedef sınır ötesi bölgenin ekonomisi üzerine yapılan çalışmanın sonucu, 
girişimciliğe özgürlük veren, gelişmiş Avrupa kırsal alanlarının ekonomileri ile 
gittikçe daha fazla nitelik ve benzerlik kazandıran gelişmiş ve gelişmekte olan bir 
piyasa ekonomisinin mevcut olduğunu göstermektedir, Avrupa Birliği 2020 
Stratejisine uygun olarak ekoloji alanı da dahil olmak üzere kalkınma.  

 Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınma süreci, tüm Güneydoğu Avrupa ve 
Türkiye'nin doğrudan genel Avrupa politikası doğrultusunda modern bir piyasa 
ekonomisine geçiş süreciyle doğrudan bağlantılıdır. 

 Sınır ötesi ortaklıkların, karşılıklı yatırımların ve yeni teknoloji ve endüstrilerin 
piyasaya sürülmesinin bu süreci hızlandıracağı ve sonuçlandıracağı sonucuna 
varılmıştır. 

 Bölgenin kalkınma şansı, ekonomik sektörün yeniden yapılandırılması ve 
tarım sektörünün yoğunlaştırılması ve üretim ve yönetimde yeni yaklaşımların 
uygulanması ve finanse edilmesi temelinde sonuçlarının arttırılmasıdır, özellikle 
çevre ve çevrenin korunması ile doğrudan ilgili olan tarım ve hayvancılıkta. 

 Sınır ötesi bölge Yambol-Edirne, sanayi, enerji ve büyük sanayi sektörlerinde 
büyük kirleticilerin bulunmaması nedeniyle ana çevresel bileşenlerin iyi çevresel 
özelliklerle karakterize edildiği bir coğrafi alandır. 
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 Her iki ülkede de çevre kirliliğine yönelik tutumlarda, ortak bir pozitif sınıraşan 
etki ve ortak çevresel bileşenlere karşı tutum elde etmek için belirli önlemlerin ve 
müdahalelerin uygulanmasını gerektiren benzerlikler ve farklılıklar vardır.  

 Bölgede büyük ve büyük endüstriyel kirleticiler yoktur, ancak büyük bir tarım 
endüstrisi olarak sınırlı sayıda tahıl içeren yoğun tarım, önemli çevresel 
bileşenleri, tarım ürünlerini, gıdaları kirleten ve doğrudan insan sağlığını etkileyen 
pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin yoğun kullanımını içermektedir.  

 İnsanların sınır ötesi bölgede iletişim kurma konusundaki artan ilgisi, bu 
Avrupa projesinin uygulanması ve çevrenin korunması ile ilgili öngörülen 
faaliyetler için uygun bir durumdur.  

 Bulgarlar'ın Türkiye gezilerinde turizm bir öncelik, türklerin ise Bulgaristan’a  
ağırlıklı olarak iş, ticaret ve yatırım sebebi ile geziler yapmaktadırlar. Sınır ötesi 
bölgedeki insanların değişimindeki bu öncelikler kullanılmalı ve projenin ana 
hedefleri ve faaliyetleri - ekoloji ve çevre koruma ile bağlantılı olmalıdır.  

 Bulgarlar için, ziyaret ve iletişimdeki temel sorun dil engelidir Türk vatandaşları 
için ise arasında en sık karşılaşılan zorluklar vize rejimi ve sınır geçiş 
prosedürleriyle ilgilidir. Bu engellerin üstesinden gelmek için önlemler 
gerekmektedir. 

 Bulgarların % 16'sı ve Türk vatandaşlarının % 28'i, hiçbir şeyin kendilerini 
seyahat ve iletişimde engellemediğini belirtmiştir; bu da proje faaliyetlerinin ve 
hedeflerinin uygulanması için elverişli bir durumdur.  

 Sınır ötesi bölgedeki çoğu insan komşularının nasıl yaşadığını biliyor, bunları 
gezi, tatil, turizm ve iş ilişkileri sayesinde öğrenmişlerdir.  

 Bulgarlar için, bölgenin en değerli doğal zenginliği, insanlara sağlıklı yaşam ve 
ekonomik faaliyet için inanılmaz fırsatlar sunan dört mevsim ve biyolojik çeşitliliğe 
sahip iklimdir.  

 Türk vatandaşları temiz havaya, su kaynaklarına, zengin hayvan gen 
havuzuna ve paha biçilemez ve verimli ekilebilir arazilere öncelik vermektedirler.  

 Sınır ötesi bölgede bulunan insanların korkuları çoğunlukla su kaynaklarının 
ve havanın endüstriyel kaynaklı kimyasallar ve tarımsal faaliyetlerle kirlenmesi ile 
ilgilidir.  

 Sırada, verimli ekilebilir arazilerin kaybolması ve zehirlenmesi, iklim değişikliği 
ve bunun sonucunda meydana gelen sel ve yangınların tehditleri ve korkuları 
bulunmaktadır. 

 İnsanlar endüstriyel hava, su ve toprak kirliliğine yönelik sıkı izleme ve kontrol 
politikalarının uygulanmasına ve özellikle bölgedeki geniş ve kapsamlı 
ağaçlandırmalara en fazla güveniyorlar.  
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 Ankete katılan Bulgarlar, işletmelerin deşarj altyapısının sıkı bir şekilde kontrol 
edilmesinin sektörde önemli olduğunu düşünüyor - kanalizasyon, toz, atık ve 
kimyasallarla kirlilik, su ve hava arıtma tesislerinin mevcudiyeti, atık ve 
kimyasalların toplanması ve bertaraf edilmesi için tesisler. 

 Türk vatandaşları, insanları kirlilik olaylarına kaydetmek ve uyarmak, çevre 
personelini eğitmek ve işletmelerde açık günler ve sivil çevre kontrolleri yapmak 
için endüstri sistemlerine dayatılmanın önemli olduğunu düşünmektedir. 

 Katılımcılar aşağıdaki en etkili ve faydalı işbirliği biçimleri üzerinde hemfikirdir: 
Her iki ülkede su, hava ve toprağın ana kirleticilerinin araştırılması; Her iki ülkeye 
olası ortak çevresel tehditler için tavsiyelerin hazırlanması - endüstriyel kirleticiler, 
trafik, nehirler, rezervuarlar, yangınlar, seller; Nüfusun ekoloji için hazırlık 
seviyesinin incelenmesi; Ortak kamu çevre faaliyetlerinin düzenlenmesi - bilimsel 
sempozyumlar, konferanslar, seminerler, eğitim, ekoloji günleri ve tatil günleri.  

 İnsanların sınır ötesi bölgede çevre için en tehlikeli olarak tanımladığı sektörler 
şunlardır: Enerji - Termik Santral, Hidroelektrik Santral, Nükleer Santral, Kömür, 
Yakıtlar; Ulaşım - arabalar, demiryolları, uçaklar, yollar; Tarım ve hayvancılık - 
gübreler, ilaçlar, GDO'lar; Atık toplama, atık arıtma, depolama alanları.  

 Bulgaristan'da insanlar çevre dostu araçlara ve karayolu ağına yatırım 
yapmak için bir araya geliyor - elektrifikasyon, ses yalıtımı, optimum hareket hızı 
ve ayrıca toz, zararlı kimyasallar ve gazların yakalanması ve etkisizleştirilmesi 
için tesis ve tesislere yatırım.  

 Türkiye'de görüş, tarımda ekolojik gübrelere ve biyo-bitki korumasına yatırım 
yapmak, hidrokarbon yakıtlarını yeşil yakıtlarla azaltmak ve değiştirmek, yeni ve 
güvenilir yangın söndürme sistemleri ve tesislerine yatırım yapmaktır. 

 Genel olarak, bölge halkı, temel doğal kaynaklara olan bağlantısı 
sayesinde çok verimli toprakların ve elverişli bir iklimin, organik ve yeşil tarım için 
yeni fırsatların ve dünya çapında gıda kıtlığının varlığı – büyük ölçüde olması ve 
gıdaların sürekli pahalılaşması nedeniyle bölgedeki tarımsal sektörü ve tarımsal 
işletmeyi çevresel izleme için önemli bir hedef olarak tanımlamaktadır.  
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Sonuç 

 
Vatandaşların, çiftçilerin ve sivil toplum sektörünün temsilcilerinin, yerel 
yönetimlerin ve devlet kurumlarının temsilcilerinin iyi bilgilendirilmesi ve yerel 
kalkınma planlarının ve genel olarak Avrupa bölgesel programlarının sağladığı 
fırsatlardan faydalanma niyetlerinde kalıcı bir olumlu eğilim olmuştur - ekoloji 
alanında kalkınma, Avrupa Birliği yapısal fonları ve kırsal kalkınma programları 
konularında.   
Bunların önemli bir kısmı, daha yüksek çevresel performans elde etmek ve 
bölgedeki Avrupa ve uluslararası çevre standartlarına ulaşmak için gerekli aktif 
önlemleri almayı planlamaktadır.  
Bu insanların birçoğu, daha iyi çevresel sonuçlar elde etmek için yeni 
teknolojilerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgesel ve 
uluslararası ortaklıklarla da ilgilenmektedir. 
Bu olumlu eğilimlerin zemininde, sınır ötesi bölgede, hem tarımda hem de 
ekonominin çevre ile ilgili diğer sektörlerinde hala bazı teknolojik birikimler olduğu 
belirtilmektedir.  
Mevcut analiz, sonuçları ve tavsiyeleri, bölgenin spesifik koşullarını dikkate 
alarak, yerel potansiyelin, bölgenin bağlı olduğu insan faktörünün ve rekabet 
gücünün arttırılmasına katkıda bulunma, yerel yönetimler ve işletmeler için yeni 
yaklaşımlardan ve yeni teknolojilerden yararlanarak fırsatlar sağlama konusunda 
gerçek bir şansa sahiptir. Bu bağlamda, dinamik ve verimli küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin, tarım çiftliklerinin, girişimcilerin ve katma değeri yüksek ürünler 
sunan üreticilerin geliştirilmesi ile ilgili destekleyici yaklaşımlara, fikirlere ve 
projelere, aynı zamanda toplum ve bölgesi için sosyal hizmetlerin 
geliştirilmesinde, çevre standartlarının uygulanmasında ve aktif sivil toplumun 
teşvik edilmesinde uygun çözümleri teşvik eden projelere de öncelik verilmelidir .    
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LGESİ - YAMBOL BÖLGESİ – EDİRNE BÖLGESİ 

Ekoloji ve genel sosyo-ekonomik yaşam alanında bölgenin ana potansiyeline ilişkin güçlü, zayıf yönler, gelişme 
fırsatları ve tehditlerin analizi 

(SWOT analizi)  

 

Ekoloji ve genel sosyal ve ekonomik yaşam alanında Yambol - Edirne idari bölgelerinde sınır ötesi bölgenin 
Bulgaristan - Türkiye topraklarındaki ana potansiyele güçlü / zayıf yönlerin, fırsatların / tehditlerin varlığı aşağıdaki 
yerleşik koşulların, göstergelerin ve indikatörlerin varlığına dayanmaktadır 

 

                                                                   Güçlü ve zayıf yönlerin analizi  

 

Sektör Güçlü yönler Zayıf Yönler 

 

 Coğrafi konum 

 

 

 

 

 Uygun coğrafi ve sınır ötesi pozisyonun 
varlığı 

 Uygun doğal ve iklim koşulları; 

 

 Verimli arazilerin bulunması 

 

 İyi gelişmemiş ve yetersiz altyapı - 
ulaşım ve iletişim 

 Yetersiz su yönetimi altyapısı 

 

 Geniş bir alana yayılmış birçok küçük 
arazi 
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                                                                   Güçlü ve zayıf yönlerin analizi  

 

Sektör Güçlü yönler Zayıf Yönler 

 

 Demografik durum 

  

 

  

 Tecrübe ve geleneklere sahip yerel 
halkın olması  

 

 Özellikle Bulgar bölgesinde yaşlı 
nüfusun artması 

 • Özellikle yüksek eğitimli nüfusun 
diğer yerleşim yerlerine doğru 
yüksek göçü 

 

 

 

 Ekonomik kalkınma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelişmiş bir piyasa ekonomisi 
ve girişimcilik özgürlüğü. 

 Temel ekonomik göstergeleri 
geliştirme eğilimi 

 Ekonomik sektörün yeniden 
yapılandırılması ve sonuçlarının 
artırılması 

  ekonomik büyüme 
 
 

 İyi bir sınır ötesi konumun ve 
Avrupa entegrasyonu için 
fırsatların kullanılması. 
 

 Ekilebilir arazinin önemli alanı; 
 

 

 

 Yerel ekonominin 
segmentasyonu yetersiz, 
ileri teknoloji ve ihracata 
yönelik sanayi eksikliği; 

 Doğrudan yerli ve yabancı 
yatırımların yetersiz hacmi; 

 

 Gençler, kadınlar, engelliler 
ve azınlıklar için yüksek 
işsizlik oranları 

 Pazar yönelimli aile odaklı 
çiftliklerin eksikliği 

 KOBİ'lerin düşük rekabet 
gücü 
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                                                                   Güçlü ve zayıf yönlerin analizi  

 

Sektör Güçlü yönler Zayıf Yönler 

 

 

●  Altyapı  

 
 

 Uygun tarımsal çevre; 

 İyi gelişmiş tahıl, endüstriyel 
ürünler ve sebze üretimi 

 

 Tarımsal ürünlerin üretimi ve 
işlenmesinde geleneklrin olması 

 Temel taşımacılığın kullanılabilirliği 

 altyapı; 

 İyi telekomünikasyon vegüç kaynağı 

 altyapısı     

 

 

 İç yol altyapısının yetersiz 
kapasitesi ve yetersiz bakımı 

 Yetersiz Bilgi İşlem 
Teknolojileri gelişimi; 

 Yetersiz içme suyu ve atık su 
altyapısı; 

 Yeterli sayıda arıtma tesisi 
bulunmaması; 

 Etkisiz katı atık arıtma 
sistemleri 

 

 Kültür  

 Eğitim 

 Turizm 

 

 

  

 Zengin kültürel – tarihi miras 

 Zengin gelenekler (müzik, folklör, dans) 

 Temiz ve korunmuş doğa, korunmuş 
biyolojik çeşitlilik  

 

 

 

 

 

 Az gelişmiş kırsal turizm 

 İşletmeler için son derece 
uzmanlaşmış insan kaynaklarının 
eksikliği 

 Doğal simge yapıları, kültürel ve 
tarihi mirası teşvik etmek için 
tutarlı, odaklanmış ve etkin iletişim 
ve reklam politikalarının eksikliği 
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                                                                   Güçlü ve zayıf yönlerin analizi  

 

Sektör Güçlü yönler Zayıf Yönler 

 

Yerel ve bölgesel kalkınma  

 Belediyeler arası ve uluslararası 
işbirliğinde kazanılan deneyim; 

 • Avrupa program ve projelerini 
uygulama deneyimi 

 Bazı Sivil Toplum Kuruluş'ların ve 
işletmelerin yetersiz gelişmiş 
kapasitesi; 

 

 

Gelişim fırsatları ve tehditlerinin analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 

 Coğrafi konum 

 

 

 

 

 Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi 
alanına hızlı entegrasyon fırsatları; 

 Mevcut doğal potansiyele bağlı olarak 
farklı turizm biçimlerinin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi 

 

 Çevre ve arazi kullanımı 
üzerindeki baskı 

 Doğal kaynakların akıl dışı 
kullanımı nedeniyle 
ekosistemlerin devalüasyonu 

 Doğal afetler 

●  Demografik süreçler  Belirli yerel kalkınma politikalarının 
uygulanmasıyla yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi; 

 Nüfusun azalma ve yaşlanma 
süreçlerinin devamı 

 Aktif nüfusun diğer 
belediyelere, ilçelere veya 
ülkelere göçü 
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Gelişim fırsatları ve tehditlerinin analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 

 Ekonomik kalkınma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Altyapı 

     

 

 Doğrudan yerli ve yabancı yatırım 
hacminde artış 

 Fırsatlar önemlidir Sınır ötesi alan ve 
içindeki kırsal alan için gelecek vaat eden 
sektörler ve şubeler öncelikle tarım, 
ticaret, hizmetler, gıda endüstrisidir. 

 taşıma ve inşaatta. 

 Rekabetçi tarımsal sanayiler için destek, 
küçük ve esnek aile işletmeleri, organik 
ürünlerin üretimi, büyük ölçekli ve Avrupa 
şartlarına uygun modern çiftliklerdir. 

 Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir çevre 
yönetimi araştırmalarına büyük yatırımlar 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
motivasyonu 

 Sanayi bölgelerinin inşaatı 

 Arıtma tesislerinin inşası 

●  

     Kırsal kalkınmanın gerisinde yer alan 
kötüleşme eğilimi nedeniyle bölgenin genel 
kalkınmasında gecikme; 

  ● Avrupa şirketlerinden gelen güçlü 
rekabet nedeniyle geleneksel yerel 
işletmeler için pazar koşullarının 
bozulması; 

 Kırsal ve uzak bölgelerde yeni 
teknolojilerin zayıf entegrasyonu. 

  Geleneksel pazarlarda kayıp; 

 İşgücü yapısının bozulması 

 Bölgenin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına yönelik tehditler 
arasında insan sayısının azalması ve 
düşük yaşam standartları, düşük gelir 
sağlayan düşük işgücü verimliliği ve 
yolsuzlukla başarısız mücadele yer 
almaktadır. Her ne kadar daha az 
ölçüde, şişkin yönetim, düşük 
performans gösteren eğitim sistemi ve 
çocuklarla çalışma ve kamu fonlarının 
çeşitlenmesi tehdit olarak ortaya 
çıkıyor. 

 Altyapı geliştirmeye yetersiz yatırım ve 
bunun sonucunda bölgenin izolasyonu 
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Gelişim fırsatları ve tehditlerinin analizi 

Sektör Gelişim fırsatları Tehditler  

 

 Kültür 

 Eğitim 

 Turizm 

 

 

 

 Eğitim ve öğretime yatırım 

 Kültür endüstrisinin ve kültür turizminin 
gelişimi 

 Kırsal turizmin gelişimi 

 

 

 

 

 Mesleki eğitimin işgücü piyasasının 
gereklerine uymaması ve reel 
ekonominin gelişimi; 

 Değişime karşı direnç; 

 Bölgede turizmin gelişmesi için 
özgüllüğünü dikkate almayan, 
yetersiz bir pazarlama stratejisinin 
uygulanması 

 

 

 

 Yerel ve bölgesel kalkınma 

 Kurumlar arası işbirliği için etkili 
mekanizmalar oluşturmak 

 Yerel ve bölgesel kalkınmayı 
desteklemek için sivil ve ticari girişimler 
geliştirmek 

 İyi Avrupa uygulamalarının incelenmesi 
ve uygulanması 

 

 Yatırım eksikliği; 

 • Avrupa ve uluslararası 
programlardan fonların yetersiz 
kullanımı 
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SINIR ÖTESİ BÖLGESİ YAMBOL - EDİRNE 

                             Eğilimler analizi  (STEP analizi) 

 

                                          Eğilimler analizi  

Sosyal eğilimler Teknolojik eğilimler Ekonomik eğilimler Siyasi eğilimler 

 

 

Nüfusun yaşlanması 

                     

Bölgenin nüfusunun 
azalması 

  

 

Tarım alanında 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin 
geliştirilmesi  

 

 

Temel ekonomik 
göstergelerdeki yavaş 
büyüme  ve buna bağlı 
olarak orta Avrupa 
düzeylerine ulaşılmasının 
kolaylaştırılması   

 

 

 

 

Politik ve kurumsal                 
istikrar 

Istikrarlı Ortak Avrupa 
Tarım Politikası 

 

Genel ekonomik 
kalkınma ve gelişen 
sosyal         altyapının 
bir sonucu olarak 
bölgedeki yaşam 
kuşullarının                             
ve yaşam kalitesinin  
artması 

 

  

Çevreye uygun               
bir şekilde tarım, 
hayvancılık                          
ve üretim sayinde              
yenilik ve                 
teknolojilerin                  
gelişimi 

   

  

yeşil dahil doğrudan ve yurt 
içi yabancı yatırımların 
yavaş yavaş artması 

  

Devlet ve yerel kurumları, 
işletmeler ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki Iyi 
ilişkilerin güçlendirilmesi 



 73 

                                          Eğilimler analizi  

Sosyal eğilimler Teknolojik eğilimler Ekonomik eğilimler Siyasi eğilimler 

 

Bölge              
nüfusun              
temel eğitim 
seviyesinin 
yükseltilmesi 

 

Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yüksek 
teknolojik düzeğinin 
geliştirlmesi  Bilgi 
iletişim teknolojilerine 
kolay ulaşım 

Yeni teknolojik 
donanım.. 

 

Sanayi bölgesi ve                
yeni işletmelerin              
kurulması.  

Arazilerin birleştirilmesi. 

Tarım sektörü için           
Avrupa fon                     
programları  

 

 

 

Sivil toplum ve                       
sektörler arası                      
işbirliğinin geliştirilmesi 

 

Bölge                              
nüfusun                              
temel eğitim                
seviyesinin                
yükseltilmesi 

 

Çevre koruma                  
ve atık yönetimi               
alanlarında                     
modern teknolojilerin                
kullanılması  

 

 

işleme ve                                 
gıda sanayinde                    
Ihracat odaklı                 
sanayi gelişimi 

 

Yerel kalkınmaya                            
destek olacak                         
yeni politikalar                           

Kültürel ve turistik 
alışverişin ve                        
doğal mirasın 
korunması         ve 
geliştirilmesi                    
çabalarının 
güçlendirilmesi 

 

Yenilenebilir enerji 
kaynakların, biyodizel           
ve biyogazın kullanımı            
ve gelişimi 

Yerel rekabetin                
artırılması 

Bölgenin güvenliğini 
güçlendirmek. 
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Sosyal eğilimler Teknolojik eğilimler Ekonomik eğilimler Siyasi eğilimler 

 

Yerleşmişliğe                        
aykırı olarak                          
insan kaynaklarının 
hareketliliği  

 

Uzaktan                              
eğitim,                        
danışma ve                  
bilgilenme 

 

 

Multi-milyon Avrupa 
pazarında mal, para, hizmet       
ve kişilerin serbest dolaşımı 

 

Yönetimde                              
halk katılımının                 
genişletilmesi 

 

Yaşam, gelenek ve 
kültür bakımından 
Avrupalılaşma ve 
kimlik  

 

 

Yenilikçi yeni egzotik 
bitkiler,  hayvanlar ve                         
gıda ürünleri 

 

Avrupa fonlarına erişim 

 

Avrupa Birliği’nin 
genişletilmesi 
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