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12 Ocak Salı günü, Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ÇEKAP kapsamında çok 
önemli bir adım daha atıldı. Yerel yönetimlerde çevre yöne-
timinin geliştirilmesi amacıyla Ulusal Strateji Belgesi hazır-
lanıyor. Strateji hazırlıkları kapsamında, Türkiye genelinde, 
yerel yönetimlerin görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini al-
mak üzere düzenlenecek üç çalıştaydan ilki Adana Ramada 
Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Adana, Hatay ve Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanları dahil 20’nin üzerinde beledi-
yeden 50’nin üzerinde yetkili katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Çukurova Belediyeler Birliği 
Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanet-
tin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü ve REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman yaptı. 
Çalıştay kapsamında ev sahibi olarak açılış konuşması ger-
çekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü belediyelerin en büyük sorun-
larının atık yönetimi olduğuna değin-
mesinin ardından Türkiye’nin en kritik 
konularından enerjiye vurgu yaptı. 
Hüseyin Sözlü “Japonya, Almanya 
gibi ülkelerde, örneğin Tokyo kent 
merkezinde atık yakma tesisleri var. 
Bu tesislerde atıklar yakılarak elektrik 
üretiliyor. Teknolojik olarak bu altyapı 
var ama ülkemizde böyle bir yatırım 
vatandaşlarımızın tepkisini çekecek-
tir. Çevre konusundaki bilinç düzeyini 
yükseltmeli, gelişen teknolojiye ayak 
uydurmalıyız” dedi.

“Davul Bizde, Tokmak Başkasında.  
Belediyelerin Yetkileri Artırılmalı”

Çukurova Belediyeler Birliği işbirliği 
ile gerçekleştirilen çalıştayda açılış 
konuşmasını yapan Çukurova Beledi-
yeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyük-
şehir Belediye Başkanı Burhanettin 
Kocamaz, dünya genelindeki çevre 
sorunlarına değinerek yerel yönetim-
lerin bu çevre sorunlarının çözümün-
deki rolünün önemine değindi, bele-
diye yetkilerinin artırılması gerektiğini 
vurguladı. “Temiz çevre ile kaliteli ve 
sağlıklı yaşama ulaşmak maalesef 
maliyetli. Yerel yönetimlerin yatırım 
kaynaklarına ihtiyaçları var. Mali ve 
organizasyonel yapıda değişime gidil-
mesi gerekir. Yerel yönetimlere, mer-
kezi yönetim ve uluslararası fonlardan 
kredi sağlanması lazım.” diyerek fi-
nansmanın önemini vurgulayan Ko-

camaz, belediyelerin en büyük sorunla-
rından olan atık yönetimi konusuna da 
ayrıca değindi ve “Belediyelere kentsel 
atıkların bertarafı ve özel sektöre en-
düstriyel atıkların bertarafı için teşvik 
verilmeli.” dedi. Son olarak ÇEKAP kap-
samında gerçekleştirilen bu çalışma 
için REC Türkiye’ye teşekkür ederken, 
geliştirilecek olan Ulusal Strateji Bel-
gesine katkıda bulunmaktan duyduğu 
memnuniyetlerini belirtti.

“Çevresel Sorunların Çözümünde  
Belediyelerin Anahtar Rolü Var”

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurum-
sal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 
-kısaca ÇEKAP- hakkında bilgi veren 
Sayman da konuşmasında, 2015 yılı so-
nunda küresel çapta kabul edilen Paris 
İklim Değişikliği Anlaşma’sının önemi-
ne değindi. Merkezi idarenin yasa koyu-
cu olarak yol gösterdiğini, uygulamanın 
ise yerel yönetimlerde olduğunu belir-
ten Sayman, bu açıdan belediyelerin 
çevre sorunlarının çözümünde anahtar 
rolü olduğunu söyledi. Proje kapsamın-
da, oluşturulan çalışma grubuyla, “Sür-
dürülebilir Şehirler Göstergesi” olarak 
16 kriterin seçildiğini ve bunlara ilişkin 
mevzuat taraması yapıldığını, kapsamlı 
bir anket çalışmasının tamamlandığını 
söyleyen Sayman, çalıştay ile bu ko-
nularda Başkan’ların görüşlerini almak 
istediklerini ifade etti. Rize ve İstan-
bul’da da çalıştayların düzenleneceğini 
ve Mart ayında İstanbul’da Sürdürülebi-

Başkanlar Çevre için Adana ve Rize’de Buluştu!

Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Burhanettin Kocamaz,  
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Reşat Kasap, Rize Belediye Başkanı
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lir Şehirler Konferansı düzenleyeceklerini 
belirten Sayman, çalışmanın çıktılarının 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlana-
cağını söyledi.

Çevre için Başkanlar Buluşmasında 
İkinci Durak: Rize!

Bölgesel Yerel Çevre Eylem Planlama-
sı (YEÇEP) Çalıştaylarının ikincisi ise,14 
Ocak Perşembe günü Rize’de, Rize Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP da-
hil 15’in üzerinde Belediye Başkanının ve 
25’in üzerinde belediye temsilcisinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda açılış konuşmalarını Doğu Ka-
radeniz Belediyeler Birliği Genel Sek-
reteri Mehmet Şentürk, Çevre Yöneti-
mi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin 
Dökmeci, ev sahibi olarak Rize Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve REC 
Türkiye Proje Yöneticisi Pınar Akpınar 
yaptı.

Kasap: “Çevre Yönetimi Konusunda 
Belediyelere Büyük Sorumluluk 
Düşüyor”

Çalıştay kapsamında ev sahibi olarak açı-
lış konuşmasını gerçekleştiren Rize Be-
lediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap 
konuşmasına, Bölgesel Belediye Başkan-
ları Çalıştayının Rize’de gerçekleşmesine 
vesile olan kişi ve kurumlara teşekkür ede-
rek başladı ve çevre yönetimi konusunda 
belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Ambalaj 
atıkları, atık yağ ve atık pillerin toplanmasına verdikleri önemi 
vurgulayan Kasap, bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalış-
tıklarından söz ederken “Özellikle atık pillerin toplanmasını 
okullar kanalıyla gerçekleştiriyoruz. Üstelik ödül programla-
rı yapıyoruz. Bir senenin sonunda en çok atık pil toplayan 
okulların birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü seçerek teşvik 
ediyoruz. Gençlere ve çocuklara çevre bilincini yerleştirirken, 
çevreyi de korumuş oluyoruz” dedi. Sürmene bölgesinde 
kurulan santralde, toplanan katı atık sayesinde 2000 kwh’lık 
enerji ürettiklerini söyleyerek atıkların ekonomik değerine de 
ayrıca vurgu yaptı. Son olarak çalıştay sonuçlarının bölge ve 
ülke için hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına son 
verdi.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştiri-
len çalıştayda açılış konuşmasını yapan Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, çev-
re konusunda böyle bir çalıştaya katkı vermekten dolayı çok 
memnun olduklarını dile getirdi. Öncelikle ülkemiz ve böl-
gemiz için hayırlara vesile olacağına inandıklarını ekleyerek 

belediyelerin belki de en önemli sorunu 
olan katı atık sorunu ve çözümüne de katkı 
sağlayacağına inandıklarını söyleyerek katı-
lım sağlayan başkanlara teşekkürlerini iletti.

Çalıştay kapsamında ÇEKAP Projesinin 
yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
temsilcisi Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, doğaya 
yapılan her olumsuz müdahalenin çevre 
sağlığına zarar verdiğini ifade ederken, 
“Bakanlığın yaşanabilir çevre ve marka 
şehirler vizyonu çerçevesinde çevre so-
rununu bir sektör ve kaynak yönetimine 
dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Ayrıca 
su kaynaklarının korunması ve atık yöne-
timinin önemini vurgulayan Dökmeci, bu 
alanlarda bütüncül bir bakış açısının geliş-
tirilmesi için mevzuat çalışmalarında son 
aşamaya gelindiğini ifade ederek Entegre 
Çevre Yönetiminin önemine vurgu yaptı. 
Dökmeci, çevreye sürdürülebilir bir yakla-
şım sağlamak için paydaşlarla müşterek 
işbirliğinin altını çizerek çalıştayın da öne-
mini ayrıca vurguladı.

“Türkiye’de Çok Önemli Bir Boşluğu 
Dolduruyoruz”

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi hakkın-
da bilgi veren REC Türkiye Proje Yöneticisi 
Pınar Akpınar, konuşmasında bu projenin 
Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının özellik-
le yerelde uyumlaştırılması ve uygulaması 
açısından yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına 

yönelik çözümler sunduğunu söyleyerek böylece önemli bir 
boşluğun doldurulduğuna dikkat çekti. Katı atık yönetimi ve 
kentsel atıksu arıtımı yönetimi gibi teknik konularda kapasi-
te artırımının yanı sıra yerel yönetimlere çevresel planlama 
ile çevresel yatırımların finansmanına ilişkin pek çok bilgiyi 
sunan Projenin etkinliklerinden elde edilen bulgulara dair 
belediye başkanlarının görüşlerini alarak daha önemli çıktılar 
elde edileceğini sözlerine ekledi. Belediye başkanlarının çok 
kıymetli vakitlerini ayırarak YEÇEP Çalıştayları aracılığıyla gö-
rüşlerini sunmalarının proje ve ülkemiz için pek yararlı olaca-
ğının altını çizerek Rize’de adeta bir paylaşım platformu olu-
şacağını ve böyle bir çalıştayın yine ülkemizde ilk niteliğinde 
olduğunu belirterek herkese katılımları için teşekkür etti.

Basın Bültenleri için:

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6616-RECTurkiye-CEKAP-
Adana-Calistay-Basin-Duyurusu.pdf

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6622-RECTurkiye-CEKAP-Rize-
Calistay-Basin-Duyurusu.pdf

Sebahattin Dökmeci, Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı

Mehmet Şentürk, Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Rifat Ünal Sayman, REC Türkiye Direktörü

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6616-RECTurkiye-CEKAP-Adana-Calistay-Basin-Duyurusu.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6616-RECTurkiye-CEKAP-Adana-Calistay-Basin-Duyurusu.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6622-RECTurkiye-CEKAP-Rize-Calistay-Basin-Duyurusu.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6622-RECTurkiye-CEKAP-Rize-Calistay-Basin-Duyurusu.pdf


RECBülten Kasım-Aralık 2015 - Ocak 2016 4

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, 
Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 13 Ka-
sım 2015 tarihinde Malatya’da gerçekleştirildi. Toplantıya 
belediye başkanları ve bölgesel yönetim başkanlarının yanı 
sıra Türkiye ve yurt dışından pek çok uzman ve temsilci ka-
tıldı. Toplantıda Sürdürülebilir Kentler Forumu kapsamında, 
Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Yaşam: Değişimin Temel 
Aktörleri Kentler, COP21’e Doğru İklim Değişikliği Politika-
larının Bölgemizdeki Yansımaları, Yeşil Şehirler Yetiştirmek: 
Kentsel ve Kent Çeperi, Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Enerji 
Üretimdeki Fırsatlar ve Kaynağında Azaltma adı altında dört 
oturum yapıldı. Ayrıca oturumlarda ÇEKAP Projesi de tanıtıl-
dı ve belediyeler 10 Mart 2016’da İstanbul’da düzenlenecek 
Sürdürülebilir Şehirler Konferansı’na davet edildi.

İki gün süren toplantıda UCLG-MEWA & UCLG-AVRASYA iş-
birliği protokolü ile UCLG-MEWA & D8 mutabakat zaptı imza-
lanırken, Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler 
Forumu programı sonunda; Sürdürülebilir Çevresel Politi-
kalar için Yerel Yönetim Liderleri Malatya Deklarasyonu 
yayınlandı. Deklarasyon’da iklim değişikliği ile ilgili olarak, 
güçlü ve verimli bir iklim değişikliği topluluğu oluşturabil-
mek için ulusal-uluslararası kurumlar, yerel yönetimler, özel 
sektör ve sivil toplumda işbirliği içinde olmanın ve yenile-
nebilir enerjiye odaklanan, düşük emisyonlu ve dirençli bir 
kalkınma yaklaşımına duyulan ihtiyacın yanı sıra biyo-çeşitli-
liğin korunması, entegre sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygu-
lamalarını destekleyecek yeni ve yenilikçi fon kaynaklarının 
yaratılması gerekliliğinin üzerinde duruldu. Toplantıda ayrı-
ca atık yönetimi ve kirlilik konusuyla ilgili olarak, farkındalık 
yaratma çalışmalarının, çocuklar ve gençler için temel atık 

eğitiminin, verimli kaynak yönetimi ve çevre koruma politika-
larının etkinleştirilmesinin, atıkların kaynağında ayrı toplan-
masının uygun yöntem ve teknolojilerle ayrıştırılmasının ve 
bertaraf edilmesinin önemi vurgulandı. Enerji konusuyla ilgili 
olarak ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, kamu ku-
ruluşlarında enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil enerji kay-
naklarının kullanılması, tedarik süreçlerinin sürdürülebilirlik 
ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi gerekliliği, akıllı şehir 
teknolojilerine yatırımın teşviki alt başlıkları ele alındı.

Malatya Deklarasyonu:  
http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1583/malatya-
deklarasyonu.aspx

Çevreyi Korumak Zorundayız:

http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1580/cevreyi-korumak-
zorundayiz.aspx

ÇEKAP Projesi için tıklayınız.

ÇEKAP Projesi, Sürdürülebilir Kentler 
Forumu’nda Tanıtıldı

ÇEKAP Projesi C Bileşeni kapsamında 10 Mart 2016 
tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Sürdürülebilir 
Şehirler Konferansı’ için İkinci Danışma Kurulu 
Toplantısı 25 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. ÇEKAP Projesi ve konferansa ilişkin 

bilgi paylaşımının yapıldığı, konferans içeriğine ve 
gündemine dair görüşlerin alındığı toplantıya danışma 
kurulu üyesi farklı kuruluşların temsilcileri katıldı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG – MEWA), Marmara Belediyeler Birliği, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
WRI Türkiye, Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği 
(TAYÇED) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 
katılım sağlanan toplantıda, Sürdürülebilir Şehirler 
Konferansının içerik ve gündemine dair bilgi paylaşımı 
yapılarak, konferansa gelecek olan konuşmacılar ile ilgili 
görüşler alındı.

Bilgi için tıklayınız. 

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı Danışma Kurulu 2. Kez Toplandı

http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1583/malatya-deklarasyonu.aspx
http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1583/malatya-deklarasyonu.aspx
http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1580/cevreyi-korumak-zorundayiz.aspx
http://www.malatya.bel.tr/icerik/18/1580/cevreyi-korumak-zorundayiz.aspx
cekap.rec.org.tr
http://www.surdurulebilirsehirler.rec.org.tr
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Daha Yaşanabilir Ve Sürdürülebilir 
Kentler Aşkına!
WRI (World Resources 
Institute) Türkiye Sür-
dürülebilir Şehirler tara-
fından organize edilen 
ve bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen “Yaşanabilir 
Şehirler Sempozyu-
mu”, 19-20 Kasım 2015 
tarihlerinde, İTÜ Ayaza-
ğa Kampüsü Süleyman 
Demirel Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti. UC-
LG-MEWA’nın da des-
teklediği sempozyum-
da, 40’ın üzerinde yerli 
ve yabancı uzman, Kent 
İçi Ulaşım & Enerji Ve-
rimliliği & İklim Değişik-
liği, Kentleri Yaşanabilir 
Kılan Ulaşım Çözümleri, Tasarım Yoluyla Daha Güvenli Şehirler, 
Akıllı Şehirlerde Yenilikçi Kentsel Hareketlilik Çözümleri, Sürdürü-
lebilir Şehirler için Finansal Destekler, Sürdürülebilir Kentsel Geli-
şim: Dönüşüm ve Verimlilik ana başlıkları altında çalışmalarını ve 
deneyimlerini, kamu kurumları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri, üniversitelerden gelen katılımcılarla paylaştı. 

Sempozyumda hızla artan kent nüfusu, kaynak sıkıntısı, kaynak-
ların verimsiz kullanımı, kirliliğin ve emisyonların giderek artması 
gibi küresel sorunların; doğru planlama, doğru vizyon ve sürdürü-
lebilirlik ilkelerine göre geliştirilen ve uygulanan teknoloji ve altyapı 
yatırımlarının, yaşanabilir kentler yaratma konusundaki katkılarına 
vurgu yapıldı.

Bilgi için:

http://www.embarqturkiye-yasanabilirsehirler.org

http://uclg-mewa.org/3-yasanabilir-sehirler-sempozyumu-19-20-
kasimda-itu-ev-sahipliginde-gerceklesti/

İlk olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılının 
bahar döneminde başlayan Turuncu Damla 
Tasarruf Eğitimleriyle öğrencilerde, “gelecek 
algısı, kısıtlı kaynaklar, tasarruf yapma, sabırlı 
olma, akıllı alışveriş, istekler ve ihtiyaçlar” 
gibi konuları içeren sekiz haftalık bir program 
uygulanıyor. Turuncu Damla Programı’na, 
2014-2015 eğitim dönemiyle birlikte bugüne 
kadar toplam 152 Okul, 382 öğretmen ve 
15.000’den fazla öğrenci katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, 
ING Bank, Koç Üniversitesi ve Bölgesel 
Çevre Merkezi (REC) Türkiye uzmanların 
girişimi ve katkısıyla Turuncu Damla 
Programı kapsamında verilen eğitimlerin 
2015 - 2016 Güz Dönemi Ankara ayağı, 27 
Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde Kent Koop. 
İlkokulunda ve Altındağ Yeni Turan İlkokulunda 
gerçekleştirildi. Ankara’daki bu iki okulunun 
3. sınıf seviyesindeki yaklaşık 370 öğrenciye 
8 hafta boyunca eğitim verildi. Programın 
ilk aşamasında 20 sınıf öğretmenine birebir 
eğitimler verildikten sonra öğretmenler 
öğrencilere öyküler, diyaloglar, soru-cevap ve 
tartışma yöntemlerini harmanlayarak tasarrufu 
ve tasarrufun geleceğimiz için önemini 
anlattılar.

Turuncu Damla Programı, çocuklara yaratıcı, 
yansıtıcı ve eleştirel düşünme, yorum 
yapma, çıkarımda bulunma, basit hesaplama 
ve bütçeleme gibi beceriler kazandırmayı 
amaçlarken liderlik, inisiyatif alma, empati 
kurma alanlarındaki gelişime yönelik teknikleri 
de içinde barındırıyor. Eğitim süresince 
gerçekleştirilen öz-denetim, farkındalık, zaman 
tercihi, ödüllü ekonomik karar deneyleri, risk 
oyunları gibi ölçümleme yöntemleri ile Koç 
Üniversitesi tarafından etki analizi yapılıyor.

Bilgi için: 
www.facebook.com/yesilkutu 
www.turuncudamla.com

Ankara’da Öğrenci ve Öğretmen 
Tasarruf Eğitimleri

http://www.embarqturkiye-yasanabilirsehirler.org
http://uclg-mewa.org/3-yasanabilir-sehirler-sempozyumu-19-20-kasimda-itu-ev-sahipliginde-gerceklesti/
http://uclg-mewa.org/3-yasanabilir-sehirler-sempozyumu-19-20-kasimda-itu-ev-sahipliginde-gerceklesti/
http://www.facebook.com/yesilkutu
http://www.turuncudamla.com
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İklim değişikliğiyle mücadele konusunda, Aralık ayın-
da Paris İklim Zirvesi’nde son derece önemli bir adım 
atıldı. Dünya devletleri yeni bir iklim rejimi konusunda 
yeni bir anlaşmaya imza attılar ve böylece ilk defa tüm 
dünya ulusları, iklim değişikliğiyle mücadele konusun-
da bir ortak zeminde buluşmuş oldu. Ekonomik, sosyal 
ve çevresel olarak son derece önemli sonuçları olacak 
anlaşma konusunda çok farklı bakış açılarından olum-
lu, olumsuz değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya devam 
ediyor. Sonuçlarını hep beraber yaşayacağımız bu yeni 
süreci değerlendiren önemli yazılardan biri de REC Tür-

kiye Direktörü Rifat Ünal Sayman’dan geldi. İklim Deği-
şikliği ile Mücadelede Çarpan Etkisi başlıklı REC Türki-
ye’nin COP21 değerlendirmesi, bardağın boş taraflarını 
gözden kaçırmadan, bardağın dolu tarafına bakmayı 
öneriyor. “Paris Anlaşması’nı çok önemli bir başarı ve 
insanlık tarihi açısından bir dönemeç olarak nitelemeyi 
tercih ediyoruz” girişiyle başlayan ve değişik mecralarda 
ve kurum yayınlarında büyük ilgi gören bu önemli değer-
lendirmenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

COP21 REC Türkiye Değerlendirmesi 

REC Türkiye COP21 Değerlendirmesi

Paris Anlaşması: İklim Değişikliği ile Mücadelede Çarpan Etkisi

REC Türkiye, COP21’i Paris Günceleri ile Kamuoyuna Duyurdu
REC Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 30 Kasım-11 
Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te toplanan 21. Taraflar Konferansını (COP21) günü gününe, yakından 
takip edilebilmesi için “Paris Günceleri” hazırladı. COP 21 süresince yayınlanan bültenlere aşağıdaki resimleri 
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.rec.org.tr/dyn_files/42/6600-Paris-Anlasmasi-COP21-Degerlendirme-RECTurkiye.pdf
http://www.rec.org.tr
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6570-COP21ParisGuncesi-Sayi1-RECTurkiye-.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6573-COP21-ParisGuncesi-Sayi2-RECTurkiye.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6575-COP21-ParisGuncesi-Sayi3-RECTurkiye.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6582-COP21-ParisGuncesi-Sayi4-RECTurkiye.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6592-COP21-ParisGuncesi-Sayi7-RECTurkiye.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6587-COP21ParisGuncesi-Sayi6-RECTurkiye.pdf


“Yerel Çevre Planlaması Ulusal 
Strateji Belgesi” oluşturma çalış-
maları, çeşitli paydaşların katıldı-
ğı Çalışma Grubu toplantılarıyla 
devam ediyor. 21 Aralık 2015’te 
gerçekleştirilen altıncı toplantı, 
kentlerimizin sürdürülebilirlikleri-
nin ölçülebileceği 16 maddelik kri-
terlere göre hazırlanan “Çevre Hiz-
metleri Alanında Belediye Sorunları 
Anketi”nden gelen yanıtlar çerçevesinde 
değerlendirilmesiyle başladı. Anketlere yanıt ve-
ren 330 belediyenin büyük bir çoğunluğu Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Tüketimi konularını kendileri için “Sorun 
yaşanan alan” olarak belirlemiş durumdalar. Ankete gelen 
cevaplar sonucunda yaklaşık % 70’lik bir temsiliyet ora-
nı sağlanması, sonuçların oldukça güvenilir olduğunun 
önemli bir kanıtı. 

Entegre Planlama Stratejisi geliştirme aşamasında Çevre 

“Şimdi Söz Belediyelerde!”
Kentsel Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi Çalışmalarında 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın Beledi-
yelerden istediği özel eylem planları 

ile belirlediğimiz Kentsel Sürdürülebilir-
lik Kriterleri kapsamında hazırlanabilecek 

eylem planlarının karşılaştırması yapılarak Stra-
teji Belgesine bir adım daha yaklaşıldı. İçerik ve 
politika konusunda yerel yönetimlerin düşünce-
lerini almak amaçlı yapılan Bölgesel Belediye Baş-
kanları Çalıştayları Ocak ayı içinde Rize ve Adana’da 
gerçekleştirildi. Entegre bir planlama stratejisi geliştire-
bilmemize fayda sağlayacak tüm bu çalışmalar, Yerel Düzey-
de Çevre Yönetimi için Ulusal Strateji Belgesi’nin temelini 
oluşturacak ve ilerleyen toplantılar aracılığıyla da belediyele-
rin yararlanabileceği bir çerçeve dokümanı olacak.

ÇEKAP  
C Bileşeni

RECBülten Kasım-Aralık 2015 - Ocak 2016 7

“Sürdürülebilirlik İçin 
İnovasyon” sloganı 
altında düzenlenen ve 
Avrupa’nın özel sektöre 
yönelik en prestijli ödülü 
kabul edilen AB Çevre 
Ödülleri’nin 2016 Türkiye 
programı kapsamında 
yapılan çalışmalar sürüyor.

Türkiye ayağını REC Türkiye ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği TOBB’un birlikte düzenlediklerii 
AB Çevre Ödülleri’nin jürisi, 6.dönem başvuruları 
değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere Boğaziçi 
Üniversitesi›nde, REC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Z. Sarıkaya başkanlığında toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke ve Türkiye’de 
sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı 
çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere iki yılda bir 
verilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, çevresel, sosyal 
ve ekonomik konuları bütüncül bir şekilde yöneten 
işletmelerin yenilikçi uygulamalarını ödüllendirmeyi 
hedefliyor. Yönetim, Süreç ve Ürün/Hizmet olmak 
üzere üç ayrı dalda düzenlenen yarışmada finale kalan 
şirketler, Avrupa Finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2016 AB Çevre Ödülleri Jürisi 
İstanbul’da Toplandı

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Ge-
liştirilmesi (ÇEKAP) Projesi, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönet-
meliği Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışması kapsamında 
kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlara yö-
nelik danışma süreci toplantıları gerçekleştirildi. Aralık ve 
Ocak ayları içerisinde, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde düzen-
lenen danışma toplantıları ile Kamu Kurumları ve Su ve Ka-
nalizasyon İdarelerinden Ön- DEA raporuna ilişkin görüşler 
alındı.

Kentsel Atıksu Arıtımı Düzenleyici  
Etki Analizi Danışma Süreci Başladı

http://www.abcevreodulleri.org/
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ÇEVRE YAYINLARI

Türkiye’deki En Tehlikeli İstilacı Türler
Dünyada küreselleşme, sadece insanların, mal ve hizmetlerin sınırsız ve bitimsiz dolaşımını 
sağladı ancak oradan oraya küresel yolculuk edenler sadece bunlar değil: Bir de biyolojik türler 
çeşitli yollarla başka coğrafyalara yolculuk yapıyorlar. Ege ve Akdeniz kıyılarına kadar gelen ve 
balıkçıların olta ve ağlarına takılan balon balığı, bunların en ünlüsü ancak iş onla sınırlı değil. 
Ve daha da ötesi bu canlılar, geldikleri yeni coğrafyalarda istilacı türler olarak hızla yayılıp, 
bulundukları ekosisteme önemli zararlar verebiliyorlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Türkiye’deki En Tehlikeli 
İstilacı Türler kitabı, işte Türkiye’deki bu istilacı ve yabancı türleri ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.  

Kitabı talep etmek için:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 - Yenimahalle / ANKARA  
Tel: (+90 312) 207 50 00 

E-Posta Adresi: dkmp@ormansu.gov.tr

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ta-
rafından finansmanı sağlanan ve temel 
yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı olan “Türkiye’de Çevre Yönetimi 
için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilme-
si Projesi” (ÇEKAP) kapsamında yerel 
yönetimlere yönelik düzenlenen “Ye-
rel Yönetimler için Çevre Yönetimleri 
Eğitimleri”nin 6. ayağı Adana’da 28-29 
Aralık tarihlerinde düzenlendi.

Daha önce Samsun, Erzurum, Tekir-
dağ, Bursa ve İzmir’de düzenlenen eği-
timlere, Adana’nın yanı sıra, Aksaray, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 
Karaman, Kayseri, Kilis, Mersin, Nev-
şehir, Niğde ve Osmaniye olmak üzere 
12 ilden yerel yönetim temsilcileri ve 
uzmanlar katıldı.

AB Çevre Müktesebatı’nın yerel düzeyde uyumlaştırılması 
ve uygulanması konusunda belediyelerin teknik kapasite-
sinin güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitim çerçevesinde 
ayrıca, yerel düzeyde çevresel politikalar ve sürdürülebilirlik 
konularıyla ilgili yönetmeliklerin uygulanmasına pozitif katkı 
sağlanması hedefleniyor.

12 İlin Çevre Uzmanları Adana’da Buluştu

28-29 Aralık’ta düzenlenen eğitimin ilk gününde “Yerel Yöne-
timler için Çevre Uygulamaları” başlığı altında “Kentsel Atıksu 
Arıtımı” ve “Katı Atık ve Atık Kolları” konularında iki paralel 
oturum gerçekleştirildi. Bu kapsamda atık yönetimi kavra-
mından AB ve Ulusal Mevzuata, yönetmelik kapsamında be-

lediyelerin sorumluluklarından uygulama 
örneklerine kadar atık yönetimi ile ilgili 
çeşitli konular hakkında bilgiler verildi. 

Eğitimin ikinci gününde ise, “Yerel Dü-
zeyde Çevre Eylem Planlaması” ve “Ye-
rel Çevresel Yatırımların Finansmanı” ko-
nularında ortak eğitimler gerçekleştirildi.

25-26 Ocak’ta Şanlıurfa’daydık

“Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurum-
sal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” 
(ÇEKAP) kapsamında yerel yönetimlere 
yönelik düzenlenen “Yerel Yönetimler 
İçin Çevre Yönetimleri Eğitimleri”nin 
yedincisi de Şanlıurfa’da 25-26 Ocak’ta 
gerçekleştirildi.

Yerel yönetim çalışan ve uzmanlarının 
büyük ilgi gösterdiği iki günlük eğitimde, 

Kentsel Atıksu Arıtımı, Katı Atık ve Atık Kolları, Sürdürülebilir 
Şehirler ve YEÇEP ve Yerel Çevresel Yatırımların Finansmanı 
olmak üzere dört ana konu ele alındı. Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili İsa Kızıldemir eğitimlerin açılı-
şında yaptığı konuşmada, öncelikle sorunların doğru tespit 
edilmesi, doğru çözüm yollarının seçilmesi ve maddi kaynak 
yaratımına vurgu yaparak, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
olarak, çevreci belediye anlayışıyla hareket edip, şehrimizde 
atıksu arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri ve entegre 
katı atık bertaraf tesisleri kazandırma yolunda çalışmalarımızı 
tüm gücümüzle sürdürüyoruz” dedi.

Adana Eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayınız

Urfa Eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayınız

Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor! ÇEKAP Eğitimleri Devam Ediyor 

http://www.rec.org.tr/dyn_files/42/6619-REC-BD-CEKAP-Adana-30122015.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6628-REC-CEKAP-B-SUrfa-BasinBulteni.pdf
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Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
İşbirliği, Bilgi Paylaşımı ve Ortak Kararlar için…

REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, 
kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu 
Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki 
temsilcisidir.

10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye olarak, 
Türkiye’nin çevre konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım 
kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre Müktesebatı’nın 
etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak 
yürütmekte olduğumuz çalışmalarla, hükümetler, kamu yönetimi, 

sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar 
arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini 
güçlendirmek için çalışıyoruz. 

Bize ulaşmak ve paylaşımlarınız için:  
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No:18 D:11 06510 
Söğütözü / Çankaya
Ankara / Türkiye
Telefon: 0312 491 95 30   Faks: 0312 491 95 40
E-posta: info@rec.org.tr   www.rec.org.tr
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Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal 
Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 
kapsamında kurumsal ihtiyaç analizi raporu ha-
zırlanmasına yönelik çalıştaylar, 26-29 Ocak 
2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzen-
lendi. Çalıştaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür-
lüğü merkez ve taşra teşkilatından ve diğer 
kamu kurumlarından olmak üzere 40’ın üzerin-
de uzman katılım sağladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli 
Parklar) 5. Bölge Müdürü Mehmet Kuşcu’nun konuşması-
nın ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğü Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Direktörü Hayrettin 
Yıldırım proje ve Natura 2000 ile ilgili bir açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarını takiben, Bölgesel Çevre 
Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman Natura 
2000 ile ilgili genel bilgi içeren ve Avrupa Birliği’nde korunan 
alanların karşılaştırıldığı bir sunum yaptı. 

Çalıştay’da AB Uzmanları Ventzislav Vasillev (REC 
Bulgaristan Ülke ofisi Direktörü) ve Blanca Ra-

mos AB uygulama örneklerini katılımcılarla 
paylaştı.

Gerçekleştirilen çalıştaylarda; Avrupa Birliği 
(AB) ve Türkiye’de korunan alanlardaki uy-
gulamaların karşılaştırılması ve ülkemizde 

korunan alanların yönetiminin AB ile uyumlu 
hale getirilmesi için kurumsal ihtiyaçların (in-

san kaynakları, veri, eğitim ihtiyacı vb.) belirlen-
mesi amaçlandı. Bu amaca yönelik olarak gerçekleş-

tirilen çalıştaylar ile iki temel konuya odaklanıldı: Korunan 
Alanlarda Ekonomik Faaliyetler ve Korunan Alanların 
Yönetimi. Çalıştayın ilk gününde Korunan Alanlardaki mev-
cut uygulamalar; ikinci gününde AB Uygulamaları örnekleri 
ve soru cevap oturumları; üçüncü gün AB ve Türkiye karşı-
laştırılması; son gün ise önceki üç gün boyunca yürütülen 
tartışmalar ışığında ihtiyaçların belirlenmesi odaklı oturumlar 
gerçekleştirildi.

Natura 2000 için İhtiyaç Analizi Çalıştayları Gerçekleştirildi
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