Basın Duyurusu

Bu proje Avrupa Birliği
tarafından finanse edilmektedir.

12 Ocak 2016

Başkanlar Çevre için Adana’da Buluştu!
12 Ocak Salı günü, Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi Projesi ÇEKAP kapsamında çok önemli bir adım daha atıldı.
Yerel yönetimlerde çevre yönetiminin geliştirilmesi amacıyla Ulusal Strateji
Belgesi hazırlanıyor. Strateji hazırlıkları kapsamında, Türkiye genelinde, yerel
yönetimlerin görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini almak üzere düzenlenecek
üç çalıştaydan ilki Adana Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya
Adana, Hatay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları dahil 20’nin
üzerinde belediyeden 50’nin üzerinden yetkili katıldı.

Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı

Rifat Ünal Sayman, REC Türkiye Direktörü

Başkanlar bir arada

Çalıştayın açılış konuşmalarını Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve REC Türkiye
Direktörü Rifat Ünal Sayman yaptı:

Sözlü: Teknolojideki gelişim sosyal alandaki gelişimden daha hızlı. Yeni teknolojiye
ayak uydurmalıyız.
Kocamaz: Davul bizde, tokmak başkasında. Belediyelerin yetkileri arttırılmalı.
Sayman: Çevresel sorunların çözümünde belediyelerin anahtar rolü var.
Sözlü: Teknolojideki gelişim sosyal alandaki gelişimden daha hızlı. Yeni teknolojiye ayak
uydurmalıyız.
Çalıştay kapsamında ev sahibi olarak açılış konuşması gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü belediyelerin en büyük sorunlarının atık yönetimi olduğuna değinmesinin
ardından Türkiye’nin en büyük sorunu olan enerji konusunu vurguladı. Hüseyin Sözlü “Japonya,
Almanya gibi ülkelerde, örneğin Tokyo kent merkezinde atık yakma tesisleri var. Bu tesislerde
atıklar yakılarak geri kazanılarak elektrik üretiliyor. Teknolojik olarak bu altyapı varken, ülkemizde
böyle bir yatırım vatandaşlarımızın tepkisini çekecektir. Çevre konusundaki bilinç düzeyini
arttırmalıyız. Gelişen teknolojiye ayak uydurmalıyız.” dedi.
Kocamaz: Davul bizde, tokmak başkasında. Belediyelerin yetkileri arttırılmalı.
Çukurova Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda açılış konuşması yapan
Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,
dünya genelindeki çevre sorunlarına değinerek yerel yönetimlerin bu çevre sorunlarının
çözümündeki rolünün önemine değindi, belediye yetkilerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.
“Temiz çevre ile kaliteli ve sağlıklı yaşama ulaşmak maalesef maliyetli. Yerel yönetimlerin yatırım
kaynaklarına ihtiyaçları var. Mali ve organizasyonel yapıda değişime gidilmesi gerekir. Yerel
yönetimlere, merkezi yönetim ve uluslararası fonlardan kredi sağlanması lazım.” diyerek
finansmanın önemini vurgulayan Kocamaz, belediyelerin en büyük sorunlarından olan atık
yönetimi konusuna da ayrıca değindi. Belediyelere kentsel atıkların bertarafı ve özel sektöre
endüstriyel atıkların bertarafı için teşvik verilmeli.” dedi. Son olarak yapılmakta olan proje için
REC Türkiye’ye teşekkür ederken, geliştirilecek olan Ulusal Strateji Belgesine katkıda bulunmaktan
dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Sayman: Çevresel sorunların çözümünde belediyelerin anahtar rolü var.
Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi -kısaca ÇEKAPhakkında bilgi veren Sayman, 2015 yılında kabul edilen Paris İklim Değişikliği Anlaşma’sının
önemine değindi. Merkezi idarenin yasa koyucu olarak yol gösterdiğini, uygulamanın ise yerel
yönetimlerde olduğunu belirten Sayman, bu açıdan belediyelerin çevre sorunlarının
çözümünde anahtar rolü olduğunu söyledi. Proje kapsamında, oluşturulan çalışma grubuyla,
“Sürdürülebilir Şehirler Göstergesi” olarak 16 göstergenin seçildiğini ve bu göstergelere ilişkin
mevzuat taraması yapıldığını, kapsamlı bir anket çalışmasının tamamlandığını söyleyen Sayman,
çalıştay ile bu konularda Başkan’ların görüşlerini almak istediklerini ifade etti. Rize ve İstanbul’da
da çalıştayların düzenleneceğini ve Mart ayında İstanbul’da Sürdürülebilir Şehirler Konferansı
düzenleyeceklerini belirten Sayman, çalışmanın çıktılarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
raporlanacağını söyledi.
Yerel yönetimlerin çevre sorunlarının çözümünde çok önemli rol oynadığı biliniyor. Yerel
yönetimlerin çevre alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha entegre bir hale getirilmesi
amacıyla Yerel Yönetimler için Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıyor. Strateji, faydalanıcısının Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve REC Türkiye
tarafından yürütülen Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kısaca ÇEKAP- kapsamında hazırlanıyor. Türkiye genelinde yerel yönetimlerin görüşlerini,
eleştirilerini ve önerilerini almak amacıyla 3 bölgede düzenlenecek çalıştaylardan birincisi
Çukurova Belediyeler Birliği işbirliğiyle Adana’da gerçekleştirildi. Çalıştay 20’nin üzerinde
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belediyeden yaklaşık 50 katılımcıyı biraraya getirdi. Çalıştay 12 Ocak Salı günü 10.30-15.00
saatleri arasında Adana’da gerçekleştirildi. Oluşturulacak Ulusal Strateji Belgesi’nin, çevre
yönetimi konusunda belediyelerin yararlanabileceği bir çerçeve dokümanı niteliğine sahip
olması bekleniyor.
2014 yılında başlayan ÇEKAP kapsamında düzenlenen Belediye Başkanları Bölgesel Çevre
Çalıştayları, önümüzdeki günlerde Rize ve İstanbul’da da tekrarlanarak tüm Türkiye kapsamına
yayılacak.
Belediyelerde Entegre Çevre Yönetimi ve Yerel Çevre Eylem Planlaması (YEÇEP) konusunda
kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Belediyelerde Çevre Yönetiminin Mevcut Durumu: Mevzuat
taraması ve Anket uygulaması sonuçlarının da ele alındığı organizasyonda, katılımcı süreçler
bütünüyle işletilerek mevcut durum hakkında Belediye Başkanlarının görüş, eleştiri ve
deneyimlerinden de yararlanıldı.
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ÇEKAP NEDİR?
Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ÇEKAP, Ağustos 2014’te
başladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması
çerçevesinde Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje; 24 aylık bir süreci kapsıyor. ÇEKAP kapsamında Türkiye
genelinde yapılacak çalışmalar ile AB Çevre Müktesebatı’nın uyumlaştırılması ve
uygulanmasının desteklenmesi; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla AB
mevzuatının uygulanmasının hızlandırılması amaçlanıyor.
cekap.rec.org.tr
REC Türkiye Hakkında
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, Türkiye’nin çevre konusundaki
hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre
Müktesebatı’nın etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu amaç
doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğu çalışmalarla, hükümetler,
kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında işbirliği, bilgi
paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek için çalışıyor.
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