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COP22 Marakeş’te Başlıyor!

İklim İçin, Harekete Geçin!
Geçtiğimiz sene Paris’te düzenlenen COP21
İklim Değişikliği Zirvesi sonrası 7-18 Kasım tarihleri arasında COP22 Zirvesi, Fas’ın Marakeş
şehrinde düzenleniyor. Bu zirvenin en önemli
yanı, iklim değişikliğine karşı harekete geçmek
için önemli bir fırsat sunması ve Paris Anlaşması’nın uygulamasını tanımlayacak olan kuralların
tanımlanması olacak. Ayrıca, zirve öncesi Paris
Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve taraf ülkelerin ulusal katkılarını içeren yol haritalarını da paylaşmaları bekleniyor. Paris Anlaşmasının önemli noktalarını hatırlayalım:
l Küresel sıcaklık artışı için 1,5 – 2 oC üst-hedefi ko-

nuldu: sıcaklık artışı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması, temiz üretim ve teknolojinin transferi-kullanımı
ile ülkeleri karbonsuzlaşma konusunda teşvik etmek açısından önemli bir eşikti.
l Bütün ülkelere sorumluluk yüklendi: gelişmiş ülkelerin

sera gazı salımlarının azaltılması çabalarına liderlik etmeleri,
gelişmekte olan ülkelerin ise azaltım çabalarını zaman içinde
kuvvetlendirmelerine karar verildi.

l Ulusal katkıları izleme programı belir-

lendi: ülkelerin karbon salım zirve değerlerine hızlıca ulaşıp, azalma eğilimine girmeleri teşvik edildi. Tüm tarafların sıcaklık artışı
hedeflerinin toplamı dikkate alınarak 2023
yılında değerlendirilmesine, sonraki her 5
yılda bir yeniden değerlendirme süreci yapılmasına karar verildi.
l İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin mücadele kapasitelerini artırmak için bir iklim finansmanı
kaynağı belirlendi: Yeşil İklim Fonu ismiyle tanımlanan bu
kaynakta 2020 yılından itibaren yıllık 100 milyar dolar toplanması öngörüldü.
l Kayıp ve Zarar karşılanması anlaşma metnine girdi:

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en savunmasız
ülkelerin zarar ve kayıplarının karşılanması ihtiyacı bu anlaşmada tanındı.
Rec Türkiye COP21 Paris Günceleri ve COP22 günceleri
için tıklayınız
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Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016

Hydromx ve Vestel Gururlandırdı!
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri
2016-2017 Programı ödül töreni
Avrupa Komisyonu ve Estonya
Çevre Bakanlığı tarafından 27 Ekim
2016 tarihinde Estonya’nın başkenti
Tallinn’de Seaplane Harbour
Müzesi’nde düzenlendi.
Bu dönem ödül programında Türkiye’den
ilk kez iki şirket dereceye girdi ve düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Hydromx
International Kimya San. ve Tic. A.Ş., Ürün/Hizmet Kategorisi Birincilik Ödülü’nü, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise Süreç Kategorisi’nde İkincilik Ödülü’nün sahibi
oldu. Tören, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Uluslararası ve
Ulusal Direktörleri ve Jürisi, Avrupa Komisyonu temsilcileri,
ilgili çevre organizasyonları, medya ve finale kalan 23 şirketin temsilcileri ile geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Törende, finalist şirketler ödüllerini Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Müdür Yardımcısı Joanna Drake
ve Estonya Çevre Bakanı Marko Pomerants’ın elinden aldılar.
Programa REC Türkiye Direktörü
ve Avrupa Birliği Çevre Ödülleri
Programı Türkiye Direktörü Rifat
Ünal Sayman ve REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat katılım
sağladı.
Ödül Programına, Avrupa Birliği üyesi 21 ülke ve diğer aday
olan ülkelerden olmak üzere 188 şirket kısa listeye kaldı.
Ödül alan finalist şirketler, kendi alanlarında yenilikçi ve inovasyon anlamında ilerleme sağlamış olmaları, ekonomik kapasitelerinin gelişmişliği, çevre bilinci ve sorumluluklarının
farkındalığı yönleriyle seçildiler.

2016 Programı Birincileri ve Finalistleri
Yönetim Kategorisi Ödülü (Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler):
CMS Window Systems (İngiltere)
Yönetim Kategorisi Ödülü (Küçük ve Mikro Ölçekli İşletmeler): Ladybird Farm
Leisure Center (Katica Tanya - Macaristan)
Ürün/Hizmet Kategorisi Ödülü: Hydromx International A.Ş. (Türkiye)
Süreç Kategorisi Ödülü: M2i Life Sciences (Fransa)
Biyoçeşitlilik Kategorisi Ödülü: HiPP-Werk Georg Hipp OHG (Almanya)
Uluslararası İşbirliği Kategorisi Ödülü: Fairphone BV (Hollanda)
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
Geçmiş Dönem Ödülleri için tıklayınız
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KSSP 9. Yıl Mezunlarını Verdi!

“Sürdürülebilirlik Adına Atılan Her Adım Sizi Başarıya Taşıyor!”
REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile her yıl düzenlenen
“Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı” (KSSP),
özel sektörün sürdürülebilirlik çalışmalarını teşvik etme
amacı ile 6 Nisan -1 Haziran 2016 tarihleri arasında
Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 9. kez düzenlendi.

Hedefleri (SDGs) ile ilgili süreçler devam ederken diğer taraftan da Paris ardından iklim müzakerelerinin yeni bir boyut
kazanmasını umuyoruz. Bu iki süreçte de özel sektörün çok
önemli rolü var. Değerli katılımcılarımızın da bu süreçlere
ilişkin katkı yapacağına mezunlarımızla olan diyaloglarımızdan dolayı inancım sonsuz.”

İşletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bütüncül bir şekilde iş süreçlerine dâhil etmeleri için destek sağlamayı hedefleyen programa bu yıl özel sektörün öncü kurumlarından 19 kişi katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü
Tamer Atabarut konuşmasında REC Türkiye ile 9 yılı aşkın
bir süredir çok yakın çalışmalar yürütüldüğünü ve KSSP’nin
en önemli çalışmalardan biri olduğunu belirtti. İş hayatıyla beraber bu tür eğitimleri yürütmenin kolay olmadığını
söyleyerek, en büyük teşekkürün özveriyle dâhil olan katılımcılara gelmesi gerektiğini ifade etti. Atabarut, kurumsal
sürdürülebilirlik konusunun gittikçe önem kazandığını ve
katılımcıların kendilerine önemli bir konuda yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bu yılki program, yeni ve geçmiş dönem mezunlarının katıldığı 8 Eylül 2016 Perşembe günü 18:30 - 20:30 arasında,
Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’da gerçekleştirilen bir
resepsiyonda, 2016 mezunlarının sertifikalarını almalarıyla son buldu. Sertifika törenine mezunların yanı sıra; REC
Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSİAD’dan yöneticiler ile
akademisyenler katıldı. Sertifikalar, REC Türkiye Direktörü
Rifat Ünal Sayman, BÜYEM Direktörü Tamer Atabarut ve
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman tarafından katılımcılara takdim edildi.
REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, programın önemine ilişkin konuşmasında şu konulara değindi: “REC Türkiye’nin kurulmasının üzerinden on iki yıl geçti. Kurumsal
Sürdürülebilirlik Sertifika Programı REC Türkiye’nin öncülüğünde ülkemizdeki özel sektör profesyonellerine yönelik
sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin ilk ve tek program.” Sayman sözlerine şöyle devam etti: “KSSP ile şirketlerin değişime hazırlanırken önemli bir adım atmasına vesile oluyoruz.
2016 yılının sürdürülebilirlik adına önemli bir yıl olacağını
hatırlatmak istiyorum. Bir taraftan Sürdürülebilir Kalkınma

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman da konuşmasında, TÜSİAD olarak REC Türkiye ile birlikte kurmuş oldukları, Türkiye’de iklim değişikliği konusunda duyarlı 25 üye
şirket bulunduran İklim Platformuna 2008 yılından beri katkıda bulunduklarını ve yine İklim Platformu desteği ile devam eden KSSP’nin yelpazesinin her yıl giderek genişlemesinden memnun olduklarını ifade etti. Bu programın, özel
sektörün geleceğe dönük önemli problemlerine ve uzun
vadede tehdit ve riskleri yönetebilmeleri için çok önemli
fayda sağladığını belirten Akman, sürdürülebilirlik ile ilgisi
olan şirketlerin/kişilerin bıkmadan çok çalışması gerektiğini
vurguladı. Ayrıca, KSSP’yi TÜSİAD olarak çok önemsediklerini ve bu konudaki çalışmaların mutlaka devam etmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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AB ve Çevre Bilinci Eğitimi
Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi
tarafından 19 Ekim 2016 tarihinde
Eskişehir’de 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine yönelik
“AB ve Çevre Bilinci” etkinliği, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu desteği ile düzenlendi.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in
de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte,
REC Türkiye Proje Yöneticisi Pınar Akpınar
“Çocukların Gözüyle AB - Çevre, Doğal Varlıklar
ve Ormanlarımız” başlıklı bir sunum yaptı.
Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü Baş Mühendisi Nejat
Çelik ise “Ağaçlandırma ve Önemi -Ormanların
İnsanlığa ve Ekosisteme Faydaları” isimli
bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim çalışması
kapsamında yaklaşık 500 öğrenciye erişildi.
Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için
tıklayınız

Öğretmenlere, Finansal
Okuryazarlık ve Sürdürülebilir
Tüketim Seminerleri

Atık Pil ve Akümülatörler
Belediye Uygulama Rehberi Yayınlandı
ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin ilgili direktiflerinin
Türkiye’de uygulanmasına yönelik
olarak belediyeleri bilgilendirme
ve yol gösterme amacı ile hazırlanan Belediye Uygulama Rehberlerinde, Türkiye’deki yönetmeliklere
ve mevcut duruma, finansman
kaynaklarına, belediyelerin paydaşlar ile ilişkilerine, atıkların toplanması, geri dönüşümü ve geri
kazanımının sağladığı faydalara,
atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler bulunuyor. Hazırlanan üç rehberden sonuncusu olan Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Direktifi Belediye Uygulama Rehberi de
kısa bir zaman önce yayınlanarak yerel yönetimlerin ve uzmanların dikkatine sunuldu.
ÇEKAP Projesi B Bileşeni Kapsamında Hazırlanan Belediye
Uygulama Rehberleri:
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Belediye Uygulama
Rehberi
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Belediye Uygulama Rehberi
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Belediye
Uygulama Rehberi
Rehberlere ulaşmak ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması
Çalışmaları Başladı

Üç yılı aşkın süredir devam eden Turuncu Damla kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki öğretmen eğitimleri, İstanbul’da görevli 3. sınıf öğretmenlerinin katılımı ile 15 Ekim 2016 tarihinde düzenlendi.
Öğrencilere yönelik geliştirilen etkinlikler tanıtıldı,
öykü kitapları ve kumbaralar dağıtıldı.
ING Bank’ın sosyal sorumluluk projesi olan Turuncu
Damla’nın öğrencilerde oluşturduğu kazanımları ise
Koç Üniversitesi ölçümlüyor. REC Türkiye olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin destekleri ile çalışmayı daha
ileriye taşımaktan gurur duyuyoruz. Yeni dahil edilen
illerimizde belediyelerin de yerelde desteklerini alarak
çalışmanın kazanımlarını ve etkilerini öteye taşıma imkanı buluyoruz.
Projeye kayıt yaptırmak isteyen ilkokul öğretmenleri
pakpinar@rec.org adresinden Proje Yöneticisi Pınar
Akpınar ile iletişime geçebilir.

REC Türkiye tarafından başlatılan ve Almanya Büyükelçiliği
tarafından desteklenen İklim Değişikliği CEO Algı Araştırma
Projesi çalışmalarına başlandı. Araştırma, Türk iş dünyasının
“İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi” konularındaki
durumunu dört ana başlıkta ortaya koymayı hedefliyor:
n İklim değişikliğinin etkilerini anlama ve farkındalık

seviyeleri,
n Özel sektörün bu konudaki gelecek öngörüleri, stratejileri

ve eylem planları,
n Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri,
n İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü ve

kamu yönetiminden beklentileri.
Anket sonuçları, Aralık 2016’da düzenlenecek bir
konferansta kamuoyuyla paylaşılacak. Düzenlenecek
konferansta Kasım ayında Fas›ta gerçekleştirilecek
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP22)
etkileri de mercek altına alınacak.
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Türkiye’de Tüm Yönleriyle
Atık Yönetimi Paneli
Türkiye’nin geri dönüşüm ve atık yönetimi alanlarındaki birikim, deneyim ve başarılarını taraflarla paylaşmak, bu alanlardaki ekonomik fırsatları ve yatırım imkânlarını uzmanlarla
değerlendirmek, işbirliklerinin gelişimine destek vermek
amacı ve atık ekonomisini güçlendirmek son derece önemli.
İşte bu hedefleri gözeten Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli, kamu, STK ile özel sektör temsilcilerinin yanı
sıra, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirildi.
19-20 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen Panele AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Sinop Milletvekili
Barış Karadeniz, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kocaeli
Milletvekili Saffet Sancaklı, TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAYDAŞ
yöneticileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzmanlar, çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.
REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, panelin ilk gününde gerçekleşen “Türkiye’de Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme Genel Bakış” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, atık yönetimi

tüm yönleriyle ele alındı ve sonuç raporunun konuyla ilgili
çalışmalara rehberlik etmesi hedeflendi.
Panel Başlıkları:
n Türkiye’de Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atık Yönetimine

Ve Geri Dönüşüme Genel Bakış
n Türkiye’de Atık Yönetimi İle Geri Dönüşüm Stratejisi ve
Uygulama Konuları

Türkiye’de Döngüsel Ekonomi Kapsamında Ambalaj
Atıklarının Yönetimi

n

n Döngüsel

Ekonomi Kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyalar (AEEE)

n Türkiye’ de Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Atıkların Yakıt Ve
Alternatif Hammadde Olarak (Enerji) Değerlendirilmesi - Atık
Yağların Yönetimi. Saha Uygulamaları, Problemler, Uygunsuz
Uygulamalar, İSG Uygulamaları, Sigorta, Mesleki Yeterlilik,
İhbarlı Atıklar, Denetim

Türkiye’de Döngüsel Ekonomi Bağlamında Sanayici
Gözüyle Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

n

n Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemleri, İmalat Sanayi,
Mühendislik Ve Yatırım Olanakları
n Rekabet,
Çevre ve Ticaret
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Hukuku

Kapsamında

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel Su Temini ve Sanitasyon Hizmetleri
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Bankası “Su
Temini ve Sanitasyon ile ilgili AB Gerekliliklerine
Sürdürülebilir Bir Şekilde Uyum Sağlamak: Türkiye için
Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı 18 Ekim 2016 tarihinde
Ankara’da tek bir günlük çalıştay gerçekleştirdi.

Çalıştay, Dünya Bankası tarafından Türkiye’de
su temini ve sanitasyon sektörünün karşılaştığı
başlıca sorunları analiz etmek ve bir yandan hizmet
sağlayıcıların teknik ve finansal sürdürülebilirliği
korunurken, diğer yandan su temini ve sanitasyon
alanında AB standartlarına ulaşma zorluğunun en iyi

şekilde nasıl aşılabileceği ile ilgili diyalog oluşturmak
amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmayı esas alıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Abdurrahman Uluırmak ile Dünya Bankası
Ülke Direktörü Johannes Zutt’un açılışı konuşmalarıyla
başlayan çalıştaya, merkezi hükümet kurumlarından,
büyükşehir belediyelerinden ve bunlara bağlı su ve
kanalizasyon idarelerinden 120’nin üzerinde üst düzey
yetkili katılım sağladı.
Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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SBE16 İstanbul Konferansı

Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler

SBE16 ISTANBUL Konferansı 13-15 Ekim 2016 tarihleri
arasında, IMSAD organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 2000 yılından bu yana dünyada 50’den fazla ülkede
yapılmakta olan The Sustainable Built Environment Conference Series çerçevesinde düzenlenen etkinlik, “Akıllı Metropoller - Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için
Entegre Çözümler” (Smart Metropols - Integrated Solutions
for Sustainable and Smart Buildings & Cities) ana teması ile
gerçekleştirildi.
Etkinlik; daha iyi bir gelecek için, sürdürülebilirlik ve çevre,
akıllı binalar, ulaşım şehirler, ekolojik hassasiyet, kaynak verimliliği vb. konu başlıklarına yönelik metotlar, teknikler, fikir
paylaşımları ve çözümlerini tartışmak üzere, yapı malzemesi
üreticileri, bilim insanları, uygulayıcılar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, akademisyenler, sanayiciler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla
düzenlendi. Konferansta, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu masaya yatırılarak, geleceğin yapıları

ve şehirleri konuşuldu ve sürdürülebilir bir gelecek için fikirler,
çözümler, yöntemler ve teknikler üzerine bilgi alışverişi yapıldı.
Etkinlikte farklı ülkelerden ve Türkiye’den 40 davetli konuşmacı yer aldı. Konferans boyunca 30 oturum gerçekleştirildi ve
113 bildiri sunuldu. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F.
Fethi Hinginar konferansın çok başarılı olduğunu, Türk inşaat
sektörünün sadece inşaat malzemesi değil, yapı kalitesinin ve
ona bağlı olarak da insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi
için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Konferansa REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman da konuşmacı olarak katıldı. Sayman, tüm dünyada ve Türkiye’de,
artan nüfus ve ekonomik büyümeye paralel olarak çevre üzerindeki baskının giderek arttığını ve mevcut durumda, bu baskının karşısında ülkelerin başarılı bir sınav veremediklerini belirtti. Çevresel sorunların çözülmesinde şehirlerin çok önemli
bir rolü olduğunu, hep birlikte “Sürdürülebilir Şehirleri” nasıl
kuracağız sorusuna yanıt aramamız gerektiğini söyledi.

Dünya Su İzleme Günü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çevre
Mühendisleri Odası işbirliği ile Dünya
Su İzleme Günü, 06 Ekim 2016
tarihinde Ankara’da bir çalıştayla
ele alındı. Çalıştaya Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü personeli, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ
Bölge Müdürlükleri, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ASKİ Genel
Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel
Müdürlüğü, Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve
özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Su Yönetimi
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı
yaptı. Çalıştayın sabah oturumunda, Çevre
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran
Bozoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve
WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak
konuşmalarını gerçekleştirdi. Öğleden
sonraki oturumda katılımcılar gruplara
ayrılarak, ülkemizdeki su kalitesi izlemesi konusundaki
mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini tartıştı ve
katılımcılarla paylaştı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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Dünyadan
Ekolojik Sürdürülebilirlik
Zirvesi
29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında
Montepellier - Fransa’da Ekolojik Sürdürülebilirlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye yaklaşık 75 ülkeden katılım sağlandı.
Zirve oturumları genel olarak, ekoloji
mühendisliği, ekolojik restorasyon, yeşil
altyapı, iklim değişikliği ve adaptasyon,
eko-hidroloji,
ekolojik
modelleme,
sürdürülebilir tarım, biyoçeşitliliğin korunması, insan ekolojisi ve ekosistem
servislerinin iyileştirilmesi vb. konulara
yönelik düzenlendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

1. Uluslararası Sürdürülebilir
Su Kullanım Konferansı
İspanya’nın Meliá Sitges bölgesinde,
11 -14 Eylül tarihleri arasında, bu yıl ilk
defa Sürdürülebilir Su Kullanımı üzerine Uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansta, içme suyu ve atıksu
arıtımında sürdürülebilir teknolojiler,
suyun geri ve yeniden kullanımı gibi
güncel konular öncelikli olmak üzere,
günümüz çevre sorunlarına değinilerek
kalıcı bir uluslararası konferansın gerçekleştirilmesi hedeflendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

HABITAT III Zirvesi:
Yeni Kentsel Gündem Belirlendi
1972 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan
Çevresi Konferansı’nda, insan yerleşimleri konusunda Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından bir konferans düzenlenmesi konusundaki
tavsiye üzerine, 1976 yılında Vancouver’da gerçekleştirilen Habitat-I
Konferansı’nın sonrasında, 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan
Yerleşimleri Merkezi (UNCHS) kurulmuştu. Sürdürülebilir insan
yerleşimleri oluşturulması ve herkes için yeterli konut sağlanması
yönünde oluşturulmuş bir bu program kapsamında, 20 yılda bir
düzenlenen Habitat Zirveleri, insan yerleşimleri konusunda en etkili
uluslararası toplantılar olarak kabul ediliyor. 1996 yılında İstanbul’da
düzenlenen Habitat II, son derece önemli gelişmelere imza atmıştı.
20 yılın ardından düzenlenen Kentsel yerleşimler Birleşmiş Milletler
Habitat III Zirvesi ise, 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvador’un
Quito kentinde gerçekleştirildi. Dünya çapında yaklaşık 50 bin
katılımcının katıldığı zirvede sürdürülebilir şehirleşme politikaları
belirlendi. Zirveye katılan ülkeler “Yeni Kentsel Gündem” üzerinde
anlaşmaya vardı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı HABİTAT III Raporu tıklayınız

ÇEVRE YAYINLARI
Atık Pil ve Akümülatörler Belediye Uygulama Rehberi
ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin ilgili direktiflerinin Türkiye’de
uygulanmasına yönelik olarak belediyeleri bilgilendirme ve yol gösterme amacı ile
hazırlanan Belediye Uygulama Rehberlerinde, Türkiye’deki yönetmeliklere ve mevcut duruma, finansman kaynaklarına, belediyelerin paydaşlar ile ilişkilerine, atıkların toplanması,
geri dönüşümü ve geri kazanımının sağladığı faydalara, atıkların çevre ve insan sağlığı
üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler bulunuyor. Hazırlanan üç rehberden sonuncusu olan
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Direktifi Belediye Uygulama Rehberi de kısa bir zaman önce yayınlanarak yerel yönetimlerin ve uzmanların dikkatine sunuldu.
Rehberin PDF versiyonunu indirmek için tıklayınız
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MERKEZDEN
Sürdürülebilirlik Yatırım
Forumu Kiev’deydi
Ukrayna’da devam
etmekte olan ekonomik
kriz, toplumsal çevresel
sorumluluğun geriliği
ve merkezi yönetimin
zafiyeti, sürdürülebilirliğe
giden yolda önemli bir
engel teşkil ediyor. Bu üç
zorlukla mücadele yolunda ilgili paydaşlar ile
ortak bir dilin oluşturulabilmesi için Bölgesel
Çevre Merkezi (REC), “Sürdürülebilirlik
Yatırım Forumu” adı altında 20-21 Ekim 2016
tarihlerinde Kiev’de bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe, yerel yönetimler, kamu kurum
ve kuruluşları sivil halk, sürdürülebilirlik
uzmanları, uluslararası finans ve araştırma
enstitülerinden 100’ü aşkın katılım sağlandı.
Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için
tıklayınız

Dekarbonize Olmaya Hazır Olun:

PLANHEAT Projesi
PLANHEAT Projesi kentlere karbon salımı ile mücadelelerinde gerekli bilgi birikimini, ihtiyaç duydukları
araçları ve eğitimi sağlayarak yardımcı oluyor. Ekim
2016’da kamuoyuna duyurulan proje, “Horizon 2020”
isimli Avrupa Birliği Araştırma Programı tarafından finanse ediliyor.

EMPHASIS Projesi
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) proje
ortağı olduğu EMPHASIS Projesi’nin
3. proje toplantısı REC’in öncülüğünde
11-14 Ekim 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Etkinlik, projenin ilk
18 ayının tamamlanmasını takiben
Avrupa’dan gelen 50’ye yakın uzman ile ortaya çıkan sonuçların
tartışılması ve ele alınmasına yönelik düzenlendi.
EMPHASIS Projesi (Effective Management of Pests and Harmful
Alien Species), yerli ve yabancı zararlı böceklerin tehlikelerinin
önlenmesi ve tarım ve orman sistemlerinin korunması için
mekanizmalar geliştirirken, Avrupa’da bir gıda güvenlik sistemi
oluşturulmasını, biyoçeşitliliğin ve ekosistem servislerinin
korunmasını hedefliyor.
Haberin devamı için tıklayınız
Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Uluslararası Yeşil Ekonomiye Geçiş
Konferansı
6-7 Eylül 2016 tarihlerinde Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC)
Bratislava’da düzenlediği Uluslararası Yeşil Ekonomi’ye
Geçiş Konferansı 32 ülkeden 500 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Konferansta ülke hükümetleri, özel sektör, finansal kuruluşlar,
araştırma enstitüleri, üniversiteler ve sivil toplum gibi çeşitli
paydaşlar açık bir tartışma platformunda Avrupa’nın ve
dünyanın yeşil ekonomiye geçiş sürecindeki kritik konuları
üzerinde fikir alışverişinde bulundular. Slovakya Çevre Bakanı
László Sólymos konferansın amacının, ekonomik kalkınmanın
sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alındığı yeni bir ekonomik
dönüşüm çağı ile ilgili görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı açık
bir tartışma platformu yaratmak olduğunu belirtti.
Konferans çevre odaklı ekonomiye geçiş sürecinde sivil
toplumun rolüne odaklanıldı.

Proje objektifleri:

n Yeşil ekonomiye geçiş ile ilgili araştırmaların yürütülmesi

Kentte yer alan düşük karbon salınımlı enerji kaynaklarının, ısıtma ve soğutma taleplerinin
haritalanması ve buna bağlı olarak çevre dostu alternatif senaryoları ve simülasyonlarının geliştirilmesi,

ve know-how üretilmesi,

n

Kentte varolan altyapı ile bu senaryolar arasındaki
etkileşimin değerlendirilmesi,

n

Isıtma ve soğutma altyapı sistemlerinin geliştirilme
potansiyellerinin araştırılması,

n

Alternatif senaryoların sağlayacağı ekonomik ve
çevresel faydaların değerlendirilmesi.

n Sivil toplumun süreç içinde yer alan paydaşlarla sürekli ve

etkin iletişiminin sağlanması,
n Sivil toplumun eğitim ve bilgilendirme yolları ile kamuoyunda
yeşil ekonomi ile ilgili farkındalık yaratmaktaki rolü,
n Politika üretimi ve değerlendirme süreçlerine sivil toplum

katılımı,
n Sanayi sektörünün yeşil ekonomiye geçiş için yarattığı riskler

n

ve bu risklerin ortadan kaldırılmasında işçi sendikalarının rolü
vb. konular konferansın ana temasını oluşturdu.

PLANHEAT Projesi, “Eğer kentiniz projemize dahil
olmak istiyorsa, sizden haber almayı bekliyoruz!”
sloganı ile, potansiyel katılımcılarına açık çağrıda bulunuyor.

Konferans çıktılarının OECD üyesi ülkelerin Çevre
Bakanlarının katılacağı uluslararası bir toplantıda ve Çevre
Konseyi toplantısında sunulması bekleniyor.

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız

İşbirliği, Bilgi Paylaşımı ve Ortak Kararlar için…

Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
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 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye olarak, Türkiye’nin çevre konusundaki hukuki, kurumsal, teknik
ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre Müktesebatının 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:
Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No.18 D.11
06510 Söğütözü /Ankara – Türkiye

Telefon: 0312 491 95 30
Faks: 0312 491 95 40
E-posta: info@rec.org.tr
Web: www.rec.org.tr

