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Geçtiğimiz yıl içerisinde yeni iklim anlaşması ile hız kazanan 
uluslararası iklim değişikliği politikaları ile küresel ve ulusal 
ölçekte çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri giderek artan 
iklim değişikliği sorunu doğrudan iş dünyasını da ilgilendiri-
yor. REC Türkiye de bu süreçte ulusal paydaşlara ulaşarak, 
müzakerelerde gelinen noktayı konferanslar, yayınlar ve ra-
porlar aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor.

Yeni bilimsel bulgular, 2015 yılında imzalanan Yeni İkim An-
laşması, hızla gelişen Avrupa Birliği politikaları ve Türkiye’nin 
taahhüt ettiği ulusal katkısı ve tüm bunların iş dünyasına 
etkisini tartışmak üzere, TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara 
Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan 
Büyükelçiliği desteği ile “COP 21 Paris Değerlendirme 
Toplantısı” 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Tekfen Tower 
konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya özel sektör 
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından 100’ün üstünde 
katılım gerçekleşti.

Toplantı, Bölgesel 
Çevre Merkezi (REC) 
Türkiye Direktörü Ri-
fat Ünal Sayman ve  
TÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cansen 
Başaran Symes’in 
açılış konuşmalarıy-
la başladı. Toplantıya 
destek veren İngiltere 
Büyükelçiliği adına Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage ve 
Fransa Büyükelçisi Charles Fries de toplantıda konuşmalar 
yaptı. Toplantının kapanış konuşması ise ABD Büyükelçisi 
John R. Bass tarafından gerçekleştirildi.

Sayman: “Sorumluluk herkeste”

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman açılış konuşmasın-
da, “Bu etkinliğin bir benzerini 2015 yılı ocak ayında COP20 
Lima toplantısını değerlendirmek için gerçekleştirmiştik. 
2014 yılı en sıcak yıl olarak belirlenmişti ve bizler de bunu 
paylaşmıştık. Bugün 2016 yılındayız, geçen süre içerisinde 
2015 yılı kaydedilen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu 
bizlere bir uyarı. Bunu tesadüf olarak görenler de olsa, bilim-
sel çalışmalar insan kaynaklı iklim değişikliğinin yaşandığını 
açıkça ortaya koyuyor” dedi. Yaşadığımız iklim değişikliği so-
nucu oluşan aşırı iklim olaylarının ekonomik ve sosyal olarak 
toplumları tehdit ettiğini belirten Sayman, “2015 yılı sonuna 
gelinirken dünya devletleri bu tehdit ile mücadele için Pa-
ris Anlaşması üzerinde anlaştı ve bu anlaşma hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelere ve özel sektör de dahil tüm 

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı 
Herkes Elini Taşın Altına Koymalı! 

Paris Anlaşması’nın özel sektöre olan etkisi ve iş 
dünyasının atması gereken adımların tartışıldığı, 
22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Tekfen Tower 
konferans salonunda gerçekleştirilen “COP 21 
Paris Değerlendirme Toplantısı”na, çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan 100’ün üzerinde kişi katıldı. TÜSİAD 
ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu 
İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği 
desteği ile düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını, 
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat 
Ünal Sayman ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cansen Başaran Symes yaptı. 

TÜSİAD YK Başkanı Cansen Başaran 
Symes: “Salımların azaltılması için 
üretim ve tüketim süreçlerinde, yaşam 
biçimimizde değişim ve çevresel 
maliyetlerin göz önüne alarak yeniden 
tasarlaması demek.” 
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paydaşlara sorumluluklar getiriyor” şeklinde 
konuştu.

Sayman toplantıda, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Fatma Demet Sarı’nın, programındaki 
yoğunluk nedeniyle etkinliğe katılamadığı me-
sajını ve katılımcılara selam ve sevgilerini iletti.

Symes: “Bir planınız yoksa hedefler 
sadece dileklerdir”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Ba-
şaran Symes ise açılış konuşmasında, “Dünya 
baş döndürücü bir değişimin, dönüşümün için-
de. Tükenen doğal kaynaklar, sayısı giderek 
artan doğal afetler, farkındalık artmış olsa da 
ürkütücü boyutlara ulaşan yoksulluk, ekono-
mik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan ar-
tık mevcut biçimiyle sürdürülemez olduğunu” 
ifade etti. Symes ayrıca, “Çevresel, ekonomik 
ve sektörel hedeflerin bütüncül bir anlayışla ve 
birbirini tamamlar şekilde ele alınmasını; etkili 
uygulamayı mümkün kılacak regülasyonların 
ve altyapının uyumlu bir takvimleme yapılarak 
hayata geçirilmesini; uygun finansman meka-
nizmalarının eşzamanlı tasarlanmasını önemli 
görüyoruz” dedi.

Rafe Courage : “Düşük karbon ekonomisi, iş ve yatırım 
fırsatları demek”

Toplantının açılış konuşmalarından birini de İngiltere Baş-
konsolos Yardımcısı Rafe Courage yaptı. Courage, iklim de-
ğişikliğinin hayatının tüm alanlarını olumsuz etkilediğini söy-
lerken, “Bu süreci tersine çevirmek için fırsatları görmek ve 
değerlendirmek gerekir” şeklinde konuştu ve “Fosil yakıtlara 
bağımlı olmayan yaşam tarzı ve ekonomik sisteme geçiş, bir 
fırsattır” dedi.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Fransa Büyükelçisi 
Charles Fries de, “COP21, terör saldırıları gölgesinde ger-
çekleşse de bize umut verdi” dedi. Fries, 2016’nın, ekono-
mik dönüşümde Paris Anlaşması momentumun devamı için 
eylem ve uygulama yılı olması gerektiğini söyledi.

Toplantının bir başka önemli konuğu olan İklim Değişikli-
ği Eski Avrupa Komisyoneri, Danimarka Eski Çevre Bakanı 
Connie Hedegaard ise, COP21 sadece hükümetlere değil, 
iş dünyası ve belediyelere de yükümlülükler getirdiğinin atı-
nı çizdi. Paris Anlaşmasının kilit noktasının “anlaşmanın uy-
gulamaya geçilmesi” olduğunu söyleyen Hedegaard, “İklim 
değişikliği karşısında sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 
modelini, kolay olmasa da gerekli ve hayata geçirilebilir bir 
hedef” olarak ifade etti ve “önce büyüyelim sonra temizle-
yelim” yaklaşımının çok daha maliyetli olduğunun fark edil-
diğini belirtti. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 

ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı 
Dr. Nilüfer Oral Paris Anlaşma metni 
ve Türkiye’nin müzakere pozisyonunun 
ipuçlarını ortaya koydu.

Panel: Yeni İklim Rejiminin 
İş Dünyasına Etkileri ve İklim 
Değişikliğiyle Mücadelede Yenilikçi 
Çözümler

Etkinliğin ikinci bölümünde, Metin Ak-
man, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, 
Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdü-
rü moderatörlüğünde önemli bir panel 
düzenlendi. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Enerji ve Çevre Poli-
tikaları Araştırma Merkezi İcra Direktörü 
Michael A. Mehling, E&Y İklim Değişik-
liği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri So-
rumlu Ortağı Zeynep Okuyan, TÜSİAD 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Sabancı 
Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet 
Göçmen ve Garanti Bankası Proje ve 
Satın Alım Finansmanı, Sürdürülebilir-
lik Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar 

Edin’in katıldığı panelde, Elektrik Üretim Sisteminin Verimlili-
ği, Karbon Fiyatlandırma ve Karbon Vergisi, İklim Değişikliği 
konularının Türkiye’de patronlar düzeyinde sahiplenilmesi, 
salım hedeflerinin izlenmesi için şeffaflık ve ölçüm standart-
larının tanımlanması, zararlı teşvikler, yatırımlarda sosyal ma-
liyet unsularının gözetilmesi ve katılımcı süreçlerin izlenmesi 
gibi birbirinden önemli konular ele alındı.

Bass: “İklim değişikliği aciliyeti ve önemi yüksek bir 
konu!”

Toplantının kapanış oturumunda bir konuşma yapan ABD 
Büyükelçisi John R. Bass ise, ABD hükümeti olarak iş dün-
yası ve ilgili paydaşlarla çok yakın çalışmalar yürütmekten 
memnuniyet duyduğunu belirtti, özellikle Obama Başkanlı-
ğında yenilenebilir enerjide büyük bir momentum kazanıldı-
ğının altını çizdi. Rüzgâr enerjisi üretim miktarının üçe katına 
çıktığını, güneş enerjisi üretiminin ise 30 kat arttığını belirten 
ve Paris anlaşmasının sunduğu esnek mekanizma hedefi-
nin yerine getirilmesine yardımcı olacağını söyleyen Bass, 
ABD’deki eyaletlerin (Kaliforniya ve New York Eyaletleri) ve 
yerel yönetimlerin federal olarak belirlenen hedefler dışın-
da kendi belirledikleri hedefler doğrultusunda yürümelerinin 
öneminin altını çizdi. Son olarak, ABD’de çok sayıda büyük 
firmanın (toplam 11 milyon çalışan ve 4 trilyon dolar gelire 
sahip) iklim değişikliği taahhütleri verdiğini ve iş dünyasının 
sadece politikaları takip eden değil yönlendiren bir rolü ol-
ması gerektiğini vurguladı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ABD Büyükelçisi John R. Bass: “İklim 
değişikliği aciliyeti çok yüksek ve önemli 
bir konu”

R. Ünal Sayman: “2014 yılının ardından 
2015 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. 
Bu tesadüf değil: İklimler değişiyor” 

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6665-COP21-Degerlendirme-Basin-Duyurusu-vf.pdf
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ÇEKAP’ın (Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapa-
sitenin Geliştirilmesi Projesi) önemli adımlarından biri olan 
Bölgesel Yerel Çevre Eylem Planlaması (YEÇEP) Çalıştay-
larının son durağı İstanbul oldu. ÇEKAP kapsamında yerel 
yönetimler için çevre yönetiminin geliştirilmesi amacıyla ha-
zırlanan Ulusal Strateji Belgesi için Türkiye genelinde bele-
diye başkanlarının ve temsilcilerinin görüşlerini, eleştirilerini 
ve önerilerini almak üzere düzenlenmesi planlanan üç çalış-
taydan sonuncusu Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle  
24 Şubat 2016 Çarşamba günü gerçekleşti. Sonuncusu dü-
zenlenen çalıştayda Marmara Belediyeler Birliği Başkanvekili 
ve Bağcılar Belediye Başkanı da dâhil 37 katılımcı ile 25 bele-
diye temsil edildi. Çalıştayda açılış konuşmalarını, Marmara 
Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim 
Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Mehrali Ecer ve 
REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman yaptı.

Çağırıcı: “Çevre konusunda yapılan bir hata hepimizi 
etkiliyor”

Marmara Belediyeler Birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda 
açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Baş-
kanvekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı çev-
renin insanlar için önemine değindiği açılış konuşmasında 
Bağcılar Belediyesi olarak uyguladıkları elektronik belge yö-
netim sistemi ve geri dönüştürülebilir atık ayrıştırmaları gibi 
çevreci sistemler sayesinde 115.312 ağacı kurtardıklarının 
altını çizdi. Çağırıcı ayrıca, “Çevre söz konusu olduğunda 
hepimiz çevreciyiz diye yola çıkılması gerekir. Bu konuda ya-
pılan bir hata hepimizi etkiliyor. Sürdürülebilir kalkınma gele-
cek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak için önem taşıyor. Bu 
nedenle ekonomik sosyal ve çevresel boyutun bütünleşme-
si gerekiyor” diyerek sürdürülebilir kalkınmanın önemine de 
değindi. Çağırıcı konuşmasını, çalıştayın gerçekleştirilmesi-
ne katkı sağlayanları tebrik ederek sonlandırdı. 

Ecer: “Bakanlık olarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin 
geliştirilmesini çok önemsiyoruz.”

ÇEKAP Projesinin yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
temsilcisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği 
ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Mehrali Ecer açılış konuş-
masında “Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünya nüfu-
su 2050 yılında 9 milyara ulaşacak. Tüm kaynakları 9 milyar 
insan kullanacak. Bu yüzden, ekonomik büyümede herkes 
çevreyi gözetmek zorundadır. Çevre bize bir emanet ve bu 
emaneti korumalıyız. Biz de bakanlık olarak sürdürülebilir 
ve yaşanabilir şehirler oluşturarak çevreyi gözetmeye, iklim 
değişikliği ile mücadele etmeye çalışıyoruz” sözleriyle çev-
re yönetimi konusunda Bakanlığın duruşunu belirtti. ÇEKAP 

Projesine verdikleri önemi vurgularken projenin en önemli 
paydaşları olan yerel yönetimlerin çevre yönetimi ile ilgili rol-
lerine vurgu yaptı. Ecer, “Bakanlık olarak yerel yönetimlerin 
kapasitelerinin geliştirilmesini önemsiyoruz” diyerek yerel 
yönetimlerin katılımlarının, katkılarının ve bu projeye olan il-
gilerinin Bakanlık için önemine de değindi.

Sayman: “Çevresel sorunların çözümünde anahtar rol 
belediyelerimizde!”

Kısaca REC hakkında bilgi veren REC Türkiye ve ÇEKAP 
Projesi Direktörü Rifat Ünal Sayman da konuşmasında son 
25 yılda gelişen ve değişen dünyamızda farklı ve daha önce 
konuşmadığımız çevresel problemlerin dünya gündeminde 
göç ve terör ile birlikte ilk üç sıraya yerleştiğini vurguladı. 
Çevresel sorunların çözümünde belediyelerin rolüne deği-
nen Sayman, “Bakanlığımız Avrupa Birliği uyum sürecinde 
çok sayıda çevre mevzuatını uyumlaştırdı. Bu mevzuatın 
uygulanması tamamen belediyelerimizin elinde ve beledi-
yelerimizin yükümlülüğünde. Dolayısıyla çevresel sorunların 
çözümünde anahtar rol belediyelerimizde” dedi.

Birincisi Adana’da, ikincisi Rize’de düzenlenen çalıştayla-
rın üçüncüsü ve sonuncusunun Türkiye’nin kalbi Marmara 
Bölgesi’nde belediyelerin katılımıyla düzenlendiğini belirten 
Sayman, faydalı bir toplantı olmasını temenni etti. 

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise belediyelere 
İklim Değişikliği hakkında sunum yapıldı. Sunumları REC 
Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, İklim Değişikliği ve 
Hava Yönetimi Daire Başkanı Mehrali Ecer ve MIT Enerji 
ve Çevre Politikaları Araştırma Merkezi İcra Direktörü  
Michael Mehling gerçekleştirdi. İklim Değişikliği konusun-
daki son gelişmeler ve bizim için önemine değinilen sunum-
larda konu hakkında yapılabilecekler ve belediyelerin alabile-
ceği roller vurgulandı. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Çevre için Başkanlar Buluşmasında  
Perde İstanbul’da Kapandı!

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6646-RECTurkiye-CEKAP-Istanbul-Calistay-Basin-Duyurusu-vf.pdf


Didem Eryar, Dünya Gazetesi: “İklim değişikliği 
konusu medyada kötü örnekler ve olumsuz senaryolar 
ile sunuluyor. Ekonominin sürdürülebilir büyümesi için 
çevre ve iklimin dikkate alınması gerektiğini daha fazla 
yansıtmalıyız. Çevreye yer açılması için ilan verenlerin 
olması da gerekiyor.”

Banu Tuna, Hürriyet Gazetesi: “Çevre haberleri sadece 
haklar başlığı içinde yer alabiliyor. İklim ve çevre haberleri 
aslında toplumun tamamını ilgilendiriyor. İklim haberlerinin 
ekonomiden siyasete farklı başlıklarda yer alması 
gerekiyor.”

Sevinç Şatıroğlu, Habertürk: “Gazeteciler ve medya 
mensuplarının iklim değişikliğine ilişkin yeterince bilgisi 
yok.”

Barış Doğru, EKOIQ Dergisi: “Hem toplumda ve hem de 
medyada doğa ve ekolojik temelli bakış açısı eksik. Genç 
gazeteciler için daha fazla çalışma yapmaya ihtiyacımız var.”

Türkay Özgür, Recycling REI: “İklim Değişikliği ile 
mücadele için çocuklar ve anneler üzerinden verilecek 
mesajlar önemli.”
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Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için 
yapabileceği katkılar 23 Şubat’ta İstanbul’da, 
“Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak Masa 
Toplantısı”nda tartışıldı. Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) Türkiye tarafından, ABD Büyükelçiliği 
desteğiyle yürütülen ve medya mensuplarının katıldığı 
etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Connie 
Hedegaard ve Michael Mehling değerlendirmelerde 
bulundu. Etkinlik, medyanın iklim değişikliği 
ve çevre konularına yeterince önem vermediği 
tespitinin irdelenmesi ve bu hususta yapıcı eleştiriler 
ve önerilerin paylaşımcı bir ortamda masaya 
yatırılmasına olanak sağladı.

REC Türkiye, “İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Toplantısı” 
ile “İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya’nın Rolü”nü 
tartışmaya açtı. Toplantıya, AB İklim Komisyonerliği, Dani-
marka Çevre ve İklim Bakanlığı yapan eski gazeteci Connie 
Hedegaard; Türkiye’nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Emin Birpınar, MIT Enerji ve Çevre Politika-
ları Araştırma Merkezi İcra Direktörü Michael Mehling ve 
medya kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantının mo-
derasyonu REC Türkiye Direktörü R. Ünal Sayman tarafın-
dan gerçekleştirildi. Konuşmacıların sunumları ile açılan 
ve sonrasında, gazetecilerin yorum ve katkılarıyla zengin-
leşen toplantının en önemli sonuçlarından biri, iklim deği-
şikliği ve sürdürülebilirlik konularında, medyaya daha fazla 
rol düştüğünün saptamasıydı.

Gazetecilerin konu hakkında bilgilerinin artırılmasına yö-
nelik programların geliştirilmesi; iklim değişikliğiyle ilgili 
kamuoyunu bilgilendirmenin yolları, felaket haberciliği ye-

İklim Değişikliği ile Mücadelede
Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

rine pozitif örneklerin üzerine odaklanması konuları üzerinde 
yoğunlaşan toplantıya, Hürriyet, Habertürk, Dünya gazetesi, 
Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Recycling Industry ve 
EKOIQ dergisinden temsilciler katıldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6666-Iklim-Gazetecileri-Bulten-26022016-vf.pdf
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AB Çevre Ödülleri 2016  
Türkiye Programı Finalisti Şirketler Belli Oldu!

TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
VE YENİLİKÇİ ŞİRKETLERİ 
AVRUPA’DA YARIŞACAK!
Sürdürülebilirlik için İnovasyon - Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Tür-
kiye Programı 2016 Dönemi FİNALİSTLERİ belirlendi. Ulusal prog-
ramda finalist olmaya hak kazanan tüm şirketler Avrupa Birliği ta-
rafından düzenlenecek ödül sürecine aday olmaya hak kazandı.

Finalist şirketler arasından seçilecek Ulusal Program birincileri 3 
Haziran Cuma günü saat 17:00’de, Ankara’da, TOBB kabul salo-
nunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenle-
necek ödül töreni ile açıklanacak.

“Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” (ÇEKAP) 
kapsamında yerel yönetimlere yönelik 
düzenlenen “Yerel Yönetimler için Çevre 
Yönetimleri Eğitimleri”nin sekizinci ve son 
toplantısı 100 katılımcıyla birlikte 1-2 Mart 2016 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen etkinliklerle 
tamamlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk; REC Türkiye Direktörü 
Rifat Ünal Sayman; Avrupa Birliği Bakanlığı 
Sektörel Politikalar Başkanı Aylin Çağlayan 
Özcan ve Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve 
İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Özge 
Gökçe Aktaş’ın yaptığı açılış konuşmalarında 
belediyelerin çevre konusunda önemleri 
ve üstlenmeleri gereken roller vurgulandı. 
Eğitimin ilk gününde , Kentsel Atıksu Arıtımı 
ile Katı Atık ve Atık Kolları yönetimi oturumları 
paralel olarak gerçekleştirildi. İkinci gün 
ise, Yerel Düzeyde Çevre Eylem Planlaması 
ve Yerel Çevresel Yatırımların Finansmanı 
oturumlarıyla devam etti. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

81 İlde Yerel Yönetimler için Çevre 

Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı

Son Toplantı Başkentteydi!

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 28 ülke ve Türkiye’de sürdürülebilirlik 
ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan 
işletmelere verilen Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon - Avrupa 
Birliği Çevre Ödülleri, çevresel sosyal ve ekonomik konuları 
bütüncül bir şekilde yöneten işletmelerin yenilikçi uygulamalarını 
ödüllendirmeyi hedefliyor. Avrupa’da sürdürülebilirlik için 
inovasyonun yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu girişim, çevre 
dostu yönetim anlayışı, uygulama ve ürünlere öncülük eden 
işletmelerin başarılarını takdir etmek ve diğer kurumların bu 
anlayışı benimsemelerini desteklemek amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından 23 yıldan beri iki 
yılda bir düzenleniyor.

 
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri  
Türkiye Programı

Türkiye’de 2006 yılından beri Bölgesel Çevre 
Merkezi (REC) Türkiye tarafından düzenlenen 
Sürdürülebilirlik için İnovasyon - Avrupa 
Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı 
işletmelerde sürdürülebilirlik çalışmalarının 
yaygınlaştırılmasını sağlamak için inovasyonun teşvik 
edilmesini amaçlıyor. Türkiye Programı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği 
ile yürütülüyor.

Ödüller, işletmelerimizin rekabet ettiği Avrupa 
pazarında itibarının kurumsallaştırılması için çok 
önemli fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda, önemi ve 

itibarı açısından Avrupa kamuoyunda bilinirliliği 
çok yüksek olan bu ödüller, tam üyelik 
sürecinde ciddi ve kararlı adımlar atan ülkemiz 
ve işletmelerimiz için prestijli bir teşvik aracı 

niteliği taşıyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://rec.org.tr/dyn_files/42/6658-CEKAP-Ankara-Basin-Duyurusu-01032016.pdf
http://rec.org.tr/dyn_files/42/6675-ABCO-2016.pdf


Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Gelişti-
rilmesi (ÇEKAP) Projesi kapsamında, 10 Mart 2016 tarihinde, 
İstanbul’da “Sürdürülebilir Şehirler Konferansı” gerçekleştiril-
di. Konferansa, ilgili paydaşlardan 250’nin üzerinde, çoğunlu-
ğu yerel yönetimler ve belediye uzmanları olmak üzere, yetkili 
ve uzman katıldı. Açılış konuşmalarını T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Marmara Belediyeler Birli-
ği Genel Sekreteri Cemil Arslan, Merkezi Finans ve İhale Biri-
mi Başkan Vekili Emine Döğer, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın 
yaptığı konferansın devamında sürdürülebilir şehirlerin inşası-
nın nasıl olacağı, konunun uzmanları tarafından tartışıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye, Avrupa ve Dünyadan 
uzmanların bireysel sunumları ile sürdürülebilir şehirlerin inşa-
sında atılan ve atılması gereken adımlar tartışıldı. Uluslararası 
Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Avrupa Direktör Yardımcısı 
Mark Hidson Avrupa Şehirlerinden İyi Uygulamalar’a değinir-
ken, Kopenhag Belediyesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Kristine Munkgaard Pedersen, Yeşil Başkent olma yolunda-
ki tecrübelerini aktardı. Georgetown Üniversitesi Program Di-
rektörü Christofer Nelson Yerel Yönetimler için yenilikçi bir 
teşvik olan Georgetown Üniversitesi Enerji Ödülü hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Habitat III hakkında bilgi ve görüşlerini 
aktaran Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Ge-
nel Sekreteri Frédéric Vallier’in ardından son olarak “Mega 

Şehirlerin Sürdürülebilirlik Sınavı” ile yaşadıkları tecrübeyi İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başka-
nı Mustafa Tahmaz aktardı.

Öğleden sonra konferans, paralel olarak gerçekleştirilen altı otu-
rumla devam etti. Moderatörlerin yönetimiyle ve panelistlerin 
katkılarıyla gerçekleştirilen oturumların ardından moderatörler 
oturumuyla Geleceği İnşa Etmek üzerine tüm panellerde ko-
nuşulan konular katılamayanlar için tekrar edildi ve konferansın 
genelinde “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusuna 
hep birlikte yanıt arandı.

Bilgi için tıklayınız
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Marmara Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğini 
yaptığı, Atık Yönetimi Maliyet Belirleme 
Komisyonu’nun ilk toplantısı 17 Mart 2016 
tarihinde, REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur 
Akpulat’ın da katılımıyla İstanbul’da yapıldı. 
Katı Atık Yönetimi alanında doğa tahribatının 
azaltılması, canlı sağlığı, kaynakların verimli 
kullanılması ve şehir estetiği gibi konularda 
farkındalığı arttırmak amacıyla kurulan komisyon, 
çalışmaları neticesinde elde ettiği verilerden bir 
başvuru kaynağı oluşturmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kaynağın, yerel alanlarda 
çevre yönetimi için rehber niteliğinde olması 
planlanıyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Atık Yönetimi Maliyet Belirleme 
Komisyonu’nun İlk Toplantısı 

Üç yılı aşkın süredir 
devam eden Turun-
cu Damla projemiz, 
İstanbul öğretmen 
eğitimleri yanı sıra 
farklı illere yaygın-
laşmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde Ankara, 
Kahramanmaraş ve 
Malatya eğitimleri 
3. ve 4. sınıf öğret-

menlerine yönelik düzenlendi. Öğrencilere yönelik geliştirilen et-
kinlikler tanıtıldı, öykü kitapları ve kumbaralar dağıtıldı.

İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim döneminde 127 öğret-
men ve 5000’den fazla öğrenciye ulaşıldı. Önümüzdeki dönemler-
de hem il hem de öğrenci sayısını daha fazla artırmak için çalış-
malarımız devam ediyor. ING Bank’ın sosyal sorumluluk projesi 
olan Turuncu Damla’nın öğrencilerde oluşturduğu kazanımları ise 
Koç Üniversitesi ölçümlüyor. REC Türkiye olarak İl Milli Eğitim Mü-
dürlüklerinin destekleri ile çalışmayı daha ileriye taşımaktan gurur 
duyuyoruz.

Projeye kayıt yaptırmak isteyen ilkokul öğretmenleri, Proje Yöne-
ticisi Pınar Akpınar ile pakpinar@rec.org.tr adresinden iletişime 
geçebilir.

Öğretmenlere Yönelik Finansal Okuryazarlık 
ve Sürdürülebilir Tüketim Seminerleri 

“Sürdürülebilir Şehirler Konferansı” 

http://www.surdurulebilirsehirler.rec.org.tr/#ana-sayfa
http://marmara.gov.tr/HaberDetay.aspx?p=Haber-Detay&ID=3329
mailto:pakpinar@rec.org.tr
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ÇEVRE YAYINLARI

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri
En iyi örneklerle öğreniniz. Bu daha küçükken de böyledir; büyüyüp kocaman inşalar oldu-
ğumuzda da. Çevre alanında da en iyi öğrenme yolu, dünyada yapılıp denenmiş çalışmaları 
görmek, anlamaktan geçiyor. Bu temel bilgiden hareketle hazırlanan çok değerli bir kaynak 
“Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri”. 2010 yılında REC Türkiye 
tarafından yürütülen ve ana faydalanıcısı Çevre ve Orman Bakanlığı olan ‘Çevre Alanında 
Kapasite Geliştirme’ başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırlanan yayın, üç ana baş-
lıkta Avrupa Birliği kapsamında yapılmış iyi uygulamalarla tanıştırıyor bizleri. Kamu kurum-
ları, özel sektör ve sivil toplum alanında birbirinden değerli çevre uygulama örnekleri, farklı 
düşünmenin önümüze nasıl yeni yollar açabileceğinin somut göstergeleri. Doğa koruma, 
atık bertarafı, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kentler, eko-ürünler, tarım ve turizm 
gibi çevreyle doğrudan ilgili ya da sürdürülebilir kalkınma kavramı içinde önemli yer tutan 
konulara odaklanacak şekilde seçilen uygulamalara göz atmakta sonsuz fayda var.

http://rec.org.tr/dyn_files/20/4138-iyiuygulama.pdf

ÇEKAP (Türkiye’de Çev-
re Yönetimi İçin Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi 
Projesi) kapsamındaki C Bi-
leşeni Son Çalışma Grubu 
Toplantısı 31 Mart 2016’da 
gerçekleştirildi. “Yerel Çev-
re Eylem Planlaması Ulusal 
Strateji Belgesi” oluşturma 
çalışmaları için yerel yöne-
timlerin görüşlerinin alındığı çalıştayların sonuçlarının aktarıldığı top-
lantıda, “Çevre Hizmetleri Alanında Belediye Sorunları Anketi”nin so-
nuçları da paylaşıldı.

Toplantıya, son süreçte temsiliyet oranı yaklaşık %15 artarak %90’a 
ulaşan anket sonuçlarının katılımcılarla paylaşılmasıyla başlandı. An-
ketlerde verilen yanıtlara göre, belediyelerin büyük çoğunluğu sorun 
yaşanan alanların en başında “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tüketi-
mi” konusunu görüyor. Atık Yönetimi ise en önemli “Kentsel Sürdü-
rülebilirlik Kriteri” olarak göze çarpıyor. Atık Yönetimi’ni Yenilenebilir 
Enerji takip ediyor.

Yerel Düzeyde Çevre Yönetimi için Ulusal Strateji Belgesi, Entegre 
Çevre Planlama Stratejisi geliştirme aşamasında yapılan çalıştaylar-

dan alınan çıktıların, Ça-
lışma Grubu katılımcıların-
dan gelen geri bildirimler 
ve Çevre Sorunları Anke-
ti’nden gelen yanıtlarla 
şekillenmeye ve belediye-
lerin yararlanabileceği bir 
çerçeve doküman haline 
gelmeye başladığı söyle-
nebilir.

ÇEKAP C Bileşeni Çalışma Grubu 
Son Toplantısı Tamamlandı!

Aralık ayında Paris İklim Konferansı’nda 
kabul edilen Paris Anlaşması, Birleşmiş 
Milletler’in New York merkezinde 22 
Nisan’da bir törenle imzaya açıldı. İmza 
süreci bir yıl olan anlaşma, ilk gününde 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 175 
ülke tarafından imzalandı. Anlaşmaya 
taraf olan devletler, sera gazı salımlarının 
kısıtlanması ve sıcaklıklardaki artışı  
1,5 °C’nin altında tutma konusunda ortak 
sorumluluk altına girmiş oluyor. ABD ise 
Paris’ten önce imzalanan tek uluslararası 
iklim değişikliği anlaşması olan Kyoto 
Protokolü’nü imzalamamış olmasına 
karşılık Paris Anlaşması’nı imzaladı. 
Anlaşma, şu ana kadar üzerinde bu 
minvalde en fazla ülkenin uzlaştığı 
anlaşma olması sebebiyle de önemli bir 
diplomatik başarı olarak görülüyor.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Paris İklim Anlaşması imzaya 
açıldığı ilk günde 175 ülke 
tarafından imzalandı!

http://rec.org.tr/dyn_files/20/4138-iyiuygulama.pdf
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160422_paris_iklim_anlasmasi_imza
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Bildiğiniz gibi Türkiye, Avrupa Birliği üyelik süreci kap-
samındaki en önemli fasıllardan biri olan “Çevre 
Faslı” kapsamında önemli bir adımı daha gerçek-
leştiriyor, potansiyel “Natura 2000” alanlarını be-
lirliyor; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü koordinatörlüğünde Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 
2015-2018 yılları arasında yürütülecek olan “Natura 
2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Ko-
ruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin resmi açılış top-

lantısı 13 Nisan 2016 tarihinde Ankara Green Park 
Otel’de gerçekleştirildi. Uluslararası katılımcılarla 

birlikte gerçekleştirilen toplantıda proje ile bir-
likte; İç Anadolu Bölgesi ve civarındaki yaklaşık 
20 ilde potansiyel Natura 2000 alanlarının belir-
leneceği, ayrıca Ulusal Biyolojik Çeşitlilik En-

vanteri Projesi ile söz konusu bu projenin yakın 
işbirliği halinde çalışılacağı açıklandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Natura 2000’in Açılışı Yapıldı

Kurumsal Sürdürülebilirlik  
Sertifika Programı 2016 başladı!
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye 
ve Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ile 
gerçekleştiren Kurumsal Sürdürülebi-
lirlik Sertifika Programı, 9. yılında, iş 
dünyasından orta ve üst düzey yöneti-
cilerin katılımıyla başladı. Nisan ayında 
başlayan ve Mayıs ayı boyunca da de-
vam eden program kapsamında eko-
nomi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında eğitimler, deneyim-
leri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından veriliyor. 
Program, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda kurum içi 
gerekli önlemlerin alınması, eşzamanlı olarak süreçlerin hızlı, doğru, 
etkin ve en düşük maliyetle yönetilmesi için katılımcılara sürdürüle-
bilirlik anlayışının temel uygulamalarını aktarmayı amaçlıyor.

Bilgi için tıklayınız

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
tarafından düzenlenen 3. İstanbul Karbon 
Zirvesi, 14-15 Nisan tarihlerinde, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölgesel/
küresel karbon piyasaları ve iklim politikalarının 
tartışıldığı zirveye, ulusal ve uluslararası 
düzeyde birçok katılımcı ilgi gösterdi.

Zirvedeki “Türkiye’nin Niyet Edilen 
Ulusal Katkı Beyanları (NEUKB): Türkiye 
Ekonomisi için Çıkarımlar” oturumu, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa 
Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, 
REC Türkiye Direktötü R.Ünal Sayman da 
NEUKB ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İstanbul Karbon Zirvesi

http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/16-04-13/NATURA_2000_PROJES%C4%B0_RESM%C4%B0_OLARAK_BA%C5%9ELADI.aspx?sflang=tr
http://kssp.rec.org.tr/
http://www.istanbulcarbonsummit.org


Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından 
yapılan açıklamaya göre birlik üyesi 28 ülke ve Nor-
veç, 2014 yılı nihai enerji tüketiminin %16’sını ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak birliğin 
2020 hedeflerine ulaşmayı şimdiden başardı. Avru-
pa Birliği 2030’da ise yenilenebilir enerji kaynakları-
nın toplam enerji tüketimindeki payını %30’a ulaş-
tırmayı hedefliyor. Ülkeler bazında Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, 
Romanya, Finlandiya ve İsveç, bu hedeflere ulaşmış 
durumda. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız
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Bu yıl onuncusu 
düzenlenen Dünya 
Saati etkinliği, 19 Mart 
Cumartesi akşam yerel 
saat ile 20:30 ile 21:30 
arasında Türkiye’nin de 
dahil olduğu 178 ülke ve 
bölgedeki 7 binden fazla şehirde gerçekleştirildi; iklim 
değişikliğine farkındalık oluşturmak için birçok binada 
ışıklar kapatıldı. Türkiye’de ise bu yıl 38 ilde, 2 binden 
fazla kamu kurumu ve özel kuruluş ışıklarını kapatarak 
etkinliğe destek oldu. WWF Türkiye Genel Müdürü 
Tolga Baştak ise etkinlik sonrasındaki konuşmasında 
etkinliği değerlendirdi ve Paris Anlaşması’nın önemini 
vurguladı.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

İklim Forumu Projesi’nin son konferansı 20 Ni-
san tarihinde Bükreş’te gerçekleştirildi. Kapa-
nış etkinliğine yerel ve ulusal birçok uzman ve 
yetkili katıldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri doğrultusunda iklim deği-
şikliği konusunda neler yapılacağı tartışıldı. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız

178 ülke ve 7 Binden Fazla 
Şehirde Işıklar Söndü

İklim Forumu Projesi  
Son Konferansı Bükreş’teydi

AB, 
Yenilenebilir 

Enerji 
Kaynaklarının 

Payını 
Artırmaya 

Devam Ediyor!

Avrupa Hareketlilik Haftası 
Kayıtları Başladı!
2002 yılından beri her yıl 16-22 
Eylül tarihleri arasında yerel pay-
daşların kentlerde yaşanan so-
runlar ve mücadele yöntemleri 
hakkında görüşlerini paylaşmak 
için biraraya gelmesini sağlayan 
Avrupa Hareketlilik Haftası kam-
panyası için hazırlıklar başladı.

Kampanya bu yıl için belirlenen 
“Akıllı ve Sürdürülebilir Hare-
ketlilik” teması ekseninde bele-
diyelerin başvurusuna açıldı. 

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız

İskoçya 2015 Yılında Enerjisinin 
Yarısından Fazlasını Yenilenebilir 
Enerjiden Karşıladı
İskoçya, geçen yıl elektrik tüketiminin %57,7’sini yenilene-
bilir enerji kaynaklarından sağlayarak 2015 yılı için koyduğu 
hedefin üzerine çıktı. Ancak İngiliz hükümetinin geçtiğimiz 
yılda yenilenebilir enerji teşviklerine getirdiği kesintiler ne-
deniyle 2020 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçme 
hedefine ulaşamayabilir. Uzmanlar bu nedenle, İskoçya’nın, 
AB’nin ilk tamamen yenilenebilir enerji kullanan ülkesi olma 
ihtimalinin düştüğünü belirtiyor.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/avrupa-enerji-tuketiminde-yenilenebilir-payi-yuzde-16-oldu
http://yesilekonomi.com/iklim/isiklar-10.-kez-iklim-icin-kapatildi
http://rec.org/news-item.php?id=1094
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.sciencealert.com/scotland-generated-more-than-half-of-its-electricity-in-2015-from-renewables
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AEEE Yönetiminde 
Yeni Dönem 
Avrupa’da Başladı

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman’ın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE)  
Yönetimi Üzerine Yazısı

Avrupa Birliği, AEEE Direktifini, 2012 yılında 
oldukça iddialı yeni hedeflerle revize etti. 
Güncellenen Direktifin yeni dönem başlangıcı  
bu yıl (2016); üye devletler piyasaya sürülen 
elektrikli ve elektronik (EEE) eşyanın  
%45’inin toplanmasını sağlamakla yükümlü. 
Peki bu hedefe ulaşılabilecek mi ve Türkiye 
bunun neresinde?

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Avrupa Birliği (AB) 
çevre gündeminde önemli yer tutmaya devam ediyor. İlk ola-
rak 2003 yılında kabul edilen AEEE Direktifinin ana amacı, 
AEEE miktarındaki artışın önlenmesi ve AEEE’lerin uygunsuz 
bir yöntemle bertaraf edilmesi ile mücadele edilmesiydi. Di-
rektif uygulanmaya başlandıktan sonra 2008 yılına gelindiği 
zaman, AB ülkelerinde toplam AEEE’nin %67’si halen topla-
namıyordu (bkz. Şekil 1). İlk hali ile AEEE Direktifi, oluşan atık 
miktarlarını dikkate almadan, bütün AB ülkelerine, yıllık kişi 
başı 4 kg atık toplama hedefi yüklüyordu. Bu hedef Batı Av-
rupa ülkeleri tarafından ulaşılması oldukça kolay iken, Doğu 
Avrupa ülkelerinin çok daha büyük çaba göstermesini gerek-
tiriyordu. Sistem dışında kalan AEEE oranın yüksekliğinde 
bu yanlış kurgulanmış kişi başı toplama hedefinin önemli bir 
etkisi vardı. Fransa örneğine bakacak olursak, yıllık kişi başı 
20 kg AEEE oluşurken, 4 kg, yani oluşan atığın sadece %20
’si kadar zorunlu toplama hedefi vardı.

AB, yürüttüğü araştırmalar ve çalışmalar sonucu, 2012 yı-
lında AEEE Direktifini, oldukça iddialı yeni hedeflerle revize 
etti. Güncellenen Direktifin en önemli değişikliği, toplama 

hedeflerinin 2019 yılına gelindiği zaman piyasaya sürülen 
EEE’nin %65’i veya oluşan AEEE’nin %85’i olarak yükselt-
mesiydi. Bu yeni hedefler ile artık Batı Avrupa ülkelerinin de 
AEEE yönetiminde daha fazla çaba göstermesi zorunlu hale 
getirilmiş oldu.

Hedeflerin yükseltilmesi çok olumlu bir gelişme, ancak or-
taya yeni bir sorun çıktı: ülke hedeflerinin belirlenmesinde, 
temel alınacak AEEE toplama miktarının hesaplanması. Bir 
ülkede piyasaya sürülen EEE ve oluşan AEEE miktarlarının 
hesaplanması çok detaylı istatistiksel modeller gerektiriyor. 
Bu zorluğun farkında olan AB, REC Türkiye’nin de proje orta-
ğı olduğu, Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) liderliğinde 
yürütülecek bir proje başlattı. AB geçen sene tamamladığı-
mız projenin raporunu 2016 yılı Mart ayı içerisinde kamuoyu 
ile paylaştı.

Toplama Hedeflerinde Tercih Yapma:
Piyasaya Sürülen EEE’nin %65’i mi? Oluşan AEEE’nin 
%85’i mi?
Yeni AEEE Direktifi, üye devletlere, 2016 yılı AEEE toplama 
hedefi olarak, piyasaya sürülen EEE’nin %45’inin, 2019 yılı-
na gelindiğinde de piyasaya sürülen EEE’nin %65’inin veya 
oluşan AEEE’nin %85’inin toplanmasını zorunlu kılıyor. Bu 
şekilde iki farklı hesaplama yöntemi ve bunlardan birinin se-
çilmesi gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Yürüttüğümüz projenin 
önemli çıktılarının bir tanesi, AB üye ülkeleri için harmonize 
bir istatistiki model hazırlanarak, AEEE toplama hedeflerinin 
öngörülmesini sağlamak oldu. Projeyle, 2024 yılına gelindi-
ğinde, bu iki yöntem ile hesaplanacak toplama hedeflerinin 
AB için toplamda 8.573 kt ve 8.855 kt olacağı bulundu. De-
taylı incelenecek olursa proje çıktıları bu iki hedef arasında 
%10’un altında bir fark olduğunu gösteriyor. 

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız

https://unalsayman.wordpress.com/2016/04/03/wart7/
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde Bölgesel Çevre 
Merkezi (REC) Türkiye olarak Ağustos 2014’ten bu yana 
ÇEKAP (Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapa-
sitenin Geliştirilmesi Projesi) projesini sürdürüyorsunuz. 
Bu projenin bir parçası olan konferanstan biraz bahseder 
misiniz?

Şehirler nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, çok yoğun üre-
tim ve tüketim yapılan yerleşimler. 2030 yılında dünya nü-
fusunun %60’ına şehirler ev sahipliği yapacak. Nüfus, üre-
tim ve tüketimin bu kadar yoğun olduğu şehirlerde kirletici 
unsurlar inanılmaz artıyor. Şehirler sadece kendi alanlarını 
değil, tedarik zinciri kapsamında çok ama çok daha geniş 
bir coğrafyayı da etki altında bırakıyorlar. Türkiye’de de aynı 
durum söz konusu. Ülkemizde nüfusun büyük bir bölümü 
büyükşehirlerde yaşıyor.

Şehirler sorunun olduğu kadar çözümün de parçası. Şehirle-
rimizde ve hinterlandlarında yaşanan kirliliği önleyecek çev-
re dostu uygulamaları, alışkanlıkları ve teknolojileri hayata 
geçirmekten başka çaremiz yok. Bu amaçla düzenlediğimiz 
konferansın mottosunu “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kura-
cağız” olarak belirledik. Konferansa, özellikle hedef grubu-
muz olan yerel yönetimlerden çok yoğun bir ilgi oldu. AB ve 
dünyadan iyi uygulama örneklerini paylaştık, paralel yürüyen 
tematik oturumlarda da iklim değişikliği, yönetişim, finans-
man, atık yönetimi, kentsel atıksu arıtımı ve ulaşım konuları 
ele alındı. Son yapılan moderatörler oturumunda ise bütün 
panellerde yapılan tartışmalar özetlenmiş oldu.

Konferansın gerçekleşmesinde Danışma Kurulu 
üyesi kuruluşların da önemli katkısı oldu, bu 
vesile ile hem onlara, hem de finansmanı sağ-
layan Avrupa Birliği ve projenin faydalanıcısı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkür edi-
yorum.

ÇEKAP kapsamında, oldukça 
geniş kapsamlı bir yerel yöne-
timler ve çevre yönetimi anketi 
gerçekleştirdiniz. Anketten ne gibi 

veriler aktarabilirsiniz bize? Yerel yönetimler çevre yö-
netimi konusunda en çok hangi sorunu önemsiyor? En 
önemli sorunlar hangileri olarak görülüyor? 

Gerçekten çok iyi bir çalışma oldu. Çok yüksek geri dönüş 
aldık. Anketin istatistiki temsil oranının %95’in üzerinde ol-
duğunu söyleyebilirim. Belediyelerimizin yanıtlarını Büyük-
şehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi ve 
İlçe Belediyesi olarak sınıflandırdık. Önemli bir sonuç olarak, 
anket sonuçları bu dört belediye grubunun da ana hatları iti-
barıyla benzer düşündüğünü ortaya koydu. Atık yönetimi, te-
miz su ve atık su yönetimi gibi belediyelerin yetkisinde olan 
konuların yanı sıra, Enerji konusunun da belediyelerin gün-
deminde öne çıkmış olduğunu görüyoruz. Belediyelerimizin 
yenilenebilir enerji alanında yapmak istedikleri var, önlerini 
açmak gerekiyor. 

Belediyelerin yetki ve finansman talep ve ihtiyaçları oldu-
ğu doğru mu?

Çalışma sonuçlarımız belediyelerimizin bu iki alanda da ta-
lepleri olduğunu gösteriyor. “Davul bizde tokmak başkasın-
da” ifadesi, belediyelerin yetki alanındaki görüşlerini özetli-
yor. Belediyeler -parti farkı gözetmeksizin- daha fazla yetki 
istiyorlar.

Finansman da önemli bir konu, özellikle atık yönetimi, atık su 
arıtımı, ulaşım gibi konularda finans kaynaklarının artmasını 
istiyorlar. Belediyelerimiz gelirlerini toplama konusunda da 

sıkıntı yaşıyorlar. Tam Maliyet Esası’nın pratikte uygulana-
maması önemli bir sorun. Siyasi kaygılar nedeniyle bele-
diyeler yatırım ve işletme giderlerinin sınırlı bir bölümünü 
vatandaştan talep edebiliyorlar. Tam maliyet uygulansa 
bile, toplanan atık yönetimi, su ve atık su hizmeti bedel-
lerinin yine bu alanlara yeterince ayrılmıyor olması da en 
büyük engellerden.

Röportajın tamamına ulaşmak için tıklayınız

Katılımcılık, Akılcılık, Liderlik, Ölçme ve Yaptırım
Sürdürülebilir Şehirler için

Mart ayında düzenledikleri Sürdürülebilir Şehirler 
Konferansı ile yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğini 
tartışmaya açan Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye 
Direktörü Rifat Ünal Sayman, EKOIQ dergisine verdiği 
röportajda, Avrupa Birliği Uyum Süreci’nin Türkiye’nin 
çevre alanında çok önemli adımlar atmasını sağladığını 
söylüyor: “Avrupa Birliği’nin gündeminde döngüsel 
ekonomiye geçiş var, Türkiye bu noktada hızla hareket 
etmeli ve treni kaçırmamalı. Bu hedefe varmak için 
belediyelerimize de çok önemli sorumluluklar düşüyor”. 

http://ekoiq.com/surdurulebilir-sehirler-icin-katilimcilik-akilcilik-liderlik-olcme-yaptirim/

