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ÇEKAP Projesi Ankara’da Gerçekleştirilen
Kapanış Toplantısıyla Tamamlandı
Türkiye’de Çevre Yönetimi
için Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi’nin kapanış toplantısı 17
Ağustos 2016 tarihinde Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin
(AB) finansman sağladığı,
faydalanıcısının T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücüsünün de REC Türkiye
olduğu proje, geçtiğimiz iki
yıl boyunca yürütüldü. Paydaşlar toplantıya yoğun ilgi ve katılım gösterdi.
Toplantının açılış konuşmalarını, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, AB Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan
Yardımcısı Virve Vimpari, Merkezi Finans ve İhale Birimi
Başkan Vekili Emine Döğer ve REC Türkiye Direktörü Rifat
Ünal Sayman gerçekleştirdi. Çoğunluğu kamu kurumları ve
yerel yönetimler olmak üzere ilgili paydaşlardan yaklaşık 150
katılımcı bir araya geldi.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, açılış konuşmasında ÇEKAP Projesi’nin önemine değindi. Öztürk ayrıca “2023 yılına kadar Türkiye’nin
bütün katı atık sorunlarını çözeceğiz ve düzenli depolama
alanlarını tüm şehirlerimizde oluşturacağız.” ifadesini kullandı. Bakanlığın atık yönetimi ile ilgili projeleri hakkında bilgi
veren Öztürk, sadece tesisleri yapmanın yetmediğine, aynı
zamanda tesislerin doğru yönetilmesi ve işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, Avrupa Birliği’nin
Türkiye’de, katı atık, atıksu toplama ve su temini, su kaynaklarının korunması, sanayi kaynaklı kirlilik, kimyasal ve
doğal kaynak yönetiminde kapasitenin geliştirilmesinden,
iklim değişikliği ile mücadeleye kadar farklı alanlarda destek
verdiğini söyledi. ÇEKAP projesi sayesinde AB direktiflerinin
Türkiye’de uygulanması konusunda merkezi ve yerel düzeyde ilerleme sağlandığını ve bu durumun döngüsel ekonomi
prensiplerinin Türkiye’de uygulanmasını kolaylaştıracağını
belirtti.
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Emine DÖĞER

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkan Vekili Emine
Döğer, ÇEKAP ile nihai olarak Türkiye’de yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı yapıldığını vurguladı. Proje kapsamda AB Çevre müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasına hizmet edildiğini, çevre alanında Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne geçiş sürecine fayda sağlandığını ekledi.
REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, kurum olarak Türkiye’deki ana faaliyet konularının Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin çevre faslında desteklenmesi olduğunu vurgulayarak,
ÇEKAP projesinin şu ana kadar yürüttükleri en önemli projelerden biri olduğunu belirtti. AB Bakanlığının yaptığı, sonuç
odaklı izleme (ROM), yürütülen bağımsız değerlendirme ve
etkinlik katılımcılarının geri bildirimlerinin projenin başarısını
gösterdiğini söyleyen Sayman, özellikle kurumsal işbirliklerinin bu başarının en önemli kaynağı olduğunu belirtti.

Rifat Ünal SAYMAN

Proje Destekçileri:
Proje kapsamında, temel yararlanıcı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı dışında; Avrupa Birliği Bakanlığı, İLBANK,
MFİB, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara
Belediyeler Birliği (MBB), Çukurova Belediyeler Birliği
(ÇBB), Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB),
SUEN, UCLG-MEWA, İSTAÇ, başta İstanbul, Adana,
Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Manisa, Rize,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere
çok sayıda belediye ve büyükşehir belediyesi; SÜT-D,
TAYÇED, TEMA, WRI vb. STK’lar, UNDP vb. uluslararası
kuruluşlar, TOBB ve özel sektör temsilcileri ve
akademisyenlerden destek alınmıştır.

REC Türkiye ÇEKAP Proje ekibi
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“Ulusal Strateji Belgesi”
Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı
ÇEKAP Projesi C Bileşeni kapsamında
hazırlanan Ulusal Strateji Belgesi
çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yerel
Düzeyde Çevre Yönetimi için Ulusal
Strateji Belgesi, Entegre Çevre Planlama
Stratejisi geliştirme aşamasında yapılan
çalıştaylardan alınan çıktılar, Çalışma Grubu
katılımcılarından gelen geri bildirimler
ve Çevre Sorunları Anketi’nden gelen
yanıtlarla şekillendirilerek, belediyelerin
yararlanabileceği bir doküman haline
getirilecek.

Çevresel Mevzuat
Geliştirme & Düzenleyici
Etki Analizi Eğitimleri

ÇEKAP B Bileşeni

8 Bölgede 81 Belediye için
Çevre Yönetimi Eğitimleri

ÇEKAP Projesinin B Bileşeni Yerel Düzeyde Kapasite
Geliştirme altında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler için Çevre
Yönetimi Eğitimleri kapsamında, AB Çevre Müktesebatının
yerel düzeyde uyumlaştırılması ve uygulanması konusunda
belediyelerin teknik kapasitesilerinin güçlendirilmesi
amaçlandı. Ayrıca, yerel düzeyde çevresel politikalar
ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili yönetmeliklerin
uygulanmasına pozitif katkı sağlanması hedeflendi.
Sekiz ilde düzenlenen ve toplamda 81 ili kapsayan eğitimlerde
yerel düzeyde sahiplenme sağlandı. Eğitimler toplamında proje
planında hedeflenen 240 uzman sayısı ikiye katlanarak, toplam
497 belediye uzmanına eğitim verildi. Her eğitimde, ortalama
olarak, konusunun uzmanı 15 eğitmen görev aldı. Eğitimlerin tamamlanmasını takiben projede öngörülen aktivitelere ilave olarak, eğitimlerde yapılan konuşma ve sunumların derlendiği
bir rehber yayın hazırlanarak katılımcılar ve diğer belediye çalışanları ile paylaşıldı.

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi A Bileşeni kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili
paydaşlara yönelik Çevresel Mevzuat Geliştirme &
Düzenleyici Etki Analizi Eğitimleri gerçekleştirildi.
İlgili kamu yöneticileri ve uzmanlar eğitim programı
süresince, mevzuat geliştirme süreci, bu süreçte
DEA kullanımı, DEA hazırlarken kullanılan gereçler
ve DEA hazırlama yöntemlerine ilişkin bilgilendirildi.
9-10-11 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitim programının açılış konuşmalarını
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ve REC
Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı
eğitim programına yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.
Eğitim sunumları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Eğitimler sonrasında dağıtılan değerlendirme formları ile katılımcıların, eğitimleri değerlendirmesi de sağlandı. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun doldurduğu formlar, eğitimlerden memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Tamamlanan 8 eğitimden 7’si genel değerlendirmede 5 üzerinden 4’ün
üstünde not aldı.
Eğitim sunumları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız

3. Ulusal Çevre Kongresi
Bu yıl 24 – 28 Eylül tarihlerinde 3. kez düzenlenen Ulusal
Çevre Kongresi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
tarafından Marmaris’te gerçekleştirildi. Kongre’de, çevreyle
ilgili konular başta olmak üzere; ekoloji, ekolojik ekonomi,
hava kalitesi ve kontrolü, entegre atık yönetimi, ses, koku,
gürültü kirliliği ve kontrolü, çevre kirliliği ve kontrolü, çevre
analiz teknikleri, enerji kaynaklarının yönetimi, küresel
ısınma ve iklim değişikliği, çevre politikaları vb. konular ele
alındı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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REC Türkiye’den İklim Değişikliği CEO Algı Araştırma Projesi
REC Türkiye tarafından başlatılan ve
Almanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen İklim Değişikliği CEO Algı
Araştırma Projesi ile Türk İş Dünyası
liderlerinin İklim Değişikliği algısı ölçülmeye hazırlanılıyor.
Proje ile, “İklim Değişikliği ve Düşük
Karbon Ekonomisi” konularında Türk
iş dünyasının durumunun dört ana konuda ortaya koyulması hedefleniyor.
l İklim değişikliğinin etkilerini
anlama ve farkındalık seviyeleri
l İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü
l İlgili sektörlerin gelecek öngörüleri, bu konudaki strateji-

ler ve eylem planları
l İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelme
konusunda yürütülen çalışmalar.

Bu çalışma sayesinde, özel sektörün İklim Değişikliği konusundaki farkındalığının artması ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.
Sonuçlar COP22 Sonrasında Duyurulacak
Proje kapsamında, Türk özel sektörüne yönelik iklim de-

ğişikliği alanında en güncel ve en kritik
bilgiler ışığında kullanılacak metodoloji
belirlenecek. Belirlenen metodolojiyle
hazırlanan anketler, ilk 500’deki lider
şirketlere gönderilecek ve üst düzey
yöneticilerle birebir görüşmeler yapılacak. Anket cevaplarının alınmasının ve
birebir görüşmelerin tamamlanmasının
ardından veri analizi ve raporlama aşamasına geçilecek. Son olarak nihai CEO
Anketi Raporu hazırlanacak ve
ülke çapında dağıtılacak. Ardından da, ilgili paydaşlardan yaklaşık 150 katılımcıya açık olarak
gerçekleştirilecek bir basın toplantısıyla anket sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Etkinliğin, Ankara veya İstanbul’da,
Kasım ayında Fas’ta düzenlenecek olan COP22’yi takiben
Aralık ayında düzenlenmesi planlanıyor.
Anket sonuçlarının COP22’de uluslararası kamuoyuyla da
paylaşılması gündemde.
Ayrıca Proje süresince, paydaşların gelişmeleri takip edebileceği, sürekli güncellenen bir web sitesi kurulacak ve
anket sonuçları; gazeteler, internet siteleri, sosyal medya,
sektörel dergiler vb. araçlar kullanılarak daha geniş kitlelere
ulaştırılmaya çalışılacak.

Belediye Uygulama Rehberleri
ÇEKAP Projesi B Bileşeni kapsamında, AB’nin
ilgili direktiflerinin Türkiye’de uygulanmasına yönelik
olarak belediyeleri bilgilendirme ve yol gösterme
amacı ile Belediye Uygulama Rehberleri hazırlandı.
Rehberler kapsamında, 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. Rehberler dışında, belediye
eğitimleri de kitap haline getirilerek katılımcılar ve
paydaşlar ile paylaşılacak.

ÇEKAP Projesi B Bileşeni Kapsamında Hazırlanan
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
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MERKEZDEN

Dünyadan

Dünya Su Haftası 2016: Sürdürülebilir
Gelişim için Su ve ODKA (MENA) Odağı
Ekolojik Sürdürülebilirlik Zirvesi
29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Montepellier
- Fransa’da Ekolojik Sürdürülebilirlik Zirvesi
gerçekleşti. Zirvede gerçekleştirilen oturumlar genel
olarak, ekoloji mühendisliği, ekolojik restorasyon,
yeşil altyapı, iklim değişikliği ve adaptasyon,
eko-hidroloji, ekolojik modelleme, sürdürülebilir
tarım, bio çeşitliliğin korunması, insan ekolojisi ve
ekosistem servislerinin iyileştirilmesi vb. konularını
kapsıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

REC, İsveç’in başkenti Stockholm şehrinde, 28
Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen
Dünya Su Haftası organizasyonunda, MENA 2016
odaklı 3 etkinliğe ev sahipliği yaptı; 30 Ağustos’ta SIWI
Sofa: Su Büyüme Stabilite İnsiyatifi (SBSİ), Dünya
Kafe 2016: Su, Büyüme, Stabilite, SIWI Sofa: Yerel Su
Güvenliği Eylem Planlama (YSGEP). Etkinliğe 120’nin
üzerinde ülkeden yaklaşık 3100 kişi katılım sağladı.
Su Büyüme Stabilite İnsiyatifi’nin temel taşlarından
olan etkinlik, REC tarafından uygulanan ve İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)
tarafından finanse edilen “Watersum” projesi altında
gerçekleştirildi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Uluslararası Sürdürülebilir
Su Kullanım Konferansı

Watersum Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız

İspanya’nın Meliá Sitges bölgesinde, 11
-14 Eylül tarihleri arasında, bu yıl ilk defa
Sürdürülebilir Su Kullanımı üzerine Uluslararası
bir konferans düzenlendi. Konferans ile,
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
hedeflenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ÇEVRE YAYINLARI
Yeşil Binalar
REC Türkiye’nin Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları’nın beşinci kitabı olarak hazırlanan Yeşil Binalar, karbon ayak izi konusunda açık ara önde giden yapı sektörünün
yeni arayışları arasında önemli bir yer tutan iklim dostu binaları ele alan temel bir çalışma
olarak kabul edilebilir. Dr. Duygu Erten tarafından hazırlanan yayında, “Yeşil Binaların Diğer Binalardan Farkı Nedir?” “Yeşil Binaların İncelenmesi Gereken Ana Konuları”; “Yeşil
Binaların Uygulanması ve Standartlar”; “Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Yeşil Binalarda
Kullanılacak Malzemelerde Sertifikalar ve Standartlar” başlıkları altında konunun tüm
yönleri ele alınıyor.
Rehberin PDF versiyonunu indirmek için:
http://rec.org.tr/dyn_files/20/5924-V-YESIL-BINALAR.pdf

