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İklim konferanslarını her zaman konferans öncesi oluşan atmosfer, konferans süreci ve konferans 
sonrası etkiler bütünü olarak ele almak gerekiyor. COP21’de, konferans öncesinde oluşturulan at-
mosfer, Paris Anlaşması’nın imzalanacağını gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. Paris Anlaşması’nın 
imzalanması da akabinde iklim değişikliğiyle mücadelede ivmelenme sağladı. Paris sonrasında de-
vam eden olumlu hava içerisinde anlaşma beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yürürlüğe gir-
di, bu kapsamda 2020 sonrası için yol haritası çalışmaları tahminlerden önce başladı. Gezegen için 
hayati olan bu süreçte vakit kaybedilmemesi sevindirici oldu. Paris’in bulutu biraz aralanıp, COP22 
Marakeş’e doğru ilerlerken, ABD başkanlık yarışı ve seçilecek başkanın küresel iklim müzakerelerine 
etkisi ana gündem maddesiydi.  Konferans günlerine denk gelen başkanlık seçimini iklim değişik-
liğiyle mücadele karşıtı politikalarıyla bilinen Donald Trump kazandı. Bu durum tüm önemli iklim 
aktörleri üzerinde şok etkisi yarattı. Marakeş Konferansı’nda beklenti, Paris Anlaşması’nın uygulan-
masına ilişkin detayların netleşmesi yönündeydi.

Rifat Ünal Sayman
REC Türkiye Direktörü

Ülkelerin finansal desteklerinin daha belirgin hale gelmesiyle yıllık 100 milyar doların üzerine çıkması hedeflenen iklim fonlarında 
ilerleme sağlanması umuluyordu. Biraz da ABD seçimlerinin etkisiyle bu konularda kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Çıkan karar, 
çalışmaların 2017 yılında devam etmesi ve 2018’de karar alınması şeklinde takvimin belirlenmesi oldu. Konferansın ana çıktısı olan Ma-
rakeş Duyurusu, azaltımların ölçülmesi ve doğrulanması, iklim finansmanı, teknoloji geliştirilmesi ve transferi gibi konuları da içerecek 
şekilde atılan ve atılacak adımların şeffaflığı konularında çağrıda bulundu.

İşbirliği Girişimleri Arttı

Marakeş’te de birçok yeni çoklu anlaşma yapıldı. Bu açıdan, belki de Marakeş’in en önemli artılarından biri işbirliği girişimlerinin artması 
oldu. Burada önemli bir konu, bu oluşumlarda “uyum” bileşeni varlığının artması. Uzun dönemde, ulusal katkılardaki uyum bileşenin de 
gözden geçirilmesine dair kararların çıkması muhtemel görünüyor. Hükümetler dışındaki diğer birçok paydaş (yerel yönetimler, kent 
birlikleri, özel sektör inisiyatifleri ve benzeri çoklu anlaşmalar ve koalisyonlar), sayısı 100’e yaklaşan kapsamlı oluşumlar içerisinde kayda 
değer hedefler belirledi ve taahhütte bulundu.

Artık Marakeş geride kaldı ve önümüzde Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenecek olan COP23 Konferansı var. Bonn, iklim müzakere-
lerini takip edenler için simgesel şehirlerden biri. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekreteryası’na ev 
sahipliği yapan şehirde daha önce iki kere COP düzenlenmişti. 

Paris Anlaşması Sürecinde Türkiye

Türkiye, Marakeş’te, tarihinin belki de en aktif COP katılımını gerçekleştirdi. İlk olarak, çeşitli paydaşların kullanımına açık bir toplantı 
salonunda Türkiye’den projeler ve iyi uygulama örnekleri paydaşlara sunuldu. Sunumlar sırasında yeteri kadar yabancı izleyiciye ula-
şıldığını düşünmüyoruz, ancak bu bir öğrenme süreci olarak ele alınmalı. İkinci olarak, konferansın ilk gününde Başmüzakereci Prof. 
Dr. Mehmet Emin Birpınar Türkiye’nin Yeşil İklim Fonu’ndan faydalanma talebinin konferans gündemine alınmasını sağladı. Konferans 
sırasında bir sonuç alınamadı ve konu COP23’e sarkıtıldı. 

Bilindiği üzere Türkiye, Paris anlaşmasını Nisan ayında hızlı bir şekilde imzaladı ama halen mecliste onaylamadı. Türkiye’nin Paris An-
laşması’nı onaylaması, iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığını göstermesi yanında, önümüzdeki dönemde anlaşmanın detaylarının 
belirleneceği Paris Anlaşması toplantılarına (CMA) dahil olabilmesi açısından önemli. Bu iki büyük sürecin yanında Türkiye’nin, uzun yıl-
lara yayılacak iklim değişikliğiyle mücadele sürecini daha iyi yönetmek için, düşük karbonlu kalkınma plan ve politikalarını geliştirmeye 
devam etmesi ve uygulamaya geçmesi, ilgili uzman sayı ve kapasitelerini artırması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında 
konuyla ilgili şu an ihale aşamasında olan büyük bir AB projesi başlatacak. Merkezi düzeyde diğer bakanlıkları ve yerel düzeyde de 
belediyelerin katılımlarının da artması önemli. Özel sektörün itibar yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında iklim değişik-
liğini önemsediğini görüyoruz. Son olarak Türkiye’nin seragazı salımlarında enerjinin payı %73 seviyesinde. Türkiye’nin odak noktasının 
enerji sektörü olması gerektiğini rahatça söyleyebiliriz. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji payının artırılması üçlü 
bir misyon olarak kabul edilmeli.

COP22 –REC Değerlendirme: 
İklim Anlaşması Sonrası Sıra Uygulamada!
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REC Türkiye COP Günceleri ile Takipte!
7 Kasım – 18 Kasım tarihleri arasında Fas’ın Marakeş kentinde 
gerçekleşen BMİDÇS 22. Taraflar toplantısı (COP22) Paris Anlaş-
masının kurallar kitabını ortaya koymaya çalıştı. COP 22’deki en 
temel çıktı bu kuralların belirlenmesine yönelik takvimin ortaya 
konması oldu. REC Türkiye de Konferansı yerinden takip ede-
rek, hazırladığı güncelerle günlük gelişmeleri ve ilerlemeleri 
kamuoyu ile paylaştı. 

“COP 22 Marakeş” Günceleri için: 
https://rec.org.tr/2016/11/22/cop22marakesgunceleri/  

Geçen yıl Paris’te gerçekleşen COP21 Günceleri için: 
https://rec.org.tr/2016/11/09/cop21gunceleri/  

COP22’den kısa kısa...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, COP22 Zir-
vesi üst düzey oturumunda konuşma gerçekleştirdi. Bakan 
Özhaseki, konuşmasında, 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 
26. BM İklim Değişikliği Konferansı’na Türkiye olarak ev sahip-
liği yapmak istediklerini resmi olarak bildirdi. Özhaseki, Türki-
ye’nin Yeşil İklim Fonu gibi uluslararası finansman araçların-
dan ve teknoloji desteklerinden yararlanma talebini bir kez 
daha vurguladı ve Paris Anlaşması’nın kabulünü, çok taraflılı-
ğın büyük bir başarısı olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, iklim 
değişikliğinin en önemli sebebinin insanlar olduğunu ve bu 
sorunun geleceği tehdit eden bir unsur olduğunu söyledi.

Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, konferansın açılış oturumunda Türkiye’nin iklim 
finansmanına erişimine ilişkin net bir COP kararı alınması beklentisini dile getirdi. Türkiye olarak, iklim değişikliği ile daha etkin 
mücadele için “gelişmiş ve gelişmekte” olan ülke kavramının daha net ortaya konulması gerektiğini belirtti. Birpınar, Paris An-
laşması’na atıfta bulunarak Türkiye’nin gerçekleştirmek istediği projelerin finansmanı için, gelişmiş ülkelerden destek alması 
gerektiğini söyledi. 

REC Bülten Kasım - Aralık 2016

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Bakan Mehmet Özhaseki, 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan
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Kasım 2016’da Marakeş’te gerçekleşen COP22’de, İtalya Çevre, Kara ve Deniz Koruma Bakanlığı (IMELS) ile REC’in paydaş oldu-
ğu ve Ulusal İtalya Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü (ISPRA) tarafından düzenlenen bir yan etkinlikte Air Pack’in tanıtımı 
gerçekleştirildi. REC İcra Direktörü Marta Szigeti de bu etkinlikte IMELS ile eğitim ve kapasite geliştirme üzerine gerçekleştirilen 
farklı projelerin tanıtımını yaparken, REC İcra Direktörü yardımcısı Mihallaq Qirjo, AirPack’in bilimsel ve teknik arka planı hak-
kında bilgiler sundu 

Air Pack, uzun bir süredir üzerine araştırma yapılan ve sonucunda okulların ve çocukların çevresel açıdan daha iyi bir ortamda 
olmalarını sağlamaya yönelik, okul öğretmenleri ve çocuklar için hazırlanan bir eğitim seti.   

Pilot bölgeleri İtalya ve Arnavutluk olan Air Pack, Avrupa’daki eğitim sektörüne sağlık, iklim ve çevre konularının entegre edil-
mesi için geçerli sayılan bir eğitim aracı. Çocuk sağlığı ve açık/kapalı mekanlarda hava kalitesini tehdit eden unsurların artma-
sında iklim değişikliğinin etkilerine yönelik Air Pack farkındalık yaratan iyi bir uygulama örneği olan AirPack projesi çıktılarının 
tanıtılması açısından COP22 iyi fırsat yaratmıştır. 

Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için: http://www.rec.org/news-item.php?id=1209 

AirPack ile ilgili detaylı bilgi için: airpack.rec.org

REC İcra Direktörü Marta Szigeti Bonifert, COP22’de ko-
nuşma gerçekleştirdi. Bonifert, sonuç odaklı hedeflerin belir-
lenmesi, BM2030 hedeflerinin Paris Anlaşması ile ilişkilendi-
rilmesi gereğini vurguladı. Paydaşların kapasite geliştirmede 
desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Bonifert, değişimin iv-
melendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Konuşmanın tamamına ulaşmak için: http://unfccc.int/fi-
les/meetings/marrakech_nov_2016/statements/application/
pdf/cop22_hls_igo_rec.pdf

Air Pack COP 22’de tanıtıldı

Marta Szigeti Bonifert’ten COP22 mesajı!

COP22 ve REC Etkinlikleri

REC Bülten Kasım - Aralık 2016
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REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, COP22’de                      
14  Kasım tarihinde Türkiye Pavilyonunda, REC Türkiye ta-
rafından yürütülen CEO Algı Araştırma Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen CEO Algı Araştırması anketi sonuçlarını su-
numunda paylaştı. İş dünyasının iklim değişikliği farkındalı-
ğının yüksek olduğunu söyleyen Sayman, COP22’de Kentler 
ve İklim Değişikliği oturumunda gerçekleştirdiği sunumun-
da, belediyelerin ise planlarında “iklim” önceliğini arttırması 
gerektiğini belirtti.

REC Türkiye Proje Uzmanı Dursun Baş, 16 Kasım tarihinde 
Türkiye Pavilyonunda “İklim Değişikliği Risk Değerlendirme 
Yaklaşımları” sunumunu gerçekleştirdi: Dursun Baş yaptığı 
sunumunda konuyla ilgili kavramsal çerçeveyi katılımcılarla 
paylaşarak, Türkiye’den ve Dünya’dan uygulama örneklerini 
sundu.  Baş, uyum faaliyetlerinin ve belirlenen hedeflerinin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi, bu değerlendirmelere sos-
yal bilimleri de içerecek şekilde sistemsel yaklaşılması ge-
rektiğini vurguladı. 

Rifat Ünal Sayman, COP22 Pavilyonu

Dursun Baş, COP22 PavilyonuTürkiye COP22 Pavilyonu

COP22 ve REC Türkiye

REC Bülten Kasım - Aralık 2016
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REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle 
düzenlenen geniş katılımlı konferansta; BM İklim 
Değişikliği Marakeş COP22 – Taraflar Konferansı’nın genel 
değerlendirmesi yapıldı ve “Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim 
Değişikliğine Yanıtı” Projesi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 

6 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
konferansa kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, 
özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite ve medya temsilcilerinden 150’yi aşkın kişi 
katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmalarını REC 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya, 
ve Almanya Elçisi Robert Dölger gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından,  konferansın ana konuşmacısı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - İklim 
Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar COP22 
değerlendirmesi yaparak, uluslararası müzakerelerin gidişatına 
ilişkin bilgi sundu. Türkiye’nin müzakere pozisyonunu da 
katılımcılarla paylaşan Birpınar, Türkiye’nin Marakeş’te derdini 
dünyaya anlattığını ve bu durumun Türkiye’nin finansman 
kaynaklarına neden ulaşması gerektiğinin diğer ülkelerin 
anlamasını sağlamak açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Marakeş toplantısının hemen başında Türkiye’nin Yeşil İklim 
Fonu’ndan yararlanmak istediğini ve bu konuda bir kararın 
çıkmasını gündeme aldırmaya çalıştığını, ancak gelişmekte 
olan ve az gelişmiş 154 ülkenin itiraz ettiğini, 80 ülkenin 
katılım sağladığı istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Birpınar,: Yenilenebilir enerjiye ve iklim dostu projelere 
harcayabilmek için yurt dışı finansmanına Türkiye’nin ihtiyacı var. 

Prof.  Dr. Hasan Zuhuri SarıkayaRobert Dölger Rifat Ünal Sayman

COP22 Marakeş Sonuçları Değerlendirildi!

REC Bülten Kasım - Aralık 2016

Basın bülteni için: 
https://rec.org.tr/2016/12/09/cop22
marakesinkazandirdiklari/
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Proje destelçisi olan Almanya Büyükelçiliği adına açılış 
konuşmasında değerlendirmeler yapan Almanya elçisi 
Robert DÖLGER, iklim değişikliğiyle mücadele için düşük 
karbon ekonomisine geçişin zorlu bir süreç olduğunu 
ancak beraberinde getirdiği özellikle yeni iş olanaklarının ve 
inovasyon fırsatlarının daha fazla olduğunu vurguladı. Dölger, 
düşük karbon ekonomine geçişte kamu idaresine düşen 
en önemli görevin uygun mevzuat çerçevesinin çizilmesi 
ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması yoluyla inovatif 
çözümlerin yaygınlaştırılmasının sağlanması olduğunu 
belirtti. Almanya’nın 2017 yılında COP23’e ev sahipliği 
yapacağını hatırlatan Dölger, aynı yıl içinde G20 dönem 
başkanlığı da yapacaklarını ve iklim değişikliği ile mücadeleyi 
grubun gündeminde ön sıralara taşıyacaklarını söyledi.

Konferansın, ikinci bölümü, “Marakeş’in Kazandırdıkları 
(Panel)” oturumuyla devam etti. Panelde, REC Türkiye 
Direktörü R. Ünal Sayman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Mehrali Ecer, Avrupa Birliği 
Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Aylin Çağlayan Özcan 
ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve IPCC yazarı Doç. Dr. 
Barış Karapınar sunumları ve görüşleriyle Paris Anlaşması 
yol haritasını ve Marakeş’te gerçekleşen müzakereleri 
değerlendirdi. Panel oturumunun ardından Türk İş Dünyası 
ve İklim Değişikliği oturumunda Almanya Büyükelçiliğinin 
finansal desteğiyle REC Türkiye tarafından yürütülen “Türk 
İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı” Projesinin sonuçları 
REC Türkiye Uzmanı Dursun Baş tarafından katılımcılarla 
paylaşıldı. Proje sonuçlarının ardından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti 
Şube Müdürü Tuğba İçmeli Paris ve Marakeş’in iş dünyasına 
yüklediği sorumluluklar üzerine sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

Panel Oturumundan Görüntüler

Haberin devamı, basın bülteni ve sunumlar için:                                
https://rec.org.tr/2016/12/07cop22marakessonuclardegerlendirildi/ 

REC Bülten Kasım - Aralık 2016
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Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı

Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle REC Türkiye tarafından yürütülen “Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı” 
projesi sonuçları, Aralık ayında COP22 Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyu ile paylaşıldı.  REC Türkiye uzmanlarınca 
anket sonuçlarının analiz edilmesinin ardından raporlaştırılan çalışmadan bulgular özetlenerek rapor haline getirildi. Bu 
çalışma sonucunda özel sektörün İklim Değişikliği konusundaki farkındalığının artması ve iklim değişikliği ile mücadeleye 
katkı sağlanması amaçlandı. Projede 2014 yılında yine REC Türkiye tarafından tamamlanmış bir çalışmanın izinden gidildi. 
Bu sayede, geçen 2 yıl içerisinde, özellikle Paris Anlaşması’nın kabulünü takiben özel sektördeki dönüşüm görüldü. 
Şirketlerin iklim değişikliği farkındalığının arttığı ve bu konuda attıkları adımların daha bilinçli olduğu gözlemlendi

Çalışmaya katılan şirketlerin tamamının iklim değişikliği konusunda farkındalığı bulunurken, %72’si bu farkındalığı 
yüksek olarak değerlendiriyor. İklim değişikliğiyle bağlantılı olan konular Paris Anlaşması ve ülkemizin sunduğu Ulusal 
Katkı Niyet Beyanı (INDC) hakkındaki bilgilerini yaklaşık yarısı yüksek olarak görüyor. Ankete katılan şirketlerin %39’unda 
Sürdürülebilirlik Departmanı kurulmuş durumda, %56’sı ise Sürdürülebilirlik Raporu hazırlıyor. Araştırma sonucu, iklim 
değişikliğinin şirketler üzerindeki etkileri, önem sırasıyla 4 başlıkta gruplanabilir: İtibar Yönetimi, Yasal Düzenleme, Yeni 
İş Fırsatları, Doğrudan Etki. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik olarak araştırmaya katılan şirketlerin %74’ünün iklim 
değişikliğiyle ilgili stratejiler geliştirdikleri ve %63’ünün stratejilerinin hem azaltım, hem de uyum hedefli olduğu görülüyor. 

İletişime geçilen şirketlerden 54 
büyük şirket çalışmaya katıldı 
Şirketlerin 24 tanesi ISO500, 30 tanesi 
Fortune500 listesinde yer alıyor.

2014 yılındaki ilk CEO Anketi çalışmamızdan bu yana geçen iki yılda, özellikle Paris Anlaşması’nın kabulünü takiben özel 
sektörün iklim değişikliğine yaklaşımındaki temel değişim; iklim değişikliğinin kurumsal sosyal sorumluluk bağlamından 
kurumların itibar yönetimi gündemine girmiş olması. İtibar yönetimi dışında, şirketler iklim değişikliğinin şirketler üzerindeki 
etkilerini sırasıyla; Yasal Düzenleme, Yeni İş Fırsatları ve Doğrudan Etki olarak belirtiyor. Şirketlerin iklim değişikliği farkındalığı 
artarken bu konuda attıkları adımların daha bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar farkındalık yüksek de olsa, yeni iş 
fırsatlarına bu farkındalık aynı oranda henüz yansımış değil.  Şirketler bir yandan iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik finansal 
zorlukların üstesinden gelmeye gayret ederken, diğer yandan iklim değişikliğinin süregelen etkilerini hissettiğini belirtiyor. 
Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde iklimsel riskleri yüksek olarak şirket sayısı bir önceki döneme göre kıyasla daha yüksek çıktı.

Temel Bulgular

Ayrıntılı bilgi için: 
https://rec.org.tr/projeler/ceoalgi2016/
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından 7-8 Kasım 2016 
tarihlerinde İstanbul’da Akıllı Belediyecilik Zirvesi (ABZ)  
düzenlendi. Zirvede ilk gün Akıllı Şehirlerde Döngüsel 
Ekonomi, Siber Güvenlik, Dijital Toplum, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Ulaşım/Akıllı Trafik panelleri; ikinci gün ise Sürdürülebilir 
Şehir Hayatı ve Belediyecilik, Akıllı Şehir Finansmanı, Afet 
Yönetimi, Dijital Belediyecilikte Başarı Hikayeleri ve Elektronik 
Bilgi Belge Sistemi Yönetimi panelleri gerçekleştirildi. 

Zirveye katılım gösteren REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal 
Sayman, “Akıllı Şehirlerde Döngüsel Ekonomi” oturumda 
“Döngüsel Ekonomi” üzerine sunumunu gerçekleştirdi.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.abz.com.tr/ 

Konferansta,  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması iş dünyası için neden önemli? COP 22’nin Türkiye 
açısından sonuçları neler? İş dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve iklim değişikliğini nasıl algılıyor? İklim değişikliğiyle 
mücadeleye katkı sağlayacak politika araçları neler? Bu araçlar Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?” sorularına yanıt arandı.  
Konferansta ayrıca, Paris Anlaşması sonrası süreçte Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelenin durumu ve COP22 sonrası 
dönemine yönelik değerlendirmeler yapıldı.  Konferansta ayrıca TÜSİAD’ın Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliyle 
Mücadele Raporu” da tanıtıldı. Konferansın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim 
Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yaparken, COP 22 sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Konferansta, REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Programdan Sorumlu) Türkiye 
Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras’ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve özel sektör perspektifini ele aldığı bir oturum yapıldı.

Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için: http://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9507-tusiad-iklim-degisikligiyle-mucadeleyi-ozel-
sektor-bakisiyla-ele-aliyor

TÜSİAD, REC Türkiye, Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği işbirliğiyle “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Özel Sektör” 
konferansı düzenledi!

Akıllı Belediyecilik Zirvesi

Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa 
Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi”, kısaca Natura 2000 
Projesi kapsamında REC Türkiye tarafından hazırlanan Yasal 
Boşluk Analizi değerlendirmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
(OSİB), ilgili kamu kurum kuruluşları ve paydaşların katılımıyla 
21-22 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı 
Hayrettin Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan iki gün süre 
nçalıştaya çoğunluğu OSİB temsilcileri olmak üzere 40’ın üzerinde 
uzman katılım gösterdi. REC Türkiye uzmanlarınca hazırlanan 
karşılaştırma tabloları ve boşluklara ilişkin uzmanların görüşleri 
alındı. Beş aşamada (Tarama, Karşılaştırma, Analiz, Doğrulama 
ve Raporlama) yürütülen yasal boşluk analizi çalışmasında 
tüm süreç içerisinde OSİB DKMPGM uzmanlarıyla, çalışmanın 
yöntemi ve bulguları paylaşılarak yorumları ve katkıları alınmıştır. 
Yürütülen çalışmalarla OSİB yetkililerinin ulusal mevzuatta 
iyileştirme yapmalarının desteklenmesi ve bu sayede Türkiye’de 
doğa koruma sisteminin desteklenmesiamaçlanmıştır.

“Ulusal Yasal Boşluk 
Analizi” Çalıştayı 
Gerçekleştirildi



REC Bülten Kasım - Aralık 2016

MERKEZDEN

Kasım ayında REC Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıda, 2003 yılından beri REC İcra Direktörlüğü görevini 
yürüten Marta Szigeti Bonifert’in emekliliği ve yeni REC İcra 
Direktörlüğü görevine Mihail Dimovski’nin getirildiği bütün 
REC ailesiyle paylaşıldı. REC’in bütün üst düzey yöneticilerinin 
katıldığı toplantıya REC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Z. 
Sarıkaya ve REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman da 
katılım sağladı. Dimovski’nin yeni görevine 1 Şubat 2017 
itibariyle başlaması bekleniyor. 

REC Türkiye ailesi olarak, REC Türkiye’nin kuruluşu olan 2004 
yılından beri değerli desteği ve başarılı öncülüğü için Marta 

Szigeti Bonifert’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Water SUM Projesi kapsamında, daha önce İngilizce hazırlanan 
ve katılımcılara sunulan Yerel Su Güvenliği Eylem Planı Kursu 
(LWSAP) Arapça olarak yeniden düzenlendi.  Arapça derlenen 
LWSAP kursu 28 Şubat 2017 tarihine kadar aktif olacak. 

LWSAP kursu 7 bölümden oluşuyor:

-Su Güvenliği

-Ölçek ve Kapsam Belirleme 

-Yerel Planlama Ekibin Kurulması

-Mevcut Durum Tespiti

-Analiz ve Sorunların Önceliklendirilmesi

-Eylem Planın Tasarımı

- İzleme ve Değerlendirme
Detaylı bilgi ve haberin devamı için: http://www.rec.org/
news-item.php?id=1222   

Güneydoğu Avrupa’daki okullarda BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SDG) Tanıtımı (SEEDLING) Projesi, 7 
Aralık 2016 tarihinde, ilk yönlendirme komitesi toplantısı, 
8-9 Aralık 2016 tarihinde ise projenin ilk bölgesel 
konferansı Sırbistan’ın Belgrad kentinde gerçekleştirildi. 
Konferans 50’den fazla uzman, eğitimci ve öğretmeni 
bir araya getirdi. Konferansta Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine yönelik katılımcı ülkelere ait en son eğitim 
reformları ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eğitim 
teşvikleri gibi konular ele alındı. SEEDLING projesinin 
amacı: Güneydoğu Avrupa ülkelerinde SDG’leri ulusal 
okul müfredatına dahil ederek karar vericiler, eğitmenler 
ve öğretmenler arasında bir ağ oluşturmak ve bölgesel 
işbirliğini teşvik ederek SDG’lere yönelik kapasite 
geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitimi güçlendirmektir.

Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için: http://www.rec.
org/news-item.php?id=1218 

SEEDLING Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://
www.rec.org/project-detail.php?id=94 

Mihail 
Dimovski 
REC İcra 
Direktörlüğü’ne 
Getirildi

WaterSUM Projesi: LWSAP Kursu

PROJE: SEEDLING
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5-6 Haziran 2017 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti 
Helsinki şehrinde düzenlenecek olan “World Circular 
Economy Forum” – WCEF 2017 - yaklaşık 1200 kişiden 
oluşan uzman ve karar vericileri biraraya getirmeyi 
hedefliyor. Etkinlik programı iş dünyası, şehirler ve finans 
başlıklarına yönelik döngüsel ekonomi çözümlerini 
kapsayacak.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sitra.fi/en/events/circular-
economy/world-circular-economy-forum-2017 

Twitter: https://twitter.com/SitraFund  

Dünyadan Döngüsel Ekonomi 
Çözümleri  WCEF 2017

2014-2016 döneminde Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyi’nin  (ICOMOS)  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH) Temsilciliği görevini yürüten US/
ICOMOS’dan Andrew Potts, 2017-2018 dönemi için görevini 
ICOMOS Türkiye’den Prof. Dr. Ege Yıldırım’a devretti. 
Yıldırım, önümüzdeki iki yıl boyunca Birleşmiş Milletler’in 
2015-2030 yılları arasında geçerli olacak SKH’ye yönelik 
olarak gerçekleştirilecek aktivitelerin koordinasyonundan 
sorumlu olacak.

Yıldırım, günümüze kadar yapılan SKH çalışmalarının 
başlıca politika belgelerinde kültürel ve doğal mirasın 
yeterli temsiliyetini sağlamak üzerine olduğunu ancak 
bugün bu belgelerin uluslararası düzeyde kabul 
edildiğini ve bunlara bağlı olarak hedef ve alt hedeflerin 
oluşturduğunu belirtiyor. Yeni dönemde yapılacak olan 
kültürel-doğal miras çalışma odağının ‘uygulamaya’ 
kayacağının altını çizen Yıldırım’a ICOMOS tarafından 
verilen misyon, bütün sektörlerden paydaşlarla iletişim ve 
iş birliği içerisinde uygulamaları yerelleştirmek, izlemek ve 
konu ile ilgili genel aktivizmi desteklemek

Ayrıntılı bilgi için: http://www.icomos.org/en/178-
english-categories/news/7950-new-icomos-focal-point-
for-the-sustainable-development-goals

Gündem: http://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/
Secretariat/2016/ICOMOS_Focal_Point_for_
SDGs_112016/ICOMOS_FP_SDG_Memo_201611241.pdf

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 
Temsilen…

4-7 Aralık 2016 tarihleri arasında Meksika’nın Cancun 
şehrinde “Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
13. Taraflar Konferansı (COP13)” gerçekleştirildi. 
Konferansa 167 ülkeden katılım sağlandı. Hükümet 
temsilcileri küresel biyolojik çeşitlilik hedeflerine ulaşmayı 
hızlandıracak adımların atılması ve biyolojik çeşitlilik 
gündemi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Paris İklim 
Değişikliği Anlaşması gibi küresel konularla ilgili gündem 
bağlantılarının güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya 
vardı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Cemal Nogay başkanlığında Türk heyeti de konferansa 
katıldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi’nin 2018’deki 14’üncü Taraflar Konferansı’nın 
ev sahipliği için aday oldu. Konferansta, Türkiye’nin 
biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra kültürel zenginliği, stant ve 
sergiyle yaklaşık 10 bin katılımcının beğenisine sunuldu.

Birleşmiş Milletler Biyolojik 
Çeşitlilik Konferansı 

12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesinde Su 
Mücadeleleri Konferansı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler 
tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye 2025 yılında su 
sıkıntısı çeken 33 ülkenin arasında yer alacak. Konferansın 
amacı, Türkiye’de ve diğer ülkelerde su varlıklarının 
korunmasına yönelik çalışan paydaşları biraraya getirmek 
olarak belirtildi. Konferansta; İstanbul’un su krizi ve çözüm 
önerileri, havza bazlı su yönetimi: su kullanım öncelikleri ve 
demokratik katılım, Türkiye’nin “kalkınma” hamlesi ve su gaspı, 
iklim değişikliğinin ve su krizinin derinleştiği dünyada iklim 
mültecileri, militarizmin bir aracı olarak su varlıkları, şirketlere 
karşı küresel direniş: dünyada yükselen su hakkı mücadeleleri 
konularına yönelik sunumlar yapıldı.

Haberin devamı ve ayrıntılı bilgi için: 
http://www.suhakki.org/

Uluslararası Su Mücadeleleri 
Konferansı
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Değişikliği CEO Algı Araştırması 2014 Sonuç Raporu

Çevre Yayınları

Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle REC Türkiye tarafından yürütülen 
“CEO Algı Araştırması” kapsamında Türk iş dünyasının iklim değişikliği algısı 
ölçülmüştür. Küresel ölçekte, şirketlerin iklim değişikliğine vermiş olduğu 
yanıtlara ilişkin yürütülmüş çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ulusal ölçekte yapılmış 
bu ilk kapsamlı çalışma ile Türk iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda hangi noktada olduğunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

Hazırlanan sonuç raporunun PDF versiyonunu indirmek için: 
https://rec.org.tr/2014/11/30/ceo-survey-2014/ 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI 
ONUNCU YIL


