Avrupa Birliği’nden
Çevre Alanında
İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri
REC Türkiye Hakkında
REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu
Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki ofisidir. REC Türkiye’nin genel amacı, Türkiye’nin çevre konusunda
hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili
bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı
ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel
paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri
Bu yayının bütün hakları saklıdır.
© 2010, Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
Bu yayının hiçbir kısmı herhangi bir formda izin alınmadan satılamaz ya da satılmak için çoğaltılamaz. Bu yayının basımı
yararlanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamının Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu “Çevre Alanında
Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında REC Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir.

ISBN 978-975-6180-36-5
Yayımcı:
Bölgesel Çevre Merkezi – REC Türkiye
İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 617. Sokak No:8 Yıldız – Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 491 95 30 • Faks: +90 (312) 491 95 40
E-posta: info@rec.org.tr • Web sitesi: www.rec.org.tr
• Yayın Koordinatörü: Yeşim Aslıhan Çağlayan • Editörler: Kerem Okumuş • Nafiz Güder • Derleyen: Evren Toparlak •
Çeviri: Özge Gezerler • Redaktör: Banu Karamanoğlu • Gözden geçiren: Negar Shafaeddin • Çizimler: Özgür Kuvvet •
Kapak ve iç sayfa tasarımı: Ceviz İletişim • Baskı hazırlık ve takip: Bayt Ltd. Şti. •
Baskı: Tuna Matbaacılık San. ve Tic. A. Ş.•
S13, 14, 15 – Birleşik Krallık Çevre Ajansı • S17, 18, 19 – Istock Photo • S20, 21, 22 – Stockholm Belediyesi • S23, 24 –
Macaristan Çevre Bakanlığı •S25 – EASY Energy • S27 – Energetika Marketing • S29, 30, 31 - Laconia Bölgesi Valiliği • S32, 33 Landeshauptstadt St. Poelten • S37, 38, 39 – İrlanda SKY TV • S40, 41, 42 – Dalkia Ile de France • S43 – Ertex Solar •S44 – ptext.
de • S46, 47, 48 – Choren • S49, 50 – The Co-operative Group • S51, 52 - newproducts.raishows.com • S53, 54 – Fish for Life
UK • S56, 57 - ecomeal.info • S58, 59 - bueltmann.com • S64, 65 – Engelsiz Doğal Parklar Projesi • S67, 68 - letelegramme.com
• S69, 70, 71 • business-biodiversity.eu • S72, 73 – capital-biodiversity.eu • S74 - localpropertyindex.com • S75 - elecodejumilla.
es • S75 - multitouch.nl • S77 – ECOLUP Projesi • S79 – WWF Fransa • S80, 81 – RECONS Projesi • S82, 83 – Prag-Viyana Yeşil
Yol Projesi • S84, 85 – Euro TopTen Projesi • S87, 88 – WasteWatch Projesi
Baskı Tarihi: Kasım 2010

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
ÖNSÖZ

4

SUNUŞ

6

I - KAMU KURUMLARINDAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

7

BİRLEŞİK KRALLIK ÇEVRE AJANSI

13

POLONYA’DA “KİRLETEN ÖDER” İLKESİ İLE ÇEVREYE FİNANSMAN

17

AVRUPA’NIN 2010 YEŞİL BAŞKENTİ - STOCKHOLM

20

MACARİSTAN ULUSAL ÇEVRE KONSEYİ

23

AKDENİZ’E YEREL ENERJİ

25

KIRSAL KALKINMA İÇİN ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER

29

ÜNİVERSİTE BİNASINDA YAŞAM DÖNGÜSÜ MALİYET MODELLEMESİ

32

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMINA GENİŞ BİR BAKIŞ AÇISI

37

PARİS’TE YAKIT PİLİ UYGULAMASI

40

ENERJİ ÜRETEN PENCERELER

43

SÜRDÜRÜLEBİLİR SENTETİK BİYO-YAKIT ÜRETİMİ

45

SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKETLER ZİNCİRİ

49

DAHA DÜŞÜK TOPLUMSAL MALİYET DAHA TEMİZ SU

51

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

53

EKO - VERİMLİ HAZIR YEMEKLER

56

ÜSTÜN İLETKENLİK TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU

58

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

II - ÖZEL SEKTÖRDEN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

3

İÇİNDEKİLER

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

III - SIVIL TOPLUM KURULUŞLARINDAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

4

ENGELSİZ DOĞAL PARKLAR

63

SÖĞÜT KORULARI İLE SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

66

AVRUPA İŞ DÜNYASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAMPANYASI

69

AVRUPA BİYOÇEŞİTLİK BAŞKENTİ

72

AKILLI INŞAAT TEKNOLOJILERI	

74

YEREL ARAZI KULLANIMI PLANLAMASI IÇIN ÇEVRE YÖNETIMI	

76

SERA GAZLARINI AZALTMAK IÇIN KENT PROGRAMI

78

INŞAATIN ÇEVRE ÜZERINDEKI ETKISININ AZALTILMASI

80

PRAG - VIYANA YEŞIL YOLU

82

AVRUPA’NIN EN İYİ ÜRÜNLERİ - EUROPE TOP TEN

84

ATIKLAR TAKİPTE

87

SUNUŞ

Sunuş

Bazıları halen devam etmekle birlikte bir
kısmı sonlanmış çalışmalardır. Yayının, AB
ülkeleri kapsamında yürütülen binlerce
proje ve çalışma için bir giriş kapısı olması
amaçlanmıştır. Yayının sizler için bir referans
noktası olarak benzer çalışmaların Türkiye’de
gerçekleştirilmesi için ilham vereceğine ve
başarılı sonuçların elde edilmesi için yol
göstereceğine inanıyoruz.

Bu yayın, doğrudan çevre alanında çalışan ve
çevre konularında uzman kamu, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının yanı
sıra, birçok başka sektörle kesişen yatay bir
konu olan çevre başlığında sorumlulukları
olan çevre sektörü dışında kişi ve kurumları
da hedeflemektedir. Bu nedenle, içeriği
genel bir yaklaşımla, detaylara inmeksizin
hazırlanmıştır.
Özetle elinizdeki bu yayın;
• Türkiye’de çevre alanında çalışan ya da
çevre ile ilgili konulardan sorumlu olan
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını hedeflemektedir. Bu
nedenle içeriği tüm bu kurumların faydalanabileceği seviyede hazırlanmıştır.
• Örnekler, mümkün olduğunca 2000 yılı
ve sonrasına ait olacak şeklide seçilmiştir.
Örneklerin hepsinin bir proje olması şartı gözetilmemiş, Türkiye için örnek alınabilecek kurumsal yapılanmalar ya da
yasal düzenlemelere de yer verilmiştir.
• Yayın, yorum ve öneriye açıktır. AB kapsamında örnek alınabilecek uygulamaların sayısı ve kapsamı genişletilebilir. Sizlerden gelebilecek, yorum ve öneriler
doğrultusunda, yayının elektronik versiyonu düzenli olarak güncellenecektir.
Hazırlık aşamasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyor ve yayının çalışmalarınız için
faydalı olacağını umuyor, keyifli okumalar
diliyoruz.
Saygılarımızla
Yeşim Aslıhan Çağlayan
Yayın Koordinatörü
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Bu yayın REC Türkiye tarafından yürütülen
ve ana faydalanıcısı Çevre ve Orman Bakanlığı
olan ‘Çevre Alanında Kapasite Geliştirme’
başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında
hazırlanmıştır. Yayın kapsamında Avrupa
Birliği üye ülkelerinden kamu kurumları,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
iyi uygulamaları REC Türkiye tarafından
yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda
belirlenmiştir. Seçilen örnek çalışmaların,
Türkiye için anlamlı ve faydalı olmasına özen
gösterilmiştir. Uygulamalar, özellikle 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
seçilmiştir. Bir proje, bir yasal düzenleme
ya da bir kurumun kendisi olabilen bu
örnekler, belli bir formatta incelenmiş ve
genel tanımı, amacı, süreci ve sonuçları yayın
içerisinde özetlenmiştir. Örneklerin, AB Çevre
Mevzuatı’nın uygulanmasına doğrudan ya da
dolaylı olarak destek veren bir yapıya sahip
olmasına dikkat edilmiştir.
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TEŞEKKÜR

Teşekkür
metinlerin çevirisinde birlikte çalıştığımız
Özge Gezerler’e, uygulama sahipleri ile
birebir iletişim kurarak içeriğe katkı sağlayan
Negar Shafaeddin’e, içeriğin son okuma ve
kontrolünü yapan Banu Karamanoğlu’na,
yayın içinde adı geçen tüm uygulama sahibi
kişi ve kuruluşlara ve içeriğin güncelliğini ve
Türkiye koşulları ile örtüşmesini sağlamak
üzere teknik olarak kontrol eden Çevre ve
Orman Bakanlığı (ÇOB) AB ve Dış İlişlikler
Dairesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
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Avrupa Birliği’nden İyi Uygulama
Örnekleri yayınının çıkmasını sağlayan
Yayın Koordinatörü ve editörü Yeşim
Çağlayan’a; örnek uygulamaların derlenmesi,
değerlendirilmesi ve uygulama sahipleriyle
iletişime geçilerek bilgi alınması sürecini
takip eden Evren Toparlak’a, yayın için
uygun örneklerin tespit edilmesi ve içeriğin
yeterliliğini sağlayan Nafiz Güder’e ve
AB üye ülkeleri ve Türkiye’deki çevre
uygulamaları konularındaki uzmanlığı ile
verdiği katkıyla Kerem Okumuş’a; derlenen
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ÖNSÖZ

Avrupa Birliği, yaptırımları ve oluşturduğu
politikalarla; üye ülkelere, sanayiden insan
haklarına, tarımdan eğitime kadar birçok
düzenleme getirmektedir. Bu düzenlemelerin
üye ülkeler tarafından sahiplenilmesi ve sağlıklı
bir biçimde uygulanması, Avrupa Birliği’nin
önemli öncelik ve hedefleri arasında yer
almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için de,
üye ülkelere, mali kaynak ve teknik kapasite
desteği olanakları sunmaktadır.
Avrupa Birliği kapsamındaki fon kaynakları
başta olmak üzere, diğer finansal mekanizmalar
kullanılarak oluşturulan ve gerçekleştirilen
proje ve uygulamalar ile söz konusu
yaptırımların ülke bütçelerine getireceği yükün
hafifletilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, üye, aday ve komşu ülkeler
tarafından yürütülmüş pek çok başarılı proje
ve uygulama mevcuttur. İyi örneklerin, başka
ülkelerde de uygulanması, birçok konuda
tecrübenin başta aday ülkeler olmak üzere
tüm Avrupa çapında yayılmasına yardımcı
olacaktır. Başarılı sonuçlar vermiş örnekler çok
daha kolay adapte edilebilmekte ve uygulayıcı
ülkeler tarafından daha yüksek bir sahiplenme
oranına ulaşmaktadır.

Bugün, AB çevre mevzuatı 300’ün üzerinde
yasal düzenlemeden oluşuyor. Türkiye gibi
çevre başlığında müzakerelere başlamış
bir ülkede söz konusu hukuki mevzuatın
iç hukuk sistemine geçirilmesi ile birlikte
uygulamaya dönük tüm yatırımların da
belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi
gerekiyor. Daha önce üye olan ülkelerden
elde edilen deneyimlerden yola çıktığımızda,
AB çevre mevzuatının büyük mali kaynak
gerektiren ağır yatırımlarının (atık su
arıtma tesisleri, düzenli çöp depolama
alanları, vb. gibi) tamamlanması için çeşitli
sürelerde “derogasyonlar” yani geçiş süreçleri
müzakerelerde talep edilebiliyor. Bu nedenle,
AB çevre mevzuatının uygulanabilmesi
için Türkiye’nin ulusal dinamiklerinin ve
ekonomisinin dikkate alınarak kısa, orta ve
uzun vadeye yayılması ile mümkün olması
bekleniyor. Uyum planlamasına yönelik
müzakerelerde talep edilmesi beklenen
geçici istisnalar ve geçiş süreçleri ise ilgili
yönergelerde ekonomik, çevresel ve sosyal
etkilerin araştırılmasına ve buna bağlı olarak
mali ve idari planlamanın başarısına bağlı.
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Önsöz
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ÖNSÖZ

Bu yayın, AB üyesi ülkelerin, uyum süreci
ve sonrasında edindikleri deneyimlerden

ve iş güvenliğinin sağlanması yoluyla ilgili
maliyetlerin düşürülmesi için bir fırsat olarak

sadece çok küçük bir bölümünün derlendiği
bir pencere sunuyor aslında okuyucuya. Bu

değerlendirilmesi gerekiyor.

pencereden bakarak, önümüzde uzanan uçsuz
bucaksız manzarayı algılayabilir, manzaranın
bir parçası olan uzaktaki bir bahçenin
meyvelerine ulaşmak için yollar arayabiliriz.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

AB ile uyumlu çevre politikaları; ek bir
maliyet olarak görülmekten çok, sürdürülebilir
kalkınmanın bir parçası olarak görülerek; uzun
vadede, üretim süreci içerisinde verimliliğin
artırılması, kaynakların verimli ve etkin
kullanılması, atık miktarının ve dolayısıyla
arıtma maliyetlerinin azaltılması, işçi sağlığı
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Bu düşüncelerden yola çıkarak hazırlanan bu
yayın, müzakere sürecinde bulunan ülkemiz
için AB ülkelerinden neler öğrenebiliriz,
onların uygulamalarını ülkemiz şartlarına
nasıl uyarlayabiliriz sorusunu uyandırmayı
hedefliyor.
Yararlanmanız dileğiyle...
Saygılarımızla
Kerem Okumuş
REC Türkiye Direktör Yardımcısı

Kamu Kurumları

Kamu Kurumları

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında
İyi Uygulama Örnekleri I

Birleşik Krallık Çevre Ajansı
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Çevre Ajansı (Birleşik Krallık)
Yer: Birleşik Krallık
Bütçe: 2007-08 yıllarında 1,025 milyon
sterlin
İletişim Bilgileri

Proje Internet Sitesi:
http://www.environment-agency.gov.uk

National Customer Contact Service
(Ulusal Müşteri İletişim Merkezi)
Telefon: +44 1709 389 201

Proje Ayrıntıları
Özet
Çevre Ajansı; Çevre, Gıda ve Köy İşleri
Bakanlığı’nın, bakanlığa bağlı olmayan
kamusal bir organı, aynı zamanda Galler
Meclis Hükümetinin desteklediği bir meclis
hükümeti organıdır.
Ajansa, kısmen Birleşik krallık Çevre, Gıda
ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA), kısmen
de Galler Meclis Hükümeti tarafından mali
destek sağlanmaktadır. Ek gelir ise, lisansların
ve izinlerin çıkarılmasından elde edilir.
Ajans, her biri Yönetim Kurulu Başkanı’na
rapor vermekle yükümlü sekiz müdürlükten
oluşmaktadır.

Proje Hedefleri
• Bir bütün olarak çevreyi korumak ve
geliştirmektir.
• Sürdürülebilir kalkınma amacının
gerçekleştirilmesini teşvik etmektir.

Çevrenin korunması, sel ve kirlilik gibi
tehditlerle ilgilidir.
• Ajans, “hem bugünün hem de geleceğin
nesilleri için zengin, sağlıklı ve çeşitli
bir çevreyi” öngörmektedir.
• Ajans, merkezi hükümet ile Galler
Meclis Hükümeti’nin çevresel
önceliklerinin temin edilmesinde
merkezi bir rol oynamaktadır.

Proje Faaliyetleri
Sel ve kıyı riski yönetimi
• Çevre Ajansı, sel riski yönetimi
konusunda faaliyet gösteren birinci
yetkili birimdir. Ajans, belirlenmiş ana
nehirlerde ve denizdeki sel riskini
yönetme konusunda yetkilidir (ancak
yasal zorunluluğu yoktur). İngiltere ve
Galler’de (sıradan akarsular olarak
tanımlanan) diğer nehirler için söz
konusu bu işlevler, Yerel Otoriteler ve
Ülke İçi Drenaj Komiteleri tarafından
yerine getirilir.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Kamu Uygulamaları

Email:
enquiries@environment-agency.gov.uk,
international@environment-agency.gov.uk
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Birleşik Krallık Çevre Ajansı binası

• Çevre Ajansı, ayrıca halkı sel riskine
karşı bilinçlendirme, sel tahmini ve
uyarı yapma konularında sorumluluk
taşımakta ve sel riski yönetimi için
genel bir denetim görevini
üstlenmektedir.
• Çevre Ajansı, sel riski yönetimi (FRM)
uygulamalarını gerçekleştirme,
sürdürme ve yenilemekle ve aynı
zamanda sel riskinin yüksek olduğu
yerlere yeni uygulamalar getirmekle
yükümlüdür.

Selin sonuçlarını azaltma faaliyetleri
• Çevre Ajansı, sel tahminleri ve uyarı
sistemleri hizmetleri vermekte, sele
meyilli alanların haritasını da
sağlamaktadır.

• Ajans, acil durum planları hazırlamakta
ve bir olay meydana geldiğinde
müdahale etmektedir.
• Çevre Ajansı gelişim denetiminde – sel
riski taşıyan bölgelerde planlama
uygulamalarını denetlemek, mevzuata
uygun olarak herhangi bir gelişimin
yerine getirilmesini sağlamak gibi
yönetsel bir işlev görmektedir.
• Ajans, aynı zamanda, sel riski taşıyan
bölgelerdeki planlama uygulamalarının
büyük bölümüyle birlikte sunulması
gereken sel riski değerlendirmelerini de
kontrol etmektedir.
• Ajans, risk altında olup da sele meyilli
bir bölgede yaşadığının farkında
olmayanları bilgilendirmek için de
farkındalık kampanyaları
yürütmektedir.

•

Ajans, 24 saat hizmet veren telefon
yardım hattı olan ve eşyaların sel-riski
denetimlerinin yapılması, sel uyarıları
ve sel hazırlığına dair öğütleri de içeren
bilgi ve tavsiye sunan Sel hattını da
işletmektedir.

Çevre ve İş Dünyası
• Ajans, hava ve suya yapılan bütün atık
boşaltımlarının ana denetleyicisidir.
• Bu denetim görevini, resmi boşaltıma
resmi onay vererek, ya da büyük,
kompleks veya zarar verme potansiyeli
taşıyan sanayiler söz konusuysa izin
çıkartarak gerçekleştirir. Bu zorunluluğa
uymayanlar hakkında hukuki
soruşturma açabilmektedir.

Hava kalitesi
• Ajans, büyük, kompleks sanayi
işletmelerinin atmosfere bıraktığı hava

kirliliği yaratan maddelerin atmosfere
bırakılmasını denetlemektedir.
• Ajans da yerel yetkililerle, Karayolları
Ajansı ve diğerleri ile birlikte çalışarak
BK hükümetinin hava kalitesi
stratejisini, 1995 Çevre Kanunu’nun
emrettiği gibi İngiltere ve Galler’de
uygulamaktadır.

Toprak kalitesi
• Ajans aynı zamanda, katı atık
doldurma, çöp yakma ve geri dönüşüm
tesislerinin lisanslandırılması da dâhil
olmak üzere tüm atık yönetim
faaliyetlerinin denetleyici organıdır.
• Ajans, bunlara ek olarak, lifli asbest,
mikrobik tıbbi atıklar ve zararlı
kimyasallar gibi tehlikeli atıkların
dolaşımını da denetlemektedir.
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Çevre Ajansı, çalışmaları sayesinde, bölgedeki yaban hayat korunuyor.
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• Ajans, katı atık alanlarına Çevresel
İzinleri vermektedir; aynı zamanda
çevresel kirliliğe sebep olduğu ya da
lisans koşullarını ihlal ettiği tespit
edilen kişilere ya da şirketlere dava
açılabilmekte ya da bunların izinlerini
feshedebilmektedir.

Su kalitesi
• Çevre Ajansı, yeryüzü ve yeraltı
sularının kalitesini korumak ve
iyileştirmek görevine sahiptir.
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• Bu görevin bir parçası olarak,
nehirlerin, göllerin, denizlerin ve yeraltı
sularının kalitesini düzenli olarak
denetlemektedir.
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Su kaynakları
• Ajans; içme suyu tedarik etme, yapay
sulama ve hidro elektrik üretimi gibi
faaliyetler için su kullanım lisansları
çıkarmak suretiyle suyun kullanımını ve
korunmasını yönetmektedir.
Balıkçılık
• Ajans, olta balıkçılığının
denetleyicisidir. İngiltere ve Galler’de
balıkçılık yapılan alanların kalitesini,
habitatı iyileştirme yoluyla korumak ve
geliştirmek için yılda bir milyonun
üzerinde olta lisansı satmaktadır.
Danışma ve Nüfuz alanı
• Ajans nüfuzunu kullanmakta ve çevreye
dair tutum ve davranışların değişmesi

için eğitim sağlamaktadır. Birçok
politika alanında eylem, bütün
düzeylerde iş dünyası ve ticaret alanına,
okul çağındaki çocuklara, halka,
hükümete ve yerel hükümete
yönlendirilmektedir.
• Yerel hükümet planlama süreçlerinde
Çevre Ajansı; İlçe Stratejik planlarından
bireysel planlama uygulamalarına kadar
planlamaya dair bütün meselelerde yasa
gereği danışma merciidir.

Proje Sonuçları
• Çevrenin sağlam denetimi,
düzenlenmesi, korunması ve yönetimi.
• Kapsamlı ve çevreye duyarlı planlama
– böylece bölge sakinlerinin korunması.
• Koordineli farkındalık yaratma
faaliyetlerinin sağlanması.
• Doğal afetlerin potansiyel etkilerinin
azaltılması.

Projenin Sürdürülebilirliği
• Lisanslar ve hükümet ödenekleri
sayesinde düzenli mali destek sağlamak,
• Çevre sorunlarını yönetirken bunun
vatandaşlar ve gelecek nesiller
üzerindeki etkilerini ve ekonomik
etkilerini akılda tutarak hareket etmek.

Polonya’da “Kirleten Öder” İlkesi
ile Çevreye Finansman
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı: Çevre
Koruma ve Su Yönetimi Ulusal Fonları
Proje Ortakları: Çevre Bakanlığı, Çevre
Koruma Bankası, Doğa Koruma ve Su
Yönetimi Bölgesel Fonları
Başlangıç Tarihi: 1990
Yer: Polonya
Bütçe: 5.000.000.000 avro

Telefon: +4822 4590124
Email: fundusz@nfosigw.gov.pl

Proje Ayrıntıları
Özet
1980’lerin sonuna doğru Polonya’daki
kirlilik tehlike çanlarının çaldığı seviyelere
gelmiştir. Polonya toplumunun %30’undan
fazlası ekolojik risk taşıyan alanlarda
yaşamaktaydı, nehirlerin %35’inden fazlası
endüstriyel kullanım için uygun değildi ve
birçok şehirdeki hava kirliliği kabul edilebilir
sınırların çok üzerindeydi. Kirletenlere
zorla kesilen cezalarla oluşturulan mevcut
çevresel koruma fon sistemi etkisizdi çünkü
bu ödemeler enflasyon sebebiyle düşük
kalmaktaydı ve mali kaynaklar toplansa
bile çoğunlukla kötüye kullanılmaktaydı.
Bu durum, sistemin denetlenmesi ve mali
kaynakların düzgün bir biçimde yönetilmesi
için bağımsız bir kurumun oluşturulmasını
zorunlu kılmıştı.

Proje Hedefleri
• Çevre koruma fonlarının
toplanmasından ve dağıtılmasından
sorumlu bağımsız bir kurumun
oluşturulması: Ulusal Çevre Koruma
Fonu (NFOŚOGW)

Proje Faaliyetleri
Başlangıçta, NFOS’nin bütün geliri, çevre
cezalarından ve çevrenin kullanımı sonucu
yapılan ödemelerden gelmiştir. 2006 yılında
Polonya kanununun Avrupa mevzuatına
uygun hale getirilmesi süreci, enerji
sektöründen ve araçların geri dönüşümünden
yeni eko-ödemelerin getirilmesi ile
sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, her ne kadar
kirleticilerin emisyonları büyük ölçüde azaltılsa
da, çevre cezalarından ve ödemelerinden
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toplanan fonlar artmaktadır ve bugün yılda
300 milyon Euro’ya ulaşmıştır.
NFOS’nin fonlarının önemli bir bölümü,
imtiyaz sahiplerine çevre yatırımları için
tercihli krediler biçiminde aktarılmaktadır.
Bu kredilerin ödenmesi (faiziyle birlikte),
bu fonların çevresel faaliyetler için yeniden
kullanılmasına olanak vermektedir. NFOS
bunu yaparak, normal faaliyetini yerine
getirirken çevre koruma için toplanan fonların
yıllık miktarını artırabilen bir “döner fon”a
dönüşmektedir.
Tercihe bağlı eko-krediler, NFOS’nin büyük
bir paydaşı olduğu BOS (Çevre Koruma
Bankası) tarafından da verilmektedir.
Bölge çapında, bu tür krediler WFOSİGW
(Çevre Koruma Bölgesel Fonları) tarafından
verilmektedir. Bunların her ikisi de
birbirleriyle işbirliği içinde ve NFOS ile benzer
biçimde işleyen ayrı yasal varlıklardır.

Çevre faaliyetine bir başka örnek de,
Polonya’nın kamu borcunun bir kısmını
çevresel faaliyetler için kullanan Ekofundusz
(Ekofon)’dur. Kredi veren ülkelerden bazıları
Polonya’nın borcunun çevrenin korunmasına
aktarılmasını kabul etmiştir.

Proje Sonuçları
• “Kirleten Öder” ilkesine dayanarak
bağımsız bir çevre finansman kurumu
oluşturulmuş ve bu, Polonya’nın çevre
kalitesini iyileştirme sürecini derhal ve
hızla başlatmıştır.
• Şimdiye dek NFOS 14000’i aşkın çevre
projesine destek vermiş, Polonya çevre
finansman sisteminde kilit önem
taşıyan bir unsur haline gelmiştir.
• Toprağın, suyun, havanın ve doğanın
korunması ile eko-eğitim gibi
faaliyetlere mali kaynak sağlanmıştır.

Projenin Sürdürülebilirliği
AB yönergelerinin uyarlanmasının, AB’nin
çevre alanındaki yardımlarının ve en önemlisi
NFOS tarafından geliştirilen döner sistemin,
bütün hepsinin sonucunda ortaya çıkan yeni
fonlar, NFOS için Polonya’da yıllarca sürecek
verimli bir çevresel finansman için sağlam
temeller oluşturmaktadır.

Daha da önemlisi, Polonya’da ekoloji dostu
yatırım finansmanı alanında da etkili olan
çevre ödemeleri sistemi, ekonomik gelişmeyi
yavaşlatmamıştır ve mali kaynak birimleri
Çevre Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde
çalıştığından hem esnek hem de etkili olma
niteliklerini taşımaktadır.
Bu sistem, Dünya Bankası, OECD, AB ve
diğerlerinin de ifade ettiği gibi, uluslararası
alanda ün ve beğeni kazanmıştır.
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• Bu yatırımlar, Polonya’daki çevrenin
kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiş ve
vatandaşların çevre konusundaki
farkındalığını artırmıştır.
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Avrupa’nın 2010 Yeşil Başkenti Stockholm
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Stockholm Belediyesi
Başlangıç Tarihi: 2007
Bitiş Tarihi: 2010 sonu
Yer: Stockholm-İsveç
İletişim Bilgileri
Stockholm Şehri İdari Bürosu
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Linkler ve Faydalı Dokümanlar
http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/green_cities_
submenu/awardwinner_2011.html

Proje Ayrıntıları
Özet
2010 yılında AB Komisyonu, Stockholm’ü,
Yeşil Başkent ödülüne layık ilk şehir olarak
ilan etmiştir. Komisyonun “Avrupa’nın Yeşil
Başkenti” düşüncesiyle amaçladığı şey, her
yıl bir şehri diğerlerine örnek olarak işaret
ederek ve bu yolda önderlik ederek şehirlerdeki
yaşama ortamını ve bir bütün olarak çevreyi
iyileştirmektir. Söz konusu ödül, çevre
dostu şehir yaşamına önderlik eden ve çevre
standartlarının yakalayan, amaçlara yönelik
önlemlere uyum, sürekli çevresel iyileştirme
ve sürdürülebilir kalkınma konularında tutarlı
sonuçlar sergileyen şehirlere verilmektedir.

Proje Hedefleri
• Şehir Konseyi, Vizyon 2030 adında,
geleceğin ana hatlarını belirleyen bir

belgeyi kabul etmiştir. Vizyon’a göre
2030 yılının Stockholm’ü dünyanın en
cazip şehirlerinden biri, en temiz ve en
güvenli başkentidir.
• Şehrin yeni Çevre Programı’nın temel
amacı, belediyenin faaliyetlerinin
herkesi kapsayacak biçimde “yeşil” hale
getirilmesini koordine etmektir.
• Söz konusu program, sürdürülebilir bir
Stockholm yaratma işindeki en önemli
iki grup olan Stockholm sakinleri ve
şehrin iş çevreleri arasındaki işbirliğinin
temelini oluşturmak için de
tasarlanmıştır.

Proje Faaliyetleri
Çevre Programı, tüm şehri kapsayan bir
politika belgesidir. Programın bütün hedefleri,
Stockholm belediyesi faaliyetlerinin bütün
boyutlarına uygulanacak ve şehir yönetiminin

Kural gereği, Çevre Programı, hangi
önlemlerin hayata geçirileceğini açıkça
belirtmemekte, önlemlerin toplum üzerindeki
daha geniş etkilerine dair tahminde de
bulunmamaktadır. Bu da, ne hedeflere
ulaşmanın maliyetlerinin, ne de Çevre
Programı’nın makro-ekonomik sonuçlarının
ayrıntılı biçimde hesap edilebildiği ya da
tahmin edilebildiği anlamına gelmektedir.
Çeşitli faaliyet alanları, kendilerine verilen

görevler ve sorumluluklar ile bütçeleri
çerçevesinde hedeflere ulaşmak için maliyet
açısından en etkili önlemleri kendileri seçmek
zorundadırlar.
Şehrin tamamı için kilit önem taşıyan
çevre sorunları ve hedef alanları şu şekilde
belirlenmiştir:
• Çevre açısından verimli ulaşım
• Tehlikeli malzemelerden arınmış mallar
ve binalar
• Sürdürülebilir enerji kullanımı
• Toprak ve suyun sürdürülebilir
kullanımı
• Çevre üzerinde en az etkiyi yaratacak
bir atık arıtımı
• Kapalı mekânlarda da sağlıklı bir çevre

Proje Sonuçları
• Şehir, çevreye dair boyutların bütçe,
işletimsel planlama, raporlama ve
denetleme alanlarında hesaba

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Kamu Uygulamaları

her bir komitesi ve kurulu için yol gösterici
ilkeler olarak işleyecektir. Belediyenin çeşitli
komite ve kurulları, şehir çapındaki amaca
ulaşmak için kullanacakları hedeflerini
belirlemeden önce, kendi analizlerine ve çevre
alanındaki çalışmalarına dayanarak, kendi
çevresel etki ve kaynakları konusunda hesap
vereceklerdir. Bu çalışmalar, şehrin mali ve
işletimsel faaliyetler için kurulan birleşik
yönetim ve takip sistemi uyarınca, beledi
komite ve kurullarca yerine getirilen normal
işletimsel planlama ve takip çalışmalarına dâhil
edilecektir. Çevresel çalışmaların planlanması,
uygulanması ya da takibi için ayrı bir süreç
geliştirilmeyecektir.
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katıldığını garanti eden bir birleşik
yönetim sistemine sahip hale gelmiştir.
• Şehir, 1990’dan bu yana şehirde
yaşayan kişi başına karbondioksit
salımını %25 oranında azaltmıştır.
• Şehir, 2050 yılı itibariyle fosil yakıtsız
olma hedefini benimsemiştir.

Projenin Sürdürülebilirliği
• Şehrin kapsamlı altı hedefinin takibi,
göstergeler ile programa dâhil olan
hedef ve amaçlar doğrultusunda

şekillendirilen takip yöntemleri
aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
• Programın sonundaki ek bölümü,
performansın ölçülmesinde
kullanılabilecek bir dizi takip göstergesi
sunmaktadır. Takip sorumluluğuna,
konuyla en alakalı göstergelerin
geliştirilmesi de dâhildir.
• Takip işlemi, kullanıma sunulmak üzere
olan internet üzerinden çalışacak yeni
faaliyet destek aracı kullanılarak
gerçekleştirilecektir.

Macaristan Ulusal Çevre Konseyi
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Ulusal Çevre Konseyi
Başlangıç Tarihi: 1996
Yer: Macaristan
İletişim Bilgileri
Telefon: +36 1 4573 347
Email: oktt@ktm.x400gw.itb.hu

Proje Ayrıntıları
Özet
Macaristan, çevre koruma alanında
parlamentoyla birlikte çalışan 3 temel kuruma
sahiptir: Gelecek Nesiller için Parlamento
Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal
Konseyi, Ulusal Çevre Konseyi. Sonuncusu,
özel ve bağımsız bir danışma organıdır ve üçü
arasındaki en etkili birimdir.

Proje Hedefleri
• Çevre koruma için geniş çaplı
toplumsal, bilimsel ve profesyonel
temeller oluşturmaktır. Organ aynı
zamanda sürdürülebilir kalkınmanın
çevre “ayağını” da “korumaktadır.”
Çeşitli çevresel programların temel
ilkeleri, yasal kurallar, çevreyle ilgili
bütün kararlar ve diğer konularda taraf
olmaktadır.
• Temel toplumsal grupları temsil
etmektir. Konsey, akademik çevreden, iş

dünyasından ve STK’lardan gelen
temsilciler ile Çevre ve Su Bakanı
olmak üzere 25 üyeye sahiptir.

Proje Faaliyetleri
• Planlanmış kamusal, sektörel ya da
kurumsal düzenlemeler ve/veya diğer
kalkınma programlarına hakkında fikir
beyan etmektedir. Kendisine ait
yayınları, araştırmaları ve kalkınma
programlarını hayata geçirme hakkına
sahiptir.
• Çevre koruma konseyleri, hükümetlerin
doğanın korunması ve çevre politikaları
ile bilimsel, toplumsal, uluslararası ve
sürdürülebilirlikle ilgili kıstasları hesaba
katan orta ve uzun vadeli stratejilerin
geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı
olmaktadır.
Konseyler, bir çevre politikası/stratejisi
meselesini görüşmek üzere yılda bir kez
konferanslar düzenlemektedir. Söz konusu
konsey, ortak duruşları ve tavsiyeleri taslak
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Proje Internet Sitesi:
http://www.eeac.net.org/workgroups/
bled/presentations/pres_hun.htm
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haline getirmekte ve bunları bir yandan kendi
hükümetlerine, diğer yandan Birliğin diğer
denk organlarına, yani Parlamento’ya ve onun
uzman komiteleri ve uzman müdürlüklerine,
v.b. iletmektedir.
• Konsey, 1999 yılında Budapeşte’de
düzenlenen, AB’nin Doğu’daki
Genişlemesi ve Avrupa Çevre Politikası
konulu EEAC Yıllık Konferansı’nın
7.’sine yaptığı gibi uluslararası
konferanslara ev sahipliği yapmaktadır.
• Konsey şu fiili programları
yürütmektedir:
• Ekonomik Kalkınma Fiili Programı
• Ulaşım Fiili Programı
• Toplumsal Yenilenme Fiili Programı
• Toplumsal Altyapı Fiili Programı
• Çevre ve Enerji Fiili Programı
• Kamusal Reform Fiili Programı
• Elektronik Yönetim Fiili Programı

Proje Sonuçları
Konseyin rolü, sektörler arası toplantılara
katılmak değil, kavramların detaylandırılması
ve/veya standart metinler karar alıcılara
sunulmadan önce bunlar hakkında fikir beyan
etme konusunda işbirliği yapmaktır.
Kurulduğu anda itibaren Ulusal Çevre
Konseyi, çevre ve doğanın korunması alanında
Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren
tavsiye organlarını birleştirme konusunda
işbirliğine taraf olmuştur.

Projenin Sürdürülebilirliği
Macaristan’da Konsey’in işleyişi, iş
dünyasındaki federasyonların, sivil toplum
kuruluşlarının ve bilim çevrelerinin
temsilcilerinin, riskleri ve çevre sorunlarının
olası çözümlerini hep birlikte ve düzenli
olarak tartıştığı bir ortamın varlığı anlamına
gelmektedir. Üyeler hep birlikte ortak karar
alabilir ya da azınlık fikri oluşturabilir. Şimdiye
dek ülkede bu şekilde işleyen başka bir kurum
bulunmamaktadır.

Akdeniz’e Yerel Enerji
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Ancona Belediyesi, İtalya

Başlangıç Tarihi: Aralık 2007
Bitiş Tarihi: Kasım 2009

Bütçe: 616.296 avro
İletişim Bilgileri
EASY AGENCY
Telefon: +39.071.207.27.57
+39 071 222 2673
Email: marco.cardinaletti@comune.
ancona.it, sanja.vukorep@comune.
ancona.it
Proje İnternet Sitesi:
www.easyaction.eu

Yer: Portonovo Bay (Ancona, İtalya),
Sykies (Yunanistan), Vila-real (İspanya) ve
Split (Hırvatistan)

Proje Ayrıntıları
Özet
Modern Akdeniz şehirlerindeki enerji
sistemlerinin, sürdürülebilir kalkınma
bağlamında geliştirilmeye ve iyileştirilmeye
ihtiyacı vardır. Günümüzde, iklim
değişikliğine en fazla sebep olan ve çevre
üzerinde de kayda değer bir etki bırakan
fosil yakıtlara büyük bir bağımlılık söz
konusudur. Bu bağımlılık, hükümetleri ortak
bir paydaya dayanan yerel enerji stratejileri
belirlemek amacıyla işbirliği yapma konusunda
teşvik etti. Bu ortak payda şuydu: enerji
verimliliğini azami seviyeye çıkarmak ve
iklim değişikliğine yol açan gaz salımlarını
azaltmak için yenilenebilir kaynaklardan
elde edilen enerjiyi artırmak. Yerel düzeyde,
bu hedeflerin tutturulması, sürdürülebilir

enerji modellerinin geliştirilmesine yönelik
sürekli ve gözden geçirilen bir planlama
gerektirmektedir. Bu modeller, bölgenin gerçek
ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur ve yerel
halkın ihtiyaçlarını karşılayan eldeki kaynakları
(güneş, rüzgar, biyokütle, v.b.) bulmanın bir
yöntemini sunmaktadır.
Bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli
olan en temel şeylerden biri, yönetim
modelleri ve yönetişimin yenilenmesi, güçlü
bir siyasi irade ile uygulamalı teknolojiler
ve enerji altyapılarına yönelik araştırmaya
kapsamlı yatırımlardır. Bu da, bütünleşik
enerji politikaları ve kamusal / özel enerji
sektörü girişimlerine destek teşvikleri
veren yasal normlar gerektirmektedir.
Tüm bu bahsedilenlerin yanı sıra, “halkın
toplu hafızasında, alışkanlıklarında, yaşam
biçimlerinde ve insanların genel olarak yaşayış
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Proje Ortakları: Sykies Belediyesi
(Yunanistan), Split ve Dalmatia İlçesi
(Hırvatistan), Adriyatik ve İyonya Şehirleri
ve Kasabaları Forumu, Svim (Yunanistan),
Sviluppo Marche SpA (İtalya Marche
Bölgesi Kalkınma Topluluğu), Marche
Bölgesi (İtalya), Vila-real (İspanya),
Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea (İspanya), Ancona
Belediyesi (İtalya)
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tarzlarında kültürel bir değişimi” de gerekli
kılmaktadır.
EASY ENERJİ programı (Akdeniz
Yerel Halkları için Enerji Eylemleri ve
Sistemleri), sürdürülebilir enerji toplulukları
oluşturabilmek amacıyla, yerel düzeyde
küçük/orta ölçekli merkezden uzak kentsel
bölgelerde uygulanabilecek standart bir enerji
sistemi modeli tanımına yönelik çalışmaktadır.
Deneysel bir enerji planlama girişimi Ancona
(İtalya), Sykies (Yunanistan), Vila-real
(İspanya) ve Split-Dalmatia (Hırvatistan)
şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.
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Proje Hedefleri

26

EASY projesinin (Enerji Eylemleri ve
Sistemleri) temel hedefi, Adriyatik
Bölgesi’ndeki küçük/orta ölçekli, merkezden
uzak kentsel bölgelerde (örneğin adalarda,
turistik bölgelerde, v.b.) uygulanabilecek
ve küçük/orta ölçekli sürdürülebilir enerji
toplulukları oluşturabilecek bir enerji sistemi
için Standart bir Model tanımlamaktır.
Temel olarak proje, Adriyatik ve Akdeniz’deki
bölgelerde, merkezden uzak farklı kentsel
alanlar (adalar, turistik bölgeler, v.b.) için
eşsiz bütünleşik bir sürdürülebilir enerji
planı tanımlayacaktır. Söz konusu proje,
sürdürülebilir enerji toplulukları oluşturmaya
ve çoğaltmaya odaklanmaktadır. Aynı
zamanda, ortak duyarlılığı, teknik bilgibeceriyi, yasal ve kurumsal irade ile tüm
paydaşlar için piyasa koşullarını artırmayı da
hedef olarak belirlemiştir. Sistem, Portonovo
körfezi (Ancona, İtalya), Sykies (Yunanistan),
Vila-real (İspanya) ve Dalmatia-Split
(Hırvatistan) gibi tipik Akdeniz alanlarında
doğrudan uygulanmış ve test edilmiştir.
Buradaki düşünce, diğer topluluklara da
teknik destek sağlayacak bir sürdürülebilir
enerji toplulukları ağı oluşturmaktır.

Proje 4 eksene dayanacaktır:

1. Sürdürülebilirlik
• Çevreye ve yerel ekosistemlere saygı
duyarken yenilenebilir yerel enerjilerin
en iyi karışımını seçmek (güneş, rüzgâr,
biyokütle, v.b.)
• Özel girişimler için teşvikler yaratarak
ve iş imkânları oluşturarak yerel pazara
hareket getirmek

2. Yenilik
• Yeni teknolojik ve yönetsel çözümler
getirmek
• Çeşitli sektörlerde enerji verimliliğini
iyileştirmek amacıyla uygun önlemler,
yeni araçlar ve en ileri ve yenilikçi
materyalleri sunmak

3. Bütünleşme
• Arazi planlama araçlarıyla düzenleyici
normların bütünleştirilmesi
• Teknoloji ile arazinin bütünleştirilmesi
• Enerji politikaları ile toplu çıkarların
bütünleştirilmesi

4. Katılım
• Yerel enerji stratejilerinin
belirlenmesinde yerel tarafların da dâhil
edilmesi
• Haber dağılımının ve bilgili bir
topluluğun oluşturulması için halkın
eğitilmesi
• Diğer Akdeniz şehirleri ile ağ
oluşturulması

Proje Faaliyetleri
a. Dört yerel enerji forumu kurulması
(dâhil olan her ülke için bir tane olmak
üzere)
b. Dört ulusal yönetim kurulunun
oluşturulması
c. Yerel enerji faaliyetlerini desteklemek
üzere uluslararası bir EASY ajansının
oluşturulması

d. Yerel enerji sistemlerinde değişiklik
yapmak için yerel aktörlerin sürece
dahil edilmesi
e. Her ortak tarafından yerel bir uzman
grubu oluşturulması
f. Yerel bir ‘Enerji Sistemi Modeli’nin
tanımlanması
EASY Model, birbirine sıkı sıkıya bağlı ve
birbirini tamamlayan 4 makro aşamadan
oluşmaktadır ve her biri karşılıklı katılım
süreçleri yoluyla geliştirilmiştir. En başından
itibaren, Yerel Halkı sürece dâhil etmeyi
amaçlamaktadır.
Aşamalar 1, 2, 3, 4 – Katılım Süreci
Model, bölgedeki temel “aktörlerin” bu
dört aşamanın her birine katılmasını
gerektirmektedir. Birincil hedef, bütün
paydaşları mümkün olduğunca sürece dahil
ederek bölgeye dair farklı uzmanlık alanlarını
kapsayan bir vizyona ulaşmaktır. Müzakere
ve demokrasi sayesinde bu paydaşlar, ortak
bir sürüdürlebilir enerji ve bölgesel kalkınma
modeli oluşturabileceklerdir.

1. Aşama –Değerlendirme
Değerlendirme aşaması, bölgedeki Enerji
Sistemi’ni bir bütün olarak analiz eder,
sistemin işleyeceği meselelere, kaygılara ve
zayıf noktalara odaklanır.

2. Aşama – Planlama
Planlama aşaması sırasında LAPSE
(Sürdürülebilir Enerji için Yerel Eylem
Planı) geliştirilir. Söz konusu belge, Yerel
Yönetim’in yerel enerji sistemini geliştirmek
için üstleneceği bütün stratejileri, hedefleri
ve öncelikli eylemleri sistematik bir
biçimde düzenler. Yerel enerji politikasının
şekillendiği aşama, bu aşamadır.
3. Aşama – Uygulama
Uygulama aşaması iki temel adımdan
oluşur: (i) LAPSE’deki eylemleri gerçeğe
dönüştüren tekli projeleri geliştirmek ve
(ii) bir başlangıç senaryosu oluşturmak,
bu senaryo asgari önlemler, küçük ölçekli
yatırımlar, kısa zamanlamalar, az sayıda
yerel katılımcı gerektirir. Bir dizi senaryo
sonucunda, daha karmaşık, çeşitli projeleri
bütünleştiren, uzun geliştirme süreleri olan
ve daha fazla mali kaynak ile daha fazla
yerel katılımcı gerektiren nihai bir projeye
ulaşılır.
4. Aşama – Değerlendirme Ve
Raporlama
Değerlendirme, LAPSE (Sürdürülebilir
Enerji için Yerel Eylem Planı) içerisinde
tasarlanan Sürdürülebilirlik Gösterge
Sistemi’ne dayanmakta ve LAPSE
içerisindeki hedef ve amaçları göz önünde
bulundurmaktadır. Gösterge Sistemi,
planın aşamalı olarak uygulanmasının
denetlenmesi için önemli bir araçtır ve
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EASY Enerji projesi kapsamında, Hırvatistan’ın Brač adasında 22-25 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen International
“Hydrogen on Islands” (Adalarda Hidrojen) konferansından görüntüler.
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elde edilecek sonuçlar ile bu sonuçların
makro hedeflerden ne kadar saptığını
değerlendirmektedir. Bu aşamanın nihai
sonucu Nihai Rapor olacak, bu da Yerel
Yönetimler’ in düzeltici kararlar benimseyip
benimsememe, hedefleri gözden geçirme,
yeni bir Enerji Planlama döngüsü başlatıp
başlatmamaya v.b. karar vermesi için çok
büyük önem taşıyacaktır.
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Projenin Sonuçları
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“EASY Model” nihai sonuçtur: dört pilot
deneyime dayanan bütüncül bir yöntemdir. Bu
yöntem, Yerel Sürdürülebilir Enerji Stratejileri
belirlemeyi amaçlayan diğer Akdeniz
şehirlerine de uygulanabilir. Projenin temel
sonucu, yerel enerji planlarının geliştirilmesi
ve her şehir için enerji denetiminin
gerçekleştirilmesi olmuştur. Bununla birlikte,
projenin en çarpıcı sonucu bütün paydaşların
(özel sektör, kamu sektörü, üniversiteler,
araştırma merkezleri) sürece dâhil edilmesi
olmuştur.

Projenin Sürdürülebilirliği
Yöntem, Akdeniz havzasında yer alan diğer
benzer alanlarda da uygulanabilecek ve hayata
geçirilebilecek öneriler sunmaktadır. Model
diğer Yerel Halkların da kendi yerel enerji
sistemlerini, enerji verimliliği önlemleri ile
yenilenebilir kaynaklardan yayılmış mikro
enerji üretimini birleştirmeyi amaçlayan
adım adım bir süreçle geliştirmelerini ve/
veya iyileştirmelerini desteklemek için
oluşturulmuştur. Sürdürülebilirliği bütün
yerel paydaşların dâhil olmasıyla garanti altına
alınmıştır.
Projenin devamı, kapsanan bölgenin
genişletilmesini ve daha fazla Akdeniz şehrinin
dahil edilmesini amaçlamaktadır.

Ancona Belediyesi’nde bir “EASY ofisi”
kuruldu. Bu ofis, aktif hale gelerek bütün

EASY ortaklarınca desteklenmek suretiyle
projenin internet sitesine yeni materyaller
ve dokümanlar yükleyecektir. Dahası, ofis,
Ancona Üniversitesi ve enerji Tasarruf
Ajansı ile birlikte Portonovo EASY Planının
uygulanmasını denetlemek ve Yönetim’in
EASY yöntemini Ancona’nın diğer
bölgelerinde (liman, merkez, banliyo, v.b.)de
uygulamasını desteklemek amacıyla işbirliği
yapmaya devam edecektir.
Vila-real şehri kısa süre önce, tamamı Şehir
Konseyi tarafından finanse edilen bir Yerel
Enerji Ajansı oluşturmuştur. Ajans, hedeflerin
tutturulmasını düzenli olarak değerlendirecek
ve yeni modelin uygulanması esnasındaki yeni
durumlara uyum sağlayacak şekilde planın
özelliklerini uyarlayacaktır.
Sykies Belediyesi, EASY projesi çerçevesinde
Yerel Enerji Gözlemevi’ni kurdu. Burada yer
alan gönüllüler, , enerjiyle ilgili davranışlara
dair veri toplama ağına katılmak ve, tüketimler
ve enerjiyle ilgili davranışların, tutum ve
yaşam biçimlerinin değiştirilmesine bir örnek
teşkil etmek istediklerini ifade eden belediye
sakinleridir. Toplanan verilerden elde edilen
sonuçlar ve tüketim seviyelerindeki değişimler
(ya da gerçekleşmeyen değişimler) de Yerel
EASY Planı’nın denetlenmesi ve güncellenmesi
için kullanılacaktır.
Split ve Dalmatia ilçeleri, eylemin
sonuçlanmasının ardından, Brac Adası’nın
Yerel Enerji Modeli’nin, enerji tüketimine dair
arzulanan senaryoların gerçekleştirilmesine
doğru şu adımların belirlenmesi suretiyle
daha da geliştirilmesi planlanmaktadır. Bunlar
arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapanları desteklemek amacıyla Brac
Adası için yerel bir fon oluşturulması ile Brac
Adası’ndaki enerji sektörünün sürdürülebilir
bir biçimde gelişiminin planlanması ve
başarılması için gerekli bütün aktörlerin
belirlenmesi ve yönetimi yer almaktadır.

Kırsal Kalkınma için
Çevre Dostu Teknolojiler
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Laconia Bölgesi Valiliği

Başlangıç Tarihi: Aralık 2005
Bitiş Tarihi: Mayıs 2009
Yer: Peloponnisos, Yunanistan
Bütçe: 2.193.875 avro

Proje Ayrıntıları
Özet
Evrotas Nehri’nin akaçlama havzası, dağlık
arazi yapısı ve nüfusun azalma tehlikesi
nedeniyle “daha az tercih edilen” bir bölge
olduğu düşünülmektedir. Havza, nehir
suyunun aşırı kullanımından mustarip
olmakta, bu da nehrin zaman zaman tamamen
kuruması ve balık popülasyonları için yıkıcı
etkilere yol açması anlamına gelmektedir.
Bölge, aynı zamanda nokta kaynaklı ya da
nokta kaynaklı olmayan yüksek seviyede
kirlenmeden de mustariptir, ancak özellikle

İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Dimitrios Lakakos
Telefon: +30 27310 93846
Email: grafeio.symvoulou@lakonia.gr
Proje İnternet Sitesi: http://ec.europa.
eu/environment/life/project/
Projects/index.cfm?fuseaction=home.
createPage&s_ref=LIFE05%20ENV/
GR/000245&area=2&yr=2005&n_proj_
id=2835&cfid=90017&cftoken=1c53aaa
9b2b08485-40F2FCF0-FB63-B40D-86DE
24C9DC76CF9E&mode=print&menu=f
alse
Linkler ve Faydalı Dokümanlar
Layman raporu (pdf)
böcek ilaçlarının kullanımı gibi tarımsal
kaynaklardan ve zeytinyağı ve portakal suyu
sektörlerinin atıklarından zarar görmektedir.
Zeytin değirmenleri yılda yaklaşık 60.000 m3
atık su, 57.000 ton ıslak atık ve 6.300 ton
fenollü bileşik üretmektedir.
Bu projeye dek, nehir havzası bölgesi için bir
yönetim planı oluşturulmasına izin verecek
hiçbir araştırma gerçekleştirilmemiştir.

Proje Hedefleri
• Projenin hedefi, en son çevre dostu
teknolojilerle sosyo-ekonomik etkenleri
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Proje Ortakları: Girit Teknik Üniversitesi,
Yunanistan Helen Deniz Araştırmaları
Merkezi, Yunanistan Laconia Kalkınma
Şirketi S.A. Yunanistan Alpha Mentor,
Yunanistan Toplumsal Araştırma Ulusal
Merkezi, Yunanistan Elos Belediyesi,
Yunanistan Skala Belediyesi, Yunanistan
Pellana Belediyesi, Yunanistan Mystra
Belediyesi, Yunanistan Oinountos
Belediyesi, Yunanistan Faridos Belediyesi,
Yunanistan Krokean Belediyesi, Yunanistan
Therapnon Belediyesi
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Proje kapsamında Evrotas Nehri için Entegre Su Havzası Yönetim Planı hazırlanmıştır.

birleştirerek Evrotas Nehri Havzası ve
kıyı bölgesi için bütünleşik bir yönetim
planı oluşturmaktı.
• EnviFriendly projesi, tarım arazisinden
kaynaklanan yaygın kirliliği asgariye
indirmek için kullanılabilecek çevre
dostu teknolojilerinin oluşturduğu bir
“alet çantası” yaratmayı ve bölgedeki
zeytinyağı ve portakal suyu üretiminden
kaynaklanan atık suların ve katı
atıkların arıtılması için üç prototip
birimin hayata geçirilmesi ve test
edilmesini planladı.
• Ortaklaşa ve tamamlayıcı faaliyetler
arasında, havzada mevcut kirlilik
yüklerinin miktarlarını belirlemek,
nehir seti erozyonunu denetim altına
almak ve değişimleri tahmin etmek
amacıyla hidrolojik ve jeo-kimyasal
analizlerden modeller geliştirmek yer
almaktadır.

• Proje, Evrotas Nehri havzasında yeraltı
sularından akaçlama kanallarına giden
nitrat miktarında %60-80 azalma
hedefledi.

Proje Faaliyetleri
• EnviFriendly projesi, nehir
havzasındaki hidrolojik ve fizikselkimyasal parametreleri kontrol etmek
amacıyla denetleme istasyonları kurdu.
• Çevresel baskıların ve örnek
senaryoların bir risk değerlendirmesi
gerçekleştirildi. Nehir havzasının,
kirliliğin yoğunluğunu azaltma –
hafifletme- yönünde doğal bir becerisi
olduğu gözlendi ve tortu, sazlık ile
yeraltı ve yüzey sularından sistematik
biçimde numune alınması ve
kaydedilmesi gerçekleştirildi.

• Bölgedeki zeytinyağı fabrikalarından
gelen atıkların ve sofralık zeytin üreten
şirketlerden gelen atık suların arıtılması
için prototip birimleri test edildi.
• Yerel paydaşların katıldığı toplantılar ve
anketlerle sosyo-ekonomik kaygılar
değerlendirildi.

Projenin Sonuçları
• Elde edilen sonuçlara göre, sazlıkların
uygun bir biçimde yönetilmesiyle
akaçlama kanalına giren nitrat
nitrojenin % 77’si ve fosforun tamamı,
bitkilerin emmesi sonucunda ortadan
kaldırılabilmektedir.
• Bitkisel ıslah, atık sulardaki nitrat
miktarında %80 oranında bir düşüş
sağlamıştır.
• Atık suları arıtmak için yapılan
elektroliz BOD içeriğini %50 oranında
azaltmıştır.
• Nehir havzasının kirliliğin
yoğunluğunu artırma yönündeki doğal
becerisi nitrojen ve fosfor miktarlarını
sırasıyla %96 ve %98 oranında
azaltmıştır.

Evrotas Nehrinin Sparta Vadisiniden geçtiği bölge

Projenin Sürdürülebilirliği
• Valilik, zeytinyağı fabrikası sahiplerine,
ancak atık suların denetlenmesi için bu
tekniklerden birini benimsedikleri
takdirde yıllık izinler vereceğini
belirtmektedir. Valilik ayrıca, Su
Çerçeve Yönergesi’ni hayata geçirme
çabalarına paralel olarak, suları
kirletenlere yasalara uygun biçimde bir
sınırlama getirileceğini de taahhüt
etmiştir.
Evrotas nehir havzası için nihai
bütünleşik yönetim planı, belirlenmiş
bütün çevresel ve sosyo-ekonomik
unsurları hesaba katmıştır. Planın altı
ekseni bulunmaktadır. Bunlar, tarımsal
kalkınma, içme suyu, sulama, kirliliğin
azaltılması, taşkın ve kuraklığa cevap ve
biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.
Planın etkili biçimde uygulanabilmesi
için Laconia’da Yerel bir Kalkınma
Gözlemevi resmen kurulmuştur. LIFE
projesi, Evrotas Nehri havzası için
bütünleşik bir yönetim planını başarıyla
geliştirmiştir. Projenin çalışmalarının
önemi, Yunanistan Merkezi Su Ajansı
tarafından da tanınmıştır.
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Zeytin üretimi Loconia Bölgesinde geleneksel bir
üründür.
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Üniversite Binasında Yaşam
Döngüsü Maliyet Modellemesi
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Landeshauptstadt St. Poelten, Avusturya
Başlangıç Tarihi: 2004
Bitiş Tarihi: 2006
Yer: St. Poelten, Avusturya
Bütçe: yaklaşık 50 milyon avro (planlama
sürecinden nihai tamamlanmaya dek)
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Thomas Dewina
Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Kamu Uygulamaları

Telefon: +43 2742 333 3000
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Email: magistratsdirection@st-poelten.gv.at

Proje Ayrıntıları

Projenin Hedefleri

Özet

Başlangıç noktası, Landenhauptstadt St.
Poelten’in, St. Poelten Üniversitesi için 2000
öğrenci, 117 tam zamanlı çalışan ve 252
öğretmen için, Yeşil Satınalma Süreci sayesinde
sürdürülebilir, ekonomik ve verimli nitelikler
taşıyan yeni bir bina inşa etme planı idi.
Burada amaç, bu inşaat projesinin ihalesi ve
gerçekleştirilmesi için yeni ve yenilikçi bir
yol izlemekti. Temel fikir, 25 yıllık yaşam
döngüsü maliyet düşüncesine dayalı bir ihale
yürütmekti.

St. Poelten Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
ilk kez ihaleye çıkarak yaşam döngüsü maliyet
modeline dayalı bir inşaat projesi başlattı.
Binalarda ‘yaşam döngüsü maliyeti’ terimi, bir
binanın, projenin geliştirilmesinden inşasına,
binanın kullanımından yıkımına kadar, ‘var
olduğu sürece’ yarattığı bütün maliyetlerin
toplamı demektir. Bu terim aynı zamanda,
yaşam döngüsü maliyetlerinin en uygun
hale getirilmesi anlamına da gelmektedir.
Bu girişimin sebebi mali idi – araştırmanın
yapılmasından sonra Üniversite bu satın
alma sürecinin uzun vadede paradan tasarruf
yapmaya da olanak tanıyacağının farkına
varmıştır.

Proje Faaliyetleri
2004 yılının Aralık ayından 2005 Aralık’ına
kadar, bir kamu ihalesi prosedürü iki aşamada
uygulanmıştır; planlama, inşa ve mali destek
sağlama aşamalarında kamu ihaleleri Federal
Yasası uyarınca hareket edilmesi ve St. Poelten
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binasının 25

inşa, uygulama, 25 yıllık işletmenin finanse
edilmesi, bakım, muhafaza değeri ile
sözleşme kapsamındaki 25 yıl içerisinde
gerekli görülen bütün yatırımlar ile binaya
özgü enerji tüketimi için gereken bütün
yatırımlar göz önünde bulundurulmuştur.
En iyi teklifi veren, 6 üyeden oluşan bir
inşaat konsorsiyumu olmuştur. Projenin
gerçekleştirilmesi sırasında, yaklaşık 25
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yıllığına işletilmesiydi. Buradaki işletme terimi,
temel öğretim işi haricinde, üniversitenin
bütün işletme faaliyetlerini kapsamaktadır.
Prosedürün birinci aşaması, ilgili tarafların AB
çapında araştırılması ve onların ikinci aşama
için ön değerlendirmesinden oluşmaktaydı.
İhaleye teklif verenler adım adım, en iyi
teklif veren bulunana dek elenmiştir. En
uygun teklifin belirlenmesi için, planlama,
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milyon EUR değerindeki inşaat maliyetleriyle,
yalnızca 13 plan değişikliği yapılmış, böylece
yapılan tasarruf 40 milyon EUR’ya ulaşmıştır.

Projenin Sonuçları
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Yeni inşaat, yalnızca 15 aylık bir inşaat
süresinin ardından deneme amaçlı işletme
sürecine girmiş, anlaşılan şartnamede belirtilen
günde, müteahhit tarafından Landeshaupt’a
tamı tamına 17.5 ay sonra teslim edilmiştir.
Üniversite 1 Temmuz 2007’de tam faaliyete
geçmiştir. Standart bir satın alma sürecinin
aksine 3 ila 5 milyon EUR (yaklaşık %10)
tasarruf sağlanmıştır.
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Projenin Sürdürülebilirliği
Model, faaliyette olduğu yaklaşık iki yıllık
sürede en iyi uygulama örneği olmuştur.
Avrupa Kamu Sektörü Ödülü tarafından
2009 yılında En İyi Uygulama sertifikasını
kazanmıştır. Bina, Çek Cumhuriyeti, Almanya
ve Avusturya’dan gelen ve benzer satın alma
süreçlerini kullanmayı planlayan, kamu
sektöründen çeşitli delegasyonlar tarafından
ziyaret edilmiştir.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında
İyi Uygulama Örnekleri II

Özel Sektör Uygulamaları

Özel Sektör Uygulamaları

Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
SKY Televizyon Kanalı

İletişim Bilgileri
Telefon: + (44) 20 7705 3000

Yer: İrlanda

Proje Internet Sitesi:
http://www.jointhebiggerpicture.com

Proje Ayrıntıları
Özet
Sky, BK’nin önde gelen eğlence ve iletişim
şirketidir. BK ve İrlanda’daki hanelerin
üçte birinden fazlası SKY TV’ye kayıtlıdır.
BSkyB, pazardaki eşsiz konumunu kullanarak
müşterilerin karbon ayak izlerini azaltmalarına
yardımcı olurken kendi salımlarını da
azaltmaktadır. 2006 yılında dünyanın ilk
karbonsuz medya şirketi haline gelmiş
ve ‘(Daha Büyük Bir Resim)’ adlı iklim
değişikliği programıyla da çevre performansı
alanında daha fazla iyileşme gerçekleştirmeyi
taahhüt etmiştir. Söz konusu kampanya üç
alana odaklanmaktadır. Bu alanlar şunlardır:
işletimsel, tedarikçileri ve iş ortaklarını
etkileme ve müşterilere ilham verme.

Proje Hedefleri
Söz konusu program dört prensip üzerine
kuruludur: Bilgi Paylaşımı, Müşterilere İlham
Verme, Çalışanların Önünü Açma ve Çevre
Hedefleri Belirleme.
• 2020 yılı itibariyle toplam CO2
salımlarında (ton / £ m) %25 azalma
sağlanması,
• 2020 yılı itibariyle Sky’ın sahip olduğu
binalarda enerji verimliliğinde %20
artış olması,

• 2020 yılına kadar, enerji gereksiniminin
%20’sinin işyerindeki yenilenebilir
enerjilerden, işyerinde yenilenebilir
enerji kullanımından elde
edebilmesi(Sky,bunun için iş yerlerine
sahip olmuştur),
• 2012 yılı itibariyle filomuzdaki her bir
araç için CO2 salımlarında %25 azalma
sağlanması,
• 2008/09 yıllarındaki, esas alınan
seviyeye karşılık 2012 yılı itibariyle, iş
seyahatlerinden kaynaklanan FTE
başına düşen CO2 salımlarında %20
azalma olması,
• 2012 yılı itibariyle atıkların %70’inin
yeniden kullanılması veya geri
dönüştürülmesi,
• Su tüketiminin, 10m3/FTE’den +/1m3 olarak sabit kalmasının sağlanması,
• 2012 yılı itibariyle yeni kurulan
Sky+HD vericilerinin toplam enerji
tüketiminin %30 oranında azaltılması,
• 50 yoğun karbon tedarikçirimizle
birlikte hareket ederek, onlara karbon
ayak izlerini ölçme ve salımlarını daha
da azaltma konusunda yardımcı
olunması.
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İklim Değişikliği Kavramına
Geniş bir Bakış Açısı
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Proje Faaliyetleri
Şu faaliyetlerin denetlemesi amacıyla üst düzey
bir Çevre Yürütme Grubu’nun oluşturulması:
• BK’deki tüm işyerlerinde %100
yenilenebilir elektrik sağlanması,
• Gereksiz aydınlatmayı azaltmak için
kişinin varlığını algılayan detektörler
yerleştirilmesi ve daha verimli çalışan
soğutulmuş ışın teknolojili klima
sistemlerinin kurulması,
• CO2 salımlarını azaltmak için şirket
araçlarının ve ticari araç filosunun
gözden geçirilmesi,
• Çalışanların sürece katılmaya teşvik
edilmesi için bir karbon kredi kartı
çıkarılması, ayrıca çalışanların
ofislerinden ayrılırken bilgisayarlarını,
televizyonları ve ışıkları kapatmaları
konusunda teşvik edilmeleri için de
“Elektriği Kes!” kampanyasının
başlatılması,
• Hibrid araba satın alan çalışanlar için
nakit 1.300 £ geri ödeme planı
başlatılması,

• Çalışanlara yönelik bir atık azaltma
kampanyası başlatılması,
• 1.600 saha mühendisi için aracı yakıt
açısından verimli kullanma eğitimleri
başlatılması,
• Tedarikçiler ve ortaklarla, onlar da güçlü
çevre sicillerine sahip olmalarını sağlamak
amacıyla, tedarikçilerin satın alma
sürecindeki çevre performanslarını
değerlendirmek için bir süreç başlatılması;
çevre performanslarını iyileştirmek için de
tedarikçilere yönelik bir dizi atölye
çalışmasının gerçekleştirilmesi,
• Web sitesi ve TV programları aracılığıyla
enerji tasarrufu konusunda bilgi
verilmesi.

Proje Sonuçları
• Operasyon kaynaklı net sera gazı
salımlarını, işlerin kayda değer oranda
büyüdüğü bir süreçte, 2003 yılından bu
yana %12 azalttılar.
• Televizyon vericilerinde kullanılan
enerjiyi azaltmak için otomatik standby
sistemini devreye sokarak müşterilerinin

yılda yaklaşık 90.000 ton CO2 tasarrufu
yapmalarına yardımcı oldular; devreye
girdiği andan beri televizyon
vericilerinin enerji tüketimini yarıya
indirdiler.
• Son iki yılda karbon ayak izini %20
oranında azalttılar.
• 1.200 Sky çalışanı karbon kredi kartına
kaydını yaptırdı ve ilk hafta 50.000’in
üzerinde karbon kredisi kazanıldı.
• 2006 yılında Sky Haber Bültenlerindeki
çevre hikâyelerinin sayısını %100
oranında artırdılar.
• Bugün 70.000 fatura, kâğıt olarak
basılmak yerine internet üzerinden
gönderiliyor.
• Ürünlerinin tamamı, AB’nin Enerji
Verimliliği Gönüllü İlkeler Rehberi
tarafından tavsiye edilen salım
seviyelerinin altında bulunuyor ve
başlangıçtan bu yana televizyon
vericilerinin enerji tüketimini yarıya

indirdiler.
• Üretilen atık miktarında %8 azalma
gerçekleştirdiler.
• Geri dönüşüm oranlarını %60’tan
%63’e çıkardılar.
• En fazla karbon salımı gerçekleştiren ilk
50 tedarikçinin karbon salımlarını daha
iyi anlamak amacıyla onlarla bağlantıya
geçtiler.

Projenin Sürdürülebilirliği
• Enerji ve su tasarruf araçlarını devreye
sokmaya devam edecekler.
• İş seyahati ve filo salımlarında azalma
sağlamaya ve atık miktarını daha da
azaltıp geri dönüşümü daha da
artırmaya da devam edecekler.
• 10 tedarikçi de Sky’ın yolundan gitti ve
karbon nötr oldu.
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“The Bigger Picture” projesi ile Sky, müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına ve topluma, herkes için iyi şeyler yapmak ve
örnek olmak isteyen bir firma olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
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Paris’te Yakıt Pili Uygulaması
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Dalkia Ile de France
Proje Ortakları: EDF, Fransa EDF
Araştırma Merkezi, Veolia Environment
(Çevre) AR-GE, Ile-de-France bölge
konseyi, ADEME
Başlangıç Tarihi: 2004
Bitiş Tarihi: 2007
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Yer: Paris, Fransa
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Proje Ayrıntıları
Özet
Yüksek ısılı yakıt pilleri, çevre açısından
çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlar, karbon
dioksit (CO2) salımlarında azalma, birincil ve
ağ enerjilerinde tasarruf ve atmosfere temiz
salımlardır. MTU ve Siemens gibi yakıt pili
inşa edenler, birçok sektöre örnek teşkil etmesi
için yakıt pilleri inşa etmiştir. Buna rağmen
sistemler ancak yeni yeni pazarlanmaya
başlamıştır. Projenin başladığı tarihte bu tür
yakıt pillerinin toplu konutlarda kullanımı,
Avrupa’da test edilmemiştir. Bu yenilikçi
sistemin toplu konutlara uygulanması,
hem Fransa hem de Avrupa’nın genelinde
enerji ve teknoloji bağlamında bir ilk olma
özelliğini taşımaktadır: Cellia, kentsel bir

Bütçe: 6.451.170 avro
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: François
HABEGRE
Telefon: +33 1 46 62 71 96
Email: fhabegre@dalkia.com
Proje Internet Sitesi: www.cellia.fr
Linkler ve Faydalı Dokümanlar
www.fuelcelltoday.com,
www.fuelcellmarkets.com

alanda kurulmuş ve toplu konutlar için
kullanılan ilk 250 kW’lık yakıt pilidir. En az
altı yıl çalıştırılmak üzere tasarlanmış olan
proje, sakinlere daha düşük faturalar, çevre
içinse sıfır kirlilik sunabilmek için yeni enerji
üretim çözümleri ortaya koymaktadır. Söz
konusu proje, temiz, düşük maliyetli, sürekli
ısı sağlayan ve bir anlamda sürdürülebilir
kalkınmayla uyumlu olan bu ileriye dönük
çözümün teknik olarak mümkün olabileceğini
göstermektedir.

Proje Hedefleri
• Yakıt pilinin performansını uzun bir
süreçte (en az altı yıl) teknik olarak
uygulanabilirliğini göstermek için
gözlemlemek ve yakıt pillerinin evlerin
ısıtılmasında kullanılması konusunda
araştırmacılara önemli geri bildirimler
vermektir. Dalkia ve Veolia
Environnement AR-GE, sistemin
teknik performansını, çevre açısından
avantajlarını, bakım maliyetlerini,
içeriğini ve ömrünü yerinde analiz
etmekte ve üretimin toplam maliyetini
değerlendirmektedirler.

• Isı ve enerji üretiminin maliyetlerini
düşürmektir.

Proje Faaliyetleri
Bir yakıt pilinin içinde hidrojen anot adı
verilen negatif bir terminalde, oksijen ise katot
adı verilen pozitif bir terminalde tepkimeye
girer ve bu iki terminal birbirlerinden
elektrolit adı verilen iyon-iletken bir madde
tarafından ayrılmıştır. Bu tepkime elektrik ve
ısı üretir.
Oksijen ve hidrojen yakıt pilinin içine
farklı kanallardan girerler. Oksijen
havadan alınabilir, ancak hidrojen doğada
kullanılabilir gaz biçiminde bulunmaz. Pilde,
elektrolitle birbirinden ayrılmış bir anot
ve bir katot bulunur. Hidrojen gazı anotta
oksitlenir, oksijen ise katotta indirgenir. Bu
elektrokimyasal tepkimeler dışarıya ısı verir, bu
ısı geri alınabilir ve elektronların dolaşımına
neden olur; bu da bir doğru akım kaynağı
yaratır. Bunlar aynı zamanda su da üretir.

Bir çevirici, doğru akımı, günlük cihazlarda
kullanılabilecek alternatif akıma çevirir.
Bu, Paris toplu konut bürosunun (OPAC)
yönetimindeki Porte Brancion’da bulunan
283 haneye ısı ve sıcak su sağlamak için
kullanılmıştır.

Proje Sonuçları
• Yüksek verimlilik
• Atmosferde daha az sera gazı
• Mekanik aşınma ve yıpranmanın
olmaması
• Gürültünün olmaması
• Sarsıntının olmaması
• Sistemin atmosfere NOx, SOx
veyasülfür dioksit gibi çevreyi kirleten
ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen
(kansere sebep olan) başlıca gazları ve
kirlilik yaratan diğer gazları
bırakmaması
• Elektriğin yeniden satılması sayesinde
ısınma maliyetlerini ortalama %10
oranında azaltılması
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• Enerji üretimi ve merkezi ısınma için
basit, çevre dostu, verimli ve güvenli bir
çözüm sunmaktır.
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• Geleneksel bir kombi ve buhar
türbininden ortalama %30 daha az
CO2 üretmesi
• Prototipin ziyaret edilebilmesi
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• Net % 41 oranında elektrik tasarrufu ve
yakıt pilinin düzenli biçimde çalışması
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Projenin Sürdürülebilirliği
Söz konusu proje, temiz, düşük maliyetli,
sürekli ısı sağlayan ve bir anlamda
sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu olan bu
ileriye dönük çözümün teknik olarak mümkün
olabildiğini göstermektedir. Sistem, henüz
bakımın ortalama maliyetine dair anlamlı bir
öngörü yapacak denli uzun çalışmış değildir.
Bakım maliyetlerinin analizi, sistemi başlatmak
ve durdurmak için gereken yardımcı gazların
ve özellikle de durdurma sırasında yakıt pilini
durağanlaştırmak için gereken nitrojenin
önemini göstermektedir. Bu sistemleri
pazarlanabilir hale getirmek için imalatçıların
bu alanda, örneğin geçiş aşamalarını kısaltarak
ya da yardımcı gazların maliyetlerini azaltarak,
önemli bir mesafe kat etmeleri gerekecektir.
Sistem, henüz bakımın ortalama maliyetine
dair anlamlı bir öngörü yapacak denli uzun
çalışmış değildir.
Proje 2007 ‘Festival International des Médias
Audiovisuels Corporate (FIMAC)’ Film
Festivali’nde “Mühendislik, sınaî ve teknik
süreçler, yenilikler, araştırma ve geliştirme”
kategorisinde bir ödül kazanmıştır.

Bu proje, 2008-2009 döneminde LIFE
Environment projeleri arasındaki “En iyi” 17
projeden biri seçilmiştir.
Sistemin performansı, üreticinin şartnamesine
göre biraz daha düşüktür. Yakıt pilinin vaat
edilen performansını gerçekleştirmesi için ince
ayar yapılması gerekmektedir ancak projenin
başlangıcındaki birkaç sorunun ardından net
elektrik verimliliği %41’i aşmış ve yakıt pili
sorunsuz çalışmıştır. Nominal üretim sırasında
çıkarılan egzoz, genellikle beklentilerle uyumlu
olmuş, başlangıçtaki şartname koşullarına
uymuştur., Sistem hiçbir sülfür bileşiği
bırakmamaktadır çünkü doğal gaz, yakıt piline
aktarıldığında, bunlar aktif hale getirilmiş
karbon filtreleri tarafından tutulmaktadır.
Bakım görevleri hala duruma özel nitelikler
taşımaktadır. Sistemin çalışmasını denetlemek
için önümüzdeki yıl boyunca ek tedbirler
gerekecektir. Yakıt pilinin çalışması, diğer
ortak üretim türlerine (motorlar, türbinler)
kıyasla özel bir nitelik arz etmemektedir.

Enerji Üreten Pencereler
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Ertex Solar GmbH, Avusturya
Yer: Avusturya
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Dieter Moor
Telefon: +43 7472 28260-612
E-mail: dieter.moor@ertex-solar.at

Fotovoltaik pillerin camlara entegre edilmesiyle hem elektrik üretimi hem de ışık kontrolü sağlanmış oluyor.

Proje Ayrıntıları
Özet
Ertex, standart olmayan ve pazarın belli
bir alanına uygun düşecek yeni bir ürün
geliştirmek istiyordu. Bunlar bina cepheleri
yapan şirketler tarafından kullanılabilecek, her
yapıya özel olarak üretilecek, entegre edilmiş
fotovoltaik hücrelere sahip güvenlik camı
panelleriydi.

Projenin hedefleri:
• Güneşten elektrik üretmek için kaliteli
fotovoltaik ürünler imal etmek

• Fotovoltaik hücreler, özel bir tür
güvenlik camı teknolojisi
kullanmaktadırlar ve bu teknolojinin
avantajları arasında, özel tasarım
özelliklerine gerek kalmaksızın
binalardaki uygulamalarda (çatı, cephe,
v.b.) yaygın biçimde kullanılabilmesi de
yer almaktadır.

Proje faaliyetleri:
Fotovoltaik modüller, levhalı güvenlik camının
içine yerleştirilmiştir. Paneller PVB (Polyvinyl
Butyral) folyoları içermekte ve daha yüksek
bir basınç altında imal edilmektedir. Standart
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Proje İnternet Sitesi:
http://ertex-solar.at/
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Kullanılan teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ürün, ev ve küçük ofis binalarında da rahatlıkla kullanılabilecek bir hale
gelmiştir.

panellere göre daha dayanıklıdırlar ve her
yapıya özel olarak üretilebilmektedirler,
böylece tasarım açısından çok daha fazla
esneklik sunmaktadırlar.

Projenin sonuçları:
Işılelektriksel modüller aşağıdakilerden en az
birini garanti etmekte, bu da sonuç olarak
enerji tüketimini azaltmaktadır:
• Elektrik üretimi
• Isı yalıtımı
• Binalarda daha iyi CO2 dengesi

Projenin sürdürülebilirliği:
Söz konusu ürün, yeşil enerjinin
benimsenmesini hem daha kolay hem
de daha estetik hale getirmiştir. Üretilen
elektrik, elektrik şebekesine gönderilebildiği
gibi, binanın kendisi tarafından da
kullanılabilmektedir. Bu, büyüme oranı %30%40 olan bir pazardır.

Sürdürülebilir Sentetik Bio-yakıt
Üretimi
Proje İnternet Sitesi: www.choren.com

Proje Ortakları: VW, Daimler Benz

Linkler ve Faydalı Dokümanlar

Başlangıç Tarihi: 2000

http://www.fnr-server.de/cms35/index.
php?id=790

Yer: Almanya
İletişim Bilgileri

http://www.nachwachsenderohstoffe.
de/btl-congress/

Proje Yöneticisinin Adı: Ines Bilas

http://www.optfuel.eu/

Telefon: +49 3731 2662-0

http://biofuels.abc-energy.at/demoplants/

Proje Ayrıntıları

üretimlerinde, özellikle yakıt üretimi için
yetiştirilen saman, atık kereste ya da organik ev
atıklarından, enerji mahsullerine kadar birçok
farklı hammaddenin kullanılabilmesidir. Öte
yandan, geleneksel biyo-yakıtları üretirken
bir mahsulün yalnızca bir parçası (çoğunlukla
çekirdekleri) kullanılırken, BTL yakıt üretimi,
mahsulün tamamının kullanılmasına olanak
vermektedir. BTL yakıtları sentetik olarak
üretilmektedir.

Özet
Enerji sektörü, fosil yakıtlardan yenilenebilir
enerji kaynaklarına, diğer adıyla alternatif
yakıtlara sürdürülebilir bir geçiş için alternatif
arayışındadır. Şu an için dünya çapında
alternatif yakıt kullanımında iki temel trend
bulunmaktadır. Bunlar biyo-yakıtlar ve
sentetik yakıtlardır. Geleneksel biyo-yakıtlar
(FAME, etanol), hammaddelerinin karşılaması
gereken yüksek ihtiyaçlar nedeniyle sınırlı bir
potansiyele sahiptirler. İlk nesil biyo-yakıt,
gıda maddelerinden (şeker pancarı, şeker
kamışı, buğday) de kullanılması mümkün
olan mahsullerden yapılmış, bu nedenle
beslenme ihtiyacıyla doğrudan bir rekabet
içinde olmuş ve her zaman da enerji açısından
verimli bir nitelik taşımamıştır. Doğal gaz
ya da kömürden elde edilen geleneksel
sentetik yakıtlar ise mükemmel performans
özelliklerine sahip olmalarına rağmen iklimin
korunmasına yardımcı olmamaktadırlar.
BTL (biyo-kütleden sıvıya) sentetik yakıtlar
grubuna aittir. İkinci nesil biyo-yakıt olan
BTL yakıtlarının büyük avantajlarından biri,

Projenin hedefleri:
• en uygun verimliliği garanti eden,
• salım açısından düşük,
• asgari metan içeriğine sahip,
• katransız,
• asgari kirletici içeriğine sahip,
• gıda amaçlı bitkileri kullanmayan,
• gazlaştırma süreci düşük olan,
• bugünün ve geleceğin dizel motor
teknolojisiyle uyumlu,
• çevre dostu biyo-kütleye dayalı bir yakıt
üretmektir.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Özel Sektör Uygulamaları

E-mail: ines.bilas@choren.com

Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Choren GmbH

45

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Özel Sektör Uygulamaları

46

Carbo-V yöntemi, talaştan son derece saf bir sentetik gaz üretilmesi mümkün olmaktadır. 1. Biomass yapılandırma
2. Biomass depo 3. Biomass kurutma 4. Carbo-V gazlaştırıcı 5. Güç istasyonu 6. Gaz yapılandırma ve Fischer-Tropsch
sentezi 7. Kompresör

Proje Faaliyetleri
Carbon-V işleminin yeniliği, sentetik
yakıtların üretiminde gıda-dışı hammaddelerin
kullanımı ve birbirine bağlı gaz haline
getirme akışının kullanılmasıdır. Carbon-V,
karbonlu katı maddelerden (karbon içeren
katı maddelerden) sentez gazı oluşturmak için
gerçekleştirilen dünya çapında patentli bir
işlemdir.
Gazlaştırma ile birlikte süreç, yüksek oranda
saf ve yüksek enerjili sentez gazının elde
edilmesiyle sonuçlanır. Biyo kütlenin menşe
ülkede sürdürülebilir üretimi, biyo-kütlenin
ithalatı için bir ön koşuldur. Süreç şöyle
işlemektedir: tahıl ve diğer gıda mahsullerini
hammadde olarak kullanan biyo-yakıtlar
için gerçekleştirilen geleneksel işlemlerden
farklı olarak, Carbon-V işlemi talaş, pirinç
kabukları, saman çöpleri gibi tarımsal atıklar
ya da bizzat enerji üretimi için yetiştirilen
ağaçları kullanımı ile başlamaktadır.

Geleneksel gaz haline getirme sistemleri,
biyo-kütleden sentetik gaz üretmeye uygun
değildir çünkü onların fiziksel tasarımları
önemli ölçüde katran ve ham gaz halinde
metan üretilmesine yol açmaktadır. Bu
da, sonraki işlemlerde zorluklara sebep
olabilmektedir. Ayrıca sistemler, çeşitli
hammadde büyüklükleriyle ve kaliteleriyle
baş edememekte böylece yalnızca sınırlı
çeşitte biyo-kütle kaynağını işleyebilmektedir.
Carbon-V işlemi, biyo-kütleyi üç aşamada
işleyerek bütün bu dezavantajların üstesinden
gelmektedir. Bunlar ön-koşullama, kısmi
oksidasyon ve kimyasal söndürmedir.
Carbon-V gazlaştırıcısı, sentetik gazın
yanı sıra, bir kısmı yeni gelen besinlerin
kurutulması için kullanılan önemli miktarda
buharı ve ısıyı da açığa çıkarmaktadır.

Projenin Sonuçları
• Gaz, ikinci nesil biyo-yakıt BTL ve
elektrik üretiminde ve geleneksel sentez
gaz ürünleri için de kaynak madde
olarak kullanılabilmektedir.
• Elektrik enerjisi verimliliği %35’e
ulaşmaktadır.
• Düşük salımlar: %30 ila %50 daha az
partikül salımı (is) ve %90’a kadar
ulaşan daha az hidro-karbon salımları.
Yakıtın daha düşük nitrojen oksit
salımları sayesinde foto-oksidasyon
potansiyeli (yazın dumanlı havası)
%90’a varan oranlarda azalmıştır.
• Üretilen gaz kokusuz ve sülfürsüzdür.
• Azotlu oksit üretimi de çok düşüktür.
• Neredeyse hiç CO2 barındırmaz: BTL,
CO2 salımlarını önemli ölçüde
azaltmaktadır. BTL’nin üretilmesi ve
yakılması, bitkilerin büyümeleri

esnasında havadan emdiği CO2 oranıyla
hemen hemen aynıdır. BTL üretiminde
hızlı büyüyen ağaçların kullanılmasıyla
ve harici kaynakların kullanımından
büyük ölçüde kaçınılmasıyla, net CO2
tasarrufu, fosil yakıta nazaran %90’a
kadar ulaşmaktadır.
• Gaz haline getirme dönüşüm verimliliği
(soğuk gaz verimliliği) %80’den
fazladır.
• Katran seviyesi gözle görülür seviyenin
altında olan kaliteli bir gazdır.
• Çok düşük metan içeriği (5 barda
<%0.5) vardır.
• Hammaddenin tam olarak kullanılması
sayesinde çok yüksek arazi kullanım
verimliliği mevcuttur.
• Geri dönüştürülmüş kereste, orman
kerestesi, saman ya da diğer organik
atıkların kullanılmasıyla çevre dengesi
çok daha olumludur.
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Kullanılan bu yeni teknoloji ile yenilenebilir kaynaklardan yenilenebilir sentetik yakıt üretilmektedir.
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• Geleneksel mahsullere kıyasla, enerji
keresteleri (kısa-rotasyonlu ağaçlık
alanlar) için gereken gübre ve tarım
ilaçları çok daha az seviyelerdedir.
• Toplam ısı verimliliği %90’ı
aşmaktadır: Carbon-V gazlaştırıcısı
sentetik gazın yanı sıra, bir kısmı yeni
gelen besinlerin kurutulmasında
kullanılan önemli miktarda buharı ve
ısıyı da açığa çıkarmaktadır.
• Üretilen enerjinin, ısınma gibi başka
uygulamalarda da kullanılabilme
potansiyeli vardır.
• İklim ve çevre üzerinde kayda değer
ölçüde olumsuz etki yaratan üretim
süreçleri ile net kesimlerden ortaya
çıkan hammaddeler hiç
kullanılmamaktadır..

Projenin Sürdürülebilirliği
Bu proje maliyet açısından etkilidir: her bir
arazi birimi için yakıt üretimi, bitkisel yağdan
biyodizel üretimine ya da tahıla dayalı etanol
üretimine göre üç kat daha fazla olmakla
beraber, CO2 dengesi de önemli ölçüde daha

iyidir. Yukarıda da görüldüğü gibi, salım
açısından da düşüktür. Biyo-kütle, sürekli
elde edilebilir olması bakımından rüzgâr
ya da güneş enerjisine göre avantajlıdır. Bu
nedenle daha eşit bir çıktı seviyesi ve enerji
üretimine dair daha etkili bir planlamaya
olanak sağlar. Biyo-kütlenin, motorlu ısı
ve elektrik santralleriyle birlikte termal
gazlaştırması, buhar gücü üretimiyle, , odun
yakılarak çalıştırılan geleneksel ısı ve elektrik
santrallerine, özellikle de daha düşük kapasite
aralığında, bir alternatif olabilir.
BTL dizel, gelecek nesil motorlar için de bir
yakıt seçeneği olabilir çünkü “tasarlanabilir”
bir nitelik taşımaktadır. Motor ve yakıt
birbirine paralel olarak geliştirilebilmekte ve
özellikle birbirine uyumlu olacak biçimde
ayarlanabilmektedir. Bu gelişmenin hedefi,
yüksek verimlilik ve çok düşük salım seviyesi
olan motorlar üretebilmektir. BTL yakıtları, işte
bu nedenle fosil yakıtların tahtına büyük bir
adaydır.

Sürdürülebilir Marketler Zinciri
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
The Co-operative Group UK (BK)
Yer: Birleşik Krallık
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Chris Shearlock
E-mail: chris.shearlock@co-operaitve.coop
Proje İnternet Sitesi:
www.co-operative.coop

Linkler ve Faydalı Dokümanlar
http://www.co-operative.coop/Corporate/
sustainability/2010/downloads/sr2009_
Social_Responsibility_Full.pdf

Proje Ayrıntıları
Özet
Co-op Group, BK’deki en büyük beşinci
gıda perakendecisi, en büyük üçüncü
eczane zincirinin sahibi, en büyük bağımsız
seyahat şirketi ve ayrıca BK’nin en büyük
ziraatçilerindendir. Grup, 120.000 kişiyi
istihdam etmekle beraber, 5,5 milyon üyeye
ve yaklaşık 4.800 perakende satış mağazasına
sahiptir. Pazardaki bu güçlü konumu
nedeniyle, iş dünyasındaki faaliyetlerinin,
çevre üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır.
Grubun ‘Toplumsal Hedefler Stratejisi’,
çevreyi birincil mesele olarak tanımlamaktadır.

Projenin Hedefleri
• İş dünyası faaliyetlerini çevreyle dost bir
biçimde gerçekleştirmek,
• Faaliyetlerinin çevre üzerindeki
etkilerini asgari seviyeye indirmek,

• Enerjiyi, çevre dostu kaynaklardan elde
etmek,
• Atıkları geri dönüştürmek ve azaltmak,
• Önemli çevresel, sosyal ve etik etkileri
yıllık olarak ölçmek.

Proje Faaliyetleri
• Elektriğin, su ve rüzgar gücü gibi
kaliteli yenilenebilir kaynaklardan elde
edilmesi,
• Grubun atıklarını geri dönüştüren bir
geri dönüşüm merkezinin işletilmesi,
• Hem içeride hem de müşterilere
ulaştırılan ambalajlama sürecinde atık
azaltımının gerçekleştirilmesi,
• Atıkların parçalanabilirliğinin ve
bakterilerden ayrıştırılmasının daha iyi
duruma getirilmesi,
• Kendi markasına ait her balık
ürününün, konserve ve sandviçler de
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milyondan fazla tüketicinin olması ile farklılaşıyor.
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dâhil olmak üzere, sorumlu bir kaynak
tarafından titiz bir biçimde incelenmesi
anlamına gelen, yeni bir ‘Sorumlu Balık
Kaynağı Politikası’nın başlatılması.
• Co-operative Gıda, 20’yi aşkın
kimyasal çeşidin kendi markasını
taşıyan ürünlerden çıkarılması için, bir
liste oluşturulmasına öncelik verdi. Söz
konusu liste düzenli olarak gözden
geçiriliyor ve gerekli görüldüğü takdirde
yenileri listeye ekleniyor.

Projenin Sonuçları
• 2007 yılında atıklarının 72.000
tonundan fazlası geri dönüştürüldü ya
da yeniden kullanıldı.
• Grup, dünyanın ilk Fairtrade (adil
ticaret) pamuktan taşıma çantasını
oluşturdu.
• 2005 yılında, yılda 38,5 GWh, yani
İngiltere’de 9.000 eve elektrik
sağlanmasına yetecek kadar elektrik
üreten, sekiz türbinli bir rüzgar
çiftliğinin kurulmasına öncülük etti ve

böylece yılda tahminen 36.000 tonluk
karbon dioksitin atmosfere
bırakılmasını engelledi.
• BK’deki en geniş kapsamlı müşteri cep
telefonu geri dönüştürme programını
yürütmektedir.
• Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nda
ekolojik performansları hakkında rapor
vermektedir.
• 2009 yılında, Uganda’daki Kibale
Ormanı Ulusal Parkı’nda 91 hektarlık
alanı yeniden ağaçlandırarak 36.400
tonun üzerinde karbonu telafi etmiştir.

Projenin Sürdürülebilirliği
2009’da gerçekleştirilen anketlerde Cooperative Grup, kamusal sorumluluk
alanında dokuz şirket arasından üçüncü
olarak rakiplerine göre çok iyi bir performans
sergilemiş ve özenli bir şirket olarak
gösterilmiştir. 2009 yılının Ocak ayında
düzenlenen ‘Perakendeci Haftası Ödülleri’nde
Co-operative, yılın ‘Sorumlu Perakendecisi’
olarak adlandırılmıştır.

Daha Düşük Toplumsal Maliyet
Daha Temiz Su
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
DHV B.V
Proje Ortakları:
Delft Üniversitesi, Hollanda
Yer: Hollanda

İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Gerben Van Ommeren
Telefon: + 31 33 468 24 24
E-mail: gerben.vanommeren@dhv.com
Proje İnternet Sitesi: www.dhv.com

Proje Ayrıntıları
Daha önceki su arıtımları oksijensiz veya
oksijenli idi. DHV (atık su toplama ve arıtma
alanında uzmanlık sahibi bir Hollanda şirketi),
oksijenli su arıtımını (aerobik su arıtımı),
biyo-kütle granülleri kullanımıyla birleştirerek
benzer sonuçlar elde etmeyi amaçladı. Bu
granüller genellikle sadece oksijensiz arıtma
işleminde mevcuttur.

Projenin Hedefleri
• Bitki ayak izlerini azaltmak
• İşlemdeki ve uygulamalardaki enerji
tüketimini azaltmak
• İşlemdeki kimyasal tüketimini azaltmak
• Suyun arıtılmasında oksijenli bir işlem
kullanmak

Proje Faaliyetleri
• Suyun oksijenli saflaştırılması (Aerobik
su arıtımı): geleneksel işlemlerin tersine,
saflaştırıcı bakteriler, iyi çökme
özellikleriyle, kompakt granüllerde
kendiliğinden yoğunlaşmaktadır.
• Bitki ayak izlerinin azaltılması

Proje kapsamında kullanılan yeni bir teknoloji olan yatay bir
aks ile çalışan yüzey havalandırma sistemi: Oxyrator-Star

Nereda ® kompakt ve karmaşık olmayan
tasarımlarda kapsamlı bir arıtıma olanak
vermektedir. Geleneksel işlemlere göre,
mekanik ekipman miktarı çok daha azdır.
Örneğin, ayrı arıtıcılara ve geri dönen tortular
için pompalama istasyonlarına gerek yoktur.

Projenin Sonuçları
• Mükemmel atık su niteliği
üretebilmektedir.
• Bitki ayak izini dört kata kadar daha
küçük hale kolayca getirebilmektedir.
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Proje kapsamında kurulması gerekli olan atık çamur kurutma ünitesi çok kısa bir sürede inşa edilecek şeklide planlanmıştır.

• Özel olarak amaçlanmadığı zaman bile
büyük miktarda biyolojik fosfor ve
nitrojen azalması sağlanmış ve bu da
genellikle kimyasalsız bir işlemle
sonuçlanmıştır.
• Tank hacmi azaltılmıştır (kompakt
arıtma).

Projenin Sürdürülebilirliği
• Su arıtma işleminde enerji tüketiminin
azaltılması
• Arıtmada mükemmel verimlilik ve
böylece uygulamalar için daha az yer
gerekmekte ve daha az enerji
tüketilmesi
• Maliyet açısından etkindir ve belediye
tesisleri tarafından kullanılabilmesi
• Mekanik ekipmanın azaltılması:

kimyasalsız işlem ve sürecin kayda
değer ölçüde yüksek enerji verimliliği
sayesinde, ‘İşletme & Bakım’ maliyetleri
çok daha düşüktür. Ayrıca, teknoloji
daha az yapım malzemesine ve daha az
mekanik ekipmana ihtiyaç duymakta,
bu da daha iyi bir çevresel yapım profili
ile sonuçlanmaktadır.
• 2010 Enerji Küresi (ülke çapında
ödülün sahibi)
• 2009 SAICE Teknik Mükemmellik
Ödülü

Sürdürülebilir Balıkçılık
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Findus Group, UK (BK)
Proje Ortakları: Sürdürülebilir Balıkçılık
Ortaklığı (www.sustainablefish.org)
Başlangıç Tarihi: 2005
Yer: Birleşik Krallık

İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Ian Hagg,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direktörü
Telefon: +44 7584 391 249
E-mail: ian.hagg@findusgroup.com
Proje İnternet Sitesi:
www.fishforlife.co.uk
Linkler ve Faydalı Dokümanlar

Proje Ayrıntıları
Özet
Halihazırda, ister doğal ister çiftlikte olsun,
deniz ürünleri imal edenler için, piyasaya
sürdükleri balıkların sürdürülebilir doğalarının
korunmasını garanti altına alacak herhangi
bir yasal düzenleme bulunmuyor. Findus
Group’un üyelerinden bir gıda markası olan
Young’s, 50 yılı aşkın bir süredir balıkçılık
sektöründe faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerinin
%65’ini balıkçılık oluşturuyor. İşte bu
nedenle, sürdürülebilir balıkçılığın önemini
ve ekosistemi anlama ve ona saygı duymanın
gerekliliğini hem sürdürülebilirlik hem de işi
dolayısıyla hayata geçiriyor.

Projenin Hedefleri
• Mevcut balık avlama bölgelerinin
değerlendirilmesi için kendi detaylı
ölçütlerini oluşturmak
• Doğal yollardan yakalanan balıklarla
ilgili olan Deniz Görevlileri
Konseyi’nin hedeflerini sıralamak ve
uygulamak
• Karın, tüketilen kaynaklar uğruna elde
edilmemesini sağlamak için bir yönetim
sistemi kurmak
• Balık stoklarının sürdürülebilir
durumlarına dair doğru rapor
verebilmek için mevcut bütün balık
avlama bölgeleriyle ilgili bilimsel
yöntemleri kullanmak
• İş dünyasındaki ilişkiler, ürünler ve
pazarlama yoluyla en önemli konuları
iletmek
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Proje kapsamında üretici ve balıkçılarla her zaman çok yakın bir çalışma yürütülmektedir.

Proje Faaliyetleri
• Her satın alma kararı, söz konusu
balıkçılık ya da balık çiftçiliği çabasını
desteklemek amacıyla, çevrenin
kapasitesine dair net bir anlayışla
gerçekleştirilmektedir.
• “Yaşam için Balık Sağlık Kontrolü”
değerlendirme programı uygulanmakta:
satıcılar, farklı türlere göre düzenlenmiş
katı ölçütlere göre
değerlendirilmektedir.
• Çiftlikte yetiştirilen balıklar,
sürdürülebilir ve etik bir biçimde
faaliyet gösteren ve katı uygulama
kuralları olan üreticilerden satın
alınmaktadır.
• Sürdürülebilir balıkçılık konusundaki
bilgilendirme, özel bir logo aracılığıyla,
kurumsal internet sitesi üzerinden,
basın bültenleri, reklamlar, iletişim ağı
yoluyla gerçekleştirilmekte ve sektör
içinde ve hükümetle lobi faaliyetleri

yürütülmektedir.
• Balık avlama bölgelerinin
sürdürülebilirliğini ve ticari başarısını
daha da ileriye taşımak için uzun vadeli
araştırmaya yatırım yapılmaktadır.

Projenin Sonuçları
• Balıkçılar, balık avlama bölgelerini nasıl
yöneteceklerini daha iyi kavrayıp buna
dair daha net bir anlayışa sahip oldular.
• Bu değişikliklerin öncesindeki yıllarda,
biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine
katkıda bulunulması, Doğu Baltık’taki
morina balığı avlama bölgesinin
sürdürülebilirliği büyük ölçüde IUU
(yasa dışı, bildirilmemiş ve denetimsiz)
balıkçılık nedeniyle tehdit altındaydı
– 2005 yılı itibariyle yasal olarak
avlanan balığın %30-%40’ı kadar
olacağı tahmin edilmekteydi. Yönetim
planının hayata geçirilmesinden bu
yana, ICES bilim insanları avlama

• Yaşam için Balık, sorumluluk sahibi
balık avlama bölgesi için temel bir ölçüt
olmuş ve diğer şirketleri de benzer
uygulamaları benimseme yönünde
teşvik etmiştir.

• En iyi uygulamaların tanıtılması ve
uluslararası ve yerel düzeyde
paylaşılması sağlanmıştır.
• Bireysel balık stoklarının
sürdürülebilirlik statülerine dair doğru
raporlamalar temin edilmiştir.
• Proje çalışmalarından ve
faaliyetlerinden ötürü yedi ödül
kazanmıştır

Projenin Sürdürülebilirliği
Bu program Findus’un sektöre dâhil olmasını
ve hükümetlerle daha iyi bir mevzuatın hayata
geçirmeleri için lobi yapmasını sağlamıştır.
Program ayrıca balıkçılardan tüketicilere bir
yaşam döngüsü yaklaşımı da uygulamış ve
işverenlerin ve diğer paydaşların güçlü bir
biçimde sürece dahil olmasını gerektirmiştir.
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bölgesinin yükselişe geçtiğini
gözlemlediler – yumurtlayan
biyokütlenin (yani olgunluğa erişmiş
erişkin balıklar) sayısı 2005 yılından bu
yana iki katına çıkmış ve 2008’de de 20
yıl içindeki en yüksek seviyesine
ulaşmıştı. 2006 Haziran’ında ICES
tarafından yayımlanan yeni bir rapor da
Avrupa’nın en önemli morina balığı
avlama bölgelerinden biri olan Doğu
Baltık’taki büyük iyileşmeyi teyit eder
nitelikte olmuştur. IUU bugün toplam
avın yalnızca %6’sını oluşturmaktadır.
Bu da çok önemli bir değişim ve
düzlme anlamına gelmektedir.
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Eko-verimli Hazır Yemekler
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Sotral SpA İtalya
Başlangıç Tarihi: 2003
Yer: İtalya

İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Maurizio Mariani
Telefon: +39 11 7288 22
E-mail: info@sotral.it
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Proje İnternet Sitesi: www.sotral.com
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Proje Ayrıntıları
Özet
Sotral, kamuya yönelik hizmet veren bir
hazır yemek tedarik zinciridir. Sotral,
kamuya yönelik hazır yemek sektöründe
dağıtılan yemekler konusunda, lojistik
hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kamuya yönelik
hazır yemek sektörüne hitap eden mallar
için dağıtımla ilgili lojistik hizmetlerin de
uzmandır. Bu da, yemeklerin üretildiği
merkezler ile restoranları birbirine bağlayan,
yani okullara, hastanelere, kışlalara yemeklerin
ulaştırılması ile ilgili bütün hizmetleri ve
işlem öncesi ve sonrası meydana gelen tüm
aktviteleri de kapsamaktadır. Şirket, çevresel
yeniliğin, özellikle de hazır yemek sektörünü
sürdürülebilir bir biçimde yönetmenin,
kendi sektörünün yanı sıra bütün hazır
yemek tedarik zinciri için de rekabet gücünü
artırabilecek bir etken olduğunu anladı. Şirket,
gerçekleştirdiği her faaliyetin içine işleyen bir
vizyon niteliği taşıyan ‘Yaşam Döngüsünü
Düşünme’ felsefesini (LCT) benimsedi.

Projenin Hedefleri
• Yemeklerin okullara ve kurumlara,
çevre için en az kötü etki yaratacak
biçimde ulaştırılması,
• Yemeklerdeki ambalaj kullanımının
azaltılması,
• Müşterilerin/tedarikçilerin de aynısını
yapmaları konusunda teşvik edilmeleri.

Proje Faaliyetleri
• Yemek ulaştırmanın da dâhil olduğu
lojistiğin, kalkınmanın ana ekseni
olması ve gıdaların ve yemeklerin
dağıtımını en uygun hale getirmek
amacıyla fizibilite çalışmalarının ve
projelerin oluşturulması;
• Hazır yemek alanında
sürdürülebilirliğin teşvik edilmesini
sağlayacak, aşağıda belirtilen projelerin
yapılması:
• Kantinlerde / yemekhanelerde
atıkları ayrıştırarak toplama planı ve
atıkların akabinde yeniden

• Yemeklerin hazırlanması ve
tüketilmesi esnasında ortaya çıkan
atıklar için platformların ve yönetim
sistemlerinin tasarlanması;
• Hazır yemek personeli için çevre
konularında danışmanlık ve eğitim
verilmesi;
• Çocuklar için çevresel iletişim ve
eğitimin teşvik edilmesi.
‘Çevre Ürünleri için Gereklilikler
Deklarasyonu’na göre (MSR 1999:2) ve ISO
uluslararası standardı 14040-14044 serisi
tarafından düzenlenen ‘Yaşam Döngüsü
Değerlendirme’ metodolojisi gereğince, çevre
performansı ölçümü gerçekleştirilmiştir. LCA
metodolojisi, bir ürün ya da hizmetin, kaynak
tüketimi ve salımlar ile birlikte atık üretimi
açısından da, bir yaşam döngüsü (beşikten
mezara) bakış açısıyla çevre üzerindeki
etkilerini belirlemeye olanak vermektedir.

kuruldu. RISTECO kendisini, aralarında
modern hazır yemek sektöründe sürdürülebilir
kalkınmayı teşvik eden yaklaşık yüz ulaştırma
şirketinin de bulunduğu referans pazarda,
yeni kurulan şirketlerin destekleyicisi yerine
koymaktadır. SOTRAL’ın ve RISTECO’nun
hem ulusal hem uluslararası alanda
oluşturduğu geniş ortaklık ağı sayesinde şirket,
kamuya yönelik hazır yemek sektöründe
eko-verimliliği teşvik etmek için yenilikçi
çözümler konusunda araştırma yapmaya
kendisini adamıştır. Şirket aynı zamanda
çevresel iletişim ve yeşil pazarlama araçlarını da
kullanmaktadır.

Projenin Sürdürülebilirliği
• Ekolojik lastiklerin kullanımının
keşfedilmesi,
• HACCP (hijyen ve güvenlik koşulları)
kurallarına göre dizel araçlara antipartikül özelliklerin yüklenmesi.

Söz konusu sistem, yemek dağıtımı için
kullanılan araçların bakım ve temizliğinden,
yemeklerin nihai bertarafına dek
değerlendirilmiştir. Kirlilik ve ambalajlama
kayda değer ölçüde azaltılmıştır.

Şirketin büyümesi, sürekli artış gösteren
ve SOTRAL’ın faaliyet gösterdiği alanların
(başlangıçta Piedmont’da yoğunlaşır ve daha
sonra sırasıyla Lombardy (2001), Liguria
(2002),Tuscany ve Emilia Romagna (2006)’da)
genişlemesi, iki katına çıkan cirosundan da
açıkça görülmektedir. 2006 yılında SOTRAL,
4.500.000 km’yi aşan bir alanda yaklaşık
11.200.000 kg’lık yemek taşımıştır.

2005 yılında, SOTRAL’ın kurucusu ve asli
üyesi olduğu RISTECO Konsorsiyum’u

SOTRAL, 2006’dan beri, 1999’da başlatılan
bir proje olan Global Compact’a katılmıştır.

Projenin Sonuçları
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kullanılması / geri dönüştürülmesi
için taşınması;
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Üstün İletkenlik Teknolojisi ile
Enerji Tasarrufu
Proje Yöneticisi Kuruluşun Adı:
Zenergy Power GmbH ve Bültmann
GmbH

İletişim Bilgileri

Yer: Almanya

Telefon: Bultmann: + 49 2394 18 248;
Zenergy: + 49 2226 9060 607

Proje Yöneticisinin Adı:
Werner Mathews, Zenergy Power

E-mail: Ursula.kollenbach@energypower.
com
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Proje İnternet Sitesi:
http://www.bueltmann.com ;
http://www.zenergypower.com
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Proje Ayrıntıları
Özet
Alüminyum, bakır ve pirinç gibi demir
içermeyen metallerin şekillendirilmesi
sürecinde, işleme süreci ve kalitesi metal
çubukların içindeki ısının homojen biçimde
dağılmasına bağlıdır. Isıtma süreci son derece
güç isteyen bir işlem olmasının yanı sıra, ısı
kayıpları da % 50’ye ulaşabilmekte ve CO2
salımları çok yüksek olmaktadır. Şu an için bu
işlemler, çok büyük miktarda elektrik enerjisi
tüketmektedir ve araştırmalar, sanayileşmiş
bir ülkenin yıllık elektrik tüketiminin % 1 ila

Kullanılan süper iletken teknoloji sayesinde %80 ısı
tasarrufu sağlanmaktadır.

% 5’inin doğrudan buna bağlanabileceğini
göstermiştir.
Tüm dünyada, metal malzeme üreticileri
ve imalatçıları tarafından şekillendirme ve
manipülasyon işlemlerinden önce, büyük
miktarlarda metal yığınlarını ısıtmak
ve yumuşatmak amacıyla, geleneksel
indüksiyon ısıtıcıları her an hazır bir biçimde
kullanılmaktadır. Üstün iletken teknolojisine
rağmen, yüksek maliyeti nedeniyle sınai
üretimde kullanılmamaktaydı: ilk nesil
kabloların %70’i gümüşten oluşmaktaydı.
Soğutma işlemi de çok pahalıydı. Yapılan
araştırmalar ve teknolojik gelişmeler sayesinde
ikinci nesil kablolar, farklı hammaddelerden
yapıldığından daha ucuzdular. Kriyojenikte
(soğutma teknolojisi) de büyük bir ilerleme
kaydedildi.

Proje Avrupa çapında olduğu kadar ulusal çapta
Almanya’da da ödüllendirilmiştir.

Projenin ödül aldığı AB Çevre Ödülleri - Ödül Töreni’nden
bir görüntü

Projenin Hedefleri

Projenin Sonuçları

• Üretkenliğin ve verimliliğin artırılması
• CO2 salımlarının mümkün olduğunca
azaltılması

Proje Faaliyetleri
Bu, üstün iletkenlik teknolojisinin sınai
bir üretim sürecinde dünya çapındaki ilk
kullanımı olmuş, hem ısıtma için gereken
enerjiyi düşürmüş hem de CO2 salımlarını
azaltmıştır.
• Üstün iletken teknolojisine dayalı sınai
makine
• Isının nüfuz etmesini en uygun hale
getirmek amacıyla enerjinin sıklığı
ayarlanabilmekte
• Üstün iletken bobindeki dirençli
kaybın ortadan kalkması
• Her ısıtma çubuğuna ısının homojen
içimde dağılması sayesinde itme hızında
% 45’e kadar kayda değer bir artış
• İtme sürekli olabilmekte (kuramsal
olarak süresiz bir biçimde uzun
maddeler üretebilme) ya da yarı-sürekli
olabilmekte (birçok parça üretme)

• Üretkenlikte % 25 artış ve ısıtma
sürecinde kayda değer kalite
kazanımları sağlandı.
• Enerji tüketimi % 50 oranında
azaltıldı.
• % 35 ila % 45 verimlilikle çalışan
geleneksel makinaların aksine bu
teknolojinin verimliliği % 80’in üzerine
çıkmaktadır (enerjinin çevresel
kullanımı, yani metal çubukların
devreye sokulması, devreden çıkarılması
ya da makinenin soğutulması gibi
ısıtma süreciyle doğrudan ilgili olmayan
enerji kullanımı da dahil).
• Bakım gereksinimlerinin çok düşük
olması nedeniyle bakım maliyetlerinden
tasarruf edildi.
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• Enerji kullanımını mümkün olduğunca
azaltmak için yenilikçi bir işlem
(manyetik çubuk ısıtma için üstün
iletken teknolojisi) kullanılması
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Projenin Sürdürülebilirliği
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Isıtma süreci, hurdayı azaltmakta, bu da
çevre için yararlı olmaktadır. Yeni olması
ve daha önce denenmemiş bir teknolojiye
yatırım yapmanın riskli olması sebebiyle alıcı
şirketler başlangıçta bu teknoloji konusunda
çekimserdiler, işletmeleri için yalnızca bir
sistem sipariş ettiler. Ancak teknolojiyi
denedikten sonra çoğu bunun faydalı olduğu
konusunda ikna oldu ve ısıtma sistemlerini
değiştirmeye karar verdi. Bu işlem şu an için
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alüminyum profillerin çekilmesinde (örneğin,
pencere çerçeveleri, bisiklet gövdeleri, su
boruları) ve bakır sanayiinde kullanılmaktadır.
Teknolojinin maden tasfiyesinde ve demir
içeren metallerde de kullanılabilecek şekilde
geliştirilmesi için araştırmalar yapılmaktadır.
Bu işlem, 2009 Almanya çevre ödülünü
kazandı ve Almanya’da İklim Koruma
alanındaki 2010 Yenilik Ödülü’nün sahibi
oldu.

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında
İyi Uygulama Örnekleri III

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Engelsiz Doğal Parklar
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Mt-Viso Bölgesel Doğal Parklar Arasında
Ağ Kurma

Yer: Fransa-Almanya

Proje Ortakları: Almanya, Fransa ve
İtalya’dan milli park işletmelerinin
yer aldığı proje ortakları grubu listesi
şöyledir;
Parc naturel régional des Vosges du
Nord,
Parc naturel régional du Queyras,
Parco fluviale del Po tratto Cuneese
Cuneo,
Parco naturale Gran Bosco di
Salbertrand Torino,
Parco naturale Orsiera Rocciavrè Torino,
Parco naturale Val Troncea Torino,
Parc national du Mercantour AlpesMaritimes		

İletişim Bilgileri
Parc naturel régional du Queyras La
Ville (İtalya sınırında, Güney Fransa)

Bitiş Tarihi: 2006 olan proje bitiş tarihi
2007 Aralık’a kadar uzatılmıştır.

Proje Ayrıntıları
Özet
Fransa’da bulunan Parc naturel régional du
Queyras La Ville ile İtalya’daki Mont Viso
Park, INTERREG programları sayesinde,
daha da yakınlaşmak için yaklaşık onbeş yıldır
çalışmaktadırlar. Bu, şu an için öngörülmesi
hayata geçirilmesinden daha kolay olan bir
birleşme ile sonuçlanabilir. INTERREG
programları, Avrupa Birliği tarafından
sınırlar arası işbirliğini teşvik etmek amacıyla
kullanılan mali araçlardır. Interreg I ve
Interreg II kapsamında, iki bölgenin doğal
miraslarının karşılaştırılması, sınırın her
iki tarafında da vadi tabanlarının yönetimi

Proje Yöneticisinin Adı: Boris Opolka
Telefon: +33 0 4 92 46 88 20
E-mail: b.opolka@pnr-queyras.fr
Parc naturel régional des Vosges du
Nord (Almanya sınırında Kuzeydoğu
Fransa)
Proje Yöneticisinin Adı: M. Bua
Telefon: +33 0 3 88 01 49 77
Linkler ve Faydalı Dokümanlar
http://ec.europa.eu/regional_policy/
projects/stories/details_new.cfm?pay=FR
&the=96&sto=1515&lan=7&region=all&
obj=ALL&per=2&defL=DE

gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İki
yönetim birimi arasında günden güne gelişen
bir iletişim oluşmuştur.
Söz konusu proje, Interreg IIIA Alcotra
kapsamına girmektedir. Mali değişim,
programın yönetimi, ödenek isteklerinin
sunumu ve projelerin geliştirilmesi ve
onaylanması gibi çeşitli yönlerin sınırlar
arası ve ortak yönetimine daha fazla önem
verilmektedir.
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Başlangıç Tarihi: 2004

Bütçe: 758.101 avro
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Projenin Hedefleri
• Fransa ve İtalya’daki iki sınırlar arası
‘Biyosfer Rezervi’ arasında bir ağ
kurmak, iletişim ve fikir alışverişi
sağlamak,
• Ortak bir proje aracılığıyla, biyolojik
çeşitliliği korumak ve yerel ekonomiyi
geliştirmek,
• Val Varaita ve Queyras bölgelerindeki
turizm sektörünü sınırlar arası bir
yaklaşımla yeniden canlandırmak,
• Sınırlar arası parkların görsel tanımlama
sistemlerini (yol levhalarını) uyumlu
hale getirmek.

Proje Faaliyetleri
• İtalyan ve Fransız politikalarının daha
iyi anlaşılması için eğitimler
düzenlemek,

• Bölgenin karşılaştığı sorunları
belirlemek için çalışmalar ve
araştırmalar yapmak,
• Yerel halkın farkındalığını artırmak,
• Turist akışını gözlemlemek ve
değerlendirmek için ortak bir aracı
hayata geçirmek,
• Sınırlar arası turist güzergâhlarını
gözden geçirmek,
• Ortak piyasa araçlarının hayata
geçirmek,
• Ortak turistik dokümanları oluşturmak,
• Turist operatörleri için dil eğitimleri
düzenlemek,
• Ortak görsel yol levhaları hazırlamak,
• İtalyan ve Fransız görsel tanımlama
sistemlerini karşılaştırmak ve bu
konuda sınırlar arası toplantılar
düzenlemek,
• Ortak bir görsel tanımlama sistemini
denemek.

Hedef kitlesi halk olan, tematik bir
sınırlar arası biyosfer keşif rehberi şu anda
tamamlanmaktadır. Alplerde Queyras ve
İtalya arasında All Viso Yürüyüşleri adını
taşıyan bir topografya rehberi 2007 yılında
yayımlanmıştır.

Projenin Sürdürülebilirliği
Fransız-İtalyan parkları için bir “sınırlar
arası turizm gözlemevi” oluşturulmaktadır.
İşbirliği projesi Interreg IV Programı ile devam
etmektedir.
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Proje Sonuçları

65

Söğüt Koruları ile Su Kalitesinin
İyileştirilmesi
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
AILE, Fransa
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Proje Ortakları: Projede, ağırlıklı olarak
tarım ve ormancılık alanında uzman
kuruluşların yer aldığı, biri Belçika’dan
diğerleri Fransa’dan olmak üzere 20’nin
üzerinde ortak bulunmaktadır.
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Başlangıç Tarihi: Temmuz 2004
Bitiş Tarihi: Temmuz 2007
Yer: Fransa
Bütçe: 2.202.400 avro
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Aurelie Leplus
Telefon: +33 2 99 54 63 23
E-mail: info@aile.asso.fr
Proje İnternet Sitesi:
http://www.aile.asso.fr/valorisation-de-labiomasse/wilwater

Proje Ayrıntıları
Özet
Arıtma çamurları, tarım bilimsel niteliği
nedeniyle tarım arazilerine uygulanmaktadır.
Her ne kadar düzenleyici hükümler ve
yönetmelikler, konuya ilişkin riskleri azaltmayı
amaçlıyor olsa da, bu uygulamanın, ağır
metallerin insan besin zincirine girmesiyle
sonuçlanacağına ve su kaynaklarının niteliğini
olumsuz yönde etkileyebileceğine dair

Linkler ve Faydalı Dokümanlar
Wilwater programme, Results summary,
November 2007 - http://www.aile.
asso.fr/valorisation-de-la-biomasse/
wilwater/ttcr-diffusion-des-resultats/
life04envfr320_wilwaterprojectsummary.
pdf
Growing SRC, Results summary,
November 2007 - http://www.aile.asso.
fr/valorisation-de-la-biomasse/wilwater/
ttcr-diffusion-des-resultats/culture_gb.pdf
Economics and potential development
of SRC, Results summary, November
2007 - http://www.aile.asso.fr/
valorisation-de-la-biomasse/wilwater/ttcrdiffusion-des-resultats/minirapporteco_
gb.pdf
Environmental impacts of SRC, Results
summary, November 2007 - http://www.
aile.asso.fr/valorisation-de-la-biomasse/
wilwater/ttcr-diffusion-des-resultats/
ges_gb.pdf
Purification function of SRC, Summary
of experimental results, November 2007
- http://www.aile.asso.fr/valorisation-dela-biomasse/wilwater/ttcr-diffusion-desresultats/bilan-des-exportations_gb.pdf

endişeler bulunmaktadır. Şehir atık sularının
arıtılması sonucu ortaya çıkan artıkların
arıtılması yöntemi mevcuttur ancak bunlar
küçük belediyeler için genellikle çok pahalı
olmaktadır. Bu proje, söz konusu sorunu daha
ucuz bir yolla çözebilmek amacıyla deneysel
olarak oluşturulmuştur.

Projenin genel hedefi, su kalitesinin yeniden
sağlanması için Breton bağlamına uygun
olarak Avrupa’da söğüt korularının kısa süreli
rotasyon kültürünün teşvik edilmesinin
çevresel ve ekonomik faydaları kadar
verimliliğini de gözler önüne sermektir.
Söğüt ağaççıklarının kısa süreli dönüşümlerle
dikilmesi (SRC), bu sorunlara cevap olabilecek
bir nitelik taşımaktadır. SRC genellikle, sık
bir biçimde dikilmiş, yüksek verimli söğüt ve
kavak ağaçları içeren bir enerji mahsulüdür. Bu
odunsu katı biyokütle, merkezi ısıtma, elektrik
santralleri gibi uygulamalarda tek başına ya da
diğer yakıtlarla birlikte kullanılabilmektedir.
Nitrojen ve fosfor gibi besin maddeleri
bakımından zengin olup gölcüklerden ve
su arıtımından geçmiş olan atık sular, söğüt
koruları oluşturmak için kullanılan arazilere
uygulanabilmekte, bu da besin maddelerini ve
diğer atık unsurlarını ortadan kaldırmak için
etkili bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Söğüt köklerinin yüzeye yakın yerleştirilmesi,
kökleri birbirine sık biçimde dikilmesiyle
birleştiğinde bu, SRC’nin bir bitki filtresi

olarak kullanılmasını elverişli kılmaktadır.
Topraktaki fauna, bitkiye uygulanan kirli
suları ayrıştırır, toprak partikülleri söğüte
giden besin maddelerinin elde edilebilirliğini
denetler ve söğüt de kirli sulardan gelen besin
maddelerinin bir kısmını ya da hepsini emer.
Lağım suları/çamurları, geleneksel mahsullere
uygulanamadığında (yaz mevsiminde) SRC’ye
uygulanabilmektedir.

Proje Faaliyetleri
• Toplamda 100 hektar olmak üzere, 20
adet alana kısa süreli dönüşümlerle
söğüt ağaççıkları dikilmiştir.
• Her bir alan değerlendirmeye alınmış
ve etkiler ölçülmüştür.

Proje Sonuçları
İçme suyu muhafazası için tampon bölge: Su
kalitesinin iyileştirilmesi açısından beklenen
sonuca ulaşılmıştır.
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Dikilen söğütlerle, atık çamurun atırılması hedeflenmektedir.

Söğüt SRC’sinin saflaştırma kapasitesi: Nitrat
ve fosfor seviyeleri Avrupa şehir atık suları
mevzuatına uygun olarak makul seviyelere
indirilmiştir. Söğütler, kirli suları tamamen
emmiştir ve bu, sulama için kullanılan
ve her alana yerleştirilen drenajlarda kirli
suların bulunmaması sonucunda da açıkça
görülmektedir.

Projenin Sürdürülebilirliği
WILWATER modelinin öncülüğünde, başka
söğüt SRC girişimleri de planlanmaktadır.
Yararlanıcının, bu alanların oluşturulması
sürecine dâhil olması beklenmektedir. Proje,
projenin transferi için yararlı yol gösterici
ilkeler geliştirmiştir ve daha şimdiden birçok
çiftçi, topluluk ve sanayici projeye ilgi
göstermiş bulunmaktadır.

Avrupa İş Dünyası ve Biyolojik
Çeşitlilik Kampanyası
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı: Global
Nature Fund (Küresel Doğa Fonu),
Almanya
Proje Ortakları:
IUCN Regional Office for Pan Europe,

Triple E Expertise Centre ve Altop.
Başlangıç Tarihi: Ocak 2010
Bitiş Tarihi: Aralık 2013
Yer: Almanya
Bütçe: 2.162.110 avro
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Udo Gattenlöhner
Telefon: +49 7732 99 95 80
E-mail: gattenloehner@globalnature.org
http://www.globalnature.org/30707/

Proje Ayrıntıları
Özet
Dünya ekonomisinin yaklaşık %40’ı, biyolojik
ürünlere ya da süreçlere dayanmaktadır.
Bu nedenle şirketler, doğrudan ya da
dolaylı olarak biyolojik çeşitlilikten kar elde
etmektedirler. Biyolojik çeşitlilik kriterleri ve
biyolojik çeşitliliğin önemine dair farkındalık
ile iş dünyasındaki karar alma süreçleri ve
kurumsal yönetişimin entegre edilmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda birikim, bilgi ve
ilgili uzmanlığın, müşterilere ve iş dünyasına

Campaigns/EU-Business-BiodiversityCampaign/02_vorlage.asp
Linkler ve Faydalı Dokümanlar:
İş Dünyası ve Biyolojik Çeşitlilik
kampanyası ilanı (pdf); www.businessbiodiversity.eu
sunulması, böylelikle biyolojik çeşitliliğe dair
taahhütlerini şekillendirmelerinde onlara
yardımcı olunması da gerekmektedir.

Proje Hedefleri
• Kurum karar alıcıları arasında, biyolojik
çeşitliliğin korunmasıyla ilgili olarak
işletme faaliyetleri ve iş fırsatları
açısından farkındalığı ve anlayışı
geliştirmek,
• İşletmelere, biyolojik çeşitlilik
üzerindeki etkilerini
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• Biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurma
gibi küresel nitelikli zor bir işi yerel
düzeyde yorumlamak ve küçük ve orta
ölçekli girişimlerin yerel ve bölgesel
düzeydeki somut adımlarını harekete
geçirmek ve desteklemek.

Proje Faaliyetleri
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• Çevre Yönetim Sistemi (EMS)
konusunda yetkili organlar ve çevre
denetçileri için, biyolojik çeşitlilik ve
ÇYS odaklı dört Avrupa Çalıştayı
düzenlenmesi,
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• İş dünyasındaki beş farklı sektör için
‘Biyolojik Çeşitlilik Testi Çalıştayı’
düzenlenmesi,
• İş dünyasından beş durum çalışmasının,
kendi ÇYS’sine (Çevre Yönetim
Sistemi) dahil edilmesi için
belgelenmesi,
• İlgili şirketler için temel biyolojikçeşitliliğe-adım denetimlerinin
gerçekleştirilmesi,
• Şirketlere, öncüllerini ve sınai alanlarını
ekolojik anlamda yeşil hale getirmek
için yardımcı olunması,
Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerdeki kayıp, özel
sektörün çalışmalarını da etkilemektedir.

değerlendirmelerine ve azaltmalarına
yardımcı olmak amacıyla bilgi sunmak,
yöntem ve araçlar sağlamak,
• AB İş Dünyası ve Biyolojik Çeşitlilik
Girişimi / Teknik Platform, IUCN
Gerisayım 2010, Almanya İş Dünyası
ve Biyolojik Çeşitlilik Girişimi gibi
mevcut İş Dünyası ve Biyolojik
Çeşitlilik girişimleri ile diğer ulusal ve
bölgesel girişimler hakkında bilgi
sağlamak,

• www.business-biodiversity.eu internet
sitesi, Avrupa çapında yayımlanan
makaleler ile internet üzerinden
yürütülen medya kampanyası filmi ve
internet fragmanı aracılığıyla medya
çapında bir kampanya yürütülmesi,
• Stuttgart, Almanya’daki CSR Forum
EnviComm 2012 bağlamında,
Avrupa’da sektörleri kapsayan bir “İş
Dünyası ve Biyolojik Çeşitlilik”
etkinliğinin düzenlenmesi.

Projenin Sonuçları
• Biyolojik çeşitliliğin önemine dair
bölgesel düzeyde bilgi dağılımının
gerçekleştirilmesi,
• Biyolojik çeşitliliğin çevre yönetim
sistemlerine (EMAS, ISO 14001) dâhil
edilmesi için ölçütlerin geliştirilmesi.

Projenin Sürdürülebilirliği

• İş dünyası, STK’lar ve diğer paydaşlar
arasında biyolojik çeşitlilik
ortaklıklarının teşvik edilmesi.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerdeki kayıbın önelenmesi
ile iş dünyası üzerindeki risklerin de azaltılması anlamına
gelir.
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Avrupa Biyoçeşitlik Başkenti
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Deutsche Umwelthilf, Almanya
Başlangıç Tarihi: Ocak 2009
Bitiş Tarihi: Aralık 2011
Yer: Almanya
Bütçe: 1.695.832 avro
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Proje Yöneticisinin Adı:
Uwe Friedel
Telefon: +49 7732 99950
E-mail: friedel@duh.de
Proje İnternet Sitesi:
http://www.capital-biodiversity.eu/

Proje Ayrıntıları
Özet
Bütün AB üyesi ülkelerde, arazi kentleşmesi ve
altyapının oluşturulması, biyolojik çeşitliliğin
kaybı ile doğrudan ilgilidir. Bu noktada yerel
hükümetler kilit bit rol oynamaktadır çünkü
onların planlamaya dair günlük kararlarının
çevre ve doğal kaynaklar üzerinde doğrudan
bir etkisi bulunmaktadır. Doğa ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasına dair bu karmaşık
meselelerle başa çıkabilmek için gerekli bilgi ve
beceriye yalnızca çok az yerel yetkili sahiptir.
Çeşitli AB ülkelerinde, belediyeleri daha
etkin olma yönünde motive etmek amacıyla
girişimler bulunmaktadır ancak şimdiye dek
bilgi alışverişi ve işbirliği gerçekleşmediğinden
dolayı sinerji kullanımı da mümkün
olmamıştır.

Biyolojik çeşitliliğin başarılı bir biçimde
muhafaza edilmesi, kentlerin ve yerel
yetkililerin tam anlamıyla kendilerini bu işe
vakfetmelerini gerektirmektedir. Biyolojik
çeşitliliğin önemine dair yeterli eylem ve
iletişim sayesinde belediyeler, halkın biyolojik
çeşitlilikte yaşanan kaybın durdurulması
gerektiği konusunun farkına varmasını
sağlamada öncülük edebilirler. Doğanın ve
Biyolojik Çeşitliliğin Başkenti adını taşıyan
ve Avrupa şehirleri arasında hak edenlere
verilecek olan bu ödülün; yerel yönetimleri
doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması
konusunda somut adımlar atmaya ve iyi
uygulamalara dair farkındalığı artırmada teşvik
etmesi ümit edilmektedir.

Projenin Hedefleri
• Yerel yönetimlerin, kentsel alanlarda
doğanın ve biyolojik çeşitliliğin
korunması ve bu alanda yeni girişimler
desteklemek ve teşvik etmeleri için
kapasitelerini artırmak,
• “Doğanın ve Biyolojik Çeşitliliğin
Başkenti” yarışmalarını teşvik etmek.

• AB çapında bir ‘eğiticiyi eğit’ programı
ile birlikte ulusal politikalar ve mevzuat,
göstergeler, olumlu örnekler,
yarışmaların oluşturulması ve
düzenlenmesi ve iletişimin insanları
eğitmesi, böylece insanların da ulusal
yarışmaları düzenleyebilir hale gelmesi,
• Yerel düzeyde biyolojik çeşitlilik
projelerini denetleyecek sistemler
geliştirilmesi,
• Yerel yönetimler için çalıştaylar
düzenlenmesi,
• Yarışmalar ve biyolojik çeşitliliğin
korunmasına dair bilgi dağıtımının
gerçekleştirilmesi,
• Kentler, şu ölçütlere göre
değerlendirilecektir: doğal alanlar ile
koruma altındaki alanların oranı,
cinslerine göre sınıflandırılmış gruplar
açısından ulusal türlerin çeşitliliği
(memeliler, sürüngenler, tatlı su
balıkları ve kuşlar, v.b.), park alanların
varlığı ve erişilebilirliği ve yerel halkın
parkları ziyaret sayısı, halka açık olarak
düzenlenen biyolojik çeşitlilik odaklı
etkinliklerin yıllık sayısı, biyolojik
çeşitlilikle ilgili projelerde ve
programlarda, belediyelerin özel

şirketlerle ve STK’larla ortaklıkları ile
biyolojik çeşitlilikle ilgili meselelere dair
devam etmekte olan halka açık
danışmanlık süreçlerinin varlığı.

Proje Sonuçları
• Doğanın ve biyolojik çeşitliliğin
korunmasına dair somut önlemlerle
birlikte kentsel alanlarda biyolojik
çeşitliliğe dair bir denetim raporunun
yayımlanması.
• Bu ödüllerin 2010 ve 2011 yıllarında
verilmesi, diğer AB ülkeleri için bir ders
niteliğinde olacak ve bir Avrupa ödülü
kavramının geliştirilmesini
sağlayacaktır.
• Ödüllerin, yerel yönetimlerin doğanın
ve biyolojik çeşitliliğin korunması
konusunda ve iyi uygulamalara dair
farkındalığın artırılması alanında somut
önlemler almasını teşvik etmesi ümit
edilmektedir.

Projenin Sürdürebilirliği
‘Avrupa Doğanın ve Biyolojik Çeşitliliğin
Başkenti’ ödülünün, projenin sona ermesinden
çok sonra da verilmeye devam edilmesi ümit
edilmektedir.
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Akıllı İnşaat Teknolojileri
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Fundacion San Valero, Zaragoza, İspanya
Proje Ortakları: EC LIFE
Başlangıç Tarihi: Eylül 2010
Bitiş Tarihi: Ağustos 2013
Yer: İspanya
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İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Maria Nieves Zubalez Marco
Telefon: ++34 976 466 599
E-mail: nzubalez@svalero.es

Proje Ayrıntıları
Özet
Sera gazı salımlarının çevre ve sağlık üzerinde
olumsuz etkileri vardır. Atmosferdeki kirlilik,
hem çevreyle bağlantılı hastalıkların hem
de iklim değişikliğinin birinci sebebidir.
Isınma ve aydınlanma, AB ülkelerindeki
enerjinin %40’ından fazlasını tüketmektedir.
Aydınlanma, ısınma ve havalandırma
sistemleri gibi otomatik ya da yarı-otomatik
kontrol özelliklerini (DOMOTICS)
kullanmak, enerji tüketimini azaltabilmektedir.

Projenin Hedefleri
• Binalarda akıllı teknolojiler ve inşaat
modellerini kullanarak CO2
salımlarındaki azalma potansiyelini
göstermek ve miktarını ölçmek yoluyla
çok sayıda ziyaretçiyi çekmek,

• DOMOTICS sisteminin mümkün
olabilirliğini ve faydalarını sergilemek.

Proje Faaliyetleri
• Aydınlanma, ısınma ve havalandırma
sistemleri gibi otomatik ve yarıotomatik kontrol özelliklerinin
kullanılması,
• Domotic kontrol ve düzenleme için
modellerin belirlenmesi ve sergilenmesi,
• En son nesil ev içi otomasyonunun üç
modelinin, eğitim merkezleri, enstitüler
ve kamu binaları gibi sergileme amaçlı
binalarda tanıtılması.

Projenin Sonuçları
• Domotic uygulamalarına dayalı üç iyi
bina yönetişim modelinin onaylanması.
• Geleneksel uygulamalara oranla, klima
için %50’ye, aydınlanma içinse %80’e
kadar enerji tasarrufunun sağlanması.
• Üç pilot bina için bu oran, elektrik için
750,000Kw’a, doğal gaz içinse 40.000
m3’e ulaşmalıdır. Bu da, sera gazı
salımlarında 400 tonluk bir düşüşle
aynı anlama gelecektir.

Projenin Sürdürülebilirliği
Bugüne dek kayda değer ölçüde enerji
tasarrufları gerçekleştirilmiştir ve bu
özelliklerin diğer kamu binalarında da
benimsenmesi öngörülmektedir.

DOMOTICS akıllı bina sistemleri dünyada giderek
yaygınlaşmaktadır.
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Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Bodensee-Stiftung-Internationale Stiftung
für Natur und Kultur

Yer: Avusturya

Proje Ortakları: Almanya’dan; Konstanz
ve Überlingen Kentleri, Avusturya’dan;
Dornbirn Kenti ve Wolfurt Belediyesi,
bilimsel işbirliği ortağı olarak da
Almanya’dan Nürtingen Üniversitesi.

İletişim Bilgileri

Başlangıç Tarihi: Temmuz 2001
Bitiş Tarihi: Mart 2004

Proje Ayrıntıları
Özet
Konstanz Gölü Bölgesi, nüfus yoğunluğu
AB ortalamasının üç katından fazla olan
uluslararası bir bölgedir. Söz konusu göl,
4,5 milyon insan için büyük bir içme suyu
rezervuarıdır. Belediyeler, bu bölgenin çevreyle
ilgili bütün önemli alanlardaki gelişimini
planlamakta kilit role sahiptirler.
Su ve toprağın korunması, hava kalitesi,
yerel iklim değişikliği, ulaşım talepleri, atık
yönetimi ile doğal habitatların korunması
alanlarındaki eğilimlerle baş edebilmek
için belediyelerin bütüncül bir yaklaşıma
gereksinimi vardır.

Projenin Hedefleri
ECO-LUP, Constance Gölü bölgesindeki dört
belediye (Konstanz, Überlingen, Wolfurt,
Dornbirn) için bir çevre yönetim sistemini
hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Bütçe: 694.620 avro
Proje Yöneticisinin Adı:
Marion HAMMERL
Telefon: +49 7732 9995 45
E-mail:
marion.hammerl@bodensee-stiftung.org
Proje İnternet Sitesi: www.ecolup.info

Bunun da, belediyelerin kalkınma
planlamasındaki çevre kalitesi standartlarının
şu alanlarda sürekli iyileştirilmesi ile
sonuçlanması beklenmektedir:
• Her belediyedeki ıslah edilmiş doğal
alanların artması,
• Kentsel yeşil alanların sürdürülebilir
kalkınması,
• Yeniden üretilebilir enerjinin daha fazla
kullanılması,
• Belediyelere ait bölgelerdeki doğal
habitatların korunması ve bir ağ
oluşturması,
• Taşkınların önlenmesinin iyileştirilmesi.

Proje Faaliyetleri
Proje, bir dizi yerel ve bölgesel çalıştay
sayesinde, her belediye için güçlü ve zayıf
yanlar, fırsatlar ve tehditlerin (SWOT) detaylı
bir analizini gerçekleştirmiştir. Çalıştaylar,
belediyelere ait (ve bölgesel) tüm ilgili faaliyet
alanlarına değinecek ve görüş birliğine

Son olarak, ECO-LUP belediyelerin kalkınma
planlama süreçlerinin, Avrupa çevre yönetim
standartlarına (EMAS II) göre deneme amaçlı
sertifikalandırılması işini de üstlenecektir.
‘Belediyelerin Kalkınma Planlaması için
Çevre Yönetimi’ konulu bir el kitapçığı
ve destekleyici bir yazılım geliştirilecek ve
Avrupa’daki belediyelerde kullanılmak üzere
yayımlanacaktır. Sonuçların Avrupa çapında
aktarılması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca
desteklenecektir. Nihai bir değerlendirme
raporu, projenin bütün çevresel, ekonomik ve
sosyal etkilerini belgeleyecektir.

Projenin Sonuçları
ECOLUP LIFE projesinin bir parçası olarak
EMAS sistemi ilk kez sistematik bir biçimde
ortak kentsel arazi kullanımı planlama

süreçlerine uygulandı. Kentsel arazi kullanımı
planlamanın, enerji ve ulaşım gibi belli alanları
etkilemek açısından çok az fırsat barındırması
nedeniyle, ortak kentsel arazi kullanımı
planlamanın çevrenin korunması konusunda
etkisinin az olduğu ortaya çıkmıştır. 2004
yılının Ekim ayında Überlingen kenti, AB’deki
ilk EMAS (Avrupa Komisyonu Eko-yönetim
ve Denetim Planı) sertifikalı ortak arazi
kullanımı planlamasını elde etti.

Projenin Sürdürülebilirliği
Bununla birlikte, ECOLUP diğer
topluluklara da aktarılabilecek çok değerli
sonuçlar sağladı. LIFE harici denetim ekibi
tarafından 2005 yılında derlenen bir rapora
göre, söz konusu proje, bir çevre yönetim
sisteminin bir topluluğun planlama sürecine
uygulanabileceğini başarılı bir şekilde
göstermiştir.
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dayanacaktır. Bu faaliyetler Yerel Gündem
21 girişimleriyle yakından bağlantılı olacaktır.
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Sera Gazlarını Azaltmak için
Kent Programı
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Proje Yürütücüsü Kuruluşunun Adı:
WWF Fransa

Bütçe: 711.711 avro

Proje Ortakları: PANDA EURL Maison
de l’Environnement de Chalon-sur-Saone

Proje Yöneticisinin Adı: Virginie Liard

İletişim Bilgileri
Telefon: +33 3 85 43 77 05

Başlangıç Tarihi: Eylül 2002

E-mail: virginie.liard@legrandchalon.fr

Bitiş Tarihi: Ocak 2006

Proje İnternet Sitesi:
www.programme-privileges.org

Yer: Fransa

Proje Ayrıntıları
Özet
Sera gazı salımları büyük ölçüde yerel düzeyde
alınan kararlara bağlıdır. PRIVILEGES
projesi, LIFE-Çevre programı çerçevesinde
sera gazı salımlarının azaltılması amacıyla
belirlenmiştir ve Chalon-sur-Saone kentinde
uygulanmış olan ilkelerin bağlamına uygun
düşmektedir. Söz konusu uygulama ile ulusal
düzeyde ve Avrupa çapında örnek bir etki
yaratılması amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri
Söz konusu proje, farklı yerel aktörleri
harekete geçirecektir (girişimler, haneler ve
yerel yönetimler). Amaç;
• Sera gazı salımlarını azaltmak için
işletim araçlarının tanımlanması ve
• Ekonomik faaliyetlerin iklim kavramı
üzerindeki etkilerini azaltmaktır.

Proje, “eko-endüstriyel” bir eylem planı
oluşturulmasını ve yerel bir toplum planının
hayata geçirilmesini kapsamaktadır.

Proje Faaliyetleri
• İklim değişikliği, enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji kaynakları
konularında sergiler düzenlenmesi,
• Proje internet sitesinin oluşturulması,
• Okullarda iklim değişikliğine dair
farkındalığın artırılmasına yönelik
araçların dağıtılması,

• Eko-endüstriyel bir eylem planının
oluşturulması ve hayata geçirilmesi ve
böylece enerji ve atık akışının
değerlendirilmesi ve daha sonra da
azaltılması için önlemler alınması.

Projenin Sonuçları

Projenin Sürdürülebilirliği
Proje, 2008’e kadar uzatılmış, daha sonra
Gündem 21’in yerel uygulamasına dâhil
edilmiştir. Program daha sonra bütün bölgeye
yayılmıştır.
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Belediyenin kamu binaları, araçlar, ısıtma
(ofisler ve evler) ve kamusal alanların
aydınlatılmasındaki sera gazı salımları
ölçülmüştür. Bu ölçümler azaltılmaları için
denetlenmiş ve analiz edilmiştir.
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İnşaatın Çevre üzerindeki Etkisinin
Azaltılması
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Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı: Gremi
de Constructors d’Obres de Catalunya

Bütçe: 1.000.000 avro

Proje ortakları: Departament de Medi
Ambient-Generalitat de Catalunya
(Katalonya Çevre Departmanı), Spain
Departament de Politica Territorial i
Obres Publiques de la Generalitat de
Catalunya, Spain Institut de Tecnologia
de la Construccio de Catalunya, Spain
Universitat Politecnica de Catalunya,
İspanya

Proje Yöneticisinin Adı:
Jose Verge Gonzalez

Başlangıç Tarihi: Kasım 2003
Bitiş Tarihi: Mayıs 2006
Yer: Katalonya, İspanya

Proje Ayrıntıları
Özet
Bir dizi çevre sorunu, inşaat sektörüyle
bağlantılandırılmaktadır. CO2 gibi kirletici
gazların salımlarının yanı sıra, inşaat
alanlarında oluşan atık miktarı da son yıllarda
artış göstermiştir. Söz konusu sorunlar aynı
zamanda, aslında geri dönüştürülebilecek olan
atık taşlar ile diğer atık maddelerle de ilgilidir.
Katalonya’da inşaat faaliyetleri çok yoğundur
ve sonuç olarak bölgedeki çevre sorunları da
özellikle akut bir nitelik taşımaktadır.

Projenin Hedefleri
RECONS projesi, inşaat sektöründeki
küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro
işletmelerde Toplum Çevre Denetim Yönetimi
Sistemi’ni (EMAS) teşvik etmek amacıyla

İletişim Bilgileri

Telefon: +34 93 326 59 430
E-mail: j.verge@gremi-obres.org
Linkler ve Faydalı Dokümanlar
http://ec.europa.eu/environment/
life/project/Projects/index.
cfm?fuseaction=home.
createPage&s_ref=LIFE03%20ENV/
E/000150&area=2&yr=2003&n_proj_
id=2372&mode=print&menu=false

oluşturulmuştur. Söz konusu proje, bir Çevre
Yönetim Sistemi’ne dair yenilikçi ve işbirlikçi
bir yaklaşım tasarlamıştır. Burada amaç,
Katalonya Profesyonel Müteahhitler Birliği
sayesinde geçerlilik kazanmak ve sonuçları
diğer şirketlere yaymak olmuştur.
Projenin özel hedefleri de şunlardır:

• Belirlenen coğrafi alandaki çevresel
müdahalenin, bütün paydaşları bir
araya getirmesini ve aralarındaki iş
ilişkilerini en uygun hale getirmesini
sağlamak.

Proje Faaliyetleri
• İnşaat sürecinin yerine getirilmesindeki
inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan
çevresel etkilerin birleşik bir
vizyonunun sunulması,
• Düzenlemeye dair yönler, faaliyetlerin
planlanması, teknik geliştirme, doğal
kaynakların kullanımı, atmosfere ve
sulara bırakılan salımlar, arazi
üzerindeki etki ile atıkların en aza
indirilmesine dair iyileştirmelerin teklif
edilmesi,
• İşbirliğinin oluşturulması.

Projenin Sonuçları
• Katalonya’daki EMAS sistemi (EMS
İşbirliği), inşaat sektöründeki karar
alma mekanizmalarına çevresel
düşünceleri dâhil etmiş ve çevre
yönetimini kolaylaştırmıştır.
• Ayrıca sistem, iş sorumluluklarının
yeniden dağıtılmasına da olanak
vermektedir çünkü imtiyaz sahibi olan
Gremio, EMS İşbirliği’nin örgütsel ve
yapısal görevlerinden ve işlevlerin

şirketler ile paylaşılmasından
sorumludur.
• Olası çevresel etkiler çevre matrisi
sayesinde değerlendirilmekte, böylece
inşaat sektöründe önleyici yaklaşım
hayata geçirilebilmektedir.

Projenin Sürdürülebilirliği
Projenin uzun vadeli etkisi, sadece sektördeki
bütün aktörleri bünyesinde barındırmasından
değil, aynı zamanda çok çeşitli inşaat
projelerinde uygulanabilecek biçimde
tasarlanmış olması dolayısıyla da garanti altına
alınmış durumdadır.
Proje, inşaat şirketleri için kayda değer bir
maliyet de barındırmamaktadır. Kısa vadede,
Gremio ile inşaat şirketleri arasındaki iş
sorumluluklarının yeniden dağıtımı, sistemin
hayata geçirilmesinin ve yönetiminin
maliyetini azaltmaktadır. Orta ve uzun vadede
ise maliyetler, eğitim programları ve IT2nin
dâhil edilmesi sayesinde azaltılmaktadır.
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• İşverenlerin ve çalışanların
farkındalıklarını artırarak onları sürece
etkin ve etkili bir biçimde dâhil etmek,
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Prag-Viyana Yeşil Yolu
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Çek Çevre Ortaklığı Vakfı
Proje Ortakları: New York City’deki Çek
Yeşil Yollar Dostları
Başlangıç Tarihi: 1992
Yer: Çek Cumhuriyeti
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İletişim bilgileri
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Proje Yöneticisinin Adı: Çek Çevre
Ortaklığı Vakfı
Telefon: +420 515 903 117

Proje İnternet Sitesi:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p13383

E-mail: greenways@nap.cz

http://www.pragueviennagreenways.
org/about.html

Proje Ayrıntıları

bir şehir kuruluşu oluşturmuşlardır. On iki
belediye başkanı ve onların şehirlerinden oluşan
bir ortaklık yaratmışlardır. (Yeşil Yollar, ekolojik
işlevleriyle uyum içerisinde kullanılmakta olan
güzergahlara, parkurlara ya da doğal koridorlara
verilen isimdir.)

Özet
Prag-Viyana Yeşil Yolları, bir grup koruma
gönüllüsü tarafından (Çekler ve Amerikalılar)
1989 Devrimi’nin ardından kurulmuştur. Söz
konusu grup, hızlı ve çevreyi önemsemeyen
ekonomik kalkınmayla beraber yeni serbest
piyasa ekonomisinde, mimari eserlerin
ve bölgenin çevresindeki kırsal alanların
korunmasının gerekli olduğunu fark etmiştir.
Bunun üzerine, 1992 yılında Yeşil Yollar/Zelene
Stezky (GWZS) adında, kar amacı gütmeyen

Projenin Hedefleri
• Bölgenin doğal ve kültürel mirasını
korumak,
• Bölgesel sürdürülebilir bir ekonominin
geliştirilmesine yardımcı olmak,
• Deneyimlerini paylaşıp karşılıklı görüş
alışverişinde bulunabilecekleri kuruluş
ve projelerden oluşan bir ağ yaratmak,
• Güzergâh boyunca şu konuları teşvik
etmek: duyarlı ve güvenli ulaşım,
yumuşak turizm, sağlıklı bir yaşam tarzı,
• Güzergâhta yer alan şehir ve kasaba
sakinlerinin yaşam kalitelerini
yükseltmek.

• Güzergâh ve doğal koridorlar boyunca
sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan
kuruluşlara ve projelere destek sağlamak,
• Parkurlar oluşturmak, müzeler kurmak
ve yerel sanatçıları tanıtmak,
• Yeşil yolların üzerindeki tarihi alanları
tanıtmak (Örneğin, tarihi bir değirmenin
restorasyonu ve o alanda bir sanayi
müzesi ile sanat galerisinin
oluşturulması),
• Halka yapılacak sunularla ve (National
Geographic gibi) seyahat dergilerinde
yayınlanacak makalelerle farkındalığı
artırmak,
• Çeşitli temalarla güzergâha rehberli ya da
bağımsız turlar düzenlemek,
• Parkurların harita ve broşürlerini
hazırlamak,
• Bölge için İngilizce, Çekçe ve Almanca
dillerinde bisiklet turu rehberleri
hazırlamak,
• Bazıları eğitici nitelik taşıyan bisiklet
parkurları oluşturmak,
• Turist operatörleriyle birlikte çalışmak,
• Zanaatkârların becerilerini geliştirmelerini
teşvik etmek amacıyla köylerde atölyeler
kurmak ve ziyaretçileri köylere çekmek,
• Kardeş kuruluş ‘Hudson Nehri Vadisi Yeşil
Yolu’ ile kültürel alışverişte bulunmak.

Projenin Sonuçları
Prag-Viyana Yeşil Yollar, seyahat edenlere Prag
ile Viyana arasında farklılıklar ve çeşitlilikler
sunan, 250-350 mil uzunluğunda bir
kültürel parkurlar ve yollar ağı haline gelmiş,
bölgenin turizminin kalkınmasına, doğasının,
tarihinin ve kültürünün korunmasına katkıda
bulunmuştur.

Projenin Sürdürülebilirliği
Kısa süre önce GWZS, her topluluğu biricik
kılan doğal ve kültürel mirası koruma amaçlı
projeler aracılığıyla sürdürülebilir bölgesel
kalkınma için bir model geliştirmekte olan
Brno’daki (bugün Sürdürülebilir Kalkınma
Çevre Ortaklığı olarak bilinen) Orta
Avrupa Çevre Ortaklığı’nın bir programı
olmuştur. Çek Çevre Ortaklığı Vakfı
(Nadace Partnerstvi) yardım programının
bir parçası olarak 1998’den bu yana projeyi
yönetmektedir.
Prag-Viyana Yeşil Yolları örneğinin başarısı,
Çek Cumhuriyeti ile Slovakya, Macaristan,
Polonya ve Romanya gibi diğer Doğu Avrupa
ülkelerinde de bir harekete ve benzer fikirlerin
geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. FCG,
Orta Avrupa için Yeşil Yollar’ın geliştirilmesiyle
tam olarak ilgilenmektedir.
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Proje Faaliyetleri
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Avrupa’nın En İyi Ürünleri Europe topTEN

Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri I: Sivil Toplum Kuruluşları Uygulamaları

Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Topten International Group
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Proje Ortakları:
Motiva Oy, Finlandiya • Ecofys, Hollanda
• Wuppertal Institute, Almanya •
Avusturya Enerji Ajansı, Avusturya •
World Wide Fund for Nature (Dünya
Doğayı Koruma Vakfı), Belçika • WWF
Avrupa Politika Bürosu, Belçika • SEVEn,
Çek Cumhuriyeti • Fonds Mondial
pour la Nature, Fransa • WWF Italia
Onlus, İtalya • Polonya Enerji Verimliliği
Vakfı, Polonya • WWF Magyarország,
Macaristan
Başlangıç Tarihi: Ocak 2006
Yer: Avrupa
Bütçe: 1.154.381 avro
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı:
Therese Kreitz ADEME
Tel: +33 0 4 9395 7984

Proje İnternet Siteleri:
www.topten.info
www.guide-topten.com
www.wwf.hu/topten

E-mail: therese.kreitz@ademe.fr

www.eurotopten.it

Proje Ayrıntıları

sürekli olarak belirleyebilmelerini sağlayacak,
şeffaf, bağımsız ve ücretsiz ulaşılabilecek
bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Dahası,
enerji verimliliğine dair mevcut ölçütleri
(örneğin zorunlu asgari enerji performansı
standartları) kullanmak, piyasadaki en kötü
ürünleri ortadan kaldırmak, zamanında
yenisiyle değiştirmeyi teşvik etmek ve
tüketicileri ortalama ürünlere yönlendirmek
için kullanılabilir. Ancak bu mevcut ölçütlerin

Özet
Bugün piyasada binlerce buzdolabı, televizyon,
otomobil ve enerji tüketen her türlü donanım
bulunmaktadır. Tüketiciler mantıklı bir
şekilde kıyaslayıp seçim yapamamaktadırlar:
yeterli bilgi yok, vakit yok, çok zor! Bu
nedenle tüketicilerin enerji açısından her bir
ürün kategorisinde mevcut en iyi ürünleri

Proje Hedefleri
• Enerji açısından verimli ürünlere dair
internet üzerinden arama yapılmasını
sağlayacak bağımsız, tarafsız, şeffaf bir
araç oluşturmak,
• Tüketicileri, perakendecileri ve
imalatçıları kendi ülkelerinde hedef
almak ve onların enerji verimliliğine
dair farkındalıklarını artırmak,
• Enerji açısından yüksek verimli
ürünlerin piyasaya çıktıktan hemen
sonra tanıtımlarını yapmak,

• Verimli ürünleri normal ve en iyi
seçenek haline getirmek,
• İmalatçıların yüksek verimli ürünler
üretmelerini sağlamak ve onları bu
yönde etkilemek amacıyla piyasa
çalışmaları gerçekleştirmek,
• Medyaya güvenilir ve bağımsız bir bilgi
kaynağı olarak hizmet etmek,
• İklim değişikliğine karşı verilen çabalara
katkıda bulunmak.

Proje Faaliyetleri
• Ev aletleri (buzdolapları, kahve
makineleri, elektrikli süpürgeler),
lambalar, ofis ekipmanları (monitörler,
yazıcılar), televizyon, bina gereçleri
(devirdaim pompaları, klimalar) gibi
ürünlerin çevreye duyarlı olanlarının
internet üzerinden sunulması,
• Söz konusu cihazların şu ölçütlere
dayanarak değerlendirilmesi: enerji
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ötesine geçmek ve verimliliğin en ileri
noktasında yenilik yapmak isteyen imalatçılar
için bir teşvik bulunmadığı gibi en fazla enerji
tasarrufu sağlayan modelleri arayan büyük
alıcılar ve nihai kullanıcıların işi de hiç kolay
değil. Düşük-yaşam döngüsü maliyeti ve
nihai-kullanım verimliliği olanaklarından
azami oranda yararlanmak için, yenilikleri ve
piyasa dönüşüm sürecini hızlandırmak hayati
önem taşımaktadır.
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verimliliği, çevre üzerindeki etkileri,
sağlık, kalite ve verilerin gösterilmesi,
• Cihazlar üzerinde bağımsız testler
uygulanması,
• İnternet sitesinde en yeni ürünlerin
gösterilmesini sağlamak için listenin
sürekli güncellenmesi,
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• Politik tavsiyelerin sağlanması, örneğin,
zorunlu ve gönüllü standartlar için
uygun uygulama düzeyleri ya da teşvik
planlarının tasarımına dair tavsiyeler
verilmesi,
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• Tüketiciler için ayrıntılı piyasa
çalışmaları ve teknik çalışmalar
sunulması ve piyasa dönüşümüne ve
politika tasarımına katkıda
bulunulması,
• İlkOn dışındaki yayınlara, standartlara,
etiketlere ve kuruluşlara dair internetten
indirilebilecek belgeler ve linkler
sağlanması (örneğin, Intelligent Energy
Europe).

Proje Sonuçları
• Enerji etkinliğine dair her ülkeye özel
en sıkı ölçütleri sunar,
• 150 milyondan fazla okuyucuya,
izleyici ve dinleyiciye ulaşan,
2,1 milyon € değerinde geniş bir medya
kapsamı (bu rakam, sadece, medya
kapsamını ölçebilen 6 ülkeye ait
olduğundan oldukça mütevazı
kalmakta),

• Ofis ekipmanı için profesyonel tedarik
tavsiyeleri gibi çeşitli raporların
taslaklarının hazırlanması,
• Çok sayıda hedef grubu üzerinde farklı
etkiler: tüketicilere, perakendecilere,
politikacılara, STK’lara ve kurumlara,
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bilgilerin
dağıtılması, kamu hizmeti veren
kuruluşlara destek, enerji verimliliğine
yatırım yapan ürün imalatçılarına ve
perakendecilere destek ve onay,
• Yerel otoritelerle (Fransa), kamu
hizmetleriyle (Çek Cumhuriyeti),
STK’larla (Belçika) ortaklaşa yürütülen
çeşitli projeler,
• “Avrupa’nın En İyisi”: Avrupa pazarında
verimli cihazlara dair inceleme sunan
tek ortam (BAT, politika analizleri). Bu
İlkOn referansı, çevre politikası
tasarımı, etiketleme stratejileri, bilgi
yayma programları ile çokuluslu alıcılar
için asgari verimlilik gereklilikleri ve
kabul şartları için temel olarak
kullanılacaktır.

Projenin Sürdürülebilirliği:
2000 yılında İsviçre’de faaliyete geçtiğinden
beri, 12 tane daha ulusal İlk-on sitesi
kurulmuştur ve bugün dört ülke daha, Avrupa
IEE-projeleri Avrupa-İlk-on ve Avrupa İlk-on
Plus (Akıllı Enerji Avrupa) projeleri sayesinde
kendi ulusal İlk-on sitelerini hazırlamaktadır
(bunlar, Litvanya, Romanya, Yunanistan ve
Norveç).

• En iyi cihazlardan sürekli güncellenen
seçmeleri, kullanıcılar için tavsiyeleri ve
seçim ölçütlerini sunan 12 internet
sitesi, 10’dan fazla dilde mevcut bilgiler,

Açık bir İlk-on platformu: Yeni kuruluşlar
istedikleri zaman katılabilmektedir.

• Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olması
için 600’den fazla piyasa alanına
ayrılmış, 12 ülkede taranmış 166 ürün
kategorisi,

Satın alımlar üzerindeki etki: Birçok şehir
sistematik olarak İlkOn seçkisinden satın
almaktadır.

Amerika ve Çin’in eklenmesi, Avrupa kökenli
bu programa yeni bir boyut kazandırmıştır.

Atıklar Takipte
Proje Yürütücüsü Kuruluşun Adı:
Waste Watch UK
Başlangıç Tarihi: 1987
Yer: Birleşik Krallık
İletişim Bilgileri
Proje Yöneticisinin Adı: Sam Jarvis
Telefon: +44 0 20 7549 0306
Proje İnternet Sitesi: http://www.
wastewatch.org.uk

Proje Ayrıntıları
Özet
Atık Denetim, insanların dünyadaki doğal
kaynakları kullanma biçimini değiştirmek
için çalışan bir İngiliz çevresel yardım
kuruluşudur. Hayalleri, insanların kaynakları
verimli bir biçimde kullandığı, sürdürülebilir
biçimde yaşadığı ve çevreye olumlu katkılar
yaptığı bir dünyadır. Yaşamlarında değişiklik
yaparak çevresel etkileri azaltmaları ve
yaşam kalitelerini artırmaları için insanlara
tavsiyelerde bulunmakta, onları eğitmekte ve
desteklemektedirler. Sürdürülebilir kaynak
kullanımını her düzeyde, kaynağın çıkarılması,
üretim, tüketim, geri dönüşüm ve ötesinde,
ön plana çıkarmayı hedeflemektedirler. Kendi

adlarına ya da müşterilerin adına hareket
etmektedirler.

Projenin Hedefleri
• Vatandaşlara, kurumların karar
alıcılarına ve politikacılara, yaşam
biçimlerimizde, değerlerimizde ve
önceliklerimizde ihtiyaç duyduğumuz
değişiklikleri benimseme konusunda
ilham kaynağı olmak,
• Kaynak verimliliği ve etkinliğinin,
sağlam iş uygulamalarıyla aynı anlama
gelmesini sağlamak,
• Sürdürülebilir tüketimi, atık yönetimi
ve üretimini teşvik etmek,
• Sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar
sağlayacak programlar yürütmek,
• Kaynakların daha verimli
kullanılmasının çevre, iş dünyası ve
toplumun geneli için yararlı olduğunu
gösterecek programlar yürütmek.
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Proje Sonuçları
Atık Denetim:
• Birleşik Krallık’ın en büyük yerel geri
dönüşüm kampanyasını yürütmüş,
• Kampanyalar için ortakları adına
1,5 milyondan fazla kapıyı çalmış,
• 150’den fazla yerel yetkili için geri
dönüşüm ve atık engelleme kampanyası
yürütmüş,
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Atık Denetim, eğitim ve seminerler, pazarlama
iletişimi ve araştırma ve değerlendirme yoluyla
amacını gerçekleştirmektedir. İş dünyası,
okullar, toplumdaki gruplar, yerel yetkililer ya
da kamu kurumlarıyla çalışmakta, insanları
çevre ve sürdürülebilirlik konularında eğitirken
şu yolları kullanmaktadır;

• 1980’lerde ilk Ulusal Geri Dönüşüm
Bilgi yönergesini yayımlamış,
• Telefon bilgi servisi Atıkhattı’nı
(Wasteline) oluşturmuş,
• İngiltere’deki ilköğretim öğrencilerine
‘azalt, yeniden kullan, geri dönüştür’
mesajını vermek amacıyla ‘geri
dönüştürücü etkileşimli robotunu’
(Recycler) oluşturmuş,

• Davranışlarda değişim yaratmak için
topluluklara dâhil olmak,

• İlk ‘BK Geri Dönüştürülmüş Ürünler
Rehberi’ni oluşturmuş,

• Halkın tutum ve davranışlarını
araştırmak,

• İngiltere’nin ilk atık stratejisinin
oluşturulması için hükümetle lobi
faaliyetleri yürütmüş,

• Paydaşlarıyla, çalışanları ve
müşterileriyle çevresel konularla ilgili
iletişim kurmak,
• Çevre alanındaki uygulama ve
politikaları gözlemleyerek,
değerlendirerek ve denetlemek,
• Üyelerine çevre meseleleri açısından
sürekli profesyonel gelişim sunan
‘Eğitim Ağı’nı yönetmek,
• Etkinlikler ve bilgi standları, sunumlar,
seminer ve çalıştaylar düzenlemek,
• Kendi adlarına ve üçüncü taraflar adına
kampanyalar düzenlemek,
• Çevreye dair konularda bilgi edinmek
ve diğerleriyle iletişim kurmak isteyen
herkes için düzenli olarak seminerler
gerçekleştirmek.

• Geri dönüşümün geçerli bir ticari
faaliyet olmasına yardımcı olan ve
1990’lı yıllarda WRAP’in
oluşturulmasına öncülük eden Pazar
Gelişimi için Manifesto’yu geliştirmiş,
• Daha sonra ‘Şimdi Geri Dönüştür’ adlı
kamu farkındalığı kampanyasına
dönüşen ‘Çöpü Bir daha Düşün
(Rethink Rubbish)’ kampanyasını
yürütmüştür.

Projenin Sürdürülebilirliği
20 yılı aşkın süre sonra, manzara önemli
ölçüde değişmiş durumdadır ve Atık Denetim,
halkın, siyasilerin ve medyanın düşüncelerinde
meydana gelen bu değişimin arkasındaki temel
itici güç olmaya devam etmektedir.

