
2020BÜLTEN

Sekizinci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 12.08.2020 tarihinde COVID-19 ile ilgili

tedbirler kapsamında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Teknik Destek Ekibi, proje

faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Proje gündeminde önemli bir

aşamada olan pilot sahaların seçimi konusunda kaydedilen gelişmeler Faydalanıcı ve Sözleşme

Makamı yetkilileri ile paylaşıldı. Teknik şartname, ihale dosyasının hazırlığı ve çalıştay

organizasyonu gibi gelecek dönem faaliyetlerinin planlamasına ilişkin detaylar görüşüldü.

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 

AĞUSTOS 

SAYI: 4 

TOPLANTILAR



Proje broşürünün İngilizce

versiyonu Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nda Proje

Faydalanıcısı Çevre Yönetimi

Genel Müdürlüğü ve Sözleşme

Makamı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğü

tarafından onaylanmıştır. Broşürü

incelemek için proje web sitemizi

ziyaret edebilirsiniz.

Proje programına uygun olarak proje faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için 27

Ağustos 2020 tarihinde Sözleşme Makamı, Nihai Faydalanıcı ve TDE'nin katılımıyla online bir

toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda proje başlangıç tarihinden itibaren kaydedilen

gelişmelere ve planlanan faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Sözleşme Makamı, Nihai Faydalanıcı ve Teknik Destek

Ekibi temsilcileri ile online bir toplantı gerçekleştirildi.

PROJE BROŞÜRÜ



Proje  kapsamında iki pilot sahada yürütülecek olan temizlik çalışmaları için Teknik Destek

Ekibi ilgili devlet kurumlarını yerinde ziyaret ederek projeyi tanıtmaya ve görüşmeler

gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu görüşmelerin devamında projede pilot saha olarak yer

alacak alanları önerebilecek kamu kurumları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi

Genel Müdürlüğü'nde daire başkanları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Kalıcı

organik kirleticilerle kirlenmiş sahaların tespit edilmesi için yapılan bu toplantılarda Eylül

sonuna kadar iki kamu sahasının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Sahaların belirlenmesinin

ardından PRAG/FIDIC Uzmanının teknik şartname ve ihale dosyası çalışmalarını nihai hale

getirmesi planlanmaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizine yönelik çalışmaların başlamasıyla anket soruları Mart 2020 tarihinde

önceden belirlenmiş 96 kişilik bir gruba gönderilmiştir ve toplamda ancak 19 kişiden dönüş

alınmıştır. Katılımcı sayısını arttırmak ve analiz sonuçlarını güçlendirmek için anket soruları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri ve yeterlilik sahibi 21 firma ile yeniden

paylaşılmıştır. İkinci turda 82 kurum/kuruluştan alınan geri dönüşlerle toplam katılımcı sayısı

101’e ulaşmıştır ve alınan cevaplar doğrultusunda bir analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.

Taslak raporun ilerleyen günlerde nihai hale getirilmesi ve ilgili taraflar ile paylaşılması

hedeflenmektedir. Bu kapsamda geliştirilen Eğitim İhtiyaç Analizi anketi ve sonuçları kapasite

geliştirme eğitimlerinin içeriğini geliştirmede yol gösterici olarak kullanılacaktır.

PİLOT SAHALARIN TESPİTİ

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve il

müdürlüklerinden personelin ve yeterlilik sahibi

firmalardan temsilcilerin katılacağı Yardım

Masası İşletim Yazılımı Çalıştayı 9 Eylül 2020

tarihinde COVID-19 tedbirleri kapsamında video

konferans aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Etkinlik gündemi ve davet linki katılımcılar ile

paylaşılmıştır.

Bu çalıştayda Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminin

kullanılması sırasında karşılaşılan problemler ve

iyileştirme çalışmalarına yönelik faaliyetlerden

bahsedilmesi planlanmaktadır. Çalıştayda alınacak

kararlar sonucunda KSBS Analiz Dokümanın

güncellenmesi hedeflenmektedir.

YARDIM MASASI İŞLETİM

YAZILIMI ÇALIŞTAYI

Web sitesi: https://kalicikirleticiler.com


