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Proje paydaşlarının bir araya geldiği 4. Yönlendirme Kurulu
Toplantısı 07.10.2021 tarihinde düzenlendi. Proje ekibi, son altı
ayda ilerleme kaydedilen kirlenmiş sahalar bilgi sistemi, yardım
masası, yüz yüze eğitimler, iletişim faaliyetleri ve uzmanlık
pozisyonları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Toplantıda son
olarak kirlenmiş sahalarda yürütülecek ıslah çalışmaları için
teknik şartname hazırlıklarının tamamlanması kararlaştırıldı.  

Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Eğitim Faaliyetleri

“Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve
İyileştirilmesi Projesi” kapasite geliştirme eğitimlerine devam
ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez
ve il müdürlükleri temsilcilerinin katılımı ile toplamda üç hibrit
eğitim düzenlendi. Pandemi önlemleri dikkate alınarak
düzenlenen bu eğitimlere eş zamanlı çevrim içi katılım imkânı
sağlandı. 
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Kirlenmiş sahalarda kanser riskinin hesaplanması ve ekolojik
riskin değerlendirilmesi konusunda 11-13 Ekim ve 1-3 Kasım
tarihleri arasında “Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirilmesi
Eğitimi” düzenlendi. Düzenlenen bu eğitimler sayesinde
yaklaşık 120 katılımcı kanser risk hesaplama yöntemleri
konusunda bilgi sahibi oldu. 

Temizleme Teknolojileri, Islah ve İzleme Eğitimi’nin ilk
oturumu 22-24 Kasım’da 90 kişinin katılımı ile düzenlendi.
Bakanlık merkez ve il müdürlüklerinde görev yapan personellere
kirlenmiş sahalarda uygulanan uluslararası temizleme yöntemleri
anlatıldı. Eğitimin son gününde çalışma grupları oluşturuldu ve
örnek sahalar üzerinden alternatif temizleme yöntemleri
tartışıldı. 

Teknoloji eğitiminin ikinci oturumu 13-15 Aralık 2021 tarihinde
düzenlenecek.

Eğitim sunumlarına proje web sitesinden
ulaşabilirsiniz. 



Temizleme Teknolojileri ve İzleme Eğitimi
Kasım 2021

Çalıştaylar

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak değişiklikler
için Toprak Kirliliği Uzmanı ihtiyaç analizine devam ediyor.
Uzman personelin katılımı ile planlanan bu çalıştay serisi Aralık
itibarıyla başlayacak.

Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı

20. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 29.11.2021
tarihinde gerçekleştirildi. Proje gündeminin paylaşıldığı bu
toplantıda uzman pozisyonları, çalıştay faaliyetleri, raporlar ve
teknik şartname gibi sonuçlanması beklenen önemli konulara yer
verildi. 
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KOK Stokları ve Kirlenmiş Sahalar

Proje ekibi Sağlık Risk Analizi Yazılımının geliştirilmesi için
çalışmalara devam ediyor. Sağlık Risk Analiz dokümanının
değerlendirildiği 26.11.2021 tarihli Bakanlık toplantısında
yazılım alt yapısına yönelik kararlar alındı. 

Proje ana faaliyetlerinden biri olan Yardım Masası
uygulamasının canlıya alınma süreci ile ilgili hazırlıklar
tamamlandı. 

Zararları bilinmeden önce dünyada yaygın olarak kullanılan
KOK’lar, insan ve hayvan sağlığını büyük ölçüde tehdit etmeye
devam ediyor. Besin zincirini tehlikeye sokarak; kanser, hormon
ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi sorunlara sebep olan
KOK’ların doğal çevreden arındırılması için küresel çalışmalar
yapılıyor. 

Bu çalışmaları desteklemek için önemli bir adım olarak
ülkemizin de taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi uygulamaya
konmuştu. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri takip ederek
KOK’ların titizlikle ve belli kurallar çerçevesinde bertaraf
edilmesine ilişkin çeşitli önlemler almıştı ve bu kimyasalları
uluslararası Stockholm Sözleşmesi ile yönetmeyi amaçlıyor. 



UNDP Türkiye (@undpturkiye)

kalicikirleticiler.com/tr/

Bu amaçla dünyada en büyük KOK stoklarından biri olan
Merkim sahasında bertaraf çalışmaları yürütüldü. Sahadaki atık
miktarı ve çeşitleri belirlenerek kimyasallar, kontamine olmuş
ambalajlar ve ekipmanlar mevzuata uygun şekilde bertaraf
edildi. Yıllarca KOK stoklarına ev sahipliği yapan ve depo
olarak kullanılan binanın yıkım çalışmaları Kasım 2021
itibarıyla tamamlandı.

KOK stokları ve kirlenmiş sahalar hakkında farkındalık
oluşturmak için Merkim’de yapılan tüm çalışmalar kayıt altına
alındı. Sahanın kısa öyküsünü anlatan videolar,
kalicikirleticiler.com ve UNDP Türkiye sosyal medya
hesaplarında paylaşılacak.
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