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Proje'den Haberler 
 

Proje başlangıç toplantısı 07.11.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu ve UNDP Temsilcisi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. UNDP'yi temsilen 

Sayın Mahmut Osmanbaşoğlu, UNDP'nin bu projedeki rolü ve iş birliği anlaşmasının nasıl 

yürürlüğe girdiğine dair katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca proje faaliyetleri, yıllık iş planı, 

yönetim düzenlemeleri ve kuruluşun izleme değerlendirme prosedürleri hakkında bir sunum 

yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, projedeki iletişim 

faaliyetlerinin ve değişikliklerin yazılı olarak zamanında yapılmasını, projedeki önemli 

aşamaların göz önünde bulundurulmasını ve projeye dair gelişmelerden haberdar etmek için 

bütün ilgili tarafları içeren bir e-posta adresinin oluşturulması gerektiğini belirtti. 

 

İlk Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 10.12.2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda; eğitimler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri de dahil olmak üzere proje 

faaliyetlerinin kapsamı, yeri ve zamanlaması, projede çalışacak personelin alımı, projenin 

başlangıcı, ile iş planına yönelik operasyonel ve finansal detaylar görüşüldü. 

 

İkinci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 08.01.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 

toplantı kapsamında proje açılış etkinliği ve personel alımıyla ilgili organizasyonel ve finansal 

detaylar görüşüldü. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Öncelikli 

Kimyasallar Yönetimi Şubesi ile Su ve Toprak Yönetimi 

Dairesi Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi yönetiminde, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte 

yürütülecek olan Avrupa Birliği (AB) fonlu projenin açılış 

toplantısı 14.01.2020 tarihinde Ankara Point Otel’de 158 

kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
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Proje başlangıç dönemi 15.01.2020 tarihinde sonlandı ve başlangıç raporu sunuldu.  

 

Proje Yöneticisi Meral Mungan Arda, 02.03.2020 tarihinde göreve başladı. 

 

Üçüncü Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 

toplantıda taslak başlangıç raporu yorumlar için yeniden sunuldu ve görünürlük kuralları ve 

malzemelerle ilgili konular görüşüldü. 

 

Dördüncü Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

OKB katılımcıları COVID-19 sürecinde projedeki güncellemeleri konuşmak üzere online 

olarak görüştü. Proje kapsamındaki risk ve önlemler tartışıldı. 

 

Proje'nin altı aylık dönemini kapsayan birinci faaliyet raporu 17.04.2020 tarihinde sunuldu.  

 

Birinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP ve Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu temsilcilerinin katılımıyla COVID-19 ile ilgili 

tedbirler kapsamında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Proje kapsamındaki gelişmeler, COVID-19 nedeniyle eğitimlerin 

ertelenmesinin gerekliliği, kirlenmiş iki pilot sahanın iyileştirilmesi için tedarik yöntemi ve 

COVID-19 sürecinde kullanılan dezenfektanların Proje Dokümanına dahil edilmesi konuları 

tartışıldı.  

 

Proje web sitesi www.kalicikirleticiler.com 10.05.2020 tarihinde faaliyete geçirildi. 

 

Beşinci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 20.05.2020 

tarihinde COVID-19 ile ilgili tedbirler kapsamında video konferans 

aracılığıyla gerçekleştirildi. İşe alınacak Proje uzmanlarının görev 

tanımlarının hazırlanması ve kirlenmiş 2 pilot sahanın iyileştirilmesine 

yönelik teknik şartnamenin hazırlığı konuları tartışıldı.  

 

Proje Sorumlusu Leyla Şimşek Çavuş 22.05.2020 tarihinde göreve başladı. Proje Asistanı 

Zeynep Özay 01.06.2020 tarihinde göreve başladı. 

 

Proje haber bültenleri aylık olarak yayımlanmaya devam edecektir.  
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