Evrak Tarihi ve Sayısı: 26.02.2021-640

*BELMKAYA*

Sayı : 38591462-010.07.03-2021-640
Konu : İklim Değişikliği İle İlgili Çalıştay Hk.

26.02.2021

Sirküler No: 221
Sayın Üyemiz,
Doğa Koruma Merkezi tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2021 tarihli, Ekte sunulan
yazıda;
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP)
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Doğa Koruma Merkezi
(DKM)'nin teknik danışmanlığında yürütülen, "Climate Promise" projesi ile ülkemizin iklim
değişikliğine karşı mücadelesinde azaltım ve uyum eylemleri potansiyelinin geliştirmesinin
amaçlandığı belirtilmektedir.
Bahse konu proje kapsamında 3 Mart 2021 tarihinde çevrim içi ortamda bir çalıştay
düzenleneceği bildirilmekte olup, çalıştaya ait program, katılım detayları ve bilgi notu Ekte yer alan
yazıda bulunmaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:Doğa Koruma Merkezi’nin Yazısı (6 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası)

Bilgi:
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- TURMEPA
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24.02.2021
Sayı: P090-2208irleşmiş Milletler Kalkınma Program
Konu: ‘Climate Promise’ Projesi İklim Değişikliği Eylemlerinin ve Eş-Faydalarının
Değerlendirilmesi Çalıştayı

Sayın Yetkili,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Doğa Koruma Merkezi (DKM)’nin teknik danışmanlığında
yürütülen, ‘Climate Promise’ projesi, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı mücadelesinde
azaltım ve uyum eylemleri potansiyelini geliştirmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamındaki
yerel iklim eylemlerinin eş-faydalarının analiz edilmesi, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi için belirli
sektörlere yönelik iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi ve iklim eylem önerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında 3 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay
kapsamında farklı sektörlere yönelik olarak iklim değişikliği ile ilgili mevcut durum ve
sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğine dair yapılan değerlendirmeleri aktarmak
hedeflenmiştir. Ayrıca çalıştay kapsamında ilgili sektörlerin iklim değişikliğine direncini,
azaltım ve uyum kapasitesini artırmak için bölgesel eylem önerileri ve eş-faydaları
katılımcıların görüşleri ile değerlendirilecektir.
Söz konusu çalıştaya katılıma ilişkin bilginin ve katılımcı formunun en geç 26 Şubat 2021
tarihine kadar doldurularak iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Uğur Zeydanlı
Yönetim Kurulu Başkanı

Çalıştay tarihi: 3 Mart 2021
Çalıştay yeri: Çevrimiçi Zoom Platformu
Saat: 10:00 – 16:00
Platform: Zoom
Katılımcı Kayıt formu:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsceuspzwsH9GZAnpqCXgr97mP_U2f5zeh

CLIMATE PROMISE PROJESİ BÖLGESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE UYUM
EYLEMLERİNİN VE EŞ-FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Tarih

3 Mart 2021

Sektördeki iklim değişikliği ile ilgili mevcut durumu ve sektörün iklim değişikliğinden nasıl
Çalıştay etkilendiğine dair yapılan değerlendirmeleri aktarmak ve sektörün iklim değişikliğine
amacı
direncini ve uyum kapasitesini artırmak için bölgesel eylem önerilerini ve eş-faydalarını
katılımcıların görüşleri ile değerlendirmek
Çalıştay
Çevrimiçi Zoom Platformu
yeri
Kayıt
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsceuspzwsH9GZAnpqCXgr97mP_U2f5zeh
için
Bölgesel iklim değişikliği azaltım ve uyum eylemlerinin ve eş-faydalarının değerlendirilmesi
çalıştayında aşağıdaki çıktılar hedeflenmiştir
Çalıştay
- İklimsel etkilenebilirlik/risk analizlerinin değerlendirilmesi
hedefi
- Sektörel iklim eylemlerinin değerlendirilmesi
- İklim eylemlerinin bölgesel olarak önceliklendirilmesi
- İklim eylemlerinin eş-faydalarının değerlendirilmesi

Çalıştay Programı
03.03.2021
Saat

Konu

Konuşmacı

10:00 – 10:15

Kayıt

10:15 – 10:25

Açılış konuşması
Orhan Solak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇYGM, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı

10:25 – 10:35

Proje tanıtımı
Nuri Özbağdatlı
UNDP, İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi

10:35 – 10:45

Risk analizleri yöntemi, eylem belirleme süreci ve eş-faydalar
Tuba Bucak
DKM

10:45 – 10:50

Sektörler için grup çalışmaları yöntemi
DKM

10:50 – 11:00

Ara
Grup çalışmaları

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

Oda 1:
Afet riski

Oda 2:
Ekosistemler ve
Biyolojik Çeşitlilik

Oda 3:
İnsan Sağlığı

İklim değişikliğinin
afet riski üzerindeki
etkileri
Prof. Dr. Süha
Berberoğlu

İklim değişikliğinin
ekosistemler ve
biyolojik çeşitlilik
Dr. Mustafa
Durmuş

İklim değişikliğinin
insan sağlığı
üzerindeki etkileri
Prof. Dr. Emine
Didem Evci Kiraz

Risk ve
etkilenebilirlik
analizi sonuçlarının
değerlendirilmesi:
Afet riski

Risk ve
etkilenebilirlik
analizi sonuçlarının
değerlendirilmesi:
Ekosistemler ve
biyolojik çeşitlilik

Risk ve
etkilenebilirlik
analizi sonuçlarının
değerlendirilmesi:
İnsan sağlığı

Oda 4:
Turizm ve Kültürel
Miras
İklim değişikliğinin
turizm ve kültürel
miras üzerindeki
etkileri
Prof. Dr. Mehmet
Somuncu
Risk ve
etkilenebilirlik
analizi sonuçlarının
değerlendirilmesi:
Turizm ve kültürel
miras

11:30 – 12:30

İklim değişikliği
azaltım ve uyum
eylemlerinin
değerlendirilmesi
Prof. Dr. Süha
Berberoğlu
Kolaylaştırıcı: Bilgi
Buluş

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

Sektörel iklim
değişikliği azaltım
ve uyum
eylemlerinin
bölgesel olarak
önceliklendirilmesi

15:00 – 15:10
15:10 – 15:55
15:55 – 16:00

İklim eylemlerinin
eş-faydalarının
değerlendirilmesi

İklim değişikliği
İklim değişikliği
azaltım ve uyum
azaltım ve uyum
eylemlerinin
eylemlerinin
değerlendirilmesi
değerlendirilmesi
Dr. Mustafa
Prof. Dr. Emine
Durmuş – Gülden
Didem Evci Kiraz
Atkın Gençoğlu
Kolaylaştırıcı:
Kolaylaştırıcı:
Melike Kuş
Yıldıray Lise
Öğle Yemeği Arası
Sektörel iklim
Sektörel iklim
değişikliği azaltım
değişikliği azaltım
ve uyum
ve uyum
eylemlerinin
eylemlerinin
bölgesel olarak
bölgesel olarak
önceliklendirilmesi önceliklendirilmesi
Ara
İklim eylemlerinin
İklim eylemlerinin
eş-faydalarının
eş-faydalarının
değerlendirilmesi
değerlendirilmesi
Kapanış

İklim değişikliği
azaltım ve uyum
eylemlerinin
değerlendirilmesi
Prof. Dr. Mehmet
Somuncu
Kolaylaştırıcı: Deniz
Tapan

Sektörel iklim
değişikliği azaltım
ve uyum
eylemlerinin
bölgesel olarak
önceliklendirilmesi
İklim eylemlerinin
eş-faydalarının
değerlendirilmesi

Çevrimiçi Toplantı Bilgi Notu:

Çevrimiçi toplantıya katılacak olan katılımcıların
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsceuspzwsH9GZAnpqCXgr97mP_U2f5zeh
adresindeki katılımcı formunu 26 Şubat 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.
Toplantı ile ilgili gerekli dökümanlar ve toplantı bağlantısı katılımcıların e-posta adreslerine
gönderilecektir.

Hatırlatmalar:
•

Çevrimiçi toplantıya katılacağınız cihazınızda (bilgisayar, telefon veya tebletiniz) zoom
uygulamasının yüklü olduğundan emin olun. Yüklü değilse https://zoom.us bağlantısı
aracılığıyla ücretsiz indirebilirsiniz.

•

Uygulama ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıdaki videoyu
izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5vOuu1_cg0IX4c5MHTOkxsHGz-eER2d

•

Yukarıdaki bağlantıyı tıkladığınızda toplantıya katılabilmek için ekranda beliren
yönergeleri takip etmeniz gerekir. Bu yönergeler toplantıya etkin katılımınız için
önemlidir. Mikrofonunuzun ve kameranızın açık olması bu yönergeleri uygulamanıza
bağlıdır.

•

Toplantıya katılmakla ilgili bir sorunla karşılaşmanızı önlemek için lütfen toplantı
başlamadan en az 15 dakika önce bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı toplantı
başlamadan 30 dakika önce erişilebilir olacaktır.

•

Lütfen toplantı sırasında bir kulaklık kullanın. Bu, ses kalitesini artıracaktır. Ayrıca
mümkünse, ortamın sessiz olmasına dikkat edin. Toplantıyı takip ederken
mikrofonunuzu lütfen sessizde tutun.

•

Toplantı sırasında soru sormaktan ya da bir düşüncenizi belirtmekten çekinmeyin.
Toplantının etkin sürdürülebilmesi açısından söze doğrudan başlamak yerine, lütfen

“sohbet kutusunu” kullanın ya da uygulamadaki “elini kaldır” tuşuna basın.
Toplantının kolaylaştırıcısı size söz verecektir.
•

Bağlantının kesilmesi durumunda, aynı bağlantı / toplantı numarası aracılığıyla
istediğiniz zaman yeniden katılabilirsiniz.

•

Toplantı, proje raporunun hazırlanması amacıyla kaydedilebilecektir ancak bu kayıt
herkese açık hale getirilmeyecek veya dağıtılmayacaktır.

