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Deniz Strratejisi Çerçevve Direktifi ile
e ilişkili olarakk Türkiye’nin Yasal ve Kuru
umsal Çerçeveesinin Taslak Programı
233‐27 Ocak 2017
Türkiye’de iyi çevresel durruma ulaşılma
asını ve sürdüürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan ““Türkiye’de Deniz
D
Stratejissi
a Kapasite G
Geliştirme Pro
ojesi”, gelece
ekte bu direkktifin olası aktarımının
a
vee
Çerçeve Direektifi (DSÇD) Kapsamında
uygulamasının desteklenm
mesi için Türkiyye’de kapasitee oluşturacakttır. Planlanan etkinlikler araasında çalıştayylar, eğitimlerr,
enli toplantılar
inceleme gezzileri ve projee faydalanıcısı olan Türkiyee Cumhuriyetti Çevre ve Şehircilik Bakaanlığı ile düze
bulunmaktadır. Tüm paydaş kuruluşların temsilcileri Proje KGE’le
erine katılacak
ktır. Oldukça uuzun olan paydaşlar listesii,
mlar ile sivil toplum
t
kuruluuşlarını (STK) içermektedirr.
çok çeşitli kaarar verici ve politika yapıcı resmi ve bbilimsel kurum
KGE’ler, ayrıca projenin sah
hiplenilmesinii ve sonuçlarınn sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaççlamaktadır.
Bu çaalıştay, planlaanan dört çalışştaydan ilki ol acaktır. Bu ilkk çalıştayın am
macı, Deniz Sttratejisi Çerçe
eve Direktifinin
n
şartlarına görre paydaşlar arasında
a
koord
dinasyonu, ileetişimi ve iş birliğini sağlam
mak üzere, Türrkiye’nin bu Direktife
D
ilişkin
n
yasal ve kuru
umsal çerçevvesine odaklanmaktır. Bu çalıştay, ana aktörlerle birlikte çalışaraak bu aktörle
erin uygulamaa
sürecindeki rollerine odaklanacak ve bu
u aktörlerin m
mevcut durum
munu açıklığa kavuşturmayya çalışacaktır. Çalıştay ayn
nı
v projenin ku
urumsal çerçeeve raporuna katkıda
k
bulunacaktır.
zamanda boşluk analizine ve
D
Raporu
unu ve Boşlukk Analizi ve Ku
urumsal Analiz
Bu çaalıştayın çıktıları, proje için hazırlanmış oolan Mevcut Durum
Raporunun ttaslağına tem
mel oluşturaccaktır. Çalıştaay sırasında katılımcılar Türkiye’nin
T
m
mevcut yasal ve kurumsaal
çerçevesini vve bu çerçevenin AB DSÇ
ÇD ile nasıl i lişkili olduğunu inceleyece
ekler ve gereekli olan yerlerde ek bilggi
sağlayacaklarrdır. Çalıştay karşılıklı
k
etkileşim içinde sürrdürülecek ve katılımcıların doğrudan kattılımını sağlayyacaktır.
Çalışştay, Mevcut Durum
D
Raporu
unun ayrıntılı bir sunumu ile başlayacaktır. Ardından, bbirkaç AB Üye
e Devleti
temsilcisi ülkeelerinde DSÇD
D’nin ulusal mevzuata nasıl aktarıldığına ve bu sürecin kimler tarafınndan ve nasıl
yürütüldüğün
ne ilişkin sunum yapacaklardır. Bu sunum
mlar, kurumsal çerçeve ve hukuki yönleree ilişkin aktarım süreci
sırasında edin
nilen deneyim
mler ve karşılaşşılan zorluklarrı vurgulayacak ve DSÇD için
n en iyi uygulaama örneklerini
oluşturacaktır. Ayrıca Avrupa’dan bir STK’nın temsilcissi, DSÇD’nin başka
b
şeylerin yanı sıra OSPPAR (Kuzeydoğğu Atlantik
özleşme) Kom
misyonu bağlam
mında uygulanmasına yöneelik çalışmalarrıyla ilgili
Deniz Çevresiinin Korunmassı Hakkında Sö
sunum yapacaktır.
Çalışştayın ikinci bö
ölümü DSÇD ille genel olara k ilgili olan me
evcut kurumsal ve yasal çerrçeveleri bazında, farklı kilit
paydaşların teemsilcilerinin ulusal sunum
mları üzerine yooğunlaşacaktıır. Bu, uluslara
arası uzmanlaar dahil tüm ka
atılımcıların
deniz suları ilee ilgili olarak Türkiye’deki
T
yasal
y
ve kurum
msal çerçeveye
e geniş bir bakış açısıyla ba kabilmelerini sağlayacaktırr.
Mevcut Durum Raaporu ve AB aktarımı örnekkleri çalıştayın etkileşimli bö
ölümü için tem
mel teşkil edeccektir.
nımlayıcılarına
a odaklanan faarklı tematik gruplar
g
altında gruplandırılaacaktır1. Her çalışma
ç
grubu
u,
Katılımcılar beelirli DSÇD tan
kendilerine taahsis edilen taanımlayıcıya (ttanımlayıcılaraa) ilişkin olaraak Türkiye’dek
ki mevcut yasaal ve kurumsa
al çerçeveyi vee
kapasiteyi değğerlendirmeleerini kolaylaşttıracak özel reehberlik alacakktır. Genel olarak, çalışma ggrupları hem yasal
y
hem de
kurumsal çerççevedeki boşlukların, örtüşmelerin ve olaası uyuşmazlıkkların belirlenmesini hedeffleyen sorulara
a yanıt
verecektir. Heer çalışma gru
ubunda bir mo
oderatör ve raaportör olacakktır.
Çalışştayın sonucu
u Mevcut Durum Raporuuna ek olacaak ve yasal ve kurumsa l boşluk ana
alizi raporunu
u
tamamlamak için gereken bilgiyi projeye sağlayacakttır. Çalıştay so
onucunda ayrııca proje kapssamında, DSÇD’nin mevcut
umsal çerçevvesinin iyileştirilmesine ya da değiştirilmesine yönelik bir dizi taavsiyenin oluşturulabilmessi
yasal ve kuru
sağlanacaktır. Bu tavsiyeler, gelecekte atılacak adımlaarın planlanması için bir tem
mel teşkil etm
melidir.
1

Grup 1 ‐ Deniz Tabanı Bütünlüğü, Hid
drografi Koşullaarı, Enerji ve Gü
ürültü
Grup 2 ‐ Ötrofikasyon, Kirleticiler, De
enizlerdeki Çöp ler
Grup 3 ‐ Ticari Balıklarr, Besin Ağları, Deniz ürünleri kkirleticileri
Grup 4 ‐ Biyoçeşitlilik, yerli olmayan türler, gıda ağlaarı
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P
Program
m
23 Ocak 20117, Pazartesii
1.0

Kahve ve ikramlarla katılımcıların
n kaydedilmessi

I.

DSÇD
D‐Devlet Faaliyet
F
Raporuna
R
G
Giriş

09:00‐09:30

Moderatör: T.C. Çevre vee Şehircilik Bakanlığı
İstiklal Marşı ve Saygı Duru
uşu

09:35‐09:40

1.1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B
taraffından açılış koonuşması.

09:40‐10:00

1.2

Projen
nin amacı, çalıştayın ana hattları ve beklennen sonuç
Projen
nin Ekip Lideri// Monika Pete
erlin

10:00‐10:20

Kahve / Çay molası

10
0:20‐11:00

1.3

DSÇD kapsamında Türkiye'nin
T
Faaliyet Durum Raporunun Açıklaması
A
Nilüferr Oral

11:00‐11:40

1.4

Soru C
Cevap
Monikka Peterlin ve Nilüfer
N
Oral

11:40‐12:00

Öğle Arası

II.

12:00‐13:30

AB Ü
Üye Devlettler Sunum
mları

Moderatör: Ben van de Wetering
W
Programın bu
u bölümünde dört
d farklı AB Üyesi Devlet,, DSÇD'nin ken
ndi ülkelerinde nasıl aktarıl dığını, bu süre
ecin nasıl
işlediğini ve kkim tarafından
n gerçekleştirildiğini açıklayyacaktır. Bu su
unumlar, kurumsal çerçeve ve hukuki yön
nlere ilişkin
aktarım sürecci sırasında ed
dinilen deneyimler ve karşılaaşılan zorluklaarı vurgulayaccak ve DSÇD iççin en iyi uygu
ulama
örneklerini oluşturacaktır. Ayrıca Avrupa
a’dan bir STK’ nın temsilcisi,, DSÇD’nin başşka şeylerin yaanı sıra OSPAR (Kuzeydoğu
u
K
Hakkkında Sözleşm
me) Komisyon
nu bağlamında uygulanmassına yönelik ça
alışmalarıyla
Atlantik Denizz Çevresinin Korunması
ilgili sunum yaapacaktır.
2.1

Sloven
nya

13:30‐14:15

2.2

İspanyya

14:15‐15:00

Kahve / Çay molası

15:00‐15:30

2.3

Risk Alltındaki Denizzler / Sivil Toplum Kuruluşu

15:30‐16:15

2.4

Sonuç yorumları

16:15‐16:30
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II.

AB Ü
Üye Devlettler Sunum
mları (devvam)

Moderatör: Ben van de Wetering
W
Programın bu
u bölümünde dört
d farklı AB Üyesi Devlet,, DSÇD'nin ken
ndi ülkelerinde nasıl aktarıl dığını, bu süre
ecin nasıl
işlediğini ve kkim tarafından
n gerçekleştirildiğini açıklayyacaktır. Bu su
unumlar, kurumsal çerçeve ve hukuki yön
nlere ilişkin
aktarım sürecci sırasında ed
dinilen deneyimler ve karşılaaşılan zorluklaarı vurgulayaccak ve DSÇD iççin en iyi uygu
ulama
örneklerini oluşturacaktır. Ayrıca Avrupa
a’dan bir STK’ nın temsilcisi,, DSÇD’nin başşka şeylerin yaanı sıra OSPAR (Kuzeydoğu
u
K
Hakkkında Sözleşm
me) Komisyon
nu bağlamında uygulanmassına yönelik ça
alışmalarıyla
Atlantik Denizz Çevresinin Korunması
ilgili sunum yaapacaktır.
2.5

İtalya

09:30‐10:15

2.6

Roman
nya

10:15‐11:00

Kahve / Çay molası

11:00‐11:30
1

III. Ulussal Temel Paydaşlarrın Temsilcilerinin Sunumları
S
ı
Moderatör: Nilüfer Oral
Oturumun mo
oderatör tarafından tanıtılm
ması

11:30‐11:40

3.1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
B
Çevrre Yönetimi G
GM Sunumu

11:40‐12:05

3.2

B
Çevrresel Etki Değğerlendirmesi GM Sunumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
İzin vee denetim

12:05‐12:30

Öğle Arası

12:30‐13:30

3.3

Gıda TTarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık vve Su Ürünleri Yetiştiriciliği GM Sunumu (tbc)

13:30‐14:00

3.4

Orman
n ve Su İşleri Bakanlığı,
B
Su Yönetimi
Y
Geneel Müdürlüğü (tbc)

14:00‐14:30

3.5

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
B
Tabiii Kaynakların Korunması GM Sunumu (tbc)

14:30‐15:00

Kahve / Çay molası

15:00‐15:30

3.6

Orman
ncılık ve Su İşleri Bakanlığı, Tabiat Varlıklaarını Koruma ve Milli Parkla
ar (Tbc) Sunum
mu

15:00‐15:30

3.7

Gıda TTarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Refformu GM Sun
numu (tbc)

16:00‐16:30

3.8

Sonuç yorumları

16:30‐16:45
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25 Ocak 20017, Çarşam
mba

III. Ulussal Temel Paydaşlarrın Temsilcilerinin Sunumları
S
ı (devamı))
Moderatör: Nilüfer Oral
3.9

Türk D
Deniz Kuvvetleerinin, Navigassyon, Hidrograafi ve Oşinogrrafi Bürosu Sunumu (tbc)

3.10

Ulaştırrma Bakanlığı Denizcilik ve Haberleşme, Denizcilik ve İç
İ Suları Düzen
nleme Genel M
Müdürlüğü Su
unumu (Tbc)
10:00‐10:30

3.11

Sonuçların yorumlanması ve grup
pların organizaasyonu ve çalışma metodu
örlerin Seçimi
sonrakki günler için. Moderatörlerrin Duyurulmaası ve Raportö

Kahve / Çay molası

09:30‐10:00

10:30‐ 11:00

11
1:00‐ 11:30

IV. Grup
p Çalışmassı
Programın bu
u bölümünde, katılımcılar ayyrı eğitim saloonlarında farkklı tematik çalışma gruplarınnda çalışacaklardır. On bir
tanımlayıcıya dayalı dört grrup olacaktır2. Her bir çalışm
ma grubu, çalışmalarını yap
pılandıracakla rı belirli bir re
ehberlik
nel olarak, çalışma grupları hem yasal heem de kurumsal çerçevedek
ki boşlukların, örtüşmelerin ve olası
alacaktır. Gen
uyuşmazlıklarrın belirlenmeesini hedefleye
en sorulara yaanıt verecektir. Bu alıştırmanın amacı, kaatılan kurumların mevcut
durumlarını vve operasyoneel yetkilerini on
o bir tanımlayyıcı altında daaha net bir şek
kilde anlamakttır. Uygulamanın temel
sonucu, her ççalışma grubun
nun Deniz Stratejisi Çerçev e Direktifi'nin
n uygulanmasında gelecekteeki çalışmalar için ortak bir
değerlendirm
me yapması ve öneriler getirrmesi olacaktıır.
Moderatör, (ii) mevcut duru
umu, (ii) yasal ve kurumsal gereklilikleri, (iii) boşluklarr ve çakışmalaarı ve (iv) ilerid
de yapılacak
faaliyetleri beelirlemeyi amaaçlayan tartışm
malara rehbe rlik edecek ve
e seçilen bir ra
aportör tartışm
maların sonuççlarını genel
kurula rapor eedecektir. (Heer grup için eşzamanlı tercüüme sağlanacaaktır).
Moderatörlerr: (teyit edilmesi gerekiyor)
4.1
(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeti tanım
mlamayı amaççlayan 4 gruptta çalışmak.
11:30‐12:30

Öğle Arası
4.2

12:30‐13:30

(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeeti tanımlamayyı amaçlayan 4 grupta çalışşmak.
13:30‐15:00

Kahve / Çay molası

15.00‐15:30

4.3

(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeeti tanımlamayyı amaçlayan 4 grupta çalışşmak.
15:30‐16:30

4.4

Gün so
onu raporu vee genel kurula verilen yorum
mlar

2

Grup 1 ‐ Deniz Tabanı Bütünlüğü, Hid
drografi Koşullaarı, Enerji ve Gü
ürültü
Grup 2 ‐ Ötrofikasyon, Kirleticiler, De
enizlerdeki Çöp ler
Grup 3 ‐ Ticari Balıklarr, Besin Ağları, Deniz ürünleri kkirleticileri
Grup 4 ‐ Biyoçeşitlilik, yerli olmayan türler, gıda ağlaarı

16:30‐16:45
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IV. Grup
p Çalışmassı ‐ (devam
mı)
Moderatörlerr: (teyit edilmesi gerekiyor)
4.5

(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeeti tanımlamayyı amaçlayan 4 grupta çalışşmak.
09:30‐11:00

Kahve / Çay molası
4.6

(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeeti tanımlamayyı amaçlayan 4 grupta çalışşmak.
11:30‐12:30

Öğle Arası
4.7

12:30‐13:30

(I) mevvcut durumu, (ii) yasal ve kurumsal gerekklilikleri, (iii) boşlukları
b
ve çakışmaları
ç
ve (iv) ileride ya
apılacak
faaliyeeti tanımlamayyı amaçlayan 4 grupta çalışşmak.
13:30‐15:00

Kahve / Çay molası

V.

11:00‐11:30

15:00‐15:30

Grup
pların her birinin su
unumu

Programın bu
u bölümünde, her grubun ra
aportörü çalışşmalarının son
nucunu sunacaktır.
5.1

5.2.

5.3

Grup 1 (Deniz Taban
nı Bütünlüğü, Hidrografi Kooşulları, Enerji ve Gürültü)

15:30‐15:45

Grup 1 için Geri bild
dirim

15:45‐16:00

Grup 2 ‐ (Ötrofikasyyon, Kirleticiler, Denizlerdekki Çöpler)

16.00‐16:15

Grup 2 için Geri bild
dirim

16:00‐16:30

Sonuç Yorumları

16:30‐16:45
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V.

Grup
pların her birinin su
unumu (deevamı)

Programın bu
u bölümünde, her grubun ra
aportörü çalışşmalarının son
nucunu sunacaktır.
5.4

5.5

5.6

Grup 3 (Ticari Balıklar, Besin Ağla
arı, Deniz ürünnleri kirleticile
eri) Sunumu

09:30‐09:45

Grup 3 için Geri bild
dirim

09:45‐10:00

Grup 4 (Biyoçeşitlilik, yerli olmayan türler, gıdaa ağları) Sunumu

10:00‐10:15

Grup 4 için Geri bild
dirim

10:15‐10:30

Sonuç Yorumları ve Proje Ekibind
den Genel Gerri Bildirim

10:30‐11:00

Kahve / Çay molası

11:00‐11:30

VI. Worksshop’un değerlendi
d
irilmesi
6.1

Çalıştaayın Değerlend
dirilmesi ve Ka
atılımcıların G
Görüşleri

Öğle Arası
6.2

Katılım
mcılara Sertifikkaların verilme
esi

Kahve / Çay molası

11:30‐12:30

12:30 –13:30
13:30‐15:00

15:00‐15:30

6.3

Projen
nin Ekip Lideri tarafından So
onuç Açıklamaaları

15:30‐16:00

6,4

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B
taraffından kapanışş konuşması

16:00‐16:30

