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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve doğal
kaynakların sürdürülebilir yönetimi hayati bir öneme sahiptir.
Doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
ancak insanların, kurumların ve farklı disiplinlerin işbirliği
yapması ve ortak çaba göstermesiyle sağlanabilir. Dolasıyla,
projenin hedefleri arasında, Hollanda’nın deneyimleri aracılığıyla
Türkiye’de doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusundaki
bilgilendirme; şehirlerde doğa temelli çözümleri ve yeşil
altyapıyı desteklemek için çeşitli sektörlerden Türk paydaşlar
arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi; şehirlerde
doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı konusunda sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliği için Türkiye ve Hollanda’daki STK’lar
arasında ortak anlaşmaların imzalanması; Türkiye ve Hollanda’da
doğa temelli çözümler, yeşil altyapı ve Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemi konusunda farkındalık arttırılması yer almaktadır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Ankara’daki doğal ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin
bir haritasının çıkarılması ve değerlendirilmesi.
• Her iki ülkede çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar aracılığıyla,
Hollanda ve Türkiye arasında iyi uygulamaların ve deneyimlerin
paylaşılması.
• Türkiye için doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili bir
platformun kurulmasına yönelik toplantılar ve bir çalıştay.
• Türkiye ve Hollanda’da ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir
ve uzun süreli bir işbirliğine yönelik uluslararası bir platformun
kurulması ve ortak anlaşmaların yapılması amacıyla ağ kurma
ve lobi faaliyetleri.
• Hollanda ve Türkiye’nin “doğa ve şehirler” ile ilgili tecrübeleri
hakkında bir belgesel ve iki kısa filmin hazırlanması.
• Şehirlerde doğa temelli çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili
başvuru kaynaklarının hazırlanması.
• Hollanda’da, Türkiye’nin doğal değerleri ile ilgili bir serginin
düzenlenmesi.
• Ankara’da Şehirlerde Doğa Temelli Çözümler ve Yeşil Altyapı
ile ilgili uluslararası bir çalıştayın düzenlenmesi.
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