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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Su, tüm ekosistemlerin işlevselliği ve insanların varlığı için olmazsa
olmazdır ve Türkiye yakın zamanda su kıtlığı yaşayan bir ülke
haline gelme riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, sürdürülebilir
su yönetimi bireysel düzeyden havza temelli yönetim düzeyine
kadar tüm seviyelerde bir öncelik olmalıdır. Durumu iyileştirmek
üzere proje çıktıları, çok yönlü bir bakış açısıyla havza koruma
ve yönetim modelinin uygulamaya konması; TEMA temsilcileri,
STK’lar ve yerel halkın kapasitesinin yerel düzeyde suya ilişkin
tehditler, NHYP’ler ve SÇD’ye halkın katılımı konusunda
geliştirilmesi; örnek olay incelemeleri ile NHYP’lere yönelik
eğitimler verilmesi; iyi uygulamalara ilişkin raporlar hazırlanması
ve uzmanlık aktarımı; STK’lar ve Su Yönetimi GM arasındaki
diyaloğun geliştirilmesi; TEMA’nın taslak Su Kanunun revizyonu
ve sunumu; TEMA Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritasının
güncellenmesi; yerel düzeyde faaliyetler ve sosyal medya
kampanyaları düzenlenmesi ve medya ilgisinin sağlanmasına
odaklanacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• TEMA ve Friends of the Earth Croatia’nın (FoE) katılımıyla EEB
Çalışma Grubu Toplantısı
• Paydaşların haritalandırılması ve ziyaretler
• STK’lara NHYP ve SÇD konusunda eğitim verilmesi
• Web seminerleri
• Zagreb yakınlarında nehir havzası çalışma ziyareti
• Zelena akcija/ Friends of the Earth Croatia tarafından uzmanlık
aktarımı raporu hazırlanması
• Avrupa Çevre Ajansı (EEB) tarafından halkın SÇD uygulamasına
katılımına ilişkin iyi uygulamalar raporu hazırlanması
• Ortaklar arasında çevrimiçi iletişim, Ankara’da ara dönem
İzleme ve Değerlendirme toplantısı
• Kamu görevlileri ve STK’larla Su Diyaloğu toplantıları
• İstanbul’da TEMA Saha Koordinasyon Toplantısında su
çalıştayları
• Proje koordinatörü ve Avrupa Komisyonu arasında Türkiye ve
Su Diyaloğu toplantıları
• İletişim ve farkındalık arttırma faaliyetleri
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Projenin amacı, yerel halk ve STK’ların suyun
korunmasına yönelik kapasitelerini arttırmak,
NHYP’lere (Nehir Havza Yönetim Planı) katılımlarını
güçlendirmek ve yerel/ulusal düzeyde kamu
kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki diyaloğu
geliştirmektir. Bu temelde, Türkiye’nin su kaynakları
AB 27. Fasıl (Çevre) kapsamında alınan su politikası
tedbirleri doğrultusunda iyi bir şekilde korunacak
ve yönetilecektir.

