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1. Giriş 
Deniz ve kıyı çevresine bilerek veya bilmeden atılmış olan her türlü insan kaynaklı, katı madde olarak 

tanımlanan deniz atıkları, günümüzde en fazla baskı yaratan küresel çevresel sorunlardan bir tanesidir. 

Deniz atıkları su üstünde yüzer şekilde, kıyıya vurmuş olarak ya da uzak derin yerlerde görülebilmektedir. 

Küresel bakımdan plastikler en fazla görülen deniz atığı türüdür.  Günümüze kadar gözlemlenen deniz 

atıkları ve 693 deniz organizması türü içerisinde çoğunluk plastik atıklardan oluşmaktadır. Deniz 

atıklarının, deniz ortamı ve deniz organizmaları üzerinde atıklar içerisine sıkışma, nefes alamama, hareket 

edememe ve boğulma gibi kötü etkilere sahiptir. İnsanların tüketeceği deniz organizmalarında gün 

geçtikçe daha fazla mikro-plastikler olarak adlandırılan küçük plastik parçaları görülmektedir. Bu 

durumun insan sağlığı üzerindeki olası etkisi henüz tam olarak bilinmemektedir. 

Deniz atıkları, coğrafi ve siyasi sınır gözetmeden var olan küresel kapsamda bir sorun olmakla birlikte 

aynı zamanda ortak bir kazan-kazan durumu ortaya çıkararak – denizlerimiz ve kıyılarımızı temiz 

tutabileceğimiz – Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar arasında bulunan önyargılarla mücadele edip işbirliğini 

destekleyebileceğimiz  güçlü bir barış inşa etme aracıdır.  

MASDER, Avrupa çapında da önem arz eden bir çevre sorunu olan deniz atıklarını kullanarak aktif 

yurttaşlık ve iki toplumlu işbirliği konularında değişim yaratmayı amaçlamaktadır. Çalıştay, uluslararası en 

iyi uygulamaların aktarılması dâhil yapılacak faaliyetler üzerinden temel hedef grupların farkındalığını 

artırmayı ve ada çapında deniz atıklarının oluşumunu en aza indirgemeyi hedefleyen uygulamaların 

hayata geçirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.  

Kuzey Kıbrıs’taki deniz ortamının korunması ile ilgili ‘yasal çerçevenin’ revize edilmesi adına sivil toplum, 

yerel topluluklar ve kurumlar arasında bir görüş alma yapısını oluşturmak Çalıştayın temel 

faaliyetlerinden bir tanesidir. Bu faaliyetin amacını iki yönden incelemek mümkündür: (i) Sivil toplum 

örgütü temsilcileri, gençlik örgütleri gibi alışılagelmişin dışındaki paydaşları konuya dâhil etmek ve (ii) 

adanın kuzeyindeki deniz ortamı ile ilgili yasal çerçevenin AB Direktifleri ile uyumlaştırılmasına yardımcı 

olmak. 

Bu faaliyetin uygulanması adına da MASDER,  Çalıştayın karar destek uzmanı olarak AKTI Proje ve 

Araştırma Merkezi’nden Dr. Xenia I. Loizidou ile çalışmaya başlamıştır. 

Bu Rapor da ilgili faaliyetin uygulama sonuçlarını sunmaktadır. Kullanılan yöntemin ve her adımının 

sonuçlarının sunulması ile başlayan raporun sonunda, deniz ve kıyı ortamının sürdürülebilirliğini deniz 

atıkları tehdidine karşı daha iyi korumak adına, Kuzey Kıbrıs’taki yasal çerçevede reform yapacak bir yol 

haritası ve eylem planı önerilmektedir.  
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2. DeCyDe-4-MASDER yöntemi: Politika oluşturmada halka dayalı 

yaklaşım  
Bu bölüm, Kuzey Kıbrıs’taki politika çerçevesinin AB’de bulunan mevzuata göre uyumlaştırılmasında 

kullanılacak Yol Haritası ve Eylem Planı hazırlanırken kullanılan yöntemi anlatmaktadır.  

2.1. DeCyDe-4 Yöntemi 
DeCyDe-4, özellikle sübjektif veya ölçülmesi zor olan durumlarda karar verme sürecini kolaylaştırmak 

adına kullanılabilen katılımcı bir karar destek yöntemidir. DeCyDe-4 yaklaşımı, tamamen kavramsal ve 

teorik bakış açısı yerine deneysel kanıtlara dayanan daha faydacı bir yaklaşım olması ile de kamu 

politikaları ile uyumludur.  

Gerçek durumlar için basit karar destek yöntemlerini uygulamak ve iyileştirmek adına 10 yıldan uzun bir 

süredir yapılan çalışmalarla birlikte, birden fazla karar alternatifinin bulunduğu durumlarda farklı karar 

verme sorunlarına göre esneklik gösterebilen, karmaşık olmayan kullanıcı dostu bir karar destek aracı 

olarak DeCyDe-4 ortaya çıkmıştır. Bu yöntem, karar verme sürecine dâhil olan ana konular ile farklı karar 

alternatiflerinin farklarını anlamak ve doğrulamak adına karar vericiler ve paydaşları destekleyen bir 

çerçeve sunarken, aynı zamanda süreç içerisine görüş, değerlendirme ve bakış açılarını yansıtmalarına 

olanak sağlayarak katılımı mümkün kılmaktadır. 

Bölge ve duruma özel yöntem ve buna bağlı araçlar geliştirmek ve karar vermeye dair mevcut her bir 

sorunun gereklerini yerine getirmek adına temel DeCyDe-4 yöntemi kısmen uyarlanmıştır. Yöntem, 

katılımcı politika araç ve tedbirleri geliştirerek çevresel bakımdan endişe yaratan sorunları ortaya koymak 

adına uyarlanmış ve başarılı şekilde uygulanmıştır. Yakın zamanda gerçekleşen bazı örnekler şu 

şekildedir:  

• İklim değişikliği ve fırtına kopması nedeniyle deniz suyu seviyesinin kabararak yükselmesi 

risklerini azaltmak ve bu risklere ayak uydurmak için İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs’ta Politika 

Araçlarının Geliştirilmesi (SAVEMEDCOASTS projesi). 

• Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki deniz atıkları sorununu ortaya koymak adına bir Ulusal Eylem Planının 

hazırlanması (MELTEMI projesi) 

• Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD) kapsamında deniz 

atıkları, kontaminant ve ötrofikasyon konusunda ortak izleme olanaklarının tanımı (Akdeniz ve 

Karadeniz bölgesinden taraflarla birlikte IRIS projesi). Bu konuyla ilgili Marine Policy, 67. Cilt, 

Mayıs 2016, 76-82. Sayfalarda bir de makale yayınlamıştır. 

• MSFD çerçevesinde deniz atıkları, kontaminant ve ötrofikasyon tedbir programlarının 

tanımlanması konusunda Adriyatik ve Doğu Akdeniz’de uygulanabilecek ortak tedbirlerin 

belirlenmesi (Akdeniz bölgesinden tarafların da katılımıyla ActionMed Projesi). Bu konuyla ilgili 

Marine Policy, 84. Cilt, Temmuz 2017, 82-89. Sayfalarda bir de makale yayınlamıştır. 

• Avrupa’daki deniz atıklarının azaltılmasına yönelik en iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve 

seçiminde temel aktör ve paydaşların desteklenmesi (Avrupa çapında 20 ortaklı MARLISCO 

Projesi).  Bu konuyla ilgili Marine Pollution Bulletin, 88. Cilt, 1-2. Sayı, 15 Kasım 2014, 118–128 

Sayfa, doi:10.1016/j.marpolbul.2014.09.015 bir makale yayınlanmıştır. 
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Yüksek katılımcı yapısı, kaliteli, somut sonuçlar sunması ve uluslararası anlamda göstermiş olduğu 

geçmiş performansı DeCyDe-4’ün MASDER Çalıştayı kapsamında Yol Haritası ve Eylem Planı 

hazırlanmasında kullanılacak yöntem olarak seçilmesine olanak sağlamıştır. 

2.2. DeCyDe-4-MASDER Yöntemi 
MASDER Çalıştayının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olan DeCyDe-4, özerk fakat birbiriyle bağlantılı dört 

adet aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1). Aşamaların her biri ayrı sonuçlar sunması bakımından kendi 

başına kullanılabileceğinden ötürü özerk olma özelliği taşımaktadır. Birbirleriyle bağlantılı olmaları ise bir 

araya getirildikleri zaman algı ve sezgiye değil gerçekler ile verilere dayanan, kararın desteklendiği son 

aşamaya ulaştırmalarından kaynaklanmaktadır.  

 
Şekil 1 DeCyDe-4-MASDER Yöntem Aşamaları 

 

2.2.1. Aşama 1: Veri tabanı Geliştirme 

Tutarlı verilerin eksikliği ya da mevcut verilerin kaliteden yoksun olması karar verme sürecinde önemli bir 

sorunu meydana getirmektedir. DeCyDe-4 Veri tabanı, yukarıda belirtilen veri sorunlarını göz önünde 

bulundurarak yöntemin uygulandığı tüm durumlara özel şekilde hazırlanmıştır. Bu adım içerisindeki 

temel çalışmada; sorunun tanımlanması ile ortaya çıkan ürün, ihtiyaçlara yönelik yapılacak boşluk analizi 

ve belirli karar süreçlerine dâhil olan parametreler bulunmaktadır. Karar vericiler sıklıkla gerçeğin kendisi 

yerine algılarına inanmayı tercih etmektedir. Veri tabanı, karar süreci sonuçlarının tarafsız özelliğini 

temin etmek için gerekli olan bir dizi “temel” veriyi sunmaktadır. Bu veri dizisi, karar vericilerin mevcut 

durumun gerçekliğini gözünde canlandırmasına ve sorunu veriler ile rakamlar üzerinden anlamasına 

yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.  

1. Veritabanı 
Geliştirme

2. Araçların 
Geliştirilmesi

3. Çalıştay Uygulaması

4. Yol Haritası & Eylem Planı
Geliştirme
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MASDER Çalıştayının amaçları bakımından iki tane veri tabanı geliştirilmiştir:  

• Paydaş Veri tabanı: Doğru bir paydaş grubuna ulaşmak katılımlı bir çalıştayın başarısında 

belirleyici bir faktördür. Bu nedenle de, MASDER politika çalıştayı için katılımcı olarak davet 

edilecek Kuzey Kıbrıs’taki doğru paydaşların belirlenmesinde paydaş haritalama yöntemi 

kullanılmıştır. Özellikle de hem kamu hem de özel sektör ve kategorilerden paydaşlar önceden 

belirlenmiştir. Çevre ve deniz ortamı konusunda çalışan politikacılar,  sorumlu kurumlar, sivil 

toplum ve STK’lar, iş dernekleri ve iş insanları, gemicilik endüstrisi de olmak üzere ilgili tüm 

paydaş kategorileri dâhil edilmiştir. 

• Mevcut Yasal Çerçeve Veri tabanı: Bu adım, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan ve çalıştay esnasında 

paydaşlarla yapılacak tartışmalara bir zemin olarak kullanılabilecek mevcut yasal boşlukların 

belirlenmesine imkân sağlayacak bir veri tabanının oluşmasını amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak 

da iki ayrı veri tabanı hazırlanmıştır: (i) dolaylı olarak deniz atıkları konusu ile bağlantılı olan AB 

direktifleri dâhil olmak üzere (Ambalajlama ve Ambalaj Atıkları Direktifi) deniz ortamı ve özellikle 

de deniz atıkları ile ilgili tüm AB Direktiflerinden oluşan bir veri tabanı, ve (ii) Kuzey Kıbrıs’ta 

bulunan ilgili tüm politikaları içeren bir veri tabanı.  

2.2.2. Aşama 2: DeCyDe-4-MASDER Araçları 

Bu bölüm, incelenen her bir durumun yapılandırılıp modellenmesini içermektedir. DeCyDe-4-MASDER 

yönteminin ikinci aşaması iki kısımdan oluşmaktadır: 

2.2.2.1. Aşama 2A: Olası politika tedbirlerinin geliştirilmesi 

Aşama 1’deki çıktılar ile karar destek uzmanının deneyim ve uzmanlığını kullanarak muhtemel çeşitli 

politika müdahale kategorileri belirlenmiştir. Özellikle de,  mevzuat hazırlamanın deniz atıkları sorununu 

ortaya koymak için yeterli olmadığı ve etkin katılım yapılarının bulunduğu daha geniş kapsamlı bir 

stratejik politika çerçevesinin hazırlanmasının zorunlu olduğu varsayılarak Kuzey Kıbrıs’taki eksiklik ve 

ihtiyaçları yansıtacak politika tedbirleri belirlenmiş ve genel kategoriler altında sınıflandırılmıştır.  

2.2.2.2. Aşama 2B: Kriterlerin tanımlanması ve araçların hazırlanması 

Bu adımda ise, Kuzey Kıbrıs’ta en önemli uygulama tedbirlerinin belirlenmesi ve tedbir değerlendirme 

kriterleri gibi Aşama 3’deki katılımcı karar verme sürecinde gerekli olan Excel tabanlı gerçek araçlar 

geliştirilmiştir.  

2.2.3. Aşama 3: DeCyDe-4-MASDER Çalıştay Uyğulaması 

DeCyDe-4 çalıştayının amacı, Aşama 2’de belirlenen tedbirler konusunda katılan paydaşları bir araya 

getirmektir. Bunu da yapabilmek adına yapılandırılmış bir yaklaşım içerisinde öncelikle konuyla ilgili 

sunumlar yapılmış, daha sonra da katılan paydaşlara politikalarda tespit edilen eksiklikler ile bu 

eksiklikleri gidermek adına alınabilecek olası tedbirler açıklanmıştır. Belirlenen eksiklikler için 

yapılabilecekleri toparlayabilmek adına da, katılımcılara ek tedbirler önerme ve bunlar üzerine tartışma 

olanağı sağlanmıştır. Çalıştayın son aşamasında ise ortaya konan tedbirler sayısal bir değerlendirme 

ölçeği kullanılarak önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmiştir. Böylelikle, karar verme 

sürecinde öznellik ortadan kalkmış ve tedbirler değerlendirilerek tarafsızca ve saptırmadan sıralanmıştır.  
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Genel anlamda tedbirlerin değerlendirilmesi/ağırlıklandırılması şu şekilde yapılmaktadır: Saaty’nin ikili 

karşılaştırmalar kavramı temelinde tedbirleri içeren matrisler hazırlanır. Karar destek yöntemine dâhil 

edilecek matris sayısı veya kademe sayısı, temel tedbir kategorileri ve kriterlerinin belirlendiği Aşama 

2’de tanımlanır. Çizelge olarak sunulan matrisler, katılımcıların tedbirlere verilecek ağırlık/önem 

hakkında mutabık kaldığı anda, doğrudan sonuçları ortaya koyacak şekilde hazır olmalı ve planlanmalıdır. 

Bu adımla birlikte yüksek oranda bir katılım elde edilmektedir. DeCyDe-4, gerçek katılım düzeyini 

artırarak ve çatışan çıkarlar arasında iletişim kurulmasını iyileştirerek, süreç içerisine dahil olan karar 

verici tarafların oluşturduğu grup (karar vericiler ve paydaşlar) içerisinde fikir birliğine varılmasını sağlar. 

Taraflar ortak bir algıya ya da en azından ortak bir anlayışa ulaşacakları bir tartışma içerisine girmiş olur.  

Çalıştayın bu bölümünden uygulamaya yönelik öncelik sırasına göre listelenmiş tedbirler – ön politika yol 

haritası- elde edilmiştir.  

2.2.4. Aşama 4: Yol Haritası ve Eylem Planı Hazırlama 

DeCyDe-4-MASDER yönteminin çeşitli adımlarından elde edilen çıktıları kullanarak 4. Bölümde de 

anlatıldığı gibi Kuzey Kıbrıs’ta bulunan deniz ortamına ilişkin politikaları AB’de bulunan ilgili politikalarla 

uyumlaştırmak adına bir Politika Yol Haritası ve buna bağlı bir Eylem Planı hazırlanmıştır.  
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3. Sonuçlar 
Bu bölümde DeCyDe-4-MASDER yöntemi içerisindeki adımların uygulanmasıyla elde edilen çıktılar 

verilmektedir. 

a. Paydaş Haritalama 
Davet edilen paydaşların doğru şekilde belirlenmesi katılımlı çalıştayların başarında kilit bir unsur olarak 

öne çıkmaktadır. Katılımcılar, ilgili konudan etkilenen ve konuyu etkileyebilecek tarafların temsilcilerini 

sürece dahil etmelidir. Deniz atıkları ile ilgili çevresel politikalar bakımından katılımcıların toplumun tüm 

kesimlerini temsil etmesi gerekmektedir. 

Uzman tarafından hazırlanan ve Tablo 1’de verilen ana paydaş kategorilerini kullanarak kapsamlı bir 

paydaş haritalama çalışması yapılmıştır. 

Tablo 1 MASDER katılımlı çalıştay amaçları bakımından hazırlanan paydaş kategorileri  

Ana paydaş kategorisi/sektörü Alt-kategoriler 

1 Sorumlu kurumlar ve/veya politika 
belirleyiciler 

Yerel 

Kuzey Kıbrıs 

Uluslararası 

2 Kıyı ve/veya deniz endüstrisi Ticari balıkçılık 

Liman, gemicilik sanayi ve sendikalar 

Su kültürü 

Kıyı otelleri, bar ve restoranlar 

3 Çevre örgütleri STK’lar, sivil toplum örgütleri ve grupları 

4 Eğitim sektörü Yüksekokul ve Üniversiteler 

5 Atık Yönetimi Sektörü Atık toplama ve taşımacılığı 

Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm 

Evsel atık su arıtma 

6 Deniz atığı olabilecek ürün tasarım ve 
üreticileri 

Madde üretim şirketleri 

Madde dönüştürme şirketleri 

Ürün/ambalaj tasarımı 

7 Deniz atığı olabilecek ürünlerin satış 
birlikleri 

Birlikler  

8 Basın Gazeteler 

Radyo 

Televizyon 

Internet  

 

MASDER , her kategori ve alt-kategori için bireysel temsilcileri belirlemek adına Kuzey Kıbrıs’taki ilgili 

paydaş kategorileri ve irtibat kurulacak kişilerin bilgilerini kullanmıştır.  Paydaş haritalama detayları 
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Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) nedeniyle bu rapora eklenmemiş olmasına karşın, Tablo 2 her 

kategori ve alt kategoride bulunan paydaş sayısını göstermektedir. DeCyDe-4-MASDER çalıştayına 

toplamda 33 paydaş katılmıştır. Çalıştay süresince en fazla katılımı gösterenler ise çevre örgütleri, kamu 

görevlileri ve politika yapıcılar ile kıyı ve deniz endüstrisi olmuştur.   

Tablo 2 Paydaş haritalama detayları 

Ana paydaş kategorisi/sektörü Alt-kategoriler Katılımcı Sayısı 

1 Sorumlu kurumlar ve/veya 
politika belirleyiciler 

Yerel 3 

Kuzey Kıbrıs 5 

Uluslararası 2 

2 Kıyı ve/veya deniz endüstrisi  Ticari balıkçılık 1 

Liman, gemicilik sanayi & 
sendikalar 

3 

Kıyı otelleri, bar ve restoranlar 2 

3 Çevre örgütleri STK’lar, sivil toplum örgütleri ve 
grupları 

12 

4 Eğitim sektörü Yüksekokul ve Üniversiteler 1 

5 Atık Yönetimi Sektörü Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm 3 

6 Deniz atığı olabilecek ürün 
tasarım ve üreticileri 

Madde üretim şirketleri 1 

  TOPLAM PAYDAŞ SAYISI 33 

 

b. Mevcut Politika Haritalama 
Politika haritalama çalışması, deniz ortamı ve özellikle de deniz atıkları ile ilgili AB Direktiflerinin 

belirlenmesi olmuştur. Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi ile ilgili AB politikaları kapsamlı ve karmaşık 

olduğundan dolayı, yapılan çalıştayın amaçları bakımından politika haritalama çalışmaları sadece atık 

yönetimi ve deniz atıklarıyla ilgili politikalar ile sınırlandırılmıştır (Tablo 3).  

Bu adım sonrasında ise MASDER, AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde, Kuzey Kıbrıs’taki 

mevcut politika çerçevesini ortaya koymuştur. Mevcut politikalar daha sonra ilgili AB Direktiflerine olan 

uyumları bakımından incelenmiştir. 

Kuzey Kıbrıs’ta çevre ile ilgili yasal mevzuatlar oldukça sınırlıdır ve hatta mevcut olan metinler de kimi 

zaman hala taslak haldedir, resmi olarak kabul edilmemiştir. Bu durum ise kısmen ilgili daire(ler)’deki 

personel eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, çevre politikaları ve özellikle de atık yönetimi ile 

ilgili olan politikaların geliştirilmesi ve kabul edilmesini kolaylaştırmak adına bir AB çalışma 

grubu/kapasite geliştirme ekibi mevcuttur.  
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Tablo 3 AB Direktifleri ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan mevcut politikaların karşılaştırılması 

AB Direktifi Kuzey Kıbrıs’taki politikalar gereklilikleri karşılıyor 
mu? 

2018/852- Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Evet. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü 
(02/11/2018 tarihli taslak) 

2019/904- Tek Kullanımlık Plastikler ve Balıkçılık 
Malzemeleri  

Hayır. İlgili  mevzuat bulunamadı. 

2008/56/AK- Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Hayır. İlgili  mevzuat bulunamadı. 

2019/883- Liman Kabul Tesisleri Direktifi Hayır. İlgili  mevzuat bulunamadı. 

2015/720- Plastik Poşet Direktifi Evet. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü 
(02/11/2018 tarihli taslak) 

2008/98/AK- AB Atık Yönetimi mevzuatı  Kısmen. İlke ve yükümlülükler Çevre Yasası 
içerisine dahil edilmiştir fakat detaylı yasal 
mevzuatın hazırlanması gerekmektedir. 

 

c. Belirlenen Politika Eksiklikleri/İhtiyaçları 
Yapılan ilk çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ta çevre alanındaki politika çerçevesini 

önemli ölçüde iyileştirecek dört ana eksiklik kategorisi belirlenmiştir (Tablo 4).  

Tablo 4 Kuzey Kıbrıs’taki çevre politika çerçevesi bakımından eksiklikler/ihtiyaçlar 

1. Politika Geliştirme Çevreyi ve özellikle de deniz ortamını koruyacak 
mevzuat/politikaların eksikliği  

2. Politika Uygulama ve 
Yürütme 

Çevreyle ilgili mevcut mevzuat ve politikaların uygulama ve 
yürütülmesindeki eksiklikler  

3. Çevresel Davranış Kamuoyu ve işletmelerde çevre kültürü ve çevreye duyarlı 
davranış eksikliği 

4. Konsültasyon Yapısı Sorumlu kurumlar ve STK’lar arasında işbirliği/iletişim eksikliği  

 

d. Politikalardaki Eksiklikleri Ortaya Koyma Tedbirleri: Kolektif Akıl 

Yaklaşımı 
Katılımcılara çalıştay esnasında politika haritalama çalışması ve Kuzey Kıbrıs’ta çevre ile ilgili politikaların 

mevcut durumu ile belirlenen eksiklikler sunulmuştur. Katılımcılar ise konuyla ilgili olduğunu 

düşündükleri farklı eksiklikleri ortaya koyarak, bunlar üzerinde konuşma fırsatına sahip olmuştur. 

Çalıştaya katılan taraflar yukarıda Tablo 4’de sunulan dört eksiklik kategorisinin kapsamlı olduğunu 

düşünmektedir. 

Yöntemin bir sonraki aşamasında, uzman tarafından genel eksiklik kategorileri için daha önceden 

hazırlanmış tedbir öneri listeleri sunumu yapılmıştır. Bu sürecin her adımında, katılımcılara sunulan 

tedbirleri değerlendirme ve önemli gördükleri ek tedbirler önerme olanağı sağlanmıştır. Daha sonra ise 

tüm tedbir önerileri odanın çeşitli noktalarına asılarak katılımcılardan önemli gördükleri her bir eksiklik 
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kategorisinden iki tedbire oy vermeleri istenmiştir (Fotoğraf 1). Önerilen üç politikanın da geliştirilmesi 

eşit oranda önemli olduğundan ötürü, Politika Geliştirme başlığı altında oylama yapılmamıştır. 

 
Fotoğraf 1 Katılımcılar her kategoride tercih ettikleri tedbirleri oylarken 

Tablo 5’de her bir eksiklik kategorisi için oylama sonrası hazırlanan liste verilmektedir. Mavi ile belirtilmiş 

tedbirler çalıştay esnasında listeye dâhil edilmiştir (Sadece Politika Uygulama ve Yürütmeyle ilgili eksiklik 

ile bağlantılıdır). 

Tablo 5 Politika eksikliği/ihtiyacı bakımından sıralanmış tedbirler 

Eksiklik/ İhtiyaçlar Tedbirler (katılımcıların verdiği oylara göre sıralanmış) 

Mevzuat/Politika Geliştirme 

Çevreyi ve özellikle de deniz 
ortamını koruyacak 
mevzuat/politikaların eksikliği 

1. Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi gerekliliklerini karşılayacak 
mevzuatın geliştirilmesi 

2. Liman Kabul Tesisleri Direktifi gerekliliklerini karşılayacak 
mevzuatın geliştirilmesi 

3. Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi gerekliliklerini karşılayacak 
mevzuatın geliştirilmesi  

Politika Uygulama ve Yürütme 

Çevreyle ilgili mevcut mevzuat ve 
politikaların uygulama ve 
yürütülmesindeki eksiklikler 

1. İlgili mevzuat hükümlerine uygun geri dönüşüm toplama alt 
yapısının geliştirilmesi. 

1. Uygulama ve yürütme eylem planının hazırlanması ve 
kamuoyuna açık şekilde uygulamasının gerçekleştirilmesi 

3. İlgili merkezi hükümet dairelerinde çalışan kilit personele 
eğitim vererek kapasitelerinin geliştirilmesi  

4. Yürütme/izleme/uygulama yapacak personelin istihdam 
edilmesi için ilgili kurumlara verilen mali desteğin artırılması 
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5. Mini yolcu gemisi atık yönetim planı geliştirmek ve 
uygulamak 

6.  Yasal metinleri uygulama ve yürütme yetkisine sahip 
personel istihdam ederek ilgili  merkezi hükümet 
dairelerindeki kapasiteyi artırmak 

6. Sorumlu kurumların atık yönetimiyle ilgili sorumluluklarını 
açıkça belirlemek 

7. Uygulama ve yürütme konusundaki ilerlemeyle ilgili düzenli 
bilgilendirme yapmak 

7. Sorumlu kurumlardaki kilit personele politikaların 
uygulanması/yürütülmesiyle ilgili eğitim vermek 

7. Rastlantısal kirlilik yönetimi eylem planlarının hazırlanması 
(kara ve deniz) 

8. Kentsel planlamanın daha iyi tanımlanması/yeniden 
tasarlanması (bölgelendirme) 

Çevresel Davranış 

Kamuoyu ve işletmelerde çevre 
kültürü ve çevreye duyarlı 
davranış eksikliği 

1. Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü artırmak için 
işletmelere yönelik gönüllülük programları hazırlanması. 
Ödül veya vergi indirimleri ile bu programlara katılımı teşvik 
etmek (ör. Sorumlu Kıyı İşletmeleri Ağı) 

2. Çevreyi kirletenlere ağır cezalar uygulanması 
3. Okullarda çevre eğitiminin teşvik edilmesi 
4. Çevre dostu davranışları geliştirmek adına agresif bir 

“pazarlama stratejisine” yatırım yapılması 

Konsültasyon Yapısı 

Sorumlu kurumlar ve STK’lar 
arasında işbirliği/iletişim eksikliği 

1. Sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir 
işbirliği/iletişim protokolünün geliştirilmesi 

2. STK’lardan kendi uzmanlık alanları ile ilgili görüş talep 
edilmesi 

3. Resmi ve etkin konsültasyon yapısı ve ilgili mevzuat/politika 
geliştirilmesi 

 

e. Tedbirlerin Sıralanması: Eylem Planı Hazırlığı 
Paydaşların grup olarak çalışmasını gerektiren bir sonraki adımda her gruba bir uzman ya da gruptan bir 

kişi yardımcı olmuştur. Her biri üç farklı eksiklik kategorisinde çalışacak üç grup kurulmuştur: Politika 

Uygulama ve Yürütme, Çevresel Davranış, Konsültasyon Yapısı. Politika Geliştirme, çalıştayın bu 

bölümüne dahil edilmemiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, Kuzey Kıbrıs’ta çevre politika çerçevesinin 

iyileştirilmesi için, kategori içerisindeki üç politika aracının da geliştirilmesi gerekli olarak kabul 

edilmektedir. 

Paydaşlar, deneyimleri ve temsil ettikleri kategoriye bağlı olarak eşit sayıda kişiden oluşan gruplara 

ayrılırlar. Bunun amacı ise, her grupta çok yönlü ve kapsamlı paydaş temsiliyetini elde etmek ve aynı 

zamanda belirli uzmanlıklara sahip paydaşların (eğitim, sivil toplum gibi) kendilerini en fazla ilgilendiren 

konudaki eksikliği değerlendirecek grubun parçası olmasını sağlamaktır. 
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Gruplardan Tablo 6’da verilen puanlama ölçeğini kullanarak ve aşağıdaki iki kriteri göz önünde 

bulundurup ilgili tedbir kategorisinden ilk üç tedbiri değerlendirmesi istenmiştir: 

1. Uygulanabilirlik: Kurumsal, teknik ve mali anlamda tedbir uygulanabilir mi? 

2. Etkinlik: Hedefe ulaşma konusunda tedbir ne kadar etkili? 

 

Tablo 6 DeCyDe-4 Puanlama Ölçeği 

Tedbir X Karşılaştırma  Tedbir Y 

    →   

 

Aşırı 

seviyede 

daha az… 

 

Kesinlikle 

daha az … 

 

Kısmen 

daha 

az… 

 

Biraz 

az… 

 

Eşit 

seviyede… 

 

Biraz 

daha 

fazla… 

 

Kısmen 

daha 

fazla… 

 

Kesinlikle 

daha 

fazla… 

 

Aşırı 

seviyede 

daha 

fazla… 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

 

DeCyDe-4 puanlama yöntemi daha önce açıklanmasına karşın burada daha detaylı bir açıklaması 

yapılmaktadır. Grup içerisindeki katılımcılar hemfikir olduklarından ötürü, Uygulanabilirlik kriterinin 

altında Politika Uygulama ve Yürütme kategorisinin en üstteki üç tedbiri için puanlar kullanılmıştır. 

Her kategoriden en fazla oyu alan üç tedbire ait kriterler için 3 X 3 matrisi hazırlanmıştır (Şekil 2). 

Katılımcılardan yatay bir şekilde ilerleyerek matris içerisinde bulunan her bir tedbiri diğer tüm tedbirlerle 

karşılaştırmaları ve puanlama ölçeğine göre puanlar vermeleri istenmiştir (Tablo 6). Şekil 2’ye bakacak 

olursak, katılımcılar uygulanabilirlik kriterine göre ‘geri dönüşüm toplama altyapısı geliştirilmesi’ tedbirini 

kendiyle (hücre C11) ve diğer iki tedbir (hücre D11 ve E11) ile karşılaştırmıştır. Bir tedbirin kendisi ile 

karşılaştırıldığı durumlarda 1 puan verilir. Aynı durum, herhangi bir tedbirin karşılaştırıldığı tedbir ile eşit 

oranda uygulanabilir olması halinde de geçerlidir (Şekil 2’deki durum). Bir sonraki ikili karşılaştırmada, 

katılımcılar geri dönüşüm toplama altyapısı oluşturmanın, bir uygulama ve yürütme eylem planı 

hazırlamaya göre aşırı derecede daha az uygulanabilir olduğu konusunda anlaşmış ve 1/9 puan vermiştir 

(hücre D11). Mor renkteki hücreler matris içerisinde aynı satırı tanımlamaktadır. Sonuç olarak hücre 

D11’e 1/9 puanı verildiği zaman ters ikiliye (hücre C12) ters puan olan 9 puan verilir. Tüm hücreler 

tamamlanana kadar puanlama devam eder. Bu noktada ağırlık ve % katsayı sütunları da otomatik olarak 

hesaplanarak pasta grafiği ortaya çıkmıştır. Katılımcılar aynı çalışmayı bu kez de etkinlik kriteri için 

yapmıştır. Politika Uygulama ve Yürütme tedbiri için her iki matris de tamamlanınca, tedbirlerin toplam 

puanı hesaplanır (Şekil 3). Ortaya çıkan nihai hesaplama, katılımcıların hepsi tarafından kabul edilen eşit 

bir ağırlığa sahip olduğunu varsaymaktadır.  
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Çevresel Davranış ve Konsültasyon Yapısı tedbirlerinde çalışan gruplar da benzer bir şekilde çalışmıştır. 

Bu gruplara ait sonuçlar sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmektedir. 

Yapılan bu egzersiz her grupta bulunan katılımcılar arasında anlamlı tartışmalar yapılmasına olanak 

sağlarken, koordinatörün görevi ise grup içerisindeki tartışmalara yol göstermek, tüm görüşlerin 

dinlendiğinden emin olmak ve fikir birliğine ulaşılıp bir puan verilmesinde katılımcılara yardımcı olmak 

olmuştur.  

 

 

 
Şekil 2 Uygulanabilirliklerine göre sıralanmış Politika Uygulama ve Yürütme Eylemleri Matrisi 

 

 
 

Şekil 3 Politika Uygulama ve Yürütme Konusunda Sıralanmış Eylemler 
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Şekil 4 Çevresel Davranış Konusunda Sıralanmış Eylemler 

 

 

 
Şekil 5 Konsültasyon Yapısı için Sıralanmış Eylemler 

 

Tedbirlerin sıralanmasından sonra, her grup tedbirlerin teoriden pratiğe nasıl aktarılacağına dair 

görüş/fikirlerini paylaşmıştır. Tüm görüşler, Yol Haritasının hazırlanması ve Eylem Planının 

desteklenmesinde göz önünde bulundurulmuştur. 
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4.Yol Haritası ve Eylem Planı 
Daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi DeCyDe-4 sürecinin çıktıları ile Kuzey Kıbrıs’ta çevre ve 

özellikle de deniz atıkları ile ilgili yasal çerçevenin, AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasına yardımcı olacak Yol 

Haritası ve Eylem Planının ana hatları belirlenmiş olacaktır. İlgili kurumlar tarafından amaç, hedef ve 

zaman dilimlerine uyarlamak adına, hem Yol Haritası hem de Eylem Planında değişiklik yapılması söz 

konusu olsa da, her iki belge yasal uyumlaştırma bakımından ilk adım ve kılavuz olma özelliği 

taşımaktadır.  

Geliştirilen Yol Haritası, iki tanesi aşağıda eylemler şeklinde detaylandırılmış dört bölümden 

oluşmaktadır: 

• A Bölümü: Deniz atıkları izleme programının kurulması 

• B Bölümü: Politika Uygulama ve Yürütme 

o Eylem B1: Uygulama ve yürütme Eylem Planının hazırlanması 

o Eylem B2: Geri dönüşüm toplama altyapısının geliştirilmesi 

o Eylem B3: Kurumların ilgili dairelerinde kapasitenin geliştirilmesi 

• C Bölümü: Konsültasyon Yapısı 

• D Bölümü: Çevresel Davranış 

o Eylem D1: Okullarda çevresel davranışın geliştirilmesi 

o Eylem D2: Çevreyi kirletenlere ağır cezaların verilmesi 

o Eylem D3: İşletmelere yönelik  gönüllülük programlarının kurulması 

Her Bölüm/Eylem, Tablo 7’de verilen uygulama kılavuzu gibi kendi içerisinde bir Eylem Planı olacak 

şekilde detaylandırılmıştır.  

Eylem Planının her bir adımı için aşağıda verilen zaman dilimi tanımları doğrultusunda bir uygulama 

programı önerilmiştir: 

• Kısa dönem: 1 yılda tamamlama 

• Orta Dönem: 1-3 yıl arasında tamamlama 

• Uzun Dönem: 3-5 yıl arasında tamamlama 

Tablo 7 Kuzey Kıbrıs’a yönelik Çevre Politikası Yol Haritası ve Eylem Planı 

A Bölümü: Deniz atıkları izleme programının kurulması 
Bu öneri doğrudan çalıştay esnasında ortaya atılmamış olsa da, yazarın görüşü yerinde bir adım olacağı 
yönündedir. Böylelikle önerilen diğer tüm tedbirler ile alınabilecek diğer ek tedbirlerin izlenmesi mümkün 
olacaktır. Bu önerinin uygulanması aynı zamanda AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi gerekliliklerinin kısmi 
olarak yerine getirilmesini de sağlayacaktır. 

1. İzleme yapılacak yerler ve 
izleme protokollerinin 
tanımlanması 

Sahil, deniz yatağı ve su sütununda bulunan deniz 
atıkları belirli bölgelerde izlenmelidir. Deniz atıklarının 
deniz ortamına olan etkisi de ayrıca incelenmelidir. AB 
Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ve destekleyici 
belgeleri ve bunların  ilgili AB Çalışma Grupları 
tarafından incelenmesi; izleme yapılacak yerlerin 

Kısa dönem 
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seçilmesi ve izleme yöntemi ile sıklığına karar 
verilmesinde yardımcı olacaktır. 

2. Verilerin toplanmasında 
üniversite, araştırma grupları 
ve STK’larla işbirliği yapılması 

Deniz atıkları verilerinin toplanmasında tek bir 
protokol kullanılması çok önemlidir. İlgili gruplar ile 
temas halinde olmak, Avrupa ve uluslararası düzeyde 
kullanılan veri toplama yöntemleri hakkında bilgi 
sahibi olmak da seçim sürecini kolaylaştıracaktır. 
Verilerin toplanmasında farklı grupların yaptığı 
çalışmaları göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  
 

Kısa dönem 

3. Verilerin toplanması, 
yayınlanması ve diğer 
eylemlerin 
değerlendirilmesinde 
kullanılması 

Bu faaliyet sürekli bir süreç olmalıdır. Uzun dönem 

B Bölümü: Politika Uygulama ve Yürütme 
Politika geliştirme tedbir kategorisi ‘Politika Uygulama ve Yürütme’ bölümü ve özellikle de Eylem Planının 
oluşturulmasına dahildir. 

Eylem B1: Uygulama ve yürütme Eylem Planının hazırlanması 

1. Öncelikli olarak uygulanması 
gereken politikaların 
belirlenmesi 

 

Bu aşamada yapılan çalışma, deniz atıkları konusunda 
Kuzey Kıbrıs’taki politikaları yönlendirme açısından 
asgari AB Direktiflerini belirlemiştir. 

Kısa dönem 

2. Politikaların öncelik sırasına 
konulması ve hazırlık 
sürelerinin belirlenmesi 

Burada belirtilen üç politika ve özellikle de MSFD, 
Liman Kabul Tesisleri Direktifi ve Tek Kullanımlık 
Plastikler Direktifi gerekliliklerini karşılayacak 
politikaların hazırlanması öncelik olarak belirlenebilir. 
Örneğin, MSFD veya Liman Kabul Tesisleri Direktifi 
gereklilikleri yerine, Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi 
gerekliliklerini doğrudan Kıbrıs’ın kuzeyine aktarmak 
daha doğru olacaktır.  

Kısa dönem 

3. Mevcut politikalardaki 
yürütme ve uygulama 
boşluklarının belirlenmesi 

 

Mevcut eksikliklerin belirlenmesi ve geliştirilecek yeni 
politikalarda tekrar yaşanmaması adına bu önemli bir 
adımdır. Atık konusunda çalışan Teknik ekibin en 
azından bu çalışmayı tamamlamış olması söz konusu 
olabilir.  

Kısa dönem 

4. Gerçekçi hedeflerin 
belirlenmesi  

Politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi 
için önemlidir. 

Kısa dönem 

5. Eylem Planının kamuoyu ile 
paylaşılması 

Deniz ortamının kalitesinin iyileştirilmesi bakımından 
ilgili sorumlu kurumların Eylem Planını uygulaması ve 
geliştirecekleri yeni politikaları sahiplenmeleri 
açısından bu önemli bir adımdır.  

Kısa dönem 

6. Eylem Planı uygulamasının 
izlenmesi 

Bunu yapabilmek adına, ilgili daire temsilcileri, AB Atık 
Teknik Ekibi temsilcileri ve çevre konusunda çalışan 
sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan bir 
komite kurulabilir.  
 

Orta dönem 
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Eylem B2: Geri dönüşüm toplama altyapısının geliştirilmesi 

1. Atık madde miktar/türü ile 
altyapı ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamak adına atık özellik 
çalışması yapılması 

Bu çalışmada farklı atık kaynakları (evsel, ticari, 
endüstriyel vb.), sosyo-ekonomik farklılıklar yanında 
potansiyel mevsimsel farklılıklar göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Kısa dönem 

2. Geri dönüşüm çözümleri ve 
değer zincirlerinin 
belirlenmesi 

Herhangi bir geri dönüşüm programı uygulanmadan 
önce potansiyel nihai atık alıcıları belirlenmelidir. Bu 
da Kıbrıs’ın özellikleri ve siyasi durumu bakımından 
önemlidir.  

Kısa dönem 

3. İş planı ve fizibilite 
çalışmasının yapılması 

Gelecekte yapılacak geri dönüşüm toplama planının 
uygulanabilirliğini değerlendirme bakımından, bu adım 
çok önemlidir. Yerel kapasite söz konusu değil ise 
benzer sistemleri tasarlama konusunda yabancı 
uzmanlara başvurulabilir. Hazırlanacak iş planında 
ölçülebilir hedefler, ara hedefler ve geri dönüşüm 
sisteminin ilerlemesini takip etmede kullanılabilecek 
Temel Performans Göstergeleri (TPG) bulunmalıdır. 

Orta dönem 

4. Finansmanın sağlanması  Kurulacak olan bir geri dönüşüm sisteminin toplama 
altyapısı ve işletme maliyetleri bakımından yüksek bir 
başlangıç yatırımına ihtiyacı olacağından dolayı çok 
önemlidir. Doğru sistem seçimi yapılır ve iş planı 
uygun şekilde geliştirilir ise; sistem belli bir süre 
içerisinde kendi kendine yeter duruma gelecektir. 

Orta dönem 

5. Sözleşmelerin yapılması Sözleşmeler yapılırken çevresel davranışlarda 
gelecekteki değişimler (daha fazla geri dönüşüm 
yapma, tek kullanımlık plastiklerin daha az kullanılması 
gibi) ve/veya çıkarılan geri dönüştürülebilir 
materyallerin miktar/hacmini etkileyebilecek 
planlanmış  yasal metinler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Orta dönem 

6. Kapsamlı ve hedef odaklı 
farkındalık artırma 

Bu faaliyet toplumun her kesimi için geçerli olmalıdır 
(okullar, evler, ticari işletme ve işyerleri). Geri 
dönüşüm için atıkların nasıl ayrıştırılacağı, sistemde 
toplanan geri dönüştürülebilir atıklar vb. konular açık 
şekilde anlatılmalıdır. Farkındalık artırmaya yönelik 
hazırlanacak materyallerin, toplum içerisinde 
kullanılan tüm dillerde hazırlanması ve oldukça 
görünür olması gerekmektedir. 

Orta dönem 

7. Uygulamanın doğru şekilde 
izlenmesi 

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanma ve satışını 
yapan ve tüketicilerin (evsel ve işyerleri) davranışlarını 
izleyen yüklenici(ler) için geçerlidir. Çevreyi 
kirletenlere ceza verilmesi ve bir çevre fonunun 
oluşturulması ile doğrudan ilgilidir (bkz. Eylem D2). 

Uzun dönem 

8. İlerleme ve hedefler 
konusunda düzenli raporlama 
yapılması 

Sistemin şeffaflığı açısından önemlidir. İletişim 
kampanyasında daha sonra kullanılabilecek alanları 
belirlemek adına, ilaveten atık nitelendirme çalışması 
gerekli olabilir. 

Uzun dönem 
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Eylem B3: Kurumların ilgili dairelerinde kapasitenin geliştirilmesi 

1. Kapasite eksiklikleri ve 
ihtiyaçlarının belirlenmesi 

Bu faaliyet ilgili dairelerde (alt ve üst düzey 
seviyelerde) çalışan kişiler ve bu daireler ile 
etkileşimde olan kişiler ile yapılacak yüz yüze 
görüşmeler dışında, anket kullanarak yapılmış paydaş 
etkileşimi ile gerçekleştirilebilir. Tüm süreçte gizlilik 
temin edilmelidir. 

Kısa dönem 

2. En iyi uygulamaların 
belirlenmesi 

Uygun kapasite ve kapasitenin geliştirilme şekliyle ilgili 
en iyi uygulamalar belirlenmeli ve bu uygulamaların 
burada en doğru ne şekilde uyarlanacağı ve 
aktarılacağı tanımlanmalıdır. 

Kısa dönem 

3. Hedefler ve temel performans 
göstergelerinin tanımlanması 

Kapasite geliştirme konusu hangi yöne ilerleyecek ve 
bununla ilgili ilerleme nasıl ölçülecek? Esas çalışma 
başlamadan önce,  bu soruların yanıtlanması 
gerekmektedir. 

Kısa dönem 

4. Kapasite geliştirme planı ve 
ilgili eğitim programının 
hazırlanması 

Ek personel istihdamı (kadrolu veya geçici) ve farklı 
eğitimler verilmesi (deniz atıkları, yönetim ve  
mevzuatın uygulanması ile ilgili en iyi uygulamalar 
hakkında eğitimler) dahil olmak üzere farklı kapasite 
geliştirme teknikleri kullanılabilir. Kapasite geliştirme 
konusuna bütüncül yaklaşılmalı ve Yol Haritasının 
bölümleri göz önüne alınmalıdır.  

Orta dönem 

5. Kapasite geliştirme planının 
uygulanması 

Uzman eğitimciler/destek verecek kişiler bulunabilir. 
Eğitimcilerin verilen eğitimleri ve eğitim alanların 
performansını değerlendirmesi,  kapasite geliştirme 
faaliyetlerinin etkinliğini ortaya koymaya yardımcı 
olacaktır. 

Orta dönem 

6. Yeniden inceleme ve yeniden 
değerlendirme 

Kapasite geliştirme bir kez yapılmamalı ve sürekli bir 
süreç olmalıdır. Düzenli değerlendirmeler yapılmalı ve 
döngüsel bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.  

Uzun dönem 

C Bölümü: Danışma Yapısı 
Bu bölüme ayrı olarak üç eylem dahil edilmiştir: (i) sorumlu kurumlar ve sivil toplum arasında bir işbirliği 
protokolünün hazırlanması, (ii) STK’lardan kendi uzmanlık alanlarındaki konularda görüş vermesinin 
istenmesi, (iii) etkin konsültasyon yapısı ile yerel mevzuatın hazırlanması. Bu eylemler kendi içerisinde kendi 
Eylem Planı çerçevesini ve bir bütün olarak da Eylem Planının bir parçasını oluşturmaktadır. 

1. Faal sivil toplum örgütlerine 
haritalama ve kategorilere 
ayırma çalışması yapma 

İlgili tüm STK’ların tanımlanması ve kategorilerine göre 
ayrılması (çalışma alanları/uzmanlıkları) ilk önemli 
adımdır. Daha sonra ise düzenli olarak izlenip 
güncellenmesi gereken bir veri tabanı oluşturulacaktır. 
STK’ların bu veri tabanı ile ilgili asgari gereklilikleri 
açıklanmalıdır. Bu asgari gerekliliklerin şeffaf ve açık 
olması aynı zamanda STK’ların fazla zorlayıcı olmaması 
gerekmektedir. 

Kısa dönem 

2. Yurtdışındaki en iyi 
uygulamaların belirlenmesi  

AB ve diğer kademelerde kullanılan konsültasyon 
politikaları/yerel mevzuatlar değerlendirilerek başarılı 
örnekler ortaya konulmalı ve Kuzey Kıbrıs’taki yerel 
özellikler ve yapı göz önünde bulundurularak bu başarı 

Kısa dönem 
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öykülerinden aktarılabilecek olanlar belirlenmelidir. 

3. STK’ların yuvarlak masa 
toplantısına davet edilmesi 

İşbirliği protokolü bakımından, STK’ların ne şekilde 
katılım göstereceklerine dair kendi düşüncelerini 
aktarması gerekmektedir. Onlardan ne istenecek? Ne 
şekilde istenecek? Vb. aynı şekilde, ilgili  kurumlar da 
böyle bir işbirliğinden beklentilerini ve kendilerinin 
neler yapabileceklerini de açıklamalıdır. 

Kısa dönem 

4. Sorumlu kurumlar ve STK’lar 
arasında bir işbirliği 
protokolünün hazırlanması 

Bu konuyla ilgili bilgi, Eylem Planının 2. ve 3. 
Adımlarından alınacaktır. 

Orta dönem 

5. Protokolün uygulanması ve 
izlenmesi 

Gelecek politikalar ve benzeri konularda STK’lardan 
görüş talep edilmesi 

Orta dönem 

6. Halkla Konsültasyon konulu 
mevzuatın hazırlanması 

Konsültasyon yapısını denedikten ve gerekli yerlerde 
değişiklikler yaptıktan sonra, bu çalışma resmi bir 
“Halkla Konsültasyon” konulu mevzuat taslağı 
hazırlanmasına ileri adım oluşturabilir. (AB politikaları 
ile uyumlu olacak şekilde). Bu konuda STK’ların görüşü 
de alınacaktır. 

Uzun dönem 

D Bölümü: Çevresel Davranış 
Çevresel davranışı iyileştirmek için çevre eğitimi, gönüllülük anlaşmaları ve cezalar araç olarak seçilmiştir.  

Eylem D1: Okullardaki çevre eğitiminin geliştirilmesi 

1. Görev gücünün kurulması  Bu oluşum içerisinde eğitim kurumları ve ilgili STK’lar 
olmalıdır (çevre ve eğitim) 

Kısa dönem 

2. Örgün eğitimde iyileştirilecek 
potansiyel alanların 
belirlenmesi 

İyileştirilebilecek alanları belirlemek adına farklı düzey 
ve derslerde eğitim müfredatının incelenmesi. 

Kısa dönem 

3. Müfredata dâhil edilebilecek 
mevcut kaynakların 
belirlenmesi 

Çevre ve özellikle de deniz atıklarıyla ilgili 
kullanılabilecek eğitim kaynağı mevcuttur. Türkçe 
dahil bir çok dile çevrilen MARLISCO Eğitim Paketi 
bunlardan biridir. 

Kısa dönem 

4. İlgili dairede çevre eğitimi 
biriminin kurulması/ 
güçlendirilmesi 

Çevre eğitiminin sürekli olarak iyileştirilmesinden 
sorumlu daha kalıcı bir yapı olmasını sağlamak adına, 
ilgili daire bünyesinde bir birim kurulmalıdır (mevcut 
bir birim var ise artacak sorumlulukları üstlenmek 
adına güçlendirilmelidir). Bu konu kapasite geliştirme 
eylemi ile de bağlantılıdır (bkz. Eylem B3). 

Kısa dönem 

5. Örgün olmayan çevre 
eğitimini geliştirmek 

Bu faaliyet deniz ortamı alanında çalışan STK’lar ile 
birlikte gerçekleştirilebilir; ortak etkinlikler 
düzenlenebilir ve bu örgütler okullara sunum 
yapmaları için davet edilebilir vb. 

Kısa dönem 

6. İyileştirme programı ve eylem 
planı belirlemek 

Bu faaliyet, belirlenen iyileştirme/geliştirme 
konularının çevre eğitimine uygulanması ile ilgilidir. 

Orta dönem 

7. İzleme ve değerlendirme  Hedefler ve TPGler temelinde. 
 
 
 
 

Uzun dönem 
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Eylem D2: Çevreyi kirletenlere ağır cezaların verilmesi 

1. Cezalarla ilgili mevzuat 
maddelerini bulmak için 
mevcut ve yeni hazırlanmış 
yasal belgelerin incelenmesi 

(özellikle de bu raporda belirlenen veya önerilen yasal 
metinler)  

Mevcut 
politikalar için 
kısa dönem ve 
yeni politikalar 
için daha uzun 
dönem 

2. Miktarlarına göre cezaların 
etkinliğinin değerlendirilmesi 

Mevcut cezalar caydırıcı mı yoksa herhangi bir etkisi 
yok mu? Farklı düzeyler için uygun cezalar var mı? 
(bireyler, işletmeler vb.) Cezalar yasal düzenlemelere 
uygun şekilde veriliyor mu yoksa yetkililer çevreyi 
kirletenlere ceza vermek konusunda isteksiz mi? 

Kısa dönem 

3. Revize edilen cezaların 
sunulması ve kabul edilen 
danışma sürecinin 
uygulanması (C Bölümü) 

 Kısa dönem 

4. Gerekli politika 
iyileştirmelerinin yapılması 

 Orta dönem 

5. Cezalardan gelen gelirlerin 
toplanacağı bir çevre fonunun 
oluşturulması 

Bu fondaki kaynaklar, çevre projelerinin 
uygulanmasında ve/veya altyapı için kullanılması 
gerekmektedir (ör. Deniz ortamının korunması için 
STK’lar tarafından yürütülen projelerin 
desteklenmesi). 

Orta dönem 

6. Denetçilerin eğitilmesi  İlgili yasal belge ve doğru ceza vermenin önemi 
hakkında. 

Orta dönem 

7. Sonuçların izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 

Hedefler ve TPGler temelinde. Uzun dönem 

Eylem D3: İşletmelere yönelik gönüllülük programlarının kurulması  

1. Uygun programların 
belirlenmesi 

Kuzey Kıbrıs’ta uygulanabilir uygun ve kanıtlanmış 
programlar ve/veya ilgili makamlar tarafından 
desteklenen mevcut programlar bulunmaktadır (ör. 
Sorumlu Kıyı İşletmeleri Ağı). Bu alanda çalışan STK’lar 
ile işbirliği yapılabilir. 

Kısa dönem 

2. Seçilen programların 
uygulanması ve izlenmesi 

Programın başarısı izlemek adına hedefler ve TPGler 
hazırlanmalı ve izlenmelidir .(ör. Çöp toplama 
alanlarına yığılan atığın yönlendirilmesi, tek kullanımlık 
plastiklerin azaltılması) 

Kısa dönem 

3. Ödüllendirme ve kamuoyu ile 
paylaşma 

Katılım gösteren ve gönüllü olan işletmeler için 
yarışma ve/veya farklı ödül planlarının yapılması (vergi 
indirimi gibi), ve her ölçekte farklı işletmelere yerinde 
ve adil teşvikler verilmesinin sağlanması. 
Program(lar)’ın başarıları ve katılımcılarını görünür 
kılmak, daha fazla katılım için güvence oluşturacaktır. 

Orta dönem 

 

 


