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BASIN DUYURUSU 

 

Etkinlik Sahibi : Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 

Etkinlik Adı : İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Konularında En İyi Uygulamalar 

Konferansı 

Etkinlik Yeri  : Mersin Divan Oteli 

Etkinlik Tarihi : 29.11.2018 tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasında 

 

HABER METNİ: 

 

Son yüzyılda 1 derece civarında ısınan dünya ortalama sıcaklığı insan eliyle atmosfere salınan 

karbondioksit ve metan gibi sera gazları nedeniyle artmaya devam etmektedir. 2017 sonunda 32.5 

gigaton seviyelerine çıkan karbondioksit salımı sınırlandırılamazsa 2030 yılından sonra geri 

döndürülemez ve sonuçları yıkıcı olacak bir iklim değişikliğine hazır olmamız gerekecektir. 

Hâlihazırda atmosferde biriken sera gazları nedeniyle son yüzyıldaki 1 derecelik ısınmanın üzerine 

önümüzdeki 30 yılda 1 derecelik ısınma neredeyse kesinleşmiş olması atmosferdeki insan hayatının 

ve doğal yaşamın ne derece tehdit altında olduğunu göstermektedir. Ülkemizin iklim 

değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyalardan birinde olması sebebiyle hem sera gazı azaltım 

konusunda hem de iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum sağlama konusunda yeni stratejiler 

geliştirmesi gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda: 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

tarafından desteklenen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe 

Programı” kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ ile ortakları Mersin Üniversitesi ve 

GEKSANDER (Geri Kazanım ve Sanayiciler Derneği) tarafından 2017 yılından beri “İKLİM 

DEĞİŞLİKLİĞİNE KARŞI ÇIKIN” projesi yürütülmektedir. 
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Genel Amacı: Mersin’de iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak; Özel Amacı: 

Mersin’de yerel karar vericilerin atık yönetimi ve düzenli depolama konularındaki kapasitesinin 

artırılması olan projenin ana faaliyetlerinden biri de 29.11.2018 tarihinde Mersin Divan Otel’de 

yapılacak olan  “İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Konularında En İyi Uygulamalar 

Konferansı” olacaktır. 

 

Konferansa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ, Vali 

Yardımcıları, Üniversite Bölüm Başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı üst düzey 

yöneticileri, kurum idare amirleri, üniversite öğretim üyeleri, sanayi kuruluşları uzman ve 

yöneticileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve kanaat önderleri yanında çok sayıda uzman ve 

teknik personel katılacaktır. 

 

Konferansta iklim değişikliğinin etkileri ve şehirdeki katı atık yönetimi konuları temelinde 

sunumlar ve konuşmalar yapılacaktır. Bu kapsamda konferansa Prof Dr Ruşen KELEŞ, Prof Dr. 

Kemal GÖRMEZ, Prof Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU, Merkez Valisi Doç Dr. Yusuf ERBAY, 

Doç. Dr. Şule TUDEŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarından Erdoğan KARACA ve 

Demirhan KÜÇÜK konuşmacı olarak katılacaklardır. 

 

Konferans ile iklim değişikliği ve katı atık yönetimi konularında yapılacak olan konuşmalar ve 

tartışmalar özellikle Mersin Büyükşehir Belediyemiz için katı atık yönetimi konusunda strateji ve 

vizyon oluşturmamıza ışık tutacak ve en iyi uygulamaları Mersin’e getirebilmek amacıyla hızlı bir 

şekilde aksiyon almamıza yardım edecektir. 

 

Dr. Bülent HALİSDEMİR 

Proje Yetkilisi 

Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı 

 
 

 


