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MİSYONUMUZ

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD), 35 Üye ülkeye birlikte çalışmaları, 
deneyimlerini paylaşmaları ve ortak sorunlara 
çözümler bulmaları için bir forum sağlar.

Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimleri 
nelerin tetiklediğini anlamak için hükümetlerle 
birlikte çalışırız. Gelecekteki eğilimleri tahmin 
etmek için verileri analiz edip karşılaştırırız. 
Tarım ve vergiden kimyasal güvenliğe kadar 
çok geniş bir yelpazeye yayılan konularda 
uluslararası standartlar belirleriz.

Çalışmalarımızın ortak noktası, demokratik 
kurumlar tarafından desteklenen pazar 
ekonomilerine ortak bağlılık ve tüm 
vatandaşların esenliğine odaklanmaktır.

AKRAN İNCELEMELERİ

Ülkeler, OECD Sekreterliği’nin desteğini 
alarak politikalarını iyileştirmek amacıyla 
birbirlerinin performansını inceler ve 
değerlendirir. İncelemeler, reformların 
genişletilmesini teşvik etmek için hükümet 
bütünü perspektifinden bağımsız, bilgi temelli 
değerlendirmeler ve hedeflenmiş tavsiyeler 
sağlar. İncelemeler şu amaçlarla yapılır:

 z Ülkelerin yurtiçi ve uluslararası 
taahhütleri doğrultusunda kaydettikleri 
ilerlemeyi ölçmeleri,

 z Ülkeler arasındaki diyaloğun ve akran 
öğreniminin desteklenmesi,

 z Ülkelerin kamuoyuna ve birbirlerine karşı 
hesap verebilirliklerinin geliştirilmesi.

OECD Hakkında
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OECD Hakkında

Türkiye ve OECD

Türkiye, OECD’ye 1960  
yılında katılmıştır. Daimi 
Temsilcileri ve uluslararası 
uzmanlar, OECD’nin tematik 
gruplarına etkin olarak 
katılmaktadır.
OECD, kısa bir süre önce 
Türkiye’nin politikaları 
hakkında birkaç rapor 
yayınladı. Üye ülkeler 
tavsiyeleri eşit ağırlıklı olarak 
gözden geçirerek onayladılar.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek (sağda)  
OECD Forum 2017 etkinliğine gelirken.

OECD, her iki yılda bir Türkiye hakkında bir Ekonomik İnceleme Raporu ve düzenli olarak 
politika incelemeleri hazırlamaktadır. Daha İyi Yaşam Endeksi, Türkiye’deki yaşam kalitesini 
diğer üye ülkelerdekiyle karşılaştırmaktadır. 



Çevresel Performans 
İncelemeleri

OECD, 1992’den bu yana Üye ülkeler 
ve belirli ortak ülkelerle ilgili 80 
Çevresel Performans İncelemesi 
yürütmüştür.

 z Değerlendirme ve Tavsiyeler, incelemenin 
ve mevcut politikanın ana bulgularını 
özetleyerek ilgili ülkeye çevresel performansını 
iyileştirmesi için tavsiyeler sunar.

 z Kilit çevresel trendler, ilgili ülkenin enerji 
ve doğal kaynaklarının verimli kullanımı; 
ekonomisinin karbon yoğunluğunun 
azaltılması; doğal varlık tabanının yönetimi 
ve çevresel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi açıklar.

 z Çevresel yönetişim ve yönetim, ilgili 
ülkenin çevresel yönetişim sistemini ve 
mevzuat çerçevesi ile birlikte ülkenin çevresel 
düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağını 
inceler.

 z Yeşil büyüme stratejisi, ilgili ülkenin 
genel çevresel çabalarını ülkenin ekonomik 
politikasına dahil eder ve örneğin, vergilerin 
ve diğer fiyatlama araçlarının kullanımı 
aracılığıyla ekonominin yeğinleştirilmesini 
destekler.

Her ülke derinlemesine analiz için iki konu başlığı 
seçer. Türkiye şu konuları seçmiştir:

 z İklim değişikliği  
(uyum konusuna odaklanmayla)

 z Kentsel atık su yönetimi.

İNCELEMELERDE NELER YER ALIYOR?
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     OECD, bize ayna tutarak yalnızca şu anda yapmakta olduklarımızı değil, aynı 
zamanda su, toprak ve hava kalitesiyle ilgili konular gibi iyileştirmeye açık olan 
konuları gösterir. 

Sharon Dijksma, Hollanda Çevre Bakanı

KISA SÜRE ÖNCE YAYINLANAN RAPORLAR

«
» 

 z 2017’DE YAYINLANACAK RAPORLAR: Kanada, İsviçre.
 z 2018’DE YAYINLANACAK RAPORLAR: Çek Cumhuriyeti, Macaristan.
 z 2019’DE YAYINLANACAK RAPORLAR: Avustralya, Türkiye.

Türkiye’nin bir önceki Çevresel Performans İncelemesi 
2008 yılında yapılmıştır. Bu inceleme, çevresel 
yönetime (uygulama, hava, su, doğal ve biyolojik 
çeşitlilik), çevresel konuların ekonomik ve sosyal 
politikalara ve uluslararası işbirliğine entegrasyonu 
konusuna eğilmektedir.

Yeni Türkiye Çevresel Performans İncelemesi, 2008 
yılından bugüne kadar kaydedilen ilerlemeleri ele 
alacaktır. 
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     Rapor, bize konuşmakta olduğumuz sorunlarla ilgili dış görüş açıları sağlar ve bu 
sorunları doğru perspektife oturtmamıza yardımcı olur. Ayrıca çevresel politikalarımızı 
iyileştirmek için bir yol haritası olarak bize uygulamada yardımcı olur. 

Ezio Costa, Şileli NGO FIMA’nın İcra direktörü

«
» 



İncelemenin kilit adımları

Eyl-Ara 
2017

İNCELEME HAZIRLIĞI VE BİLGİ TOPLAMA

 z Ankara’da açılış toplantıları.

 z Anket yanıtları, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliğiyle 
(Aralık 2017 sonuna kadar) değerlendirilir.

 z Veri ve belge toplama.

 z İnceleme misyonunun hazırlığı, incelemeyi yürüten iki 
ülkeden uzmanlar dahil analist ve uzmanlardan oluşan bir 
ekibin katılımıyla yapılır.

Nisan 
2018

İNCELEME MİSYONU

 z Çevre politikası paydaşlarıyla toplantı: Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile diğer 
bakanlık ve devlet dairelerinden temsilcilerin yanı sıra 
bağımsız uzmanlar ve STK, endüstri, sendikalar ve yerel 
idarelerden temsilciler.

 z Belirli bir derinlemesine tema kapsamında saha ziyareti.

İnceleme Misyonu - Rotterdam, 
Hollanda 2015
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Saha ziyareti - Dekontun, Kanada 2017



Ekim
2018

TASLAK RAPOR

 z Taslak rapor, Türkiye hükümetine ve OECD Çevresel 
Performans Çalışma Grubu’nun temsilcilerine sunulur.

Kasım 
2018

AKRAN İNCELEMESİ

 z Raporun, Çalışma Grubuna Türkiye’den üst düzey bir 
delegasyonla sunulması.

 z Delegeler incelemede yer alan konuları tartışır ve sorular 
sorar.

 z İncelemenin Değerlendirme ve Tavsiyelerinin onaylanması, 
OECD Üye ülkelerinin toplu görüşlerini yansıtır.

Çevresel Performans Çalışma Grubu’nda 
(WPEP) tüm OECD üye ülkeleri ve 
Avrupa Komisyonu temsil edilir.
İncelemenin Değerlendirme ve 
Tavsiyeler kısmı Çalışma Grubu 
tarafından onaylanır. Rapor, OECD 
Genel Sekreteri’nin sorumluluğu alında 
yayınlanır.

Bahar  
2019

BAŞLATMA

Çevresel Performans Çalışma Grubu
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POLİTİKA TOPLANTISI

Eylül
2018

 z Çevre Politikası Raporu’nun temel bulguları ve tavsiyeleri 
üzerine üst düzey tartışma.

 z Rapor yayınlandıktan sonra tüm sivil toplum ve medyaya 
çevrimiçi olarak ücretsiz sunulur.

 z Basın toplantısı, Özet Bilgiler broşürünün ve diğer 
çevrimiçi iletişim araçlarının yayınlanması.



Çevresel Performans 
İncelemeleri 
bağımsız bir 
değerlendirme ve 
çevreyi etkileyen 
politikalara yönelik 
hedeflenmiş 
tavsiyeler sağlar.

Üçüncü Türkiye Çevresel 
Performans İncelemesi, 2008 
yılından bugüne kadar kaydedilen 
ilerlemeleri ele alacaktır.

OECD Üye ülkeleri, bu raporun 
tavsiyelerini Kasım 2018 içinde 
onaylayacaktır.
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