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Misyon ve hedefler
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) topluma ve karar alıcı kurumlara güncel, hedefe yönelik, ilgili ve güvenilir
bilgi sunarak ve Avrupa’da çevre alanında belirgin ve ölçülebilir iyileşme sağlayarak sürdürülebilir
kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.
Temel hedeflerimiz; Avrupa seviyesinde çevre konusunda bilgi için ana kaynak olmak, uzun vadede
sürdürülebilir bir topluma geçişte lider rol oynamak ve çevre konusundaki bilgileri paylaşmak ve
kapasite oluşturmakta öncü kuruluş olmaktır.

Üyeler

yapmış olup AÇA ile yıllardır işbirliği
içindedir. AÇA, ayrıca Kosova* ile
işbirliği yapmaktadır ve Grönland
bazı süreçlerde gözlemci statüsüne
sahiptir.

AÇA üyeleri, AB Üye Devletlerinden
oluşmaktadır. Avrupa Topluluğu’nun
ve Üye Devletlerin yanında Ajans
ile benzer hedefleri paylaşan diğer
ülkeler de Ajans’a üye olabilir. Mevcut
33 üye; 28 AB Üye Devleti’nin yanı
sıra İzlanda, Liechtenstein, Norveç,
İsviçre ve Türkiye’den oluşmaktadır.
Arnavutluk, Bosna‑Hersek,
Makedonya Eski Yugoslav
Cumhuriyeti, Karadağ ve Sırbistan
üyelik için müştereken başvuru

Üyeler ve hedef gruplar
AÇA’nın ana paydaşları Avrupa
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Birliği Konseyi (değişen AB
başkanlıklarının ihtiyaçları özellikle ele
alınır) ve AÇA üye ülkeleridir.

AÇA için diğer bir önemli kitle de
halktır. Bu, çevresel bilgilere erişim
hakkındaki AB yasaları ile uyumludur
ve AÇA politika uygulamasını
desteklemeye ve çevresel ve iklimsel
değişiklik konularının daha geniş
kapsamlı şekilde anlaşılmasını
sağlamaya çalışmaktadır. Politika
daha geniş bir toplumsal tartışmaya
dayanmaktadır ve çevresel
politikaların kabul edilmesi daha
yaygın bir kamuoyu rızasına dayalıdır.
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AÇA, bilgi ihtiyaçlarını doğru şekilde
belirlemek ve AÇA’nın sağladığı
bilgileri anlamalarını ve kullanmalarını
sağlamak için üyeleri ve hedef
grupları ile çift taraflı diyalog kurmayı
hedeflemektedir.
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Avrupa seviyesinde ve ulusal
seviyedeki politika aktörlerinden
oluşan bu çekirdek gruba ek olarak,
AÇA diğer AB kurumlarıyla da
çalışmaktadır. Ayrıca sivil toplum
kuruluşları (STK), bilimsel ve
akademik topluluklar, iş örgütleri,
danışmanlıklar ve düşünce kuruluşlar
ile de bağlantıdayız.
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* Bu adlandırma statü konusundaki görüşlere halel getirmez;
UNSCR 1244/99 ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova
Bağımsızlık Bildirgesi hakkındaki görüşü ile uyumludur.
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Çıktılar
AÇA değerlendirmeleri ve bilgileri; raporlar, brifingler,
makaleler, basın bültenleri, çeşitli çevrimiçi ürünler ve
hizmetler şeklinde sunmaktadır. Hazırlanan materyalde
çevrenin durumu, mevcut eğilimler ve baskılar, ekonomik
ve sosyal itici güçler ve politikanın etkinliğinin yanı sıra
senaryolar ve diğer teknikler kullanılarak gelecekteki
eğilimler, olasılıklar ve sorunlar belirlenmektedir.

Raporların bazıları daha geniş bir kitleyi hedeflemektedir;
bu yüzden söz konusu ana raporların özetleri, çeşitli
makaleler ve bültenler AÇA üye devletlerinin resmi dillerine
çevrilir.

Çevrimiçi

Ağ kurma

AÇA’nın en işlek bilgi kanalı olan
eea.europa.eu, internette halka bilgi
sunan en kapsamlı çevresel bilgi
hizmetlerinden birisidir. AÇA artan
sayıda kullanıcının tercihlerine uyum
sağlamak, bilgiyi daha zamanında
ve daha uygun maliyetli şekilde
sunabilmek ve kendi çevresel ayak
izini küçültmek için, matbu formattan
web yayıncılığına geçiş yapmaya
çalışmaktadır.

AÇA personelinin, Eionet ve diğer ana
paydaşlarla sürekli bağlantıda olarak,
irtibat kişileri ile konuşarak, uzman
toplantılarına katılarak, seminerde ve
konferanslarda konuşma yaparak, vb.
bulgularımızı ve gerçekleri doğrudan
nakletmek için gösterdiği çabalar,
hedeflerimize ulaşmak için kritik
öneme sahiptir. Hazırladığımız yazılı
materyaller ve internette yayınladığımız
iletişimlerin hacminin sürekli artmasına
rağmen, hiçbir şey bilgi sağlayıcıları
ile kullanıcıları arasındaki yüz yüze
iletişimin kalitesinin yerini alamaz.

Tüm raporların, özetlerin ve
makalelerin tam metinlerinin yanı
sıra raporları destekleyen interaktif
grafikler, harita tabanlı uygulamalar,
veri kümeleri ve artalan bilgisi web
sitesinde yer almaktadır. İletişimi
kolaylaştırmak ve daha geniş bir
kitleye ulaşmak için, sosyal medya ve
multimedya içerikleri etkin şekilde
kullanılmaktadır.

AÇA ürünlerini sipariş
etmek için
Bültenimizin, yeni yayınlarımız hakkında
bilgilerin, raporlarımızın ve diğer
ücretsiz materyallerimizin elektronik
ya da matbu kopyalarını düzenli olarak
almak için, abonelik hizmetimize
kaydolabilirsiniz.
Ayrıca Facebook ve Twitter üzerinden
bizi takip edebilir veya AÇA’nın RSS
beslemelerini almak için abone
olabilirsiniz.
AÇA’nın çoğu ücretsiz olan matbu
yayınlarını AB Yayınlar Ofisi’nin
çevrimiçi kütüphanesinden (http://
bookshop.europa.eu) sipariş edebiliriz.
Matbudan web yayıncılığına geçişimizin
bir parçası olarak, bazı ürün kategorileri
sadece elektronik formatta mevcuttur.
Mevcut yayınlar hakkında güncel bilgi
için, lütfen web sitemizin “Yayınlar –
Publications” bölümüne giriniz.

Çevrimiçi AÇA Forumu’nda, dışarıdan
gelen bilgi taleplerini doğrudan
cevaplıyoruz. Halk ayrıca bizi telefonla
arayarak ya da ziyaret ederek bilgi
talebinde bulunabilmektedir.

Kuruluş
Avrupa Topluluğu, AÇA ve Avrupa
Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet)
ile ilgili olarak 1990 yılında bir
düzenleme yapmış ve AÇA 1994
yılında çalışmalarına başlamıştır.
Kuruluşun 33 üye ülkesinden
gelen AÇA personeli, kuruluşun
Kopenhag’daki merkezinde

bulunmaktadır. Personel, çevre
ve sürdürülebilir kalkınma, bilgi
yönetimi ve iletişim alanlarında
uzman kişilerden oluşmaktadır.
Bu uzmanlar birlikte çalışarak üye
ülkelerden bilgi toplar, bu bilgileri
analiz edip yorumlar ve ardından
AB sistemi içindeki ve haricindeki
paydaşlara ve vatandaşlara yayar.
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Veri toplama, yönetim ve analizini
desteklemek için; AÇA’nın çalışma
programındaki temel çevresel ve
operasyonel alanları kapsayan altı farklı
Avrupa Konu Merkezi (AKM) kurulmuştur
ve bunlar AÇA tarafından idare
edilmektedir. Konu Merkezleri, AÇA üye
ülkeleri genelinde yaklaşık doksan uzman
kurumdan oluşan bir ağa sahiptir.

AÇA, Avrupa’nın 2050 yılına kadar düşük karbon salınımlı, kaynakların verimli şekilde kullanıldığı ve
ekosistem dayanıklılığı olan bir topluma dönüşme arzusuna katkıda bulunmak istemektedir. Uzun
zamandır devam eden çevresel sorunlar birbirleriyle bağlantılıdır ve bunların merkezinde gıda, enerji
ve ulaşım gibi modern toplumun gereksinimlerini bize sunan sosyoekonomik sistemler yer alır. 2050
yılı hedefine doğru güvenilir şekilde yol almamız için, toplumsal sistemlerin merkezindeki bu tür
sistemlerde kökten değişiklikler yapılması gerekli olacaktır.
Dr. Hans Bruyninckx
İcra Direktörü

Yönetim
AÇA Yönetim Kurulu, 33 ülkenin her birinden bir
temsilcinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Direktörlüğü ve Araştırma Genel Direktörlüğü’nden iki
temsilci ve Avrupa Parlamentosu tarafından atanan
iki bilimsel uzmandan oluşmaktadır. AÇA çalışma
programlarını kabul etmek, İcra Direktörü’nü belirlemek
ve Bilimsel Komite üyelerini atamak, Yönetim Kurulu’nun
görevleri arasındadır.
AÇA Bilimsel Komitesi, çeşitli çevresel konuları ele alan
en fazla 20 bilim insansından oluşmaktadır. Yönetim
Kurulu’na ve İcra Direktörü’ne bilimsel konularda
danışma organı görevi görür. Bilimsel Komite Başkanı,
Yönetim Kurulu’nda gözlemci olarak yer alır.
İcra Direktörü, AÇA’nın günlük işleyişinden ve çalışma
programlarının uygulanmasından Yönetim Kurulu’na
karşı sorumludur.

AÇA, beş yıllık Çok Yıllı Çalışma Programı (ÇYÇP)
çerçevesindeki yıllık çalışma programları kapsamında
faaliyetlerini organize eder. Mevcut ÇYÇP 2014–2018
yıllarını kapsamakta olup şu dört ana alan etrafında
yapılandırılmıştır:
• politika uygulamaları hakkında bilgi vermek, yani
temel çevresel temalardaki gelişim hakkında sürekli
rapor vererek AB politika çerçevelerine, amaçlarına ve
hedeflerine geri bildirim ve girdi sağlamak;
• sistemik zorlukları değerlendirerek genel, sektörler
arası ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirmelerde
bulunarak AB’nin 7. Çevre Eylem Programı’ndaki uzun
vadeli vizyonları desteklemek;
• bilgiyi beraber yaratmak, paylaşmak ve kullanmak, yani
raporlarımızın bel kemiği ve vazgeçilmez koşulu olan
insan ve bilgi sistemi ağlarını kurmak ve sürdürmek;
• Ajans’ın tabi olduğu tüm kurallara ve düzenlemelere
uymayı amaç edinerek ve aynı zamanda
organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini artırarak
AÇA’yı yönetmek.

Yönetim
Kurulu
Büro

İcra
Direktörü
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Bilimsel
Komite

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Çok Yıllı Çalışma Programı’nda yansıtıldığı gibi, AÇA
çevresel politika performansını iyileştirmek için gerekli temel bilgileri sağlama konusunda lider
kuruluş olmayı sürdürmek istemektedir. AÇA ayrıca toplumlarımızın uzun vadeli sürdürülebilirliğini
sağlamaya yönelik daha kökten değişimlerin anlaşılması ve desteklenmesi için gerekli olacak yeni
bilgi birikiminin ve anlayışın oluşturulmasında rol oynamayı arzu etmektedir.
Elisabeth Freytag-Rigler
Başkan – AÇA Yönetim Kurulu

Eionet ve diğer AÇA ortakları
AÇA tarafından sağlanan bilgiler,
çok çeşitli kaynaklardan elde
edilmektedir. AÇA ile birlikte
çalışmak üzere, Avrupa genelinde
300’ü aşkın kuruluşun yer aldığı,
ulusal çevre kuruluşlarından oluşan
bir ağ olan Eionet kuruldu. AÇA,
ağı oluşturmaktan ve faaliyetlerini
koordine etmekten sorumludur.
Bunu yapmak için, genellikle üye
ülkelerdeki ulusal çevre ajansları veya
çevre bakanlıkları olan Ulusal Odak
Noktaları ile yakın çalışıyoruz (bkz.
aşağıdaki şekil). Bu Odak Noktaları,
Eionet’in faaliyetlerini ulusal seviyede
koordine etmekten sorumludur.

UON diğer görevlerinin yanı sıra
ulusal ağı kurar ve sürdürür, ulusal
bilgi kaynaklarını belirler, izleme ve
diğer faaliyetler sonucu elde edilen
veri ve bilgileri elde eder yönlendirir,
AÇA’nın bilgiyi analiz etmesine
yardımcı olur ve AÇA’nın bilgilerinin
üye ülkelerde son kullanıcılara
iletilmesine yardım eder.

önemli ortaklar ve bilgi kaynaklarıdır.
AÇA, danışanları ve hedef grupları
için bilgi üretirken ve değerlendirme
yaparken bu kuruluşlarla yakın
işbirliği yapmaktadır. AÇA ayrıca gayri
resmî Avrupa Çevre Koruma Ajansları
ağına katılmaktadır ve sekreteryasını
yürütmektedir.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma
Merkezi (JRC), İstatistik Ofisi
(Eurostat), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP), Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) gibi Avrupa kuruluşları
ve uluslararası kuruluşlar diğer

Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet)
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AÇA; AB seviyesinde, ulusal ve küresel seviyelerde karmaşık, çok seviyeli ve çok aktörlü bir
yönetim ortamında faaliyet göstermektedir. Bu ortamda araştırma enstitüleri, şirketler ve STK’lar
da yer alır. AÇA’nın belirgin rolü, çift yönlü olarak kalite güvenceli çevresel veri ve bilgi akışı
sağlayan benzersiz ortağı Eionet’i kullanarak, AB seviyesinde politika geliştirmeye destek olmak ve
üye ülkelerde kapasite oluşturmaktır.

AÇA Çok Yıllı Çalışma Programı 2014–2018
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