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Avustralya Büyükelçisi Doyle, Rize'de
05 Haziran 2008 Perşembe 16:34

Avustralya Türkiye Büyükelçisi Bay Peter Doyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
Etkinliklerine Katılmak ve Karadeniz Çevre Derneği'nin Yürüttüğü ve
Avustralya Büyükelçiliği'nin Desteklediği Projeyi Başlatmak İçin Rize'ye Geldi.

Avustralya Türkiye Büyükelçisi Bay Peter Doyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılmak
ve Karadeniz Çevre Derneği'nin yürüttüğü ve Avustralya Büyükelçiliği'nin desteklediği projeyi
başlatmak için Rize'ye geldi.
Doyle, Rize'de ilk olarak Vali Kasım Esen'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi ve beraberindekiler daha
sona Vali Esen ile birlikte Güneysu Öğretmenevi'nde yapılacak programa katıldı.
Programda konuşan Güneysu Kaymakamı Murat Dikbaş, Güneysu'nun kültür ve çevrede öncü ilçe ilan
edildiğini belirterek çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.
Vali Esen ise insanlığın birlikte yaşadığı ekolojik çevre ile yaşamayı öğrenmesi, dünyada yaşayan zengin
toplumların fakir toplumları da düşünmesi gerektiğini vurguladı.
Güneysu ilçesinin Rize Valiliği tarafından kültür ve çevrede öncü ilçe olarak ilan edildiği ve çalışmaların
bu bağlamda yapıldığını dile getiren Vali Esen, özellikle ilçenin kamu binaları başta olmak üzere
yapılarının eski Karadeniz evlerinin özellikleri gözönünde tutularak yapıldığını, kanalizasyon arıtma
tesislerinin çevreye zarar vermeyecek doğal sistemlerle donatıldığını söyledi. Çevre bilinciyle hareket
edilirse Karadeniz insanının çay üretiminde de daha yüksek kalitelere ulaşabileceğini vurgulayan Vali
Esen, "Öncelikle para kazanmayı değil, bizden çocuklarımıza miras kalan çevreyi de düşünmemiz
gerekir." dedi.
Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ise 'İklim Değişikliği için Bilgi Seti Hazırlanması Projesi'
kapsamında Karadeniz Çevre Derneği'ne 10 bin Avustralya doları doğrudan finansman sağlayarak destek
verdiklerini belirtti.
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Hedef grubu STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları ve öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınma
konularında sahip oldukları bilinci artırmak ve bu konuda ciddi farkındalık sağlamak olan
projenin, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane illerini kapsadığı ifade edildi.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar bir proje bilgi seti (boyama kitabı, iklim değişikliği ve küresel
ısınma bilgi kitapçığı ve klasörü) hazırlanması, iklim değişikliği ve küresel ısınma konulu proje,
kompozisyon ve resim yarışması ve bütün bu faliyetlerin değerlendirilerek Doğu Karadeniz Bölümü'nde
zengin bir yayın kampanyası oluşturulmak istendiği vurgulandı.
Programdan sonra Avustralya Büyükelçisi Peter Doyle, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı
ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Ofluoğlu'na nezaket ziyaretlerinde bulundu.

