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Projenin Amaçları:
1-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları ile iş birliğini
arttırmak.
2-) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde bulunan STK’ların ve belediyelerin
iyi uygulamalarını Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma
alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları
ve özel sektöre aktarmak.
3-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları özel sektör ve
akademisyenler ile işbirliği yapmalarına katkı sağlamak.
4-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak.
Faaliyetler:
1-) STK toplantıları.
2-) Webinar konferansları.
3-) Bologna, Roma ve Brüksel’deki STK ve kamu kurumları ile
yuvarlak masa toplantıları.
4-) İtalya’daki sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye yapacağı
izleme ziyaretleri
5-) STK Festivali.
6-) Sürdürülebilir kalkınma alanında iyi uygulamaları anlatan kitap
oluşturulması.

İKLİM KRİZİ
Küresel iklim, yaklaşık 4.6 milyar yıl yaşındaki Yerküre’nin oluşumundan günümüze değin,
tüm alan ve zaman ölçeklerinde önemli değişiklikler ve değişimler göstermiştir. Bu değişiklikler
sırasında, Dünya’nın ve oluşmaya başladığı ilk zamanlardan beri Anadolu’nun fiziki coğrafyasında
(yeryüzü şekilleri, hava ve iklimi, toprak ve bitki örtüsü, yüzey ve yeraltı suları, akarsu ve gölleri,
buzulları, ekosistem ,biyom ve biyolojik çeşitliliği, vb.) çok önemli ve büyük değişiklikler
gerçekleşmiştir. (http://www.iklimin.org/moduller/bilimmodulu.pdf)
İklim değişikliği, “iklimin ortalama durumunda ya da onun değişkenliğinde onlarca ya da daha
uzun yıllar boyunca süren istatistiksel olarak anlamlı değişimler” olarak tanımlanabilir (Türkeş,
2008a ve 2008b). Küresel iklim, atmosfer (hava küre), hidrosfer (su küre), buz küre, litosfer (taş
küre) ve biyosfer (yaşam küre) olarak adlandırılan başlıca beş bileşeni bulunan ve bu bileşenler
arasındaki karşılıklı etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir. Kısaca, iklim sistemi olarak
da adlandırılmaktadır (Türkeş, 2010).
İklim krizi, küresel ısınma ile birlikte uzun dönemde gözlenen yağış ve rüzgar değişimlerini de
içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Hem gündelik yaşamda hem de bilimsel söylemde iklim krizi
sık olarak, yıkıcı ve yaşam tarzımızı baltalama potansiyeline sahip, sera gazlarının yol açtığı büyük
bir tehlike olarak görülmektedir. Bilim insanları ivedi olarak harekete geçilmemesi halinde iklim
krizini gelecek kuşakları olumsuz etkileyecek önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlamaktadır.

İKLİM KRİZİ VE YEREL
YÖNETİMLER
Dünya nüfusunun büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır ve bu oran giderek artmaktadır. İklim
değişikliği, yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının yaşanmasına neden olmaktadır. Kentler,
iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun hissedildiği alanlardır. Bu etkiler kentlerde ısı
adası etkisinin artması, hava kirliliği, sıcak hava dalgaları ve su kıtlığı yaşanması, yağış rejiminin
değişmesi, kurak gün sayısının artması, yağmur sularının sel ya da taşkınlara neden olması şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
Kentlerde yapılı alan yoğunluğunun fazla olması kentleri iklim değişikliğinin etkilerine karşı
kırılgan hale getirmektedir. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ani ve beklenmedik hava
olaylarının olumsuz etkilerini azaltmak ve kentleri bu etkilere dirençli hale getirmek, ekosistemlerin
sağladığı yararları korumak ve/veya arttırmakla mümkündür. Kentlerde ekosistem değerlerini ve
işlevlerini koruyan (ekolojik nitelikleri yüksek) birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı doğal ve kültürel
alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağının (yeşil altyapı sisteminin) sağladığı ekosistem servisleri
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar.
(http://www.iklimin.org/moduller/kentmodulu-yesilaltyapi.pdf)
Şehirler, yaşam standartları gereği enerji ve doğal kaynakların hızlı ve daha çok tüketilmesine
neden olan, dolayısıyla sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasından sorumlu olan
yerleşimlerdir. Şehirlerin iklim değişikliğine katkısında önemli unsurlardan biri de şehirsel büyümenin
yol açtığı arazi örtüsünde yaşanan değişimdir. Şehirsel büyüme (nüfustaki ve yapılaşmış alan
miktarında artış) ve yayılma, sera gazı emisyonlarının artışına neden olmakta ve düzensiz
şehirleşmenin olumsuz etkileri giderek artmaktadır.( http://www.iklimin.org/moduller/kent-yiep.pdf)

İKLİM KRİZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN
İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELESİ HAKKINDA
DURUM TESPİT ANKETİ
AMAÇ:
Halk nezdinde iklim krizinin öncelikli nedenlerinin belirlenmesi, iklim krizi ile mücadelede yerel
yönetimlerin öncelikle neler yapması gerektiği ve yazılan önerilerin yerel yönetimlere ulaştırılması.
YÖNTEM:
Anket sadece dört sorudan oluşmaktadır. Sorular Google Forms uygulaması kullanılarak
sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır. Anketi toplam 142 kişi cevaplamıştır.
SORULAR
SORU 1-) Kaç yaşındasınız?
SORU 2-) Sizce İklim Krizinin Nedeni Nedir ? (Lütfen Öncelik verdiğiniz Üç Şıkkı İşaretleyiniz)
SEÇENEKLER
Fosil Kaynaklardan Elektrik Üretimi
Ormansızlaşma
Plansız ve Çarpık Kentleşme
Denizlerin ve Okyanusların Kirlenmesi
Atıkların İyi Yönetilememesi
Nüfus Artışı
Sanayileşme
Sürdürülebilir Olmayan Ulaşım Modelleri
SORU 3-) Sizce Yerel Yönetimler İklim Krizi İle Mücadelede Neler Yapmalı? (Lütfen Öncelik
verdiğiniz Üç Şıkkı İşaretleyiniz)
SEÇENEKLER
Çarpık Kentleşmenin Önüne Geçilmeli
Yeşil Alanları Fazlalaştırmalı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretmeli
Geri Dönüşüme Daha Fazla Önem Vermeli
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretenlere Vergi ve Harçlarda İndiriminde
Bulunmalı
Atık Bertaraf Tesislerini Çoğaltmalı
Toplu Ulaşım Artırılmalı
Bisiklet Yolları Artırılmalı
Kent Ormanları Oluşturulmalı
SORU 4-) Önerileriniz ?

CEVAPLAR
Cevap 1

Ankete katılanların % 62,6'sı 15-45
yaş aralığında yer almaktadır

CEVAPLAR
Cevap 2

İklim Krizinin Nedeni Olarak En
Fazla %52,82 Oranıyla
Ormansızlaşma
Plansız ve Çarpık Kentleşme
Atıkların İyi Yönetilememesi
Olarak Cevaplanmıştır

CEVAPLAR
Cevap 3

Yerel Yönetimler İklim Kriziyle Mücadelede Neler Yapmalı?
Sorusuna En Fazla Verilen Yanıtlar:
Yeşil Alanları Fazlalaştırmalı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretmeli
Geri Dönüşüme Daha Fazla Önem Vermeli

CEVAPLAR
Katılımcılardan Gelen Öneriler
Önerilerin bir kısmını kısa başlıklar halinde sıralayacak olursak; Enerji tüketiminin minimize edilmesi ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi. Kişi başı düşen yeşil alanların erişilebilir ve yeterli düzeye
getirilmesi. Ulaşım planlamasında toplu taşıma teşviği, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları planlanması
gerekmektedir. Nüfus artışına bağlı kentleşme için rant odaklı değil insan odaklı doğru planlamalarının
yapılması. Atık Yönetimi bir plan proje geliştirilip doğru yöntemlerle uygulanmalıdır
Çarpık kentleşme durdurulmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarının fazlalaşması gerekli
Danışman şirketlerle çalışarak yol ve hareket planı oluşturmaları
Öncelikle biz üniversite öğrencilerine bu durumun ciddiyetinin aşılanması gerektiğini düşünüyorum çünkü
yeni gelen nesil mesleğini eline aldığında bu tarz durumların bilincinde olup sektörde yerini almalıdır.
İklim krizi ile mücadele strateji belgeleri oluşturmaları ve bu belgede belirlenen hedefleri somut şekilde
hayata geçirmeleri
Mücadele edenlere daha fazla destek vermesi.
Yenilenebilir enerjiye yönelme, toplu ulaşımı daha kullanabilir hale getirme, bisiklete teşvik, yerel
üreticiye destek
Maalesef rant ve çıkar, doğa ve yaşamdan üstün tutuluyor. Bununla mücadele için uluslararası bağlayıcı
sözleşmeler yapılması ve ülkemizin bu sözleşmelerde imzacı olması adına çalışmalar yapılmalı. Çevre
dostu enerji kaynaklarının daha erişilebilir olması için kesinlikle vergi sorununu çözme yolunda
mücadeleye devam edilmeli. Bireylerin de bilinçlendirilmesi konusu da gerçekten dipsiz bir kuyu. Sürekli
olarak bilinçlendirmek için afişler, online reklamlar ve kamu spotları kullanılmalı. Altının temiz su veya
kesilen ağaçlar kadar değerli olmadığı gerçeği bıkmadan usanmadan dillendirilmeli.
Hayvancilik sektorundeki uretim kontrol altina alinmali ve tarim faaliyetlerine daha cok yonelinmeli .
Atık yönetimlerinin bir kural haline getirilmesi cezai yaptırımları olmalı, kamu bilarinda yenilenebilir enerji
teknolojilerinin kullanımı arttırılmalı, carpik kentlesmenin engellenmesi ve yesil alanlarin olusturulmasi
Yerel yönetimler süreç algısı ve çalışan personelin mesleki kapasitesi/becerisi ve bilinci açısından zayıf
durumdadırlar. Mevcut süreçte yenilenmeye gidilmeli ve ehli, gerçekten uygun akademik süreçlerden
geçmiş ve yine uygulama konularında uzman deneyimli ve çözüm üretebilecek yapıdaki uzmanlardan
oluşan bir kadro ile yola çıkmalıdırlar.
İklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlere, bu konular üzerine çözüm ve teknoloji üretmesi için Çevre
Mühendislerine istihdam oluşturulmasını ve aktif rol almalarına olanak tanınması için gerekli çalışmalar
başlatmalarını öneriyorum.
Projeler üretip farkındalık çalışmalarına ağırlık vermelidirler.
Yeşil ve sürdürülebilir bir yönetim izlemeleri gerektiğini düşünüyorum.
Projeler üretip farkındalık çalışmalarına ağırlık vermelidirler.

CEVAPLAR
Katılımcılardan Gelen Öneriler
Atık yönetiminin daha planlı hale getirilmesi ve bertaraf işleminin düzenlenmesi
Yeşil alanın artırılması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması
Çarpık kentleşmeye son verilmesi gerekir
Planlama ve katılımcı yönetim.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık yaratma.
İlkokullarda tarım dersleri konulmalı, modern şehirleşme yapı planını uygulamalı( iş merkezleri şehrin
merkezinde olmalı konutlar şehrin dışına konumlandırılmalı. Yapılaşmaya bu şekilde izin verilmeli)
Sanayiden tutun tarım alanlarının kullanılabilirliği, büyük bir kontrol mekanizmasından geçerek devam
etmeli. Geri dönüşümü günlük hayatımızda daha çok uygulamaya koymalıyız. Toplu bir çalışma olarak,
günlük karbon ayak izi ölçümü yapılabilir ve güzel bir yarış haline getirilebilir. Bu sayede koordine
edilebiliriz.
Sera gazı salınımı azaltmaya yönelik tarım ve hayvancılık reformasyonu çalışmaları, bu ürünlerin daha
yerel ve çevreye duyarlı üretimine odaklanma. Araştırmalara göre tarım ve hayvancılık sera gazı
salınımlarında çok büyük etkili. Izmir gibi güneşli gün sayısı fazla olan bir şehirde daha fazla güneş
enerjisi kullanımı görmek isterim.
1-Atık yönetiminin daha etkin hale getirilmesi( atık ayrışımının 1.elden başlatılması, belediye bünyesinde
daha çok ve daha kalifiye elemanın bulunmasının sağlanması) 2-İkim krizinin ve onunla mücadelenin
öneminin halka daha etkili şekilde anlatılması.
Yatırımdan çok bilinçlendirme yönelik faaliyetler yapmalılar.
İklim krizine karşı Sürdürülebilir politikalar üretilmeli.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar gerçekleştirmeleri
Yenilenebilir Enerji teşviki ve insanların tüketim alışkanlıkları değiştirebilecek nitelikte yapılabilecek
çalışmalar
Daha yeşil bir çevre
Çevreye ve doğaya saygı.
Halkın sesine kulak verilmeli.
Bireysel kullanımları özendirmek adına tüm yerel yönetim ve devlet birimleri, enerjileriniz yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretmeli ve gerekli kanun düzenlemeleri yapılım tümüyle bu enerji sistemlerinin
kurulumları en küçük vidasına kadar koşulsuz desteklenmeli ve prosedürler de sıfıra indirilmeli.
İlkokullarda tarım dersleri konulmalı, modern şehirleşme yapı planını uygulamalı( iş merkezleri şehrin
merkezinde olmalı konutlar şehrin dışına konumlandırılmalı. Yapılaşmaya bu şekilde izin verilmeli)

CEVAPLAR
Katılımcılardan Gelen Öneriler
Zararlı atık toplama noktaları kritik düzeyde az, hiçbir şekilde yağ, elektronik atık, organik atık gibi özel
toplanabilecek atıklarımızdan doğru yollarla kurtulamıyoruz. en acil şekilde toplama konteynerlerinin her
mahalleye kurulması ve karıştırılamaz kilitli bir sisteminin olması lazım. organik atıklarımızı bırakarak
gübreye dönüştürebileceğimiz mahalleliye ait toprak alanları yapılabilir, istanbulda örnekleri var, her sene
bir vatandaş ekip biçiyor bir sonraki sene başka birisine kurayla toprak hakkı çıkıyor, bizde de böyle
alanlar olmalı. son olarak sokak hayvanlarına yapılan destek içler açısı düzeyde az. bir belediyenin tek
başına fark yaratabileceği en önemli konu sokak hayvanları için getireceği çözümlerdir ama on yıllardır
değişen bir şey göremiyoruz, ancak gönüllü destekleri ve bağışlarla bazı sorunlar kısmi olarak öteleniyor.
tüm sokak hayvanlarını kapsayan bir çözüm planı uygulanmalı, sokakta evsiz yaşayan hayvanlar
normalleştirilmekten çıkarılmalı, hasta aç sefalet çekerek yaşayan sokak hayvanlarını sokakta
barındırdığımız için kendimizi “hayvan dostu” olarak görüyor olmamız canice, bu hayvanların sayılarının
kontrol altına alınması, imkanların bakımevleri gibi özel alanlarda bakılabilecek seviyeye getirilmesi ve
sahiplendirme çalışmalarının çok ciddi şekilde başlaması gerek. en acil ve en önemli sorunumuzun bu
olduğunu ve dolaylı olarak iklim krizine büyük etkisinin olacağını düşünüyorum evsiz hayvanlarımız için
ciddi bir kurtarma ve düzenleme planına ihtiyacımız var.
Yeşil alanları fazlalaştırsınlar, billboardlar ve sosyal medya aracılığıyla iklim krizine dikkat çeksinler..Bu
konu hiç işlenmiyor..
Aklı öne alıp siyasi ikbali ertelemeyi düstur edinmek. Bu işleri iyi yapan nasılsa oy alacaktır çünkü.
Kent ormanları oluşturulmalı ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmeli
Bu konu devamlı gündemde olmalı ciddi çalışma yapılmalı göstermelik degi
Halkın bilinçlendirilmesi, atıkların ayrıştırılması konusunda hassasiyet oluşturmak, Birey olma ve çevre
bilinci oluşturulması şart bence.
Kamuda farkındalığı arttırma (billboard'lar, teşvik edici ödüller, vb)
Geri dönüşüm, atık bertarafı ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminin teşvikine yönelik çalışmalar
arttırılmalıdır.
İklim krizi ile mücadele strateji belgeleri oluşturmaları ve bu belgede belirlenen hedefleri somut şekilde
hayata geçirmeleri
Kontrol, çağdaş kent olmak için çaba, kentin değişmeyen master planı, uzun vadeli stratejik plan,
toplumun bilinçlendirilmesi, toplum bilinçlendirilmesine çocuklardan başlamak, uygulamaya konulan
projelerin takip edilmesi ve sürdürülebilir olması
Yerel yönetimler kendi bölgelerinde var olan sanayilere yeni yaptırımlar oluşturma konusunda teşvikçi
olmalı. Vatandaşlarımızı atık ve enerji kaynaklarının yönetimi konusunda bilinçlendirmeli, toplu taşımaları
kullanımının daha faydalı olduğunu anlatmalı ve kullanmaya teşvik edici faaliyetler gerçekleştirmelilerdir.

CEVAPLAR
Katılımcılardan Gelen Öneriler
KARŞIYAKAMIZ için önerim: 1) Ulaşım, Toplu ulaşım da Karşıyaka sınırları içinde daha temiz yakıtlar ile
aktif/motorsuz ulaşım yani elektrikli araçlar yaya ve bisiklet yolları artması 2) imar planı, ilçemizde yeni
kurulan kentsel dönüşüm müdürlüğünün Yeni yapılacak konutlarda ve binalar ile kamu binaların da enerji
ve su tüketiminin azaltılması sağlayacı önlemler alması gerek Bir kentin enerji sarfiyatının %30’ı genel
olarak binalardan kaynaklanmakta olup karbondioksit eşdeğeri sera gazları emisyonlarının %49’u binalar
aracılığı ile atmosfere bırakılmaktadır bunun önlemini almak gerek 3) Atık azaltma yeniden kullanma ve
(geri dönüşüm) atıktan enerjiye çevirme sıfır atik 4) Karsıyaka'nın iklimine uygun dayanıklı yeşillendirilme
çevresel yeşil ağ örmek 5) Periyodik aralıklarla denetim ve yaptırımların uygulanması kısacası; Altyapı,
Kamu Hizmetleri, Arazi Kullanımı Planlaması, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Tarım ve Orman
Site ve apartman yoneticileri ile birlikte çalışmalılar benim edindiğim izlenim biraz emrivaki yaptırımlar
bekliyorlar yani belediye atıklarınızı ayırın diye rica etmemeli ayıracaksınız demeli gibi.
Atık yönetiminin daha planlı hale getirilmesi ve bertaraf işleminin düzenlenmesi
Enerji kaynaklarında yenilenebilir enerji üretimine öncelik verilmesi
Her türlü imkanları devlet ile el ele verip hayata geçirilmesini öneririm.
Projeye diğer sivil kuruluşların destek vermesi sağlanmalı, halkı bilinçlendirmek için somut örnekler
üzerinde ısrarla durulmalıdır.
Atık yönetimlerinin bir kural haline getirilmesi cezai yaptırımları olmalı, kamu bilarinda yenilenebilir enerji
teknolojilerinin kullanımı arttırılmalı, carpik kentlesmenin engellenmesi ve yesil alanlarin olusturulmasi
Kent ormanları oluşturulmalı
Hayvancilik sektorundeki uretim kontrol altina alinmali ve tarim faaliyetlerine daha cok yonelinmeli .
Evlerinde güneş paneli, rüzgâr enerjisi veya biyokütle kullanarak elektrik üretimi yapanlara vergi indirimi
veya ruhsat harçlarında indirim yapılsın.
Maalesef rant ve çıkar, doğa ve yaşamdan üstün tutuluyor. Bununla mücadele için uluslararası bağlayıcı
sözleşmeler yapılması ve ülkemizin bu sözleşmelerde imzacı olması adına çalışmalar yapılmalı. Çevre
dostu enerji kaynaklarının daha erişilebilir olması için kesinlikle vergi sorununu çözme yolunda
mücadeleye devam edilmeli. Bireylerin de bilinçlendirilmesi konusu da gerçekten dipsiz bir kuyu. Sürekli
olarak bilinçlendirmek için afişler, online reklamlar ve kamu spotları kullanılmalı. Altının temiz su veya
kesilen ağaçlar kadar değerli olmadığı gerçeği bıkmadan usanmadan dillendirilmeli.
Atık yönetimi konusunda entegre olmalı. Yeşil alanlar çoğaltılmalı. Vatandaşlar,toplu taşımaya
yönlendirilmeli vatandaşa yönelik alternatifler , cazip hale getirilerek geliştirilmeli. Su farkındalığı ve geri
dönüşümlerle ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmeli.
Doğanın karşıtı değil, doğanın bir parçası olduğumuzu bilerek yaşamımızı yonetmeliyiz.geri dönüşüm,
çöp toplama gibi uygulamalar toplumun geneline yayilmali.gerekli hallerde ceza bile verilmeli ki
insanlarda bunun yanlış olduğu bilinci yerlessin.egitimde çevre ve geri dönüşüm, bilinçsiz tüketim büyük
yer almalı.su halde gidersek yasacagimiz bir dünya ve gıda sağlayacağımiz bir karış toprağımız
olmayacak.beton kemiremeyiz, bu nedenle doğaya sahip cikmaiyiz. Bu herkesin görevidir.saygilar

CEVAPLAR
Katılımcılardan Gelen Öneriler
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini önceliklerine almaları
Atık yönetimi konusunda entegre olmalı. Yeşil alanlar çoğaltılmalı. Vatandaşlar,toplu taşımaya
yönlendirilmeli vatandaşa yönelik alternatifler , cazip hale getirilerek geliştirilmeli. Su farkındalığı ve geri
dönüşümlerle ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmeli.
Bu işi ciddiye almalı halkı bilinçlendirerek önlemleri sürdürülebilir hale getirmelidirler.çevre koruyanlar
taltif edilmeli ve ödüllendirilmeli.çocuklara teşvik edici bilgi uygulamalar yapılmalı gönüllülük
kazandırılmalı.
İklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlere, bu konular üzerine çözüm ve teknoloji üretmesi için Çevre
Mühendislerine istihdam oluşturulmasını ve aktif rol almalarına olanak tanınması için gerekli çalışmalar
başlatmalarını öneriyorum.
Kentsel dönüşüm adı altında başlayan projenin asıl halinde ,parklar bahçeler geniş yollar vardı. Gelin
görün ki uygulamada; yıkılan binaların yerine aynı ölçüde yeni binalar yapıldı. Sokaklar yine dar, park
yeri sıkıntısında değişen bir şey yok. Yaşam alanınız, özel alanınız yok. Balkona çıkıyorsunuz karşı
komşuya köfte - patates atsanız yakalayacak kadar yakın. Denetim yetersiz.. Yenilenen binalara o kadar
uçuk rakamlar belirleniyor ki dudak uçukluyor. Buna karşın amaca hizmet etmiyor. Depremde yangında
selde 50 yıl önce yaşanan sorunlar katlamalı yaşanıyor. İnsanların nefes almak için sahile çıkmaları tek
alternatif.. Yerel yönetim oy kaygısı olmadan rantı göz ardı edip halk sağlığına ağırlık verilecek projeleri
üretmeli ve teşvik etmeli.
Atık yönetimi konusunda daha iyi çalışmalı, halkı bu konuda STK’lar ile ortak bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalı.
Atık yönetimi konusunda entegre olmalı. Yeşil alanlar çoğaltılmalı. Vatandaşlar,toplu taşımaya
yönlendirilmeli vatandaşa yönelik alternatifler , cazip hale getirilerek geliştirilmeli. Su farkındalığı ve geri
dönüşümlerle ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmeli.
Çöp konteynırlarında plastik atıkları ayrıca atabileceğimiz alan ya da bölüm olmalı. Halk evsel atıklarda
geri dönüşüm atıklarını ayırmak için bilinçlendirilmeli. Doğal kaynakların tüketilmemesi içim mücadelede
sivil toplum örgütleriyle beraber mücadele edilmeli. Halkla iklim krizi konusunda bilgi ve iletişim için iç içe
olunmalı.
Bilgilendirme, bilinçlendirme ile halkı da dahil ederek daha etkin bir kısa-orta-uzun vade planlar
hazırlanarak sonuçları takip edilmeli ve yayınlanmalı

İklim Krizi ve Yerel Yönetimlerin
İklim Krizi İle Mücadelesi Hakkında
Durum Tespit Anketi
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