ATIK YÖNETİMİ

Keçiören için
daha çok dönüşüm!”
2010 yılından bu yana çevko ile çalışan
keçiören belediyesi, çocuklara yönelik
çevre çiçekleri hareketi ile ilk ve ortaokul
öğrencilerini geri dönüşüme dÂhil ediyor.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AK, BELEDİYENİN
GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI VE ÇEVRE PROJELERİNİ
ANLATIYOR.

Belediyenizde çevre yönetimi kapsamında yürütülen
çalışmalardan bahseder misiniz?

Çevre yönetimi kapsamında insanların yaşamlarını
sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir ortam oluşturmak,
dengeyi koruyabilmek ve kirlenmenin önüne geçebilmek için
elimizden gelen gayreti ve çabayı belediye olarak gösteriyoruz.
Halkımızın da buna destek vermesi için gerekli çalışmaları
yapıyoruz. Çevre sorununun günümüzün en önemli sorunlarından
biri olduğunun farkında olduğumuzdan çocuklarımızın çevre
bilincine ulaşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ambalaj,
atık yağ ve atık pillerin toplanması işlemleri büyük bir titizlikle
yürütülüyor.
ÇEVKO Vakfı ile de Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nın yürürlüğe
girdiği 2010 yılı başlangıcından beri işbirliği içerisindeyiz.
Atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeniz
nasıl bir yol izliyor?

Atıkların kaynağında ayrı toplanması işi aşama aşama devam
ediyor. Her aşamaya başlarken bilgilendirme ekipleri ile
vatandaşlarımız uygulama hakkında yüz yüze hanelerde
eğitiliyor. Bunun yanı sıra el ilanları, afişler ve bilbordlarla
halkın bilinçlenmesi sağlanıyor. Bazı mahallelerimizde hanelere
bırakılan iç mekân kumbaraları ile toplama yapılırken, bazı
mahallelerimizde dış mekân kumbaraları ile haftada iki defa
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toplama işlemi yapılıyor. Hizmet isteyen, evinde ayrı biriktiren,
aşama dışında olan ancak atıklarını sisteme vermek isteyen
vatandaşlarımız belediyemizdeki geri dönüşüm danışma masamızı
aradıklarında ya da başvurduklarında, kendilerine özel araç
gönderiliyor ve atıklar evlerinden alınıyor. Marketlerdeki ambalaj
atıkları için özel presli araçlar gün boyu hizmet veriyor. Resmi
kurumlarımızda ve okullarımızda aşama gözetilmeksizin tam
hizmet veriliyor.
Keçiörenliler çevre ve geri kazanım konusunda duyarlı mı?

Keçiören halkı bu sisteme yavaş yavaş alışıyor. Eski
alışkanlıklardan vazgeçmek bazen zor olabiliyor. Ancak zamanla
daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Bunun için daha fazla eğitime
ihtiyacımız var. Biz bu konuda çocuklarımızdan çok umutluyuz.
Ailelere en iyi ulaşma yöntemi çocuklar, onlar bu işi sever
benimserlerse, gelecekleri için buna ihtiyaçları olduğunu fark
ederlerse ailelerini çocukların yönlendireceklerini düşünüyorum.
Halkı bilinçlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

El ilanı dağıtılıyor, afiş ve bilbordlarla reklamlar yapılıyor.
Her başlanılan aşamada hane hane yüz yüze eğitim yapılıyor.
Okullarımızdaki öğrencilerimiz aşama gözetilmeksizin her
yıl bilgilendiriliyor. Ayrıca birlikte neler yapabileceğimizi
gösterebilmek için bu minvaldeki başarı öykülerini
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vatandaşlarımızla paylaşıyor, ücretsiz kitaplar,
romanlar, hikâyeler dağıtıyoruz. Çeşitli
kampanyalar da oluşturuyoruz.
Çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar
nelerdir?

Çocuklar; çevre konusunda bizim önceliğimiz.
Keçiören’i onlarla kurtaracağımızı düşünüyoruz.
Bu bağlamda çok büyük bir projemiz var; Çevre
Çiçekleri Hareketi. Şu an Türkiye’nin en büyük
çevre ve çocuk hareketlerinden biri oldu bile.
Bu proje ile 4. sınıf öğrencilerini yıl içerisinde
eğitimlerini tamamladıktan sonra “Çevre
Müfettişi” ilan ediyoruz. Dolayısıyla her çocuk
çevresinden sorumlu bir birey haline geliyor.
Yıl içerisinde onlara çevre ve geri dönüşüm
konusunda eğitim veriliyor; dağıtılan materyaller
ve tiyatro gösterileri ile bilgilenmeleri sağlanıyor.
Ayrıca yıl sonunda öğrencilerimizi ödüllendirmek
ve onların bakış açılarını derinleştirmek için
şiir, afiş, resim, kısa film yarışmaları yapıyoruz.
Çevre Günü kutlamalarında devlet büyüklerinin
de katılımı ile ödül törenleri düzenliyoruz.
Çocuklarımızın heyecanlarını artırmak, doğayı
korumak adına bisiklet yarışları, yetişkinler
için yürüme yarışmaları yapıyoruz. İki yıldır
süren projemiz sayesinde 26.000 gönüllü
çevre müfettişi ordusuna sahip bir belediye
olduk. Çevre Çiçekleri Hareketi, MİARGED
Üretken Belediye Proje Yarışması’nda “çevre”
kategorisinde birincilik ödülü, AK Parti Yerel
Yönetimler Gençlik Konulu Proje Yarışması’nda
Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.
İleriye dönük ne tür projeleriniz var?

Çevre Çiçekleri Hareketi projemize devam
edeceğiz. Halkı bilgilendirmek adına daha çok
çalışmayı planlıyoruz. Eğitimle daha çok yol
alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca yeni başlayan
bir projemizle de çocuklarımız evlerindeki atıkları
getirecekler, irtibat bürolarımızda sisteme
dâhil olacaklar ve burada, topladıkları puanlar
tutarındaki hediyelere sahip olacaklar. Buradaki
amacımız alışkanlıklarımızı değiştirmek ve bu
sisteme dâhil olan çocuklarımızı ödüllendirmek.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Bizim belediye olarak görevimiz tabii ki
çevreye olan olumsuz etkileri denetlemek ve
gerekli önlemleri almak. Kirleneni temizlemek
özellikle çevre açısından zordur. Mühim olan
kirletmemektir. Unutmamamız gereken şey;
bu doğa hiç birimizin değil, bizlere bırakılmış bir
emanet. Bu sebeple çevreye karşı daha duyarlı
olmalıyız. Bunun sadece belediyenin görevi
olduğunu düşünmemeliyiz. Hepimiz insan
olarak sorumluluklarımızı bilmeli, geri
dönüşümün ülke ekonomisine olan
katkısını göz ardı etmemeliyiz.
Temennim; “Daha zengin,
daha temiz ve daha
doğal bir dünya ve
Keçiören için daha
çok dönüşüm.”
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keçiören
belediyesi
vatandaşları
yüz yüze,
hanelerinde
eğitiyor. EL
İLANLARI,
AFİŞLER VE
BİLBOARD
ÇALIŞMALARI
İLE BELEDİYE
GENELİNDE
BİLİNÇLENME
SAĞLIYOR.

