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 ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ EYLEM PLANI           

 

ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE STRATEJİSİ  

Zekeriyaköy Kooperatifi Yönetim Kurulu,  toplumsal sorumluluk bilinci ile “Yaşanabilir ve 
Sürdürülebilir Bir Çevre” anlayışı ile kendisine bağlı olarak bir “Çevre Komitesi” oluşturulmasına ve 
aşağıda tanımlanan vizyon ve amaçlar kapsamında faaliyet göstermesine karar vermiştir. 

ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ VİZYONU VE TEMEL AMACI 

VİZYON 

“Bugünkü ve gelecek kuşakların temel gereksinimlerinin sağlandığı, yasam kalitesinin artırıldığı, 
biyolojik çeşitliliğin ve  doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla korunduğu,  sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkını gözeten bir yaşam alanı oluşturmak.” 

TEMEL AMAÇ 

 Zekeriyaköy’ün  bulunduğu çevre şartlarını dikkate alarak sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre 
oluşturmaktır. Bu doğrultuda oluşturulan  çevre eylem planını uygulamak ve kontrolünü sağlamaktır. 

Bu çalışmaların ulusal çevre mevzuatımıza uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi esastır. 

ALT AMAÇLAR 

1. Yapılacak çevre faaliyetleri ülke genelinde hazırlanacak çevre düzeni planları, ulusal, bölgesel 
ve alt ölçekli planlar ile uyumlu olacaktır. 

2. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakların korunmasını ve herkesin adil ve 
sağlıklı erişimine  katkı  sağlamak. 

3. Çevre faaliyetlerinde kurumlar arası koordinasyon sağlanacak ve paydaşlarla işbirliği 
geliştirilecektir. 

4. Atık su, katı atık ve hava kirliliğinin ekonomik koşullarda en aza indirilebilmesi için Kamu ve 
mahalli idare birlikleri ile koordineli faaliyetlerde  bulunulacaktır. 

5. İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturabilecek kimyasalların ve atıkların yönetiminde 
kamu ve mahalli idare birlikleri ile koordineli faaliyetlerde  bulunulacaktır. 

6. Doğal flora ve fauna ile bunların ekosistemleri sürdürülebilir kalkınma ve koruma-kullanma 
dengesi esas alınarak biyolojik çeşitlilik kaybı konusunda bilinçlendirme yapılacaktır. 

7. Zekeriyaköy’de çevre koruma bilincinin artırılması ve yerleştirilmesi için basın, yayın ve sanal 
ortam aracılığı ile çevresel bilgilendirme faaliyetlerine ve eğitim çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

Tanımlanan vizyon ve amaçları gerçekleştirmek amacı ile toplumsal katılım ile bir çevre eylem planı 
oluşturulacak ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 
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ANA HEDEFLER ALT HEDEFLER AMAÇLAR AKSİYONLAR AKSİYON LİDERİ VE 
ÜYELERİ 

1. YAŞANABİLİR VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE 

 İnsanların yaşadığı çevrenin insan ve çevre 
üzerine olumsuz etkileri ortadan kaldırmak 
veya azaltmak. 

  

 1. SOKAK 
HAYVANLARI 
ve SAHİPLİ 
HAYVANLAR 

 Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için gerekli koşulların oluşmasını 
sağlamak. 

 İnsanların hayvanlarla ilgili bilgi düzeyini 
artırmak ve bilinçlenmelerini sağlamak. 

 Hayvanların ve insanların  birbirlerine 
olabilecek zararlarını en aza indirmek. 

 Sokak köpeklerinin sayı tespiti yapılacaktır. 

 Kooperatife üyelerinin köpeklerine ilişkin 
envanter oluşturulacaktır. 

 Sokak köpeklerinin aşı ve kısırlaştırılması için 
mahalli idarelerle  temas kurulacak ve sayının 
azaltılması sağlanacaktır. 

 Hayvan sahipliği konusunda bilinci artırmak 
amacı ile bir kitap içeriği hazırlanacak ve 
üyelerle  paylaşılacaktır. 

 PAGDER’in  mevcutta olan “Yuvaya Dönüşen 
Plastikler”  projesine katılarak plastik 
kulübelerin yapılmasına katkı sağlanması ve 
ihtiyaç olan yerlere belediye aracılığı 
verilmesi. 

LİDER ; ZEKİ YAĞLI 

Üyeler ; 

Osman Abacı, Zeynep 
Ateşoğlu,  Semra 
Tolunay, Katia Eldek,     
Günay Sümer, 
Yağmur Musal , 
Yasemin Kahraman,   
Zeynep Ateşoğlu, 
Zeynep Başar,    Ziya 
Emiroğlu, Haldun 
Odabaşı 

 2. ÇEVRECİ 
SOKAKLAR 

 Çevreci Sokaklar oluşturmak. 

 Çevre kirliliğini azaltmak. 

 Sürdürebilir enerji kaynaklarını 
kullanmak. 

 İnsanların bilinçlenmesini sağlamak. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Çevreci 
Sokaklar”  projesine uygun hareket 
edilecektir.  (Proje başvuru dokümanları elde 
edilmiştir.) 

Bir çalışma grubu 
gerekli. Üyelerden 
şehir plancı v.b. 
kişileri araştırmalı. 

 3. BİSİKLET 
YOLU 

 Bisiklet kullanımını arttırma ve motorlu 
araç kullanımının azalması ile çevre 
kirliliğinin azaltılması. 

 İnsanların sağlıklı yaşamlarına katkı 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Bisiklet  Yolu”  
projesine uygun hareket edilecektir.  (Proje 
başvuru dokümanları elde edilmiştir.) 

Bir çalışma grubu 
gerekli. Üyelerden 
şehir plancı v.b. 
kişileri araştırmalı. 
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sağlamak. 

 İnsan emniyetini sağlamak.  

2. ATIK YÖNETİMİ  Atıkların insan sağlığı üzerindeki etkilerini 
azaltmak/engellemek ve geri dönüşüme 
kazandırmak. 

 Bir çalışma grubu 
gerekli. 

 1. KATI ATIK - 
KONUT 
ÇÖPLERİ 

 Çöplerin düzenli toplanmasını kontrol ve 
takip etmek insan sağlığı ve çevreye 
zararlarını yok etmek. 

 Belediyenin düzenli toplama faaliyetlerini 
takip etmek.  

 Aksama olması halinde belediyeyi 
bilgilendirmek ve uyarmak. 

 Gerekli durumlarda acil olarak müdahaleyi 
yapmak. 

 

 2. ORGANİK 
ATIKLAR 

 Bahçelerden çıkan organik atıkların 
doğaya geri dönüşümünü sağlamak. 

 Bahçe atıklarının toplanarak kompost v.b. 
şekilde dönüşümlerini sağlamak ve üyelere 
kullanım amacı ile geri vermek. 

 

 3. ATIK SU 
 Atık suların kontrolsüz bir şekilde çevreye 

zarar vermesini engellemek. 
 Kanalizasyon alt yapısında sorun olduğunda 

hemen ilgili kuruluşu bilgilendirmek ve 
alınabilecek ilk önlemi hızlıca almak. 

 

 4. PLASTİK ATIK  Plastiklerin çevreye verebileceği zararları 
azaltmak. 

 Geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı 
sağlamak. 

 İnsanları plastik kullanımı hakkında 
bilinçlendirmek. 

 Plastik geri kazanımı konusunda gerekli atık 
toplama ünitelerinin oluşmasını belediye 
üzerinden gerçekleştirmek. 

 Toplama işlemlerinin düzenli olarak 
yapılmasını kontrol etmek. 

 İnsanları  bilinçlendirmek için  eğitim ve  
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. 

 

 5. CAM ATIK  Camın çevreye verebilecekleri zararları 
azaltmak. 

 Geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı 
sağlamak. 

 İnsanları cam kullanımı hakkında 
bilinçlendirmek. 

 Plastik geri kazanımı konusunda gerekli atık 
toplama ünitelerinin oluşmasını belediye 
ve/veya cam toplama şirketleri üzerinden 
gerçekleştirmek. 

 Toplama işlemlerinin düzenli olarak 
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yapılmasını kontrol etmek. 

 İnsanları  bilinçlendirmek için eğitim ve  
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. 

 6. KULLANILMIŞ 
YAĞ 

 Kullanılmış yağın çevreye verebileceği 
zararları azaltmak. 

 Geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı 
sağlamak. 

 İnsanları cam kullanımı hakkında 
bilinçlendirmek. 

 Kullanılmış yağların geri kazanımı konusunda 
gerekli atık toplama ünitelerinin oluşmasını 
belediye ve/veya yağ toplama şirketleri 
üzerinden gerçekleştirilmesi sağlamak. 

 Toplama işlemlerinin düzenli olarak 
yapılmasını kontrol etmek. 

 Çarşıda faaliyette bulunan restoranları 
bilinçlendirmek için eğitim ve  tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmak. 

 Evsel yağ atıkları konusunda üyeleri 
bilinçlendirmek için eğitim ve  tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmak. 

 

3. SU KAYNAKLARINI 
KORUMA 

 Su kaynaklarının korunması  ve  kullanılmış 
suların arıtılmasına katkı sağlamak. 

 Bir çalışma grubu 
gerekli. 

 1. SU 
KULLANIMI 

 Doğal su kaynaklarının ve su 
ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak 
kullanımının sağlanması. 

 Kamu ve özel sektör kuruluşları ile 
birlikte üyelerin suyu verimli 
kullanmalarına teşvik edilmesi. 
 

 Verimli su kullanımı için öneriler dokümanı 
hazırlanması ve dağıtılması. 

 Bahçe sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve 
püskürtme sistemlerinin yaygınlaşmasının 
sağlanması.  

 Su altyapısında oluşan kaçak sorunlarının 
hızlıca tespit edilip ilgili kuruluşa bildirilmesi. 

 

 2. SU ARITMASI  Arıtma tesislerinden çıkan çamurların 
uygun teknolojilerle işlenmesi, toprakta 
kontrollü kullanımı ve salınımı için ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.  

 Arıtma atıklarının çevreye zarar vermemesi 
konusunda gerekli durumlarda İSKİ ve Koza 
Yönetim ile yapıcı iş birliği içinde olmak. 

 

 3. DERE VE 
GÖLLERİN 
KİRLİLİKTEN 

 Tehlikeli maddelerin suya deşarjı 
konusunda  takipçi olmak ve 
bilinçlenmeyi sağlamak. 

 Etraftaki göl ve derenin doğal yapısının 
korunması için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde 
olmak. 
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KORUNMASI   Üyeleri bu konuda bilinçlendirmek için gerekli 
faaliyetleri yapmak. 

4. DOĞA KORUMA  Doğal habitatların, yabanıl fauna ve floranın 
korunması. 

 Bir çalışma grubu 
gerekli. 

 1. DOĞAL 
HAYVANLAR 

 Koruma altındaki türlerin bilinmesi ve 
paylaşılması. 

 Koruma altındaki türler için ilgili kurumlarla 
işbirliği içinde olunması. 

 Bilinçsiz avlanma görülmesi halinde neler 
yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılması. 

 

 2. DOĞAL 
BİTKİLER 

 Koruma altındaki türlerin bilinmesi ve 
paylaşılması. 

 Biyolojik çeşitliliğe zarar verecek 
etmenlerin farkındalığının artırılması. 
 

 Koruma altındaki türler için ilgili kurumlarla 
işbirliği içinde olunması. 

 Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan 
etmenler hakkında bilinç düzeyinin artırılması. 

 

 

5. HAVA  Temiz  havanın  ve ozon   tabakasının 
korunması (iklim değişikliği). 

 Bir çalışma grubu 
gerekli. 

 1. HAVA 
KİRLİLİĞİ 

 Çevre dostu enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması. 

  

 2. İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 

 Çevre dostu alternatif enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması. 

  

6. GÜRÜLTÜ  Çevresel gürültüyü azaltmak ve gürültüyü 
belli sınırlar içinde tutmak 

 Bir çalışma grubu 
gerekli. 

 1. BAHÇE 
BAKIMI 

 Bahçe  bakım işlemlerine ait gün ve 
zaman planlamasını yaparak insan ve 
çevreye etkisini azaltmak. 

 Bakım işlemlerinin hangi gün ve saatlerde 
yapılacağının belirlenmesi ve duyurulması. 

 Uygulama konusunda belediye, karakol ve 
jandarma gibi birimlerle koordineli çalışılması. 

 Üyelerin ve çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi. 
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 Bahçe sulama saatlerinin tanımlanması. 

 2. ARAÇ 
KULLANIMI 

 Araç kullanımında kurallara uyulması. 

 Yüksek devirli  araç kullanımının 
azaltılması. 

 

 Kurallara  uyulması için   belediye, karakol ve 
jandarma gibi birimlerle koordineli çalışılması. 

 Üyelerin ve çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi. 

 

 3. EV KAYNAKLI 
GÜRÜLTÜLER 

 Evlerde yüksek gürültü, yüksek sesli 
müzik v.b. gürültü kaynaklarının 
bilinçlendirme ve kurallarla kontrol altına 
alınması. 

 Evlerde yapılan tadilat ve inşaat çalışmalarının 
gün ve zaman aralıklarının yasalara uygun 
belirlenmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi. 

 Ses ve müzik gürültüsünün yasalara uygun 
belirlenmesi ve belirlenen saat aralığında 
gerçekleşmesi konusunda üyelerin 
bilgilendirilmesi.  

 Konuyla ilgili şikayet birimleri hakkında 
bilgilendirme yapılması. 

 Üyelerin komşuluk birliği kapsamında 
bilinçlendirilmesi için faaliyetlerde 
bulunulması. 

 

 4. ANAYOL 
KULLANIMI 

 Anayol kaynaklı araç gürültüsünün 
azaltılması. 

 Anayoldaki hızın azaltılması için önlemlerin 
alınması ve gürültünün düşürülmesi için İBB 
ile koordineli olarak çalışılacaktır. 
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