
BUCA’DA
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

HAREKETLERİ



PROJE HEDEFLERİMİZ:
• İklim değişikliği konusunda toplum bilincini arttırmak,

• Küresel iklim değişikliği ile mücadelede uyum ve azaltım
çalışmalarına yönelik küresel ve ulusal çabalara sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri çerçevesinde yerel düzeyde katkı sağlamak,

• İlçeyi iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve
güvenli hale getirmek için ortak iklim hareketi başlatmak,

•  Fosil yakıt kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılması,
temiz ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması
hedeflenmektedir.
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Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ)
koordinatörlüğünde geliştirilen Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 
Ağı‘nın protokolünü 04.06.2020 tarihinde imzaladık.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı üyeliğimiz doğrultusunda
kısa süre içerisinde Araştırma Geliştirme Müdürlüğü’nün 
bünyesinde Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi kurulması kararı 
alınmıştır ve bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
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• Buca’da Sürdürülebilir Sıfır Atık Farkındalık Projesi kapsamında
ücretsiz okul öncesi eğitim desteği sağladığımız Yarı Zamanlı Okul
Öncesi Eğitim Merkezi’ndeki 25 öğretmene ve Buca İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığımız protokol kapsamında ilkokul
öğretmenlerine çevre mühendislerimiz tarafından çevre bilinci
konusunda Eğiticinin Eğitimi verilmiştir. Ayrıca protokol gereği
belirlenen seviyedeki öğrencilere sıfır atık ile ilgili bilinçlendirme
çalışmaları yapılmaktadır. Gelen taleplere göre kurum, kuruluş ve
vatandaşlara da çevre ve iklim değişikliği ile ilgili eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmektedir.

• İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Canan Madran ile "İKLİM KRİZİ VE ŞEHİR" konulu
çevrim içi söyleşi etkinliği düzenlenmiştir.

• İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı
Dr. Baran Bozoğlu iş birliğinde “Türkiye’de Atık Yönetimindeki
Sorunlar” söyleşisi düzenlenmiştir.

• Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu tarafından “Sıfır Karbon
Salınımı Farkındalık Söyleşisi” düzenlenmiştir.

• Belediyemiz tarafından “İklim Krizi ile Mücadelede Veganlık”
söyleşisi düzenlenmiştir. 

• Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) ve Belediyemiz
iş birliğiyle "Bisikletle İşe Gitme" konusunda söyleşi düzenlenmiştir.

• Ufuk2020 Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası olan Çağrı Yıldırım ile
AB Çerçeve Programları kapsamında açılan Yeşil Mutabakat
(Green Deal) çağrısı için bilgilendirme söyleşisi düzenlenmiştir.

• Sürdürülebilirlik Adımları Derneği işbirliğinde personellerimize
yönelik “Sürdürülebilir Kalkınma için İşbirlikleri ve Yerel
Yönetimler” konulu çevrimiçi söyleşi gerçekleştirilmiştir.
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• İlçe genelinde günde ortalama 500 ton evsel atık oluşmaktadır.
Sıfır atık çalışmalarımızla depolama sahasına giden çöp miktarını
azaltmayı ve bundan kaynaklı karbon emisyonunu düşürmeyi
hedefliyoruz.

• İlçe geneline ambalaj atık kutuları yerleştirilmekte ve kutulardaki
ambalaj atıkları düzenli olarak toplanmaktadır.

• Planlanmış olan Geri Dönüşüm Takvimi’ne göre belirlenen gün ve
saatlerde Geri Dönüşüm Toplama araçlarımız ile tüm ilçe genelinde
hanelerden oluşan geri dönüştürülebilir kâğıt / karton, cam, plastik
ve metal atıkları toplanmaktadır.

• Belirlenen 13 farklı kategorideki atık grubu, 2021 yılında 
kurduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde toplanmaktadır.

• Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) iş birliğiyle Atık İlaç 
Toplama Projesi başlatıldı. Proje kapsamında vatandaşların
kullanmadıkları veya tarihi geçen ilaçları atabilmeleri için
Buca’daki eczanelerimize Atık İlaç Toplama Kutuları yerleştirildi.

• Düzenli olarak birçok STK ile iş birliği yaparak çevre temizliği
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Belediye Başkanımız
Av. Erhan KILIÇ’ın ve ilçemizdeki çevre gönüllülerinin katılımı ile
doğa temizliği etkinlikleri düzenlenmektedir.



• Her yıl 5-11 Haziran  Çevre Haftasında 12 yaşından küçük çocuklar
için “Geri Dönüşüm Yarışması” düzenlenmektedir. Katılım sağlayıp
finale kalan çocuklara katılım belgesi ve çevreci ödüller verilmektedir.

• Belediyemiz, atık plastik kapakların geri kazanımı için düzenli
olarak “Plastik Kapak Kampanyası” yapmakta olup, yürütülen
kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
vermektedir.

• İlçe geneline Eşya Bankası ve Giysi Toplama Kumbaraları
yerleştirilmiştir.

• 2020 yılında “Görünmez Atık” teması ile gerçekleşen
Avrupa Atık Azaltım Haftası’na katılım sağladık.

• 31 Gün Sıfır Atık Programı ile Avrupa Özel Ödülü Kamu Yönetimi
kategorisi adaylığı kazanarak Türkiye’de finalist olan
tek yerel yönetim olduk.

•  Başlattığımız Atık Yağ Toplama Kampanyası ile atık yağları
geri dönüşüme kazandırıyoruz.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TAP ile birlikte düzenlediği
atık pil toplama yarışmasına her yıl Buca Belediyesi olarak
katılım sağlamaktayız.

• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ile ilgili bilinçlendirme
çalışmaları yapılmış olup, talepler doğrultusunda AEEE’ler
evlerden toplanmaktadır.



TARIM
MİNİK ELLER TOPRAKLA BULUŞUYOR PROJESİ

BALKON BAHÇECİLİĞİ UYGULAMA PROJESİ

İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI OLMAKSIZIN
365 GÜN TAZE YEŞİL YEM-(HASIL ÇİM) ÜRETİMİ
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Proje kapsamında, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezimizde
toplamda 5000 adet sebze fidesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
tarafından hazırlanan eğitim videoları eşliğinde Yarı Zamanlı Okul
Öncesi Eğitim Merkezlerimizde eğitim alan öğrencilerin velilerine
teslim edilmiş ve fideler geri dönüşüm malzemelerine dikilmiştir.

2020 yılında Laleli, Kozağaç, Menderes, Yiğitler, Doğancılar
Mahallelerinde dağıtılan sebze fideleri ile başlatılan proje, 2021 
yılında Covid-19 sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üzeri 
vatandaşlarımıza öncelik verilerek toplamda 10 bin adet sebze fidesi 
dağıtımı ile devam ettirilmiştir.

Projede, hayvan yetiştiriciliğinde giderlerinin büyük bölümünü oluş-
turan yem giderlerinden %60'a varan oranlarda tasarruf sağlanırken, 
üretimin sıfır atıkla, yakıt, elektrik, su, iş gücü ve zamandan tasarruf 
sağlaması, yem bitkileri yetiştirmek için araziye ihtiyaç duyulmaması, 
projenin sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Proje kapsamında 
geçimlerini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan 15 çiftçiye 4 ay boyunca 
16 bin 770 kg taze yeşil yem ücretsiz olarak verilmiştir.



BİTKİ YETİŞTİRME FAALİYETLERİ
•Bir dönem Buca’nın değerlerinden olan salep yıllar sonra
Doğancılar Mahallesi’nde tekrar hayat bulmuştur.

• Bölge çiftçisi, belediyemiz tarafından temin edilen 20 bin salep
yumrusunu dikerek yüksek verimli ve kaybolmaya yüz tutmuş ürüne
yönelmiştir.

• Gölet Tesisleri’ndeki arazimize antimikrobiyal özelliği olan ve
katma değeri yüksek bir tıbbi aromatik bitki olan bilye kekiğinden
48 bin adet dikilmiştir.

• Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla
Doğancılar Köyümüzde 32 bin lavanta fidesi dağıtımı yapılarak 
başlatılan projede bölgeyi hem üretim hem de turistik açıdan 
kalkındırmak hedeflenmiştir. İklim değişikliğine bir olumlu katkısı da 
ekilen lavantalar arılar için besin deposu görevi görerek kovanlardaki 
bal kalitesini de arttırarak arıcılık üretimini geliştirmiştir. Ayrıca 
lavanta projesiyle kırsalda yaşayan vatandaşlar gelir sağladığından, 
kırsaldan şehre oluşacak göç akışı azaltmıştır.



ULAŞIM
ESKİ TREN İSTASYONU PROJESİ

BİSİKLETLİ ZABITA EKİBİ

• “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla
2021 yılında Belediyemiz tarafından katılım sağlamıştır.

• Dumlupınar Mahallesi, 83. Sokak arabasız gün için UKOME kararı
ile motorlu araç trafiğine kapatılmıştır.

• “Herkes İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik “ temasıyla
2020 yılında Belediyemiz tarafından katılım sağlanmıştır.
 
• Bisiklet park alanlarının geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla,
vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bisiklet kilitleme
noktaları yapılmıştır.

2020-2021 AVRUPA HAREKETLİLİK
HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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Proje, yaya ve bisiklet yolu gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine 
öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilerek 
karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Buca ilçesinin merkezinde yer alan ve faaliyet dışı kalınca yürüme
ve sosyalleşme alanı olarak kullanmaya başlanan Eski Tren Yolunun
bulunduğu alanda, bisiklet ve yaya yolu yapımı için çalışmalar
başlatılmıştır.

Hazırlanan proje kapsamında; bisiklet, yürüyüş ve koşu yolu,
ayrıca sosyalleşme alanları, çocuk parkı, spor için ayrılmış
alanlar yer almaktadır.

Alternatif ulaşım araçları kullanımının kamusal alanda 
yaygınlaştırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan ekip, 
e-bisiklet ve bisikletlerle görev yapmaktadır.
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İklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve güvenli bir ilçe için 
kentsel dayanıklılığı operasyonel hale getirmek amacıyla 60 kişilik
Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ekibi oluşturulmuştur.

2021 yılında Antalya bölgesinde meydana gelen yangın afetinde
BUCAKUT Ekibi, ikram araçları ve donanımlı hayvan ambulansı ile
bölgede çalışmalar yürütmüştür.

2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesi nedeniyle
“Afet Eğitim Seferberliği” kapsamında toplumumuzu afetlere karşı
dirençli hale getirmek amacıyla Belediyemiz personeline yönelik
Afet Farkındalık Eğitim programı düzenlenmiştir.
 
Söz konusu eğitim programında afete hazırlığın önemi çevremizdeki 
riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet 
öncesinde sırasında sonrasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil 
durum anında ilk 6 saatin önemi vb. konular üzerine değinilmiştir.
Gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitim programına (535) personel
katılarak eğitim almıştır.
Belediyemiz Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda
hazırlanan İzmir İl Afet Müdahale Planı (TAMP-İZMİR) kapsamında
oluşturulan çalışma gruplarına Destek Çözüm ortağı olarak
görev almaktadır. İlçemizde 90 adet acil toplanma alanı 
bulunmaktadır.



ÜYELİK VE SÖZLEŞMELER
İKLİM VE ENERJİ İÇİN BELEDİYE
BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ 
(Covenant of Mayors Europe-CoM)

T.C. ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ

İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi yerel ve bölgesel
yönetimlerin enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımını arttırmayı amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından da
desteklenen gönüllülük esaslı bir platformdur. Avrupa Birliği’nin iklim
ve enerji hedeflerine ulaşmak için belediye başkanlarının katılması ve
desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından
başlatılan İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi –
Avrupa (Covenant of Mayors Europe-CoM), iklimi ve enerji 
hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve 
bölgeyi bir araya getirmektedir. Sözleşmeye taraf olan belediyeler 
2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını azaltmayı 
ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji 
verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 
fazla kullanılmasını teşvik ederler. 2021 yılı itibarıyla dünyada 53 
ülkeden 10 bin 777 belediye, Türkiye'den ise 35 belediye sözleşmeyi 
imzalamıştır. 

Belediye Başkanımız Av. Erhan KILIÇ, Belediye Başkanları 
Sözleşmesi’nin taahhütnamesini imzalamıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel kalkınmaya, ülke refahına,
ekonomisine ve istihdamına en yüksek katma değeri sağlayacak hale
getirilmesine katkı sunmayı amaçlayan kamu kurumu olan
T.C. Enerji Kentler Birliği’ne 22 Ekim 2021 tarihinde üye 
olunmuştur.



AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI

• Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) tarafından 
düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında 
Belediyemiz YBYK Bürosu tarafından 12 Şubat 2021'de alınan karara 
istinaden "2020 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner 
Kuruluşu" ünvanı almaya hak kazanmıştır.

• ELDW 2021-2022 yılları teması “Çevreyi Korumak: Yerel 
Topluluklar Aksiyon Alıyor” çerçevesinde 2021 yıl boyunca 
faaliyetler yürüten belediyemiz 25.02.2022 tarihinde Strazburg’da 
yapılan Yıllık Koordinasyon  Toplantısı‘nda "2021 Avrupa Yerel 
Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu" unvanı almaya hak 
kazanmıştır.



ICLEI AVRUPA-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
YEREL YÖNETİMLER ÜYELİĞİ

Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler
için Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Projesi

ICLEI; 1990 yılında Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi
olarak kurulan ICLEI Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, 
sürdürülebilir kalkınmaya kendini adamış dünyanın önde gelen yerel 
ve bölgesel yönetimler ağıdır. ICLEI, projeler, inisiyatifler ve 
programlar aracılığıyla Avrupa ve küresel ölçekte olumlu değişimi 
teşvik eden bir emsal hareketi yaratarak üyelerini sürdürülebilir 
çözümler bulmaları için desteklemektedir.

Belediyemizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle
çevre, sürdürülebilir kentsel kalkınma ve ilgili alanlarda iş birliğini
geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak
amacıyla üyelik süreci başlatılmıştır.

Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Araştırmaları Merkezi (CEC) iş birliği 
ile hazırlanan "Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler İçin 
Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, 
projeye katılan belediyelerin iş birliğinde SKA 11&13’ün yerel 
yönetim politikalarına yansıtılmasında liderlik etmelerini sağlamak ve 
yerel iklim eylemi çalışmalarını başlatmak amaçlanmıştır.

DÜŞÜK EMİSYONLU VE İKLİM DİRENÇLİ
ŞEHİRLER İÇİN BELEDİYELERİN
KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
ANKET RAPORU
Anket dijital ortamda kamuoyuna 27.01.2022- 02.02.2022 tarihleri 
arasında açılmış olup; kurumsal sosyal medya hesaplarından, kurum 
içi intranet pop-up ve SMS ile duyurulmuştur. Ankete katılım 
sağlayan ve “İklim Gönüllüsü” olmak isteyen vatandaşlara teşekkür 
e-postası gönderilmiştir. 



Bu broşür geri dönüştürülmüş maddeden üretilmiştir.


