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ÖNSÖZ
PROJE EKİBİ

Karar verme ve plan yapma yetkileri olan yerel yönetimler, yaptıkları plan ve projelerle yaşadığımız
çevreyi doğrudan etkilemektedir. Tüm dünya da verilen ekolojik mücadelenin etkisinin daha kalıcı olması için ise yerel ekolojik faaliyetlerin güçlenmesi
gerektiğine inanmaktayız. Bu nedenle kendi yerelimizde harekete geçerek Argüden Akademi Belediye
Yönetişim Karnesi çalışmasından ilham alarak Yeşil
Belediye Karnesi Projesini hayata geçirdik.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında akademik çalışmalar, mevzuatlar, farklı ölçüm çalışmaları ve uygulamalar açısından aktif yol göstericilikleri için
Danışma Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Semra Cerit
Mazlum, Dr. Öğr. Üyesi. Sema Bayraktar, EKOIQ
ve iklimhaber.org yayın yönetmeni Barış Doğru,
Argüden Governance Academy’de Yerel Yönetişim
Uzmanı İnan İzci, Lund Üniversitesi’nden Johanna
Olsson, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan, Yerel-İz Derneği’nden İkbal Polat ve 350.org Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal’a en içten teşekkürlerimizi
sunarız. Dernek gönüllülerimizden oluşan araştırma ekibimizde bulunan Bahar Yıldırım, Bilge Genç,
Burcu Genç, Deniz Özkor, Emin Alp Bıyık, Emine
Tarhan, Helin Laçin, Mustafa Dehmen, Simin Kışınbay, Şima Topaloğlu, Yasemin Kipkurt ve Zeynep Arslan’a teşekkür ederiz.
Süreç boyunca göstergeler hazırlanırken, mevzuat
taramalarında bize yardımcı olan TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Şehir
Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Marmara Belediyeler Birliği’ne de teşekkürü bir borç biliriz.
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’ne projemize verdiği destek için çok teşekkür
ederiz.
Yaptığımız çalışmanın yeşil belediye olmak isteyen
tüm yerel yönetimlere referans olması ve yerelin
ilçelerinde savunuculuk yaparken başvuracağı bir
kaynak olarak kullanması dileğiyle...
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GİRİŞ
Yeşil Belediye Karnesi raporunda, İstanbul’da yaşayan vatandaşlara en yakın kamu kuruluşu olan
ilçe belediyelerinin mevcut durumları çıkarılmıştır.
Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim kademesi
olduğundan demokrasinin tabana yaygınlaştırılmasını sağlayabilen ve merkezi düzeyde bulunan denetim mekanizmalarına nazaran daha kolay harekete
geçebilen, karar organlarının doğrudan o ilçede
yaşayanlar tarafından seçildiği bir kamusal örgütlenme biçimidir. (Oktay, 2009). Bu sebeple iklim
krizini de göz önünde bulundurarak çevre sorunları konusunda en öncelikli çalışma yapması gereken
kurumlar, ilçe belediyeleridir. 1992’de Rio Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda oluşturulan Yerel Gündem 21’in, küresel ölçekte artmakta
olan çevre sorunlarıyla mücadele de önemli bir aktör olduğu kanıtlanmıştır. Bundan dolayı yerel yönetimlere, STK ve tüm paydaşları ile beraber karar
alma, planlama ve uygulamada daha etkin görevler
verilmiştir. (Çakır Sümer, 2009). İlçe belediye hizmetlerinin, tabana daha kolay yayılabilmesi sayesinde herkesin katılımıyla ortaklaşa yapılacak en küçük
bir çalışma insanlara, diğer canlılara ve doğaya hızlı
olarak yansıyacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun
3. Maddesi katılımla ilgili olarak herkesin yerel yönetimlerde paydaş olarak katılabileceğini göstermektedir. Bu madde;
a)
“Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin
korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup
bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara
uymakla yükümlüdürler.
b)
Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar.
(…)
e)
Çevre politikalarının oluşmasında katılım
hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve
vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım
ortamını yaratmakla yükümlüdür.” (2872 Çevre
Kanunu, 2006)

Çevre ve çevre sağlığı ile canlı-cansız tüm varlıkların korunması yerel yönetimlerin hizmet alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu sebeple yaşam kalitesinin yükseltilmesinde çevre yönetiminin önleyici,
onarıcı ve geliştirici politikalarda sorumluluğu bulunmaktadır. Yeşil Belediye, çevresel etki ilkesini göz
önünde bulundurarak uzun vadeli planlama yapması, çevre sorunları oluşmadan önleyici ve oluştuktan
sonra onarıcı politikalar oluşturması, paydaşlarla
eşgüdümlü çalışması, enerji tüketiminin azalmasına
yönelik çalışmalar yapması, çevre sorunları konusunda yerelini güçlendirici eğitimler yapması gibi
hedefleri gerçekleştiren ve kalıcı çözümler bulan belediye olarak tanımlanabilir. (Kızılboğa, 2009). Yeşil
Belediyecilik anlayışı, Avrupa Birliği girişimi olarak
Avrupa Yeşil Başkent Ödülünde (European Green
Capital Award); çevre politikaları konusunda yerel
yönetimlerin çevre yönetimi, kirlilik, bertaraf ve yeniden oluşum geri dönüşüm gibi AB müktesebatına
ilişkin politikalara uyum için motivasyonunu artırmaya yönelik 2008 yılından beri düzenlenen ödüllü
yarışmada, açıkça görülmektedir. Ayrıca, Avrupa
Yeşil Yaprak Ödülü (European Green Leaf Award),
daha küçük kentlere yönelik yapılan 2015 yılından
beri düzenlenmekte olan ödüllü yarışmayla ise Avrupa Birliği’nin çevre politikaları konusunda yerel
yönetime verilen önem anlaşılmaktadır. (Science for
Environment Policy EC, 2018).
Kentsel planlama, Yeşil Belediyecilik için çok
önemlidir. Birleşmiş Milletler Dünya Şehirleri Veri
Kitapçığına (UN-Habitat World Cities Data Booklet 2018) göre) göre 2018’de dünya nüfusunun
%55,3’ünün şehirlerde yaşadığı ve 2030 yılında ise
%60’nın şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir.
Hızlı kentleşme, gittikçe artan düzensiz yapılaşmaya, yetersiz ve aşırı yüklenen altyapı ve hizmetlere
(atık toplama, su ve arıtma sistemleri, yollar ve ulaşım gibi), hava kirliliğine ve planlanmamış kentsel yayılmaya neden olmaktadır. (United Nations,
2019). Bugün şehirlerin CO₂ salımlarının %71 ile
%76’sından sorumlu olduğu bilinmektedir. (United
Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019). Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental
Panel of Climate Change) Ekim 2018’de yayınladığı
“Global Warming of 1,5⁰” raporunda ise 2030 yılına kadar sanayi öncesi sıcaklık seviyesinin 1,5⁰’nin
üstüne çıkmasını engellemek için ülkelerin
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enerji tüketimlerini dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmak için bir an önce dönüşümlerinin başlamasının gerektiği bildirilmiştir(Masson-Delmotte, 2018). Bu yüzden Yeşil Belediye, yerelde karbon
emisyonlarını azaltmaya yönelik çözümler üretmelidir. Bunları üretirken çevre sorunlarını gidermeyi hedeflemeli, sürdürülebilir orman yönetimi, ısı
adası etkisinin azaltılması, tabiat varlıklarının belirlenmesi ve takibiyle karbon ayak izini azaltmalıdır.
Karbon salımını azaltmaya yönelik alternatif ulaşım
sistemleri yatırımlarıyla, bisiklet yolları ve entegre
toplu ulaşım sistemleri sayesinde insanların ulaşıma
kolay ve temiz ulaşımını sağlamalı, enerji tasarrufu
sağlayarak yaşayanların yaşam kalitesini arttırmalıdır.
Atık yönetimi, Yeşil Belediyecilik için en önemli unsurlardandır. Atığın oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalarla ayrıştırma ve bertaraf işlemlerinde
enerji tasarrufu sağlanabileceği gibi ülke ekonomisine de katkı sağlayabilirler. Yeşil Belediye, ambalajlı ürün, organik atık, tehlikeli atık, atık yağlar
konusunda yerinde yapılan çalışmaları arttırarak,
daha sıkı takip sistemleri geliştirmeli, doğayı kirletici faaliyetleri denetleyerek halk sağlığını korumaya
yönelik çalışmalar yapmalıdır.
Hava kirliliğinden sonra doğal hayatı ve insan
sağlığını olumsuz yönde etkileyen başlıklar gürültü
kirliliği, elektromanyetik kirliliği, görüntü kirliliği
ve ışık kirliliğidir. Dört başlıkta kirleticilerin belirlenerek, cezai işlemle müdahale ederken ayrıca
çözüme kavuşturulmasını sağlamak, sürdürülebilir
mücadele yöntemleri izlemek gerekmektedir.
Yeşil Belediyecilik anlayışı, çevre taşıma kapasitesinin üstüne çıkmasını engelleyen entegre atık
yönetimi sistemiyle enerji tüketiminin düşürülmesi ve tasarrufunun yapılmasıyla doğa tahribatını
engellemek ve insanı çevresiyle barıştırarak uzun
yıllar devamlılığı olan entegre bir kent yönetimini
hedeflemektedir. Bu ideal durum ancak atık yönetim sistemleri, toplu taşıma, yeşil alanlar, yeşil
binalar, kent sakinlerinin yerel ürünlerin üretildiği
yerel marketlerden alışveriş yapması teşvik edilerek
gerçekleştirilebilir. Bu uzun vadede kent sakinlerinin refahını arttıracaktır (Science for Environment
Policy EC, 2018).
Sonuç olarak yukarıda gerekçelerini belirttiğimiz
bu çalışmada Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip olan
kenti İstanbul’da bulunan ilçe belediyelerinin, İklim
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Krizi, Enerji, Hava, Atık, Arazi Kullanımı, Su, Biyoçeşitlilik, Çevre Yönetimi, Ulaşım ve Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık konuları hakkında
ulusal ve uluslararası çalışmaların incelenmesi ve
yorumlanması sonucu oluşturulan göstergeler aracılığıyla, Yeşil Belediye Karneleri oluşturulmuştur.
Böylelikle her bir ilçe belediyesinin yeşil belediye
göstergelerinin uygulanması konusundaki mevcut
durumlarının ve performans analizlerinin ortaya
çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışmanın İstanbul ilçe belediyeleri başta olmak üzere ülkemizde
bulunan tüm belediyelerin yeşil belediye anlayışının
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir kaynak gösterge olması amaçlanmıştır.

METODOLOJİ
Yeşil Belediye Karnesi projesi, yerel yönetimlerin
mevcut durumlarını analiz etmek ve sonrasında neler yapılabileceğini ortaya koymayı hedeflemektedir.
Yerel ekolojik mücadelenin taraflarından biri yerel
yönetimlerdir. İklim krizi yerel nüfusun sağlığını ve
refahını etkilemekte, çevreyi değiştirmekte, canlı/
cansız varlıklara ve altyapıya zarar vermektedir.
Proje kapsamında, alanında uzman kişilerle danışma kurulu oluşturuldu. Proje adımları, yöntemleri, uygulamaları danışma kurulu ve proje ekibi
tarafından hazırlandı. Başlangıçta öncelikli olarak
hem ulusal hem de uluslararası alanda yeşil belediye, yeşil kentler ve çevre yönetimi ile ilgili literatür
araştırması yapıldı. Yararlanılan kaynaklar aşağıdaki
gibidir:
Bölgesel Çevre Merkezi (REC-Regional Environmental Center)
Sürdürülebilir Şehirler için Referans
Çerçeve (RFSC-Reference Framework for Sustainable Cities)
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri
(SDGs-Sustainable Development Goals)
Arcadis Sürdürülebilirlik Endeksi (Arcadis
Sustainability Index) (2016)
Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin Sürdürülebilir Şehirleri Araştırması (2011)
Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Indicators
for Sustainability) (2012)
Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri (Urban Sustainability Indicators)
Küresel Kent Göstergeleri (Global City Indicators Facility)
BM İnsan Yerleşimleri Programı Ericsson
İklim Raporu (UN-Habitat Ericsson Climate Report)
Bogota Taahhüt ve Eylem Gündemi
(The Bogota Commitment and Action Agenda
UCLG-CGLU)
Yeşil Kentler Göstergeleri (Green Cities Indicators)
Çevre Mühendisleri Odası Dünya Çevre
Günü ve Türkiye Raporu 2019

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü,
Yeşil Büyüyen Kentler 2013 (OECD Green Growth
in Cities 2013)
Geleceğin Kentleri için AB Araştırması ve
İnovasyon (EU Research and Innovation for Cities
of the Future)
Yerel yönetimlerin mevcut durumlarını ölçebilmek
için öncelikli olarak gösterge seti oluşturulmak üzere Yeşil Kentler Göstergesinin (Green Cities Indicators) 12 ana başlığı ele alınmıştır. 12 başlığın ikisi
yerel mevzuat göz önüne alınarak diğer başlıklarla
beraber değerlendirilmiştir. Kentsel karar organları
olan yerel yönetimlerin faaliyet ve planlarında; enerji tüketiminin azaltılması, mevcut sistemlerin yenilenebilir enerjiyle ikame edilmesi, su kalitesinin ve
tasarrufunun arttırılması, biyoçeşitliliğin korunması, kentsel yeşil alanların genişletilmesi, tabiat varlıklarının korunması, atık oluşumunun önlenmesi,
yerelde ekolojik tarım üretiminin desteklenmesi,
karbon salımını azaltmaya yönelik toplu taşımayla
entegre ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi ve iklim adaleti ilkesinin benimsenmesi ön plana çıkan
konular olmuştur. Çevre Yönetimi, Enerji, Ulaşım,
İklim Krizi Etki Azaltma ve Uyum, Hava, Su, Atık,
Arazi Kullanımı, Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık, Biyoçeşitlilik başlıklarına Yeşil Belediye
Projesi kapsamında yaklaşım aşağıdaki gibidir.
i.
İklim Krizi Etki Azaltma ve Uyum: Yerel
yönetimlerin sera gazı salımını azaltmasına ve iklim
krizine uyum çalışmaları yapmasına yönelik 39 soru
oluşturulmuştur.
ii.
Enerji: Karbon salımının azaltılması ve enerji verimliliğine yönelik 17 soru oluşturulmuştur.
iii.
Hava: Havayı kirletici salımlara karşı 23
soru oluşturulmuştur.
iv.
Atık: Atığın oluşumu, geri dönüştürülmesi
ve/veya bertarafını kapsayan proje ve faaliyetlerin planlamasına ve yönetimine yönelik 47 soru
oluşturulmuştur.
v.
Arazi Kullanımı: Mekânsal planlamanın
afet önleme ve uyum konularında etkin hale getirilmesi üzerine 21 soru oluşturulmuştur.
vi.
Su: Suyun içerisinde zararlı kimyasal maddeleri ve hastalık yapan organizmaları içermeyecek şekilde önlemlerin alınmasıyla ilgili 21 soru
oluşturulmuştur.
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vii.
Biyoçeşitlilik: Hassas ekosistemler ve biyoçeşitlilik açısından koruma ve iyileştirme amaçlı
çalışmalar için 33 soru oluşturulmuştur.
viii.
Çevre Yönetimi: Yerel yönetimlerin doğaya
karşı sorumlu davranması ve sorumluluk almasıyla
ilgili bu başlık altında 13 soru oluşturulmuştur.
ix.
Ulaşım: Karbon salımını düşürmeye yönelik alternatif ulaşım sistemlerinin entegre ve kolay
erişilebilir olmasına yönelik 15 soru oluşturulmuştur.
x.
Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık:
Gürültü: Doğal yaşamı etkileyen taşıt gürültüsü, havai fişek, yüksek sesli müzik gibi faaliyetleri önleyici
9 soru oluşturulmuştur.
Görüntü: İlan panoları ve pankartların yarattığı
doğal yaşamı etkileyen görüntü kirliliğini önleyici
faaliyetlere yönelik 5 soru oluşturulmuştur.
Elektromanyetik: Baz istasyonları, yüksek gerilim
hatları ve radyasyon yayan küçük işletmeleri denetlemeye yönelik önleyici faaliyetlere ilişkin 3 soru
oluşturulmuştur.
Işık: Doğal hayatı etkileyen ışıklandırmaları önleyici
faaliyetlere yönelik 3 soru oluşturulmuştur.
Yeşil Belediye Karnesi Gösterge Seti içerisindeki
10 temel başlığın altında bulunan 249 göstergenin
tamamı evet/hayır sorusu şeklindedir. Gösterge
setinde yer alan sorular yapılandırılmış ve nitel soruları içermektedir. ‘Kentsel atıkların türlerine göre
ayrı toplanması sağlanıyor mu?’ sorusu aşağıda
tamamı bulunan Yeşil Belediye Karnesi Göstergelerinin bir örneğidir. Göstergeler kendi içlerinde
sorguladıkları çerçeveye göre yapı-uygulama-ölçme
olarak sınıflandırılmıştır. Her yapı sorusunun uygulama ve ölçme sorusu da bulunmaktadır. Bu sınıflandırma ile ileride uygulanacak karnelendirme
yönteminin anlaşılır olması hedeflenmiştir.
i.
Yapı; karar alma, hizmet sunma, kurumsal
gelişim süreçlerinde ve bunlara ilişkin alt süreçlerde
farklı yöntemlerin geliştirildiği gösterge sorularını
kapsar.
ii.
Uygulama; yapıların faaliyetlerini inceleyen
gösterge sorularını kapsar.
iii.
Ölçme; uygulamalara erişimi ve kamuyla
paylaşımına dair ölçülebilir gösterge sorularını kapsar.

2019 yılına ait raporları yayınlanmamış olanlar incelemeye alınmamıştır.
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Göstergelerin ortaya çıkmasından sonra yerel yönetimlerin bu konulardaki yaklaşımları ve soruların
yanıtları için Stratejik Plan, Performans Programı
ve Faaliyet Raporlarını taranmış ve bunların yanında resmi internet siteleri aracılığıyla anahtar kelime
aramaları yapılmıştır. İlgili belgelerin içerikleri ve
proje kapsamındaki ele alınış biçimleri aşağıdaki
gibidir.

yapı

uygulama

ölçme
i.
Stratejik Plan: “Kamu idarelerinin orta ve
uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını,
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” (5018 sayılı Kanun)
ii.
Performans Programı: “Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren
performans programı hazırlar.” (5018 sayılı Kanun)
iii.
Faaliyet Raporu: “Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet
raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri
tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas
alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare
faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.”
(5018 sayılı Kanun)

Proje ekibinin öncelikli olarak kendi yerelinde harekete geçme kararı neticesinde Yeşil Belediye Karnesi Gösterge Seti’nin karnelendirme metodolojisi
İstanbul’un ilçelerinde uygulanmıştır. 5393 sayılı
Belediyeler Kanunu’nun 41. Maddesine göre nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerin stratejik plan
hazırlama zorunluluğu bulunmaması nedeniyle
Adalar ve Şile Belediyesi dışında 37 ilçe belediyesi
için puanlama yapılmıştır. İstanbul’da ilçe belediyelerinin 2015-2019 dönemi stratejik planı, 2016’dan
başlayarak 20191’a kadar olan performans raporları,
faaliyet raporları ve belediye resmi internet siteleri
incelenerek değerlendirilmeye alınmış ve puanlaması yapılmıştır. 37 ilçe belediyesinin belirtilen
belgelerine bakılarak gösterge setinde yer alan sorulardan evet yanıtına ulaşılanlara ‘1’, hayır yanıtına
ulaşılanlara ise ‘0’ yazılmış, Excel aracı ile 249 gösterge doğrultusunda analizler yapılmıştır. Belediyelerin genel puanı ve her başlık altında aldığı puanlar
belirlenmiş ve bu puanlama doğrultusunda Yeşil
Belediye Karneleri ortaya çıkmıştır. Yüzdelik hesabı
doğrultusunda belediyelere ait özel ve genel grafikler oluşturulmuştur.
Yeşil Belediye Karnesi Gösterge setinde bulunan her
gösterge için verilen yanıtlar, belediyelere e-posta
yoluyla gönderilmiştir. Puanlara itiraz ettikleri noktalar var ise 15 gün içinde gerekli doküman/belge
vb. dayanaklar ile e-posta yoluyla cevap vermeleri
talep edilmiştir.
Ortaya çıkan analizler proje ekibi tarafından benimsenen Yeşil Belediye İlkeleri doğrultusunda
yorumlanmıştır. Yeşil Belediye İlkeleri; kapsayıcılık,
savunuculuk, şeffaflık ve tutarlılıktan oluşmaktadır. Proje ekibinin kavramlara yaklaşımı aşağıdaki
gibidir.
i.
Kapsayıcılık: Karar alırken, kaynak ayırırken veya hizmet sunarken doğanın parçası olan tüm
gruplara yönelik kapsayıcı bir yaklaşımdır.
ii.
Savunuculuk: Belediyenin mevzuat dışında
kalan konularda da sorumlu olan kurumların karar
verme süreçlerine yönelik somut eylemleri hayata
geçirmesidir.
iii.
Şeffaflık: Kaynak kullanımının dağılımının,
hizmetlerin ve projelerin duyurusunun kamuoyuyla
eksiksiz olarak paylaşılmasıdır.

iv.
Tutarlılık: Süreçlerde alınan kararların ve
yaklaşımların tüm planlarda ve raporlarda birbiriyle
uyumlu ve entegre olmasıdır.
Gösterge setinde bulunan hava ve su ana başlığı,
mevzuat dışı faaliyetleri barındırdığı için belediyelerin faaliyetlerine göre Yeşil Belediye Karnesinde
puanlansa da raporun analiz kısmında ele alınmamıştır. Belediyeler, hava ve su başlığının dışında
kalan en yüksek ve en düşük aldıkları başlıklar, genel
ortalamanın üzerinde ve altında kalan başlıklar birlikte incelenerek değerlendirilmiştir. Düşük puan
alınan başlıklara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
İyi örnek uygulamaları ise, ilçe belediyelerinin
mevzuat dışı yaptıkları çalışmaları tek tek incelenerek ve gösterge seti sorularının dışında kalan ve
etki alanı Yeşil Belediye İlkelerine en uyumlu olanlar
belirlenerek seçilmiştir.
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İklim değişikliği birimi bulunmakta mı?
İklim eylem planı bulunmakta mı?
İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim afeti risk analizi var mı?
İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?
Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?
Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?
Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?
Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor
mu?
İklim değişikliğine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik eden
politikası var mı?
İklim değişikliğine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik eden
politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?
İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?
Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?
Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?
Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?
Atık piller toplanıyor mu?
Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Atık toplama noktaları var mı?
Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

İklim değişikliği ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?
İklim değişikliği ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

ATIK

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?

Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter çalışması
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya bilgilendirme
yapılıyor mu?
Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?
Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?
İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?
Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini
kamuyla paylaşıyor mu?

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?
ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?
Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?
Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?
Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?
Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla çalışma yapılıyor
mu?
Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla çalışmalar
kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?
İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor
mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma yardımı
alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar kamu oyu ile
paylaşılıyor mu?
Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?
Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

HAVA KALİTESİ

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?
Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?
Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?
Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?
Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?
Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?
Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla paylaşılıyor mu?

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu paylaşıyor mu?

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma yapıyor mu?

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı çalışmaları
kamuyla paylaşılıyor mu?

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor mu?
Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları duyuruluyor
mu?
İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?
İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma yapıyor mu?
Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı çalışmaları
kamuyla paylaşılıyor mu?
Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?
Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?
Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler paylaşılıyor
mu?

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan ambulansı mevcut mu?
Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?
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Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs…
Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAVA

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

ETKİ AZALTMA

Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

İKLİM KRİZİ

UYUM

GÖSTERGE SETİ

TASARRUF

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?
Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?
Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?
Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

GÜRÜLTÜ
IŞIK

GÖRÜNTÜ

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?
Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?
Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?
Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?
Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?
Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?
Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?
Afet acil durum planı var mı?
Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?
Afet acil durum planı erişime açık mı?
Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?
Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?
Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili kamuya
bilgi veriliyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ARAZİ KULLANIMI

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik olarak
bilgilendiriliyor mu?
Gürültü izleme birimi var mıdır?
Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?
Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

ENERJİ

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

ELEKTRO
MANYETİ
K

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

ULAŞIM

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

AFET ALANI

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?
Kentsel tarım uygulamaları var mı?
Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?
Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?
Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?
Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?
Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?
Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?
Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?
Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?
İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?
Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?
Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
Yağmur suyu yönetimi var mı?
Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?
Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?
Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?
Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?
Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

ARAZİ KULLANIM

ATIK SU

SU

KALİTE

GÖSTERGE SETİ

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?
Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?
Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?
Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar duyuruluyor
mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Çevre müdürlüğü var mı?
Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?
Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?
Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?
Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle yürütülen
hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)
Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?
Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?
Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?
Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

7

KARNELER
İSTANBUL

8

2,3 m2

261.655

ARNAVUTKÖY

Yapılan karnelendirme çalışmasında Arnavutköy
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %28’lik bir başarı elde etmiştir.
Arnavutköy Belediyesi “Atık” başlığında %45 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’dir.
EK-1’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Arnavutköy Belediyesi’nin pil, ambalaj ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması olumlu çalışmaları arasındadır.
Diğer yandan, Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık
(AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak
envanter çalışması ve bunların geri dönüşümünü
yapma, inşaat atıkları kontrolü, ASBEST kontrolü ve
atık lastik konularında ise çalışmalarını geliştirmelidir.
Arnavutköy Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %13
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37

ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır.
EK-1’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Arnavutköy Belediyesi’nin taşkın,
sel, su baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar
yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için
iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik; iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma,
ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama
havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika
ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Arnavutköy Belediyesi’nin karbon emisyonu hesabı yapması olumlu
çalışmaları arasındadır. Diğer yandan, yeşil bina,
karbon emisyonunu azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırma konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.
A R N AV U T KÖY
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9

1,2 m2

423.372

ATAŞEHİR

Yapılan karnelendirme çalışmasında Ataşehir Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %39’luk bir başarı elde etmiştir. Ataşehir
Belediyesi “Atık” başlığında %79 oranında başarı
göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-2’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Ataşehir Belediyesi’nin evsel elektrikli ve elektronik,
lastik, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre
toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması,
kompost yapımını teşvik etmesi, inşaat atıkları ve
ASBEST kontrollerini yapması olumlu çalışmaları
arasındadır. Diğer yandan kendi bünyesinde geri

dönüşüm tesisi kurulması, atıkların toplanmasında
yerelin güçlendirilmesi ve atık gıda geri dönüşümünün sağlanması konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Ataşehir Belediyesi “Ulaşım” başlığında %7 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-2’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Yeşil Belediye olmak için, araçların
karbon salımını azaltma, elektrikli taşıt kullanımını
teşvik etme, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım
çözümleri üretme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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İYİ ÖRNEK
Ataşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim üyeleri ile “Ataşehir İlçesi Hava Kalitesinin İzlenmesi ve Modellemesi Araştırma Projesi”
gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında kurulan mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile ilçe sınırları içindeki
PM10, PM2.5, NO, NO2, SO2, O3 ve CO değerlerini saatlik periyotlarla ölçmektedir. Ölçülen bu değerler
belediyenin web sitesi ile mobil uygulama aracılığıyla ve aylık yayınlanan raporlarla beraber paylaşılmaktadır.
Ataşehir Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde hava kalitesi ölçümünü periyodik aralıklarla yapması ve ölçüm sonuçlarını paylaşması diğer ilçe belediyelerinde görülmeyen iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

10

1,1 m2

435.682

AVCILAR

Yapılan karnelendirme çalışmasında Avcılar Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %19’luk bir başarı elde etmiştir.
Avcılar Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında %42
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%46’dır.
EK-3’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Avcılar Belediyesi’nin ağaçlandırma ve ağaç tahribini önlemeye yönelik faaliyetler
yapması, hayvanların yaşam kalitesini artırma ve
haklarını koruma hizmetlerini yürütmesi olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; ekosisteme
ve biyoçeşitliliğe uygun ilaçlama çalışmaları yapma,
hayvan ambulansı kullanılması konularında çalışmalarını geliştirmelidir. Avcılar Belediyesi “İklim
Krizi” başlığında %5 oranında başarı göstermiştir.
İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlık-

taki genel ortalaması ise %16’dır.
EK-3’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Avcılar Belediyesi’nin taşkın, sel, su
baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması
ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik; iklim eylem planı ve halk
sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini
azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu projeleri
hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Yeşil Belediye olmak için,
karbon emisyonu hesabı yapma, karbon emisyonunu azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını arttırma
ve yeşil bina konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
AV C I L A R
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0,6 m2

748.483

BAĞCILAR

Yapılan karnelendirme çalışmasında Bağcılar Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %31’lik bir başarı elde etmiştir.
Bağcılar Belediyesi “Atık” başlığında %66 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-4’teki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Bağcılar Belediyesi’nin evsel elektrikli ve elektronik,
lastik, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre
toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması,
geri dönüşüm tesisi işletmesi, inşaat atıkları ve ASBEST kontrollerini yapması olumlu çalışmaları ara

sındadır. Yeşil Belediye olmak için; Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ile türlerine
ilişkin düzenli olarak envanter çalışması yapma,
kompost yapımını teşvik etme, plastik kullanımını
azaltma, atık gıda geri dönüşümünü sağlanma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Bağcılar Belediyesi “Ulaşım” başlığında %7 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-4’teki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; araçların karbon salımını azaltma,
elektrikli taşıt kullanımını teşvik etme, bisiklet ve
yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

BAĞCILAR

0

YA P I

5

10

20

30 35 40

50

60

70

80

90

100

4

42

U YG U L A M A

Ö LÇ M E

ortalama
ölçme sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
yapı sayısı

32

İYİ ÖRNEK
Bağcılar, 2015 yılında kendi bünyesinde kurduğu atık işleme tesisi bulunan ilk ilçe belediyesi olması İstanbul gibi bir metropolde iklim krizine karşı atılmış önemli bir adımdır. Çünkü ambalaj atıkları, denizlerin ve okyanusların en büyük kirleticileri olması sebebiyle su ekosistemini tehdit etmektedir. Konut ve sanayi yoğunluğu olan bir ilçe olması dolayısıyla atığı ayrıştırması iyi bir uygulama örneğidir.

12

0,6 m2

598.454

BAHÇELİEVLER

Yapılan karnelendirme çalışmasında Bahçelievler
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %33’lük bir başarı elde etmiştir.
Bahçelievler Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında
%67 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %46’dır.
EK-5’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Bahçelievler Belediyesi’nin
ağaçlandırma, ağaç tahribini önleme ve bitki türlerinin sağlıklı büyümesine yönelik faaliyetler yapması, hayvanların yaşam kalitesini artırma ve haklarını
koruma hizmetlerini yürütmesi olumlu çalışmaları
arasındadır. Bunun yanı sıra; hassas ekosistemlere
zarar gelmesini önleme, istilacı yabancı türleri takip
etme ve engelleme konularında çalışmalarını geliş

tirmelidir. Bahçelievler Belediyesi “Enerji” başlığında başarı göstermemiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%25’dir.
EK-5’deki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Bahçelievler Belediyesi elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, üretimi, üretiminin teşviki ve konu ile ilgili kurum içi eğitim verme gibi konularda çalışmalarını
geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Yeşil Belediye olmak
için, binalarda ısı yalıtımı yapma, şehir aydınlatmasından tasarruf etme, enerji verimliliği ile ilgili kurum içi eğitim verme ve bu konuda kamuoyunu teşvik etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
BAHÇELİEVLER
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İYİ ÖRNEK
Bahçelievler Belediyesi atık geri dönüşümü konusunda diğer belediyelerin yapmadığı bir çalışma yaparak atık toner toplama projesi geliştirmiştir. Atık toner, içindeki ağır kimyasallar sebebiyle çevreye yüksek zarar veren materyallerdendir. Bu sebeple Bahçelievler Belediyesi, bertaraf yerine toplama yöntemiyle hem atık ayrıştırması yapmakta hem de tehlikeli kimyasalların direk toprağa karışmasını önlemektedir.

13

3,5 m2

222.370

BAKIRKÖY

Yapılan karnelendirme çalışmasında Bakırköy Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %18’lik bir başarı elde etmiştir.
Bakırköy Belediyesi “Atık” başlığında %53 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-6’daki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Bakırköy Belediyesi’nin evsel elektrikli ve elektronik,
lastik, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre
toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması
olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için; inşaat atıkları kontrolü, ASBEST kontrolü,
kompost yapımını teşvik etme, plastik kullanımını
azaltma, atık gıda geri dönüşümünü sağlanma konularında çalışmalarını geliştirmelidir. Bakırköy
Belediyesi “Enerji” ve “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlıklarında başarı göstermemiştir.

İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıklardaki genel ortalaması sırasıyla %25 ve %33’tür.
EK-6’daki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Bakırköy Belediyesi elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı,
üretimi, üretiminin teşviki ve konu ile ilgili kurum
içi eğitim verme gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; binalarda ısı yalıtımı
yapma, şehir aydınlatmasından tasarruf etme, enerji
verimliliği ile ilgili kurum içi eğitim verme ve bu konuda kamuoyunu teşvik etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
EK-6’daki “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre;
Bakırköy Belediyesi gürültü, görüntü, elektromanyetik ve ışık kirliliklerini denetleme ve bu kirlilikleri
azaltma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
B A K I R K ÖY

0

YA P I

U YG U L A M A

Ö LÇ M E

ortalama
ölçme sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
yapı sayısı

5

20

10

30 35 40

50

60

70

80

90

100

4

19

21

İYİ ÖRNEK
Bakırköy Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmesi için 2 yıllık bir çalışma yapmış ve “Gelecek Bizimle Gelecek” temasıyla 2018 yılında bir rapor yayınlamıştır. Aşağıdaki linkten2 bu kaynağa ulaşılabilir. Ancak bu raporun dışında sürdürülebilir kalkınma planlarıyla ilgili başka bir rapor bulunmamakla beraber yapılan çalışmalara dair herhangi bir raporda yayınlanmamıştır.
2

http://www.bakirkoy.bel.tr/hizmet/projeler/tamamlanan/22-gri-surdurulebilir-kalkinma-raporu.html
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2,6 m2

396.729

BAŞAKŞEHİR

Yapılan karnelendirme çalışmasında Başakşehir Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %22’lik bir başarı elde etmiştir.
Başakşehir Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında
%55 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %46’dır.
EK-7’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Başakşehir Belediyesi’nin ağaçlandırma, ağaç tahribini önleme ve bitki türlerinin
sağlıklı büyümesi yönelik faaliyetler yapması, hayvanların yaşam kalitesini artırma ve haklarını koruma hizmetlerini yürütmesi, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun ilaçlama yapması olumlu çalışmaları

arasındadır. Yeşil Belediye olmak için; istilacı yabancı türleri takip etme ve engelleme, hassas ekosistemlere zarar gelmesini önleme ve hayvan ambulansı
kullanılması konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Başakşehir Belediyesi “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında başarı göstermemiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki
genel ortalaması ise %33’tür.
EK-7’deki “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre;
Başakşehir Belediyesi gürültü, görüntü, elektromanyetik ve ışık kirliliklerini denetleme ve bu kirlilikleri
azaltma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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İYİ ÖRNEK
Başakşehir Belediyesi geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla “Atık Nakit” projesini uygulamaktadır. Akıllı
telefonlara indirilen uygulama aracılığıyla geri dönüşümden para puan toplayıp alışveriş yapılabilmektedir.
Aynı zamanda belediye uygulamayı kullanan siteleri çöp poşeti, konteyner ve para ile ödüllendirmektedir.
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1,8 m2

274.197

BAYRAMPAŞA

Yapılan karnelendirme çalışmasında Bayrampaşa
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %25’lik bir başarı elde etmiştir.
Bayrampaşa Belediyesi “Atık” başlığında %64 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’dir.
EK-8’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Bayrampaşa Belediyesi’nin evsel elektrikli ve elektronik,
lastik, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre
toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması,

inşaat atıkları kontrolü yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için; ASBEST
kontrolü, kompost yapımını teşvik etme, plastik
kullanımını azaltma, atık gıda geri dönüşümünü
sağlanma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Bayrampaşa Belediyesi “Ulaşım” başlığında başarı
göstermemiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-8’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; araçların karbon salımını azaltma,
elektrikli taşıt kullanımını teşvik etme, bisiklet ve
yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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185.447

BEŞİKTAŞ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Beşiktaş Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %43’lük bir başarı elde etmiştir.
Beşiktaş Belediyesi “Çevre Yönetimi” başlığında
%100 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %45’tir.
EK-9’daki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Beşiktaş Belediyesi’nin çevre dostu teknolojileri desteklemesi, toplumun çevre
yönetimine katılımını sağlayacak faaliyetler yürütmesi, Çevre Yönetim Sistemleri sertifikası alması,
ulusal ve uluslararası çevre kuruluşlarıyla iş birliği
yapması ve uluslararası sözleşmelerde yer alması
olumlu çalışmaları arasındadır. Beşiktaş Belediyesi
“Arazi Kullanım” başlığında %24 oranında başarı
göstermiştir.

İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %34’tür.
EK-9’deki “Sürdürülebilir Kullanım” alt başlığında
yer alan soruların yanıtlarına göre; Beşiktaş Belediyesi’nin kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını
artırması ve gıda güvenliği ile ilgili uygulamaları
desteklemesi olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için, kentsel tarım uygulamaları
yapma, ekolojik tarımı destekleme ve tabiat varlıklarının kontrolü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Afet Alanı” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Beşiktaş Belediyesi afet acil
durum planı yapma, deprem, sel, su baskını, taşkın
alanlarını tespit etme ve bu durumlara karşı önlem
alma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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İYİ ÖRNEK
Beşiktaş, kendi ilçe alanında bulunan istilacı tür böceklerin tespit çalışmasını yaparak ve yaptıklarını kamuoyu ile paylaşarak istilacı böcekle mücadele konusunda vatandaşlara uyarıda bulunmaktadır. Metropol
olmasına rağmen endemik bitkilerin hala il sınırlarına yakın orman arazilerinde rastlanabildiği İstanbul’da,
ilçe belediyesinin bu çalışması, biyoçeşitlilik tahribatına karşı yürütülen iyi uygulama örneğidir.
Ayrıca Beşiktaş Belediyesi, ekosistemine uyumlu ağaç listesi çalışması yapmıştır. Ağaçlandırmanın, yerelin
ekosistemine uygun olarak yapılması doğal döngü içerisinde yer alan diğer canlı-cansız varlıkların uyum
içinde yaşama devamlılığına olanak sağladığı için çalışma ayrıca değerlidir ve iyi uygulama örneğidir.
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5,1 m2

251.087

BEYKOZ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Beykoz Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %32’lik bir başarı elde etmiştir.
Beykoz Belediyesi “Çevre Yönetimi” başlığında %69
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan
37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması
ise %45’tir. EK-10’daki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Beykoz Belediyesi’nin çevre dostu teknolojileri desteklemesi,
toplumun çevre yönetimine katılımını sağlayacak
faaliyetler yürütmesi, ulusal ve uluslararası çevre
kuruluşlarıyla iş birliği yapması olumlu çalışmaları
arasındadır. Ayrıca, Çevre Yönetim Sistemleri sertifikası alma ve uluslararası sözleşmelerde taraf olma
konularında çalışmalarını geliştirmelidir. Beykoz
Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %10 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %16’dır.

EK-10’daki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Beykoz Belediyesi’nin taşkın, sel, su
baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması
ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için, iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik; iklim eylem planı
ve halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı
hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler
konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Beykoz Belediyesi’nin yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmesi olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra yeşil bina, karbon emisyonu hesabı
yapma ve karbon emisyonunu azaltma konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
BEYKOZ
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İYİ ÖRNEK
Beykoz Belediyesi organik atıkların kompost uygulaması ile geri dönüşümü konusunda diğer ilçe belediyelerinde pek görülmeyen bir çalışma yapmaktadır. Belediye yemekhanesinden çıkan organik atıkların kompost
makinesi kullanılarak geri dönüşümünün sağlanması ve ortaya çıkan kompostun tarım alanlarında tekrar
kullanılması ile başlayan proje, daha sonrasında ilçede bulunan ilköğretim okullarında yapılan seminerler ve
çalışmalar ile kapsamını genişletmiştir. İlköğretim okullarında oluşan atıkların yönetimini ve özellikle organik atıkların komposta çevrilmesini desteklemek amacıyla ilçe genelinde “Yeşil Okul” şenlikleri gerçekleştirilmektedir. “Kompost Özel Ödülü” gibi çalışmalarla Beykoz Belediyesi iyi bir örnek gerçekleştirmektedir.
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9.5 m2

314.662

BEYLİKDÜZÜ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Beylikdüzü
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %28’lik bir başarı elde etmiştir.
Beylikdüzü Belediyesi “Arazi Kullanım” başlığında
%57 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %34’tür.
EK-11’deki “Sürdürülebilir Kullanım” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Beylikdüzü
Belediyesi’nin kentsel tarım uygulamaları yapması,
kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırması
ve gıda güvenliği ile ilgili uygulamaları desteklemesi olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra
ekolojik tarımı destekleme ve tabiat varlıklarının
kontrolü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Afet Alanı” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Beylikdüzü Belediyesi’nin
deprem alanlarını tespit etmesi ve afet acil durum
planı yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil
Belediye olmak için; sel, su baskını, taşkın alanlarını
tespit etme ve bu durumlara karşı önlem alma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

Beylikdüzü Belediyesi “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlıklarında %10 oranında başarı
göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıklardaki genel ortalaması %33’tür.
EK-11’deki “Gürültü” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Beylikdüzü Belediyesi’nin
gürültü kirliliğini gidermeye yönelik faaliyetler yürütmesi olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı
sıra havai fişek kullanımını yasaklama, doğal hayatı
etkileyecek gürültüye karşı önlemler alma ve gürültü düzenlemeleri yapma konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Görüntü” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Beylikdüzü Belediyesi’nin
görüntü kirliliğini giderici faaliyetleri olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için görüntü kirliliğini önlemeye yönelik idari yaptırımlar konusunda çalışmalarını geliştirmelidir. “Işık”
ve “Elektromanyetik” alt başlıklarında ise; ışık ve
elektromanyetik kirliliği izleme ve bunları giderici
faaliyetler yürütme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
BEYLİKDÜZÜ
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İYİ ÖRNEK

Beylikdüzü, İstanbul’da kentsel tarım uygulaması olarak Hobi Bahçeleri projesine başlamış, kurayla gönüllü
vatandaşlara küçük alanlar tahsis ederek, insanların evlerine yakın bir bahçede sebze-meyve yetiştirmelerini
teşvik etmiştir. Metropolleri besleme üzerine kurulmuş yoğun tedarik zinciri hareketliliğine alternatif olarak
yapılan bu kentsel tarım uygulaması, bu sebeple iyi uygulama örneğidir.
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1,1 m2

236.606

BEYOĞLU

Yapılan karnelendirme çalışmasında Beyoğlu Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %31’lik bir başarı elde etmiştir.
Beyoğlu Belediyesi “Ulaşım” başlığında %80 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-12’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Beyoğlu Belediyesi’nin bisiklet yollarının artırılmasına, yaya ve bisiklet yollarının toplu taşımaya entegre edilmesine, araçsızlaştırmaya
ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yönelik
faaliyetleri olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltma
konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.

Beyoğlu Belediyesi “Enerji” başlığından hiç puan
alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %25’dir.
EK-12’deki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Beyoğlu Belediyesi elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı,
üretimi, üretiminin teşviki ve konu ile ilgili kurum
içi eğitim verme gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Beyoğlu Belediyesi
binalarda ısı yalıtımı yapma, şehir aydınlatmasından tasarruf etme, enerji verimliliği ile ilgili kurum
içi eğitim verme ve bu konuda kamuoyunu teşvik
etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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BÜYÜKÇEKMECE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Büyükçekmece
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %52’lik bir başarı elde etmiştir.
Büyükçekmece Belediyesi “Çevre Yönetimi” başlığında %92 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da
bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %45’tir.
EK-13’deki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan
soruların yanıtlarına göre; Büyükçekmece Belediyesi’nin çevre dostu teknolojileri desteklemesi,
toplumun çevre yönetimine katılımını sağlayacak
faaliyetler yürütmesi, ulusal ve uluslararası çevre
kuruluşlarıyla iş birliği yapması ve uluslararası sözleşmelerde yer alması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra Çevre Yönetim Sistemleri sertifikası alma konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Büyükçekmece Belediyesi “İklim Krizi” başlığında
%5 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %16’dır.

EK-13’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Büyükçekmece Belediyesi’nin taşkın, sel, su baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması
olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak
için iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik; iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi
yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu
toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama,
politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Büyükçekmece Belediyesi’nin karbon emisyonu hesabı yapması olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra yeşil bina,
karbon emisyonunu azaltma ve yenilenebilir enerji
kullanımını arttırma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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BÜYÜKÇEKMECE

243.474

1,2 m2

İYİ ÖRNEK 1

Büyükçekmece belediyesi “yeşil çatı” projesini hayata geçirmektedir. Büyükçekmece Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil
alanların doğal yeşil dokusunu bozmamak için, bu
bölgelerde yapıların çatılarına doğal bitkiler dikmektedir. Uygulamaya ilk olarak Büyük Atatürk Parkı’nda başlamıştır. Ekosisteme büyük katkı sağlayacak
olan bu proje iyi örnek olarak rapora eklenmiştir.
Kaynak: URL-1, https://emlakkulisi.com/ Büyükçekmece’de “Yeşil Çatı”
Uygulaması başladı! 21 Eylül 2019.

İYİ ÖRNEK 2

Büyükçekmece Gölü çevresi göçmen kuşların konaklama ve üreme noktalarından biridir. Göçmen kuşların Büyükçekmece Gölü çevresinde ağırlıklı olarak
bulundukları bölgeler tel örgülerle çevrilerek, kuşların ürkmemesi için önlemler almaktadır. Korunma
altına alınan bir başka önemli bölgede, Büyükçekmece Gölü’nde bulunan Sumru Adası’dır. Sumru kuşlarının üreme alanı olan adacık için ayrı bir çalışma
yürütülmektedir. Göçmen kuşlar için alınan bu önlemler iyi örnek uygulamalarından biridir.
Kaynak: URL-2, https://www.bcekmece.bel.tr/ Sumru Kuşları Koruma
Altına Alındı. 21 Eylül 2019.
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69.057

ÇATALCA

Yapılan karnelendirme çalışmasında Çatalca Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %31’lik bir başarı elde etmiştir.
Çatalca Belediyesi “Atık” başlığında %55 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-14’teki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Çatalca Belediyesi’nin Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık
(AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak
envanter çalışması yapması, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması ve inşaat atığı kontrolü yapması
olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak
için; evsel elektrikli ve elektronik atık geri dönüşümü yapma, kompost yapımını teşvik etme, plastik
kullanımını azaltma, geri dönüşüm tesisi işletme,
ASBEST kontrolü yapma, atık lastikleri toplama,
atık gıda geri dönüşümünü sağlama konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

11,02 m2

Çatalca Belediyesi “Enerji” ve “Ulaşım” başlıklarında hiç puan alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe
belediyesinin bu başlıklardaki genel ortalaması ise
sırasıyla %25 ve %24’tür.
EK-14’teki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Çatalca Belediyesi elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı,
üretimi, üretiminin teşviki ve konu ile ilgili kurum
içi eğitim verme gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; binalarda ısı yalıtımı
yapma, şehir aydınlatmasından tasarruf etme, enerji
verimliliği ile ilgili kurum içi eğitim verme ve bu konuda kamuoyunu teşvik etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
EK-14’teki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Çatalca Belediyesi araçların karbon salımını azaltma, elektrikli taşıt kullanımını
teşvik etme, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım
çözümleri üretme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
ÇATALCA

ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

YA P I

U YG U L A M A

Ö LÇ M E
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248.859

ÇEKMEKÖY

Yapılan karnelendirme çalışmasında Çekmeköy Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %45’lik bir başarı elde etmiştir.
Çekmeköy Belediyes i “Çevre Yönetimi” başlığında
%85 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %45’tir.
EK-15’deki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Çekmeköy Belediyesi’nin
toplumun çevre yönetimine katılımını sağlayacak
faaliyetler yürütmesi, Çevre Yönetim Sistemleri sertifikası alması, ulusal ve uluslararası çevre kuruluşlarıyla iş birliği yapması ve uluslararası sözleşmelerde yer alması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun
yanı sıra; çevre dostu teknolojileri destekleme konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.

1,96 m2

Çekmeköy Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %28
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır. EK-15’deki “Uyum” alt başlığında yer alan
soruların yanıtlarına göre; Çekmeköy Belediyesi’nin
taşkın, sel, su baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması,
iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda iklim
krizi yönetim planı hazırlaması ve iklim afeti risk
analizi yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için, ısı adası etkisini azaltma ve
yağmur suyu toplama havuzu projeleri hazırlama
gibi uygulama, politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı ekte yer alan “Etki
Azaltma” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre;
Çekmeköy Belediyesi’nin karbon emisyonu hesabı
yapma, karbon emisyonunu azaltma, yenilenebilir
enerji kullanımını arttırma ve yeşil bina konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
ÇEKMEKÖY

ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

YA P I

U YG U L A M A

Ö LÇ M E

İYİ ÖRNEK
Çekmeköy Belediyesi sadece İstanbul Çekmeköy ormanlarında yetişen Mavi Yıldız adlı bitkinin
tespitini yapmıştır. 1 yıl süren araştırma sonucunda 30 nadir tür ve dünyada başka bir yerde yetişmeyen doğal 17 endemik türünde içinde olduğu “Kır Çiçekleri” isimli kitap hazırlanmıştır. Çekmeköy Belediyesi’nin biyoçeşitliliğe yönelik bu çalışmaları İstanbul genelinde iyi örnek uygulamasıdır.
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0,5 m2

454.569

ESENLER

Yapılan karnelendirme çalışmasında Esenler Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %35’lik bir başarı elde etmiştir.
Esenler Belediyesi “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında %50 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu
başlıktaki genel ortalaması ise %33’tür.
EK-16’daki “Gürültü” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Esenler Belediyesi’nin gürültü
kirliliğini gidermeye yönelik faaliyetler yürütmesi
ve gürültü düzenlemeleri yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra havai fişek kullanımını yasaklama ve doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alma konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Görüntü” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Esenler Belediyesi’nin görüntü kirliliğini giderici faaliyetleri ve görüntü kirliliğini önlemeye yönelik idari yaptırımlar uygulaması
olumlu çalışmaları arasındadır.

Bunun yanı sıra konusunda “Işık” ve “Elektromanyetik” alt başlıklarında ise; ışık ve elektromanyetik
kirliliği izleme ve bunları giderici faaliyetler yürütme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Esenler Belediyesi “Ulaşım” başlığında %20 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-16’daki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Esenler Belediyesi’nin bisiklet
yollarını artırmaya yönelik plan yapması olumlu
çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için
araçların karbon salımını azaltma, elektrikli taşıt
kullanımını teşvik etme, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

ESENLER
ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı
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846.492

ESENYURT

Yapılan karnelendirme çalışmasında Esenyurt Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %33’lük bir başarı elde etmiştir.
Esenyurt Belediyesi “Atık” başlığında %66 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-17’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Esenyurt Belediyesi’nin evsel elektrikli ve elektronik,
lastik, pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre
toplaması, bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması,
plastik kullanımını azaltması ve kompost yapımını
teşvik etmesi olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun
yanı sıra; inşaat atıkları kontrolü, ASBEST kontrolü,
belediyeye ait geri dönüşüm tesisi kurma, atık gıda
geri dönüşümünü sağlanma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

0,7 m2

Esenyurt Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %8
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır. EK-17’deki “Uyum” alt başlığında yer alan
soruların yanıtlarına göre; Esenyurt Belediyesi’nin
taşkın, sel, su baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması
olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik;
iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda iklim
krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu
toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama,
politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Esenyurt Belediyesi’nin karbon emisyonu hesabı yapma, karbon
emisyonunu azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını arttırma ve yeşil bina konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.

ESENYURT
ortalama
yapı sayısı

YA P I

U YG U L A M A
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ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

4,5 m2

381.114

EYÜPSULTAN

Yapılan karnelendirme çalışmasında Eyüpsultan
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %26’lık bir başarı elde etmiştir.
Eyüpsultan Belediyesi “Atık” başlığında %45 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’dir.
EK-18’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Eyüpsultan Belediyesi’nin pil, ambalaj ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması, Evsel Elektrikli ve Elektronik
Atık (AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak envanter yapması, olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; AEEE geri dönüşümü, kompost
yapımına yönelik teşvik, inşaat atıklarını ve ASBEST
kontrolü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

Eyüpsultan Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %8
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan
37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %16’dır. EK-18’deki “Uyum” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Eyüpsultan Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için iklim krizinin
etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar yapma ve
bunları kamuoyu ile paylaşma, iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönetmelik; iklim eylem planı ve
halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı
hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası
etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu
projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı
ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Eyüpsultan Belediyesi’nin yeşil
bina sahibi olması olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra; karbon emisyonu hesabı, karbon
emisyonun azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımı
arttırma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
EYÜP

ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

YA P I

U YG U L A M A
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İYİ ÖRNEK

Eyüpsultan Belediyesi “Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi”nde (ESER) çocuklarla hobi bahçesinde kentsel tarım uygulaması yapmaktadır. Eyüpsultan’ın bu tarz kentsel tarım uygulaması yapması iyi örnek
uygulamasıdır.
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433.873

FATİH

Yapılan karnelendirme çalışmasında Fatih Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %52’lik bir başarı elde etmiştir.
Fatih Belediyesi “Ulaşım” başlığında %80 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-19’daki Ulaşım başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Fatih Belediyesi’nin araçların elektrikli taşıt kullanımına yönelik uygulamalar yapması,
bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri
geliştirmesi olumlu çalışmaları arasındadır.
Fatih Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %5 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır.

2,5 m2

EK-19’daki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Fatih Belediyesi’nin Yeşil Belediye
olmak için iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar yapma ve bunları kamuoyu ile paylaşma, iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik;
iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda iklim
krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu
toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama,
politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Fatih Belediyesi’nin karbon emisyonu hesabı, yeşil bina, karbon emisyonun
azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımı arttırma
konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

FATİH
ortalama
yapı sayısı

YA P I

U YG U L A M A
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497.959

GAZİOSMANPAŞA

Yapılan karnelendirme çalışmasında Gaziosmanpaşa Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %16’lık bir başarı elde etmiştir.
Gaziosmanpaşa Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında %33 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %46’dır.
EK-20’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, ağaçlandırma, ağaç tahribini önlemesi ve bitki türlerinin sağlıklı olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra; hassas ekosistemlere zarar gelmesini önleme, büyümesi hayvanların yaşam kalitesini
artırma ve haklarını koruma, istilacı yabancı türleri
takip etme ve engelleme, hayvan ambulansı konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Gaziosmanpaşa Belediyesi “Ulaşım” başlığında hiç
puan alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-20’deki Ulaşım başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin araçların karbon salımını azaltma ve elektrikli taşıt kulla-

0,8 m2

nımına yönelik uygulamalar, bisiklet ve yaya odaklı
alternatif ulaşım çözümleri konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Gaziosmanpaşa “Arazi Kullanım” başlığında %19
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%34’tür.
EK-20’deki “Sürdürülebilir Kullanım” alt başlığında
yer alan soruların yanıtlarına göre; Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için kişi başına
düşen aktif yeşil alan miktarını artırma, gıda güvenliği ile ilgili uygulamaları destekleme, kentsel tarım
uygulamaları yapma, ekolojik tarımı destekleme ve
tabiat varlıklarının kontrolü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Afet Alanı” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Gaziosmanpaşa Belediyesi
afet acil durum planı yapma, deprem, sel, su baskını,
taşkın alanlarını tespit etme ve bu durumlara karşı
önlem alma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

GAZİOSMANPAŞA
ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı
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296.967

GÜNGÖREN

Yapılan karnelendirme çalışmasında Güngören Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %13’lük bir başarı elde etmiştir.
Güngören Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında %36
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%46’dır.
EK-21’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Güngören Belediyesi’nin,
ağaçlandırma, ağaç tahribini önlemesi, bitki türlerinin sağlıklı büyümesi ve hayvanların yaşam kalitesini artırma ve haklarını korunması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; hassas ekosistemlere
zarar gelmesini önleme, istilacı yabancı türleri takip
etme ve engelleme, hayvan ambulansı konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
Güngören Belediyesi “İklim Krizi” başlığında hiç
puan alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %16’dır.

0,7 m2

EK-21’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Güngören Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için iklim krizinin etkilerini azaltmaya
yönelik uygulamalar yapma ve bunları kamuoyu ile
paylaşma, iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik; iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda
iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk
analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur
suyu toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler konusunda çalışmalarını
geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Güngören Belediyesi’nin
karbon emisyonu hesabı, yeşil bina, karbon emisyonun azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımı arttırma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

GÜNGÖREN
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yapı sayısı
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3,15 m2

541.453

KADIKÖY

Yapılan karnelendirme çalışmasında Kadıköy Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %52’lik bir başarı elde etmiştir.
Kadıköy Belediyesi “Ulaşım” başlığında %93 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-22’deki Ulaşım başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Kadıköy Belediyesi’nin araçların
karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt kullanımına yönelik uygulamalar yapması, bisiklet ve
yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri geliştirmesi
olumlu çalışmaları arasındadır.
Kadıköy Belediyesi “Enerji” başlığında %29 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%25’tir.

EK-22’deki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Kadıköy Belediyesi’nin elektrik tasarrufu üzerine uygulamalar yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı
sıra; yenilenebilir enerji kullanımı, üretimi ve üretiminin teşviki ve konu ile ilgili kurum içi eğitimi gibi
konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Kadıköy Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için binalarda ısı yalıtımı
ve şehir aydınlatmasından tasarruf etmesi olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; enerji verimliliği ile ilgili kurum içi eğitimi verme ve kamuoyunu teşvik etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir

KADIKÖY
ortalama
yapı sayısı

ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

YA P I

U YG U L A M A

Ö LÇ M E

İYİ ÖRNEK
Kadıköy Belediyesi AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde, Türkiye Avrupa Vakfı ve Kadıköy Kent Konseyi ile ortaklaşa olarak “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi”
kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı hazırlamıştır. Bu plan ile hedeflerinin
2030 yılına kadar karbon emisyonunu %40 oranında azaltmak olduğunu belirtmişlerdir. Kadıköy Belediye’sinin bu projesi İklim Eylem Planı yapan 2 belediyeden biri olarak iyi örneklerde yerini almaktadır. Aynı
zamanda Kadıköy Belediyesi Kemal Sunal Parkı, Ekolojik Yaşam Parkı projesine dönüştürülmüştür. İçerisinde Kompost Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak saman balyası kullanılmıştır. Saman
balyası doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik
ayak izi düşüktür. Bu iki uygulama iyi örnek uygulamalarıdır.
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442.649

KAĞITHANE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Kağıthane Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %30’luk bir başarı elde etmiştir.
Kağıthane Belediyesi “Çevre Yönetimi” başlığında
%46 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %45’tir.
EK-23’deki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan
soruların yanıtlarına göre; Kağıthane Belediyesi’nin
Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001) sertifikasına
sahip olması, ulusal ve uluslararası çevre kuruluşları
ile bağlantısının olması ve çevre dostu teknolojileri
teşvik etmesi olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun
yanı sıra; çevre durum raporu hazırlama ve STK,
kamu ve üniversiteler ile iş birliği sağlama gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir

0,9 m2

Kağıthane Belediyesi “Atık” başlığında %47 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’tür.
EK-23’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Kağıthane Belediyesi’nin pil, ambalaj ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması olumlu çalışmaları arasındadır.
Yeşil Belediye olmak için Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak envanter çalışması ve bunların geri dönüşümünü yapma, inşaat atıkları kontrolü, ASBEST
kontrolü ve atık lastik konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.

KAĞITHANE
ortalama
yapı sayısı
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ortalama
uygulama sayısı

ortalama
ölçme sayısı

2,8 m2

463.433

KARTAL

Yapılan karnelendirme çalışmasında Kartal Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %55’lik bir başarı elde etmiştir.
Kartal Belediyesi “Atık” ve “Çevre Yönetimi” başlıklarında %85 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıklardaki
genel ortalaması sırasıyla %58 ve %45’tir.
EK-24’teki “Çevre Yönetimi” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Kartal Belediyesi’nin Çevre
Yönetim Sistemleri (ISO 14001) sertifikasına sahip
olması, ulusal ve uluslararası çevre kuruluşları ile
bağlantısının olması, çevre dostu teknolojileri teşvik etmesi, çevre durum raporu hazırlaması ve STK,
kamu ve üniversiteler ile iş birliği sağlaması olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; uluslararası
sözleşmelere dahil olarak, yükümlülüklerini yerine
getirmesi konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
EK-24’teki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Kartal Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı

firma desteği alması, Evsel Elektrikli ve Elektronik
Atık (AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli
olarak envanter çalışması yapması ve bunların geri
dönüşümünü yapması, inşaat atıklarının kontrolü,
ASBEST kontrolü olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra; kompost yapımına yönelik teşvik
edici uygulama ve atık gıda geri dönüşümü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Kartal Belediyesi “Ulaşım” başlığında %33 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-24’teki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Kartal Belediyesi’nin araçların karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt kullanımına yönelik uygulamalar yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için bisiklet ve
yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretmesi ve
elektrikli taşıtların şart istasyonlarının yapılması konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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KARTAL

463.433

2,8 m2

İYİ ÖRNEK 1

Kartal Belediyesi aynı zamanda yerleşim alanlarında
yeni yalıtım ve alternatif enerji kullanım yöntemleriyle enerji verimliliğini arttırmak ve oluşacak yeni
modelin ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan R2CITIES projesinin
ortaklarından biridir. Yerleşim ölçeğinde, binaların
enerji performansında bütüncül gelişmeler sağlamak
için maliyet etkin çözüm çalışmaları gibi hedefleri
olan proje iklim krizine karşı Kartal Belediyesi’nin
özellikle enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalar yaptığını
göstermektedir.

Kaynak: URL 3 URL-3, http://www.ekodenge.com/ R2CİTİES Projesi.
23 Eylül 2019.

İYİ ÖRNEK 1

Kartal Belediyesi MAREM Projesini hayata geçirmektedir. MAREM projesi ile ekolojik dengenin korunması için araştırmalar yapmaktadır. Marmara Denizi
genelinde 60 adet istasyon bazında biyolojik çeşitliliği
saptamak amacıyla plankton ve fauna örnekleri alınmıştır. Kartal Belediyesi Marmara Denizi’nin biyolojik çeşitliliğini korumak adına çok iyi bir örnek projeye imza atmıştır.

Kaynak: URL-4, https://www.zerobooksonline.com/ Marem Projesi
Marmara Denizi 2017 Senesi Çalışma Verileri. 23 Eylül 2019.
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770.393

KÜÇÜKÇEKMECE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Küçükçekmece
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %25’lik bir başarı elde etmiştir.
Küçükçekmece Belediyesi “Atık” başlığında %43
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’tür.
EK-25’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Küçükçekmece Belediyesi’nin pil, ambalaj ve yağ atıklarını türlerine göre toplaması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; Evsel Elektrikli ve
Elektronik Atıkların (AEEE) geri dönüşümü, inşaat
atıklarının ve ASBEST kontrolü, atık yönetiminde
lisanslı firma desteği alma, kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulama ve atık gıda geri dönüşümü
konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

1,1 m2

Küçükçekmece Belediyesi “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında hiç puan alamamıştır.
İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %33’tür.
EK-25’deki “Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre;
Yeşil Belediye olmak için bu kirlilikleri denetleme
ve azaltma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

KÜÇÜKÇEKMECE
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497.586

MALTEPE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Maltepe Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %43’lük bir başarı elde etmiştir.
Maltepe Belediyesi “Atık” başlığında %81 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-26’daki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Maltepe Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması, Evsel Elektrikli ve Elektronik
Atıkların (AEEE) geri dönüşümünü yapması, inşaat atıklarını ve ASBEST kontrolünü yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; Evsel
Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak envanter yapımı konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.

3,2 m2

Maltepe Belediyesi “Ulaşım” başlığında %13 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-26’daki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Maltepe Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya
ve elektrikli taşıt kullanımına yönelik uygulamalar
yapma, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretme ve elektrikli taşıtların şarj istasyonlarının yapımı konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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1,7 m2

698.260

PENDİK

Yapılan karnelendirme çalışmasında Pendik Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %43’lük bir başarı elde etmiştir.
Pendik Belediyesi “Ulaşım” başlığında %73 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-27’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Pendik Belediyesi’nin araçların
karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt kullanımına yönelik uygulamalar yapması ve bisiklet
odaklı alternatif ulaşım çözümleri üretmesi olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; yaya odaklı
alternatif ulaşım çözümleri üretmesi konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Pendik Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %15 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır.

EK-27’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Pendik Belediyesi’nin iklim
krizinin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar
yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu
çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik, iklim eylem planı
ve halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı
hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler
konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Pendik Belediyesi’nin
karbon emisyonu hesabı yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için; yeşil bina,
karbon emisyonun azaltma ve yenilenebilir enerji
kullanımı arttırma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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YA P I

U YG U L A M A

Ö LÇ M E

İYİ ÖRNEK
Pendik Belediyesi, 2018 yılında Tam Otomatik Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi kurmuştur.
Yaptığı geri dönüşümlerle, iklim krizinin başlıca nedenlerinden olan karbon salınımını azaltarak, “Düşük
Karbon Kahramanı” seçilmiştir. Tam Otomatik Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi iyi uygulama
örnekleri arasında yerini almıştır.
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402.391

SANCAKTEPE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Sancaktepe
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %23’lük bir başarı elde etmiştir.
Sancaktepe Belediyesi “Biyoçeşitlilik” başlığında
%42 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %46’dır.
EK-28’deki “Biyoçeşitlilik” başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Sancaktepe Belediyesi’nin
hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemesi, ağaçlandırma, ağaç tahribini önlemesi ve bitki türlerinin
sağlıklı büyümesi olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra; istilacı yabancı türleri takip etme
ve engelleme, hayvanların yvaşam kalitesini artırma
ve haklarını koruma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

0,7 m2

Sancaktepe Belediyesi “Enerji” başlığında %12 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%25’tir.
EK-28’deki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Sancaktepe Belediyesi’nin elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, üretimi ve üretiminin teşvik ve konu ile ilgili
kurum içi eğitimi gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Sancaktepe Belediyesi’nin binalarda ısı yalıtımı ve şehir aydınlatmasından tasarruf etmesi olumlu çalışmaları arasındadır.
Yeşil Belediye olmak viçin; enerji verimliliği ile ilgili
kurum içi eğitimi verme ve kamuoyunu teşvik etme
konularında çalışmalarını geliştirmelidirv
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SARIYER

Yapılan karnelendirme çalışmasında Sarıyer Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %34’lük bir başarı elde etmiştir.
Sarıyer Belediyesi “Atık” başlığında %62 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-29’daki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Sarıyer Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği alması ve Evsel Elektrikli ve Elektronik
Atıkların (AEEE) geri dönüşümünü yapması olumlu çalışmaları arasındadır.
Bunun yanı sıra; AEEE miktarı ile türlerine ilişkin

6,7 m2

düzenli olarak envanter oluşturma, inşaat atıkları ve
ASBEST kontrolü, kompost yapımına yönelik teşvik
edici uygulama, atık gıda geri dönüşümü ve atık ile
ilgili kurum içi eğitimi verme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Sarıyer Belediyesi “Ulaşım” başlığında %7 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-29’daki “Ulaşım”” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Sarıyer Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya
ve elektrikli taşıt kullanımı, bisiklet ve yaya odaklı
alternatif ulaşım çözümleri geliştirme konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
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1,4 m2

180.524

SİLİVRİ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Silivri Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %32’lik bir başarı elde etmiştir.
Silivri Belediyesi “Atık” başlığında %68 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-30’daki “Atık Yönetimiv ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Silivri Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı
firma desteği almasıvve Evsel Elektrikli ve Elektronik Atıkların (AEEE) geri dönüşümünü yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra;
AEEE miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarakv

envanter oluşturma, inşaat atıkları ve ASBEST kontrolü, kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulama, atık gıda geri dönüşümü ve atık ile ilgili kurum
içi eğitimi verme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Silivri Belediyesi “Ulaşım” başlığında hiç puan alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin
bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-30’daki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Svilivri Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya
ve elektrikli taşıt kullanımı, bisiklet ve yaya odaklı
alternatif ulaşım çözümleri geliştirme konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
SİLİVRİ
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yapı sayısı
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uygulama sayısı
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ölçme sayısı
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İYİ ÖRNEK
Silivri Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) kurarak bölgedeki geleneksel tarım ve bölge koşullarına uygun alternatif bitki çeşitlerinin yetiştirilmesi konusunda
çalışmalar yürütmektedir. Kentsel tarımın ve bölgede bulunan çiftçilerin güçlendirilmesi açısından iyi bir
örnek olan proje ile bölge toprağına uyumlu bitkilerin yetiştirilmesi desteklenmektedir. Aynı zamanda,
Silivri Ziraat Odası ile birlikte Toprak Bitki ve Su Tahlil Laboratuvarı projesini de hayata geçirerek bölge
çiftçisine yapmış olduğu tahlil ve araştırmalarla destek vermektedir. Silivri Belediyesi’nin hayata geçirmiş
olduğu bir diğer iyi örnek ise sahil kordonunda kişi yoğunluğunun fazla olduğu noktalara güneş enerjisi
ile çalışan akıllı banklar koymasıdır. Bu banklar aracılığıyla vatandaşların kullanımına sunulmak üzere
güneş enerjisiyle elektronik eşyaların şarjının yapılması mümkün olmaktadır.
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329.985

SULTANBEYLİ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Sultanbeyli
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %25’lik bir başarı elde etmiştir.
Sultanbeyli Belediyesi “Atık” başlığında %64 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’dir.
EK-31’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Sultanbeyli Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ
atıklarını türlerine göre toplaması, atık yönetiminde
lisanslı firma desteği alması, inşaat atıklarını kontrolünü yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; plastik kullanımını azaltma, ASBEST
kontrolünü, Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık
(AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak
envanter oluşturma ve geri dönüşümü konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.

0,7 m2

Sultanbeyli Belediyesi “Enerji” başlığında hiç puan
alamamıştır. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %25’tir.
EK-31’deki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Sultanbeyli Belediyesi’nin elektrik tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, üretimi ve üretiminin teşvik ve konu ile ilgili
kurum içi eğitimi gibi konularda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Sultanbeyli Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için binalarda ısı yalıtımı,
şehir aydınlatmasından tasarrufu, enerji verimliliği
ile ilgili kurum içi eğitimi verme ve kamuoyunu teşvik etme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

SULTANBEYLİ
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yapı sayısı
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ölçme sayısı
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528.514

SULTANGAZİ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Sultangazi Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %28’lik bir başarı elde etmiştir.
Sultangazi Belediyesi “Atık” başlığında %57 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%58’dir.
EK-32’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Sultangazi Belediyesi’nin pil, ambalaj ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, plastik kullanımını azaltma, kompost yapımına yönelik teşvik uygulaması
yapması, Evsel Elektrikli ve Elektronivk Atık (AEEE)
miktarı ile türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
oluşturması ve inşaat atıklarını kontrolünü yapması

2,1 m2

olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; ASBEST kontrolünü, AEEE ve atık gıdaların geri dönüşümü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.v
Sultangazi Belediyesi “Ulaşım” başlığında %7 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-32’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Sultangazi Belediyesi’nin Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt kullanımı, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri geliştirme konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.

SULTANGAZİ
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274.196

ŞİŞLİ

Yapılan karnelendirme çalışmasında Şişli Belediyesi,
gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama
%32’lik bir başarı elde etmiştir.
Şişli Belediyesi “Atık” başlığında %68 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-33’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Şişli
Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını
türlerine göre toplaması, kompost yapımına yönelik
teşvik uygulaması yapması, Evsel Elektrikli ve Elektronik Atıkların (AEEE) geri dönüşümünü yapması,
inşaat atıklarını ve ASBEST kontrolünü yapması
olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; atık
gıdaların geri dönüşümü konularında çalışmalarını
geliştirmelidir.
Şişli Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %13 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır.
EK-33’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Şişli Belediyesi’nin taşkın, sel, su

0,3 m2

baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapması
ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik, iklim eylem planı ve halk
sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler
konusunda çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı ekte
yer alan “Etki Azaltma” alt başlığında; Şişli Belediyesi’nin karbon emisyonu azaltma hedefinin belirlenmesi olumlu çalışmaları arasındadır. Ancak; karbon emisyon hesabı yapma ve azaltma, yeşil bina ve
yenilenebilir enerji kullanımı arttırma konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
Şişli Belediyesi “Ulaşım” başlığında %13 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %24’tür.
EK-33’deki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; bisiklet yollarını arttırma planının
yapılması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt kullanımı, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım çözümleri geliştirme konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
ŞİŞLİ
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252.923

TUZLA

Yapılan karnelendirme çalışmasında Tuzla Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %40’lık bir başarı elde etmiştir.
Tuzla Belediyesi “Enerji” başlığında %76 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %25’tir.
EK-34’teki “Yenilenebilir Enerji” alt başlığında yer
alan soruların yanıtlarına göre; Tuzla Belediyesi’nin elektrik tasarrufu uygulamalarının yapılması, yenilenebilir enerjinin kullanılması, üretimi ve
üretiminin teşvik edilmesi olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; yenilenebilir enerjiyle
ilgili kurum içi eğitimi gibi konularda çalışmalarını
geliştirmelidir. Aynı ekte yer alan “Enerji Verimliliği” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre; Tuzla
Belediyesi’nin binalarda ısı yalıtımının ve şehir aydınlatmasından tasarruf uygulamalarının yapılması
olumlu çalışmaları arasındadır.

Tuzla Belediyesi “Arazi Kullanım” başlığında %19
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%34’tür.
EK-34’teki “Sürdürülebilir Kullanım” alt başlığında
yer alan soruların yanıtlarına göre; Tuzla Belediyesi’nin kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını
artırması ve gıda güvenliği ile ilgili uygulamaları
desteklemesi olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil
Belediye olmak için kentsel tarım uygulamaları yapma, ekolojik tarımı destekleme ve tabiat varlıklarının kontrolü konularında çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı ekte yer alan “Afet Alanı” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Tuzla Belediyesi afet acil
durum planı yapma, deprem, sel, su baskını, taşkın
alanlarını tespit etme ve bu durumlara karşı önlem
alma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
TUZLA
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Tuzla, İstanbul’da kendi bünyesinde yenilenebilir enerji santrali işleten tek belediyedir. Şelale Kültür Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleriyle kültür merkezinin enerjisini yenilenebilir olarak sağlamakta, elektrikli araç şarj istasyonuna aktararak farklı alanlarda da kullanmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamakta
ve kendi enerjisini üreterek yerelini güçlendirmektedir. Ayrıca çöp konteynerlerine çip takarak doluluk oranlarını kontrol altına almıştır. Doluluk bilgileri merkezi sistemde toplanarak, çöp toplamaya çıkan araçların,
çöpün tam dolu olmadığı yerlerde gereksiz tur atmasını önlemiştir. Bu uygulama karbon salınımını ve hava
kirliliğini azaltarak enerji ve maddi tasarruf sağlamaktadır. Güneş enerjisi santrali ve mikroçipli konteyner
projeleriyle Tuzla’nın iyi uygulama örnekleridir.
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699.901

ÜMRANİYE

Yapılan karnelendirme çalışmasında Ümraniye Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %35’lik bir başarı elde etmiştir.
Ümraniye Belediyesi “Atık” başlığında %68 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-35’deki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü”
alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre;
Ümraniye Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ
atıklarını türlerine göre toplaması, atık yönetiminde lisanslı firma desteği alması, Evsel Elektrikli ve
Elektronik Atıkların (AEEE) geri dönüşümünü
yapması, inşaat atıklarını ve ASBEST kontrolünü
yapması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun
yanı sıra; AEEE miktarı ile türlerine ilişkin düzenli
olarak envanter yapımı, kompost yapımına yönelik
teşvik etme ve atık gıdaların geri dönüşümü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
“İklim Krizi” başlığında %10 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin
bu başlıktaki genel ortalaması ise %16’dır.

Yeşil Belediye olmak için karbon emisyonu azaltma
hedefini belirlenme, karbon emisyon hesabı yapma,
karbon emisyonunu azaltma, yeşil bina ve yenilenebilir enerji kullanımı arttırma konularında çalışmalarını geliştirmelidir. EK-35’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; taşkın,
sel, su baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar
yapması ve bunları kamuoyu ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; iklim
krizinin etkilerini azaltmaya yönelik, iklim eylem
planı ve halk sağlığı boyutunda iklim krizi yönetim planı hazırlama, iklim afeti risk analizi yapma,
ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama
havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika
ve teşvikler konusunda çalışmalarını geliştirmelidir.
Aynı ekte yer alan “Etki Azaltma” alt başlığındaki
soruların yanıtlarına göre; Yeşil Belediye olmak için
karbon emisyonu azaltma hedefini belirlenme, karbon emisyon hesabı yapma ve azaltma, yeşil bina ve
yenilenebilir enerji kullanımı arttırma konularında
çalışmalarını geliştirmelidir.
ÜMRANİYE
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İYİ ÖRNEK
Ümraniye Belediyesi, Endemik bir bitki türü olan Ümraniye Çiğdemi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Endemik türü belirleme ve ekosistemi korumaya yönelik bu çalışması “Biyoçeşitlilik” başlığı için önemli bir konudur. Bu nedenle Ümraniye Belediyesi’nin endemik türünü gözeterek açtığı Ümraniye Çiğdemi Araştırma,
Eğitim ve Koruma Merkezi iyi örnekler arasında yerini almıştır.
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533.570

ÜSKÜDAR

Yapılan karnelendirme çalışmasında Üsküdar Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda ortalama %41’lik bir başarı elde etmiştir.
Üsküdar Belediyesi “Atık” başlığında %70 oranında
başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %58’dir.
EK-36’daki “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü” alt
başlığında yer alan soruların yanıtlarına göre; Üsküdar Belediyesi’nin pil, ambalaj, lastik ve yağ atıklarını türlerine göre toplaması, Evsel Elektrikli ve
Elektronik Atık (AEEE) miktarı ile türlerine ilişkin
düzenli olarak envanter yapımı, inşaat atıklarını ve
ASBEST kontrolünü yapması olumlu çalışmaları
arasındadır. Bunun yanı sıra; AEEE geri dönüşümü,
kompost yapımına yönelik teşvik etme, atık yöneti-

minde lisanslı firma desteği alma ve atık gıdaların
geri dönüşümü konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
Üsküdar Belediyesi “Ulaşım” başlığında %13 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%24’tür.
EK-36’daki “Ulaşım” başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; Üsküdar Belediyesi’nin bisiklet
yollarını arttırma planının yapılması olumlu çalışmaları arasındadır. Yeşil Belediye olmak için araçların karbon salımını azaltmaya ve elektrikli taşıt
kullanımı, bisiklet ve yaya odaklı alternatif ulaşım
çözümleri geliştirme konularında çalışmalarını geliştirmelidir.
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İYİ ÖRNEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Atık Yönetim Merkezi içinde kendisine ait Geri Dönüşüm Tesisi açmıştır. Geri dönüşüm konusu iklim krizi ile uyumda çok önemlidir. Bu nedenle Atık Yönetim Merkezi projesi
iyi örnekler arasında yerini almaktadır. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi’nin Kuzguncuk Bostanı Projesi
kapsamında bostan olarak belirlenen ve ekime hazır hale getirilen dikim alanında kentsel tarım uygulaması
yapılmaktadır. Kuzguncuk Bostanı çocuk oyun alanları, bahçe sulama alanı, meyve bahçesi ve tarım alanları
ile hobi bahçeciliğinde iyi örnek olarak yerini almıştır.
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287.378

ZEYTİNBURNU

Yapılan karnelendirme çalışmasında Zeytinburnu
Belediyesi, gösterge setinin puanlanması sonucunda
ortalama %42’lik bir başarı elde etmiştir.
Zeytinburnu Belediyesi “Arazi Kullanım” başlığında
%78 oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise %34’tür. EK-37’deki “Sürdürülebilir Kullanım” alt başlığında yer alan soruların yanıtlarına
göre; kentsel tarım uygulamaları yapması, ekolojik
tarımı desteklemesi, tabiat varlıklarının kontrol
etmesi, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını
artırması ve gıda güvenliği ile ilgili uygulamaları
desteklemesi olumlu çalışmaları arasındadır. Aynı
ekte yer alan “Afet Alanı” alt başlığındaki soruların
yanıtlarına göre; var olan sel alanlarına dair önlem
alması, deprem tespiti yapması ve bunları kamuoyu
ile paylaşması olumlu çalışmaları arasındadır. Bunun yanı sıra; afet acil durum planı yapma, sel, su
baskını, taşkın alanlarını tespit etme ve bu durumlara karşı önlem alma konularında çalışmalarını geliştirmelidir.

Zeytinburnu Belediyesi “İklim Krizi” başlığında %3
oranında başarı göstermiştir. İstanbul’da bulunan 37
ilçe belediyesinin bu başlıktaki genel ortalaması ise
%16’dır.
EK-37’deki “Uyum” alt başlığında yer alan soruların
yanıtlarına göre; iklim krizinin etkilerini azaltmaya
yönelik; iklim eylem planı ve halk sağlığı boyutunda
iklim krizi yönetim planı hazırlama, taşkın, sel, su
baskını gibi felaketlere yönelik uygulamalar yapma,
iklim afeti risk analizi yapma, ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyu toplama havuzu projeleri hazırlama gibi uygulama, politika ve teşvikler konusunda
çalışmalarını geliştirmelidir. Aynı ekte yer alan “Etki
Azaltma” alt başlığındaki soruların yanıtlarına göre;
Yeşil Belediye olmak için karbon emisyonu azaltma
hedefini belirleme, karbon emisyon hesabı yapma
ve azaltma, yeşil bina ve yenilenebilir enerji kullanımı arttırma konularında çalışmalarını da geliştirmelidir.
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İYİ ÖRNEK
Zeytinburnu Belediyesi bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için başlattığı proje ile ilçe içinde bisiklet kullanımını arttırıcı ve teşvik edici çalışmalar yürütmektedir. Belediye başkanı ve belediye personelinin bisiklet
kullanımına geçmesi ile başlayan proje, haftalık bisiklet turlarının düzenlenmesi ve “ZEYBİS” projesi ile ilçe
genelinde yaygınlaşmıştır. Bu proje, ilçe sınırları içerisinde trafik yoğunluğunun ve motorlu araçlardan kaynaklanan fosil yakıt tüketiminin azaltılması iyi örnek uygulamasıdır.
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HARİTA : İstanbul’un kıyısı olan ilçeler haritası

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönergeler Yönetmeliği:
Madde 18: Sahil şeridi temizliği belediyelerce sağlanır,
Madde 19: Kıyı yapılanması belediyelerin kontrolü altındadır.
İstanbul’un 39 ilçesinin 23’ünün denize kıyısı bulunmaktadır. Bu ilçelerden ikisinin nüfusu 50.000’in
altında olduğu için stratejik plan veya faaliyet raporu yayınlama zorunluluğu yoktur. Bu nedenle
Adalar ve Şile ilçeleri proje kapsamına dahil edilmemektedir. Kalan 37 belediyenin 21’inin toplam
nüfusu 7.540.232 kişidir. Bu da İstanbul nüfusunun
%50’sinin kıyısı olan belediyelerde yaşadığını bize
göstermektedir. Buna rağmen toplanan veriler ışığında 21 belediyeden 9’unun “Kıyı Başlığı” altındaki
9 sorunun hiç birine olumlu yanıt vermediği görülmektedir. Başlıkta belediyelerin genel ortalaması ise
%28’dir. 8 belediye kıyı kirliliğine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Halk plajı olan belediye sayısı ise
11’dir. ortak çalışmalar yaparak alması gerekmektedir. Kıyı ve plaj temizliğini düzenli olarak yapan
belediye sayısı 7’dir.

Yerele yönelik kıyı ve plaj temizliği ile alakalı güçlendirme eğitimi yapan/düzenleyen belediye sayısı
ise sadece 1’dir. Yine tüm sorulara olumlu cevap veren sadece 1 belediye bulunmaktadır; o da Büyükçekmece Belediyesi’dir. Nüfus oranına göre özellikle
yereli güçlendirme eğitimlerinin önemi açıktır. İlçe
belediyeleri kıyı şeridi temizliğini Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütmekte ya da tüm sorumluluğu
Büyükşehir Belediyesi’ne vermektedir. Ancak yereli
güçlendirme gibi konularda ilçe belediyelerine büyük bir görev düşmektedir. Özellikle kendi kıyılarının temizliği konusuna eğilmeleri, İstanbul gibi bir
metropolün su ekosistemleri düşünüldüğünde hayati önem taşımaktadır. Boğaz’a kıyısı olan ilçelerin
sahil kıyılarında yaşanabilecek sürekli su baskınlarına yönelik tedbirlerini Çevre Bakanlığı ve İBB’yle
ortak çalışmalar yaparak alması gerekmektedir.

49

SONUÇ VE ÖNERİLER

5393 Belediye Kanunu’nun Madde 15a Fıkrasına
göre; “Belediye belde sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunur.” Bu kanuna göre ilçe
belediyeleri, mevzuata göre görev ve yetki alanında
olmasa dahi Çevre Bakanlığı, İSKİ ve Büyükşehir
Belediyesinin görev ve yetki alanlarına da yerelinin
çıkarları doğrultusunda müdahale etmelidir.
Belediyeler bütçe konusunda ekonomik maliyetlerden ziyade doğa ve toplum yararını göz önüne almalıdır. 37 ilçe belediyesinin taramaları sırasında
stratejik planlarda yeşil belediye kriterlerine uygun
projelerin bulunduğu ve bu konuda yapıların oluşturulduğu, ancak mevzuat, bütçe sıkıntıları veya
gündem değişikliği gibi gerekçelerle projelerin hayata geçirilmediği görülmüştür. Örneğin; Beşiktaş
Belediyesi’nin stratejik planında yer alan projelerin
bir kısmına başlamak üzere yapı çalışmaları gerçekleştirmiş ancak uygulamaya geçilmemiştir. Beykoz
Belediyesi, kentleşme sonucu görülen ısı adalarını
tespit etmiş ancak ısı adası etki azaltıcı çalışmaları
yürütmemiştir. Bağcılar Belediyesi’nin erken uyarı
sistemi projesi stratejik planda yer almış ancak uygulamaya geçilmemiştir.

50

Genel olarak 37 ilçe belediyesi de İSKİ’nin görev alanına girdiğinden atık su, gri su ve su arıtma konularında genelde herhangi bir çalışma yapmamaktadır.
Yer üstü ve yeraltı sularının önemi, ilçe belediyelerini su tasarrufuna yönelik harekete geçirmeli, yereli
güçlendirici eğitim çalışmaları ile gri-suyun yeniden
kullanımına dair forumlar yapılmalıdır. Gri su kullanımı ile su varlıklarının kullanımı, yeni su taşıma
kanallarının açılması ve inşaatlarda yaşanan doğa
tahribatının azaltılması son derece önemlidir.
Belediyeler iklim krizine karşı etki azaltma ve uyum
çalışmaları yapmalı ve yaptığı çalışmalarla denetleyici olmalıdır. İklim krizi kaynaklı yaşanabilecek
afetlerde ilk başvurulacak kuruluşun belediyelerin
olacağı unutulmamalıdır. Bu konuda yapılacak faaliyetler, genel olarak belediyelerde mevzuat dışı
olduğu için bir üst kuruluşun sorumluluğuna bırakılmıştır. Ancak 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da
yaşanan 5,8’ şiddetindeki depreminde yaşanan çeşitli aksaklıklar yurttaşların ilk olarak ilçe belediyelerine başvurduklarını bir kez daha göstermiştir.
İlçe belediyelerine düşen sorumluluk oldukça büyük ancak yapılamaz değildir.

İstanbul’un 17 milyonluk bir metropol olduğu göz
önünde bulundurularak, özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih gibi gündüz-gece nüfusu arasındaki farkın yüksek olduğu ilçelerde, afet eylem planı
mutlaka çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalardan
erişilebilir olmalıdır. Önce işyerlerinde olmak üzere
afet eylem planına bağlı olarak tatbikatlar yapılmalıdır. Toplanma alanlarının nicelik ve nitelik olarak
yetersizliği AFAD’ın yaptığı çalışmalarda görülmektedir. Bunun dışında yüksek nüfus yoğunluğuna
sahip Şişli, Bağcılar, Esenyurt gibi ilçelerde yaşanabilecek bir su sıkıntısında neler yapabileceğine dair
herhangi bir araştırma bulunmamaktadır.
Karbon salımı konusunda çalışan belediye sayısı
azdır. Genel olarak karbon emisyonunu düşürmeye
yönelik hedefler açıklanmış ancak karbon emisyon
hesabı ve karbon ayak izi ölçümleri yapılmamıştır.
Karbon salımı, sera gazı etkisine sebep olduğundan
iklim krizinin oluşmasının en büyük nedenlerindendir. Bu nedenle karbon salımı azaltmaya yönelik
çalışmalar, iklim krizi ve hava kirliliğine karşı atılabilecek en önemli adımlardan biridir. İlçe belediyeleri mevzuatlarında yer almamasına rağmen bisiklet
yolları ve toplu taşımayla ilgili teşvik edici çalışmalar yapmalıdırlar. Bununla ilgili olarak Zeytinburnu
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar vardır. Belediyeler
bisiklet yollarının toplu taşımaya olan entegrasyonu
konusunda da çalışma yapmamaktadırlar. Bakırköy
Belediyesi, Veli Efendi Hipodromu yanında yer alan
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı’na bisiklet
yolu yapmış ancak toplu taşımaya ve ana arter yollara entegre olmaması kullanım zorluğuna sebep olduğu için bu yol atıl durumda kalmıştır. Yeni yollar
yapması mümkün olmayan sınırları küçük ve yoğun
nüfuslu olan ilçelerde hava kirliliğini azaltacağı ve
karbon salımını düşüreceği için belediyelerin bisiklet yolları için gerekli adımları atmaları elzemdir.
Kentsel tarım, gıdaya erişilebilirliği ve gıda bağımsızlığını artırması açısından önemlidir. Metropolü
beslemek üzere kurulmuş olan tedarik zinciri karbon salımını yükselten önemli sebeplerdendir. Kara
yoluyla taşınan gıda maddelerinin çoğu uzun yolda
tahrip olmakta ve gıdaların daha dayanıklı hale gelmesi için endüstriyel tarım yöntemleri kullanılmaktadır. Bu durumda karbon salımı arttığı gibi insan
sağlığıyla da oynanmaktadır. Belediyeler kentsel

tarımı teşvik etmeli ve gıda taşımacılığını azaltmakyönünde çalışmalar yapmalıdır.
Havanın zehirli gazlardan temizlenmesi yaşam kalitesi açısından önemlidir. Enerji tasarrufu yapılması,
güneş enerjisi santrallerinin kurulması, denetimlerin yapılması, eğitim ve teşvik edici çalışmaların
yapılması çok önemlidir. 37 ilçeyi incelendiğinde
sadece Tuzla Belediyesi’nin Şelale Kültür Merkezi’nde güneş enerjisi paneli kurduğu görülmektedir. Bu
çalışma temiz yenilenebilir enerji uygulamalarından
biri olması nedeni ile son derece önemlidir.
Belediyeler Gürültü-Görüntü-Elektromanyetik-Işık
kirliliği konusundaki çalışmaları mevzuat nedeniyle
genel olarak Büyükşehir Belediyesine devretmişlerdir. İlçe belediyelerinde denetim dışında bir çalışma yapılmamaktadır. Ancak doğal hayatı etkileyen
toz, gürültü, ışık ve elektromanyetik kirliliğine karşı
önleyici önlemler alabilir, insan ve çevre hayatına
büyük zararı bulunan radyasyon yayan kirleticilere
yaptırım uygulayabilir.
Atık konusunda yapılacak en önemli çalışma atık
oluşumunun engellenmesidir. İlçe belediyelerinin
1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf atık üreticilerine düzenli
olarak denetim yapması, plastik kullanımının azaltılması, çöplerin ayrıştırarak toplanması ve kompost yapımı gibi güçlendirici eğitimleri bu anlamda
çok önemlidir. Atık ayrıştırması, belediyenin oluşum-ayrışım-bertaraf süreçlerinde atığın daha kolay
işleme alınmasını, geri dönüşümünü kolaylaştırmasını, dolayısıyla da karbon salımının azaltılmasını
ve ham madde tasarrufu yapılmasını sağlar, bu sebeplerle atık oluşumu önleyici çalışmalar yapmak
önemli ve gereklidir. İlçe belediyelerinin OSB ve
AVM gibi yerlerde gıda, teknoloji ve tekstil ürünleri gibi farklı çeşitlerde atıkların oluşması dolayısıyla
mutlaka işyerleri ile ortak çalışarak, atık önleme ve
ayrıştırma faaliyetleri yapmalı, yapılan çalışmalarını
titizlikle takip etmelidir.
Yeşil Belediye Karnesi sırasında incelenen ilçe belediyelerinin, yeşil belediye gösterge sorularına olumlu yanıt verdiği en yüksek oran %55’dir. Bu nedenle
ilçe belediyelerinin acil bir şekilde, yaşam kalitesini
yükseltmek amacıyla Yeşil Belediye olmak için çalışmalara başlamaları önerilmektedir.

51
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SONSÖZ
Sadece 2019 yılının haberlerini şöyle bir göz önüne
getirmeniz bile yeterli olabilir aslında: Büyük kentleri 10 dakika içinde esir alan yağışlar, Karadeniz’de
can ve mal kayıplarıyla dehşet saçan seller, İzmir ve
çevresini haftalarca dumana boğan bitimsiz orman
yangınları… Türkiye’nin sorunları elbette bunlarla
sınırlı değil ancak iklim krizi ile çok ciddi bir şekilde
başının dertte olduğunu söylemek çok da zor değil…
İklim Krizine neden olan fosil yakıtlara dayalı, ekosistemi sadece bir kaynak olarak gören kalkınma
döngüsünden bir türlü çıkamayan Türkiye, bunun
sonuçları ile de çok değişik boyutlarda hem kentlerde hem de kırsal alanlarda yüz yüze kalıyor, giderek
daha şiddetli şekilde kalmaya devam edecek gibi.
İklim krizine karşı bir master plandan yoksun, ne
tarımsal ne de kentsel anlamda bir uyum planına
sahip Türkiye için bu işin yolu, genelden özele değil,
özellerden genele uzanan bir yol izlemek zorunda
gibi gözüküyor. Bu noktada da yerel yönetimlerin
önemi ve ağırlığı doğal olarak artıyor.
İşin ilginç tarafı, dünyada da ulusal yönetimlerin
birçoğu, iklim krizi ve genel olarak sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda ikircikli ve tutuk adımlar atar ve bütünlükten yoksun politikalarla oyalanırken, yerel yönetimlerden çok daha net ve tutarlı
adımlara tanıklık etmemiz. Özellikle Trump sonrası
ABD’de kentlerin ve eyaletlerin, iklim değişikliği ve
sürdürülebilirlik adımlarında, merkezi yönetimle
taban tabana zıt politikalar geliştirmeleri dikkat çekiyor. Aynı süreç, değişik düzeylerde birçok ülkede
yaşanıyor. Ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmanın
yaşadığı bu sorunları, yerelden yükselen politikalarla açma olasılığı konusunda da hem dünyada hem
Türkiye’de ciddi tartışmalar yaşanıyor.
Bunun en belirgin işaretlerinden biri, geçtiğimiz
günlerde Kopenhag’daki C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’nde ortaya çıktı. Eylül ayında New
York’taki Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’nde onlarca ülkenin ulusal liderinden iklim krizi konusunda hemen hemen hiçbir ileri adım göremezken C40’a katılan, dünyanın en büyük şehirlerinin
belediye başkanları, küresel iklim acil durumunu

resmen tanıdıklarını açıkladılar. Yeni seçilen C40
Başkanı, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti
ile Kopenhag, Paris, Rio de Janeiro, Sidney ve Tokyo
gibi şehirlerin belediye başkanları, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinin altında
tutmak için iklim krizinden en fazla sorumlu olan
sektörlerden -ulaşım, sanayi, binalar ve atıklardankaynaklanan emisyonlarını azaltarak çevreyi koruma, ekonomiyi güçlendirme ve daha adil bir gelecek
inşa etme konusundaki taahhütlerini yenilediler.
Benzer bir gelişme, aslında Türkiye’de de yaşanıyor.
Mevcut ulusal kalkınma politikaların ötesine geçme
konusunda belediyelerde belirgin bir kıpırdanma
hissediliyor.
Bu noktada, yerel yönetimlerimizin sürdürülebilir
kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel süreçlerinin neresinde olduğunu bilmek giderek önemini
artırıyor. Klişe ama “ölçmeden yönetemezsiniz” gerçekten de. Somut durumu görmenin en önemli yolu
da doğru ve sağlıklı ölçüm yollarını, yani gösterge
setlerini doğru bir şekilde saptamaktan geçiyor.
Elinizde tuttuğunuz, Yeşil Gelecek Derneği’nin
hazırladığı Yeşil Belediye Karnesi Projesi ve Raporu’nun arka planında işte bu öncüller yatıyor. Eğer
somut durumu görebilir ve somut tahlillerde bulanabilirsek, önümüzdeki dönemde, bu alanda ilerleme kat etmemiz çok daha mümkün olabilir.
Hayat bizi yerellerden ilerleyen, ilmik ilmik örülen,
katılımcı ve demokratik bir sürdürülebilir kalkınma
yolculuğuna götürüyor gibi. Yeşil Karne çalışmasının bu uzun, zorlu ve master plansız yolda, ilk ama
önemli adımlardan birisi olması dileğiyle…

EKOIQ ve iklimhaber.org yayın yönetmeni
Barış Doğru
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EK-1
ARNAVUTKÖY
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İkl�m eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

HAYIR

Kentsel atıkların türler�ne göre ayrı toplanması hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

EVET

HAYIR

Isı Adası Etk�s�n� Azaltıcı projeler� var mı?

HAYIR

HAYIR

Isı Adası Etk�s�n� Azaltıcı projeler�n�n n�tel�k ve n�cel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönel�k teşv�k ed�c� uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönel�k teşv�k ed�c� uygulamalar hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n� azaltmaya yönel�k çalışmalar yapıyor mu?
İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n� azaltmaya yönel�k çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n� azaltmaya yönel�k çalışmalar yapan STK'larla �şb�rl�ğ� yapıyor mu?
İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n� azaltmaya yönel�k STK'larla yapılan �şb�rl�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İkl�m Kr�z Yönet�m Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İkl�m Kr�z Yönet�m Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Üret�len atığa yönel�k önley�c� çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üret�len atığa yönel�k önley�c� çalışmalar kamuoyuna b�ld�r�l�yor mu?

EVET

HAYIR

Atık p�ller toplanıyor mu?

EVET

Atık p�l toplanmasında yöntem�n n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında b�lg�lend�rme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projes� Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projes�n�n n�cel�k ve n�tel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını g�b� felaketler �ç�n alt yapı çalışmaları var mıdır?
Taşkın, sel, su baskını g�b� felaketler �ç�n alt yapı çalışmalarının n�cel�k ve n�tel�ğ� kamuyla
paylaşılıyor mu?
İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum sağlamayı ve �kl�m d�renc�n� artıran, düşük sera gazı em�syonunu teşv�k
eden pol�t�kası var mı?
İkl�m kr�z�ne uyum sağlamayı ve �kl�m d�renc�n� artıran, düşük sera gazı em�syonunu teşv�k
eden pol�t�kalar kamuyla paylaşılıyor mu?
İkl�m kr�z� hakkında b�lg� verd�ğ� b�r ver�tabanı var mıdır?

EVET

Beled�yeye a�t ger� dönüşüm tes�s� var mı?

HAYIR

Beled�yeye a�t ger� dönüşüm tes�s b�lg�ler� kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

İkl�m kr�z� hakkında b�lg� verd�ğ� ver�tabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

S�stemat�k gözlem veya erken uyarı s�stem� çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla �lg�l� b�lg�lend�rme, eğ�t�m ve sem�ner çağrısı yapılıyor mu?

EVET

S�stemat�k gözlem veya erken uyarı s�stem� çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İkl�m kr�z� �le �lg�l� güçlend�r�lmeye yönel�k çalışmalar veya eğ�t�mler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama s�stemler�, kamuyla koord�nasyon hal�nde m�? Mob�l uygulamalar, vs...

EVET

İkl�m kr�z� �le �lg�l� güçlend�rmeye yönel�k çalışma ve eğ�t�mler�n duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
EVET

Atık toplama-�şletme-bertaraf s�stemler� ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-�şletme-bertaraf s�stem�n�n n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında b�lg�lend�rme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu b�na �le �lg�l� çalışan b�r�m� var mı?
Beled�yeye a�t yeş�l sert�f�ka almış b�na var mı?

EVET
HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Beled�yeye a�t karbon em�syon hesabı var mı?

EVET

Beled�yeye a�t karbon em�syon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbon em�syonunu azaltma hedef� var mı?

HAYIR

Karbon em�syonunu azaltma hedef� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Beled�ye Başkanları Küresel İkl�m ve Enerj� Sözleşmes�'n� �mzalamış mı?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında b�lg� kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönet�m�nde l�sanslı f�rma desteğ� alınıyor mu?

EVET

Atık yönet�m�nde l�sanslı f�rma b�lg�ler� kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla �lg�l� b�lg�lend�rme, eğ�t�m ve sem�nerler yapılıyor mu?

EVET

EVET

Evsel Elektr�kl� ve Elektron�k Atık (AEEE) m�ktarı ve türler�ne �l�şk�n düzenl� olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektr�kl� ve Elektron�k Atık (AEEE) m�ktarı ve türler�ne �l�şk�n envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektr�kl� ve Elektron�k Atık (AEEE) ger� dönüşümü yapılıyor mu?
Evsel Elektr�kl� ve Elektron�k Atık (AEEE) ger� dönüşüm n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında kamuya
b�lg�lend�rme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması �ç�n gerekl� malzemen�n dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması �ç�n dağıtılan gerekl� malzeme hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özell�kle Kentsel Dönüşüm sürec�nde) herhang� b�r kontrole tab�� m�?

HAYIR

İnşaat atıkları (özell�kle Kentsel Dönüşüm sürec�nde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Beled�ye Başkanları Küresel İkl�m ve Enerj� Sözleşmes� yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p
get�rmed�ğ�n� kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İkl�m değ�ş�kl�ğ�n� azaltma ve adaptasyon g�r�ş�mler�n� arttırmak �ç�n yen�leneb�l�r enerj� kullanıyor
mu?

HAYIR

Üret�len yen�leneb�l�r enerj�n�n nasıl kullanıldığı b�lg�s� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Beled�ye bünyes�nde enerj� b�r�m� var mıdır?

HAYIR

Tem�z yen�leneb�l�r enerj� santraller� bulunuyor mu?

HAYIR

Tem�z yen�leneb�l�r enerj� santraller�n�n n�cel�k ve n�tel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Last�k toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektr�k tasarrufu üzer�ne çalışması bulunmakta mı?
Web s�tes� ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerj� tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla �lg�l�
kamuya b�lg� ver�l�yor mu?

EVET

Atık Last�k toplama ver�ler� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

Tem�z yen�leneb�l�r enerj� üret�m�n� destekled�ğ�n� duyuruyor mu?

EVET

Kurum �ç� tem�z yen�leneb�l�r enerj� konusuyla �lg�l� eğ�t�m yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerler�nden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum �ç� tem�z yen�leneb�l�r enerj� konusuyla �lg�l� eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve �çer�ğ�n� kamuyla paylaşıyor
mu?

İşyerler�nden toplanan atık yağ hakkında kamuya n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık yağ ger� kazanım tes�s�yle �ş yerler� arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum �ç� enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� eğ�t�m ver�l�yor mu?

HAYIR

Atık yağ ger� kazanımı �le �lg�l� denet�mler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum �ç� enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve �çer�ğ�n� kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması �le �lg�l� b�lg�lend�rme yapılıyor mu?

EVET

Plast�k kullanımının azaltılmasına da�r herhang� b�r çalışma var mıdır?

HAYIR

Plast�k kullanımının azaltılmasına da�r çalışmalar hakkında b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

Tem�z yen�leneb�l�r enerj� üret�m�n� destekl�yor mu?

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kurum b�nalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum b�nalarında uygulanan ısı yalıtımının n�cel�ğ� ve n�tel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları �ç�nde enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k kamuya teşv�k ed�c� çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları �ç�nde enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k kamuya teşv�k ed�c� yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şeh�r aydınlatmasına yönel�k tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

HAYIR

Şeh�r aydınlatmasına yönel�k tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda ger� dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� yönet�m� hakkında çalışan b�r�m var mı?

HAYIR

Atık gıda ger� dönüşümü uygulamaları hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları �le �lg�l� b�r�m� var mı?

HAYIR

EVET

HAYIR

Ortam hava kal�tes�ne �l�şk�n standartların bel�rlenmes� yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kal�tes�ne �l�şk�n standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� ölçüm ve değerlend�rmes� yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� ölçüm ve değerlend�rme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kal�tes� �ç�n önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kal�tes� �ç�n alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� standartlarında uluslararası �lkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kal�tes� standartlarında uluslararası �lkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla paylaşılıyor
mu?
Mevzuata uyum göster�lmed�ğ� durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum göster�lmed�ğ� durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbond�oks�t (CO2) salınımlarını azaltmak �ç�n beled�ye kend� araçları üzer�nde b�r çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbond�oks�t (CO2) salınımlarını azaltmak �ç�n beled�ye kend� araçları üzer�nde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Karbond�oks�t (CO2) salınımlarını azaltmak �ç�n beled�ye kend� b�naları üzer�nde b�r çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbond�oks�t (CO2) salınımlarını azaltmak �ç�n beled�ye kend� b�naları üzer�nde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı k�rleten tes�sler�n denetlenmes� gerçekleşt�r�l�yor mu?

HAYIR

Havayı k�rleten tes�sler�n denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etk�leyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etk�leyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� �ç�n bel�rlenen sınır değerler�n aşıldığı yerlere planlamada öncel�k ver�l�yor mu?

HAYIR

Hava kal�tes� �ç�n bel�rlenen sınır değerler�n aşıldığı yerlere planlamada ver�len öncel�kler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

HAYIR

Hava kal�tes� yönet�m stratej�s� kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

Kentsel atıkların türler�ne göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İkl�m afet� r�sk anal�z� �le �lg�l� kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

Hava kal�tes� yönet�m stratej�s� var mı?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönet�m� b�r�m� var mıdır?

İkl�m afet� r�sk anal�z� var mı?

Beled�yeye a�t yeş�l sert�f�ka almış b�naların n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı �le �lg�l� çalışan b�r�m� var mı?
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HAYIR

İkl�m eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

İkl�m kr�z� b�r�m� bulunmakta mı?

Kurum çalışanlarına atık yönet�m� eğ�t�m� ver�l�yor mu?

HAYIR

Kurum çalışanlarına ver�len eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� hakkında b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Beled�ye ekoloj�k tarım uygulamalarını destekl�yor mu?

HAYIR

Beled�ye destekled�ğ� ekoloj�k tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

K�ş� başına düşen akt�f yeş�l alan m²'s�n� arttırmaya yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan K�ş� başına düşen akt�f yeş�l alan m²'s� kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tab�at varlıklarında herhang� b�r artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tab�at varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenl�ğ� �le �lg�l� uygulamalara destek ver�yor mu?

EVET

Gıda güvenl�ğ� �le �lg�l� destekled�ğ� uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve ac�l durumlarla �lg�l� b�r b�r�m� var mı?

EVET

Deprem alanları tesp�t ed�ld� m�?
Tesp�t ed�len deprem alanları har�talar, raporlar, b�lg� notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tesp�t ed�ld� m�?

HAYIR

Tesp�t ed�len sel alanları har�talar, raporlar, b�lg� notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Sel alanı var �se buna yönel�k önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna b�lg� ver�l�yor mu?

HAYIR

Afet ac�l durum planı var mı?

HAYIR

Afet ac�l durum planı �le �lg�l� �lerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ac�l durum planı er�ş�me açık mı?

EVET

EK-1
ARNAVUTKÖY
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetlen�yor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltım denet�m sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönet�m� var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönet�m�n n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projes� Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekeler�n�n veya yapılarının denetlenmes� yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekeler�n�n veya yapılarının denet�m sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre b�r�m�n�n elektron�k ver�tabanı var mı?

HAYIR

Çevre b�r�m�n�n çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�n� destekl�yor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknoloj�ler�n aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR

Toplumun çevre yönet�m�ne katılımını kolaylaştıracak b�r�m� var mı?

EVET

Toplumun çevre yönet�m�ne katılımını kolaylaştıracak b�r�m� STK, Kamu ve Ün�vers�telerle �şb�rl�ğ�
yapıyor mu?

EVET

Toplumun çevre yönet�m�ne katılımını kolaylaştıracak b�r�m� STK, Kamu ve Ün�vers�telerle
yürütülen h�zmetler konusunda b�lg�lend�rme yapıyor mu?

HAYIR

Beled�yen�n "Çevre yönet�m s�stemler�" sert�f�kası var mı? (ISO 14001)

HAYIR

Kentsel atık suların yerleş�mlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı �ç�n çalışan b�r�m� var mı?

EVET

Gr�-Su kullanımına yönel�k çalışmalar var mı?

HAYIR

Gr�-Su kullanımına yönel�k çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faal�yetler�n�n paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının n�tel�ğ� hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde �mzası var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönel�k b�r b�r�m� var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönel�k herhang� b�r faal�yet yapılıyor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n� kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan b�r�m� var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönel�k yapılan faal�yetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekos�stem�n�n zaman �çer�s�ndek� değ�ş�m�ne yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekos�stem�n�n zaman �çer�s�ndek� değ�ş�m hakkında b�lg�lend�rme yapılıyor mu?

HAYIR

B�yoçeş�tl�l�k �le �lg�l� b�r�m� var mıdır?
Hassas ekos�stemlere zarar gelmes�n� önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla çalışma
yapılıyor
mu?
Hassas ekos�stemlere
zarar gelmes�n� önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

B�s�klet yollarının toplu taşımayla entegre olması �ç�n çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

B�s�klet yollarının toplu taşımayla entegre olması �ç�n yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET
EVET

Ağaç tahr�b�n� önlemeye yönel�k çalışmaların n�tel�ğ� ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

B�tk� türler�n�n sağlıklı büyümes� �ç�n çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

B�tk� türler�n�n sağlıklı büyümes� yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

B�yoloj�k çeş�tl�l�k �ç�n bel�rlenm�ş alan var mı?

HAYIR

B�yoloj�k çeş�tl�l�k �ç�n bel�rlenen alanların b�lg�lend�r�lmes� yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

İst�lacı yabancı türler tak�p sürec� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İst�lacı yabancı türler�n engellemes�ne yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?
İst�lacı yabancı türler�n engellemes�ne yönel�k yapılan çalışmaların n�tel�ğ� ve n�cel�ğ� kamuyla
paylaşılıyor mu?
B�yoçeş�tl�l�ğ�n ve ekos�stemler�n korunması ve sürdürüleb�l�r kullanımı �ç�n resm� kalkınma yardımı
alınıyor mu?
B�yoçeş�tl�l�ğ�n ve ekos�stemler�n korunması ve sürdürüleb�l�r kullanımı �ç�n alınan yardımlar kamu
oyu �le paylaşılıyor mu?
Stratej�k planda hayvan hakları �le �lg�l� maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kal�tes�n� artırmaya yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kal�tes�n� artırmaya yönel�k yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekos�steme ve b�yoçeş�tl�l�ğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının �çer�ğ� n�cel�k ve n�tel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları �le �lg�l� yerel� güçlend�rme eğ�t�mler� yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları �le �lg�l� eğ�t�mler�n kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları �le �lg�l� personele kurum �ç� eğ�t�m ver�l�yor mu?

HAYIR

Hayvan hakları �le �lg�l� personele ver�len eğ�t�m�n n�tel�k ve n�cel�ğ� kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı er�ş�leb�l�yor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Hayvan rehab�l�tasyon merkezler�nde / geç�c� bakımevler�nde sah�plend�rme çalışmaları yapılıyor
mu?
Hayvan rehab�l�tasyon merkezler�nde / geç�c� bakımevler�nde sah�plend�rme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Sokak hayvanlarına ücrets�z veter�nerl�k h�zmetler�n� duyuruyor mu?

HAYIR

IŞIK

Hayvan rehab�l�tasyon merkezler�n�n / geç�c� bakımevler�n�n n�cel�k ve n�tel�k durumunu paylaşıyor
mu?
Sokak hayvanlarına ücrets�z veter�nerl�k h�zmet� bulunuyor mu?

ULAŞIM

HAYIR

Ağaç tahr�b�n� önlemeye yönel�k çalışmalar yapılıyor mu?

İst�lacı yabancı türler tak�p ed�l�yor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tesp�t ed�len �çme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Ağaçlandırmaya yönel�k çalışmaların n�tel�ğ� ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

İçme suyu varlıkları tesp�t ed�ld� m�?

ELEKTRO
MANYETİ

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları �le �lg�l� çalışan b�r b�r�m var mıdır?

B�s�klet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

B�s�klet yollarını arttırmaya yönel�k çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması �ç�n çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması �ç�n yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye �l�şk�n herhang� b�r uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye �l�şk�n herhang� b�r uygulaması haberdar ed�l�yor mu?

HAYIR

Beled�yen�n elektr�kl� taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Beled�yen�n elektr�kl� taşıt uygulamasından kamu n�cel�k ve n�tel�k olarak b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Beled�yede elektr�kl� taşıtların şarj �stasyonlarına yönel�k çalışma var mıdır?
Beled�yede elektr�kl� taşıtların şarj �stasyonlarına yönel�k çalışmasından kamu n�cel�k ve n�tel�k
olarak b�lg�lend�r�l�yor mu?
Gürültü �zleme b�r�m� var mıdır?

HAYIR
HAYIR
EVET

Gürültü düzenlemeler� yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeler� hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Gürültü k�rl�l�ğ�n� g�der�c� çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü k�rl�l�ğ�n� g�der�c� çalışmalar hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

EVET

Doğal hayatı etk�leyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etk�leyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Hava� f�şek kullanımını yasaklamaya yönel�k çalışma var mı?

HAYIR

Hava� f�şek kullanımını yasaklamaya yönel�k çalışmalar hakkında kamuya b�lg�lend�rme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü k�rl�l�ğ� �zleme b�r�m� var mıdır?

EVET

Görüntü k�rl�l�ğ� g�der�c� çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü k�rl�l�ğ� g�der�c� çalışmalar hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

EVET

Görüntü k�rl�l�ğ� konusunda �dar� yaptırım uygulanan �şletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü k�rl�l�ğ� konusunda �dar� yaptırım hakkında kamuya b�lg�lend�rme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık k�rl�l�ğ� �zleme b�r�m� var mıdır?

HAYIR

Işık k�rl�l�ğ�n� g�der�c� çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık k�rl�l�ğ�n� g�der�c� çalışmalar hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR

Elektromanyet�k k�rl�l�ğ� �zleme b�r�m� var mıdır?

HAYIR

Elektromanyet�k k�rl�l�ğ� g�der�c� çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyet�k k�rl�l�ğ� g�der�c� çalışmalar hakkında kamu b�lg�lend�r�l�yor mu?

HAYIR
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EK-2
ATAŞEHİR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

EVET

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

EVET

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim kriz ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim kriz ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET
EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

ATIK

EVET

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR
HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA
LİMİT AŞIMI

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

paylaşılıyor mu?
İklim krizine birimi bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

EVET

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

HAYIR

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

EK-2

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET
EVET
HAYIR
EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

ATAŞEHİR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-3
AVCILAR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA
LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?
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HAYIR

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

İklim afeti risk analizi var mı?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET

EK-3
AVCILAR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
EVET

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

IŞIK

Tasarruf

A�k Su

SU

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

Kalite

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre müdürlüğü var mı?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-4
BAĞCILAR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

UYUM

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?
Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?
Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?
Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

İKLİM KRİZİ

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?
İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?
Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?
Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?
ETKİ AZALTMA

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?
Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?
Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?
Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAVA KALİTESİ

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Atık toplama noktaları var mı?
Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?
Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR
HAYIR
HAYIR

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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Atık piller toplanıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
HAYIR
EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

LİMİT AŞIMI

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

ATIK

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
HAYIR
İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?
EVET
İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu? EVET
ASBEST kontrolü yapılıyor mu?
EVET
ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?
EVET
Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?
EVET
Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
EVET
İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?
EVET
İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
EVET
Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?
EVET
Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?
EVET
Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?
EVET
Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?
HAYIR
Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?
HAYIR
Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?
EVET
Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
HAYIR
Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?
HAYIR
Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
HAYIR
Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?
HAYIR
Kentsel tarım uygulamaları var mı?
EVET
Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
HAYIR
Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?
HAYIR
Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?
HAYIR
Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
EVET
Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?
HAYIR
Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?
HAYIR
Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?
EVET
Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?
HAYIR
Deprem alanları tespit edildi mi?
HAYIR
Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?
Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?
Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?
Afet acil durum planı var mı?
Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?
Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

EK-4
BAĞCILAR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?
Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

SU

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

A�k Su

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Atıksu arıtması yapılıyor mu?
Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Tasarruf

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?
Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?
Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?
İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?
Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

EVET
EVET
EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan ambulansı mevcut mu?
Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?
Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?
Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?
Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?
Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?
Gürültü izleme birimi var mıdır?
Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?
Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)
Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

ULAŞIM

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

GÜRÜLTÜ

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?
Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?
Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

GÖRÜNTÜ

Kalite

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

Çevre müdürlüğü var mı?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?
Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

EK-5
BAHÇELİEVLER
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

UYUM

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?
Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?
Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?
Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

İKLİM KRİZİ

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?
İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?
Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?
Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ETKİ AZALTMA

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?
Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?
Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?
Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?
Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?
Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?
Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?
Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAVA KALİTESİ

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?
Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?
Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?
Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Atık toplama noktaları var mı?
Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?
Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?
Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?
Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR
EVET
İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu? HAYIR
ASBEST kontrolü yapılıyor mu?
HAYIR
ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?
HAYIR
Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?
EVET
Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?
EVET
Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
EVET
İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?
HAYIR
İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
HAYIR
Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?
EVET
Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?
HAYIR
Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?
HAYIR
Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?
HAYIR
Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?
HAYIR
Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?
EVET
Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?
EVET
Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?
HAYIR
Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
HAYIR
Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?
HAYIR
Kentsel tarım uygulamaları var mı?
HAYIR
Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
HAYIR
Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?
HAYIR
Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?
HAYIR
Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
EVET
Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?
HAYIR
Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?
HAYIR
Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?
EVET
Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
EVET
Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?
EVET
Deprem alanları tespit edildi mi?
HAYIR
Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

Atık piller toplanıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

LİMİT AŞIMI

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

ATIK

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?
Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?
Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?
Afet acil durum planı var mı?
Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?
Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

EK-5
BAHÇELİEVLER
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?
Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

SU

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

A�k Su

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Atıksu arıtması yapılıyor mu?
Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Tasarruf

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?
Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?
Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?
Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?
Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?
Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?
İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?
Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET

EVET
EVET
EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?
Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Hayvan ambulansı mevcut mu?
Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?
Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?
Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?
Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?
Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?
Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?
Gürültü izleme birimi var mıdır?
Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?
Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

EVET
EVET

EVET
HAYIR
EVET
EVET
EVET
HAYIR
EVET
EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)
Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

ULAŞIM

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

GÜRÜLTÜ

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre müdürlüğü var mı?

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?
Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?
Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

GÖRÜNTÜ

Kalite

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?
Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?
Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?
Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET
HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
EVET
EVET
EVET
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

EK-6
BAKIRKÖY
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?
Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?
Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-6
BAKIRKÖY
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

SU
A�k Su
Tasarruf

Çevre müdürlüğü var mı?

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EK-7

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

EVET

EVET

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

BAŞAKŞEHİR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-7
BAŞAKŞEHİR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EK-8
BAYRAMPAŞA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?
Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

HAYIR

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

AFET ALANI

UYUM

İklim afeti risk analizi var mı?
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HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-8
BAYRAMPAŞA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR
HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-9
BEŞİKTAŞ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ATIK

EVET

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET
EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET
HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAVA

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

LİMİT AŞIMI

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

EVET

AFET ALANI

UYUM

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-9
BEŞİKTAŞ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET
EVET
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

EVET

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

EVET

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan ambulansı mevcut mu?

EVET

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

EVET

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

GÜRÜLTÜ

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

EVET

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-10

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR
EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

AFET ALANI

UYUM

BEYKOZ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-10
BEYKOZ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

EVET

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

EVET

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

EVET

GÜRÜLTÜ

EVET

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

HAYIR

ARAZİ KULLANIM

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

AFET ALANI

LİMİT AŞIMI

HAVA

HAVA KALİTESİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

ETKİ AZALTMA

İKLİM KRİZİ

UYUM

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET
EVET
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-12

İklim değişikliği birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliği ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim değişikliği ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

LİMİT AŞIMI

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim değişikliğine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim değişikliğine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim afeti risk analizi var mı?

AFET ALANI

UYUM

BEYOĞLU
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-12
BEYOĞLU
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

EVET

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-13

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

EVET

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?
Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAVA KALİTESİ

EVET

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim afeti risk analizi var mı?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

BÜYÜKÇEKMECE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

EVET

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

EVET

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-13
BÜYÜKÇEKMECE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

EVET

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

EVET

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ÇEVRE YÖNETİMİ

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

EVET

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

EVET

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

EVET

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

EVET

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-14

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET
HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

ATIK

EVET

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?
Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

ÇATALCA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

EVET

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-14
ÇATALCA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR
HAYIR

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

EVET
EVET

EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

EVET

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

EVET
HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

Tasarruf
BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

BİYOÇEŞİTLİLİK

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

A�k Su

SU

Kalite

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

EVET

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

ATIK

HAYIR

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

EVET

ARAZİ KULLANIM

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

AFET ALANI

UYUM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA KALİTESİ

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAVA

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?
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EVET

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

EVET

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

EVET

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

EVET

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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EVET

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

EVET

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

EVET

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

EVET

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

EVET
EVET

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

EVET

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

GÜRÜLTÜ

EVET

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EVET

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

EVET

HAYIR

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET
EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

EVET

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?
Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?
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Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

EVET

EVET
HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Afet acil durum planı var mı?

EVET

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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EVET

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

EVET

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre müdürlüğü var mı?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

EVET

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

HAVA KALİTESİ
HAVA
LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim afeti risk analizi var mı?

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
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HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

ETKİ AZALTMA

İKLİM KRİZİ

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-17

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

HAYIR
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?
İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

ESENYURT
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-18

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

EVET
EVET
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim krizini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK

EVET

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR
HAYIR

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizi uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

EYÜPSULTAN
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET

EK-18
EYÜPSULTAN
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

EVET

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

EVET

GÜRÜLTÜ

EVET

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
EVET
EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?
Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?
İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

FATİH
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET
EVET
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-19
FATİH
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?
Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

EVET
EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

EVET
EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR
HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

GAZİOSMANPAŞA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-20
GAZİOSMANPAŞA
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

EVET
EVET
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?
İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET
EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

HAYIR
HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-21

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?
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HAYIR

AFET ALANI

UYUM

GÜNGÖREN
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-21
GÜNGÖREN
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

EVET

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET
HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

EVET

EVET

EVET

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET
HAYIR

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA KALİTESİ

EVET

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

LİMİT AŞIMI

EVET

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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EVET

AFET ALANI

UYUM

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

EVET

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

EVET
EVET
EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

EVET
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?
İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET
EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

EVET

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET
EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR
HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?
Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ULAŞIM

EVET

IŞIK

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

EVET

Yağmur suyu yönetimi var mı?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-23

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

EVET

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?
Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

KAĞITHANE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET

EK-23
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SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?
Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

HAYIR
HAYIR
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

HAYIR
EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

EVET

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

EVET

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

EVET

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET
EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

EVET

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-24
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET
EVET

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

EVET

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

EVET
EVET

ULAŞIM

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

HAYIR

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

EVET

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

EVET

EVET

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

104

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-25
KÜÇÜKÇEKMECE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EVET

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR
EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET
EVET

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

EVET
HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET
HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

EVET
HAYIR

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAVA KALİTESİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?
Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim afeti risk analizi var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

EVET

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

EVET

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

ULAŞIM

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET
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EK-27
PENDİK
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET
EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

EVET

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?
Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ

EVET

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

EVET

EK-27
PENDİK
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR
HAYIR

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

EVET
HAYIR

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

EVET

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

A�k Su
Tasarruf

Çevre müdürlüğü var mı?

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti riskkrizi
analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?
Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

HAYIR

EVET
HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

SANCAKTEPE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-28
SANCAKTEPE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET
EVET
EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

EVET

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

EVET

GÖRÜNTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-29

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

EVET
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

ATIK

EVET

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

112

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

SARIYER
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-29
SARIYER
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

EVET

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR
HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

113

EK-30
SİLİVRİ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

HAYIR
HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR

HAYIR

ARAZİ KULLANIM

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

AFET ALANI

UYUM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

ÇEVRE YÖNETİMİ

EVET

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

HAYIR

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-31

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

EVET

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET
EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

HAYIR

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?
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Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

UYUM

SULTANBEYLİ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-31
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

EVET

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR
HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

HAYIR

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

HAYIR

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR
HAYIR

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET
HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?
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HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

AFET ALANI

UYUM

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-32
SULTANGAZİ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

EVET

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

EVET

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

EVET
HAYIR
HAYIR
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

IŞIK

SU
A�k Su
Tasarruf

Çevre müdürlüğü var mı?

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-33

İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

EVET

HAYIR
HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

AFET ALANI

İKLİM KRİZİ

UYUM

ŞİŞLİ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-33

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

Çevre müdürlüğü var mı?

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

EVET
HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR
EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
EVET
EVET

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

EVET

HAYIR
EVET
EVET
HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

EVET
HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
EVET

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?
Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?
Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?
Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

HAYIR
EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?
Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

HAYIR
EVET
HAYIR
EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR
EVET

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR
EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR
EVET

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR
EVET

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR
EVET

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

GÖRÜNTÜ

EVET

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

HAYIR

GÜRÜLTÜ

HAYIR

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ÇEVR E YÖNETİMİ

Afet acil durum planı erişime açık mı?

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

ŞİŞLİ
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR
EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

HAYIR

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

HAYIR

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

EVET

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

EVET

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

EVET

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

EVET

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?
Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET
HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

EVET

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

EVET

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

EVET

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?
Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

EVET

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR

ARAZİ KULLANIM

EVET
EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?

AFET ALANI

UYUM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAVA

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

HAYIR

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR
HAYIR
HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

EVET

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

EVET
EVET
HAYIR
EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

EVET

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

EVET

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

HAYIR

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

HAYIR

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR
EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

HAYIR

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?
Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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HAYIR
HAYIR

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

HAVA KALİTESİ
HAVA

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

LİMİT AŞIMI

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

AFET ALANI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

ETKİ AZALTMA

İKLİM KRİZİ

UYUM

ÜMRANİYE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

HAYIR

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

EVET

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

EVET

Afet acil durum planı var mı?

EVET

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-35
ÜMRANİYE
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimi var mı?

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

EVET

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

Çevre müdürlüğü var mı?

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

EVET

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

HAYIR

ULAŞIM

EVET

EVET
EVET
HAYIR

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

EVET
EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?
Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

GÖRÜNTÜ

HAYIR
HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

HAYIR

IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

ELEKTROM
ANYETİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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EK-36
ÜSKÜDAR
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

EVET

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

EVET

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

EVET
HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

HAYIR

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

EVET

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

EVET

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

EVET

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?

HAYIR

Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

EVET
HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

ATIK

EVET

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

EVET
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

EVET

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

EVET

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

EVET

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

HAYIR

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

EVET

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

HAYIR

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

EVET

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR
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EVET

EVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

ARAZİ KULLANIM

İKLİM KRİZİ
ETKİ AZALTMA
YENİLENEBİLİR ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
HAVA KALİTESİ
HAVA

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?
Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

İklim krizi hakkında
krizibilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?
İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

AFET ALANI

UYUM

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

LİMİT AŞIMI

EVET

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

HAYIR

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET
HAYIR

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

HAYIR

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

EVET

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR
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HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

EVET

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET
EVET

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

HAYIR

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

HAYIR
HAYIR
EVET

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

HAYIR

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

EVET

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

EVET

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

EVET

GÖRÜNTÜ

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?
Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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İklim krizi birimi bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı bulunmakta mı?

HAYIR

İklim eylem planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim afeti risk analizi var mı?

HAYIR

İklim afeti risk analizi ile ilgili kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projeleri var mı?

HAYIR

Isı Adası Etkisini Azaltıcı projelerinin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor mu?
İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Yönetimi birimi var mıdır?

HAYIR

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması sağlanıyor mu?

EVET

Kentsel atıkların türlerine göre ayrı toplanması hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar var mı?
Kompost yapımına yönelik teşvik edici uygulamalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

EVET

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Üretilen atığa yönelik önleyici çalışmalar kamuoyuna bildiriliyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan STK'larla işbirliği yapıyor mu?

HAYIR

Atık piller toplanıyor mu?

EVET

İklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik STK'larla yapılan işbirliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı var mı?

HAYIR

Atık pil toplanmasında yöntemin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Halk Sağlığı Boyutunda İklim Kriz Yönetim Planı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık toplama noktaları var mı?

EVET

Yağmur Toplama Havuzları Projesi Var mı?

HAYIR

Atık toplama noktaları kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Toplama Havuzları Projesinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmaları var mıdır?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesisi var mı?

HAYIR

Belediyeye ait geri dönüşüm tesis bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Taşkın, sel, su baskını gibi felaketler için alt yapı çalışmalarının nicelik ve niteliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikası var mı?
İklim krizine uyum sağlamayı ve iklim direncini artıran, düşük sera gazı emisyonunu teşvik
eden politikalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği bir veritabanı var mıdır?

HAYIR

İklim krizi hakkında bilgi verdiği veritabanı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

HAYIR

Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor mu?

EVET

Ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında bilgi kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma desteği alınıyor mu?

EVET

Atık yönetiminde lisanslı firma bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminerler yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Atıklarla ilgili bilgilendirme, eğitim ve seminer çağrısı yapılıyor mu?

EVET

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışma sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirilmeye yönelik çalışmalar veya eğitimler yapılıyor mu?

HAYIR

Katı atık toplama sistemleri, kamuyla koordinasyon halinde mi? Mobil uygulamalar, vs...

HAYIR

İklim krizi ile ilgili güçlendirmeye yönelik çalışma ve eğitimlerin duyurusu yapılıyor mu?

HAYIR
HAYIR

Atık toplama-işletme-bertaraf sistemleri ayrı ayrı yürütülüyor mu?
Atık toplama-işletme-bertaraf sisteminin niteliği ve niceliği hakkında bilgilendirme kamuya
yapılıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu bina ile ilgili çalışan birimi var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış bina var mı?
Belediyeye ait yeşil sertifika almış binaların niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?
Sera gazı ile ilgili çalışan birimi var mı?

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması yapılıyor mu?

HAYIR

HAYIR

Sera gazı salınım hesaplaması kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı var mı?

HAYIR

Belediyeye ait karbon emisyon hesabı kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi var mı?

HAYIR

Karbon emisyonunu azaltma hedefi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalamış mı?

HAYIR

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

ATIK

HAYIR

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sistematik gözlem veya erken uyarı sistemi çalışması yapılıyor mu?

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter
çalışması yapılıyor mu?

HAYIR
EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) miktarı ve türlerine ilişkin envanter çalışması kamuyla
paylaşılıyor mu?

EVET

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşümü yapılıyor mu?

HAYIR

Evsel Elektrikli ve Elektronik Atık (AEEE) geri dönüşüm niteliği ve niceliği hakkında kamuya
bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Yerelde atıkların toplanması için gerekli malzemenin dağıtımı yapılıyor mu?

EVET

Yerelde atıkların toplanması için dağıtılan gerekli malzeme hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) herhangi bir kontrole tabii mi?

EVET

İnşaat atıkları (özellikle Kentsel Dönüşüm sürecinde) kontrol sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

İklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon girişimlerini arttırmak için yenilenebilir enerji kullanıyor
mu?

HAYIR

Üretilen yenilenebilir enerjinin nasıl kullanıldığı bilgisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Belediye bünyesinde enerji birimi var mıdır?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santralleri bulunuyor mu?

HAYIR

Temiz yenilenebilir enerji santrallerinin nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Atık Lastik toplaması yapılıyor mu?

HAYIR

Elektrik tasarrufu üzerine çalışması bulunmakta mı?

EVET

Atık Lastik toplama verileri kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

ASBEST kontrolü yapılıyor mu?

EVET

ASBEST kontrolü sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Web sitesi ve yerel kaynaklar aracılığıyla enerji tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili
kamuya bilgi veriliyor mu?

EVET

Evlerden Atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini destekliyor mu?

HAYIR

Evlerden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

HAYIR

İşyerlerinden atık yağ toplaması yapılıyor mu?

EVET

İşyerlerinden toplanan atık yağ hakkında kamuya niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Temiz yenilenebilir enerji üretimini desteklediğini duyuruyor mu?
Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitim yapılıyor mu?

HAYIR

Kurum içi temiz yenilenebilir enerji konusuyla ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla
paylaşıyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanım tesisiyle iş yerleri arasında sözleşme yapılması sağlanıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Atık yağ geri kazanımı ile ilgili denetimler yapılıyor mu?

EVET

Kurum içi enerji verimliliği ile ilgili eğitimin niteliği ve içeriğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Halka atık yağ toplaması ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair herhangi bir çalışma var mıdır?

HAYIR
HAYIR

Kurum binalarında ısı yalıtımı sağlanıyor mu?

HAYIR

Kurum binalarında uygulanan ısı yalıtımının niceliği ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici çalışmalar yürütüyor mu?
İlçe sınırları içinde enerji verimliliğine yönelik kamuya teşvik edici yürütülen çalışmalar
duyuruluyor mu?

EVET

Plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar hakkında bilgi veriliyor mu?

EVET

Kurum çalışanlarına atık yönetimi eğitimi veriliyor mu?

HAYIR

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları var mı?

EVET

Kurum çalışanlarına verilen eğitimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veriliyor mu?

HAYIR

EVET

Atık gıda geri dönüşümü yapılıyor mu?

EVET

HAYIR

Hava kalitesi yönetim stratejisi var mı?

HAYIR

Atık gıda geri dönüşümü uygulamaları hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Kentsel tarım uygulamaları ile ilgili birimi var mı?

EVET

Hava kalitesi yönetim stratejisi kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartların belirlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Ortam hava kalitesine ilişkin standartlar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme raporları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için önlem alınıyor mu?

HAYIR

Düşük olan hava kalitesi için alanın önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulunduruluyor mu?
Hava kalitesi standartlarında uluslararası ilkeler göz önünde bulundurulduğu kamuyla
paylaşılıyor mu?
Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda alınan zorlayıcı önlemler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi araçları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde bir çalışma
yapıyor mu?

EVET

Karbondioksit (CO2) salınımlarını azaltmak için belediye kendi binaları üzerinde yaptığı
çalışmaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Havayı kirleten tesislerin denetlenmesi gerçekleştiriliyor mu?

HAYIR

Havayı kirleten tesislerin denetlenme sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı önlemler alınıyor mu?
Doğal hayatı etkileyen koku ve toza karşı alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor
mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada öncelik veriliyor mu?

HAYIR

Hava kalitesi için belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlere planlamada verilen öncelikler
paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

HAYIR

ARAZİ KULLANIM

HAYIR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI

Şehir aydınlatmasına yönelik tasarruf çalışmaları duyuruluyor mu?
Hava kalitesi yönetimi hakkında çalışan birim var mı?

AFET ALANI

LİMİT AŞIMI

HAVA

HAVA KALİTESİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

ETKİ AZALTMA

İKLİM KRİZİ

UYUM

ZEYTİNBURNU
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI

Kentsel tarım uygulamaları var mı?

EVET

Kentsel tarım uygulamalarının niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Belediye ekolojik tarım uygulamalarını destekliyor mu?

EVET

Belediye desteklediği ekolojik tarım uygulamalarını kamuyla paylaşıyor mu?

EVET

Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'sini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Arttırılan Kişi başına düşen aktif yeşil alan m²'si kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Tabiat varlıklarında herhangi bir artma veya azalma var mı?

EVET

Tabiat varlıklarında artma veya azalma oranları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili uygulamalara destek veriyor mu?

EVET

Gıda güvenliği ile ilgili desteklediği uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Afet ve acil durumlarla ilgili bir birimi var mı?

EVET

Deprem alanları tespit edildi mi?
Tespit edilen deprem alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor
mu?
Sel, su baskını, taşkın alanları tespit edildi mi?

EVET

HAYIR

Tespit edilen sel alanları haritalar, raporlar, bilgi notları vb. araçlarıyla kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Sel alanı var ise buna yönelik önlem alınıyor mu?

EVET

Alınan önlemler hakkında kamuoyuna bilgi veriliyor mu?

EVET

Afet acil durum planı var mı?

HAYIR

Afet acil durum planı ile ilgili ilerlemeler ve raporlar paylaşılıyor mu?

HAYIR

Afet acil durum planı erişime açık mı?

HAYIR

EK-37
ZEYTİNBURNU
YEŞİL BELEDİYE
GÖSTERGE
SONUÇLARI
HAYIR

Tespit edilen içme suyu varlıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltımları denetleniyor mu?

HAYIR

Suya yapılan bütün atık boşaltım denetim sonuçları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

EVET

Çevre biriminin elektronik veritabanı var mı?

EVET

Çevre biriminin çevre durum raporlarını yayılmasını sağlıyor mu?

HAYIR

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini destekliyor mu?

EVET

Çevre dostu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasını yapıyor mu?

EVET
EVET

Yağmur Suyu Toplama Projesi Yapılıyor mu?

HAYIR

Yağmur Suyu Toplama Proje çıktıkları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetlenmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Su şebekelerinin veya yapılarının denetim sonuçları kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı için çalışan birimi var mı?

HAYIR

Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi var mı?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle işbirliği
yapıyor mu?
Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak birimi STK, Kamu ve Üniversitelerle
yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirme yapıyor mu?
Belediyenin "Çevre yönetim sistemleri" sertifikası var mı? (ISO 14001)

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar var mı?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla bağlantısı var mı?

EVET

Gri-Su kullanımına yönelik çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşlarıyla faaliyetlerinin paylaşılıyor mu?

EVET

ÇEVRE YÖNETİMİ

HAYIR

ÇEVR E YÖNETİMİ

HAYIR

Yağmur suyu yönetimin niteliği ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET
EVET
HAYIR

Atıksu arıtması yapılıyor mu?

HAYIR

Atıksu arıtması çalışmalarının niteliği hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik bir birimi var mı?

HAYIR

Su kullanımını azaltmaya yönelik herhangi bir faaliyet yapılıyor mu?

EVET

Su kullanımını azaltmaya yönelik yapılan faaliyetler kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bisiklet yollarını arttırma planı var mı?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişimine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Bisiklet yollarını arttırmaya yönelik çalışmalarını kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Su ekosisteminin zaman içerisindeki değişim hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

HAYIR

Biyoçeşitlilik ile ilgili birimi var mıdır?

HAYIR

Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?
Bisiklet yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?
Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Yaya yollarının toplu taşımayla entegre olması için yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Ağaç tahribini önlemeye yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi için çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Bitki türlerinin sağlıklı büyümesi yapılan çalışmalar paylaşılıyor mu?

EVET

ULAŞIM

Ağaçlandırmaya yönelik çalışmaların niteliği ve sayısı kamuyla paylaşılıyor mu?

Uluslararası sözleşmelerde imzası var mı?

EVET

Uluslararası sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kamuyla paylaşıyor mu?

HAYIR

Ulaşım planlaması yapan birimi var mı?

HAYIR

EVET

EVET

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları var mı?

HAYIR

Araçsızlaştırma/yayalaştırma uygulamaları kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması var mıdır?

EVET

Araçların karbon salınımını düşürmeye ilişkin herhangi bir uygulaması haberdar ediliyor mu?

EVET

Biyolojik çeşitlilik için belirlenmiş alan var mı?

EVET

Belediyenin elektrikli taşıt uygulaması var mı?

HAYIR

Biyolojik çeşitlilik için belirlenen alanların bilgilendirilmesi yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyenin elektrikli taşıt uygulamasından kamu nicelik ve nitelik olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
HAYIR

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışma var mıdır?

İstilacı yabancı türler takip süreci kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Belediyede elektrikli taşıtların şarj istasyonlarına yönelik çalışmasından kamu nicelik ve nitelik
olarak bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

Gürültü izleme birimi var mıdır?

HAYIR

HAYIR

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kamuyla paylaşılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin / geçici bakımevlerinin nicelik ve nitelik durumunu
paylaşıyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmeti bulunuyor mu?

EVET

Sokak hayvanlarına ücretsiz veterinerlik hizmetlerini duyuruyor mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları yapılıyor
mu?

EVET

Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde / geçici bakımevlerinde sahiplendirme çalışmaları
duyuruluyor mu?

EVET

İlaçlama çalışmaları ekosisteme ve biyoçeşitliliğe uygun yapılıyor mu?

HAYIR

İlaçlama çalışmalarının içeriği nicelik ve niteliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili yereli güçlendirme eğitimleri yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili eğitimlerin kamuya duyurusu yapılıyor mu?

EVET

Hayvan hakları ile ilgili personele kurum içi eğitim veriliyor mu?

HAYIR

Hayvan hakları ile ilgili personele verilen eğitimin nitelik ve niceliği kamuyla paylaşılıyor mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı mevcut mu?

HAYIR

Hayvan ambulansı erişilebiliyor mu?

HAYIR

GÖRÜNTÜ

EVET

Stratejik planda hayvan hakları ile ilgili maddeler bulunmakta mı?

GÜRÜLTÜ

EVET

GÜRÜLTÜ-GÖRÜNTÜ-ELEKTROMANYETİK-IŞIK

İstilacı yabancı türlerin engellemesine yönelik yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği kamuyla
paylaşılıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için resmi kalkınma
yardımı alınıyor mu?
Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için alınan yardımlar
kamu oyu ile paylaşılıyor mu?

Gürültü düzenlemeleri yapılıyor mu?

EVET

Gürültü düzenlemeleri hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Gürültü kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler alınıyor mu?

HAYIR

Doğal hayatı etkileyecek gürültüye karşı önlemler hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışma var mı?

HAYIR

Havai fişek kullanımını yasaklamaya yönelik çalışmalar hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor
mu?

HAYIR

Görüntü kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım uygulanan işletme var mıdır?

EVET

Görüntü kirliliği konusunda idari yaptırım hakkında kamuya bilgilendirme yapılıyor mu?

EVET

Işık kirliliği izleme birimi var mıdır?

IŞIK

İstilacı yabancı türler takip ediliyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

Çevre müdürlüğü var mı?

Yağmur suyu yönetimi var mı?

Hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
çalışma
yapılıyor mu? zarar gelmesini önlemek veya mevcut zararı engellemek amacıyla
Hassas ekosistemlere
çalışmalar kamuyla paylaşılıyor mu?
Ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

BİYOÇEŞİTLİLİK

HAYIR

İçme suyu varlıkları tespit edildi mi?

ELEKTROM
ANYETİK

Tasarruf

A�k Su

SU

Kalite

Yerüstü ve yeraltı suları ile ilgili çalışan bir birim var mıdır?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Işık kirliliğini giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği izleme birimi var mıdır?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar yapılıyor mu?

HAYIR

Elektromanyetik kirliliği giderici çalışmalar hakkında kamu bilgilendiriliyor mu?

HAYIR
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