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ÇEVRE HAFTANIZ KUTLU OLSUN !
İklim değişikliğini durdurmak için yapısal sorunlarla mücadele etmek
gerekiyor. Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve sıfır atık ilgilenmemiz gereken en önemli
konular oldu. Temiz çevre, temiz gelecek için fosil yakıtların kullanımından vazgeçmek
ve başta seyahat, beslenme ve enerji israfı olmak üzere tüketim alışkanlıklarımızı da ciddi
biçimde değiştirmemiz lazım. Karbon ve Sudaki ayak izlerimizi azaltarak çevreyi
korumak için katkımızı arttırmalıyız. İklim değişikliği, ani sıcaklık değişiklikleri, sel,
kasırga ve kuraklık gibi daha sık görülen aşırı hava olayları; bulaşıcı hastalıkların ve
virüslerin üremesi için ideal olan bir alan oluşturuyor Koronavirüs dünyayı hayal dahi
edilemeyecek şekilde değiştirdi. Covit 19 pandemisi sonrası yeni bir dünya gerçeği ile
karşı karşıya kaldık. Yaşam alanımız olan küresel dünyada, küresel bir salgın ve
kırımdan sonra belki kapitalizmi ehlileştirip yeryüzü ve atmosferi daha az tahrip eden,
insancıl ve dayanışmacı, eşitlikçi ve demokratik sürdürülebilir bir toplumsal yaşama
doğru geçişi deneyebiliriz. Dünyada; insan hakları, adalet, eşitlik, hayvan sevgisi, çevre
duyarlılığı, çocuklara ve kadınlara saygı gibi duyguların artmasını ve belirleyici olmasını
diliyoruz.
Sürdürülebilir bir yaşam için doğamızı koruyalım.
Sizleri de çevre aktivitelerimizde aramızda görmek istiyoruz.
Birleşmiş Milletlerin 1972 yılında aldığı karar ile doğayı koruma konusunda duyarlılık yaratmak
ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için her yıl 5 Haziran "Dünya Çevre Günü". 5-11 Haziran da Çevre
Haftası olarak kutlanmaktadır.
Doğal çevrenin kirletilmesi tüm ülkelerin ortak sorunu olarak hız kesmeden devam etmekte,
çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkilemektedir. Uygarlık, endüstrileşme sonucu insan
gücüne ihtiyaç duydukça kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göç etmekte,
kentlerin nüfusu artmakta, endüstrileşmeyle çevre sorunları katlanarak büyümekte, çevre kirlenmesi
önüne geçilemez bir hal almaktadır.
5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü teması “Doğa İle Uyumlu Yaşamak”, “Küresel Biyoçeşitlilik”.
Biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) gezegenimizin yaşam çeşitliliğidir. Dünyamızda bitki, hayvan,
mikroorganizma olarak tanımlanan çeşitliliktir. Ekosistemin yenilenmesi, gıda güvenliği, iklim krizi, su
temini ve biyoçeşitlilik için bozulmuş ve yok edilmiş ekosistemlerin yenilenmesi, tarımsal, kuru ve nemli
topraklar, orman, deniz ve kıyı, iç sular, ada ve dağ biyoçeşitliliği için 26 gigaton sera gazı salımının
atmosferden alınması öngörülmektedir. Bir milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
olduğundan bahsedilen günümüzde çok geç olmadan "Dönüştürücü Değişim" için teknolojik,
ekonomik, sosyal etkenlerin yeniden yapılandırılması doğamızın adeta onarılması ve sürekli korunması
için çalışmamız lazım.
İSMMMO Çevre Komitesi olarak doğayı ve çevreyi korumak ve sivil toplum örgütleri ile küresel
ısınmanın hızla arttığı, ormanların ve canlıların katledildiği her dönemde, toplumsal farkındalık
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yaratmak, çeşitli organizasyonlarla bilinçlenme sağlamak için ortak etkinlik çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
Çevre koruma, ağaçların ve yeşilin korunması, erozyon, çorak toprakları canlandırma ve
ağaçlandırma, denizlerin temiz tutulması . deniz canlılarının korunması, denizlerin doğru ve verimli
kullanılması, çevre temizliği için mücadele,sokakların temiz tutulması, temizlik kurallarına uyulması ve
çocuklara temizlikle ilgili konuların öğretilmesi,ambalaj atıkları başta olmak üzere diğer zararlı atıkların
yeniden geri dönüşüme kazandırılması çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi, toplu ağaç
dikme organizasyonları, geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve sıfır atık çöp toplama, kağıt, cam,
elektronik ve diğer ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi için atık kutuları ve konteynerlerin temini ve
yerleşimi, belediyeler ile birlikte çalışmak, okullarda çeşitli toplantılar düzenlenerek özellikle yeni neslin
çevre konusunda bilinçli olması amaçlanarak toplumsal farkındalık yaratmak gibi süreçler ve etkinlikler
görev alanımızdadır.
Çevre gününüz kutlar, sürdürülebilir yaşam için doğamızı koruma hedefimizde sizleri de çevre
aktivitelerimizde aramızda görmek isteriz.

İSMMMO Çevre Komitesi
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