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İklim krizi, her ne kadar 'çevre sorunu'
olarak görülse de, temelinde toplumsal
bir sorundur.

En büyük çevre sorunu olan iklim krizini,
yönetenlerin keyfiyetlerine bırakılamayacak kadar
önemli, toplumun her kesiminin sorumluluk
üstlenmesi ile başa çıkılabilecek bir durum olarak
görüyoruz.

TOPLUM
DESTEKLİ
DÖNÜŞÜM

Neden-sonuç bağları
açısından bakıldığında
da, fen bilimlerinin
konusu olduğu kadar,
ekonomi ve sosyal
bilimlerinin de çalışma
alanında yer
almaktadır.

Bu kritik süreçte,
"Çevreci Dönüşüm
Çalıştayı"nı düzenleyen
ATSO ve Antalya
Büyükşehir
Belediyesi'ne, katkı
koyan tüm paydaşlara
çok teşekkür ederiz.
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Paris Anlaşması
ile bütün ülkeleri
kapsayan yeni
bir döneme
geçildiğini
söyleyebiliriz.

Yapılan anlaşmalar,
verilen taahhütler,
yasal düzenlemeler
ve yönetmeliklere
uyma zorunluluğu
ile birlikte, bireysel
yaşam algılarımızın
ve yaşam
tarzlarımızın da
dönüşmesi
gerekiyor.

Araştırmamız Antalya'da da iklim krizi ile ilgili
olarak en temel kaygının, doğal afetlerin artması,
diğer önemli kaygının ise gıda erişim sorunu
olduğunu ortaya koydu.

Çalışma grubumuz, Antalya özelinde kamuoyu
algısınının yönünü, farkındalık ve bilinç düzeyini
ölçmek amacıyla, sosyal medya üzerinden
"kamuoyu iklim algısı araştırması" gerçekleştirdi.

Kamuoyu
çözüm için,
sorumluluk
alma ve
katkı
koymaya
hazır.

Sonuç
oldukça
sevindirici.
Zira
katılımcıların
önemli ölçüde
tüketim
alışkanlıklarını
değiştirmeye
hazır oldukları
görülüyor.

Davranışlarımız;
alışkanlıklara ve rutinlere
bağlı, bilinçsizce ve
otomatik olarak gerçekleşse
de, “öğrenme”
davranışlarımız üzerinde
çok güçlü bir etkiye sahip
"Eğitim"i doğru bilgilenme yoluyla, insanın
düşüncelerinde, duygularında ve
davranışlarında yaşanan, nitelikli değişim
ve gelişim süreçleri olarak benimsiyoruz.
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Toplum
desteğinin,
sürdürülebilir
ekonomik
gelişme ve
kentsel
dönüşüm
politikası için,
bu süreçte yeni
oyuncuların
aktifleştirilmesi
gerekiyor.

Bu bağlamda
en uygun ölçek
olarak,
mahalle düzeyinde
çalışma yürütülmesi
kabul görmektedir

önerilerimiz

ekonomik külfet
getirmek yerine,
katkı sağlayacak,
benimsenmesi
muhtemel
çözümlerdir

Hedefimiz “eko” ön
ekli bir sürü sözcük
türetmek değil

geleceğimizi
kurtarmak

Temenni ve talebimiz; çalıştayda yer alan,
almayan belediyeler, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum ve özel sektörün
"çevreci dönüşüm sosyal çözüm ağı" içinde yer
almalarıdır.

Bu çalıştayın
ardından başlatacağımız
"toplum destekli karbon
nötr" projesiyle Antalya'nın
karbon ayakizini, hedeflerin
çok üzerine çıkartabiliriz.
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Çünkü bizler;
Antalya'da kenti yönetenler ve
kente yön verenlerle birlikte,

çok güzel bir
yola çıktık

Hedefe
giden bu
yolda,
çözümün bir
parçası
olmanın
heyecanını
taşıyoruz

Yaşamaktan daha fazla keyf alacağımız
Antalya’mızın geleceğini kurtarmak adına,
katkı koyan, emek veren herkese teşekkür
ediyorum
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