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YEREL YÖNETİMLER,, ÇEVRE VE 50. ULUSLARARASI
ÇEVRE-JEOLOJİ KURULTAYI (İSTANBUL-1997)

Ülkemizdeki siyasal ve ekonomik belirsizlikler her geçen gün hızlı bîr ivme île düzensiz ve bek-
lenmeyen bir biçimde yer değiştirmeye devam ederken, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, katılım-
cı, yaptırımcı ve demokratik gücü olan yerel yönetim modelinin biran önce yaşama geçirilmesi
gerçeği güderek haklılık kazanmaktadır.. Yerel yönetimler, seçildikleri sürelerde siyasal ve ekono-
mik belirsizliklerden olabildiğince az etkîlenmelidirier ki, direk hizmet üreten bu yönetim biçimleri
halkın gereksinimlerini zamanında ve doğru bîr biçimde karşılayabilsinler. Belediye yönetimleri
her ne kadar bir siyasi görüşün temsilcileri iseler de, Belediye öncelikle hizmet üreten bir kuruluş-
tur. Politik nedenlerle hareket etmemelidirler. Ne yazık kî ülkemizde seçilen, özellikle Refah Partili
belediye başkanları sokak, park ad« değiştirmeyi, sanata tükürmeyi ve cami açmakla uğraşmayı
daha çok seviyorlar.

Başlatılmış projelerin doğru olanları, fizibil olanları hiç zaman geçirilmeksizin devam ettirilmeli,
yeni projeler ise, kendilerinden sonra gelecek yönetimlerce fazlaca tartışmaya neden olmayacak
projeler olmalıdır. Örneğin İstanbul için Melen Çayı, Yeşil Çay Su Projeleri, Metro Projesi, Ankara,
için Bakay Projesi, Metro-Ankaray Projeleri, İzmir için, Büyük Kanal Projesi ve Hızlı Tramvay Pro-
jesi gibi daha birçok projelerin her ne koşul olursa olsun devam ettirilmesi gerekmektedir.

Bu konularda yapılacak spekülatif davranışların hiç kimseye bir faydası olmayacağı gibi büyük
kentlerimize ve ülkemize büyük zararı olur. Yine büyük kentlerimizde özellikle İstanbul'da su kirlili-
ği, hava kirliliği, çöp, trafik gibi sorunlar için başlatılmış projelere ara vermeksizin devam edilmeli,
projelerin önü açılmalıdır. Bu sorunların günlük çözümlerinin yanında orta ve uzun vadedeki çö-
zümleri içinde Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetimler ilgili meslek oda ve dernekleri ile bilimsel ku-
ruluşlar ve kurumlarla eşgüdümlü olarak master projeler hazırlamalıdırlar. Bu projeler için gerekli
finans kaynakları da kesintiye uğramayacak şekilde temsin edilmelidir. Aksi davranışlar ise bu gün
özellikle İstanbul'un yaşadığı su krizinden daha kötü sonuçları doğurabileceği gibi, çöp, hava, su
kiri iliğinde ve diğer çevire konularında da çok daha ciddî sorunların yaşanacağı kesindir. Durum
böylesine vahimken Yerel Yönetimler gelecekte ileriye sürecekleri nedenlerle inandırıcı olamazlar.

Yerel Yönetimler, günümüzün çağdaş kent kavramını oluşturan insanca yaşanabilir bir kentte
standart; bir yaşamı temin için, Mimari bozulma, gıda kirlenmesi , su kirlenmesi, hava kirlenmesi»
gürültü kirliliği,, çöp sorunu yerleşim düzeni, trafik anarşisi gibi büyük kentlerin her gün giderek ar-
tan sıkıntılarına kalıcı ve gerçekçi çözümler bulmak zorundadırlar, Bu çözümlere, önerilere, yaşa-
dıkları kente, ülkeye ve insanlara ellerinden gelen gayreti göstermek Yerel ve Merkezi Yönetimle-
rin yapacağı projelere katkı koymak meslek odalarının da görevi ve sorumluluğudur. Bu anlayışla
odamız 48.si 20-24 Şubat 1995'de Ankara'da yapılacak Türkiye Jeoloji Kurultayının 5O.sini Ulus-
lararası nitelikte Çevre ve Jeoloji başlığı altında İstanbul'da 2-6 eylül 1997'de gerçekleştirecek-
tir.Bu anlamda Prof. Dr. Muharrem SATIR Başkanlığında oluşturulan Düzenleme Kurulu çalışma-
larını hızla sürdürmektedir, Gerçekleştirilecek bu etkinlik tüm üyelerimizin, üniversitelerimizin diğer
meslek, oda ve kuruluşlarının Yerel ve Merkezi Yönetimlerin katılımı ve destekleri ile yaşama geçi-
rilecektir.

Yerel yönetimliler, kentin tüm hizmetlerinde ve özellikle de çevre ile ilgili sorunların tesbiti ve çö-
zümlerinde başlatılmış olan demokratik ve katılımcı çalışmaları arttırdıkça hem; ülkesine hem in-
sanlığa, hem de siyasi görüşlerine yeni ufuklar açacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU






