
  KONSEYİ

İSTANBUL
ÇEVRE

Adres: Kemer Mahallesi Çamlık Sok.
NO :2/1 34473 Bahçeköy - Sarıyer-İstanbul 

Tel.      :    +90 212 226 44 80
Faks    :    +90 212 226 44 80

posta@ick.org.tr - istanbulcevrekonseyi@gmail.com
www.ick.org.tr - www.istanbulcevrekonseyi.com

@istanbulcevrekonseyi

@cevrekonseyi

ÜYE KURULUŞLAR

Anadolu Çevre Asamblesi

Avrasya Bir Vakfı

Ataşehir Çevre ve Kültür Derneği 

Atatürkçü Düşünce Derneği

68’liler Vakfı

Çeliktepe Sosyal Yardımlaşma Derneği

Çevre Gönüllüleri Derneği

Çevre Dostları Derneği

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Doğa Savaşçıları Çevre Koruma Derneği

Darülaceze Derneği

Dem-Bir

Denizciler Dayanışma Derneği

Florya Atatürk Ormanı Koruma Derneği

İstanbul Yaşam Derneği 

İstanbul Semtleri Derneği

İstanbul Tapu ve Kadastro Derneği

İstanbul Temiz Tutalım  Derneği

İstanbul  Güzelliklerini Koruma Derneği

İstanbul Balık Satıcıları Derneği

İstanbul Balıkçılar Kooperatifi

İstanbul Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı 

Krıton Curi Vakfı

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırma Vakfı

Odider

118-t Lions Kulüp Dernekleri

Sosyal Yaşam Dinamikleri Derneği

Şile Çevre Derneği

Türk Kalp Vakfı

Türk Kimya Sanayicileri Derneği

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

Tüketici Başvuru Merkezi

S.O.S Çevre Kooperatifi

Yeşil Kuşak Çevre Öncüleri
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Şeyma DUMRUL (Genel  Sekreter)

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

Rasim ACAR (İstanbul Semtleri Derneği)

Aydın AĞAOĞLU (Tüketici Başvuru Merkezi)

Seyfullah ATÇI (MAREV)

Dr. Ömer BOZKURT ( Anadolu Çevre Asamblesi)

Zafer Murat ÇETİNTAŞ (Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü)

Ali İzzet ORAL (68'liler Vakfı)

Zekiye ÜLKER (118-T Lions Kulüpleri)

Ömer YILMAZER (Sosyal Yaşam Dinamikleri Derneği)

İSTANBUL ÇEVRE

KONSEYİNİN AMACI

10.000 yıllık tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan

dünya kenti İstanbul’un bu değerlerini korumak,

İstanbulluların insana ve doğaya değer verilen bir

kentte, sağlıklı bir çevre içinde yaşamaları için

demokratik bir ortamı sağlamaktadır. konsey, ulusal

ve uluslararası ilişkileriyle çevre ve toplumsal

konularda faaliyet gösterir, toplumsal ve çevresel

anlamda yön verir. aynı amaç ve gaye ile kurulmuş

konsey katılımcıları kuruluşların kendi aralarında

kuracakları federasyonlarla işbirliği yapabilirler.

Konsey devletin tüm organlarıyla gerektiğinde

ilkelerine ters düşmeyen durumlarda stratejik işbirliği

yapar, önerilerde bulunur, plan ve programlar

doğrultusunda alternatif projeler sunar. hiçbir

kuruluş konseyin çalışmalarına müdahale edemez.

THE PORPUSE OF ISTANBUL

ENVIRONMENT COUNCIL

10.000 years of history and natural beauty wich has a

world  city of istanbul to protect these values, council

provides people and nature for the people of istanbul

i n  a  g i v e n  c i t y i  a  h e a l t y  e n v i r o n m e n t  t o  l i v e

in a democratic enviroment national and international

relationships will oparate in the enviroment and social

issues. Gives the direction of social and enviromental

sense, with the same goal and purpose built council

part icipants,  organizations can cooperate among

themselves to establish the federation to make cooperation,

AH organs of the State Council as necessary to the principles

of strategic cooperation in cases does not contradict.

Advises, plans and programs in accor-dance with

project offers an alternative, Council can not intervene

i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  a n y  o r g a n i z a t i o n .
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BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

Bir İnsanın günlük ihtiyacı olan temiz havayı tek bir taşıt
10 dakikada solunmaz hale getirir.

Kirlenmiş havadan dolayı her beş kişiden üçü akciğer
hastalıklarına yakalanabilir.

Bacalar, soba boruları, araba egzostları ve ozon gazı hava
kirliliğini oluşturan en büyük etkenlerdir.

Kullanılmış motor yağı ve antifriz yere boşaltıldığında
topraktan sızarak yer altı sularına karışır ve içme sularını
zehirler.

Dünyada yaşayan çok kişi yeterli içme ve kullanma
suyuna sahip değildir.

Araçların egzostlarından havaya yayılan kurşun insanlarda
karaciğer, böbrek ve beyin hasarlarına yol açmaktadır.

1 cam şişeyi geri kazanmak 100 wattlık bir ampülü 4 saat
yakacak enerji tasarruf etmek demektir.

Her gün denizlerde İstanbul’un çöp miktarının 3 katı çöp
atılmaktadır.

Denize atılan;
Bir otobüs bileti 2 ila 4 haftadan, Bir teneke kutu 100 yıldan
Bir alüminyum kutu 500 yıldan, Bir pet şişe 450 yıldan
önce yok olmaz.

Bunları bilerek bize düşen görevleri unutmamalı ve bir
Türk vatandaşı olarak daha duyarlı davranmalıyız.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM, SAĞLIKLI 
                             BİR ÇEVRE İLE MÜMKÜNDÜR.

  Türkiye her yıl Kıbrıs adası boyutunda toprağı erozyonla
kaybetmektedir.
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