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Kentimizin geleceğinin Şekillendirilmesinde Yerel Yönetimlerin, 

Merkezi Yönetimin Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Üniversitenin 

önemli rolleri vardır. Gölcük ilçemizin 17 Ağustos Depremi sonrası 

yeniden yapılanma sürecinde Gölcük Vizyon 2023; Tarımdan Kültür ve 

Sanata, Sağlık Ve Turizm Çalışmalarından İmar ve Şehircilik 

Çalışmalarına uzanan geniş bir alanda Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 

2023 yılında çağdaş kentsel gelişim perspektifi ve planlama anlayışına 

ulaşmak olarak tanımlanmıştır. 

  
  

  

         GÖLCÜK VİZYON 2023  NEDİR ? 



Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi ortaklığı 

ile başlatılan Gölcük Vizyon 2023 proje ekibi 2010 yılında hemen hemen 

her ay toplantı yapmıştır. Vizyon 2023 için hedef olarak Cumhuriyetimizin 

yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023’ün yılının seçilmesi, Gölcük Vizyon 

2023`ün geleceğini şekillendiren dinamiklere istikamet göstermek, 

motivasyon sağlamak bakımından oldukça anlamlıdır. 

2010 yılı içerisinde yapılan toplantılarda genel olarak, devamlı değişen 

ve gelişen dünya koşullarında Gölcük‘ün yerinin tekrar tanımlanması ve 

gelecekteki Gölcük’ü şekillendirmek için yapılması planlanan projelerin 

hangi başlıklar altında toplanacağı  Bu başlıklar altında yapılacak 

projelerin hangi sırayla gündeme getirileceği, atılacak adımların 

zamanlaması, projelerin yönetimi, toplumun geniş kesimleri ile ortak 

noktaların bulunması, sivil toplum kuruluşlarının projeye dahil edilmesi  

ve uygulamanın nasıl olacağı hakkında hedefler belirlenmiştir.  

Belirlenen hedefler doğrultusunda da 22.02.2011 tarihinde Gölcük 

Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Sezer Ş. Komsuoğlu ile Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk  

tarafından  protokol imza altına alınmıştır.  

GÖLCÜK VİZYON 2023 SÜRECİ 



1.KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR 

 

2.SAĞLIK VE TURİZM ÇALIŞMALARI 

 

3.TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI 

 

4.İMAR VE ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI 

 

GÖLCÜK VİZYON 2023 PROJE ALANLARI  



Gölcük Vizyon 2023 kapsamında değerlendirilecek 
projeler öncelikle Üniversite tarafından alt 
komisyona sunulur. Alt komisyonun detaylı bir 
çalışma ile son şeklini ve maliyetlerini belirlediği 
proje taslakları Gölcük Vizyon 2023 üst kuruluna 
sunulur.  Proje Partnerlerinin belirlediği birer 
temsilciden oluşan üst kurulda bütçelendirilerek  
onayı alır.  

Örnek olarak bir proje onay sürecinden 
bahsedecek olursak 2012 yılında yapılmasına 
karar verilen Tarımsal Potansiyellerin ortaya 
konulması projesinde öncelikle alt komisyonda 
bulunan Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi, 
Gölcük İlçe Tarım Müdürlüğü, Gölcük Ziraat Odası 
Başkanlığının da bulunduğu alt komisyon 
tarafından değerlendirilen Projeler Gölcük Vizyon 
2023 üst kurul tarafından onaylanarak 
çalışmalarına başlatılır. Tamamlanan projeler yıl 
sonunda tek bir kitap haline getirilerek basın 
toplantısıyla halka duyurulur. 

 

PROJE ONAY SÜRECİ 



 

 

GÖLCÜK VİZYON 2023  ÇALIŞMA GURUBU 



    Sağlıklı Şehirler Zagreb Bildirisi:  

         Tüm yerel politikalarda sağlık ve sağlık alanında eşitlik  

 
• Madde 3: Şehirlerimizdeki insanların sağlıklarını korumak ve 

iyileştirmek için yürüttüğümüz  çalışmalarda en yüksek 
seviyede politik desteğin sağlanması  için önemli bir liderlik 
rolüne sahip olduğumuzun farkındayız; yapabileceklerimiz 
arasında kamuya açık platformlarımızı  kullanarak 
kötü sağlığın temel sebepleri ve bu sebeplerle mücadelede 
kullanılacak sağlıklı şehir prensipleri, değerleri ve 
yaklaşımları konusunda halkı bilinçlendirme; tüm ilgili 
paydaşları bir araya getirerek sağlık için eylemlere 
girişmelerini sağlama ve tüm sektörlere sağlığı savunarak 
farklı sektörlerin oluşturdukları politikalarda sağlık konusunu 
gündemlerine almalarını teşvik etmek de yer almaktadır. 

 



 

 

Projenin dayandığı temeller 

• Gölcük Sağlık Gelişim Planı 

• Gölcük Belediyesi -2010-2014- stratejik 

planı 

• SKB 2005-2020 stratejik planı  

• Sağlık 2020 



Gölcük'te Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik 

Halk Sağlığı Projesi 

• GÖLCÜK BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ÇOCUK 
PARKLARININ SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN MEVCUT 
DURUMLARININ BELİRLENMESİ  

 

• GÖLCÜK MERKEZİNDE BULUNAN ANA CADDELERİNİN  
SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 

 

• KÜÇÜK İŞYERLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

 

• EV KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI,  



• GÖLCÜK BELEDİYESİ SINIRLARI 

DAHİLİNDE ÇOCUK PARKLARININ 

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN 

MEVCUT DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ 



GÖLCÜK BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ÇOCUK 

PARKLARININ SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN MEVCUT 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

   Gölcük ilçesini oluşturan mahallelerdeki çocuk 

parklarının yerleşimi, oyun elemanları, çevrenin, 

sağlık ve güvenlik yönünden durumlarını 

değerlendirerek, yapılacak planlama çalışmaları 

için veri oluşturmak, çocuk parklarının kontrolü 

için araç ve sistem geliştirmek. 



            TS-EN 1176 ÇOCUK OYUN 

            PARKLARI STANDARTLARI 

• EN 1176 nedir? çocuk parklarında oluşan 

kazaları engellemek için avrupa birliği 

ülkeleri EN 1176 çocuk parkı standartlarını 

oluşturmuştur.1998 de oluşturulan EN1176 

standartları 2008 de kapsamlı bir 

düzenlemeden geçirilmiş ve 2010 yılında 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından da 

kabul edilmiştir. 



Bu projede 85 kişi görev aldı 



Çocuk Parkları ile ilgili 12 standart maddelik kontrol formları 

hazırlandı. 



           12 Nisan 2012 günü projemiz başlatıldı. 

• Proje çalışmaları Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi 

işbirliği ile gerçekleştirilen “Gölcük Vizyon 2023 Projesi” kapsamında alt başlık 

olarak bulunan “Halk Sağlığı” projeleri Değirmendere 19 Mayıs Spor 

Kompleksi’nde 02.Nisan.2012 tarihinde düzenlenen açılış toplantısıyla başlatıldı. 



Çocuk parklarının yerleşimi,oyun elemanları 

bağlantıları,yükseklikleri,ara açıklıkları  ölçülüyor. 



Ölçümler ve gözlemlerimiz bitince,grup toplanıp 

değerlendirme için notlarını alıyor. 



Çocuk parkları 1.öğretim öğrencileri tarafından incelenirken, 

2.Öğretim öğrencilerimiz Gölcük merkez ve Değirmendere’de ana 

caddelerin tehlikelerini ve yaratacağı riskleri belirliyorlar. 



• Kocaeli Üniversitesi İzmit 

MYO İş Sağlığı ve 

Güvenliği Programı 

öğrencileri tarafından 33 

mahalleye gidilerek, 

mahallelerdeki 145 çocuk 

parkı sağlık ve güvenlik 

riskleri açısından 

gözlemlenerek 

fotoğraflandı. 

 

 



• Gözlem formu, çocuk parkının çevresel koşullarını, 

zemini, salıncakları, kaydırakları, tahterevalli, 

merdivenler, cıvatalar ve bağlantıları sorgulayan 66 adet 

sorudan oluşmaktadır. Gözlem formlarından elde edilen 

veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. 

• Proje yürütücüleri tarafından toplanan veriler çözüm 

önerileriyle birlikte rapor haline getirildi. 

 



 

 

     İlgili Doküman(lar):TS-EN 1176 çocuk oyun parkları standartları  

     Parkın bulunduğu Mahalle: 

     Parkın adı: 

     Parkta bulunan oyun elemanları: 

UYGUNSUZLUK  

TEHLİKE/RİSK 

 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM 

Parkın yerleşim yeri 

ana caddeye çok 

yakın, çocuklar yola 

çıkabilir,kazaya neden 

olabilir 

Parkın etrafı tel örgü ile 

çevrilmeli.Giriş çıkış 

kapısı yapılarak 

çocukların hızını kesici 

bariyerler konulmalı. 



ÇOCUK PARKI GÖZLEM FORMU 

Tarih:13.06.2012 

Lokasyon: Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi 

Barbaros Hayrettin Paşa Mevkii (Marina Cafe 

Çaprazı) 

Gözlem yapan ve düzenleyen: Betül CELALİ (İş 

sağlığı ve güvenliği programı öğrencisi) 

İlgili Doküman(lar): TS-EN 1176 çocuk oyun 

parkları standartları 

TEHLİKE ÖNLEM 

 Salıncaklar yatay boruya 

mafsallarla bağlı 

değildir. 

 Salıncaklarla diğer 

oyuncakların arasında 

mesafe 

bulunmamaktadır.  

 Paslanmalar meydana 

gelmiştir. 

 Salıncakların zeminle 

arasındaki yükseklik 

uygun değildir. 

 Salıncaklarda çatlaklar 

meydana gelmiştir. 

 Yatay boruya olan 

bağlantılarda her 

salıncak için 2adet 

olmak üzere 4adet 

mafsal 

kullanılmalıdır. 

 Diğer oyuncaklarla 

arasında 2,75-3 metre 

arası mesafe 

olmalıdır.  

 Paslanmaya karşı 

korunmalıdır.  

 Zincirler 

değiştirilmeli, 

salıncakların zeminle 

arasındaki yükseklik 

30-40 cm olmalıdır. 

 Çatlak olan salıncak 

değiştirilmelidir. 



 

 

  

• GÖLCÜK MERKEZİNDE BULUNAN ANA 

CADDELERİNİN  SAĞLIK VE GÜVENLİK 

YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 



GÖLCÜK MERKEZİNDE BULUNAN ANA CADDELERİNİN  

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Gölcük merkez yerleşimin ana caddelerinin sağlık ve güvenlik 

yönünden incelenerek,Gölcük Belediyesi Estetik Kurul’un ana 

caddelerle ilgili  aldığı kararlar doğrultusunda yapacakları iyileştirme 

çalışmalarına sağlık ve güvenlik penceresinden bakarak katkı 

sunmak, 

• Gölcük ilçesinde yaşayan insanların yoğun olarak kullandıkları ana 

caddelerde takılmaya, düşmeye, çarpmaya neden olabilecek yapısal 

durumlarla ilgili TSE 150 3864-7635-7636-7737-8146 -8357-9111-

9826-9827-10551-11783-13201-11937-12254 şehir içi yollar - 

bordür taşları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, yol ve meydan 

ağaçlandırma kuralları, yol kenarları, otobüs durakları, 

aydınlatmalar, yolda yol kenarında yapılan inşaat ve tamirat 

konularındaki 17 adet standart incelenerek cadde gözlem formu 

hazırlandı. 

 



K 

Gölcük Belediyesi 

ATATÜRK BULVARI 



İnsanların yoğun olarak kullandıkları caddelerdeki düşmlere, takılmalara, 

çarpmalara neden olabilecek tehlikeli noktalar tespit edilerek 

fotoğraflandı.Tehlike tanımlandı,yaratacağı risk belirlenerek çözüm önerilerinin 

yer aldığı raporlarlar hazırlandı 



              TSE incelenerek Cadde ve sokaklar 

 için 30 standart maddelik kontrol formları hazırlandı.  

 



 

 

 

 

 

UYGUNSUZLUK 

 

TEHLİKE/RİSK 

 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEM 

Telefon kabloları kopmuş 
yaya kaldırımlarında 
duruyor.                  Takılarak 
düşmeRisk i  var 

Telefon kabloları 

kopmuş, yaya 

kaldırımlarında 

duruyor.                  

Takılarak düşme 

riski  var. 

Kopmuş olan kablolar 

kablolar 

yerden kaldırılmalı. 

Böylesi durumlarda 

vatandaşlar / sokak 

üzerinde bulunan esnaf 

nereye haber vereceği 

konusunda 

bilgilendirilmeli. 

 



1.BİNA CEPHELERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

 

•Reklam ve Tanıtım uygulamalarının (Tabelaların)yönetmeliğe 

uygun hale getirilmesi, 

 

•Binaların sokağa bakan cephelerindeki 

klima,anten,kablo,çamaşır askılıkları,ankastre elemanlar v.b gibi 

ögelerin kaldırılması, 

 

• Balkonlardaki panjurların elden geçirilmesi, 

 

•Bina cephelerinde dökülen sıvaların onarılması, 

 

•Binaların önerilen renge boyanması, 

 

•Bina cephelerindeki mekanik bacaların kaldırılması veya 

gizlenmesi, 

 

•Balkonlardaki çiçekliklerin kaldırılması, 

 



2.BİNALARIN ZEMİN KATLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 

 

•Binaların zemin katlarında bulunan işyerlerine ait tabelaların 

bulunduğu sundurmalara ve tentelere tek tip uygulama 

zorunluluğu getirilmiştir. 

3.ÇATILARA İLİŞKİN ÖNERİLER  

• Kiremitlerin onarılması, 

•Yağmur oluklarının onarılması, 

•Parapet duvarlarının onarılması, 

•Çatılardaki tanıtım ve reklam uygulamalarının (Tabelaların 

kaldırılması) 

•Bacaların onarılması, 

•Bina cephelerindeki antenlerin çatıda toplanması, 

 
4.KALDIRIMLARA İLİŞKİN ÖNERİLER 

•Kaldırımlara taşan sergileme elamanlarının kaldırılması, 

 

İlişkin kararlar alınmış olup yerinde uygulamaları 

yapılmaktadır. 



  

•  Bu uygulamalar sırasında söz konusu sokaklarda 

binaların arasında ve cephelerinde bulunan elektrik ve 

telefon kablolarının risk  ve görsel kirlilik oluşturması 

nedeniyle ilgi kurumlarına (TELEKOM VE SEDAŞ) yeniden 

düzenlenmesi için gereken yazışmalar yapılmıştır. 

 

•  Yukarıda sözü edilen cadde ve sokaklarda alınan 

kararlar ve tespit edilen diğer risklere karşı hazırlanan 

önerilere ilişkin Gölcük ilçesinin tüm cadde ve 

sokaklarına uygulanması konusunda çalışmalar devam 

etmektedir. 
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• KÜÇÜK İŞYERLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI 

VE GÜVENLİĞİ 



• İşletmelerin %96 sı küçük ve orta ölçekli 

işletmelerdir.İş kazalarının %78’i küçük ve 

orta ölçekli işletmelerde olmaktadır.   



• 30 Haziran 2012 tarih 6331 sayılı  

   “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU”  



• Sağlıklı ve güvenli çevrede yaşama hakkı anayasayla, 

güvenceye alınmış haklarımızdan biridir. Bu hakkımızı 

kullanmayı ne kadar biliyoruz? Bu konuda Gölcük 

Belediyesi halkın sağlıklı yiyeceklere ve içeceklere 

ulaşması için zabıtaca yapılan sağlık kontrollerinin 

yanına güvenlik konularıyla da ilgili Gölcük küçük 

esnafını işyerlerinde sağlık ve güvenlik konularında 

zabıta elemanları tarafından bilgilendirilecektir. Gölcük 

Belediyesi zabıta elemanlarının eğitim planlarına ilişkin 

çalışmalar ve kontrolde dağıtacakları broşürlerinin 

hazırlığı devam etmektedir. 

 



• EV KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI 



• Bir evin içinde veya ona ait yakın çevrede (bahçe, havuz, garaj) 

meydana gelen kazalara ev kazası denir. 

 

   Çocuklarda görülen kazaların büyük kısmı evde meydana 

gelmektedir. Dünya’da ve ülkemizde ev kazaları, özellikle okul 

öncesi 0-6 yaş döneminde çeşitli yaralanmalara, sakatlanmalara 

ve ölümlere neden olması açısından önemle üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Kaza denilince beklenmedik bir zamanda ve 

beklenmedik şekilde oluşan yaralanmalara, can ve mal kayıplarına 

neden olan olayları anlamamıza rağmen ev kazaları, kaza çeşitleri 

arasında önemi gittikçe artmakta olup, bir evin içinde veya 

bahçesinde, havuzunda ve garajında meydana gelen, çoğunlukla 

önlenebilir olaylardır. 

 



• Ev Kazalarının Nedenleri 

    Ev kazaları çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelirler. Bu faktörler arasında 

insan başta olmak üzere araç-gereç ve çevresel faktörler önemli yer tutar. Ayrıca; 

 •Annenin yorgun olması, dikkatini toparlayamaması, dalgın veya unutkan 

olması, üzüntü, stres 

 • Yine annenin yaşı, görme bozuklukları, algılamada güçlükler, zihinsel veya 

fiziksel özür. 

 •Aile bireylerinin ev kazaları konularında bilgisiz olmaları 

 •Evde kullanılan eşyaların bakımsız olması veya yeterli izolasyona sahip 

olmaması 

 • Sakıncalı eşyaların ulu orta açıkta bırakılması 

 • Balkonlarda korkuluk olmaması veya seviyesinin çok az olması, pencereler 

 • Balkonda veya pencere önlerinde bırakılan sandalye, tabure gibi eşyalar 

ev kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynarlar. 



• Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri 

Üniversitemiz tarafından ev kazaları konusunda 

eğitilecek. Belediyenin kadınlara yönelik 

kurslarında Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi, 

eğitim faaliyetleri yaparak kadınları, evlerdeki 

tehlikeler, tehlikelerin yaratacağı riskler 

konusunda bilinçlendirecek, bu konuda önlem 

alınması için çabalayacak. Eğitim programları ve 

eğitimde verilecek kitapçıklarının hazırlıkları 

devam etmektedir.  




