


BAŞVURU KATEGORİSİ: 

Sosyal Sorumluluk Kategorisi 

PROJENİN ADI: 

TAY PARK 



PROJENİN AMAÇLARI  

 



 1- Sağlıklı kentleşmenin gereği olarak yeşil 

alanları artırmak; 

 2- Şehir ortamında yetişkinlere, çocuklara 

sağlıklı, güvenli bir doğal ortam sunmak; 

 3- Çocuklarla evcil hayvanların bir arada 

oyun oynayarak spor yapabilecekleri iyi bir çevre 

oluşturabilmek; 

 4- Sokak hayvanlarına sahip çıkmak;  



 5- Atla tedavi olarak bilinen ve ilk olarak 1950’li 

yıllarda İngiliz terapistler tarafından keşfedilen 

Hippoterapi uygulaması ile engelli bireylere destek 

olmaktır. Bu tedavi yöntemi özellikle engelli bireylerin 

hastane ortamlarının boğuculuğundan uzak doğal bir 

ortamda atların iyileştirici etkilerinden faydalanarak, 

duygusal, davranışsal, psikososyal ve fiziksel 

gelişimlerinde olumlu etkiler 

yaratmaktadır. 



  6- Ata biniş seanslarında, binicinin sinir 

sistemine, beynine birçok uyarı gelir. Bu sayede 

binicinin psikomotor hareketleri gelişir, atın 

ritmik hareketlerinin beyne yolladığı uyarılar 

beyinde depolanarak özellikle yürüyemeyen 

engellilerin tedavisinde olumlu etkiler yaratır. 



 7- Bununla birlikte kasların gelişimi, 

esneklik, denge, güç koordinasyonu, özgüven, 

disiplin, kontrol, adaptasyon, hareket kabiliyeti, 

zihinsel rahatlama sağlayan; 20 ile 45 dakikalık 

binişlerle vücudun tüm sistemlerine olumlu 

etkiler yaratan bir spor olan at biniciliğinden tüm 

halkımızın; özellikle dezavantajlı bir grup olan 

engelli bireylerin eşit olarak faydalanmaları 

sağlanmaktadır. 



PROJENİN ORTAKLARI: 

  Projemizin tüm finansmanı belediyemiz 

tarafından karşılanmıştır 



PROJE SÜRECİ 

 Projemiz Karşıyaka Belediye Meclisi’ne 

sunulmuş ve Belediye Meclisi’nin 07.01.2005 

tarih ve 08/111 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

  Kabul süreciyle birlikte Tay Park alanının 

hazırlanması, eğitimli hayvanların temini ve 

personel sağlanması çalışmaları başlatılmıştır. 



   

 

 

 

 

 Tüm okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına 
duyurular yapılarak;geleceğin büyükleri olan 
çocuklarımızın Tay Park’tan faydalanmalarına yönelik 
tanıtım çalışmaları yürütülmüştür. 

 Yıl içerisinde sürekli olarak okul öncesi ve 
ilköğretim kurumlarından öğrenci grupları alanımızı 
ziyaret etmektedirler. 

 

 

  

 

 

 



 1-  13 dönümlük bir alana kurulan alanımızda  

birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Tay Park’ta  

toplamda 17 kişi çalışmaktadır. Ayrıca halkımız  

bu alanlardan ücretsiz yararlanmaktadır. 



 2- Tay Park’ta biniş eğitimlerinin verildiği ve 

7 atımızın da Bakımlarının yapıldığı ayrı odaları 

bulunmaktadır.  



 3- Tay park’ta çocukların öğrenmelerini 

sağlamak amacıyla bir evcil hayvanlar bölümü 

oluşturulmuştur.  



  

 4- Çocukların ata binmek için bekledikleri 

sürede birbirleriyle kaynaşmalarını ve oyun 

oynayarak vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 

alanımıza bir oyun parkı kurulmuştur. 

  

   



  

 5- Sokak hayvanlarının tedavisi ve  

rehabilitasyonu gibi sağlık hizmetlerini sunmak 

amacıyla alanımızda bir hayvan polikliniği 

yapılmıştır.  

 Ayrıca Tay Park’ta Sokak Hayvanlarının 

tanıtımının yapıldığı  sahiplendirme köşesi de 

bulunmaktadır. 

 

   



 6- Festival, sempozyum ve konser gibi  

etkinliklerin düzenlendiği bir sahne alanı da 

yapılmıştır. 

 Bu sahnede her yıl“Can Dostum Festivali” 

düzenlenmektedir. Ayrıca Otizm haftasında Otizm 

Şenliği düzenlenmektedir. 

  



  

 

 7- Ailelerin Tay Park’ta çocuklarıyla birlikte 

keyifli vakit Geçirmelerini sağlayacak kafeterya, 

ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.  

  Alanımızı ziyarete gelecek kişilerin 

otopark sorunu yaşamamaları için ön tarafa bir 

otopark yapılmıştır. 

   

 



ELDE EDİLEN SONUÇLAR    

 



     1- Günümüzde yaşam koşulları 

düşünüldüğünde sağlık alanında eşitliğin 

sağlanmasında tüm kurumlara görevler 

düşmektedir. Çocukların ve yetişkinlerin sağlıklı 

güvenli kent ortamında psikolojilerini olumlu 

yönde besleyerek at binmelerini, akranlarıyla ve 

evcil hayvanlarla vakit geçirmelerini 

sağlamaktadır. 



 2- Tay Park, bireylerin hayvan sevgisinden, 

atların iyileştirici etkisinden ve doğanın kentte 

yok oluşundan esinlenerek oluşturulmuş bir 

alandır.Çocuklarına güvenli ve sağlıklı ortamlar 

arayan ailelerle, günümüz koşullarında oluşan 

trafik karmaşasından sokağa çıkamayan,gittikçe 

asosyalleşen çocuklarımızın psikolojik, fizyolojik 

anlamda sağlıklarında olumlu etkiler yaratmıştır. 



 3-  Otizmli çocukların ve ailelerinin yaşadığı 

başkalaşmayı ortadan kaldırma yolunda büyük 

adım olarak tanımlanabilecek bu çalışma 

sayesinde toplumda otizme yönelik bir 

farkındalık oluşturulmuştur. 

  Atların sorumluluğunu üstlenen otizmli 

öğrencilerin davranışları süreç içerisinde 

olumlu yönde değişmiştir. 



 4-  Tay Park, tüm çocuklara hayvanlarla iç 

içe, yeşil bir alanda binicilik sporu yaparak vakit 

geçirebilme imkânı sunmuştur. Tay Park, 

çocukların daha iyi ortamlarda daha huzurlu, 

sağlıklı vakit geçirmelerine destek olmaktadır.  



 

PROJENİN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

 

Yapım Esnasındaki Giderler; 

İnşaat Giderleri: 1.533.000,00TL 

Poliklinik Malzemeleri: 60.000,00TL 

Hayvan Malzemeleri: 30.000,00TL 

Atların Alımı: 27.000,00TL 

 TOPLAM: 1.650.000,00TL 

Aylık Giderleri: 

Sulama Giderler: 19.794,00TL 

Personel Giderleri: 128.244,72TL 

Hayvanlara Ait Giderler: 48.748,70TL 

 TOPLAM: 196.787,00TL 

 


