
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

  
  
         “KARŞIYAKADAN BİR NEFES” 
 
 
                      PROJE KATEGORİSİ 

 

           “ÇEVRE KORUMA KATEGORİSİ” 

                                PROJENİN ADI 





 Anayasamızın 56. maddesince ; 

     “HERKES,SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR 

ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR. 

ÇEVREYİ GELİŞTİRMEK,  

    ÇEVRE SAĞLIĞINI  KORUMAK VE ÇEVRE 

KİRLENMESİNİ ÖNLEMEK, DEVLETİN VE 

VATANDAŞLARIN ÖDEVİDİR.” 

 



     Bu doğrultuda biz Karşıyaka Belediyesi 

olarak, doğadan uzaklaşan halkımızı tekrar 

doğayla iç içe buluşturmak ve doğa bilincini 

gelecek nesillere aktarmak hedefiyle, 

çevrenin geçmişten kalan bir miras değil, 

korunması ve gelecek nesillere aktarılması 

gereken bir emanet olduğunun farkındalığıyla,  

alanımızı hizmete sunmuş bulunmaktayız. 



     Bilindiği üzere, insanoğlu kendi ihtiyaçları 

için ekosistemin dengesini bozarak, doğaya 

bilinçsizce zarar vermiştir. Yanlış kararlar 

sonucu yeşil alanların tahrip edilmesi, çevre 

sorunlarının oluşmasına sebep olmuştur. 

İnsanoğlunun devraldığı doğal kaynakları 

gelecek kuşaklara aktarması gerektiği 

düşüncesi ışığında ; 



    Önceki yıllarda Nato tarafından radar üssü olarak 
kullanılan, İzmir’in Kuzeyinde yer alan yaklaşık rakımı 
1000 mt. yüksekliğinde ve 4,1 hektarlık  alan, uydu 
sistemine geçilmesiyle birlikte atıl olarak kalmış ve 
Karşıyaka Belediyesi’nin girişimleriyle Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’ndan mesire yeri olarak kiralanmıştır. 
İçerisinde yer alan mevcut yapılar korunarak restore 
edilmiş ilçemiz, ilimiz ve hem de ülke turizmine 
katkıda bulunması sağlanmıştır. 

 Bu bağlamda Karşıyaka Gençlik Merkezi 02.11.2012 
tarihinde halkın hizmetine sunulmuştur.     



DÜNÜ 

BUGÜNÜ 



DÜNÜ 

BUGÜNÜ 



DÜNÜ  

BUGÜNÜ 



    Ayrıca alanımızın hemen yakınında atıl vaziyette 
bulunan eski senatoryum tesisleri de Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’ndan kiralanmış ve mevcut hali 
korunarak gelişim planları hazırlanmıştır.  

    Senatoryum tesislerine 1942’de, 81 ilden getirilen 
ağaçlar bulunmakta, bu sayede bölgemiz dört mevsim 
yemyeşil olmaktadır.   

    Senatoryum dediğimiz doğal yaşam köyünün de 
devreye girmesiyle halkımızın  doğa ile baş başa 
kalacakları sağlıklı bir ortam oluşturulması 
planlanmaktadır.   



          GENÇLİK EĞİTİM VE KAMP MERKEZİ’NDE SUNULAN   
                                              HİZMETLER                             

        Sportif  ve Sosyal Etkinlik Alanları :Gençlik Eğitim ve Kamp 

merkezimizde spor aletleri, çim futbol sahası, alanı çevreleyen 

yürüyüş parkurları, basketbol, voleybol sahası, tenis kortu, yüzme 

havuzu (yangın anında helikopterlerin su alması için de 

kullanılmaktadır.), masa tenisi, mini golf, bowling, satranç alanı, 

eğlence alanı ve açık hava tiyatrosu bulunmaktadır. 

           

         



Futbol Sahası  

Spor Aletleri 

Basketbol Sahası  



Satranç Alanı  

Mini Golf   

Yüzme Havuzu  



Dinlenme ve Beslenme Alanları: Kapalı ve açık 

kafeterya, restoran, iki adet seyir terası, iki adet 
kantin bulunmaktadır .  



     Konaklama Alanları :  26 kişilik günübirlik konaklama, 

26 kişilik şömineli Bungalov evleri, Belediyemizce temin 

edilen 100 çadırlık çadır alanı ve bu alanda çalışan 

personelimiz için de yatakhane bulunmaktadır. 

 



  Sağlık ve Güvenlik Alanları : Revir,alan 

girişinde güvenlik kulübesi ve helikopter pisti 

ile birlikte daimi olarak ambulans ve itfaiye 

araçları bulunmaktadır. Merkezimizin yangın 

ihbar kulesinin yanında olması da yangın 

tehlikesi açısından önemli bir tedbir 
niteliğindedir. 



             Cumhuriyet Anıtı :   

  Kaidesi ile birlikte 21 mt. yükseklikte olup; Yamanlar 

Dağı’nın zirvesinde her yönden izlenebilecek ve İzmir’i 

selamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Anıtın Bir Yüzünde; 

İzmir’in kurtuluşuna adını yazdırmış Hasan Tahsin, bayrağı 

göndere çeken Yüzbaşı Şerafettin, Gökçen Efe ile Türk 

kadınını simgeleyen Çete Ayşe bulunmaktadır. Diğer 

yüzünde; Türk Bayrağı, Çanakkale Şehidi ile birlikte 

bayrağı tutan Kuva-i Milliye askerine yer verilmiştir. Ayrıca 

Başaklarıyla genç kız figürü ile de, üretkenliği ve kadının 

Cumhuriyet’in değerleri arasındaki önemi anlatılmıştır. 





        Diğer Alanlar : Merkezimizde bulunan ısı merkezi, otopark 

alanı, su depoları, trafo ve jeneratör odaları, soğuk hava 

deposu, arıtma tesisi (arıtılan sular organik sulama alanlarında 

kullanılıyor.) bulunmaktadır. 

       Doğal Ortamlar : Merkezimizde iki dönümlük organik tarım 

alanı bulunmaktadır. Bu alanda Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi ile ortaklaşa tarım yapılmaktadır. Merkeze ait doğal 

alanda,yaban domuzu, keklik ve yaban atları gibi hayvanlar 

mevcuttur. 

         Eğitim Alanları : Merkezimizde, eğitimlerde kullanılmak 

üzere 105 kişilik seminer salonu bulunmaktadır. 



 Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre, 2020 
yılına kadar dünyada hava kirliliği 8 milyon insanın 
ölümüne sebep olacaktır. Büyük şehirlerdeki düzensiz 
ve plansız kentleşme alanları, insanları, topraktan, 
ağaçtan uzaklaştırmakta, sağlıklı yaşam alanları yok 
edilerek beton yığınları üzerinde yaşamaya mahkum 
etmektedir. Yeterince oksijen soluyamayan insanların 
beden sağlığı bozulmakta, insanlar stresli ve 
tahammülsüz olmaktadırlar. Buradan hareketle 
oluşturulan sağlıklı yaşam alanlarıyla insanların sosyal, 
fiziksel ve psikolojik anlamda daha sağlıklı ve mutlu 
olmaları sağlanmaktadır. 

 

SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 



   Oyun alanları planlanırken çocukların rahatlıkla 
hareket edebilecekleri, birçok materyalin 
bulunabileceği ve güvenliğini de sağlayabilecek alanlar 
bulunmalıdır. 

   Merkezimizde çocuklar için çevre kirliliğinden uzak, 
geniş, güvenli ve çeşitli oyun alanlarına yer verilerek 
hareketleri kısıtlanmadan, sağlıklı bir şekilde oyun 
oynayabilmeleri sağlanmıştır. 

 



 Gürültünün önemli bir çevre sağlığı problemi 
olmasının sebebi insan sağlığını olumsuz 
etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Merkezimizin 
gürültüsüz, huzurlu ve temiz ortamı sayesinde 
halkımız çevre kirliliğinden uzak zaman 
geçirebilmektedir. 

 



   Su, hava gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın 
korunmasına katkı sağlayarak toplum sağlığını olumlu 
etkileyen organik tarımın yaygınlaşmasıyla tedavisi zor 
olan birçok hastalığa yakalanma oranları azalacaktır. 

 



 Spor yapan çocuklar, fazla enerjilerini sporla attıkları 
için dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır 
ve boşa vakit geçirmezler, yaşıtlarına göre hastalıklara 
daha az yakalanır, daha çabuk iyileşirler. Aynı 
zamanda gençlik döneminde bu çağın dinamizmini 
sporla değerlendirdikleri için alkol, sigara ve 
uyuşturucudan uzak kalırlar. 

 



 Spor yapan ileri yaş grubu kitle sporun olumlu etkileri 
sayesinde dinç ve sağlıklı olur. Aynı zamanda yaşlıların 
beyin aktivitelerini arttıran spor, unutkanlığı 
minimum seviyede tutar. 

 



“ 
 
 
 
 
“TÜM POLİTİKALARDA SAĞLIK VE SAĞLIK 

ALANINDA EŞİTLİK” GENEL TEMASINA VURGU: 

  V. Faz'ın genel konusu sağlık ve tüm yerel sağlık 
politikalarında eşitliktir. Projemiz, "sağlıklı yaşam" ve 
"sağlıklı kentsel çevre ve tasarım" temalarına uygun 
olarak geliştirilmiştir. 

 Sağlıklı yaşam ve esenlik oluşturmak, hava kirliliğini 
önlemek ve halk sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 
herkes için sağlıklı ortamlar yaratarak genel temaya 
vurgu yapmaktadır. Vatandaşlarımızın arasında hiçbir 
ayrım yapılmadan, merkezimizin sağlıklı ortamındaki 
tüm imkanlarından herkesin eşit olarak faydalanma 
hakkı vardır. 

 



Başlatılan çalışmanın hedefi, şehirde yaşayan 
insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahını 
geliştirmektir. "Herkes için sağlık" ve "Sürekli 
Hizmet" prensibi ile eşitlik temelinden yola 
çıkarak, din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı 
gözetmeksizin, vatandaşlarımıza en iyi düzeyde, 
eşit, adil ve kaliteli bir yaşam ortamı sağlamak 
amacıyla sağlıklı çevreler oluşturarak halkımıza 
hizmet etme anlayışına sahibiz. 



ELDE EDİLEN SONUÇLAR 
1- Okulların öğrenci gruplarıyla katılımları sağlanmıştır. Grupların kamp kurarak; doğa ile iç 

içe yaşamaları sağlanmış, gelecek nesillere doğa sevgisinin aşılanması ve çevreye karşı 

farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.  

 
2- Gençlik Merkezi’ni ayda ortalama 3500 kişi ziyaret etmektedir. 

 
3- Halkımızın merkezdeki çeşitli yaşam ortamlarında çocuklarıyla çevre kirliliğinden uzak, 

vakit geçirebilmesi sağlanmıştır. 

 

5- Spor tesisleri vasıtasıyla bireyler doğada spor etkinliklerine katılmıştır.  

 
6- Organik tarım çalışmaları sayesinde, kafeteryalarda ziyaretçilerin yemek ihtiyacı sağlıklı, 

taze ve lezzetli gıdalarla sağlanmaktadır. Ayrıca doğal yaşam döngüsünün korunmasına 

katkıda bulunulmuştur.  

 
7- Havuzumuz ile herhangi bir yangına müdahalede itfaiye desteklenmektedir. 

 
8- Halkımızın merkezde doğal hayatın önemini yeniden keşfetmesiyle; çevreye yönelik 

iyileştirici ve koruyucu bir bilinç geliştirdiği gözlenmiştir. 

 

9- Doğal ortamda yabani hayvanların sayısının arttırılması ve toprağın zenginleştirilmesine 
yönelik çalışmalarla çevre desteklenmiştir.  

 
10- Sürdürülebilir çevreye destek sağlayan projemiz basının da ilgisini çekmiştir. 



PROJENİN BÜTÇESİ VE FİNANSMANI 
Yapım Esnasındaki Giderler; 
malzeme ve İnşaat Giderleri: 2.505.053,39 TL 

Aydınlatma Ekipmanları: 317.746,36 TL 

Cumhuriyet Anıtı maliyeti: 200.000,00 TL 

TOPLAM: 3.022.799,75 TL 

 

Aylık Giderler; 
Personel Giderleri: 21.220,10 TL 

Elektrik Giderleri: 4.870,00 TL 

TOPLAm: 26.090,10 



              …TEŞEKKÜRLER …  


