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Recep ALTEPE
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sağlıklı Kentler Birliği’nin temel hedeflerinden biri de 
üyeleri arasında oluşturduğu bilgi ağıyla işbirliğini güç-
lendirerek kentlerimizin daha sağlıklı hale gelmesini 
sağlamaktır. ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ 
yarışması başta olmak üzere organize ettiğimiz birçok 
etkinlik, kaliteyi daha da üst standartlara çekerek birbi-
rinden işlevsel ve kaliteli projelerin karşımıza çıkmasını 
sağlamaktadır. 

Düzenlediğimiz yarışma programları ve oturumlarla, 
Birlik olarak istediğimiz noktaya daha kolay ulaştığımız 
inancındayım. Daha temiz çevre, yeşil alan ve spor böl-
geleriyle daha planlı yerleşimler, kültürel ve sosyal faali-
yetleriyle daha aktif, daha bilinçli ve tüm engelleri kaldı-
rılmış kentler için adeta yarış içerisindeyiz. 

Bu yıl 8.’sini gerçekleştirdiğimiz yarışma, üye belediye-
lerimizi sağlıklı şehirler konusunda daha da motive et-
mektedir. Geçen yıla nazaran bu yıl katılım ve ödüllerin 
yüzde 50 oranını aşması, bize bunu net olarak göster-
mektedir. 34 üye belediyemizin başvuru yaptığı yarış-
mada, 100 proje en ince detaylarına kadar incelenmiş ve 
sonrasında ödüle layık görülmüştür. Dereceye girsin ya 
da girmesin yarışmaya başvuran her proje, sağlıklı kent 
olma yolunda sarf edilen çabanın göstergesi olması açı-
sından bizim için değerlidir. 

Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi projeleri bir kitap-
ta topladık. Yarışmaya başvuran tüm projeleri bir araya 
getirerek hazırladığımız kitap, sizler için eminim ki yol 
gösterici olacaktır. Zorlu bir değerlendirmenin ardından 
yarışma sonuçlarını belirleyen jürimizde yer alan değerli 
öğretim görevlileri ile uzmanlarımıza, emekleri ve Birlik 
faaliyetlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında daha güzel organi-
zasyonlarda buluşmak dileğiyle… 
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Prof.Dr. Ruşen KELEŞ
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi (E.) Öğretim Üyesi
Jüri Başkanı

En İyi Uygulama Ödüllerimiz

Üye sayısı bugün 64 olan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
‘10 yılı aşkın süreden beri’ kuruluş maksatları doğrultu-
sunda türlü etkinlik dallarında başarılı çalışmalar yapan 
belediyelerimizi ödüllendirmektedir. Bilimsel toplantıla-
rı, yayın çalışmaları ve eğitim organizasyonlarının yanı 
sıra ‘en iyi uygulama’ gibi özendirici yarışmasıyla SKB, 
‘sağlıklı kent’ denildiğinde akla gelebilecek çalışmalara 
imza atmayı deneyen belediyelerimize her türlü deste-
ği vermektedir. Bu tür projeleri hayata geçirmeye istekli 
olan kurumlarımızın sayısının gün geçtikçe artması se-
vindiricidir. Bundan 5 yıl önce birlik yarışmalarına ka-
tılan proje sayısı 50’yi geçmezken, sayının günümüzde 
100’e yaklaşması dikkat çekicidir. Sağlanan artışı SKB’ye, 
yarışma ve seçme yöntemine duyulan güvenin bir gös-
tergesi olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Kuruluş günlerinden bu yana SKB’nin yarışma jürilerin-
de görev almış olan bilim insanı olarak uygulamacı arka-
daşlarımla birlikte yapmış olduğumuz gözlem şudur ki, 
yarışan projelerin sayılarındaki artışın da ötesinde’ ha-
zırlanma ve sunma yöntemlerinde dünyadaki gelişme-
lerin yakından izlenmesi, bunun sonucunda projelerde 
göze çarpan olumlu gelişmeler yaşanması göz ardı edile-
mez. Projelerin tamamlanmış ve tamamen ya da kısmen 
halkın hizmetine sunulmuş olması, şehrin ve insanların 

ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi, oldukça geniş 
toplulukları ilgilendiriyor olması, katılımcı yöntemlerden 
yararlanma ilkesine dayanması ve süreklilik özelliği taşı-
ması, ödüle aday olan çalışmaların değerlendirilmesinde 
dikkate alınan başlıca ölçütlerdir.

Bu yıl, SKB’nin en iyi uygulama yarışmasına yapılacak 
başvuruların 4 çalışma alanıyla sınırlandırılması kararlaş-
tırılmıştır. Bunlar her biri birbiriyle yakından bağlantılı ve 
neredeyse iç içe sayılabilecek konular olmakla birlikte, 
hepsinin SKB hedeflerinin gerçekleşmesine doğrudan 
katkısı olabilecek alanlar olduğu kuşkusuzdur. Katego-
rilerimiz ‘Sosyal Sorumluluk’ ‘Sağlıklı Kent Planlaması’, 
‘Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Sağlıklı Çevre’ dallarıdır. Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün ‘Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı çerçevesinde’ 
2020 yılı için öngörülen ‘Sağlık ve Esenlik İçin Yeni ve 
Ortak Bir Avrupa Politikası ve Stratejisi Oluşturma’ he-
define ulaşabilmek için SKB de kendi çapında katkı sağ-
lamaya çalışmaktadır. SKB’nin yalnız sağlığı değil aynı 
zamanda toplumların esenliğini, eşitliğini de etkilemek-
te olması, bu bağlamda atılan adımların kısa süre önce 
(17-20 Ekim 2016) Ecuador’un Quito şehrinde  toplanan 
HABITAT III (İnsan Yerleşmeleri)  Konferansı’nda benim-
senen ‘Yeni Kentsel Gündem’de yer alan ‘yaşanabilirlik’ 
ilkeleriyle geniş ölçüde örtüşmekte olduğunu da göster-
mektedir.

Belediyelerin de içinde yer aldığı yerel yönetimler, ya-
salarla üstlenmiş oldukları görevlerden bir bölümünü 
aralarında birlik kurarak daha verimli biçimde yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar.  5355 sayılı Mahalli İdareler 
Hizmet Birlikleri Kanunu, Anayasanın 127. maddesinin 
verdiği yetkiyle bu yönde çalışmalar yapma isteğinde 
olan belediyelere kolaylıklar sağlamaktadır. Halk ve çev-
re sağlığı gibi konularda planlı çalışmalar yapmak iste-
yen belediyelerin, bu fırsatlardan yararlanırken sağlığı 
dar anlamda yani salt hasta olmama durumu olarak al-
gılamayarak geniş anlamda kavramalarında yarar vardır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Kentler Proje-
si’nin hareket noktası da sağlık kavramının geniş anlam-
da yorumlanmasına dayanmaktadır.

2016 Sağlıklı Kentler En iyi Uygulama Yarışması’na ka-
tılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ‘Sosyal Sorumluluk’, 
Kadıköy Belediyesi ‘Sağlıklı Kent Planlaması’, Çankaya 
Belediyesi ‘Sağlıklı Çevre’ ve Bilecik Belediyesi de ‘Sağ-
lıklı Yaşam’ alanlarındaki projeleriyle ödüle layık bulun-
du. Sunmuş oldukları projelerde ön plana çıkarılan tez-
ler, gençlerin toplumda daha çok sorumluluk üstlenmesi, 
bisikletle ulaşımın motorlu taşıta tercih edilmesi, sokak 
toplayıcılarının sistemle bütünleştirilmesi ve teknoloji 
bağımlılığından kaçınılması gibi konuları kapsamaktaydı. 
Bunların yanı sıra sırasıyla aynı dallarda Gebze, İstanbul, 
Karşıyaka ve Mersin belediyelerine de jüri üyelerimiz ta-
rafından özel ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül almış olsun ya da olmasın SKB’nin en iyi uygulama 
yarışmasına ilgilerini esirgemeyen belediyelerimizin bu 
alandaki çalışmaları her türlü takdirin üstündedir. Ken-
dilerini kutluyorum. Yarışma ve değerlendirme sürecinin 
bütün aşamalarını titiz bir dikkat ve vukufla yöneten bir-
lik organlarına ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü 
Murat Ar ile yakın çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi 
sunuyorum.   
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SAĞLIKLI ŞEHİRLERDE YAŞAM BULAN ÖDÜLLER

 Antik Çağ‘ın ayak izlerinden günümüz 2016 yılına doğru 
ışık hızı ile yol alırsak; Mavi Gezegen‘in akıllı insanları, 
(homo sapiens) ‘avcı-tarım toplumu‘, ‘sanayi toplumu‘ ve 
‘bilgi toplumu‘ süreçlerini yaşarken, temelde ise göçebe-
likten yerleşik düzene geçerek enerji üretim sistemlerini 
devreye sokmuşlardır. Küreselleşen dünyamızın içinde 
bulunduğu bilgi toplumu temelde bilinç çağını yaşarken, 
21. yüzyılın ilk çeyreğindeki temel işlevi doğal kaynak-
lar olan suyunu, toprağını, madenler ile havası yanında, 
insanları da içeren hayvansal ve bitkisel varlığı olan bi-
yolojik ceşitliliğini sürdürebilirlik (sustainability) teme-
linde koruyabilmesi ve bununla ilgili uyarlanabilir kul-
lanım modellerini ortaya koyabilmesidir. Yeryüzü doğal 
ve kültürel varlıkların bir tasarım işlerliğinde ‘noktasal, 
bölgesel, havza ve giderek de ülkesel ile küresel alanda 
akılcı ve sağlıklı şekilde‘ korunabilmesi, yerel yönetici-
lere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Unutulmamalı-
dır ki ekosistemde gördüğümüz  ekolojik ve  antropojen 
(İnsan yapımı) özellikli dengeler, temelde çevremizdeki 
yaşamsal bütünlüğün yansımasıdır. Yukarıdaki evrensel 
düsünceler ışığında; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği‘nin 
birkaç yıldır yaşama geçirdiği ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uy-
gulama Yarışması‘, kuruma üye belediyelerin ‘Birleşmiş 
Milletler’e (UN) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avru-
pa Sağlıklı Şehirler Ağı temel ilke ve kavramları bağla-
mında‘ sağlıklı şehir projelerinin üretilmesi, belediyeler 
arasında tatlı rekabet ve farkındalık önünün açılması ve 
bir bütünlük temelinde işbirliğinin oluşturulması için ül-
kesel bazda ana hedeftir.  

Ülkemiz insanının çoğunluğunun yaşadığı kentler, yatay 
ve dikey alanda hacimsel olarak gelişirler ve büyürler. 
Sağlıklı kentlerin bir bütünlük içerisinde uyumlu kalması 
ve bu anlamda karşılıklı dengelerin birbirleriyle kesiş-
medikleri alan oluşturması, kentlere sürekli devinim ka-
zandırır. Kentsel alanda var olan her bir elemanın işlev 
ve biçimleri ayrımlı da olsa bunlar için güvenli ortamla-
rın ortaya çıkmasının mevcut sistemin sağlıklı ve dengeli 
biçimde sürdürülebilirliği açısından her zaman için ge-
rekli koşul olduğu asla unutulmamalıdır.

Prof.Dr. Ünal ALTINBAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği
Toprak Bölümü (E.) Öğretim Üyesi
Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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 Sağlıklı kent olabilmenin giderek önem kazandığı bir or-
tamda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) üyeleri arasın-
da düzenlenen en iyi uygulamalar ödülü, kentlerin sağlık 
konusundaki çabalarını teşvik etmek açısından önemli 
rol oynamaktadır. Başvuruların her geçen yıl artış göster-
mesi bunun bir ispatıdır.

Geçtiğimiz yüzyılda ülkemizde şehirler genellikle düzen-
siz, sağlıksız gelişme göstermiştir. Bugün gelinen nokta-
da hem mevcut durumun sağlıklı hale getirilmesi, hem 
de şehirlerin gelişen bölgelerinde oluşturulacak hayat 
alanlarının sağlıklı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.  
Bu noktada karar vericilerin sağlıklı kent olma yolunda 
geliştirecekleri politikalar ve uygulama yaklaşımları bü-
yük önem kazanmaktadır. Bu politikalar sürdürebilir ge-
lişmenin bütün parametrelerini kapsamalıdır. 

Bu kapsamda SKB, ödül kategorilerini ‘Çevre’, ‘Kent 
Planlama’, ‘Sosyal Sorumluluk’ ve ‘Sağlıklı Yaşam’ olarak 
belirlemiştir. En iyi uygulamalar yarışmasında, belediye-
lerimizin söz konusu kategorilerde kent sağlığına ilişkin 
çalışmaları değerlendirilmektedir. Bu yıl ödül alan bü-
tün belediyelerimizi kutluyor, şehir sağlığına katkı veren 
projelerinin artarak devam etmesini diliyorum.

Prof.Dr. Handan TÜRKOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
Öğretim Üyesi
Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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 Günümüzde önemli bir çekim gücü oluşturan dünyadaki 
küreselleşme süreci hemen her alanda etkisini göster-
mektedir. Elbette belediyelerin de bu etkinin dışında 
kalması beklenemez. Bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşma 
hızında sınırların ortadan kalktığı günümüzde, herhangi 
bir bölgedeki yerel yönetimin, çeşitli organizasyonla-
ra ya da ağlara katılması oldukça kolaylaşmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa ağına bağlı olan Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği de (SKB) bu kapsamda üyesi olan 
belediyeler için böyle bir işbirliği ortamı sunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin topluma verdiği hizmetler giderek 
verime ve vatandaşın ihtiyaçlarını tatmine yönelik idari 
uygulamalara dönüşmeye başlamıştır. Böylece klasik be-
lediyecilik hizmetlerinin yerel yönetimler arasında artık 
önemli oranda fark oluşturmadığı günümüzde, belediye-
ler toplumcu bir yaklaşımla yeni sosyal sorumluluk proje 
ve uygulamalarını hızla gündemlerine almaya başlamış-
lardır. Bu anlamda önemli bir çalışma ekosistemi oluştu-
ran SKB de üye belediyeler arasında ‘sağlıklı şehirler için 
en iyi uygulamalar’ konusunda yapıcı rekabet ve iş birliği 
ortamının doğmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Bu sebeple Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üye belediye-
ler arasında sağlıklı şehir olmaya yönelik projeleri özen-
dirmek maksadıyla her yıl  ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygu-
lama Yarışması’ düzenlemektedir.

Bu senede ilgili yarışma kapsamında üye belediyeler ta-
rafından çok sayıda proje, ‘değerlendirmek üzere’ biz jüri 
üyelerinin önüne gelmiştir. Yapılan çalışma neticesinde, 
‘sosyal sorumluluk’, ‘sağlıklı yaşam’, ‘sağlıklı şehir plan-
laması’ ve ‘sağlıklı çevre’ olmak üzere 4 ayrı kategoride 
verilen ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’, 2016 
yılı içinde yine sahiplerini buldu. 4 farklı alanda ödüle 
hak kazanan üye belediyelerimizi kutluyor, bundan son-
raki yıllarda başka üye belediyelerimizin de ‘geliştirecek-
leri güzel uygulamalarla’ödüller alacağına inanıyorum. 

Prof. Dr. Cengiz TÜRE
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve 
Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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 1993 yılında Türkiye’nin Dünya Sağlıklı Şehirler Proje-
si’ne dahil olmak için İzmir’deki ev sahipliğiyle başlayan 
sağlıklı yaşama ortamları oluşturma süreci, Sağlık Ba-
kanlığı’nın otorite olarak sürece sahip çıkması ile devam 
etmiştir. Ülkemize tanınan sağlıklı şehir kotasının 10’a 
çıkartılması yönündeki çabalar, Türkiye Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağı’nın geliştirilmesi çalışmaları, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün sağlıklı şehirlere dair yayınlarının ilk kez ter-
cüme edilerek Türkiye’ye kazandırılması, şehirlerimizle 
yapılan ulusal ve uluslararası toplantılar… Hepsi çok gü-
zel anılarla doluydu. Ve ben bu güzel çalışmaları, 1996 
yılında ‘Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Uluslararası 
Kuruluşlar Görevlisi’ olarak devraldım. 8 yıl boyunca da 
‘Türkiye Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağ Koordinatörü olarak’ 
sürdürdüm. 

Ulusal ağ çalışmalarımızın en önemli çıktıları şunlardır: 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlıklı şehir ser-
tifikasına layık görülen şehirlerimiz; ulusal ağımıza üye, 
gönüllülük esasına dayalı hareket eden belediyelerimiz 
ve 2000 yılından itibaren başlayan belediyelerimizin 
kendi ağlarını oluşturma çalışmalarıdır. Evet, 2005 yılın-
da kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), Türkiye 
Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı’nın önemli bir ürünüdür.

Yerel yöneticilerin gündeminde sağlığın ilk sıraya çıkar-
tılması ilkesiyle başlayan şehir yaklaşımı, bugün en azın-
dan SKB’ye üye belediyeler eliyle sağlıklı şehir olmak 
için inovasyon, Ar-Ge ve yeni fikirler geliştirilmesi aşa-
malarına doğru hızla ilerlemektedir. Belediyelerimizde, 
en donanımlı sağlıklı şehir olmaya yönelik bir yarış hava-
sı vardır. Bir halk sağlığı uzmanı, şehir sağlığı çalışanı ve 
şehir doktoru olarak çok mutluyum. Artık rahatlıkla aynı 
dili konuşabileceğim ve sağlıklı yaşama ortamlarının ge-
liştirilmesi için çalışabileceğim yerel yöneticiler, teknik 
arkadaşlar ve sektör temsilcileri bulunmaktadır. Biz he-
kimler ve akademisyenler olarak, şehir sağlığında hekim 
olmayan, ancak sağlığın temel belirleyicilerini yöneten, 
şekillendiren, denetleyen ve kontrol eden yetkililerle ça-
lışmayı çok istiyoruz.

En iyi uygulamaların ödüllendirilmesi, 2005 yılından 
bugüne kadar Türkiye’de yaşanan sağlıklı şehir olgusu-
nun geldiği noktayı somut olarak göstermesi açısından 
önemlidir. Oluşturulan kategoriler DSÖ tarafından öneri-
len ve bir şehrin sağlıklı olabilmesi için taşıması gereken 
kriterleri sorgulayan, sağlığın sosyal belirleyicilerini ön 
plana çıkaran sınıflamalardır. Başvuruda bulunan bütün 
belediyelerimize teşekkür ediyorum. Hepsi de istenen 
özellikleri taşıyan projelerle rol aldılar. Ancak günümü-
zün en temel olgusu ‘inovasyon’dur. Bundan sonraki 
başvuruların daha yeni, gelişmeleri gündeme taşıyan, 
çok sektörlü ve özellikle genç fikir sahiplerinden ilham 
alan projeler olmasını temenni ediyorum. Kendi mes-
lektaşlarımı ve bütün sağlık çalışanlarını, bu projelerde 
danışman, çalışan, proje yazan, fikir geliştiren, bilimsel 
katkı veren olarak görmek istiyorum. 

Sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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Kentler yeryüzünün çok az bir alanını kaplamalarına 
karşın, küresel nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı 
alanlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan analizler, 
kentte yaşama eğiliminin sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada artacağını gösteriyor. Aslında, nerenin kent ne-
renin kır olduğunun çok da anlaşılamadığı bir döneme 
doğru hızla gidiyor olmamız da konunun bir diğer bo-
yutu.

Ancak açık olan bir durum var ki, gayrı safi milli hasılanın 
büyük bir bölümünün üretildiği, küresel enerji tüketimi-
nin, sera gazı ve atık üretiminin büyük bir bölümünün 
gerçekleştiği kentlerin, içinde yığılan bu kadar nüfusa 
nasıl bir yaşam sunduğunu önümüzdeki günlerde daha 
çok tartışmamız gerekecek. 

Sağlıklı kent kavramı, bu karmaşık tartışmaya verilecek 
doğru yönü bulmak anlamında birçok potansiyeli içinde 
barındırıyor. Bu küresel hareketin Türkiye temsilcisi ola-
rak Sağlıklı Kentler Birliği, bir yandan akademik alanda 
konuyu ülke gündeminde tutarken, bir diğer yandan ya-
pılmış olan uygulamaların kamuoyundaki görünürlükle-
rini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Sağlıklı Kentler 
Birliği İyi Uygulamalar Ödülleri’ne artarak gösterilen ilgi, 
sözü edilen görünürlüğün giderek arttığını gösterirken, 
somut uygulamalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir 
kez daha gözler önüne seriyor.

Sağlıklı Kentler Birliği ailesine bu yıl itibarı ile katılmış 
olmam nedeni ile ilk kez jürisinde bulunduğum En İyi 
Uygulamalar Ödülü’nün, yerel Yönetimlerin toplumcu 
yaklaşımlara verdiği katkı açısından da önem taşıdığını 
düşünüyorum. Bu nedenle, ödül alan belediyelerle bir-
likte yarışmaya katılan tüm belediyeleri kutluyor, yapılan 
bütün bu çalışmaların ülkemizin tüm kentlerinde sağlıklı 
kent kavramının mekânsal ve sosyal bağlamını daha da 
güçlendirmesini diliyorum. 

Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR
Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi 
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Bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz yarışmamız, heyecanını ve 
etkinliğini giderek artırmaktadır. 2015 yılında planladı-
ğımız ve 13 belediyenin 43 projeyle katıldığı yarışma-
mız, bu yıl büyük bir artış göstererek 34 belediyeyle 
100 projeye ulaştı. ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde 
28, ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ kategorisinde 20, ‘Sağlıklı 
Yaşam’ kategorisinde 31 ve ‘Sağlıklı Çevre’ kategorisin-
de 21 proje jüri tarafından değerlendirilerek ödüle layık 
görüldü. 

Üye belediyelerimizin sağlıklı şehir olma yolunda yap-
tıkları projeler, Birlik adına gerçekleştirdiğimiz organi-
zasyonlarda bizleri daha da cesaretlendiriyor. Ödüller, 
yenilenebilir enerji konusunda üye belediyelerimiz 
arasındaki etkileşimi artırmak için bulunduğumuz Mer-
sin’de verildi. 

Yarışmaya katılan 100 projenin içinden dereceye giren-
leri seçmek için oldukça zorlandık. Normal kategorilerin 
dışında, 4 projeye jüri özel ödülü verildi. Birbirinden de-
ğerli projelerin seçiminde bizlere her zamanki gibi des-
tek olan, çok değerli akademisyenlerimiz vardı. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi E. Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendis-
liği Toprak Bölümü E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Altın-
baş, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Anadolu 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Adnan Mende-
res Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz ve Bursa 
Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühen-
dislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gül Sayan Atanur’a katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki yarışmaların şehirlerimize daha çok kat-
kı yapması dileğiyle… 

Murat AR
Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Genç Denizli

“Denizli’de genç olmak bir ayrıcalıktır” sloganıyla yola 
çıkılan bu projede, gençlere Denizlili olma şuurunu aşı-
lamak ve şehre aidiyet duygularını geliştirmek; 

15–25 yaş arasındaki gençlerimizin şehrimiz ve yöne-
timle ilgili fikirlerini öğrenebilmek, onların sosyal, kültü-
rel ve eğitim hayatlarına katkıda bulunabilmek; 

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanat 
ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri 
sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini 
planlamak ve geliştirmek; Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan ile gençlerin bir araya gelmelerini 
ve şehre katkı sağlayacak fikirlerini direk başkana ilete-
bilmelerini temin etmek;

Genç Denizli bünyesinde kurulan kulüplerin gerçekleş-
tirdiği ücretsiz faaliyetler ve kurslar vasıtasıyla gençlerin 
sosyal hayata, kültür ve sanat faaliyetlerine katılmalarını 

Proje Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürü-
tülmektedir. Projeye destek veren kurumlar ise Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eği-
tim Bakanlığı, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, 
Denizli Spor, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, 
Denizli Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odalar Birliği, TÜMSİAD’dır.

Projenin Amacı:
Projenin Ortakları:

sağlamak; Kabiliyetlerinin farkına vararak kendilerini ge-
liştirmelerini temin etmek;

Gençlerin boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrul-
tusunda bilgi ve becerilerini artırıcı faaliyetler yapmala-
rına ön ayak olmak; Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayarak onları zararlı alışkanlıklardan 
korumak ve faydasız mekânlardan uzak tutmak;

En önemlisi ise, kulüp faaliyetleri ile gençlerin sağlıklı ve 
dengeli kişilik geliştirmelerine zemin hazırlamak; Spora 
ve tabiata ilgilerini desteklemek, yaşadıkları çevreye 
saygılı ve sağlıklı fertler olmalarını temin etmek hedef-
lenmektedir.
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Genç Denizli; 2009 yılında başlayan, her yıl çalışmaların 
artarak devam ettiği bir projedir. 

15-25 yaş arası gençlerin ücretsiz kültür-sanat eğitim-
leri aldığı, kulüp faaliyetleri yaptığı bu projemiz, küçük 
bir ofiste çalışmalarına başlamıştır. Yoğun ilgi ve elde 
edilen başarılar sayesinde tarihi Merzeci Değirmeni res-
tore edilerek Denizlili gençlerin hizmetine sunulmuştur. 
Binada her kulüp için ayrı atölye odası ve tiyatro sahne-
si bulunmaktadır.

Denizlinin kültürel değerleri arasında yer alan ve yok 
olmaya yüz tutmuş tarihi Merzeci Un Fabrikası restore 
edilerek geçmiş ve gelecek arasında yaşayan bir kültür 
hazinesi olarak Gençlik Merkezi'ne dönüştürülmüştür. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin  2014-2019 yılı stra-
tejik planında yer alan aşağıda belirtilen stratejik hedef-
lere uygun olarak “Genç Denizli Projesi” hazırlanmış ve 
sürdürülmektedir.

 

Genç Denizli projesi kapsamında hizmet veren bütün 
kulüplerin faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
finanse edilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Genç Denizli proje-
si için 10 milyon TL’den fazla harcama yapmıştır.

Hedef kitlesi Denizli’de yaşayan 15-25 yaş aralığındaki 
gençler olan projenin  üye sayısı 59.400’e ulaşmış olup, 
yaklaşık 11 bin kişi kulüp faaliyetlerinden faydalanmış-
tır.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ile her fırsatta bir 
araya gelen gençler, yürütülen belediye hizmetleri hak-
kında Zolan’dan bilgi almış ve şehir ile ilgili fikirlerini 
aktarmışlardır. Gençlerin teklifleri faaliyet ve yatırımlara 
dönüştürülmüştür.

Gençler yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini 
yeniden keşfetmiş, Denizlili olmanın şuuruna varmıştır. 
Gençler sosyalleşme imkanı bulmuş ve boş zamanlarını 
spor, kültür-sanat, doğa ve müzik faaliyetlerinde geçi-
rerek, zararlı alışkanlıklardan ve faydasız mekanlardan 
uzaklaşmış, kabiliyetlerini geliştirmişlerdir.. Çanakka-
le ve Ankara gezileriyle gençler, geçmiş tarihin izlerine 
uzanmış ve milli duygularını pekiştirmiştir.

Farklı konularda düzenlenen seminerlerle gençlerin ki-
şisel gelişimden sağlığa, sanattan çevreye kadar pek 
çok konuda bilgi almaları sağlanmıştır. Konser ve sanat 
festivalleri ile Denizlili gençler (özellikle Müzik kulübü 
üyeleri) ünlü sanatçılarla bir araya gelmiş ve onların tec-
rübelerinden faydalanmışlardır.

Genç Denizli Kulüp faaliyetlerinde yer alan gençler, sos-
yal hayata tam entegre olmuş, sosyal çevreleri tarafın-
dan desteklenmiş ve sonuç olarak özgüveni yüksek ve 

Projenin Süreci:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

kendine güvenen gençler haline gelmişlerdir. Genç De-
nizli kulüp faaliyetleri, sadece gençlere değil, ailelerine 
de fayda sağlamıştır. Evlatlarının tiyatro ve konser gös-
terilerini izlemeye gelen, sergilerini ziyaret eden aileler, 
kültür-sanat, spor, müzik v.b. alanlarda kendilerini geliş-
tirmiştir.

Başkanımız liseli gençlerle buluştuğu okul ziyaretlerinde 
30.000’den fazla öğrenciye Türk bayrağı hediye etmiştir 

Genç Denizli bahar sergisi, resim, karikatür, hat sanatı 
ve fotoğraf kulübü çalışmaları, tarihi Mercezi Değirmeni 
binasında, AVM’lerde ve ramazan ayında parklarda ger-
çekleştirilmektedir.

Tiyatro Kulübü’nün sahnelenen oyunlar, Ofsayt Osman, 
Her Yöne 90 Dakika, Midas’ın Kulakları, Çatlaklar Ote-
li-1 ve 2, Savaş Oyunu, Kulaktan Kulağa, 7 Köyün Yar-
gıcı,  Çürük Elma, Söz Sende(doğaçlama Gösterisi), Son 
Çanakkale, Efkar-ı Gençlik, Komşu Köyün Delisi, Türkmen 
Düğünü, Eyvah Mikroplar Çıldırdı, Fıldır Fıldır Show, Ja-
pon Kuklası, Atölye Performansı, Kadınlık Bizde Kalsın, 
Kibarlık Budalası, Anton Çehov’un Kısa Oyunları, Kurban, 
Taziye.

“Yerel Medyanın AB ile Uyumu” adlı “Sivil Toplum Di-
yaloğu Medya Hibe Projesi” kapsamında Bulgaristan’a 
giden Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Sofya’da geleneksel 
Türk Gölge Tiyatrosu olan Hacivat–Karagöz gölge oyunu-
nu tanıtmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI 
KATEGORİSİ

KADIKÖY BELEDİYESİ
Kadıköy İlçesi Bisiklet Yolları Projesi

Nüfusun yoğun olduğu şehirlerde yaşanan trafik keş-
mekeşi, başta bisiklet olmak üzere alternatif ulaşım me-
totlarının yaygınlaşmasını şart kılmaktadır. Bunun için 
bisikletin sadece eğlence, gezinti ve spor maksadıyla de-
ğil, ulaşım için kullanılmasını sağlamak için Kadıköy Be-
lediyesi bünyesinde Bisiklet Birimi kurulmuştur. Bisiklet 
Birimi, 7’den 70’e her yaştan insana bisiklet kullanmayı, 
trafik kurallarını, basit bakım ve tamir yöntemlerini öğ-
retmeyi ve sosyal fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Proje bitiminde ilçemizde toplam 19-
20 kilometre bisiklet yolu planlanmıştır.

Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletliler Derneği, Engelsiz 
Pedal Derneği, Marmara Üniversitesi Bisiklet Kulübü

Nisan 2015 itibariyle bisikletle ilgili sivil toplum kuru-
luşları, esnaf, bölge halkı ile çalıştaylar düzenlendi. Ka-
sım 2015’de bisiklet yolları projesinin ilk etabı olan İnö-
nü Caddesi uygulamasına başlandı ve 2016 Ocak ayında 
tamamlandı. E-5 ve sahil hattını birleştirmeyi hedefle-
yen güvenli bisiklet yolunun 2,5 kilometrelik ilk etabı 
Kozyatağı Metro İstasyonu’ndan başlayıp Sahrayı Cedid 
Camii önünde sonlanmaktadır. Cadde üzerindeki uygun 
noktalara da bisiklet parkları yerleştirilmiştir. 2 kilomet-
re uzunluğuyla uzun vadeli bisikletli ulaşım planının 
önemli bir ayağını oluşturan İnönü Caddesi bisiklet yolu, 
artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı, çevreci ve sağlık-
lı bir ulaşım alternatifi sunmaktadır. 19-20 kilometrelik 
bisiklet yolu projemizin 2.5 kilometrelik ilk etabında, 1.9 
kilometrelik İnönü Caddesi ve bağlantıları kısmı tamam-
lanmıştır.

Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

Projenin Süreci:
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Alternatif ulaşım yöntemlerinin varlığı konusunda far-
kındalık oluşturulmuştur. Şehir içi fonksiyonları (rekre-
asyon alanları, eğitim merkezleri ve diğer donatılar) bir 
birine ve konut alanlarına bağlayarak günlük yaşantıda 
faal kullanım sağlanmıştır. Fiziki düzenleme ve sosyal 
kullanım (hobi+ulaşım) yönlerinde örnek teşkil etmek-
tedir. Her yaş grubuna kesintisiz, engelsiz ve güvenli bir 
kullanım sağlamaktadır. Kadıköy genelinde sahil şeridi  
dışında oluşturulacak en önemli bisiklet yolu sisteminin 
bir parçasıdır. Yoğun toplantı ve çalıştaylarda elde edilen 
veriler doğrultusunda uygulama tamamlandı. Bu  saye-
de kullanıcı odaklı bir bisikletli ulaşım aksı oluşturuldu. 
Mekan ve fiziki uygulamaların yanında, bisiklete binme-
nin toplum ve fertlerin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri 
hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Akademi 
Kadıköy, Tasarım Atölyesi Kadıköy, Kalamış Gençlik Mer-
kezi gibi kilit mevkilerde söyleşi, eğitim ve toplantılar 
düzenlenerek, uyulması gereken kuralların yanı sıra bi-
siklet kullanımı ve bakımının incelikleri anlatılmıştır.

19 – 24 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen Kadı-
köy Bisiklet Festivali, pek çok söyleşiye, atölye çalışma-
larına ve eğitime ev sahipliği yaparak, Kadıköy genelinde 
bisikletin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştı

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Kadıköy Belediyesi 2015-2019 stratejik planında, “kent-
sel gelişim ve yapılanma” stratejik alanında; 

Stratejik amaç 6: "Yaşanabilir", "sağlıklı", "engelsiz" ve 
"sürdürülebilir bir Kadıköy" için alt ve üst yapı mesele-
lerine kalıcı çözümler üretmek, tarihi, kültürel dokuyu 
koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini ta-
sarlamak;

Stratejik hedef 5: “Kadıköy genelindeki mevcut yaya, bi-
siklet ve araç bağlantı yollarını bütünüyle ele alarak yeni 
akslar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak” şeklinde 
yer almaktadır.

Projenin Finansmanı Kadıköy Belediyesi olup,
bütçesi 3.000.000TL’dir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ
Sokak Toplayıcılarının 
Sisteme Entegre Edilmesi

Mahallî idareler, yerelde hizmet üreten, hem çevreye, 
hem de insana doğrudan dokunan yönetim biçimidir. Bu 
bakımdan, insan odaklı ve çevreyi koruyan sürdürülebi-
lir şehirleşmenin hem bugünü, hem de yarınını, sağlıklı 
ve mutlu yaşama  imkanlarını  düşünerek planlamak ge-
rekir. Projemiz, atık yönetimini sağlıklı çevre ve sağlıklı 
insan ekseninde planlayan bir pilot uygulama vasfını 
taşımaktadır.

Atıkların türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm endüstri-
sine sevk edilmesine, “kaynağında ayrı toplama” uygu-
laması denir. Kaynağında ayrı toplama uygulamaları ile 
ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik ve kağıt-karton) 
çöpten ayrı, temiz, verimli, sağlıklı ve hijyenik olarak top-
lanması hedeflenmektedir.

Ambalaj atıkları, oluştukları yerde, atığı üretenler tarafın-
dan temiz ve sağlıklı bir şekilde, çöpten ayrı bir torba 

Proje ortakları Çankaya Belediye Başkanlığı ile sözleş-
mesi olan ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi lisanslı 
firmalardır.

Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

veya kutu içinde biriktirilecektir. Biriktirilen bu atıklar, 
belediye tarafından çöpten ayrı olarak, temiz ve düzenli 
bir şekilde toplanıp, ayırma tesisine ulaştırılacaktır. 

Atık maddelerin dönüştürülmesi, yeni bir ekonomik sek-
törü ortaya çıkarmıştır; sokak toplayıcılığı. Göç, işsizlik ve 
eğitim gibi meseleler sonucu ortaya çıkan sokak toplayı-
cılığı, son iki yıldır Afgan ve Suriyeli göçmenlerle bera-
ber daha karmaşık hale gelmiştir. Çankaya  ilçesinde, 2 
bini aşkın insanın, iş güvenliği ve sağlığından mahrum 
bir şekilde çöplerden atık topladığı bilinmektedir.

Kayıt dışı toplanan ambalaj atık miktarının azaltılması, 
daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir atık toplama siste-
minin oluşturulması maksadıyla, Ankara’da yaşayan ve 
özel sosyal politika gerektiren gruplara dahil sokak top-
layıcıları, belediyenin toplama sistemine entegre edil-
miştir. Aynı zamanda bu projeyle, sokak toplayıcılarının 
sosyalleşmesi, refah seviyeleri yükseltilerek, sosyal ve 
ekonomik hayata katılmalarının sağlanması hedeflen-
miştir.

Bu doğrultuda, Çankaya Belediyesi, var olan kaynağında 
ayrı toplama uygulamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca çıkarılan kanun ve yönetmeliğe uyarlayarak sokak 
toplayıcıları ile lisanslı toplayıcı firma arasında köprü 
görevi üstlenmiştir. Bu proje ile sokak toplayıcıları, be-
lediye ile sözleşmesi olan firmanın sigortalı çalışanı ya-
pılarak, Türkiye’nin ilk sigortalı sokak toplayıcısı grubu 
olmuştur.
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Çankaya Belediyesi çatısı altında sokak toplayıcıları ile 
başkanlık nezdinde toplantılar yapılmıştır. Sokak topla-
yıcılarının çalışma şartları, hayat şartları ve diğer sıkın-
tıları hakkında bilgiler alınmış, belediyenin kayıt dışı ile 
ilgili yaşadığı sıkıntılar da görüşülerek ortak bir çözüm 
arayışı içerisine girilmiştir. Görüşmeler neticesinde  sos-
yo-ekonomik seviye, yerleşim alanı ve sokak toplayıcıla-
rının yoğun olması sebebiyle ilk pilot bölge Bahçelievler 
bölgesi seçilmiş ve sokak toplayıcılarının sosyal intibakı 
(sisteme entegre edilmesi) projesi hayata geçirilmiştir. 
Pilot bölge çalışmasına dahil edilmeden önce belirlenen 
kişiler iş güvenliği ve insan ilişkileri konusunda eğitime 
tabi tutulmuştur. Bu eğitimi tamamlayan sokak toplayıcı-
larının araçları yönetmeliğe uygun olarak giydirilmiş ve 
belediye logolu kıyafetlerle çalışmaya başlamışlardır.

Pilot bölge çalışma süresi altı ay olarak belirlenmiştir. 
Belediyenin toplama sisteminde yer alan lisanslı firma-
nın çalışanı olarak başladıkları işlerinde,  ilk gün itibariy-
le sigortaları yaptırılarak güvenceli çalışma hayatına da-
hil olmuşlardır. Sokak toplayıcıları araç takip sistemiyle 
izlenen giydirilmiş araçlar ile ambalaj atıklarını toplayıp 
geri dönüşüm sistemine katmaktadırlar. Pilot bölge ça-
lışmasının başarılı olması durumunda belediyemiz, an-
laşmalı olduğu firmalar vasıtasıyla bu çalışmayı genele 
yayacak ve aynı zamanda diğer belediyelere de örnek 
teşkil edecektir.

Projenin Süreci:

Sokak toplayıcılığı çevre ve toplum sağlığı meselesi ola-
rak hem mahallî, hem de merkezî idarenin öncelikli me-
selesi olma eğilimindedir. Çünkü informal sektör işçiliği, 
sağlık sıkıntıları, aile işçiliği dolayısıyla çocuk işçiliğinin 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

varlığı kaba gözlemle bile görülmektedir. Bunun için bü-
tün kurum ve kuruluşların ortak çalışması ve ilgisine ih-
tiyaç vardır. Sokak toplayıcılığı; ağır, tehlikeli ve yasadışı 
olmaya meyilli bir iştir.

Bu projeyle, kaynağında ayrılmayan ambalaj atıklarının 
sokak toplayıcıları tarafından alınması sırasında çöplerin 
dağılması ve halk sağlığının riske atılmasının önüne ge-
çilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kuralsız toplama, hem 
halk sağlığını, hem de sokak hayvanlarının sağlığını teh-
dit etmektedir. Sokak toplayıcılarının atıkları depolama-
ları da çevre sağlığını tehdit ettiğinden, kamu müdahale-
sine lüzum vardır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ya da 
kısmen azaltılması, hem atık toplayan kişiler ve aileleri, 
hem de çevre sağlığı açısından son derece faydalı ola-
caktır. Pilot bölgedeki istihdam edilen sokak toplayıcı-
larının iş gücü olarak sistemle bütünleşmesi ve düzenli 
çalışma hayatına intibakı izlenmektedir. 

Ayrıca bölgede toplanan ambalaj atığı miktarındaki artış 
ölçülecektir. Bu ölçüm, kentsel hayatı planlarken gerçek 
bilgi olarak değerlidir. Cadde ve sokaklarda sokak top-
layıcıları yüzünden yaşanan kirliliğin ve halktan gelen 
şikayetlerin azalıp azalmadığı değerlendirilecektir. Bu 
pilot uygulama, sokak toplayıcılarının güvenceli istihda-
ma dahil edilmeleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından 
haklarının olması sebebiyle sosyal politikalara da katkı 
sağlayacaktır. 

Çankaya Belediyesi 2015-2019 stratejik planında yer 
alan “Çankaya’yı daha temiz ve daha yeşil yapmak, çev-
re bilincini arttırmak ve atıkları yeniden değerlendirerek 
ekonomiye kazandırmak” hedefi ile bu projeyi hayata 
geçirmiştir. 

 Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı ile sözleş-
mesi olan lisanslı firmaların öz kaynaklarından karşılan-
mıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

BİLECİK BELEDİYESİ
Akıllıyım Çünkü Teknoloji 
Bağımlısı Değilim

Sağlıklı hayat için bağımlılıkla mücadelede eğitim ma-
teryallerin önemini vurgulamak ve TBM “Türkiye Bağım-
lılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında geliştiri-
len faaliyet  tabanlı interaktif materyalleri kullanarak , 15  
yaş altı çocuklara teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere 
bütün  bağımlılıklarla mücadeleyi öğretmektir. 

Projenin asıl maksadı: 1-7 Mart Yeşilay Haftası’na dikkat 
çekmek ve bunu sürekli hale getirmek üzere, “Akıllıyım 
Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim” projesi çerçevesinde 
anaokul, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini, çağımızda 
henüz bebek yaşlarda başlayan teknoloji bağımlılığı ile 
madde, sigara, alkol ve  kumar bağımlılıklarından koru-
maktır. Hususi maksadı: Projemizin hayat bulması için 
öncelikle Yeşilay işbirliğiyle TBM  programı kapsamında 
yetişkin ve uygulayıcı eğitmen formatör eğitimlerinin ta-
mamlanması, akabinde formatörler ve akıl oyunları kam-
pı vasıtasıyla çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak 
tutmaktır. 

       

“Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlı Değilim ” projemi-
zin koordinatörlüğü  Bilecik Belediye Başkanlığı Strateji 
Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 
Projemize Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaktır. Ye-
şilay Cemiyeti, projemizde iştirakçi olarak yer almakla 
beraber, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı kapsamında ortaklığı bulun-
maktadır.

Ekoloji eğitimlerimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
iştiraki ile yapılmıştır.

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 
proje protokolü  imzalanmıştır. 

Yeşilay’ın “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Progra-
mı” kapsamında 25 belediye personelinin  24-26  Şubat 
tarihleri arasında toplam 18 saat süren TBM yetişkin eği-
timlerinin tamamlanmasının ardından, 18 öğretmen (10 
sınıf , 5 rehber, 3 okul öncesi) ve 7 belediye personeline  
toplam 40 saat  “ akıl/ zeka  oyunları  eğitici eğitimi” ve-
rilmiştir. 

İlgili eğitim-öğretim yılı sonrasında yarışmada derece 
alan  öğrencilerimiz Bilecik İl MEM’in görev alanında bu-

Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

Projenin Süreci:

Bu sayede çocuklar ve aileleri, bağımlılıkla mücade-
le eylem planları hakkında bilinçlendirilmiş ve aile içi 
iletişimleri güçlendirilmiş olacaktır. Aynı zamanda akıl 
oyunları ve turnuvaları  ile teknoloji bağımlılığı ve di-
ğer bağımlılıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır. 
Eğitim-öğretim yılının sonunda yapılan “akıl oyunları 
kampı” ile çocuklarımız ve gençlerimiz doğa ile baş başa 
eğitim ortamı sağlanarak ödüllendirilmiş olacaktır.
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lunan izci kamplarına gönderilmiştir. Akıl oyunları kampı 
çerçevesinde  öğrencilerimize bağımlılığa yönelik hedef 
odaklı tematik ve yenilikçi önleme faaliyetler yapılmıştır. 
Kampta el sanatları, müzik, drama, sportif faaliyetler ile 
birlikte çeşitli akıl oyunlarını oynayarak, zihnî becerileri-
nin güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Kamp süresince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Mo-
loküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yrd. Doç. Tuba YAĞ-
CI  ve Bahçe Bitkileri Bölümü Yrd. Doç. Sema LEBLEBİCİ  
koordinatörlüklerinde kamp alanımıza iştirak eden Biyo-
teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden MSc Şi-
fanur  GÜNGÖR ve MSc Eda ŞEN hocalarımız tarafından 
“teknolojinin çevreye ve kirliliğe olan etkileri, çevre  ve 
teknoloji kirliliğinin canlılar üzerine tesirleri, hava-top-
rak-su-azot döngüsü, besin ve enerji döngüsü, çevre kir-
liliği ve zararlarını önleme yolları” hakkında öğrencilere 
uygulamalı ekoloji eğitimi verilmiştir. 

Eğitim-öğretim yılı sonu kamp programları, İl MEM mev-
zuatuna göre asgarî bir hafta, azamî 3 hafta olarak veli 
izinleri ile planlanmıştır.

Projenin sürekliliği: Projemizin başarılı olması halinde 
ortak kurum ve kuruluşlarla protokol yenilenerek, bunun 
devamı sağlanmış olacaktır.

Bilimsel araştırma için; evvela araştırma yapılacak grup-
ta, çalışmaya alınma kriterleri 7-10 ve 11-14 yaş arasın-
da olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü  aracılığıyla sosyo-demografik form ve inter-
net bağımlılık ölçeği uygulaması yapıldı. Diğer çocuklar-
la birlikte değerlendirmeye göre bağımlılık oranı yüksek 
çıkan çocuklar ve aileleri gözlem için seçildi.  Araştırma-
mızda, telefon ve bilgisayar bağımlılığı yüksek olan farklı 
yaşlarda olmak üzere toplam 24 kişi seçildi. 12 ilkokul 
öğrencisine 3 farklı zeka oyunu ve 12  ortaokul öğrenci-

sine 4 farklı zeka oyunu öğretildi. Her oyun, stratejisini 
anlamaları için, haftada 2 defa 1,5  saatten toplam 12 
saat tekrar edildi.

Aile içi iletişimin kuvvetlenmesi ve evdeki teknoloji ba-
ğımlılığından uzaklaşmaları için 3 ilkokul ve 3  ortaokul 
öğrencisine 2 ay süresince evlerinde oynamaları için 3 
farklı oyun verildi. Oyunlar  evvela çocukların ebeveyn-
lerine öğretildi. Oyun sırasında uyulması gereken kural-
lar belirtildi.
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1.  Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 
hazırlamış olduğu “Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı 
Değilim” projemiz ile kurumlar arası işbirliği sağlanmış 
oldu.

2. YEŞİLAY’ın ve bağımlılıkla mücadelenin il genelinde 
ve eğitim kurumlarımızda sürekli ön planda tutulması 
sağlandı.

3. 25 belediye personelinin 18 saatlik  Türkiye bağımlı-
lıkla mücadele yetişkin eğitimini alması sağlandı.

4.  Bilecik Belediyesi tarafından 40 saatlik eğitim ücret-
leri karşılanan İl MEM’e bağlı toplam 18 anaokul, sınıf ve 
rehber öğretmeni ile 7 belediye personelinden oluşan 
25 kişinin zeka ve akıl oyunları eğitimcisi belgesi alması 
sağlandı.

5. Yarışmalarda derece alan öğrencilerimizin Bilecik İl 
MEM görev alanında bulunan izci kampına gönderilerek 
akıl oyunları kamplarından  faydalanmaları sağlandı.

6.  Bilimsel araştırma sonuç ve bulguları: Araştırma yapı-
lan örneklem grupta  bulunan 7-10 ve 11-14 yaş arasın-
daki ilkokul ve ortaokul öğrencisine sosyo-demografik 
form ve internet bağımlılık ölçeği uygulaması yapıldı. 
Değerlendirmeye göre bağımlılık oranı yüksek çıkan ço-
cuklar ve aileleri gözlem için seçildi. Örnek grupta bu-
lunan ilkokul öğrencilerinin % 66.66’sı  ve ortaokul öğ-
rencilerinin %83.3’ü telefon ve tablet kullanıcısı olarak 
internet bağımlısı çıktı.

       

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

7. Zeka Oyunları Eğitimini  öncesi ve sonrası aynı ortam 
ve şartlarda yaş gruplarına göre yapılan ön test ve son 
testler ile hafıza ve dikkat gelişimlerinin arttığı tespit 
edilmiştir. Aynı yaş grupları istatistiki olarak aritmetik 
ortalama yöntemiyle grafiklendirilmiştir.

8. Gözlem ve uygulamaya konu olan örnek gruplardaki 
çocukların hırçınlıklarının azaldığı, kurallara uymak için 
çaba gösterdikleri, zeka oyunları öğrenirken disiplin  
açısından kendilerine verilen ödül ve cezaları algılaya-
rak kabullendikleri, verilen görevleri eksiksiz yaptıkları, 
telefon, internet, bilgisayara konulan sınırlamalara uy-
dukları, ebeveynlerinin konu hakkında bilinçlendikleri  
gözlemlenmiştir. 

9. Hedef grup üzerinde bağımlılıkla mücadele eylem 
planları hakkında farkındalık sağlanmıştır. Çocuklar ve 
gençler aileleriyle kaliteli zaman geçirerek, aile içi ileti-
şimleri güçlenmiştir.  Projemiz kapsamında 11 mahalle-
de, konaklarda ve 3 ilkokulda yaklaşık 300 öğrenci akıl 
oyunları eğitimi almıştır. Yapılan turnuvalar  ile teknoloji 
bağımlılığı ve diğer bağımlılıklardan uzaklaştırılmaları 
sağlanmıştır. Eğitim –öğretim yılının sonunda “akıl oyun-
ları kampı” ile öğrencilerimizin yarışmalar sonrasında 
tatlı bir rekabet ve ekolojik döngüyü hissederek uygu-
lamalı eğitim ortamında ödüllendirilmeleri sağlanmıştır.

10.  Projemiz içeriğinde yapılan bilimsel çalışmalar Yeşi-
lay tarafından 3-4 Mayıs 2016’da düzenlenen 3. Ulusla-
rarası Teknoloji Bağımlılığı Kongresine özet bildiri olarak 
sunulmuştur. Tebliğimiz bilim kurulu tarafından kabul 
edilerek, Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürü ve 
proje koordinatörümüz Hülya EÇEN ÇALIŞKAN kongreye 
konuşmacı olarak davet edilmiş ve uluslararası zeminde 
çalışmalarımızı sunmuştur. Bildirimiz 3. Uluslararası Tek-
noloji Bağımlılığı Kongresi özetler kitabında “Çocuklarda 
ve Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı Etkisinin Elimine Edil-
mesi” konu başlığı ile yayınlanmıştır.

 ŞEHİR SAĞLIĞI PLANLAMASI (Dünya Sağlık Örgütü)  

2015- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI 
(Yeşilay) SAMBA PROGRAMI ( Sigara, Alkol, Madde Bağım-
lılığı) GENÇLİK POLİTİKALARI VE UYUŞTURUCU MADDE 
İLE MÜCADELE (Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği) TUBİM- 
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi

BİLECİK BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI: 2.7.1: 
Bütün  vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre şartların-
da yaşamasını sağlamak, 2.7.3: Bütün  vatandaşlarımızın 
temiz ve sağlıklı çevre şartlarında yaşamasını sağlamak 
ve öğrencilerimizde çevresel konularda farkındalık oluş-
turmak, 2.9.4: İnsan ve çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, hu-
zurlu, güvenli ve yaşanabilir bir şehir  ortamı oluşturmak, 
3.3.1 :Mahalle konaklarında tanıtım ve geliştirme çalış-

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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 Bilecik Belediye Başkanlığı,  oyunların temin edilmesi, 
zeka oyunları formatör eğitimcilerin eğitim ücretlerinin 
ödenmesi, kamp alanında ihtiyaç duyulan eğitim ma-
teryallerinin  temin edilmesi, öğrencilerin kamp alanına  
gidiş ve dönüş ulaşımlarının sağlanması, yarışma plat-
formunun hazırlanması ve yarışma ödüllendirme bütçe-
lerinde görev almıştır. Kamp  alanındaki gıda ihtiyaçları 
Bilecik Belediye ve İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 
ortak olarak karşılanmıştır. ,

TBM –Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Yeşilay ve 
Milli Eğitim Bakanlığı protokolü ile Bilecik İl Milli eğitim 
Müdürlüğü tarafından  sağlanmıştır.

Zeka oyunları formatörlerinin  ders saati ücretleri  İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından karşılanmıştır. 

 Yeşilay tarafından bağımlılıkla ilgili her türlü bilgi, belge, 
doküman ve basılı materyalin projede kullanılmak üzere 
Bilecik Belediyesi için temin edilmesini sağlamıştır. Bile-
cik Belediyesi mahalle konaklarında çocuklar ve gençler 
için  verilen akıl oyunları eğitimlerinin formatör ücretleri 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilerek 
bütçesi karşılanmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kamp alnın-
da öğrencilerimize ekoloji eğitimleri ücretsiz verilerek 
projemize katkı sağlamıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

maları yapılması ve kurslar düzenlenmesi, 3.4.4: Bilim ve 
eğitim faaliyetleri, 3.5.2: Sağlıklı yaşama ve fiziki faaliyet 
alanlarının yapılması;

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ STRATEJİ PLANI 2005-2020 : 
Stratejik Amaç 1 kapsamında  HEDEF 6.10: Yaşama Sağ-
lıklı Başlanması, HEDEF 7.2-7.8: Gençlerin Sağlığı, HEDEF 
9.1: Ruh Sağlığının Geliştirilmesi, HEDEF 15.4: Alkol, İlaç 
ve Tütüne Bağlı Zararın Azaltılması, HEDEF 16.6: Sağlıklı 
ve Güvenli Fiziki Çevre, HEDEF 20.1-20.2-20.3: Herkes 
İçin Sağlık Hususunda Politikalar ve Stratejiler, çalışma-
larımızda ve araştırmalarımızda referans alınmıştır.

10. KALKINMA PLANI –2.1 NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOP-
LUM 2.1.8  P. 269 Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlık-
lara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi 
alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygu-
lanmasına devam edilecektir. 

Tedbir 114. Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı 
kapsamında önlemeye ve tedavi sonrasına yönelik çalış-
malar yürütülecektir. Gençlerin sosyal, sanat ve kültürel 
faaliyetlere katılma ve spor yapma imkânları  artırılacak, 
uyuşturucu maddelerin zararları ve korunma yöntemle-
ri ile ilgili farklı alanlarda uygulanmak üzere rehberlik 
programları hazırlanacaktır. 

Tedbir 115. Çocukların ve gençlerin internet kullanımını 
daha güvenli ve bilinçli hale getirerek kullanıcı güven-
liğini artırıcı programlar geliştirilecektir. Teknoloji ile 
internetin çocukların ve gençlerin gelişimi üzerindeki 
olumsuz etkileri de göz önünde bulundurularak, bu ke-
simlerin sosyal hayattan uzaklaşmasına sebep olmaya-
cak ve güvenli bir şekilde bu imkan ve hizmetlere eriş-
melerini artırıcı mekanizmalar geliştirilecek ve mevcut 
yapılarda da yeni düzenlemelere gidilecektir.

P. 263. Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hal-
lerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve 
gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların artırılma-
sı, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak 
üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması; 
gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, 
ülke kalkınmasında faal, hayat  becerileri güçlü, özgüven 
sahibi, insanî ve millî değerleri haiz, girişimci ve katılımcı 
olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin 
kalitesinin yükseltilmesi asıl gayedir.

 174. Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişile-
bilir, uygun, etkili bir sağlık hizmeti sunulacaktır.

339. Erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere bütün 
eğitim kademelerinde spor eğitimi içerik ve uygulama 
olarak iyileştirilecektir.  10.KALKINMA PLANI /  1.21. 
SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI 

Sağlık, herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olma-
ması, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi 
olma durumudur. Sağlıklı hayat için tedavi edici, sakatlı-
ğı ve salgın hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerinin ya-
nında bulaşıcı olmayan hastalıklarla ve bu hastalıkların 
risk faktörleriyle mücadele önem arz etmektedir. Sağlıklı 
ve kaliteli hayat , fertlerin refah ve mutluluğunu artırma-
da aslî unsurdur. Bu programla sağlıksız beslenme, hare-
ketsiz hayat, tütün kullanımı, alkol ve madde bağımlılı-

ğıyla mücadele ile gıda güvenilirliğinin, koruyucu sağlık 
hizmetlerinin ve ruh sağlığının geliştirilmesi hedeflen-
mektedir.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
 Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllük; ferdin, hiçbir beklenti içerisinde olmadan, 
emek ve zamanını başkalarının refah ve mutluluğunu 
artırmak için yaptığı çalışmalardır. Yapılan araştırmala-
ra göre, ülkemizde gönüllük alanında yapılan çalışmalar 
yetersizdir. Türkiye’de şehirlerde yaşayan 18-35 yaş ara-
lığındaki gençlerin sadece yüzde 5’inin bir yıl içerisin-
de gönüllü faaliyetlerde bulundukları görülmüştür. Bu 
araştırmaların neticesinde de görüldüğü gibi, ülkemiz-
deki gönüllü çalışmaların yaygın olmadığı ve toplumda 
bu alanda bir farkındalık oluşturulmadığı görülmektedir. 
Gönüllü çalışmalarını ülke genelinde yaygınlaştırmak ve 
toplumun bilinç seviyesini artırmak  çalışmaları yapıl-
maktadır. Liseler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve fertlerden oluşan gönüllü çalışmalar zamanla olgun-
laşarak sistemli bir hale gelmiştir. 

Bu çalışmalar kapsamında, gönüllü olan herkes, İstanbul 
Darülaceze Müdürlüğüne gelip sakinlerle iletişim kur-
makta ve sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak için 
çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversiteler ve lise öğrenci 

 Üniversiteler,  STK’lar ve Özel Kurumlar
Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

grupları, Sosyal Duyarlılık Projesi kapsamında haftanın 
belli günlerinde kuruma gelip, düzenledikleri faaliyetle-
re sakinlerin toplumsal hayata iştirakini sağlamaktadır-
lar.

Bu alanda oluşturulan “gönüllü yönetmeliği,   gönüllü 
bilgi ve takip formu” ile gönüllülerin giriş çıkışları, yap-
tıkları çalışmaları, kısacası takipleri kolayca yapılabil-
mekte, ayrıca oluşturulan “gönüllü kimlik kartı” ile de 
gönüllülerin kuruma karşı olan aidiyet duyguları artmak-
tadır. Alanlarına uygun bir şekilde istihdam edilerek il-
gili sakinlerle ilişkilendirilen gönüllülere talep etmeleri 
halinde ise yaptıkları çalışma süresi karşılığında belge 
verilmektedir.



43 www.skb.gov.tr

2005 yılından bu yana gönüllü çalışmaları devam et-
mektedir. 

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde gönüllü hizmette 
bulunmak isteyenlere; gönüllülük çalışmalarının daha 
verimli yürütülebilmesi için 18 yaş sınırı getirilmiştir. 18 
yaş altı fertler  ise kanuni  temsilcilerinin nezaretinde 
Darülaceze gönüllüsü olarak hizmet verebilmektedirler. 
Gönüllü çalışmalar için öncelikle çalışmalarda bulunmak 
isteyenler, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’ne dilekçe 
ile başvuru yapar. İhtiyaç ve kontenjan durumuna göre 
olumlu ya da olumsuz değerlendirilen dillekçe sahibi 
resmi yazı ile bilgilendirilir.

Olumlu değerlendirilen dilekçe sahibi görüşmeye çağrı-
lır ve gönüllülük sözleşmesi ile gönüllü bilgi formu dol-
durulur ve imzalattırılır. Gönüllüye çalışma yaptığı süre-
ce yakasında taşıyacağı kimlik kartı düzenlenir. Gönüllü 
çalışmalarda bulunması uygun görülenler, ilgi alanları, 
sosyal ihtiyaçları önceden tespit edilen Darülacezeli sa-
kinler ile tanıştırılır. Bu kapsamda bilgi, beceri, ilgi alan-
ları ve eğitim durumları göz önünde bulundurulan sakin-
ler ile gönüllü çalışmacılar birebir ilişkilendirilerek etkin 
ve verimli bir çalışma süreci gerçekleştirilir. Gönüllüler, 
her giriş ve çıkışta gönüllü takip formunu imzalar. Gün 
içerisinde yaptığı çalışmaları da formda açıkça belirtir. 

       

Projenin Süreci:

Gönüllük çalışmaları, muhatabına sağladığı katkının yanı 
sıra, gönüllülere de hoşgörü, saygı, öz güven ve toplum-
sal faaliyetlerde rol alma gibi özellikler kazandırmakta-
dır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını 
kapsamakta olan stratejik planında “kent sakinlerinin 
sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştir-
mek ve yaygınlaştırmak” maksadı bulunmaktadır. Gönül-
lü çalışmaları buna yönelik uygulanan bir faaliyettir.

 Herhangi bir bütçe gerekmemektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Herhangi bir sebeple gönüllü çalışmanın sonlandırılması 
durumunda isteğe bağlı olarak çalışmacıya gönüllü ça-
lışmalarda bulunduğu sürenin de belirtildiği resmi bir 
yazı verilir.
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Evsel Katı Atıklardan 
Elektrik Üretimi Projesi

Projemizin hedefi, katı atıkların depolanması aşamasın-
da oluşup atmosfere yayılan ve büyük kısmı metan ve 
karbondioksitten oluşan biyogazın toplanarak, fosil ya-
kıtlara alternatif enerji kaynağı elde edilmesi ve bu saye-
de çevreye ve ekonomiye katkı sağlamaktır.

 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Eman Enerji Elektrik Üre-
tim Sanayi Ve Tic Ltd.Şti.

Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

Atıkların Toplanması: Atıklar (çöpler) ev ve işyerlerinden 
çıkarak, mahallelerdeki çöp konteynerleri vasıtasıyla 
toplanmaktadır.

Atıkların Nakledilmesi: Çöp konteynerlerindeki atıklar 
günlük olarak ilçe belediyelerinin çöp toplama araçları 
tarafından toplanarak Mersin Büyükşehir Belediyesi atık 
işleme tesislerine getirilmektedir.

Elektrik Elde Edilmesi Süreci: Katı atık düzenli depolama 
alanlarında kendiliğinden çürüme sonucu oluşan biyo-
gaz, düzenli depolama yapılan alanlar içerisine yatayda 
ve dikeyde döşenmiş olan gaz toplama sistemleri top-
lanmaktadır. Toplanan bu çöp gazı (LFG) , ilk önce “ısı 
eşanjörü” ünitesinden geçirilerek belirli sıcaklığa kadar 
soğutulmakta ve nemini salması sağlanmaktadır, hemen 
ardından gelen “demister” ünitesi ile buluşmaktadır. 

Son olarak, arıtılmış olan çöp gazı, içten yanmalı her biri 
1,2 MW güce sahip olan gaz jeneratörleri ile yakılarak 
önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine 
çevrilmektedir.

Projenin Süreci:
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Mersin Entegre Katı Atık Değerlendirme Projesi kapsa-
mında Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerimizde yer alan 
katı atık düzenli depolama alanlarında kendiliğinden 
çürüme sonucu teşekkül eden biyogazın elektrik ener-
jisine dönüşümü sağlanmaktadır. Silifke ilçemizde bulu-
nan Göksu Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, 
mevcut kurulu gücüyle saatte 1,2 MW (1200 kWh)  elekt-
rik üretimi gerçekleştirilmektedir. Silifke Biokütle Enerji 
Üretim Tesisi’nde üretilecek elektrik miktarı yaklaşık ola-
rak 8000 konutun aydınlatma enerjisine eşdeğerdir.

Tarsus ilçemizde bulunan Gürlü Katı Atık Düzenli Depo-
lama ve Bertaraf Tesisi, mevcut kurulu gücüyle saatte 2,4 
MW (2400 kWh)  elektrik üretimi gerçekleştirilmekte-
dir. Tarsus Biokütle Enerji Üretim Tesisi’nden üretilecek 
elektrik miktarı yaklaşık olarak 16000 konutun aydınlat-
ma enerjisine muadildir.

Akdeniz İlçemizde bulunan Sarı İbrahimli Katı Atık Dü-
zenli Depolama Ve Bertaraf Tesisi mevcut kurulu gücüyle 
saatte 6 MW (6000 kWh)  elektrik üretimi gerçekleştiril-
mektedir. Mersin Biokütle Enerji Üretim Tesisinden üre-
tilecek elektrik miktarı yaklaşık olarak 43000 konutun 
aydınlatma enerjisine eşdeğerdir. Bu sayede, her biri sa-
atte 1,2 MW gücündeki 8 adet jeneratör ile toplam saatte 
yaklaşık olarak 10 MW elektrik üretimi sağlanmaktadır.

Bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama 
alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha 
zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisi-
nin önüne geçilmektedir.  

Proje sayesinde, depolanan çöplerden yayılan, H2S gibi, 
insan sağlığı için çok ciddi tehlikeler barındıran toksik 
bileşen miktarları, çöpten biyogazın çıkarılması yoluyla 
önemli oranda azalmaktadır. Buna bağlı olarak katı atık 
depolama alanlarındaki gaz veya sıvı emisyonlarından 
kaynaklanan kötü kokular da, tercih edilmiş olan biyogaz 
toplama ve yönetim sistemi ile azalmış olacaktır.

Projede üretilen elektrik, şebekeden kullanılan elektri-
ğin yerini aldığından, kömür yakıtlı elektrik üretiminden 
kaynaklanan sülfür oksidi, nitrojen oksidi ve partikülleri 
emisyonlarını azalmasına olanak sağlamış olacaktır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek, daha temiz, daha 
yaşanılır bir Mersin bırakmayı görev edinen Büyükşehir 
Belediyesi,  2015–2019 dönemi stratejik planındaki he-
defleri verimli bir şekilde yerine getirmeyi hızlandırmış-
tır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığınca 15/10/2014 tarihinde 2886 sayılı 
Kanun çerçevesinde ihalesi yapılan “Entegre Atık Değer-
lendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri İle Düzenli 
Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi” işi Eman Enerji 
Elk. Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihale edilmiş ve 30.10.2014 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje bütçesi ve fi-
nansmanı firma tarafından sağlanmaktadır.       

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Aktif Şehir Karşıyaka

Aktif Şehir; insanların hareketsiz ve sıradan yaşamaktan 
kurtulup, aktif ve hareketli bir hayat tarzını seçmeleridir. 
Başta spor ve sağlık olmak üzere, şehrin, bütün sakin-
lerini kapsayacak biçimde canlı ve dinamik bir yapıya 
kavuşmasıdır. Dünyada İngiltere Liverpool, Avustralya 
Melbourne, İskoçya Edinburgh ve Kanada Toronto gibi 
ülke ve şehirlerin öncülük ettiği, o şehirdeki 7’den 77’ye 
herkesin katıldığı bir fiziki aktivitedir.

Aktif Şehir programınının başlıca hedefleri şunlardır:

• Karşıyakalıların refah seviyesini arttırmak, hareketli ha-
yata alıştırmak,

• Halkı fiziki aktiviteyi alıştırma konusunda bilgi paylaşı-
mı sağlamak, 

• Bu alanda vatandaşlara sunulan hizmetlerin sayısını 
       

Projenin Amacı:

 arttırmak ve ihtiyaçlarını tespit ederek farklı hedef kitle-
lere farklı programlar geliştirmek, 

• İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları, dernekleri, kulüp-
leri ve gönüllüleri bu ortak hedef etrafında birleştirmek,

• Şehirde sporun desteklenmesi ve bu konuda politikalar 
ve gerekli altyapıyı hazırlamak.

Belediyemiz, üç fazdan oluşan ve birinci bölümünü ta-
mamladığı çalışmalarını “global aktif şehir geliştirme 
programının pilot şehirleri” arasına taşımak istemek-
tedir. Belediyemiz, TAFISA ve EVALEO’ya sunulan çalış-
malarımız kabul görmüştür. İngiltere Liverpool, Kanada 
Ricmond, İsviçre Lozan, Arjantin Buenos Aires, Slovenya 
Ljublyana, Papua Yeni Gine Port Moresby, Norveç Lille-
hammer gibi sadece dünyada Karşıyaka ile birlikte yedi 
şehre tanınan “global aktif şehir geliştirme programının 
pilot şehirleri” içerisine alınmıştır.  
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Proje Sahibi: Karşıyaka Belediyesi 

Uluslararası Ortaklar: TAFISA, Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi, Evaleo, ISCA

Uluslararası Ortak Çalışma Grubu: İngiltere Liverpool, 
Kanada Ricmond, İsviçre Lozan, Arjantin Buenos Aires, 
Slovenya Ljublyana, Papua Yeni Gine Port Moresby, Nor-
veç Lillehammer

Yerel Ortaklar: Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü ve Kar-
şıyaka STK’lar, Dernekler ve Spor Kulüpleri

Projenin Ortakları:

19 Ocak 2015 TAFISA Uluslararası Herkes İçin Spor Der-
neği’nin 3AC Active City programına katılmak için 4 iyi 
uygulama örneğimizin başvurusunu gerçekleştirdik ve 
2 Haziran 2015’te iyi uygulama örneklerimiz seçilerek 
3AC Active City Sertifikası almaya hak kazandık. Prog-
ramın web sayfasında iyi uygulama örneklerimiz yayın-
landı (http://www.triple-ac.net/). 2 Ekim 2015’te TAFISA 
Sürdürülebilirlik Ödülü aldığımız duyuruldu. 14-18 Ekim 
2015 tarihleri arasında Budapeşte Macaristan’da ya-
pılan kongrede sunum yaptık ve Aktif Şehir Sertifikası 
ödülümüzü aldık.

“Aktif Şehir” çalışmalarımızın yol haritasının belirlenme-
si ve çalışmalarımızın daha faal  olarak yürütülmesi için 
meclis kararı aldık. TAFİSA, EVALEO ve ISCA gibi bütün 
dünyaya ismini duyurmuş derneklere üyeliğimizi ger-
çekleştirdik. Karşıyaka Belediyemizin bünyesindeki bi-
rimlerin görevlendirilmesi ile ilgili program yönergesi 
oluşturduk. Aktif Şehir logosu ve markasını oluşturduk. 
Tüm birimleri görevlendirerek “Aktif Şehir Karşıyaka Uy-
gulama Komitesini” kurduk.  Tüm yazılı ve görsel basın 
ile sosyal medya araçlarını kullanarak tanıtım ve farkın-

Projenin Süreci:

dalık konusunda çalışmalar ve planlamalar yaptık.  Av-
rupa Spor Haftasında, “Yelken Kupası” ve “Masa Tenisi 
Turnuvası”, Move Week Haftasında ise “Bisiklet Turu” 
düzenledik.  Çocuklarımızın aktif hayata katılmalarına 
yönelik 12 farklı branşlarda kurslar düzenledik ve ço-
cuklarımızın açık alanlarda güvenle oynayabilecekleri 
parkların revizyonlarını tamamladık. 

Aktif Şehir Karşıyaka projemizde sadece fiziki aktivitele-
re ve spora yönelik faaliyetler yapmadık. Aynı zamanda 
belediyemizin ilgili birimleri tarafından hareketin sağlık 
açısından önemini vurgulayan ve anlatan bildiriler ve 
toplantılarda yaptık ve broşürler dağıttık.  Ekim 2015’te 
Karşıyaka’da yaşayan halkın fiziki aktivite seviyesini tes-
pit etmek maksadıyla bir anket çalışması gerçekleştirdik. 

09 Aralık 2015 tarihinde Aktif Şehir Karşıyaka çalışmala-
rımızı anlatmak ve birlikte çalışmak için Karşıyaka’da hiz-
met veren spor kulübü ve özel sektör temsilcileriyle bir 
toplantı gerçekleştirdik. TAFISA 2015 yılında Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, Evaleo ve Liverpool Şehri ortaklığıy-
la başlattığı Global Aktif Şehir Geliştirme Programında 7 
pilot şehirden biri olarak seçildik.  4-5 Şubat 2016 tari-
hinde program kapsamında Global Aktif Şehir Geliştir-
me Programında Karşıyaka Belediyesi’nin de yer aldığı 7 
şehrin temsilcilerinin katıldığı program açılış toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  Mayıs 2016’da Global Aktif Şehir 
Geliştirme Ekibi ilçemize gelerek değerlendirme ve tes-
pitlerde bulunmuştur.

Anket sonuçlarına ve belediyenin ilgili birimleri, paydaş-
larla yapılan toplantı ve uluslararası uzman görüşlerine 
de yer vererek 2016-2019 Aktif Şehir Karşıyaka Strate-
jisi ve Eylem Planı oluşturulmuştur. Karşıyaka Beledi-
yesi strateji dokümanı ve eylem planına uygun olarak 
Karşıyaka’da yaşayanların günlük yaşantılarında fiziksel 
olarak daha aktif olmalarını sağlayacak projeler ve etkin-
likler gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar ise devam 
etmektedir.   
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Aktif Şehir Karşıyaka projesi ile ilçe halkı hareketli ya-
şamaya teşvik edilmiştir. Proje sayesinde Karşıyaka ilçe 
halkında sahiplenme duygusu gelişmiştir.

Karşıyaka ilçesinin marka yolculuğuna önemli bir etki 
sağlamıştır.

Karşıyaka ilçesinin dünyada tanınmasına imkân sağlan-
mıştır. Liverpool ve Budapeşte’de yapılan toplantı ve 
kongre, ilçemizin tanıtımında çok önemli roller oynamış-
tır. 

Uluslararası proje çalışma ortaklarımız ile bilgi ve tecrü-
be alışverişi yapılmıştır.

 Sadece bir yıl içerisinde yapılan onlarca faaliyete yüz-

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

lerce kişi katılmıştır.

Aktif şehir kavramı içerisinde yer alan fiziki aktiviteye 
yönelik ellinin üzerinde faaliyet yapılmıştır.

Sağlıklı bir nesil ve toplum hedeflenmiştir.

Yaşlı nüfusun çoğunluğunun dikkat çektiği Karşıyaka il-
çesinde fiziksel aktiviteye yönelik yapılan aktif şehir ça-
lışmalarının önemi daha fazla anlaşılmıştır. 

Toplum genelinde yüzde 70 katılım sağlanmıştır.

Özellikle sabah sporları ilgi görmüştür. Bir yıl içerisinde 
yapılan üç tane uluslararası sportif faaliyete binlerce ki-
şinin iştiraki sağlanmıştır.
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Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer 
alan ve stratejik amaç ve hedeflerimizle örtüşen ve bu 
hedeflerimizin altında faaliyet olarak gösterilen aktif şe-
hir projesi kapsamına giren fiziksel aktivitelere yönelik 
faaliyetlerimizin bazıları aşağıda maddeler halinde gös-
terilmiştir.

Aynı zamanda Karşıyaka  Aktif Şehir Stratejik Planında 
‘da 2019 yılına kadar yapılacak olan bütün fiziksel ak-
tivitelere ve görev dağılımına ayrıntılı olarak yer veril-
miştir. 

2015-2019 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planında Aktif 
Şehir Kapsamında yürütülecek olan çalışmalara yönelik 
maddeler şu şekildedir.

Stratejik Amaç 2:

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve 
Halk Sağlığına yönelik Çalışmalar Yapmak

Stratejik Hedef 2.8:

Halkın Spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü 
olanağı sunmak

Faaliyetler:

2.8.1: Spor sahalarının yapılması (Basketbol, Tenis, fut-
bol, vs. ) (25 adet)

2.8.2: Açık alanlara fitness aletleri alımı yapılması ve iy-

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Aktif Şehir Karşıyaka projesi kapsamında yapılacak fa-
aliyetler ilgili mali yıl bütçesinde karşılanacaktır. Aynı 
zamanda bu kapsamda üyesi olduğumuz uluslararası 
birliklerin hibe desteklerinden de yararlanılacaktır. Özel-
likle dernek ve kulüpler ile birlikte yapacak olduğumuz 
sportif faaliyetler de sponsor firmalarda kullanılacaktır.   

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

leştirilmesi (Her bir takımda 6 adet spor aleti) (15 takım)

2.8.3: Spor sahalarının revizyon çalışmalarının yapılması 
(25 Adet)

2.8.4: Karşıyaka kapalı spor kompleksinin bitirilmesi

2.8.5: Örnekköy stadyumunun ve spor kompleksinin ya-
pılması

2.8.6: Karşıyaka ilçesi dahilindeki Amatör spor kulüpleri-
ne her yıl ayni ve nakdi yardım yapılması

2.8.7: Başarılı sporcu, antrenörlere ve teknik ekibe ödül 
verilmesi

2.8.8: Uluslararası veya uluslararası spor faaliyetlerinin 
düzenlenmesi

2.8.9: Karşıyaka ilçesindeki okullara spor malzemesi yar-
dımı yapılması

2.8.10: Su sporları organizasyonu düzenlenmesi (7 adet)

2.8.11: Sporu teşvik etmeye yönelik etkinlik ve faaliyet-
lerin düzenlenmesi (25 adet)
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

GEBZE BELEDİYESİ
Güzel Gelecek Akademisi

Gençlerin, kendilerini ve toplumu tanımaları, tarihî kim-
liklerinin ve rollerinin farkında olarak, okul, mahalle ve 
bulundukları çevrede sosyal sorumluluk sahibi, spor, 
sanat, çevre ve eğitim çalışmalarında faal fertler olarak 
yetişmelerini sağlamak. Eğitim, spor, sanat, sosyal ve kül-
türel ortam ve imkânlar sağlayarak, çocuk ve gençleri her 
türlü bağımlılık ve zararlı akışkanlıklardan uzak tutmak, 
enerjilerini gelecekte ülkemiz için sağlıklı ve verimli ola-
cak alanlara aktarmalarına zemin hazırlamak.

Obezite, hantallık, tembelliği başta çocuk ve gençler-
de azaltmak.İnteraktif ve çok amaçlı eğitim teknikleri 
ile başta yabancı dil alanında olmak üzere birçok alan-
da eğitim altyapısı oluşturarak, şehrin eğitim seviyesi-
nin yükselmesine katkı sağlamak. Uzman akademisyen 
desteği ile gençlere ve velilere kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak. Aile danışmanlığı yoluyla toplumun huzu-
runun gelişmesine katkıda bulunmak.

Projenin Amacı:

Gebze Kaymakamlığı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İstanbul Şehir Üniversitesi

Projenin Ortakları:

“Güzel gelecek” kavramı, Gebze Belediyesi’nin yeni stra-
tejik plan döneminde belirlediği ve her alanda beledi-
yemiz için yol gösterici bir misyon olarak ortaya çıktı. İlk 
olarak “güzel gelecek” isminin marka tescili belediyemiz 
adına Türk Patent Enstitüsü’ne yaptırılarak bu yeni yola 
çıkıldı. Bu yeni slogan ve misyon doğrultusunda ilk etap-

Projenin Süreci:
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ta gençler hedef kitle olarak belirlenip, belediyemizin 
daha önce çeşitli maksatlarla kullanmış olduğu ve atıl 
durumdaki bina esaslı bir onarımdan sonra, “Güzel Ge-
lecek Akademisi” olarak hazır hale getirildi.

Güzel Gelecek Akademisi; eğitim, gençlik ve spor pro-
jelerinin koordinasyonunun sağlandığı ve yürütüldüğü, 
yaz faaliyetlerinin  gerçekleştirildiği, mini kütüphane ile 
gençlere ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırıl-
dığı, dileyen velilere psikologlar aracılığıyla aile danışma 
hizmeti verildiği, yabancı dil eğitiminin sunulduğu bir 
merkez olarak hazırlanıp 2015 yılında faaliyete başladı.

Güzel Gelecek Akademisi Projesi’nin hedef kitlesini baş-
ta ilçe sınırlarındaki çocuklar ve gençler teşkil ediyor. 
Ancak akademi bünyesinde yürütülen bazı hizmet ve 
faaliyetlerle geniş ölçekte vatandaşlarımıza yararlanmak 
istedikleri sahalarda hizmet verilmektedir.

Proje aşağıdaki uygulama adımlarından oluşmaktadır:

1. Kırkbir Genç Kırkbir Gelecek Programı: İlçe sınırları 
içindeki liselerde ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim 
gören, velisinin onayı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün desteğiyle, başarılı, liderlik becerilerine sahip 
öğrenciler seçiliyor. Psikolog, sosyolog, davranış bilimle-
ri uzmanlarının profesyonel mülakatı ile seçilmiş kız ve 
erkek öğrencilerden her yıl 41 öğrenci programın hedef 
kitlesini oluşturmaktadır. Bu programda Gebze Kayma-
kamlığı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 
Şehir Üniversitesi ile birlikte hareket edilmektedir. Prog-
ramın uygulanması başta Güzel Gelecek Akademi binası 
olmak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi’nde de yürütül-
mektedir. Programın akademisyen desteği de İstanbul 
Şehir Üniversitesi tarafından sağlanmaktadır. Gençlerin, 
yetenek, özgüven ve güçlü yanlarını harekete geçirmeyi, 
yaşadıkları sosyal çevreyi, tarih ve medeniyet zenginli-
ğini fark etmeleri, liderlik becerilerini geliştirmeleri he-
defleniyor. Güzel Gelecek Akademisi Projesi bünyesinde 
yürütülen program ilk 2015 yılı Ocak ayında ilçemizde 
eğitim gören 41 öğrenci ile başladı., 2015 yılı mezunları 
verildikten sonra bu yıl da 41 öğrenci ile aynı faaliyetler 
devam etmektedir. Bu programla hedeflenen, başarılı 41 
öğrenci ile yola çıkılıp, bu gençlerin yükseköğrenim ve 
hayatlarındaki sonraki sürecin takip edilip, ilçemiz, ilimiz 
ve ülkemiz için geniş ölçekte faydalı olacak bireyler ye-
tiştirmektir. Her yıl 41 öğrenciden yola çıkılsa da geniş 
ölçekte ve gelecekte bu gençlerin kentimize ve ülkemize 
sağlayacağı katkı ve katma değer etkisi büyük olacaktır. 
Program; eğitim seminerleri, protokol ziyaretleri, okuma, 
tarihi ve toplumu tanıtıcı geziler, film tartışmaları, kamp, 
sosyal sorumluluk faaliyetleri, sunum paylaşımları ve 
sosyal sorumluluk projeleri gibi yöntem ve adımlardan 
oluşmaktadır. Programa her yıl yeni öğrencilerle devam 
edilmekte olup, önceki dönemde programa dâhil olan 
öğrencilerin de gelişimleri takip edilmektedir.

2. Bir Nefes Vatan Programı: Bu program başta madde 
bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılık ve çağımı-
zın önemli hastalıklarından biri olan tembelliğin genç-
ler üzerinde etkilerinin asgariye indirilmesi ve bertaraf 
edilmesi maksadıyla düzenlenen yürüyüşler, Bir Nefes 
Vatan filmi gösterimleri ve eğitici/bilgilendirici seminer-
ler ve fidan dikimi faaliyetleri yoluyla madde ve diğer 

bağımlılıklardan gençleri kurtarmak için yürütülen bir 
programdır. Bağımlılık ve çevre konularında gençlere 
bilgilendirmelerde bulunulup, onların enerjilerini spor, 
sanat, müzik ve diğer alanlarda harcamaları için imkân 
sunulmaktadır. Hedef kitle, akademi bünyesinde yürütü-
len kültür, sanat ve sportif faaliyetler ile rehabilite edil-
mektedir. Ayrıca aileleri de bağımlılık ve diğer konularda 
uzman psikologlardan danışmanlık hizmetleri almakta-
dır.

3. Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yaz Spor 
Faaliyetleri: Güzel Gelecek Akademisi Projesi ile birlikte 
çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlerini daha sağlık-
lı düzenlemek maksadıyla bir spor kulübü kurulmuştur. 
Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün merkezi de Güzel 
Gelecek Akademi binasında bulunmaktadır. Hedef kit-
lede yer alan çocuk ve gençlere satranç, izcilik, yüzme, 
voleybol, masa tenisi, binicilik, eğlenceli atletizm ve bas-
ketbol branşlarında eğitimler verilerek hem gençlerin 
bağımlılıklardan korunmaları ve enerjilerini kendilerine 
faydalı alanlarda değerlendirmeleri sağlanıp, hem de ge-
leceğin sporcularının yetişmesi konusunda altyapı oluş-
turulmaktadır. Başta akademi binamız olmak üzere 23 
ayrı noktada 20 farklı branşta yaklaşık 4 bin öğrenciye 
eğitim verilmektedir. Ayrıca projenin ilerleyen zamanlar-
daki ayaklarından birisi de Fair Play Akademisi’dir.  Bu 
kapsamda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek 
maksadıyla Fair Play Akademi yakın zamanda hizmete 
açılarak projeye destek olacaktır.

4. Yabancı Dil Eğitimi: Gerek Kırkbir Genç Kırkbir Gelecek 
Programı kapsamında gençlerin liderlik becerilerini des-
teklemek gerekse de ilçemizdeki diğer gençlerin gele-
cekteki sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için şimdiye 
kadar hiç denenmemiş, çeviri mantığıyla ve 6 ay gibi kısa 
bir sürede İngilizce’yi öğretmek maksadıyla İngilizce dil 
eğitimi verilmektedir. Eğitimler Güzel Gelecek Akademi 
binasında sürdürülmektedir.

5. Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Çalışmaları: Başta 
gençler olmak üzere ilçemizde yaşayan her kesim için 
güzel sanatlar ve mesleki alanda eğitimler verilmekte-
dir. Bu eğitimlerle sanatsal ve görsel çalışmalar yoluy-
la sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu 
eğitimlerin geniş kitlelere ulaşması için bu yıl itibariyle 
iki farklı mahallede iki adet “bilim-sanat merkezi” faali-
yetlerine başlamıştır. Bu bilim-sanat merkezlerinde bir 
yandan halkın sanat becerileri geliştirilirken, diğer taraf-
tan da içerilerinde yer alan kütüphaneler ile kitap okuma 
alışkanlığının pekiştirilmesi sağlanacaktır.
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Gebze için güzel bir gelecek ve sağlıklı bir toplum sağ-
lamak amacıyla, ilçe sınırları içinde yer alan okullardaki 
82 başarılı öğrenciye yoğun bir liderlik eğitimi verilmiş 
olup, hem kendi gelecekleri, hem de Gebze’mizin gele-
ceği için önemli bir adım atılmıştır.

Yöneticiler ile gençler bir araya getirilip birbirleriyle ile-
tişim imkânı sağlanmıştır.

İlçemizde yaşayan çocuklar ve gençler için daimi sportif, 
sanatsal ve kültürel ortamlar oluşturulmuştur.

• Sağlıklı bir toplum oluşturmak için “Güzel Gelecek Ko-
rusu” oluşturulmuş ve ağaç dikme ve yeşili koruma kül-
türü bu koruda gençlere aşılanmaktadır.

• Sosyal sorumluluk kapsamında özellikle Kırkbir Genç 
Kırkbir Gelecek Proje grubu tarafından gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk projeleri, sosyal sorumluluk bilincinin 
yayılmasına önemli derecede hizmet etmiştir. Gençler 
tarafından gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk proje-
lerinin bir kısmının ilk ve orta dereceli okullarda uygu-
lanması burada öğrenim gören öğrenciler için de önemli 
bir model olmuştur. 

• Güzel Gelecek Akademisi kapsamında düzenlenen “Bir 
Nefes Vatan” programı ile gençler bağımlılıktan uzak tu-
tulup, enerjileri ve potansiyelleri spora, sanata ve şehrin  
muhtelif yerlerinde kültürel faaliyetlere  yönlendirilmiş-
tir. Böylece insanların dışarıda güvende vakit geçireceği 
saat sayılarında da artış olmuştur. 

• Şehrin güvenlik problemlerinde de kayda değer azalma 
olmuştur.

• Bisiklet yaygınlaştırılarak hem sportif hareket alanı ge 
       
       
       

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

nişletilmiş, hem de trafik yoğunluğu sebebiyle oluşan 
mağduriyetlerde azalma görülmüştür.

• Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yaz Spor 
Faaliyetleri, sporu Gebze’de hayatın her alanına yaymış-
tır. Çocuklarda ve gençlerde spor kültürü her geçen gün 
artmakta olup, çağımızın önemli problemlerinden birisi 
olan obezite ile bu yolla da mücadele edilmektedir.

• Gebze’nin ve ülkemizin tarihi hakkında hem gezilerle 
hem de usta tarihçilerin aktarımlarıyla bir tarih şuuru 
oluşturuluşmuş olup, tarihini tanıyan bir toplum için 
önemli kültürel birikim sağlanmıştır.

• Gerek yapılan yürüyüşlerle, gerek fidan dikimleri ve bi-
linçlendirici eğitimlerle Gebze için doğa ve çevre bilinci 
altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapıya sistematik olarak 
her sene yeni kitleler dâhil olmaktadır.

• Güzel sanatlar kapsamında verilen eğitimler ile artık 
eğitim verebilecek fertler  yetiştirilmiştir. Bir sanayi şeh-
ri olan Gebze için sosyalleşme ve sosyal faaliyetlerin  
artması noktasında bu çalışmalar önemli alternatifler 
haline gelmiştir. Sanat ve kültürel programlara katılma 
oranında ciddi bir artış olmuştur.

• Ömür boyu öğrenme ve öğretme mekanizması kurulup, 
yoğun iş yükünün vermiş olduğu etkiler, Güzel Gelecek 
Akademisi kapsamında yürütülen program ve faaliyetler 
ile her geçen gün asgariye indirilmektedir.

• Bir yandan kendi toplumumuz arasında iletişimi kuv-
vetlendirirken diğer taraftan da yürütülen yabancı dil 
eğitimleriyle diğer toplumlarla iletişimin ve kaynaşma-
nın da önü açılmaktadır. Böylece turizm de artırılabile-
cektir.

Güzel bir geleceğin sağlıklı bir toplumdan oluşabilece-
ğinden hareketle toplumun beden ve ruhs sağlığı korun-
maktadır.
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Güzel Gelecek Akademisi Projesi, belediyemizin 2015-
2019 Yılı Stratejik Planı’nda yer alan aşağıdaki maksat 
ve hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmaktadır:

• Stratejik Amaç 2.7: Gebze’de yeşil alan ve parkları ko-
ruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak 
refah seviyesini  yükseltmek.

• Stratejik Amaç 3.6: Gebze’de toplumsal dayanışmanın 
artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak.

• Stratejik Amaç 3.7: Kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim 
alanlarında etkili hizmetler yürüterek toplumsal geliş-
meye katkı yapmak.

• Stratejik Amaç 3.8: Sosyal belediyecilik hizmetleri sun-
mak.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje’nin nakdi kısmı belediyemiz tarafından karşılan-
makta olup, bugüne kadar projeye harcanan miktar 
250,000 TL’dir. Ayrıca her yıl Güzel Gelecek Akademisi 
Projesi için bütçeden  80,000 TL ayrılmıştır.

İstanbul Şehir Üniversitesi de projeye Kırkbir Genç Kırk-
bir Gelecek Programı kapsamında eğitimci/öğretim ele-
manı ve derslik desteği sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:



YARIŞMAYA
KATILAN DİĞER

PROJELER





SOSYAL
SORUMLULUK
KATEGORİSİ

Belediyeler alfabetik olarak sıralanmıştır.
Sosyal Sorumluluk Kategorisinde 28 adet proje bulunmaktadır.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ 
Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları 
Buluşma Merkezi “MAVİ EV”

Nüfus dinamiklerine ve demografiye bakıldığında yaşla 
birlikte artan alzheimer oranları da dikkat çekmektedir. 
Özellikle ileri yaşlarda, 80 ve üzeri nüfusta alzheimer 
hastaları çoğalmaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde 
535.000 alzheimer hastası bulunmaktadır. Bu rakam An-
talya ve çevresi için 23.844’dür.

Bu ihtiyaca cevap verecek kalıcı çözüm olarak Alzheimer 
Merkezi tasarlanmıştır. Merkezin gayesi bir taraftan al-
zheimerlı yaşlıların bakımlarını en iyi şekilde yapmak, 
diğer taraftan ise aileleri desteklemektir. Uzman perso-
nel tarafından verilen bakım hizmetleri hastaların hayat  
kalitesini arttırırken, ailelerin bakım verme yükünü de 
hafifletmektedir. Merkez, hasta ve hasta yakını ortak ala-
nı olarak tasarlanmıştır. Alzheimer sadece hastayı değil 

Projenin Amacı:

aynı zamanda aile fertlerini de ilgilendiren bir süreçtir.  
Hastalık, bakım verene yük oluşturmakta ve bütün aile 
üyelerini ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden etkile-
mektedir.

Aile fertleri bakım kalitesinde önemli rol oynamaktadır. 
Yaşlısıyla ilgili tecrübelerini bakım personeline aktara-
rak, personele destek olmakta, böylece bakım hizmetle-
rine entegre edilmektedir. Ayrıca aile üyelerinin merke-
ze gelmesiyle bakımla ilgili yeni bilgi ve tecrübeler elde 
etmekte, bu da yaşlının evde bakım kalitesinin yüksel-
mesine yardımcı olmaktadır.

Proje kapsamında Antalya Demans Mobil Servis (AnDE-
MOS) adı altında evde bakım veren aile üyelerine de 
ulaşılmaktadır. Bu sayede merkeze ulaşamayan uzak 
bölgelerde olan ve bu yüzden dezavantaja sahip ailele-
re, evlerde hizmet verilmekte, Alzheimer Hasta ve Hasta 
Yakınları Buluşma Merkezi’nin hizmetinden yararlanma-
ları sağlanmaktadır.

Bu projenin hedefi, alzheimer hastalarına kaliteli bakım 
hizmeti sunmak, hastalık süreçlerini yavaşlatmak ve ya-
kınlarının bakım yükünü hafifletmektir. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ulusal Sosyal ve Uygu-
lamalı Gerontoloji Derneği

Projenin Ortakları:
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Projenin Süreci:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya bölgesindeki 
alzheimer oranlarının farkında, alzheimer hastalığının 
aile açısından ne türlü sıkıntılara yol açtığını bilmekte-
dir. Yaşlılarımız hepimiz için önemlidir. Bunun aile üye-
leri ve toplum üzerine etkileri düşünülerek sosyal bele-
diyecilik kapsamında bilinçli hareket edilmiştir. Ulusal 
Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği ile ortaklık 
kurulmuştur. Bilimsel danışmanlık alınmıştır. Bu sayede 
yaşlılık ve yaşlanma üzerine uzman akademisyenlerden 
bilgi edinilmiş, alzheimer ve bu hastalığın aile ve top-
lum üzerine etkisi bilimsel olarak masaya yatırılmış ve 
belediyemizce değerlendirilmiştir. Değerlendirme kap-
samında Antalya’nın kalbi olarak nitelendirilebilecek 
alışveriş merkezi yanında eski güneş ev olarak bilinen 
bina ve alanı belediyemiz tarafından alzheimer hasta ve 
yakınları için tahsis edilmiştir. Eski adıyla Güneş Ev yeni 
adıyla Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Mer-
kezi, merkezî mevkide yer almaktadır. Burada yer alan 
bina, geri dönüşüm projesi olarak da değerlendirilmiştir. 
Merkez, alzheimer hasta ve hasta yakınlarına uygun, ba-
riyersiz bir yapı olarak yeniden düzenlenmiştir. Bunun-
la birlikte ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı 
salonu, hobi bahçesi, içerisinde organik ürünler yetişen 
topraksız sera, dışarıda hem hasta hem hasta yakınla-
rının kullanabileceği aktivite alanı, içeride hastalar için 
kas-motor hareketlerini arttıracak ekipman ve yürüme 
tırabzanı, merkez içerisinde yürüyüş yolu, tam teçhizatlı 
acil müdahale odası, hastalığa uygun oyunlar, alzheimer 
hastaları için önem arz eden mavi ve turuncu renkler 
bina içerisinde kullanılarak güvenli ve nezih bir ortam 
sunulmuştur.Bununla birlikte Belediye Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde iki gerontolog istihdam 
etmiştir. Gerontologlar Mayıs 2016 tarihi itibariyle çalış-
maya başlamışlardır.

Merkez personeli Haziran 2016 tarihiyle oluşturulmuş-
tur. Bu personele Dünya Gerontoloji ve Geriatri Cemi-
yeti’nin (IAGG) Demans Eğitim Programı ile toplam 72 
saatlik ders verilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Bu sertifi-
ka IAGG’nin temel aldığı 96 ülkede geçerlidir. Alzheimer 
Merkezi, Ağustos 2016 tarihle hasta kabulüne geçerek 
faaliyete başlamıştır. Merkez, Pazartesi Salı günleri 30 
kişilik 1.grup, Çarşamba Perşembe Cuma günleri 30 ki-
şilik 2.grup ile faaliyetlerine devam etmektedir. Merke-
zimiz salı toplantıları adı altında hasta yakınları için ve 
halka açık olarak seminerler düzenlenmektedir. Her salı 
uzmanlar tarafından sunulan bu seminerler, başlangıcı 
eylül ayı itibariyle 12 hafta olarak programlanmıştır. Al-
zheimer hastalığı ülkemizde, GeroAtlas sonuçlarına göre 
55+ yaş civarı görülmektedir. Çekirdek bir aile 4 kişi ola-
rak düşünüldüğünde 90 bin kişi bu hastalık ve etkilerini 
yaşamaktadır. 

Antalya “yaşlı dostu şehir” alanında ulusal ve uluslara-
rası olarak atılım göstermektedir. Antalya Yaşlı Bakım 
Ağı Projesi (AnBYA), Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı 
Bakım Evi Projesi, halihazırda yüksek standartlara sahip 
olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzure-
vi, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik amaç 4: Uluslararası alanda itibarlı bir il haline 
getirmek,

Stratejik hedef 4.1: Ulusal ve uluslar arası kaynaklı pro-
jeler üretmek.

Stratejik amaç 14: Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik 
hizmetleri sunarak hayat  kalitesini yükseltmek,

Stratejik hedef 14.1: Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik 
sağlık hizmetleri sunmak ve halkı bilinçlendirmek,

Stratejik hedef 14.2: Yardıma muhtaç, gelir seviyesi dü-
şük vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti uygulamalarını 
yaygınlaştırmak.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesi; belediyenin öz 
kaynakları.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

bu uygulamalardan bazılardır. Türkiye genelinde ilkler-
den biri olan Alzheimer merkezimiz Antalya ve çevresin-
de büyük yankı uyandırmıştır. Merkezimizin açılmasıyla 
yaşlı bakımı alanında alzheimerlı hasta ve aileleri için 
çok büyük açıklık olan bu alanda eksiklik giderilmiştir. 

Merkezimiz Antalya şehrinin kalbinde cazibe merke-
zi haline getirilmiştir. Alzheimer hastası annesi babası 
komşusu tanıdığı akrabası bulunan herkes merkezimize 
gelip hastalık, hastalık süreçleri, verilen hizmetler hak-
kında bilgi almaktadırlar. Gelen vatandaşlarımızı yeşil 
bir alan içerisinde, hem bilgi alışverişi hem de onlara 
kısa bir mola verdirerek misafir etmekteyiz. Proje kap-
samında Antalya Demans Mobil Servis (AnDEMOS) ku-
rulmuştur. Bu sayede aile içerisinde demans-alzheimer 
hastası olan ailelere, 6360 Büyükşehir Belediyesi Yasası 
gereğince de ilçelerimizde bulunan ailelere destek ve 
hizmet vermekteyiz. Antalya’nın yaz döneminde birçok 
aile ve yaşlılarımız Korkuteli-Elmalı gibi yayla bölgeler-
de akrabalarının evlerine giderek ya da sezonluk evler 
kiralayarak göç etmektedirler. Yer yön algısı olmadan 
hareket eden Aazheimerlı hasta kaybolmakta, bulundu-
ğundaysa yaşlının hasta olduğu bilinmediğinden dolayı, 
yaşlı tamamen bulan kişinin hoşgörüsüne kalmaktadır. 
AnDEMOS’la birlikte bu problemler halka anlatılmakta 
ve olumlu geri dönüşler alınmaktadır. Hasta yakınlarına 
pratik bilgiler veren kitapçık da basılmıştır.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

BALÇOVA BELEDİYESİ
Kent Belleği Merkezi

Kent Belleği Merkezi projesi, Balçova’nın tarihini ya-
şatmak ve yeni nesillere miras bırakmaktır. İstanbul ve 
Eskişehir’de örnekleri bulunan Kent Belleği Merkezi’nin 
Balçova, İzmir’de de hayata geçirilmesi ile şimdiki zaman 
ve gelecek arasında bir köprü kurulmuş olacaktır. Böyle-
ce bu proje, Balçova halkının geçmişe olan bağını daha 
da güçlendirerek ilçenin kültürel ve tarihsel mirasını bir 
araya getirmeyi başarmış olacaktır.

Balçovalılardan oluşan bir kurul ile haftanın belirli gün-
lerinde gerçekleştirilen toplantılarda, projenin nasıl ge-
liştirebileceğine dair fikir alışverişi yapılmıştır. Balçova-
lılardan eski bakır eşya ve gelinlik gibi yöresel pek çok 
obje, tadilatı biten Kent Belleği Merkezi’nde sergilen-
mek üzere halen toplanmaktadır. Aynı zamanda eşyala-
rı teslim eden Balçovalılarla özel söyleşi ve röportajlar 
gerçekleştirilmektedir. Bu röportajların daha sonra film 
haline getirilerek Kent Belleği Merkezi’nde sergilenmesi 
planlanmaktadır. 

         

Projenin Amacı:

Tarihî ve kültürel eşyaların yanı sıra Balçova esnafının 
sanatını, günlük hayatını, spor ve tarım faaliyetlerini 
yansıtan kitaplar, belgeler ve resimler de burada sergile-
necektir. Balçova Kent Belleği Merkezi, tarih ile günümü-
zü başarılı bir şekilde harmanlayıp gözler önüne seren 
bir merkez olarak ilçemizde hak ettiği yerini alacaktır. 
Bunların yanı sıra içerisinde kafeteryası, 5,000’e yakın 
kitap kapasiteli kütüphanesi, engelli vatandaşlarımıza 
ait özel bilgisayar odaları, 2 katlı merkezde rahat hareket 
edebilmeleri için planlanan özel asansör ile Kent Belleği 
Merkezi, ziyaretçilerine erişilebilirlik imkanı sunacaktır. 
Balçova tarihine ait derlenen her şeyin, sinevizyon ya da 
televizyon ekranlarından yansıtılması ve köşelere konu-
lacak kiosklar ile gösterilmesi planlanmıştır. 

Kent Belleği Merkezi projesi  belediyemiz öz kaynakları 
tarafından finanse edilmektedir. Ancak, halkımız, ellerin-
deki geçmişe ait eşyaları bağışlayarak projenin vazgeçil-
mez ortakları olmuştur.

Projenin Ortakları:
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Öncelikle kamuya terk yolu ile belediyemiz mülkü ha-
line gelen bu bina, konum olarak çok merkezi bir yerde 
olmasına rağmen kullanılamamasından dolayı bir atıl 
ve harap bir durumda idi. Karşısında Balçova Belediye-
si Spor Kompleksi ve Sağlık Ocağı, sağ tarafında otobüs 
hatlarımızın son durağı olan Teleferik Durağı, yine karşı 
sağ çaprazında Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdürlüğü’nün Kültür Evi yer almaktadır. Ayrıca şifalı 
termal suları ile ilçemizin turizm merkezi olmasının en 
büyük sebeplerinden birisi olan Balçova Termal Otel’in 
yine Kent Belleği Merkezi’nin yakınında bulunması, pek 
çok turistin merkezimizi kolaylıkla ziyaret edebileceği-
nin bir göstergesi idi. Tüm bu lokasyon özelliklerini de-
ğerlendirerek herkesin kolaylıkla ziyaret edip Balçova 
kültürünü ve tarihini yaşatmaya katkıda bulunması için 
merkezin buraya kurulmasına karar verildi. Binanın dış 
tadilatı hayırsever bir Balçovalı tarafından gerçekleştiril-
di. İç kısmın tadilatı giydirmesi ve dekorasyonu ise Bal-
çova Belediyesi tarafından yaptırılmaktadır. Mart 2016 
tarihinde gelen anlamda tadilatı tamamlanmasına rağ-
men, detay tadilat ve dekorasyon çalışmaları halen de-
vam etmektedir.Tüm bunların yanı sıra proje sürecinde, 
kültürel anlamda merkezde hizmet verecek 5,000’e ya-
kın kitap kapasiteli kütüphane yapılmıştır. Engelli vatan-
daşlarımız için kendilerine ait özel bilgisayar odaları, 2 
katlı merkezimizde rahat hareket edebilmeleri için plan-
lanan özel asansör, ziyaretçileri bilgilendirme amacıyla 
merkezde ekranlar ve kiosklar bulunacaktır. 

 Oluşum aşamasındaki Kent Belleği Merkezi Proje ’si için 
çalışmalar, Balçova Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak yürütülmektedir. 

Projenin Süreci:

Kent Belleği Merkezi binası, tadilat öncesi haliyle olduk-
ça kirli ve bakımsız bir görüntüyü de beraberinde getiri-
yordu. Kontrol dışında kötü alışkanlıkları olan ve binaya 
giren kişilerin, çevre sakinlerini rahatsız etmesi böylece 
engellenmiş oldu.Balçova’ya yakışır modern bir merkez 
olan Kent Belleği Merkezi sayesinde, geçmişe ait sergi-
lenen eşyaların, bilgilerin ve belgelerin değerlenmesine 
katkıda bulunulacaktır. Turizm kenti olan ilçemizi ziyaret 
eden turistler, bu merkez sayesinde ilçemizin tarihini ta-
nımış olacaklardır. İçerisindeki 5,000 kitap kapasiteli kü-
tüphane ile nezih bir ortamda bulunmayı tercih edecek 
olan gençlerin kültürel anlamda gelişmelerine ön ayak 
olunacaktır. Engellilerin de asansörlü olan bu merkezi 
rahatlıkla ziyaret etmeleri ve kendilerine özel bilgisayar-
lardan faydalanmaları sağlanacaktır. Kent Belleği Merke-
zi, Balçova Belediyesi olarak kendi tarihimize verdiğimiz 
değer ile hem tarihi hem kültürel anlamda Balçova mira-
sını devam ettiren bir merkez olacaktır.

Hem ziyaret etmek isteyen herkese hizmet verecektir 
hem de bu tür merkezi açmak isteyen kuruluşlara diğer 
Kent Belleği Merkezleri gibi canlı ve anlamlı bir örnek 
oluşturacaktır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Projemiz sağlıklı kentlerin en önemli özelliklerinden biri 
olan geçmişe, kentte yaşayanların kültürel ve biyolojik 
mirasına, diğer grup ve bireylere bağlılığın desteklenme-
si hususuna hizmet etmektedir.

 Balçova Kent Belleği Merkezi, 2014-2018 Stratejik pla-
nımızda yer alan; “Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; 
mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile 
sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve 
onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu ko-
rumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak” 
olan amacımız birebir örtüşmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projemizin yeri kamulaştırma yöntemi ile belediyemize 
aittir. Projenin toplam bütçesi 500.000 TL olup 200.000 
TL’si şahsi bağış, 300.000 TL’si ise Balçova Belediyesi öz 
kaynaklarından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ
Biz Olmadan Asla

Çankaya Belediyesi bir milyona yaklaşan nüfusu ile Tür-
kiye’nin en büyük ilçe belediyelerinden birisidir. Gündüz 
bu sayı iki milyona yaklaşmaktadır. İlçeye genellenebi-
len bir engelli çalışması bulunmamaktadır. Engellilerin 
sosyal hayata katılmaları kısıtlıdır. Çankaya Belediyesi 
“herkes için sağlık ve eşitlik ilkesi” kapsamında, engel-
li grupların toplumla bütünleşmesini hedeflemektedir. 
Engellilerin toplumun diğer fertleriyle bir arada yaşama-
larını sağlamak sosyal belediyecilik anlayışının bir ge-
reğidir. Belediyemizin engelli politikalarının temelinde 
engelli bireylerin ve yakınlarının hayat  kalitelerini yük-
seltebilmek, karşılaştıkları sıkıntıları çözebilmek, herkes 
için sağlıklı ve yaşanabilir bir imkanlar sağlayabilmek yer 
almaktadır.  

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü En-
gelli Hizmet Birimi bünyesinde Ahşap Çocuk Oyuncakla-
rı Atölyesi, Çengel Kafe, Sesli Kütüphane, Çengel Atölye, 
Engelsiz Dershane ve Çankaya Görme Engelliler Spor 

Projenin Amacı:

Kulübü faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu birimlerin her 
birine başvuran engelliler ve yakınlarına ilişkin kayıtla-
rının bulunduğu bir veri tabanı sistemi bulunmaktadır.

Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi ve Çengel Kafe, en-
gellilere tam korunaklı bir iş ortamı sunmaktadır. Hedef-
lenen değişim, Çankaya Belediyesi’nin, yerel yönetimler 
düzeyinde örnek uygulamalar arasında gösterilen en-
gelli ve yakınlarına yönelik hizmetlerinin örgütlenme 
biçimlerinde iyileştirme yapmaktır. Bu iyileştirmenin 
ana amacı, hizmetlerin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik 
seviyesini artırmaktır.

 Lidingö Belediyesi, Fransız Kalkınma Ajansı, Engelsiz Ha-
cettepe Öğrenci Topluluğu, ODTÜ Lodos Topluluğu, Gazi 
Üniversitesi Görme Engelliler Merkezi (GÖÇEM), Engelli 
Konfederasyonu, Çankaya Belediyesi, Görme Engelliler 
Spor Kulübü (ÇGESK), Altı Nokta Körler Derneği, Ankara 
Lions Kulübü Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Engelsiz 
ve Mutlu Yaşam Derneği, Evde Bakım Derneği, Fotoğ-
raf Sanat Kurumu, GÜÇKOBİR, İlgi Otizm Derneği, İşaret 
Adam Akademi, SERÇEV, ZİÇEV, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Uluslararası Omurilik 
Felçlileri Derneği, Zihinsel Özürlüler Federasyonu.

Projenin Ortakları:
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Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle, deza-
vantajlı gruplara çeşitli hizmetler götürmektedir. Bu hiz-
metlerin önemli bir kısmı, engellilik alanındadır. Hizmet-
lerin asıl gayesi, engellilerin sosyal hayata ve istihdam 
sürecine katılmalarını sağlayıp, bağımsız yaşamalarını 
desteklemektir. Bu doğrultuda engelli alanında uygula-
nan çok sayıda hizmet bulunmaktadır. 

Çengel Kafe: Çankaya Belediyesi’nin 2005 yılında haya-
ta geçirdiği Çengel Kafe uygulaması, eğitilebilir-öğreti-
lebilir seviyede  zihin engelli gençlerin toplumun diğer 
kesimleri tarafından daha iyi tanınarak, anlaşılmalarına, 
engelli olan ve olmayanların ortak bir mekânda buluş-
malarına, iletişim kurmalarına, aynı zamanda sosyal re-
habilitasyonlarının sağlanmasına imkân  tanınması ama-
cını taşımaktadır. 

Çengel Kafe 2: Çengel Kafe 2 projesinde zihin engelli 
gençler için düzenlenmiş mekânda, profesyonel meslek 
elemanlarının gözetiminde servis elemanı yardımcılığı 
eğitimi verilmektedir. Kursiyerlere yaklaşık olarak 4 ay 
süren teorik ve uygulamalı eğitim sonunda “servis ele-
manı yardımcısı” sertifikası verilmektedir. 

Çengel Atölye: Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı 
Güçlendirme Derneği iş birliği ile yürütülen bir uygu-
lamadır. Atölye engelli gençlerin sosyal ve mesleki re-

Projenin Süreci:

habilitasyonlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 
Engelli gençler ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda ahşap 
boyama, seramik, mis sabunu, mum yapımı ve büro-ku-
rum temizliği vb. konularda yönlendirildikleri atölye ça-
lışmalarını gerçekleştirirken, toplumla bütünleşmelerini 
sağlayacak sosyal faaliyetlere de dâhil edilmektedirler. 

Atölyenin kuruluşundan 2016/Mart tarihine kadar 575 
genç atölye çalışmalarına katılmış ve 471’i sertifika al-
maya hak kazanmıştır. 

Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi: ÇAÇOY, 
profesyonel meslek elemanları gözetiminde ahşap ço-
cuk oyuncakları yerel ve ulusal düzeyde sergilenmesini, 
tanıtımını ve satışını yapmak üzere kurulmuştur. 

Almanya Frankfurt’ta 100 yıldan fazla süredir bu alanda 
çalışan Praunheimer Werkstatten adlı vakıf ve şirketiyle 
yapılan protokol ile korunaklı atölyeler ve üretim süreç-
lerine dair bir işbirliği yapılmıştır. 

Sesli Kütüphane: 2013 yılında hizmete açılmış olup, 
sesli kütüphaneden yararlanmak isteyen görme engelli 
vatandaşlar, sağlık raporu ve üyelik formunu doldura-
rak üye olmak şartı ile kitaplardan yararlanabilmektedir. 
Sesli kütüphane tamamen gönüllü okuyucuların desteği 
ile yürütülen bir uygulamadır.

Engelsiz Dershane: Görme engelli bireyler için birebir 
eğitim veren bir kurumsallaşmanın olmaması ihtiyacın-
dan hareketle hayata geçirilen “Engelsiz Dershane” uy-
gulaması kapsamında, üniversiteli gönüllü öğrencilerin 
desteğiyle haftanın 6 günü ücretsiz olarak EKPSS, TEOG, 
YGS ve LYS sınavlarına yönelik ve lise destek kursları 
şeklinde eğitim vermektedir. 

Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü: Görme engelli 
gençlerin sağlıklı, zinde bir vücuda ve ruha kavuşabilme-
leri ile kültürel ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak 
için 2006 yılında Türkiye’de görme engelliler alanında 
kurulan ilk yerel yönetim spor kulübüdür. Atletizm, hal-
ter, futbol, satranç, goalball, judo ve yüzme alanlarında 
93 lisanslı sporcuyla faaliyet göstermektedir.   
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Engelliğe bağlı olarak yaşanan ekonomik güçlükler ve 
aile bütçesine getirdiği ek masraflar, engellilerin yakın 
çevre ve toplumdan soyutlanması, toplumda pek çok 
alanda karşılaşılan güçlükler, eğitim ve meslek sıkıntıları, 
geleceğe yönelik kaygılar, yeterli sosyal destek alamama 
gibi birçok faktör ailenin yaşadıkları güçlükleri arttırmak-
tadır.  

Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü’nde engelliler 
sporla uğraşarak hem beden hem de ruh sağlıklarını ko-
rumuşlardır. Sporcular uluslararası halter, atletizm, fut-
bol, goalball ve satranç branşlarında Avrupa ve Dünya 
Şampiyonlukları kazanmış ve dereceler elde etmişlerdir. 

Engelsiz Dershane’den günümüze kadar eğitim alan 
128 öğrenci üniversitede başarılı olup öğrenime devam 
etme hakkı kazanmıştır. Engelsiz Dershane ile TEOG, lise 
destek, YGS ve LYS kurslarının yanı sıra engellilerin istih-
dam sürecinde yer almalarını sağlamak için EKPSS kurs-
ları başlatılmış, 47 engelli gencin resmi kurumlarda işe 
yerleşmesi sağlanmıştır.

Çengel Atölye’den Temmuz 2016’ya kadar yararlanan 
toplam engelli sayısı 605’dir. İşe yerleştirilen engelli 
genç sayısı 37’dir. 

Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi’nce koordi-
ne edilen, mesleki eğitim ve sosyal rehabilitasyon hiz-
metleri engellilerin psiko-sosyal gelişimine son derece 
olumlu katkı sağlamaktadır. Çengel Kafe 2, ÇAÇOY ve 
Çengel Kafe projelerinden hizmet alan engelliler farklı 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

sektörlerde istihdam alanlarına katılmaktadır. Kursiyer-
lerin aileleri engelli çocuklarının bakımına ayırdıkları za-
manı kendilerine ayırabilmektedir. 
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Çankaya Belediyesi 2015-2019 stratejik planına göre, 
engellilerin toplumsal ve ekonomik hayata engelsiz katı-
lımını sağlamak hedeflenmiştir. ( Amaç 2, Hedef 3.3)

Engellilere yönelik belirlenen stratejiler şunlardır:

1. Engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. 

2. Engellilere yönelik projeler hazırlanacak. 

3. Sponsorlar tarafından yapılan bağışlar ihtiyaç sahibi 
engellilere ulaştırılacak.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Çengel Atölye Çankaya Belediyesi Sosyal Yaşamı Güç-
lendirme Derneği, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı Çankaya Halk 
Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu, Çengel Kafe proje-
si, Çankaya Belediyesi ve Belde A.Ş, Çankaya Ahşap Ço-
cuk Oyuncakları Atölyesi, Çankaya Belediyesi ve Belde 
A.Ş, Sesli Kütüphane projesi, Çankaya Belediyesi, Çanka-
ya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Engelsiz 
Dershane, Çankaya Belediyesi ve Uygar Görme Engelli-
ler Derneği tarafından finanse edilmektedir. Çengel Kafe 
2 uygulaması, Çankaya Belediyesi tarafından mekân tah-
sisi, işletme giderleri ve idari personelin istihdamını kar-
şılamakta olup, İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Birimine 
bağlı Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenler-
den Kesilen Ceza Parası Komisyonu tarafından projeye 
maddi destek sağlanmaktadır.    

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

DİNAR BELEDİYESİ
DemoS Demans Mobil Servis

Dinar Belediyesi, bu proje ile dezavantajlı kesimler için 
ihtiyaç duyulan altyapıları oluşturmayı hedeflemiştir. 
Evlerinden çıkamayan kişilere psikolojik destek verilir-
ken, kimsesiz ya da günlük işlerini yapamayacak olanla-
ra sosyal yardım, kişisel bakım, bölge hastanelerine sevk 
gibi hizmetler verilmektedir. 

Prof. Dr İsmail Tufan tarafından tasarlanan ve Dinar Bele-
diyesi tarafından hayata geçirilen DemoS çerçevesinde 
Dinarlı yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek, demans, alz-
heimer, parkinson, diyabet, tansiyon gibi yaşlılık hasta-
lıkları hakkında bilgilendiriyor. Ayrıca alzheimer hastala-
rına ve ailelerine destekleyici hizmetler sunuluyor. 

Projenin Amacı:

Projenin maddi bir ortağı bulunmamaktadır; ancak Akde-
niz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. İsmail Tufan tarafından desteklenmektedir. 

Projenin Ortakları:

 65 yaş üstü 706 vatandaşımız Dinar Belediye Başkanlığı 
hizmet binasına ücretsiz olarak getirilerek uzman dok-
torlar tarafından taramaları yapılmıştır.

-Projenin yürütülmesi için gerontolog istihdam edilmiş 
ve göreve başlamıştır.

-Gerontolog tarafından daha önce tespiti yapılmış de-
mans hastaları evlerinde ziyaret edilmiş ve durum de-
ğerlendirilmesi yapılmıştır.

-Belediyenin bakım hizmetlerinden yararlanamayacak 
kadar yatağa mahkum, kurumsal hizmeti kabul etmeyen 
ya da gündüz bakım merkezimizin doluluğu dolayısıyla 
hizmet alamayan vatandaşlarımız için evlerinde sağlık 
ve sosyal hizmetler altında çalışmalar yapmak için 2016 
yılında DemoS (Demans Mobil Servis) hizmeti başlatıl-
mıştır.

Projenin Süreci:
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DemoS hizmeti Dinar’da henüz yeni bir hizmet olmasına 
rağmen, bir çok haneye girilmiş, yaşlı hastalarımız bilgi-
lendirilmiştir. İlçenin sağlık imkânlarının sınırlı olması 
dolayısıyla gerekli sağlık hizmetini alamayan vatandaş-
larımızın büyük hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.

- DemoS kapsamında demans eğitimleri verilmiştir.

- DemoS ile evlere girilip hasta ziyaretlerinden alınan 
sonuçlar sonrasında vatandaşın sadece tıbbi bilgilen-
dirmelerin yeterli gelmediği anlaşılmıştır. Türkiye Alzhe-
imer Derneği Denizli Şubesi ve belediyenin iş birliği ile 
sanatın öğretici gücünden yararlanılmış, “unutsalar da 
unutulmayanlar” adlı tiyatro ile hastalık hakkında kalıcı 
bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

- Yaşlılık hastalıkları ile ilgili bastırılan kitap, broşür ve 
afişler DemoS hizmeti ile vatandaşlara ulaştırılmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Dinar Belediye Başkanlığı 2015 yılında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen 
‘Yaşlı Dostu Şehirler Sempozyumu’na katılmış ve 2016 
yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olmuştur.

Sağlık işleri alanında özellikle de yaşlı vatandaşların sağ-
lığına hizmet konusunda en iyi olmayı hedefleyen Dinar 
Belediyesi 2014-2019 yılları sağlık gelişimindeki strate-
jik planlarına ilçede bulunan tüm dezavantajlı gruplara 
gerekli hizmetleri yapmak için çalışmalarını sürdürecek-
tir.

2015 yılında da DemoS’u hayata geçiren Dinar Belediye 
Başkanlığı bu konuda ilçede “ Yaşlı Bakım Ağı” kurmayı 
önümüzdeki yıllar için plan ve hedeflerine koymuştur.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin Bütçesi : 60.000 TL Dinar Belediye Başkanlığı 
tarafından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

GÖLCÜK BELEDİYESİ
Barışçıl Bireyden Barışçıl Topluma

Barış eğitimi, insanlara şiddet ve çatışma yerine barışçıl 
çözüm yollarını öğretir. Barış eğitiminin hedefi, kişiler ve 
gruplar arasında, ülkeler, toplumlar ve kültürler arasında 
barışı tesis etmektir. Barış eğitimi, öğrencilerin uzlaşma-
cı kişiliğe sahip olmalarını sağlamakta, çatışma çözme 
becerilerini geliştirmektedir. Barış eğitimi, öğrencilere 
karşılaşacakları problemleri şiddet yerine barışçıl yollar-
la çözebilme becerisi kazandırmaktadır. 

Projenin Amacı:

Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

Projenin Ortakları:

Proje kapsamında ilk olarak Nisan – Mayıs 2016’da Göl-
cük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Donanma ilkokulu ile 
irtibata geçilerek proje izinleri alınmıştır. Gerekli izinler 
alındıktan sonra öğrencilerle Haziran 2016’da pilot uy-
gulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulamaların yapılacağı 
sınıfın öğretmenleriyle tanışılarak, oryantasyon süreci 
yürütülecek ve öğrencilere ön testler uygulanacaktır. 
Oryantasyon süreci ve ön testlerin uygulanmasından 
sonra Eylül 2016 – Ocak 2017 tarihleri arasında prog-
ramın uygulanması planlanmaktadır. Uygulamaların biti-
minden sonra ise Şubat 2017’de proje ekibi öğrencilere 
son testleri uygulayacak, yapılan projelerin sonuçlarını 
değerlendirecek ve Mart- Haziran 2017’de sonuçları ra-
porlaştırılacaktır. 

Projenin Süreci:
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Barış eğitimi öğrencileri değişime yönelik bir sürece 
dahil etmekte ve onların barış odaklı davranmalarına, 
uzlaşmacı olmalarına, çatışma çözme becerilerini ge-
liştirmelerine, şiddete olan eğilimlerini azaltmalarına, 
insan haklarına saygılı olmalarına katkı sağlamaktadır. 
Bu katkı eğitimden sonra da kalıcı bir şekilde kendisi-
ni sürdürmekte, herhangi bir şiddet öğesinin olmadığı 
ortamları mümkün kılmaktadır.Barış eğitimi programları 
aracılığıyla öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin ve psi-
kolojik sorunlarının azaldığı; yapıcı anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin geliştiği, öz saygılarının arttığı ve öğrenci-
lerin şiddetsizliğe yönelik daha olumlu tutumlara sahip 
olduğu ifade edilmektedir. (Sağkal 2011) Bu amaçlarla 
hem dünya genelinde hem de ülkemizde barış eğitimi 
programlarının uygulandığı görülmektedir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Gölcük Belediyesi 2014 - 2019 yılı stratejik planında 
bu konuya direk atıfta bulunulmamakla birlikte, barışçıl 
toplumun oluşturulması önem arz etmektedir. İnsanlığın 
ortaya çıkışından günümüze kadar savaş var olmuştur. 
İnsan ve toplumlar sorunlarını etkili bir şekilde çözeme-
diğinde savaş ve çatışma yoluna başvurmuştur. 21. yüz-
yılda bile savaşlar halen devam etmektedir. 

Gölcük Belediyesi Sağlık Gelişim Planı: “6.1. Mevcut Du-
rum”. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin bütçesi 16.200,00 TL olup bütçe Gölcük Beledi-
yesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

GÖLCÜK BELEDİYESİ

Projenin hedef kitlesini Gölcük ilçesindeki ilkokullarda 
eğitim gören üçüncü sınıf öğrencileri oluşturuyor. Bu pro-
je ile ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine hayat bilgisi dersi 
“dün, bugün, yarın” temasıyla dede ve nineleri tarafından 
verilmiştir. Düğün ve cenaze törenlerinin, iletişim, ulaşım, 
aydınlatma ve ısınma araçlarının, eğlence, beslenme ve 
hijyen alışkanlıklarının, aile içi görev dağılımının, öğret-
men-öğrenci ilişkilerinin, şehir hayatı ve çocuk oyunları-
nın geçmişten günümüze nasıl değişim gösterdiği dede 
ve nineler tarafından aktarılmıştır. Projeye katılan yaşlılar, 
öğrencilerin kendi dede ve ninelerinden, SHÇEK (Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Gölcük Belediye-
si Huzurevi’nde konaklayan dedeler ve nineler arasından 
gönüllülük ve yeterlilik esasına göre seçilmiştir. Dedeler 
ve nineler beş gün sürmesi planlanan bu projede, Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından 
hazırlanmış etkinlikler yardımıyla ders verilmiştir.

Projenin Amacı:

Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

Proje 2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılında pilot uygu-
lama olarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında ilk olarak 
Gölcük ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Belediye-
si Huzurevi ile iletişime geçilip gerekli izinler alınmıştır. 
İzinler alındıktan sonra dede ve nineler yeterlilik esa-
sına göre Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim 
üyeleri tarafından seçilmiştir. Dede ve ninelere oryan-
tasyon süreci uygulanarak sınıf ortamında sürece nasıl 
dahil edilecekleri anlatılmış ve faaliyetlerin uygulanma-
sına geçilmiştir. Proje sonunda ölçme ve değerlendirme 
uygulanmasına geçilmiştir. Proje Gölcük ilçemizdeki İki 
okulda gerçekleştirilmiştir. 

Projenin yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üç aşa-
mada yaygınlaşması planlanmıştır. 

Yerel düzeyde: Proje süreci, çıktıları, sonuçları ve proje 

Projenin Süreci:

Dedelerimiz ve Ninelerimizden 
Öğreniyoruz
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kapsamında geliştirilen faaliyetlerin  yer aldığı bir ki-
tapçık basılmış olup yereldeki ilkokullara dağıtılmıştır. 
Programın il genelinde uygulanması için çalışmalar ya-
pılmıştır. 

Ulusal düzeyde: Proje uygulamaları ve sonuçları ulusal 
kongre, sempozyum ve panellerde sunulmaya çalışılarak 
bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanması sağlana-
caktır.

Uluslararası düzeyde: Pilot uygulama olarak düşünülen 
bu projenin daha sonra bir Erasmus etkinliğine dönüştü-
rülmesi planlanmaktadır. Böylece projenin uluslararası 
seviyede de yaygınlaşması sağlanacaktır.

Bu proje sonucunda öğrencilerin günlük hayatın geçir-
miş olduğu değişiklikleri etkili ve kalıcı olarak öğrenme-
si, öğretmenlerin eğitim-öğretim süresinde ihtiyaç duy-
dukları zamanlarda dedeler ve ninelerin bilgilerinden 
yararlanmak için onları bu sürece nasıl katabileceklerini 
öğrenmeleri, dedeler ve ninelerin de kendilerini değerli 
ve daha işe yarar hissetmeleri, kuşaklar arasındaki tec-
rübelerin aktarılması, dede-nine ve öğrencilerin birbirini 
daha iyi anlaması, öğrencilerin geleceğe daha iyi hazır-
lanması ve bunun yanı sıra torunlarıyla ya da torunlarının 
yaş grubundaki çocuklarla iletişimlerini güçlendirmeleri 
sağlanmıştır. Proje tecrübelerinden faydalanılarak gele-
cek yıllarda projenin ilçemiz okullarında yaygınlaştırıla-
rak düzenli olarak uygulanması planlanmıştır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Proje pilot uygulama olarak Gölcük Belediyesi sınırların-
da bulunan iki ilkokulda uygulanmıştır. 

Gölcük Belediyesi 2014 – 2019 yılı stratejik planında 
toplumsal dönüşüm başlığı altında öğrencilere yönelik 
yönelik amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin bütçesi 10.000,00 TL olup, bütçe Gölcük Bele-
diyesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından karşılanmakta-
dır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

İNEGÖL BELEDİYESİ
Aile Danışma Merkezi ve 
Engelliler Gündüz Bakım Evi

İnegöl Belediyesi, ilçemizde bulunan tarihi yapılara uy-
gulanan restorasyon projeleri kapsamında tarihe ışık 
tutmanın yanı sıra, bu tarihi ışığı günümüze de yansıt-
maktadır. Farklı mahallelerdeki 6 adet eski yapı bire bir 
restore edilerek mahalle konağı haline getirilmiştir. Res-
tore edilen mahalle konaklarımız birer hizmet noktasına 
dönüştürülerek; aşevi, bilgi kültür evi, farklı derneklerin 
düzenlemiş olduğu faaliyetler, aile danışma merkezi vb. 
gibi halkımızın faydalanabileceği farklı alanlarda değer-
lendirilerek hizmete sunulmuştur.

Bu kapsamda hayata geçirilen Osmaniye Mahallesi Şehit 
Serdar Ünlüsoy Sokak’ta bulunan konak, Bulgaristan Pa-
zarcık Göçmeni Hafız Vahit Akarsu’nun babası Âdem Ağa 
tarafından 1895 yılında yaptırılmıştır. Günümüze kadar 
ayakta kalmayı başaran yapı için restorasyon projesi uy-
gulanmış, bugün ilçe halkımızın hizmetine açılan Aile 

Projenin Amacı:

Danışma Merkezi Ve Engelliler Gündüz Bakımevi halini 
almıştır. 

Aile kavramının ön plana alındığı projede özel durumlu 
çocuklarımızın haftada bir günlerini; okuma, yazma, re-
sim, müzik vb. gibi çeşitli faaliyetlerle geçirebilecekle-
ri bakımevi olarak hayata geçirilmiştir. Bunun yanında, 
ailelerinde kendilerine haftada bir gün ayırarak, diğer 
günlerde özel yavrularımız sebebiyle gerçekleştiremedi-
ği işleri yapma imkânına kavuşacaklardır.

Son yıllarda teknolojik ve ekonomik meselelerin baş 
göstermesiyle birlikte, fertler arasında oluşan iletişim 
problemleri de hızla artmıştır. Gündüz bakımevinin ya-
nında aile danışma merkezi olarak ta hizmet veren tarihi 
konağımızda, ferdî danışmanlık, aile danışmanlığı, anne 
– baba – çocuk iletişim sorunları, evlilik öncesi danış-
manlık ve ergenlik döneminde danışmanlık olmak üzere 
uzman sosyoloğumuz tarafından beş farklı alanda danış-
manlık hizmeti vermektedir. Genel itibari ile gerçekleşti-
rilen bu proje de engelliler gündüz bakım evi ile birlikte 
aile danışmanlık hizmetinin aynı çatı altında verilmesi 
de Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Proje ortağı bulunmamaktadır

Projenin Ortakları:
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İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi’nde yer alan tarihi konak 
korumalı bir yapı durumunda olduğu için, Aydın Haluk 
Kırım, Aclan Selami Kırım ve Gülriz Bikhan Çağlayan adlı 
şahıslara, 120 bin 232,56 TL karşılığında kamulaştırılma-
sı gerçekleştirildi. Bu yer ile alakalı kamulaştırma sonu-
cunda hazırlanan proje doğrultusunda belediyemiz tara-
fından restorasyon çalışmalarına başlandı. 

İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon pro-
jesi çerçevesinde, 16 Mart 2015 tarihinde yapılan ihale 
ile 01 Nisan 2015 tarihinde yenileme çalışmalarına baş-
landı. Yapı sivil mimari örneği olup, Bursa Koruma Böl-
ge Kurulunca onaylanan projeye göre restore edilmiştir. 
Bina 107 metrekare taban alan olmak üzere 208 metre-
kare toplam alana sahiptir. 2 katlı olan yapının bahçe-
sinde hamam (eskiden zengin evlerinde bulunan bir tür 
banyo) ve 56 metrekare sundurma mevcuttur. 

Tarihin yaşanmışlıklarını kendi içerisinde saklayan kona-
ğımızın restorasyon projesi kapsamında çatısı tamamen 
yenilenerek kapatıldı. Bahçesi tamamen elden geçirile-
rek taş duvarları yenilendi. Ayrıca kalorifer tesisatları dö-
şenerek binanın doğalgaz kalorifer sistemi ile ısıtılması 
sağlandı. Pencereler giyotine tipi açılır şekilde yapıldı. 
Elektrik tesisatı baştan aşağıya değiştirilerek son tekno-
lojik uygulamalar burada hayata geçirilmekle birlikte ka-
pılar da birinci sınıf çam kereste ve aslına uygun olarak 
yapıldı.

Restore edilerek yeniden hayat bulan 121 yıllık tarihi 
konağımız 5 Nisan 2016 tarihinde açılmıştır.

Projenin Süreci:

 İnegöl Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projede 
özel çocuklarımızın bakımevi ile kendilerini rahat ve 
samimi hissettikleri sıcak bir yuva ortamında okuma, 
yazma, resim, müzik, vb. faaliyetlerle günlerini mutlu 
geçirmeleri sağlanmıştır. Ailelerinde yavrularını güven-
li ellere teslim etmesinin verdiği rahatlıkla şahsi işlerini 
kolaylıkla yapma imkânına kavuşmuşlardır. 

Bunun yanında toplumun mihenk taşı olan aile kurumu-
nun teknolojik ve ekonomik unsurlar başta olmak üzere 
geçirdiği sarsıntılar ya da yıkımlara karşı yeniden sağlam 
bir yapı üzerine inşa edilme noktasında uzman sosyolog 
eşliğinde verilen danışmanlık hizmeti de, özel yavrula-
rımıza ve ailelerine tedavi süreçlerini desteklemesi açı-
sından önemli yere sahiptir.

Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirilen projede yeni 
evli çiftlere, gençlere, yaşlılarımıza kısaca aile kavramı 
dokunan herkese danışmanlık hizmeti verilerek sosyal 
meseleler önlenmiş ve çatışmalar sonucu oluşabilecek 
büyük felaketlerin önüne geçilmiştir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik Alan 6. Sosyal hayat ve sosyal belediyecilik, 

Hedef 6.1.2. Engelli vatandaşlara yönelik sosyal yaşam 
merkezi ve gündüz bakım evi açmak,

ph 6.1.2. 2016 yılı sonuna kadar engelli vatandaşlara yö-
nelik sosyal yaşam merkezi ve gündüz bakım evi açmak.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi : 680.000TL  

Finansmanı : İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 
finanse edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

İNEGÖL BELEDİYESİ
Kedi Yaşam Merkezi Kedi ve Kuş Evleri

Her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerine 
de farklı bakış açıları ile bakabilen ve bu sayede hiz-
met anlayışını gün be gün değiştiren İnegöl Belediye-
si, vatandaşlarımızın sokak hayvanlarını sahiplenmesi, 
çocuklarımızın hayvan sevgisi ile büyümeleri ve onlar-
la bütünleşmesi adına Pisi Bahçe İle Kedi Ve Kuş Evleri 
projesini halkımızın hizmetine sunmuştur. Hikmet Şahin 
Kültürparkı içerisinde 220 m2 alan içerisine kurulan 
projede, kedi dostlarımızın barınak, oyun alanı, gezinti 
alanları, yem ve su ihtiyaçlarının giderilebileceği bölüm-
ler bulunmaktadır. Etrafı çevrili olan Pisibahçe projesi, 
kedi dostlarımızın arzu ettikleri anda girip çıkabileceği 
bir yaşama alanı olarak tasarlanmıştır. Fakat bu konuda 
İnegöl’ümüzün coğrafi olarak geniş bir alana sahip olma-
sı, tek noktada faaliyete geçirilen Pisibahçe’yi yetersiz 
bırakmaktadır. Mobilyanın ve ahşap işçiliğinin merkezi 
olan şehrimizde mobilya bölümü öğrencilerinin hem 
kendilerini geliştirmeleri hem de böyle bir sosyal so-

Projenin Amacı:

rumluluk projesinde yer alarak doğaya ve hayvana sahip 
çıkmayı öğrenmeleri açısından belediyemize ait koruluk 
alanlarına kedi ve kuş evleri yerleştirilmiştir.  

Şehrin muhtelif yerlerine İnegöl Belediyesi’nin katkıları 
ve kuş popülasyonunun yoğunluğuna göre kumru, serçe 
ve güvercin olmak üzere 3 farklı türde kuş evleri yerleş-
tirilmiştir. 

Proje ortağı bulunmamaktadır

Projenin Ortakları:
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Her dönemde hizmet kalitesini artırarak devam eden 
İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği projelerin her aşa-
masını titizlik ile sürdürme çabasındadır.  2015 yılının 
kasım ayında başlayan süreçte kedi ve kuş evleri, yüksek 
popülasyona hizmet veren parklarda çocukların oyun 
alanlarıyla aynı yerde olacak şekilde temin edilmiştir. Bu 
alanda yalnızca Pisibahçe ile sınırlı kalınmayarak şehrin 
farklı noktalarında bulunan küçük ölçekli koruluklar da 
sadece kedilerin soğuktan sığınabileceği ve güvenli bir 
şekilde doğum yapabileceği 60 adet kedi evi 24.02.2016 
tarihinde yerleştirilmiştir. Ayrıca 72 adet kuş evi duvara 
monteli ve ayaklı olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde yer-
leştirilmiştir. Yapılan kedi ve kuş evlerinin malzeme te-
mininin tamamı İnegöl Belediyesi tarafından karşılanmış 
olup, imalatı ise İnegöl Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi 
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı öğrencileri tarafından ger-
çekleştirilmiştir.

Projenin Süreci:

Sahipsiz hayvanların beslenme, barınma ve mutlu bir 
şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmıştır. Ço-
cuklara ve ailelere hayvan sevgisi aşılanmıştır. Her tarafı 
kapalı olan fakat kedi ve kuşların arzu ettiği anda girip 
çıkabileceği şekilde tasarlanmış alanlarda hiçbir hayva-
nının hürriyetine müdahale edilmemiştir.

Kısırlaştırılan ve aynı zamanda travmatik yaralanmalar 
neticesinde uzuv kaybı yaşayan ve doğada kendini sa-
vunamayacak hayvanların bu ortamda hayatlarını  ida-
meleri sağlanmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik Alan 6. Sosyal Hayat ve Sosyal Belediyecilik 

Hedef 6.10.3. Sokak hayvanlarına sağlıklı bakım faaliyet-
leri yapmak

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi : 60.000TL  

Finansmanı : İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 
finanse edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Sanatsal Dokunuşlar Projesi

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

 Küçük yaşlardan itibaren yapılan sanat faaliyetleri, kişi-
nin fiziki, sosyal ve dil becerilerine katkı sağlamaktadır. 
Nitekim son yıllarda yapılan çalışmalar kişilerin gelişim-
lerini destekleyen bu aktivitelerin okul öncesi çağlardan 
itibaren kişinin hayatında yer alması gerektiğini vurgula-
makta; eğitim planları ve programları bu durumu destek-
leyici nitelikte düzenlenmektedir. Ayrıca sağlıklı yaşlılık 
sürdürülmesinde de önemli katkıları olduğu düşünüldü-
ğünden hayat boyu eğitim kategorisinde sunulan hiz-
metlerde yine her yaştan kişiye sanatın farklı dallarında 
eğitim alma şansı sunulmaktadır.

Engellierin sanatın farklı dallarından faydalandırılmala-
rı, onların engel durumlarından ya da farklı faktörlerden 
kaynaklanan gecikmiş gelişim basamaklarının geliştiril-
mesine olumlu katkıları bulunmaktadır.

       

Projenin Amacı:

Bu projenin amacı; İstanbul’da yaşayan engellilerin ki-
şisel yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini 
geliştirerek en üst seviyede kullanmalarını sağlamak, 

Engellilerin sanatın farklı disiplinlerini benimseyerek 
hayata karşı bir duruş kazanmalarını, sanatla var olma 
isteklerini ve toplumda bir sanatçı olarak var olma çaba-
larını desteklemek, 

Özel yetenekli engellileri, üretken ve problem çözerek 
toplumda var olmayı hedefleyen bireyler olarak yetiştir-
mektir. 

 Proje Engelliler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte 
olup ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

 Engellilere yönelik düzenlenen sanat faaliyetleri engel-
lilerin ihtiyaç, yetenek ve istekleri doğrultusunda şekil-
lenmektedir. Proje kapsamında yıllardır amatör olarak 
varlığını sürdüren müzik, mehter, dans grupları bulundu-
ğu gibi ayrıca zaman zaman örneğin atık malzemelerde 
oluşturulan heykel sergisi gibi farklı alt projelerle des-
teklenen el sanatları çalışmaları da bulunmaktadır.

Sanat dallarına ilişkin çalışmaları gerçekleştirecek kişile-
rin seçiminde farklı yöntemler uygulanmaktadır. Yetene-
ğe dayalı çalışmalarda öne çıkan, istekli olan ve çalışma-
lara katılanlar seçildiği gibi, genel sanat çalışmalarında 
herkesin katkı sunabileceği çalışmalar tercih edilebil-
mekte; böylece herkesin sanatın iyileştirici ve geliştirici 
etkisinden faydalanması sağlanmaktadır.

Engellilere yönelik hizmetler mevcut durumda İstan-
bul’un çeşitli ilçelerinde dağılım gösteren 25 engelli 

Projenin Süreci:
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merkezinde sürdürülmektedir. Her sanat grubu ihtiyaç 
duyduğu nitelik doğrultusunda çalışmalarını programla-
makta; sanat grupları rutin prova çalışmaları ve gösteri 
çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürürken el sanatlarına 
yönelik çalışmalar eğitim dönemleri süresince haftalık 
olarak engelli merkezlerinde devam ettirilmektedir. Bir 
sahne sanatları topluluğu olan İSEM X müzik grubu 9 ki-
şilik ekibiyle, Mehter Takımı ise 20 kişilik ekibiyle ulusal, 
uluslararası festivallerde, sanat buluşmaları ve kültürel 
faaliyetlerde başarılı gösteriler yapmaktadırlar.

Zihinsel Engelliler Sanatla Buluşuyor Projesi kapsamın-
da, alanında uzman sanat eğitmenlerimizin rehberliğin-
de 350 zihin engelli tarafından ortaya koyulan çağdaş 
sanat eserleri 3-15 Mart 2016 tarihleri arasında sergi-
lenerek pek çok sanatseverin beğenisine sunulmuştur.

 Sanatsal çalışmalar, engellilerin bulundukları ortamlara 
uyum sağlamalarını kolaylaştıran, onları çözüm üretme-
ye teşvik eden bir yapıya sahiptir. Bu çalışmalar kendi-
lerini ve başkalarını anlamayı kolaylaştırırken, kişinin 
geçmişi ve bugününü bütünleştirmesini de sağlar. İlgi ve 
isteklerini keşfetmelerini kolaylaştırır ve böylece kişinin 
iç dünyasındaki çatışmalarla başa çıkabilmesi için yar-
dımcı olur. 

El becerilerini içeren sanat aktiviteleri küçük kas gelişi-
mini desteklemenin yanı sıra beynin farklı loblarının kul-
lanılmasıyla var olan bilişsel işlevlerin yitirilmemesini ve 
geliştirilmesini destekler. Kişilerin ürettikleri malzeme-
leri sergilemeleri, hediye etmeleri, ürettikleri ürünler se-
bebiyle  takdir görmeleri kişinin kendini gerçekleştirme, 
takdir görme, kendini faydalı hissetme ve sosyal ilişki 
kurma ihtiyaçlarını gidermelerine katkıda bulunur..

Tüm bu faaliyetlere bakıldığında sanatın iyileştirici ve 
koruyucu niteliği sayesinde kişilerin öncelikle bilişsel 
olmak üzere sosyal, fiziki ve dil gelişimlerinin destek-
lendiği; işlevlerini sürdürerek sağlıklı yaşlanmalarına 
katkıda bulunulduğu ve bağımsız yaşama becerilerinin 
desteklendiği görülmektedir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını 
kapsamakta olan Stratejik Planı’nda “Dezavantajlı Grup-
ların Hayat Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak 
Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak” hedefi bu-
lunmaktadır. Kültür sanat faaliyetleri ile stratejik planda 
belirtilen hedef tamamen örtüşmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

 Projenin finansman kaynağı İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Engelliler Müdürlüğü’ne tahsis ettiği yıllık bütçe 
içerisinden ayrılan pay ile gerçekleştirilmektedir. Proje-
nin 2016 yılı toplam maliyeti 8.000.000 TL’dir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KADIKÖY BELEDİYESİ
Sosyal Yaşam Evi

Sosyal Yaşam Evi, 65 yaş üstündeki nüfusun boş va-
kitlerini değerlendirebileceği bir birimdir. Çoğu aktif 
çalışma hayatını bırakmış veya emekli olmuş 65 yaşın 
üstündekilerin eve kapanmasını engellemek, yaşıtlarıyla 
bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturmak, 
hoşça vakit geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını 
sağlamak için açılmış bir merkezdir. Yaşlılık, 65 yaş ve 
üstü dönemi kapsayan, çeşitli zihin beden ve ruh de-
ğişimlerin meydana geldiği bir dönemdir. Amacımız bu 
yaş grubundaki kişilerin aktif yaşlanmalarına yardımcı 
olmak, psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine ve 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak koruyucu, önleyi-
ci ve destekleyici hizmetler sunmaktır.

Projenin Amacı:

  Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemini 65 yaş ve 
üzeri grup olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanına bakıl-
dığında Türkiye nüfusunun % 7,5’ini, Kadıköy ilçesinde 
yaşayan nüfusun % 16’sını 65 yaş ve üzeri grup oluş-
turmaktadır. Bu tabloya bakıldığında Kadıköy ilçesinin 
Türkiye genelinin üzerinde bir yaşlı nüfus oranına sahip 
olduğu görülmektedir. Sosyal Yaşam Evi, her geçen gün 
toplam nüfus içerisindeki oranı artmakta olan yaşlılara 
hizmet vermek üzere 4 Aralık 2013 yılında faaliyete geç-
miştir. Sosyal Yaşam Evi projesi sürdürülebilir bir pro-
jedir, bitiş tarihi yoktur. Açıldığı günden itibaren Sosyal 
Yaşam Evi’ne kayıt olan toplam üye sayısı 940 kişidir, 
üyelik sistemiyle çalışılmakta olup tüm hizmetler ücret-
sizdir.

Projenin Süreci:
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İnsanların sağlıklı ve aktif yaşlanmalarına katkıda bulun-
mak,

Sağlık alanında bilgilendirici eğitimler gerçekleştirerek 
hedef grubun kendi sağlığını koruması ve geliştirilmesi-
ne katkı sağlamak,                       

Psikolojik ve sosyal destek hizmetleri ile hedef grubun 
psikolojik sağlığının korunmasına yardımcı olmak,

Sosyo-kültürel faaliyetler düzenleyerek kişinin sosyal 
adaptasyonuna destek olmak,

Hedef gruba yönelik düzenlenen kurslar ve eğitimler ile 
bireylerin  kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,

Merkezde bulunan “Hobi Bahçesi” ile hedef grubun sos-
yal rehabilitasyonlarına yardımcı olmak elde edilen so-
nuçlardır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik planda yer alan hedeflerden biri de 65 yaş üstü 
yaşlıların mutluluğu için yapılan çalışmalardır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin yıllık bütçesi 170.000.00 TL olup, Kadıköy Bele-
diyesi tarafından finanse edilmektedir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KARESİ BELEDİYESİ
Havuzlar Mahalleye 
Çocuklar Yüzmeye

Projenin maksadı, sosyo-ekonomik durumu kötü olan ai-
lelerin çocuklarının ruh sağlığı ve fiziki gelişimlerine yar-
dımcı olmaktır. Belediyemiz, “her çocuk özeldir” sloganı 
ile fırsat eşitliği sağlayıp, çocukların en iyi şekilde eğitim 
alarak hayata hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır.

Balıkesir Karesi Gençlik ve Spor Kulübü yaz okulu faali-
yeti çerçevesinde, 2 okulun bahçesine kurulan portatif 
yüzme havuzuyla ilkokul çağındaki 5300 çocuğa 60 gün 
boyunca eğitim verilmiştir. Kırsal mahalle çocukları ve 
mülteci çocukları projeye dahil edilmiştir. Bu proje ile ilk 
defa yüzme eğitimi alan çocuklara değerler eğitimi, halk 
oyunları, sokak oyunları eğitimi de verilmiştir. Bu proje 
ile her yaz döneminde daha fazla öğrenciye ulaşılarak, 
çocukların yaz dönemlerini daha iyi geçirmesi sağlan-
mıştır.  Her sene 4 okul bahçesine kurulacak olan porta-
tif zemin üstü havuz ile daha fazla öğrenciye yüzme eği-

Projenin Amacı:

timi verilerek, yaşanabilecek boğulma vs. gibi vakaların 
da önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

  Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Ortakları:
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Balıkesir ili kozmopolit bir coğrafi bölgede olmasına 
rağmen, komşu illerden eğitim açısından geri kalmıştır. 
Özellikle ilköğretim çağındaki kenar mahalle çocukları-
nın okul eğitimi dışında herhangi bir eğitimle destekle-
nememesi son zamanlarda boş zamanlarını zararlı mad-
delere yönelerek geçirdiği gözlenmiştir.  Aynı zamanda 
kenar mahalle çocukları gibi misafir mülteci çocuklarının 
da ırk, kültür vs. farlılıklarından dolayı yaşadıkları sıkın-
tıların etkileri olmuştur. Karesi Belediyesi Karesi Gençlik 
ve Spor Kulübü tarafından 2015’de yaz okulu kapsamın-
da başlatılan “havuzlar mahalleye çocuklar yüzmeye” 
projesi pilot seçilen Ali Hikmet Paşa İlköğretim Okulu ve 
Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu bahçesinde uygulanmış-
tır.  Okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda 
yüzme eğitimi 30 gün sürmüş olup, haftanın 6 günü 7 
seans olarak yüzme eğitimleri verilmiştir. Cankurtaran, 
koordinatör, eğitmen ve havuz sorumlusu olmak üzere 
11 kişi eşliğinde ön kayıt olmuş, ilköğretim çağındaki 
öğrencilere yüzme eğitimi verilmiştir. Özellikle erkek kız 
yüzme ders saatleri ayrı olmuştur. Yaz okulu kapsamında 
uygulanan projeden yararlanan ilköğretim çağındaki ço-
cukların öncesinde ailelerden onaylı kayıt formu aracılı-
ğı ile yüzme kaydı yapılıp, eğitim verilmesi sağlanmıştır. 
Bone, mayo vs. gibi havuz eğitimi öncesinde belirli ku-
rallar çerçevesinde eğitim programı düzenlenmesi dik-
kate alınmıştır.  Aynı zamanda kayıt olamayan çocukların 
mağdur olmamaları için okul bahçesinde oyun parkurları 
ve trambolin kurulmuştur. Yüzme eğitimi eğlenceli bir 
hale getirilerek çocukların hem spor yapması sağlanmış, 
hem de eğitilmesi desteklenmiştir. Yüzme eğitimi sonra-
sında program kapsamında 2 saat değerler eğitimi ve 2 

Projenin Süreci:

saat halk oyunları eğitimi verilmiştir. Çocuklara değerler 
eğitimi ile birlikte yaşam kültürü, görgü kuralları, ortak 
değerlerimiz ve sorumluluklarımız öğretilmiştir. Öğretil-
miş olan halk oyunları ile sadece halk oyunlarını öğret-
mekle kalmayıp aynı zamanda eğlenerek ve zevk alarak 
spor yapması ve spor yaparken de yörelerimizin değer-
lerinin öğretilmesi sağlanmıştır. Geçmişten günümüze 
gelmiş zamanla unutulmaya yüz tutulmuş sokak oyun-
ları da 2 saat eğitimciler aracılığıyla çocuklara öğretilip, 
kendi aralarında yeniden oynamaları sağlanarak okul 
bahçelerinde yeniden oynanması temin edilmiştir. Aynı 
zamanda bütün eğitimlerde mülteci çocukların da katıl-
masıyla aynı çatı altında kardeşliğin eğitimle destekle-
nerek değerlerimizi öğrenmeleri de sağlanmıştır.
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Sağlıklı kentlerin oluşumunun eşitlik, toplumsal, adalet, 
özgürlük, dayanışma, çoğulculuk, cinsiyet eşitliği, şiddet 
karşıtlığı, ayrımcılık karşıtlığı, üretkenlik, dürüstlük, öz 
denetimcilik, farkındalık ve empati değerlerini özümse-
miz ve hayat tarzına dönüştürmüş fertlerin yetişmesiyle 
mümkün olacağı açıktır. Yukarıda bahsi geçen faaliyetler 
sonunda 2 ayrı okula 2 portatif yüzme havuzu kuruldu. 
4800 resmi kayıtlı ve gayri resmi 500 kişi gerek havuz-
lardan, gerekse diğer oyun ve spor imkânlarından yarar-
lanırken, toplam 5300 kişi hizmetten faydalanmıştır. Eği-
timlerimiz aileleri de hedef kitle olarak görmüş ve zaman 
zaman onlara da eğitici öğretici bilgiler sunulmuştur.

Bu projede öncelikli Suriyeli misafir çocuklara eğitim 
önceliği sağlanmış olup, sosyal hayata katılmalarının 
hızlandırılması ve olumsuz psikolojilerinin düzeltilmesi 
desteklenmiştir.  Tatile gidemeyen ilkokul çağındaki öğ-
rencilerin bu proje kapsamında yüzme bilmeden serin-
lemek için girdikleri göletlerde, çaylarda, su kanallarında 
boğulma ihtimalleri engellenmiş, bu çocukların yüzme 
eğitimi almaları sağlanmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:
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 Karesi Belediyesi; sağlıklı hayatı desteklemek ve sağlık-
lı şehirlerin insanına katkıda bulunmaya yönelik olarak 
2015 yılında Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olmuştur. 

SH8.1: Vatandaşları sağlıklı hayata  özendirmek, 

SH8.8: Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttır-
mak, sağlıklı gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların re-
habilitasyonunu desteklemek hedefleri ile projemiz bire 
bir örtüşmektedir.

Bu amaç doğrultusunda yer alan

HEDEF 6: Hayata sağlıklı başlanması,

HEDEF 7: Gençlerin sağlığı,

HEDEF 14: Sağlıklı hayat tarzı hedefleri projemiz konusu 
ile bire bir örtüşmektedir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı Karesi Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Karşıyaka'nın Filizleri, Her Apartman 
ile Bir Öğrenci Okutuyoruz

Hazırlamış olduğumuz projenin amacı, İzmir Karşıyaka 
ilçesi sınırları içerisinde oturan, maddi geliri olmayan 
veya yeterli olmayan, başarılı üniversite öğrencilerine 
katkı sağlamaktır. Türkiye sınırları içerisindeki aile yapı-
larının ve ekonomik gelirlerinin farklı olmasından dolayı 
oluşan eğitim alanındaki eşitsizlikler, üniversite öğren-
cilerini her konuda olumsuz etkilemektedir. Belediyeler 
ve kamu kuruluşları yasa çerçevesinde ortaöğretim ve 
lise öğrencilerine burs imkânı sağlayabilirken, üniversi-
te öğrencilerinin bu imkândan yararlanmaları durdurul-
muştur. 

Karşıyaka Belediyesi olarak yaşanan sıkıntıları gidermek 
adına çözüm olarak gördüğümüz apartman ve sitelerin 
dâhil olduğu “Karşıyaka’nın filizleri - Her apartman ile bir 
öğrenci okutuyoruz” projemizi hayata geçirmeye karar 

Projenin Amacı:

verdik. Bunu yaparken de Karşıyaka halkını sürece dâhil 
edip, öğrencilerin eğitim hayatlarının fırsat eşitliği çerçe-
vesinde sürdürülmesini sağlamak arzusundayız.  

İlçemizde yaşayan iki farklı sosyo-ekonomik kültürü bir 
çatı altında toplamaya çalışmaktayız. 

Verilen burslar ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak 
ve bunun bütün belediyelere örnek olması amacındayız.  

Proje Sahibi: Karşıyaka Belediyesi 

Proje Ortaklar: Karşıyaka ilçe sınırları içerisindeki apart-
manlar, esnaf, dernekler, STK’lar, bireyler, taksi ve dolmuş 
durakları.

Projenin Ortakları:
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Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde oturan üniversite öğ-
rencilerimize bu burstan faydalanma imkanı sağladık. 
Apartmanlardan öğrencilerimize verilecek olan miktarı 
300 TL olarak belirledik. Bu ücret, öğrencilerin hesapla-
rına yıl içerisinde başladığı tarihten, eğitim yılı sonuna 
kadar (haziran)  apartman yönetimleri veya gönüllüleri 
tarafından yatırılmaktadır. Belediyemize herhangi bir 
para girişi veya çıkışı söz konusu değildir. Biz Karşıyaka 
Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencileri apartmanlara 
yönlendirerek, iki taraf arasındaki koordinasyonu sağla-
maktayız. 

Peki bu öğrencileri nasıl belirliyoruz?

Bununla ilgili 5 kişiden oluşan bir komisyonu belediye-
miz personelinden oluşturduk. Bu komisyonda, psikolog, 
sosyolog gibi alanında uzman personellerimizi görevlen-
dirdik. Burs yönetmeliğine uygun hazırlamış olduğumuz 
başvuru formlarımızı öğrencilerimize verdik. Bu başvuru 
formunda, ailenin gelirini gösteren, üzerine kayıtlı taşı-
nabilir taşınamaz mal kayıtlarını belirten ve öğrencinin 
başarı durumunu sunan evraklar mevcuttur. Belirlenen 
öğrencilerimizi destek olmak isteyen apartmanlarımıza 
yönlendirip burstan faydalanmalarını sağlıyoruz. 

Yaklaşık 10 kişilik proje ekibi ile katkı koyabilecek apart-
manlarımız ile iletişime geçiyoruz. Yönetim kurulu top-
lantılarına katılıp görsel tanıtım videomuz ile apartman 
sakinlerini de bilgilendiriyoruz. Projeye katılmaya karar 
veren apartman yönetimlerine belirlediğimiz öğrenci-
lerin gerekli bilgilerini sunarak samimiyet protokolünü 
imzalıyoruz. 

Bu işlemler sonucunda projeye eğitim aidatları ile des-
tek olan apartmanlarımızın girişine “Bu Apartmanın Bir 
Öğrencisi Var” veya “Bu Apartmanın Öğrencileri Var” 
yazılı teşekkür plaketimizi asmaktayız. Apartmanlar ile 
çıktığımız bu yolda kısa sürede taksi durakları, dolmuş 
durakları, belediye çalışanları, farklı sivil toplum kuru-
luşları, pazarcılar ve esnaflarda bir araya gelerek öğren-
cilerimize destek olmaktadırlar.

      

Projenin Süreci:

Biz Karşıyaka Belediyesi olarak yerel yönetim sürecine, 
vatandaşlarımızı da dâhil ederek birlikte yönetmek ama-
cındayız. Uyguladığımız bu proje ile bunu da en iyi şe-
kilde hayata geçirdiğimize inanıyoruz. Oluşturduğumuz 
bu koordinasyon sistemi ile her kesimden Karşıyakalıyı 
birbiriyle buluşturuyoruz. Şu an 400’ den fazla öğrenci-
miz bu burstan faydalanmaktadır. 

Belediyemizi ziyaret eden 20 den fazla il ve ilçe beledi-
yesi projemizi örnek alarak kendi sınırlarında uygulama 
aşamasına geldiler. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar 
sonucunda, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü tarafın-
dan 2 yılda bir düzenlenen Avrupa Kamu Sektörü Ödül-
lerinde projemiz 36 farklı ülkeden 266 proje arasında 
en iyi uygulanan sosyal sorumluluk projesi seçilmiştir.  
Türkiye’den ilk kez Karşıyaka Belediyesi bu ödüle layık 
görülmüştür. Aynı zamanda Özel Kalem Dergisi, Karşıya-

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

ka Rotary Kulübü, İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği, 
Karşıyaka Life Dergisi, İzmir Kent Konseyleri Birliği, Kadir 
Has Üniversitesi ve Sorumlu Şehirler Derneği Karşıya-
ka’nın Filizlerini en iyi sosyal sorumluluk projesi seçerek 
onurlandırmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonu-
cunda; öğrencilerimizin sosyal yaşantılarında da özgü-
ven ve duyarlılığın ön plana çıktığını görebildik.

Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer 
alan stratejik amaç ve hedeflerimizle örtüşen ama kap-
samını daha genişlettiğimiz Karşıyaka’nın Filizleri proje-
miz, 2019 yılına kadar geliştirilerek devam edecektir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projemizin bütçesi tamamen yardımcı olmak isteyen ku-
rum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Sağlanan 
burslar direk öğrencinin hesabına destekçiler tarafından 
yatırılmaktadır. Belediyemize herhangi bir para girişi 
veya çıkışı söz konusu değildir. Karşıyaka Belediyesi ola-
rak bizler sadece koordinasyon görevini sağlamaktayız. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KIRIKKALE BELEDİYESİ
Şehitler Parkı

Kırıkkale’de yeşil alan azlığı, çocuk, genç ve yaşlıların 
hoşça vakit geçireceği park, koşu ve yürüyüş parkurları-
nın eksikliği göz önüne alınarak, asıl projesi 50.000 m2 
olan Büyük Kent Park projesinin ilk etabı olan 3.360 m2  
Şehitler Parkı hizmete açılmıştır. 

Parkımızda şelale, gölet, kameriye, pergolalı girişler, yü-
rüyüş yolu, oturma bankları, seyir terasları, göletler içe-
risinde kuğu, ördek ve balıklar bulunmaktadır. Budama 
sanatı ile oluşturulan vurgulu bitkiler kullanılarak dü-
zenlenen parkımız, ayrıca ışıklandırması ile de bölgeye 
yeni, estetik ve doğal bir görüntü oluşturmuştur.

Büyük Kent Park tamamen hayata geçtiğinde, ilimizin 
sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına büyük katkılar 
sağlayacaktır. Şehitler Parkı ile şimdiden cazibe merkezi 
haline gelmeye başlamıştır. 

Projenin Amacı:

  Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

 Proje tasarımı hazırlanması, alt yapı, proje uygulaması 
ve yeşil alan düzenlemeleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Süreci:
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Halkımızın hem ruh, hem beden sağlığı için gerçekleş-
tirilen projede toplam park alanı 3.360 m2, yeşil alan 
1.900 m2tir. İnsanların kendilerine ayırdıkları kısıtlı za-
manlarını daha cazibeli hale getirmek günün stresinden 
kurtulmalarına yardımcı olmak için şelale ve gölet alanı 
bitkilendirilmiştir. Toplam yürüyüş alanı 700 m2 olup, 
koşu parkuru 330 m2dir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Proje Bütçesi 542.350 TL. Proje finansmanı Belediyemi-
zin  öz kaynaklarından sağlanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Beyaz Kalpler Eğitim ve 
Gelişim Merkezi

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

Kocaeli, bulunduğu mevkii ve sanayi kolları sebebiyle 
göç eden aileler için cazip şehirlerdendir. Aileler,  göç 
ettikleri şehrin şartlarına uyum sağlayamamış, zamanla 
çocukları üzerindeki kontrolü kaybetmişlerdir. Kontrol-
den, ilgi ve sevgiden uzak kalan çocuklar sokağa ve risk-
li arkadaş grubuna yönelerek okullarından uzaklaşmış, 
sokaktaki sınırsız ve sorumsuz özgürlüğü seçerek sosyal 
hayattan tamamen kopmuşlardır.

Bu grubun ihtiyacı, diğer sosyal gruplar ile eşit seviyeye 
gelmelerine imkân tanıyacak sosyal ve psikolojik des-
teğin sağlanması ve kendilerini gerçekleştirecek sosyal 
değişim alanlarının inşa edilmesidir. Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ön çalışma ve de-
ğerlendirmeler sonucunda hem günümüz gençliğinin, 

Projenin Amacı:

hem de ailelerin beklentileri göz önünde bulundurula-
rak, gelişmiş ülkelerde benimsenen refah belediyeciliği 
anlayışıyla Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi pro-
jesi geliştirilmiştir. 

Projenin temellendirilmesinden önce Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi ile kardeş belediye olan Amsterdam’ın yü-
rüttüğü suça ve maddeye bulaşmış çocuklar için hizmet 
sunan merkezler ziyaret edilmiştir. Bu merkezler; deza-
vantajlı birçok grubu içinde bulunduran çeşitli uygula-
malar ile çocukların zararlı alışkanlık ve davranışlardan 
koparılması ve aynı zamanda mesleki beceri kazanması 
üzerine çalışmaktadır. 

Ancak suça ve maddeye bulaşmış çocuklar ile ilgili pro-
jeler, tıbbi ve akademik çalışmalar dikkate alındığında 
çocukların arınma ve toplumsal kurallara yeniden adap-
te olma noktasında diğer gruplara göre daha fazla sıkıntı 
yaşaması ve başarı oranının düşük olması nedeni ile ön-
leyici sosyal hizmet anlayışı temel alınmıştır. 

Beyaz Kalpler, içinde bulunduğu toplumun kültürel kod-
larını, sosyal dokusunu ve ekonomik ihtiyaçlarını har-
manlayarak tamamen kültürümüze has örnek bir proje 
özelliği taşımaktadır. 
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Kocaeli Valiliği,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müf-
tülüğü, Türk Hava Kurumu, İş-Kur, Antikkapı A.Ş, Amster-
dam Belediyesi.

Projenin Ortakları:

2014 yılı ocak ayı itibari ile hizmet vermeye başlayan 
merkezimiz, içerisinde yer alan atölyeleri ve kişiye özel 
eğitim anlayışı ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşımakta-
dır. Sosyal risk alanlarında yaşadığı tespit edilen çocuk-
lar ile ilk görüşmeler Kocaeli’nin sosyolojik özelliklerine 
ve kültürel kodlarına hâkim uzman psikolog ve sosyolog-
lar tarafından okullarda ya da merkezimizde yapılmakta-
dır. Çocuğun merkeze ve projeye uygun olması halinde 
aile ve çocuk merkeze davet edilerek projeyi yerinde 
görmeleri sağlanmaktadır. Projeye dâhil olmak isteyen 
aile ile muvafakatname, çocuk ile sözleşme imzalanmak-
tadır. Böylece çocuk kendisi için bilinçli olarak bir tercih 
yapmakta ve sorumluluk almak için ilk adımı atmaktadır.

Çocuğun merkeze alınmasından sonra eğitim sürecine 
aileleri de dâhil edilmektedir. Çocuğu yakından tanıya-
bilmek için 1 aylık bir süreç planlanmakta, bu süre zarfın-
da çocuğun sabıka kaydına bakılarak, aile, okul ve sosyal 
çevre ziyaretleri yapılmakta, çocuğun ilgili olduğu spor, 
hobi ve meslek dalları ile ilgili bilgiler edinilmekte ve 
merkeze alınması ile alakalı sağlık problemi olmadığını 

Projenin Süreci:

gösterir sağlık raporu alınmaktadır. Sosyolog ve psikolog 
tarafından elde edilen veriler ışığında çocuk için sosyal 
inceleme dosyası hazırlanır ve kurula sunulur. Kurulda 
çocuğun 1 yıl boyunca uygulanacak bireysel programı 
ile ilgili kararlar alınır. 

Merkeze kabulü yapılan her çocuk için düzenli olarak 
aylık gelişim dosyaları hazırlanmakta, eğitim sürecine 
dâhil olduktan sonra gözlenen tüm değişiklikler bu geli-
şim raporlarında kayıtlanmakta ve çocuk için her ay takip 
edilmesini gerekli kılan yeni kararlar alınmaktadır. Ayrıca 
sosyal incelemenin yapıldığı süreçte çocuğa çeşitli psi-
kolojik testler de uygulanmaktadır. 

Bahsi geçen testlerden alınan sonuçlar ve sosyologlar 
tarafından aile, sosyal çevre, okullardan edinilen bilgiler 
çerçevesinde çocuk kendisi için en uygun olacak atölye 
ve hobi alanına yönlendirilmekte, ona özel çalışma prog-
ramı hazırlanmaktadır. 

Eğitim görmesi hedeflenen çocuklar merkezde 
09.00/17.30 saatleri arasında ve hafta içi olmak üzere 
eğitim görmekte, merkeze geliş ve eve dönüş için servis 
hizmeti sunulmaktadır. Böylece çocukların kendileri için 
risk oluşturacak park, internet kafe vb. alanlardan ve risk 
gruplarından uzak kalmaları sağlanmaktadır. Merkez-
de öğlen ücretsiz olarak yemek yiyen çocukların eğitim 
alanlarında kullanacakları atölye ve spor kıyafetleri üc-
retsiz olarak Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafın-
dan temin edilmektedir. 
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Gelişim merkezinde çocukların problemleri tek tek ele 
alınmakta ve merkezde tam zamanlı olarak çalışan psi-
kolog tarafından programlanarak takip edilmektedir. Ai-
lelerin de sürece dâhil edilmesi ile sorunlar her açıdan 
ele alınmaktadır.  Merkezimizde öğrencileri değerlendir-
mek ve tanımaya yönelik olarak çeşitli psikolojik testler 
uygulanmaktadır. Bu testler sonucunda çocukların da-
nışmanlık almaları gereken özel alanlar tespit edilmekte 
ayrıca ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki alanlara 
yönlendirme yapılmaktadır.  

Çocukların 12 farklı alanda spor yapabilmesine imkân 
sağlanmaktadır. Bu da çocukların gün içerisinde enerji-
lerini atarak evde ya da sosyal çevrede herhangi bir ola-
ya karışmalarının önüne geçmektedir..  

Merkezimizde 3 yıl boyunca 2678 çocuk ile birebir ile-
tişim kurulmuş, profilimize uygun 217’sine hizmet ve-
rilmiştir. Yaklaşık 8 ay süren mesleki eğitim sonucunda 
eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 
50 çocuktan 45’i Kocaeli’ndeki gözde mekânlarda çalış-
ma hayatına atılmıştır. 

Örgün eğitime devam edemeyen çocuklarımız için okul-
larla işbirliği kurularak çocukların devamsızlık yapması 
önlenmekte, okul terk olayları azaltılmaktadır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplumla ye-
niden bütünleşmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacak 
stratejik hedefi ile yola çıkılmıştır. Merkezdeki eğitimini 
tamamlayıp sertifika alan öğrenci sayısının % 70 oranın-
da artırılması ile merkezden faydalanan öğrenci sayısı-
nın % 25 artırılması performans göstergesi olarak kabul 
edilmiştir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal risk 
grubundaki çocuklara yönelik önleyici sosyal hizmet 
çalışmaları yürüten Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim 
Merkezi’nin kurulmasında herhangi bir dış kaynaktan 
yararlanılmamış, finansal bir destek alınmamıştır. An-
cak projede yer alan paydaş kurumlar çalışma alanları 
dâhilinde projemize destek sağlamışlardır. Yaşayan bir 
proje olması nedeni ile de belediye tarafından her yıl 
belirlenen sabit bir bütçeye sahip değildir. Merkezde yer 
alan kurslarda eğitim veren usta öğreticilerin imzalanan 
protokol kapsamında maaş ödemeleri İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne bağlı İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından ya-
pılmış, sertifika almaya hak kazanan her çocuk için serti-
fikasyon desteği sağlanmıştır.

Ayrıca mesleki eğitim kurslarına kayıt olan 16-18 yaş 
arasındaki çocuklar için İş-kur tarafından öğrencilere 
geldikleri gün kadar olmak üzere günlük 20 lira ödeme 
yapılmıştır. 7 farklı kurs düzenlenmiş, 84 kursiyerle bu 
kurslar tamamlanmıştır. Kursiyerlere bu kurslar sonunda 
140.131 TL. Kursiyer zaruri gideri ödenmiş ve tüm kur-
siyerlere iş kazası meslek hastalığı sigortası yapılmıştır. 
Yine halk eğitim işbirliği ile 2014-2016 yılını kapsaya-
cak şekilde 16 adet kurs açılmış ve eğitimcilerimiz için 
ortalama 59,740 TL. ödeme yapılmıştır. 

Maddi destek sağlayan kurumların dışında İl Emniyet 
Müdürlüğü -Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
çocuklarımız için farkındalık eğitimleri, İl Müftülüğü de-
ğerler eğitimi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de 
çocuk yönlendirmesi gibi alanlarda destek sağlamakta-
dır. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı 
Polikliniği protokol ortağı olmamasına rağmen desteğini 
esirgememektedir. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MENTEŞE BELEDİYESİ
Bilinçli Ebeveynler Huzurlu Çocuklar

 Aile kavramını bize en güzel anlatan çocuklarımız için 
”Bilinçli Ebeveynler Huzurlu Çocuklar” projemizi hayata 
geçirdik. Belediye personelimiz de dâhil 4-6 yaş aralığına 
sahip vatandaşlarımızın çocuklarına verilen danışmanlık 
hizmeti ile çocukların ilgi alanlarının ortaya çıkarılmasını 
ve akademik süreçteki gelişimlerini desteklemeyi he-
defliyoruz.

Projenin Amacı:

 Proje ile ilgili görüşmeler, belediyemiz bünyesinde ça-
lışan uzman psikolog tarafından yürütülmektedir. Proje 
ortağımız bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

 Öncelikle belediye personelimizin, 4-6 yaş arası çocuk 
sayıları tespit edilerek projeye başlanmıştır. Daha sonra 
vatandaşlarımıza da duyurularak hizmetimiz devam et-
miştir.

Projede çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğu var sayıla-
rak hazırlanmış TIMI ( Teele Çoklu Zeka Envanteri) kulla-
nılmaktadır. Bu proje bir zeka testi uygulaması değildir. 
Çocukların başarılı ya da başarısız alanlarını göstermez. 
Aksine ilgili oldukları ve desteklenecek alanları ortaya 
çıkarmaktadır. 

Ebeveynleri bilinçlendirerek, çocukları ile birlikte kaliteli 
zaman geçirebilecekleri huzurlu ortamları oluşturmanın 
çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük-
tür. Bir araya gelerek durum değerlendirmesinin yapıl-
ması projenin önemini arttırmaktadır. 

Ayrıca çocuklar ile birlikte kukla oyunları, resim çizimleri 
gibi farkı faaliyetler de uygulanmaktadır.                                        

Projenin Süreci:
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    2015 yılı Haziran ayında başlayan hizmetimiz ile per-
sonelimizin çocuklar ile birlikte şu ana kadar toplam 110 
çocuk ve ebeveyn ile görüşme yapılmıştır.  Projemiz için 
gerek web adresimizde, gerekse mahallelerimize asıla-
cak afişlerimiz ile sürdürülebilirliğini sağlamak hedefle-
rimiz arasında yer almaktadır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Ailelere danışmanlık ve destek hizmetlerinin verilmesi, 
gönüllü danışmanlık  hizmetleri adı altında stratejik pla-
nımızda yer almaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

     Projenin herhangi bir bütçesi yoktur.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Yüzme Öğreniyoruz, 
Birlikte Eğleniyoruz

 Merkezefendi Belediyesi olarak, çocuklara yüzme spo-
runu öğretmeyi, aynı zamanda beden, zihin ve sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Projenin Amacı:

Merkezefendi Belediyesi

Projenin Ortakları:

 Merkezefendi Belediyesi sınırları dahilinde tespit edilen 
12 ayrı merkezde portatif zemin üstü havuzlarda kirala-
ma yolu ile dengeli bir şekilde havuzlar kurulmuş, ilçede 
ikamet etmekte olan 06-13 yaş arası çocuklara yüzme 
eğitimi verilmiştir. Su oyunları havuzları kurulmuş ve 
sosyal faaliyet çalışmaları yapılmıştır. Yüzme antrenör-
leri ile 2 ay boyunca verilen eğitimlerde çocuklar hem 
eğlenmiş, hem de yüzme öğrenmiştir. Çocukların ve ai-
lelerin servis kullanmasına gerek kalmadan yaya olarak 
havuza ulaşabilmeleri sağlanmıştır. 

Projenin Süreci:



95 www.skb.gov.tr

 2 ay boyunca 8000 çocuk hem sıcaklara karşı serinle-
mekte, hem de eğlenerek yüzme öğrenmektedir. Yüzme 
sporu kasların güçlenmesini sağladığından, çocukların 
beden gelişimi üzerinde olumlu etkileri olmuştur. Ay-
rıca ilimizde yaz aylarının çok sıcak geçmesi sebebiyle 
deniz, havuza gitme imkânı olmayan, hatta hayatında ilk 
defa yüzme ile tanışan çocuklarımızın kişisel gelişimi ve 
sosyal hayata katılımları açısından büyük fayda sağlan-
mıştır. Ulusal televizyon ve gazetelerde geniş yer veri-
len havuzlar büyük yankı uyandırmıştır. Proje çocukların 
yaz aylarında da okullarla teması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Yüzme kurslarının sona ermesi ile birlikte 
kursu tamamlayan çocuklarımıza Denizli Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme lisansı 
verilmiştir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Toplam:  715.000 TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
41 Kere Maşallah

Mutlu ve uyumlu evlilikler, sağlıklı toplumlar açısından 
büyük önem taşımaktadır. Çiftler ömür boyu bir arada 
olmak için evlenmektedir. Ancak günümüzde sosyal, kül-
türel, ekonomik sebeplerden ötürü evlilik ve aile kuru-
mu büyük değişimler geçirmekte ve boşanmalar giderek 
artmaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre boşanan çift 
sayısının 130.913’e ulaştığı görülmektedir. Her yıl hızlı 
bir şekilde artan boşanma oranları temel aile ve toplum 
yapısını olumsuz yönde etkilemeye başlamaktadır. Bu 
bakımdan “sağlıklı aile” kavramına vurgu yapılması ihti-
yacı ortaya çıkmıştır. 

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak hazırlanan “41 Kere 
Maşallah Projesi”  çerçevesinde, evliliklerinde 41 yılı ta-
mamlamış çiftler bir araya getirilerek, karşılıklı saygı ve 

Projenin Amacı:

sevgi çerçevesinde nasıl mutlu bir yuva kurdukları ön 
plana çıkarılarak, genç evlilelere örnek olmaları sağlan-
maktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Projenin Ortakları:
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Proje kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan-
lığı’nca belirlenen personeller tarafından Mersin iline 
bağlı Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde ika-
met eden ve evliliklerinin 41 yılını tamamlamış ya da 41 
yılını aşmış olan 69 çift tespit edilmiştir. Çiftlerin evlilik 
süreçlerini kutlamak, diğer çiftlere örnek olmalarını sağ-
lamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda etkinlik düzenlenmiştir. Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı otobüslerle 
çiftlerin ulaşımı sağlanmıştır. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde 
çiftlere yemek verilmiştir. Çiftlerimize üzerinde “41 Kere 
Maşallah/ Birleşen Elleriniz Hiç Ayrılmasın” yazılı ve 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Koca-
maz’ın imzası olan tabak hediye edilmiştir.   

Projenin Süreci:

Bu çalışma sonucunda evliliklerinde 41 yılını doldurmuş 
69 çiftin bir araya gelmesi olumlu etkileşim ortaya çı-
kartmıştır. Evliliklerinin uzun süreli olabileceğine ilişkin 
toplumsal bir algı oluşturulmuştur. Yazılı ve görsel ba-
sında proje kapsamında düzenlenen etkinliğin tanıtımı 
yapılmış ve tanıtımda aile bütünlüğünün korunması, aile 
içi ilişkilerin güçlü yanlarının öne çıkarılması ve aile içi 
olumlu etkileşim hususları üzerinde durularak “sağlıklı 
aile” kavramı konusunda toplumsal farkındalık yaratıl-
mıştır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Projemiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 
stratejik planı kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı’nın stratejik hedefi 20.3. “dezavantajlı gruplara 
yönelik etkin hizmet sunmak” doğrultusunda gerçekleş-
tirilmiştir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin toplam maliyeti 31.728 TL. Projenin bütçesi Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Düşlerime Dokunma

Son yıllarda ülkemizde çocukların istismara uğradığı, bu-
nunla ilgili suçların giderek arttığı bir gerçektir.  Çocuk-
luk döneminde insan metabolizmasının gelişimini henüz 
tamamlamadığı, bu dönemde çocuğun yaşayacağı her-
hangi bir cinsel istismar eyleminin çocuk üzerinde ağır 
travmalara ve tedavisi güç psikolojik problemlere sebe-
biyet verdiği muhakkaktır. 

Çocuklar üzerinde en önemli istismarın cinsel istismar 
olarak seyrettiği görülmektedir. Cinsel istismar olayları 
çocukları en çok etkileyen özellikle en yakın çevreden 
kaynaklanması sebebiyle de çocukta meydana gelebile-
cek zararı daha da ağırlaştırmaktadır. Çocukların, cinsel 
istismarı tanımaları, özel bölgelerini anlayabilmeleri, vü-
cuduna kendisinden habersiz hiç kimsenin dokunama-
yacağı bilgisinin verilmesi koruyucu ve önleyici tedbirler 
açısından çok önemlidir.

       

Projenin Amacı:

Projenin temel amacı çocukların da birer insan olarak 
haklarının olduğu, etkileşim halinde oldukları insanların 
büyük de olsa istemediği bir durum ve şartta kendilerine 
yönelik olumsuz isteklere hayır diyebilmeleri gerektiği-
nin öğretilmesidir. 

Bunun yanı sıra bazı ortamlarda yaşıtlarınca ya da daha 
büyük insanlarca veya yakın akrabalarınca tehdit edil-
seler bile anne babadan saklanacak sırlarının olmaması 
gerektiği, bu gibi durumların ebeveynlere hemen aktarıl-
ması gerektiği, iyi dokunma ve kötü dokunma arasındaki 
farkı ve farkları çocukların anlayabilmeleri, çocukların bu 
eylemlere maruz kalmaları halinde koruma yeteneklerini 
geliştirilmeleri hedeflenmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Mersin Barosu – Mersin İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Ortakları:
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Çocukların temel haklarının neler olduğu hususlarında 
bilinçlendirilmeleri, cinsel istismara karşı koruyucu, ön-
leyici ve destekleyici bir bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması amaçlanmıştır. 

Buna göre, çocuk hakları ve her türlü şiddek konusunda 
bilinçlendirme çalışmalarına yer verilmiştir.. Çocuklara 
yapılan cinsel saldırılarda hangi eylemin cinsel istisma-
ra sebep olduğu, hangi dokunuşun iyi, hangi dokunuşun 
kötü olduğu, bu tarz eylemlerle karşılaşılması halinde 
çocukların neler yapmaları gerektiği öğretilmiştir. Özel-
likle çocukların, maruz kalacakları cinsel istismardan 
kendilerini nasıl koruyacakları hususunda bilinçlendiril-
meleri ve eğitilmelerine yer verilmiştir.

Projenin Süreci:

Projeye Şubat 2016 tarihinde başlanmıştır. 2019 yılına 
kadar da devam edilecektir. Projenin başlangıcı ile bir-
likte toplam 4780 çocuk hedef kitlesine ulaşılarak ço-
cukların temel çocuk haklarını öğrenmelerine, bedenle-
rinin kendilerine ait olduğunu bilmelerine, karşılaştıkları 
olumsuzluklarda neler yapacakları konusunda toplum-
sal bir algı oluşturulması sağlanmıştır.  

Bugüne kadar üzerinde çalışılan 4780 çocuk hedef kitle-
sine, kendi bedeninin kendine özel olduğu, iyi dokunuş 
ile kötü dokunuşun ne anlama geldiği, yabancılarla han-
gi temas ile diyalog içerisinde olmaları gerektiği anlatıl-
mıştır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi – Mersin Barosu

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin Çocuk Refahı-
na yönelik iş ve işlemler bölümündedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Engelli Kısa Mola Merkezi

Muğla il nüfusu 908.877 olmakla birlikte projenin ilk 
uygulama ayağı olan Menteşe ilçesinin nüfusu 105.860 
kişidir. Menteşe ilçesi ve bağlı köylerde derneklere ka-
yıtlı toplam 775 engelli bulunmaktadır. Projenin hedefi, 
Muğla merkez ilçede ikamet eden ailelerin engelli fert-
lerini bir süre bırakabilecekleri, bu sayede kendilerine 
vakit ayırabilecekleri, özel işlerini yapabilecekleri bir 
mekan sağlamaktır.

Engelli aileleri resmi ve özel işlerini yaparken engelli ço-
cuğunu güvenle bırakabileceği bir kişi ya da mekan bul-
makta zorlanmaktadır. 

Bu yüzden engelli çocuğuyla birlikte işlerini halletmek 
zorunda kalmaktadır. Engellilerin bakımını üstlenen ki-
şiler o aileden genellikle anne, baba ya da kardeşlerdir.

       

Projenin Amacı:

Merkezin amacı, engelli ailelerine kısa süreliğine nefes 
alabilecekleri  bir mola imkanı sunmaktır. Kısa bir süre 
de olsa onların dinlenmelerine fırsat vermek, tükenmiş-
lik duygusundan kurtulup morallerini arttırmak hedef-
lenmiştir. 

Farklı yerlerde yaşayan engellileri bir araya getirip, kay-
naşmalarını sağlamak, engellilerin dışlanmasını önle-
mek de projenin hedefleri arasındadır.  

Projemiz Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürü-
tülmekte olup başka bir ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:
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Projenin benzer uygulamasını Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanımız mes-
leki bir ziyareti esnasında İskoçya – Edinburgh, Midlo-
thian’da yerinde incelemiştir. Seyahatten dönüşünde 
uygulama detayları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı ile paylaşılmış ve Muğla iline uygunluğu tartı-
şılmıştır. Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi, Engelliler 
Haftası olan 11 Mayıs 2016 tarihinde, yaklaşık 80 m2 
lik bir alanda hizmet vermeye başlamıştır. Muğla Büyük-
şehir Belediyesi'nin engelli nakil aracı hizmetinden tüm 
engelliler faydalandığı için; Engelli Kısa Mola Merkezi'ne 
ulaşım rahat bir şekilde gerçekleşmektedir. Projemiz 
hizmete girmeden Muğla Menteşe ilçesinde bulunan 
engelli dernekleri ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile 
fikir alış verişinde bulunulmuş, merkezimiz engellilerin 
rahat şekilde kullanabileceği şekilde dizayn edilmiştir. 

Merkezde yaklaşık 15 m2 büyüklüğünde duvarları tama-
men sünger kaplı bir sakinleşme odası bulunmaktadır. 
Bu oda sayesinde, ajite olan engellilerin odaya alınarak 
sakinleşmesi sağlanmaktadır. Merkez içerisinde yine en-
gelliler ve çalışanlar için soyunma kabini ve engelli tuva-
leti bulunmaktadır. Zemin engellilerin düşme ihtimaline 
karşı, yumuşak özellikli tarket PVC malzemeden kaplan-
mıştır. Cam önleri, alüminyum korkuluklarla kapatılarak, 
istenmeyen kazalar için önlem alınmıştır.  

Merkezimizden, 5 yaş üstü engelli yakını olan aileler, bir 
gün önce randevu alarak hizmetten faydalanabilmekte-
dir. Aileler, ayda 4 kere, azami üçer saat süre ile engellisi-
ni merkeze bırakabilirler. Merkeze ilk kabulde, engellinin 
sağlık raporu, kullandığı ilaçlar ve ilaç saatleri merkez 
görevlilerince kayıt altına alınmaktadır. 

Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezinde engelli bireylere 
yönelik rehabilite edici herhangi bir çalışma yapılma-
maktadır. Engellilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlan-
maktadır. Engelli bireylerle birlikte yaptığımız çalışma-
lar; X-box, langırt, top havuzu, satranç, resim boyama, 
kutu oyunları, zeka oyunları vb. gibi oyunlarla etkinlikle-
rimiz sürdürülmektedir. 

Projemizin herhangi bir bitiş süresi olmamakla birlikte, 
1 (bir) yıl içerisinde elde edilen istatistiklere ve geri bil-
dirimlere göre ilimiz Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçe-
lerinde de uygulanması planlanmaktadır. 03.08.2016 
tarihine kadar toplam 90 engelli aile hizmetimizden ya-
rarlanmıştır.

Projenin Süreci:

Engelli bakımını üstlenen kişiler genellikle engellinin 
kendi aile bireylerinden özellikle annelerden oluşmak-
ta ve bu kişiler hayatlarını engelli yakınına adamaktadır.  
Hiçbir karşılık beklemeden, tamamen gönülden yapılan 
bakım faaliyetlerinin tüm zamanlarını almasından dolayı 
genellikle sosyal hayata katılmakta zorlanmakta, hatta 
sosyal hayatlarını sıfırlanmaktadır. Bunun sonucu bazen 
psikolojik sorunlar yaşayabilmekte ve bundan da en çok 
bakımını yaptıkları engelli etkilenmektedir.

Hizmetimizden yararlanan engelli aileler, engellisini 
güvenle merkezimize bıraktıktan sonra, kendi işlerini 
rahatlıkla çözebilmekte, hastaneye gidip tedavi olabil-
mekte, çarşıya pazara gidebilmekte, komşusunu ziyaret 
etmekte, kendilerine özel zaman ayırabilmektedir. Aile-
ler, özellikle anneler, hayata dair kısa bir mola alırken, 
Kısa Mola Merkezi'ne gelen engelliler de eğlenceli vakit 
geçirmektedir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Projemizin sabit yatırım bütçesi 150.000,00 TL’dir. Ayrı-
ca Engelli Kısa Mola Merkezi'mizde engellilerle daha ön-
ceden çalışmalar yapmış 3 personel istihdam edilmiştir. 
Merkezin kira hariç aylık sabit gideri yaklaşık 7.500,00 
TL tutarındadır. Merkez Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür-
lüğü binasının zemin katında yer aldığı için merkeze ayrı 
bir kira ücreti ödenmemektedir. Proje finansmanının ta-
mamı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılan-
maktadır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi engellilerin ve ailelerinin 
toplumsal entegrasyonuna önem vermektedir ve bu he-
defler doğrultusunda engelli dostu kent olma özelliğini 
pekiştirmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Engelsiz Plajlar

Muğla 1479 km’lik kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı 
şeridine sahip ilidir. Bu sebeple özellikle deniz turizmi 
çok önem kazanmış ve her yıl yaklaşık 3.3 milyon turist 
ağırlamaktadır. Birbirinden güzel uluslararası üne sahip 
koylarda ne yazık ki engelli vatandaşlarımız ve engelli 
turistlerimiz denize girmekte zorlanmaktadır.

Engelsiz Plajlar Projesinin amacı engellilerin rahatlıkla 
denizden yararlanabilmesidir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. mad-
desinin V bendi, büyükşehir belediyelerine engellilere 
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak sorum-
luluğunu vermektedir. 

       

Projenin Amacı:

Bu nedenle engelsiz plajlar projesi ile belediyemiz en-
gellilere her alanda pozitif ayrımcılık yapıyor. Plajların 
ve sosyal alanların düzenlenmesi engelliler için önem 
taşımaktadır.

Proje ile birlikte ilimizdeki 6 plaj engellilerin rahatlıkla 
ulaşabileceği hale getirilmiştir.

Proje Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından planlan-
mış ve başlatılmış olup, projemizin başka ortağı bulun-
mamaktadır.

Projenin Ortakları:
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Proje Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı ile Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube 
Müdürlüğü'nün ortaklaşa koordinasyonu ile yürütül-
müştür. Konuya ilişkin çalışmalar Şubat 2016 tarihinde 
koordinasyon kurulu kurularak başlatılmıştır. Engelsiz 
Plajlar projesinin hangi plajlarda uygulanacağı, plajların 
fiziki ve hukuki uygunluğu Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube 
Müdürlüğü tarafından araştırılmış ve ardından Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü tarafından plaj yapımında gerekli mal 
ve malzemeler satın alınmış ve uygulama süreci tamam-
lanmıştır.  10 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsa-
mında Ula-Akyaka Halk Plajı'nda ilk uygulaması yapıl-
mıştır. Proje, Bodrum-Kumbahçe Halk Plajı, Milas-Ören 
Halk Plajı, Datça-Hastaneönü Halk Plajı, Ortaca-Sarçed 
Halk Plajı ve Dalaman-Sarsala Halk Plajı da dâhil 6 plajda 
uygulanmıştır. Marmaris ve Fethiye’de de Engelsiz Plaj 
yapılması planlanmaktadır.

6 plajın her birinden günde ortalama 2-5 arası engelli 
yararlanmaktadır. Projemiz ile engellilere ayrı bir plaj 
yapılmaktan kaçınılmış, engellilerin engeli olmayanlarla 
kaynaşması sağlanmıştır.  

Projenin Süreci:

Yüzme hareketinde vücudun, hem kol hem de bacak 
gibi uzuvları aktif olmaktadır. Eklem ağrılarının, krampla-
rın giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Kilo vermeye 
yardımcı olan yüzme, başta kardiovasküler sağlık olmak 
üzere, birçok açıdan faydalı bir spordur. Engelliler teker-
lekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşadıklarından dolayı 
kalp-damar sistemi ve hareket sistemi oldukça zayıftır. 
Yüzme sporu ile kaslar ve kemikler güçlendirilip geliş-
tirilmektedir. Diyabet riskini azaltan yüzme, kolesterolü 
düzenler ve tansiyon değerlerini ayarlar.  

Ortopedik engellilerin yüzme sporu yapmasıyla beden 
ve zihin gelişimlerine destek olunmaktadır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Projenin engellilere yönelik olarak sahillere yapılan plat-
form ve yüzer şezlongların maliyetleri Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmıştır. 
Deniz içerisinde yapılan harcamalar (kulvar şamandı-
raları, şamandıralar, halatlar, ağırlıklar vs.) Deniz ve Kıyı 
Tesisleri Şube Müdürlüğü bütçesinden karşılanmıştır. 
Toplam harcama yaklaşık 100,00 TL tutarındadır. Finans-
manın tamamı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanmıştır.

  

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Engelsiz yaşama alanlarının oluşturulması Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi'nin 2015-2019 stratejik planında 
yer almaktadır. Bu proje ile özellikle kamusal alanlarda 
erişebilirliğin artması, engelsiz alanların oluşmasına yar-
dımcı olmaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Ihlamurkent Oyunpazarı 
Gündüz Bakımevi Ve Kreşi

Odunpazarı Belediyesi olarak göreve gelmeden önce bir 
söz vermiş, “çocukları ve kadınları mutlu bir Odunpazarı” 
hedefini belirlemiştik. 

Çocuklar gülsün, anneler kafaları rahat çalışabilsinler 
diye Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı 
Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni açtık. Odunpazarı Beledi-
yesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılı Aralık ayında 
hizmete açılmıştır.

Hedefimiz dünyaya sevgi ile bakan çocuklar yetiştirmek, 
çocukları ve kadınları mutlu Odunpazarı oluşturmaktır.

Projenin Amacı:

Odunpazarı Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hiz-
mete başlamıştır.

Projenin Ortakları:

2014 yılı Ağustos ayında  teknik ekibimiz sosyal tesis 
olarak kullandığımız bir binanın giriş katını kreş standart-
larına uygun bir şekilde dizayn etti. Bu süreçte binanın 
asma tavanından duvar bölmelerine, sınıf mobilyaların-
dan evcil hayvan barınaklarına kadar her şey belediye-
miz çalışanlarınca ve belediyemiz atölyelerinde yapıldı. 

2014 yılı Aralık ayında faaliyete başladık. 2015 yılı Ağus-
tos ayında kayıtlarımız doldu. 65 öğrenciye hizmet ve-
rirken ön kayıt yaptırıp sıra bekleyen ailelerimizin sayısı 
300 olunca, sosyal tesisin ikinci katını da kreşe çevirme 
ve binanın tamamını bu hizmet için kullanma kararı al-
dık. 2015 Kasım ayı itibariyle bu çalışmamızı tamamla-
dık. Toplam 3 büro, 7 sınıf, 1 yemekhane, 1 çok amaçlı 
salon, 2 vestiyer, 12 öğrenci WC ve lavabosu, 2 mutfak, 
3 depo ve bir bahçesi olan binamızı halkımızın hizme-
tine açtık. Şu anda 108 öğrenciye okul öncesi hizmeti 
vermekteyiz.

Projenin Süreci:
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 Çocuk bir ailenin en büyük serveti, en değerli varlığı. Ço-
cuğunun eğitimi konusunda içi rahat olan anne çalışma 
hayatına devam edebiliyor; verdiğimiz rehberlik ve aile 
danışmanlığı hizmetiyle daha doğru yaklaşımlarla, sağ-
lıklı iletişim kurulan ailelerde çocukların daha mutlu ye-
tişmesine katkı sunuyoruz. Ayrıca çocukların psikolojik, 
sosyolojik, fiziki gelişimleri üst seviyede. Ailelerin iş per-
formansına çocukları açısından içleri rahat olduğu için 
küçük çocuk sahibi olmanın olumsuz etkisi yansımıyor. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Merkezimizin açılması için yapılan harcamalar tamamen 
Odunpazarı Belediyesi’ne aittir.

Kreş Müdürlüğü olarak Maliye Bakanlığı’nın ön gördü-
ğü prosedüre göre ortalama ailelerden aylık ödemeleri 
375.00TL olarak alınmaktadır. Kreşten yıllık 120 öğrenci 
yararlandığına göre 

375.00 TLx120=450.000 TL gelir elde edilmektedir. Mü-
dürlüğümüz olarak belediyeye  ek bir bütçe açmaksızın 
kendi gelirimizle kendi giderlerimizi karşılıyoruz.  

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

 Ihlamurkent Oyunpazarı ve Gündüz Bakım Evi’nde ço-
cuklarımız her ay kurum doktorumuz tarafından kontrol 
ediliyor. Hijyen açısından her yıl binamız ilaçlanıyor. Ço-
cuklar için güvenilir bir ortam sağlanıyor. Kreşten yılda 
120 öğrenci yararlanıyor. Talep olduğu için ön kayıt yap-
tırıp bekleyen 300 aile var. Aileler hizmetten ve kalite-
den ayrıca ücretlerden çok memnun. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Zeytindalı Çocuk Merkezi

Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan’da çocuklar için çok 
özel bir sürprize imza atarak Zeytindalı Çocuk Merkezi’ni 
kurdu. Zeytindalı Çocuk Merkezi’nde Çocuk Kütüphane-
si, Oyuncak Evi ve Satranç Eğitim bölümleri bulunuyor. 
Kurulan merkez farklı bölgelerdeki, dezavantajlı çocuk-
ların ve ailelerin de yararlanabilmesine imkân sunuyor 
ve çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor. 

Projenin Amacı:

Odunpazarı Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Kütüphane 
Müdürlüğü tarafından 23 Nisan 2015’te hizmete açıl-
mıştır. Daha sonra merkezimiz Kreş Müdürlüğü bünye-
sinde hizmete devam etmiştir.

Projenin Ortakları:

 23 Nisan 2015’ten beri merkezimize gelen çocuklar yaş 
gruplarına göre gruplandırılıp öğretmen eşliğinde faali-
yet yapıyorlar, halk oyunları, müzik, akıl oyunları, kukla 
yapım atölyesi, anne-çocuk atölyeleri yapılıyor. Ço-
cuklara satranç sporunu sevdirmek ve satranç sporunu 
yaygınlaştırmak adına zaman zaman satranç turnuvaları 
düzenleniyor. Ayrıca Odunpazarı Belediyesi ve Anne Ço-
cuk Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde anne ve babalara aile içi 
eğitimler veriliyor. Hafta sonları anne ve çocuklar tiyatro, 
sinema, müze ve çevre gezilerine belediyemizce tahsis 
edilen araçlarla götürülüyor. Göçün-yoksulluğun çok yo-
ğun yaşandığı bu bölgede çocukların ve annelerin gülen 
yüzleri yapılan uygulamanın isabeti konusunda bizleri 
çok memnun ediyor.  

Projenin Süreci:
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Oyuncak ve kitap çocuğun hayallerini besler. Onların bu 
konuda iyi yetişmelerini sağlamak, yarınların garantiye 
alınmasıdır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Merkezimizin açılması için yapılan harcamalar tamamen 
Odunpazarı Belediyesi’ne aittir. Zeytindalı’nın açılması 
için belediyemiz tarafından ortalama  25.000TL harcama 
yapılmıştır. Merkezimizin devamlılığı için yapılan har-
camalar Kreş Müdürlüğü’nün yıllık giderinden karşılan-
maktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Dez avantajlı çocuklar yani kreş ve okul öncesi imkan-
larından yararlanamayan çocuklar için arkadaş ve oyun 
ortamı sağlıyor. Merkezimiz Odunpazarı Evleri mevkiin-
de turist açısından da etkili olmuştur. Çünkü ilçemizde 
küçük çocuğunu bırakacak kimsesi olmayan vatandaşla-
rımız çocuklarını merkezimize bırakarak gönül rahatlığıy-
la hem turistik gezi yapabiliyor, hem de dışarıda işlerini 
halledebiliyor. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

PENDİK
BELEDİYESİ
Ballı Emeklilik

Yirmi birinci yüzyılda ön plana çıkan en önemli demogra-
fik olgulardan birisi nüfusumuzun yaşlanmasıdır. Yaşlılık 
dönemi; yaşam kalitesinin gerilediği dönemlerden birisi-
dir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte hastalıklar, sosyal statüde 
değişme gibi birden fazla faktörün etkisi ile birey yavaş 
yavaş bir başkasına maddi ve manevi olarak bağımlı hale 
gelmeye başlar. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, 
doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak 
artmaktadır. Ülkemizde de 65 yaş üzeri nüfus 2012 yılın-
da yüzde 7,5 iken, 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında 
yüzde 21’e ve 2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yüksele-
ceği tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfu-
sun tüm nüfusa oranı 2015 yılı sonu itibariyle % 8,2’ye 
(6 Milyon 495 Bin 239 kişi) ulaşmıştır. Bu oranın 2023 
yılında %10,2’ye ve 2050 yılında ise %21’e ulaşma-
sı beklenmektedir. Yaş ilerledikçe fizyolojik değişimler 

Projenin Amacı:

meydana gelmekte, fiziksel güç ile bazı bilişsel ve fizik-
sel yetenekler azalmakta, en önemlisi de sağlık sorunları 
artmaktadır. Emeklilikte birey, o zamana kadar edinmiş 
olduğu yaşama alışkanlıklarını değiştirmek durumunda 
kalır. O güne kadar çalışma yaşamının kendisine sağladı-
ğı statü, saygınlık, ilişkiler ve yararlı olma duygusu, yerini 
bir boşluğa bırakır. Emeklilik, bireyin sosyal çevresinde 
ve ilişkilerinde de değişiklikler yaratır. Ayrıca bireyin ça-
lışma dönemindekine göre daha fazla boş zamanı vardır 
ve boş zamanları değerlendirme biçimi diğer boyutlar ile 
birlikte sosyal boyutu da etkiler. Daha sağlıklı ve daha 
aktif yaşlı bireylerin oluşturulması için yaşlılara yönelik 
sürdürülebilir politikalar düzenlenmeli, sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemlerinde nüfustaki demografik değişiklik-
leri ciddiye alan önlemler alınmalı, eğitim ve istihdam 
politikaları da değişime uyum sağlamalıdır. Bu kapsamda 
“Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem 
Planı” 2007 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
onaylanmış ve 2013 yılında Ulusal Yaşlanma Uygulama 
Programı hazırlanmıştır. Türkiye’de sağlıklı yaşlanma ve 
eylem planı ve uygulama programı 2015-2020 kapsa-
mında da Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı 
Yaşlanma, Bütün Yaşlılar İçin Egzersiz, Fiziksel Aktivite 
ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Yaşlılara 
Yönelik Evde Sağlık Hizmeti ve Evde Bakım Hizmetleri-
nin Geliştirilmesi vb. alanlarda faaliyetler planlanmakta 
ve uygulanmaktadır. TUİK verilerine göre, İl ve ilçe mer-
kezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 
iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e yükselmiştir. Belde 
ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçek-
leşmiştir. Bu veriler, il-ilçe merkezinde yaşayan nüfusun 
giderek arttığını ve belde ve köylerde yaşayan nüfusun 
ise giderek azaldığını göstermektedir. Bu yüzden kent-
ten köylere geri dönüşlerin sağlanması için projeler ve 
hibe programları oluşturulmaktadır. Pendik’te 60 yaş 
üstü 52.631 kişi bulunmaktadır. Bu yaş grubunda olup 
çalışmak isteyen, kendine bir uğraş yaratmak isteyen 
vatandaşlarımız dikkate alınarak bu proje hazırlanmıştır. 
Projede Pendik ilçesinde yaşayan emekli ve çalışma ar-
zusu içerisinde bulunan vatandaşlarımızın memleketle-
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rinde arıcılık faaliyeti yaparak üreten bir birey olmaları 
ve emeklilik döneminde de sosyal hayata aktif olarak 
katılmaları amaçlanmıştır. Öncelikle Pendik’te ikamet 
eden emekliler hedef kitle olarak seçilmiş, projede hem-
şehri dernekleri ile irtibata geçilerek arıcılıkla ilgili pro-
jeye katılım sağlanması noktasında işbirliği yapılmıştır. 
Pendik ilçesinin illere göre nüfus dağılımı bilgileri ile ül-
kemizde arıcılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı iller 
tespit edildi ve bu tespite göre nüfus dağılımı ile karşı-
laştırılarak hedef iller belirlendi. İlk etapta ilçemizde fa-
aliyet gösteren Ordu ve Erzurum illerimize ait hemşehri 
dernekleriyle irtibata geçilmiştir. Hedef kitleye ulaşmak 
için derneklerle koordineli bir çalışma yürütülerek, bu 
çalışmalar neticesinde eğitim almaya istekli ve ilgili olan 
emekli Pendiklilere proje hakkında bilgi verilerek bu uy-
gulamaya davet edilmiştir. 

Pendik İlçe Halk Eğitim Merkezi:

Hayat Boyu Öğrenme, “Beşikten Mezara Kadar” tüm öğ-
renmelere atıfta bulunarak, örgün, yaygın ve serbest öğ-
renme etkinliklerini içerir. Hayat boyu öğrenme bireyin 
olduğu her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş, eği-
tim düzeyi gibi her türlü sınırlamayı ortadan kaldıran bir 
kavram olduğu için dünyada eğitim alanında yürütülen 
çalışmalar arasında öncelikli konuma gelmiştir. Bu çer-
çevede hazırlanan Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı toplumda farkındalığı artırmak, 
dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkes için ha-
yat boyu öğrenme fırsatlarını yaygınlaştırmak ve hayat 
boyu öğrenme sistemini güçlendirmek üzere odaklan-
maktadır. 

Bu amaçla Halk Eğitim Merkezleri bireylere, gerekli bilgi, 
beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin 
yanında veya dışında, onların; ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliş-
melerini sağlayıcı nitelikte kurslar düzenlenmektedir. 
Hemşehri derneklerinden emekli adaylara, temel arıcı-
lık teorik ve pratik eğitimini vermek üzere Pendik Halk 
Eğitimi Merkezi ile işbirliği yapılarak eğitmen desteği 
sağlanmıştır.

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü / Ordu

Kurum, 22 Aralık 1994 tarih ve 94/22149 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Ordu Arıcılık Üretme İstasyonu Müdür-
lüğü olarak kurulmuş olup, 7706 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak 
yapılandırılmıştır ve günümüzde faaliyetlerine Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak devam et-
mektedir.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile belediyemiz ara-
sında, başarılı kursiyerlere hibe edilmek üzere satın 
alınacak arılı kovanlar için protokol yapılmıştır. Yapılan 
protokole istinaden sertifikayı almaya hak kazanan her 
bir kursiyere 5 adet hibe edilmek üzere arılı kovanların 
teslimi kendi memleketlerinde veteriner kontrolünde 
yapılmıştır.

Projenin Ortakları:
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1.Aşama:

Projeyi takip edecek personelin eğitimi ve görev dağılı-
mı yapıldı.

İstanbul Arıcılar Birliği ile konuyla ilgili hazırlanan ve uy-
gulanan projelerin araştırılması, çevre ilçelerdeki uygu-
lamaların avantajlarının ve dezavantajlarının değerlen-
dirilmesi yapıldı.

2.Aşama:

Kursiyerlerin seçimi için hemşehri dernekleriyle görü-
şüldü ve ortalama katılımcı sayısı belirlendi.

3.Aşama:

Pendik Halk Eğitim Merkezi ile görüşülerek teorik ve pra-
tik eğitim verecek eğitmen belirlendi. Eğitim programı 
oluşturuldu ve belirlenen tarihlerde eğitime başlandı.

Teorik Eğitim

06.04.2016-13.05.2016 tarihleri arasında yapılan arıcı-
lık kursu, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümde 
verildi. 80 saatlik eğitimi ve sınavları başarıyla tamamla-
yan katılımcılara sertifika verildi ve Arıcılık Enstitüsü ile 
belediye çalışanları eşliğinde arılı kovanları memleket-
lerinde hediye edildi. Arif Nihat Asya Kültür Merkezi’nde 
Tarım Danışmanı Ülkü Ergüt tarafından verilen eğitim, 
haftada üç gün beşer saat olmak üzere toplamda 80 saat 
olarak planlandı. İki grup şeklinde devam eden eğitime 
89 kursiyer kayıt yaptırdı. Arı Irkları, Türkiye ve Dünyada 
Arıcılık, Arı Hastalıkları, Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar, 
Ana Arı, Arı Popülasyonu, Sabit ve Gezginci Arıcılık, Arı-
cılıkta Kullanılan Ekipmanlar, Ballı Bitkiler, Arı Ürünleri 
gibi önemli konularda eğitilen kursiyerler 14.04.2016 
tarihinde Pendik ilçesi Göçbeyli Köyü’nde uygulamalı 
eğitime katıldı.

4. Aşama:

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları-
nın verilmesi ve memleketlerinde kovan dağıtılması:

Pendik Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte 
yürüttüğü, emeklilere yönelik düzenlenen arıcılık kursu-
nu başarıyla tamamlayan 47 kursiyere memleketlerinde 
arıcılık yapmaları için, içinde arılı petekler bulunan 5 
adet kovan olmak üzere toplamda 235 adet kovan da-
ğıtıldı. Kovanlar arıcılığı yapacakları Ordu ve Erzurum’da 
teslim edildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak 
emeklilere arıcılık eğitimi başlatan Pendik Belediyesi, 
sadece kurs vermekle yetinmeyerek, emeklilerin arıcılık 
faaliyetini kendi memleketlerinde yapmaları için Ordu  
ve Erzurum’da hediye olarak arılı kovan teslim etti. 

Ordu Arıcılık Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında 
ise, arıcılıkta verimliliği arttırmak için yerinde denetimle-
rin yapılması, yönlendirme ve teknik destek sağlanması 
amacıyla danışmanlık hizmeti verilmesi de amaçlandı.

Uygulamalı Eğitim:

Pendik Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin birlik-
te yürüttüğü, emekli vatandaşların ekonomiye, istihda-
ma ve üretime katkı sağlamasına yönelik arıcılık kursu, 
teorik eğitimlerden sonra uygulamalı eğitimlere geçti. 
Göçbeyli’de gerçekleştirilen kovanların ilkbahar bakımı 
eğitimlerine Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’de 
katıldı. Toplamda 80 saati kapsayan kursta emekli kursi-
yerlere, öncelikle Arı Irkları, Türkiye ve Dünyada Arıcılık, 
Arı Hastalıkları, Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar, Ana Arı, 
Arı Popülasyonu, Sabit ve Gezginci Arıcılık, Arıcılıkta Kul-
lanılan Ekipmanlar, Ballı Bitkiler, Arı Ürünleri gibi önemli 
konularda eğitim verildi. Pendik’te arıcılık mesleğinin ya-
pıldığı Göçbeyli’nin yeşil arazilerine giden kurs eğitimci-
leri ve kursiyerler, ilk derste mevsimsel bakım, ilkbahar-
da kovanlarda yapılan işlemleri yerinde gördü.

Projenin Süreci:
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- Emekli vatandaşların aktif emeklilik adına sosyal haya-
ta katılımı, sosyal hayattan kopmadan sağlıklı ve etkili 
iletişim kurmaları ve sürdürmeleri,

- Memleketlerinde üreten bireyler olmaları ve emekli va-
tandaşlarımızın ek gelir sağlamaları,

- Arıcılık mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemeleri ve kendi-
lerini sürekli geliştirmeleri,

- Arıcılık alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanabil-
meleri,

- Genç kesim ve işsiz insanlara rol model olmaları,

- Toplumda emeklilik kavramı ve emekli insanlara algı da 
pozitif yönde değişmelerin olması,

- Bu faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde kamu ve özel sek-
törün bu olaya bakış açısındaki değişimi,

- Kurumların bu tarz faaliyetleri toplumun başka grup-
larına da değişik projeler şeklinde geliştirmesini teşvik 
etmesi,

- Çevreye karşı duyarlı olma ve çevreyi koruma bilinci 
oluşturması,

- 80 saat teorik ve pratik eğitim, eğitimi başarıyla bitiren 
kursiyerlere sertifika verilmesi,

- Eğitimi başarıyla bitiren kişilere bu mesleği yapabilme-
leri için memleketlerinde arılı kovan dağıtımı yapılması

Ayrıca bu proje, meyve yetiştiriciliği, mantar yetiştirici-
liği, besicilik vb. kurs modelleri ile çeşitlenerek sürekli 
hale getirilecek, kadınlarımızda paydaş olarak değerlen-
dirilerek projelerimiz devam edecektir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Pendik Belediyesi Stratejik Planında kentliye yönelik 
hizmetler alanında;

Sosyal yardım ve rehabilitasyon hizmetleri ile dezavan-
tajlı kesimlerin desteklendiği, bu yönde etkinlik, proje-
ler ve hizmetlerle devamlılığının sağlandığı, engellilerin 
toplumsal yaşama üretken bireyler olarak kazandırıldığı, 
engelli, yaşlı ve çocuklara sunulan hizmetlerle kent ya-
şamının her alanında gereksinimlerinin karşılandığı bir 
toplumsal yapı oluşturulacak ve dengeler gözetilecektir.

Pendik Belediyesi’nin kentliye yönelik temel değerleri 
çerçevesinde;

- Her yaşta eğitimi destekleyen hizmet anlayışı,

- Herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet üreten yö-
netim anlayışı,

- Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sa-
hip hizmet anlayışı,

- Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışı,

- Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen 
yönetim anlayışı,

- Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet 
anlayışı benimsenmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

260.000,00 TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Sa’di Tekkesi ve Kuva-İ Milliye Ruhu 
Anı Evi ve Şehit Gazi Müzesi

Samsun, 1919 Mayıs'ının 19. günü kurtuluş ve yeniden 
doğuş mücadelelerinin ilk adımının atıldığı Karadeniz 
bölgesinin en büyük ve en gelişmiş şehridir. Kurtuluş 
Mücadelesi'nin açık ve gizli bir sürü kahramanının ol-
duğu bilinen bir gerçektir. Kuva-i Milliye Teşkilatı da ilk 
düzenli mücadele teşkilatıdır. 

O tarihlerde Rum ve Ermeni çetelerinin baskıları nede-
niyle bütün milli direniş hareketleri gizli çalışıyorlardı. 
Samsun Müdafa-i Hukuk cemiyetinin ilk toplantısının 
yapıldığı Sa’di Bey Tekkesi 95 yıl sonra tespit edilerek 
ortaya çıkarılmış ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tara-
fından etrafı ile birlikte kamulaştırılan metruk bina res-
tore edilerek çevre düzenlemesi de yapılmıştır. 

       
       

Projenin Amacı:

 Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği

Projenin Ortakları:

Sa’di Tekkesi yapılan araştırmalar sonrası 2014 yılında 
ortaya çıkartılmıştır. Alanın ve yapıların projelendirilme-
si, kamulaştırmaların tamamlanması ve restorasyon ça-
lışmaları 2015-2016 yıllarında tamamlanarak faaliyete 
geçmiştir.  

İlk başta Sa’di Tekkesi tek başına bir müze olarak düşü-
nülmüş, sonrasında bir şehit ve gazi anı evi ile diaromik 
müzenin de olması gerektiğine karar verilmiştir. Bu kap-
samda Tekke’nin karşısında yer alan Bağdadi tarzındaki 
ev kamulaştırılarak düzenlenmiştir. Anı evinin güneyba-
tısına ise, diaromik alan inşa edilmiştir. 

Tematik müze kompleksi; 1 tekke binası, 1 anı evi, 1 dia-
romik müze, 1 kantin ve sosyal donatılarla birlikte farklı 
ebatlarda 5 adet avludan ve binalarda işlenen ve anlatı-
lan konular ve hikâyelerden oluşmaktadır. 

Projede, ‘Sa’di Tekkesi, Şehit ve Gazi Müzesi’ ‘akıllı ve 
engelsiz müze’  konseptiyle, tamamı teknolojik düzen-
lemeler ile engellilere yüzde yüz hareket özgürlüğü sağ-
lanmıştır. Kompleks her ne kadar engebeli bir mevkide 
bulunsa da dezavantajlı ziyaretçilerimiz için asansörler 
kurgulanmış ve engelli geçiş yolları düzenlenerek mü-
zenin tamamını ziyaret etme imkânı  sağlanmıştır. Sa’di 
Tekkesi, tekkenin kurucusu Şeyh Mehmed Efendi’nin 
Milli Mücadele döneminde nasıl rol aldığı, tekke binası-
nın neye hizmet ettiği ve Kuva-i Milliye ruhundan Ana-

Projenin Süreci:

Projeyle Milli Mücadele ruhunun günümüz ve sonraki 
nesillere aktarılması, milli duygularının güçlendirilmesi, 
vatan ve bayrak kavramının benliklerde yer etmesi he-
deflenmiştir. 
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Milli mücadelede önemli bir yeri olan alan tekrar ruhuna 
uygun olarak sosyal hayata kazandırıldı. Erişilebilir bir 
yaklaşımla engelsiz bir müze oluşturuldu. Metruk yapı-
lar restorasyonla yeniden canlandırıldı. Kent turizmine 
katkı sağlayacak yeni bir alan oluşturuldu. Geleneksel 
yapı özellikleri teknoloji destekli ünitelerle modern ve 
geleneğin iç içe olduğu yeni bir mekân oluşturuldu. Kötü 
alışkanlıklar için merkez olabilecek bu binanın restoras-
yonu yapıldı. Bu, hem şehrimiz, hem de mahalle sakinleri 
açısından önemli bir kazanç oldu. Mahalle kültürü içe-
risinde yeni bir yerleşke oluştu. Milli mücadele ruhunu 
nesilden nesillere taşıyacak bir mekân oluşturuldu.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Samsun Büyükşehir Beledisi öz kaynakları ile finanse 
edilen projede restorasyon için yaklaşık 575.000,00 TL 
harcanmış olup, tefrişat için 114.000,00 TL harcama ya-
pılmıştır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 stratejik pla-
nında yer alan “kültür turizm altyapısını güçlendirmek”  
ve “müzeler ağı oluşturmak” hedefi ortaya konulmuştur. 
Bu hedef doğrultusunda bölgeye ve yerele özgü müze-
lerin çeşitlendirilmesi ve kurulması konusunda çalışma-
larımız bulunmaktadır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

dolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ne giden yolda 
hangi kişilerin bu mekanda yer aldığı, bir rehbere gerek 
duyulmadan, seslendirmeler, ışık hareketleri ve canlan-
dırma ile anlatılmıştır. 

Diaromik alanda, canlandırmalar ve sanat öğelerinin tek-
nolojik altyapıyla birleştirildiği görsel bir alan oluşturul-
muştur. Girişin solunda yer alan oval bir platforma sabit-
lenmiş dikdörtgen yağlıboya tablo, senaryonun temelini 
oluşturmaktadır. Bu mekânda da yine kendine has bir 
yazılım sistemiyle çalışan bir kurgu dizayn edilmiştir. 
İçeriye giren ziyaretçiyi algılayarak aksiyonu otomatik 
başlatan sistem ile burada işlenen kompozisyon seslen-
dirici tarafından anlatılmaya başlanır. Diaromik mekân-
da ana tema şehitliktir. Kompozisyon, Sultan Alpaslan’ın 
Anadolu’ya girişi ile başlayarak, İstanbul’un Fethi, Çanak-
kale Savaşı ve 19 Mayıs 1919 Samsun’da doğan güneş 
gibi ana başlıkları, Ahlat ve Çanakkale şehitlikleriyle ‘şe-
hitlik’e atıfta bulunarak kronolojik bir şekilde hareket-
lendirmektedir. Yine kompozisyon içerisinde, ana yüreği 

ve gözyaşına, şiir ve türkülerle birlikte vurgu yapılmıştır.

Şehit ve Gazi Anı Evi’nde ise, Kore gazilerinin hikâyele-
rini kendi ağızlarından dinleyebildiğimiz video ve Kıbrıs 
çıkarmasının anlatıldığı bir diğer video senaryo içerisin-
de yer almaktadır. Bu mekanın duvarları şehit olmuş kişi-
lerin resimleri ile çevrilmiştir. Giriş katında, ziyaretçilerin 
zaman geçirebileceği bir alan da oluşturulmuştur. Yine 
bu kısımda, emniyet teşkilatına mensup şehitler ile şehit 
askerlerimizin resimleri bir projeksiyon dahilinde yayın-
lanmaktadır. Bunun yanında, bu kişilerin kısa özgeçmiş-
lerine ulaşmak için de bir kiosk sistemi oluşturulmuştur. 
Anı evinde işlenen kompozisyon, şehitlikle ilgili ayetler 
ve Akif’in şiirleriyle bir bütün haline getirilmiştir. Tematik 
müzemizin avlu duvarlarına ise,  bazı rölyefler ile Türk 
bayrağı da işlenmiştir.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İstihdam İçin Koordinasyon 
ve Eğitim Projesi

Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tür-
kiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa yürütülen projenin 
adı, “Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İs-
tihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uy-
gulama Modeli Operasyonu Teknik Desteği Projesi”dir. 
Özellikle engelliler, eski mahkûm ve hükümlüler, Roman 
vatandaşlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve gecekondu 
bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar, sosyal hayatın fay-
dalarından mahrum kalmaktadırlar. Proje kapsamında 12 
belediye ile işbirliği yapılarak, ilgili illerde yaşayan deza-
vantajlı kişilerin iş gücüne erişimini engelleyen sorunla-
rın belirlenmesine ve giderilmesine, dezavantajlı kişi ve 
grupların kayıt altına alınmasına, söz konusu kişiler için 
sağlanan istihdam ve sosyal koruma hizmetlerinin geliş-
tirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır. 

Projenin Amacı:

•  (2015-2017) yılları arası 2 yıl sürecektir. Proje sonrası 
çevre illere rol model olarak sürdürülebilirliğini beledi-
yemiz sağlayacaktır.

• Kentteki STK ve kamu kuruluşları temsilcileri ile bölge-
mizde dezavantajlı gruplar için başlamış ve yarım kalmış 
proje ve istihdam yatırımları gözden geçirildi.

• Belirlenen 3 dezavantajlı grupla proje bilgilendirme 
toplantıları yapıldı, istihdam konusunda çeşitli firmalar 
ve şirketlere alan ziyaretleri yapıldı.

• Proje kapsamında ilimizde yaşayan dezavantajlı kişile-
rin istihdam edilebilirliği artırıldı. 

• Belediyemiz bünyesinde hizmet vermek üzere “Sosyal 
Hizmet Destek ve İstihdam Rehberlik Birimleri” (SHDİRB) 
kuruldu,  

• SHDİRB’ler bünyesinde hizmet verecek istihdam des-
tek sorumluları tarafından dezavantajlı kişilerle kariyer 
rehberliği sağlandı, 

• İlimizde, DİS yazılım sistemine 912  dezavantajlı kişi 
kayıt edildi. 

Projenin Süreci:

Projenin hedefi: Hedef belediyelerde Türkiye Belediye-
ler Birliği’nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sos-
yal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına 
yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle 
dezavantajlıların işgücü piyasasına katılmalarına katkıda 
bulunmaktır.

Hedef gruplar: Engelliler, gecekondu bölgelerinde yaşa-
yanlar dahil yoksul veya yoksulluk riskiyle karşı karşıya 
olanlar, aile içi şiddet mağduru kadınlardır.
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Belediyemiz bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet 
sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturuldu. Engellilerin 
istihdam edilebilirliği artırıldı. Yerel hizmet sağlayıcılar, 
karar alıcılar ve vatandaşlarla, dezavantajlı bireylerin 
sosyal içermesine ilişkin farkındalık arttırıldı. 2016 yılı 
içerisinde çeşitli kampanyaların hayata geçirilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Projenin toplam maliyeti 8.000.000 avrodur.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Trabzon Büyükşehir belediyesi stratejik planında; deza-
vantajlı gruplara yönelik yapabilirlik kapasitesini artırıcı 
çalışmalar yer almaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

• Kayıtlar sırasında 3272 civarında bireyle görüşme ya-
pıldı. 

• 116 dezavantajlı birey çalışma hayatına kazandırıldı.

• 100 dezavantajlı kişi iş eğitimi olan ’oryantasyon eği-
timlerimizden’ yararlanmıştır.

• 28 dezavantajlı birey ’girişimcilik eğitimlerimizden’ ya-
rarlanmıştır

• 16 girişimcimiz iş yeri açma başvurularını uzmanımızın 
koçluğunda yapmıştır.

• 16 iş yeri açacak olan girişimcilerden 7’si işyeri açılışını 
yapmıştır.

• Bu işyerlerinden bir tanesi Trabzon’umuzun özelliğini 
taşıyan ’gümüş kazaziye’ ve   ’hasır’ üzerinedir. ’Trabzone’ 
markasını alıp dünyaya açılmaları sağlanmıştır. Trabzone 
markasını 3 girişimci kadınımız ortak olarak kurmuştur. 

• İSKEP ile engellilere yönelik bugüne kadar önemli ça-
lışmalara imza atılırken; proje kapsamında 18 eğitim 
toplantısı, 4 basın toplantısı, 4 oryantasyon eğitimi, 5 gi-
rişimcilik eğitimi, 2 çalıştay, 2 dünya kadınlar günü prog-
ramı, iki oturumdan olmak üzere 360 derece engelliler 
programı, engellilere yönelik iki eğlence programı, bele-
diye personeline yönelik 4 bilgilendirme semineri, ilçe 
belediyelerine ve yöneticileri bilgilendirme semineri ve 
Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine yönelik bilgilendir-
me semineri yapıldı. 18 kaymakam, milli eğitim müdü-
rü, sosyal yardımlaşma şube müdürü yapılan çalışmalar 
hakkında bilgilendirildi. 

• İSKEP kapsamında 28 engelli vatandaşa girişimcilik 
eğitimi verilirken; iş projesini hazırlayıp KOSGEB’e baş-
vuran ve ayrı ayrı 50 bin TL’lik hibe almaya hak kazanan 
9 kursiyerin işyeri açılışları yapıldı. 

• Dezavantajlılara meslek kazandırmak maksadıyla 30 
kişiye meslek edindirme kursu verilmeye başlanmıştır. 
Bu meslekler içinde İŞKUR ile birlikte 15 Haziran itiba-
rıyla kadın boyacılar ve dekorasyon ustası yetiştirmeye 
başlanmıştır.

• 200 dezavantajlı bireye temel bilgisayar eğitimleri ve-
rilmeye başlanmıştır. 
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SAĞLIKLI ŞEHİR
PLANLAMASI
KATEGORİSİ

Belediyeler alfabetik olarak sıralanmıştır.
Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisinde 20 adet proje bulunmaktadır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

BALÇOVA
BELEDİYESİ
Tribün ve Engelli Merkezi

Belediyemiz sosyal ve katılımcı belediyecilik stratejisini 
benimsemiş olup, yaşlı, genç, engelli, ihtiyaç sahibi ayır-
maksızın her kesime hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda belediye sınırları içerisinde ikamet eden 
bütün fertlere ulaşarak hizmette kaliteyi sürekli yüksel-
tiyor ve yenilikleri takip ediyoruz. Stratejik planımızda 
da belirttiğimiz gibi hedefimiz, 2016 yılında yaptığımız 
spor eğitim faaliyetlerimizi 2017 yılında da bu başarıyla 
devam ettirmek, spor tesisimizin etkinliğini arttırıp daha 
fazla sayıda vatandaşımıza faydalı olmaktır. 

  ''Her yaşta herkese ücretsiz spor'' sloganı ile spor yap-
mak isteyip de imkân bulamayan kadın, çocuk, engelli 
vatandaşlarımızın ücretsiz spor yapmaları sağlanmakta-
dır. Ancak mevcut tesislerin bu çalışmaları bir üst nokta-
ya taşımak ve yoğun talebi karşılama konusunda yeterli 

Projenin Amacı:

olmaması sebebiyle 2016 yılında sağlıklı ve sürdürüle-
bilir bir çevre için belediyemizce Tribün ve Engelli Sosyal 
Merkezi Projesi hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Spor ve Sağlıklı Yaşam alanında halkın tamamını kap-
sayan, kar amacı gütmeyen bir politika benimseyen be-
lediyemiz, 11 sene önce ilk etapta, toprak bir saha ve 
yapımı devam eden salonu tamamlayıp Balçova Beledi-
yesi Spor Kompleksi haline getirmiştir.  7’den 70’e tüm 
Balçovalılar belediye tesislerinde yine belediyemizin 
verdiği malzeme ve araç-gereçle ücretsiz spor yapmaya 
başlamıştır. Basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, tenis, 
anne çocuk jimnastiği, plates, masa tenisi, satranç, bocce 
gibi spor dallarında yoğunlaşan spor okullarımızda yılda 
6500 kişiye eğitim vermektedir. 

Sosyal refah faaliyetlerini arttırmak, engellilerin topluma 
kazandırılmasına yardımcı olmak için, spor tesislerinde 
atıl kalan alanlar, sporcularımızın ve halkımızın talep-
leri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha çok kişiye hitap 
edecek şekilde hayata geçirildi. Eylül 2015’te inşaatına 
başlanan, 1466 kişisi kapalı, 564 kişisi açık olmak üzere 
2030 kişilik tribünün 2016 yılı sonunda açılacaktır.

Proje kapsamında zemin katta danışma, çeşitli eğitim-
ler,  sunumlar, söyleşiler, folklor ve tiyatro gösterilerin 
yapılabileceği 135,83 m2'lik mutfaklı bir aktivite salo-
nu, 135,15 m2'lik engellilerin dönüşümlü olarak çalı-
şabileceği bir kafeterya,  yine engellilerin becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmış 19,25 m2'lik 5 adet atölye 
ve tanıtımların yapılabileceği 132,65 m2'lik fuaye alanı 

Projenin Süreci:

Balçova Belediyesi Tribün ve Engelli Sosyal Merkezi pro-
jesi, belediyemiz Fen İşleri tarafından projelendirilmiş, 
olup finansal ortağımız İzmir Ekonomi Üniversitesi’dir.

Projenin Ortakları:
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bulunacaktır. Ayrıca bu katta kamu kullanımına yönelik 
toplam 150 m2'lik engelli WC, bay-bayan WC ve çocuk 
bakım odası, tesisten faydalanan sporcuların kullanımı-
na sunulacak 45’er m2'lik bay-bayan soyunma odaları 
ve yaklaşık 20 m2'lik personel odası yer alacaktır. 

1. katta ise 2 adet 200 m2 alana sahip hobi salonu ve 
çok amaçlı salon sosyal etkinlikler için kullanılacaktır. 
Ayrıca bu katta tribüne hizmet veren yaklaşık 80 m2 ala-
na sahip tribün fuayesi bulunmaktadır.

Balçova Belediyesi Tribün ve Engelli Sosyal Merkezi 
Projesi, sağlıklı hayatı desteklemek ve yaygınlaştırmak 
konusunda büyük adımlar atan, hatta yaptığı çalışmalar 
ve sahip oluğu vizyon ile DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 
6. fazına kabul edilen belediyemizin stratejik plandaki 
ilk hedefi, bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon 
alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları 
yaparak halkın hizmetine sunmaktır.

Bununla birlikte belediyemiz engellilerin sosyal ihtiyaç-
larını ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, bakılıp-korun-
masını, eğitimini ve rehabilitasyonunu amaçlamaktadır. 
Sağlıklı çevre ve sağlıklı hayat politikasını benimseyen 
belediyemiz buna benzer hizmetlerin verilebileceği 
merkezlerin açılmasını gerçekleştirmektir. 

Balçova Belediyesi Tribün ve Engelli Sosyal Merkezi 
projesi ile çevre, sosyal hayat, engelli katılımı, eğitim, 
istihdam konularının hepsini içine alan bir yapı oluştu-
rulmuştur.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

  Projenin toplam bütçesi 4.920.000TL olup 3.970.000000 
TL’si Ekonomi üniversitesi tarafından 950.000 TL’si Bal-
çova Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Balçova Belediyesi Tribün ve Engelli Sosyal Merkezi pro-
jesi bünyesinde bulundurduğu yapısal özellikler ile spor 
kompleksimizin sorunlarına çözüm olmaktadır;Projeden 
önce 800 kişilik seyirci kapasitesi olan ve hiç kapalı yeri 
olmayan tribün yeni hali ile 1466 kapalı, 564 açık olmak 
üzere 2030 kişiye hizmet vererek büyük bir kapasite ve 
nitelik artışı sağlanmıştır.Tribün altında hizmet verecek 
olan kafede Balçovalı kadınlarımız yemek yaparken en-
gelli vatandaşlarımız servis yapacak olup dönüşümlü 
şekilde çalışacaklardır. Bu şekilde dezavantajlı guruptaki 
kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız hem sosyalleşe-
cek hem de ekonomik hayata katılımları gerçekleşmiş 
olacak.

Ayrıca proje bünyesinde açılacak olan faaliyet salonla-
rında engelli vatandaşlara çeşitli beceri kursları verilecek 
olup Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası tarafın-
dan verilecek olan eğitimler ile engelli vatandaşlarımı-
zın sosyo-ekonomik hayata iştirakleri kolaylaşacaktır. Bu 
atölyelerde üretilecek olan engellilerin el emeği olan 
ürünler de bu katta bulunan 27,95 m2'lik satış birimin-
de satışa sunularak hem sosyalleşmeleri, hem bir ürün 
üretip ekonomik hayata katılmaları sağlanacaktır. Sağlık-
lı ve modern bir şehir hayatının en önemli sosyalleşme 
ihtiyaçlarının başında gelen kültürel ve sosyal faaliyetler 
proje bünyesinde bulunan aktivite salonlarında ve fua-
yelerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Kitle spor-
ları yaptırılarak toplumun genelinin sağlıklı bir hayat 
sürmesini hedefleyen belediyemiz bu proje ile tesisten 
faydalanan sporculara çok daha geniş ve donanımlı so-
yunma odaları sunarak, spor faaliyetlerinde kalabalıktan 
kaynaklanan karmaşa giderilerek programların gerçek-
leşmesinde zaman yönetimi sağlanacaktır. Geleceğimiz 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

olan çocuklar spor okullarımızda önce kendisini sevmeyi 
öğrenecek, sonra ailesini sevmeyi sonra yaşadığı şehri 
daha sonra da ülkesini sevmeyi öğrenecek, sağlıklı bü-
yümek için spor yapacaklardır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

ÇANKAYA
BELEDİYESİ
Mutlukent Mahalle Bostanı 
ve Kent ve Tarım Hobi Evi

Şehirlerin nüfusunun hızla artması yoğun bir yapılaş-
mayı beraberinde getirmiş, yeşil alanlar azalmıştır. Oysa 
doğayla temas eksikliğinin ve hızlı hayat döngüsünün 
insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Nitekim 
doğal alanların şehrin stresini azaltıcı etkisini ve insan 
sağlığına olumlu etkilerini ispatlayan çok sayıda çalışma 
mevcuttur.

Çankaya Belediyesi bu ihtiyaca cevap vermek üzere, her 
sene çok sayıda yeni parkı hizmete açmakta, mevcut 
parkları iyileştirmektedir. Bunun yanında, doğa, köy ve 
toprak özlemi çeken şehirliler ve bitkisel üretim süreçle-
rini tanımayan çocuklar için farklı bir rekreasyon modeli 
geliştirilmiştir. “Aktif, bilgilendirici ve ekolojik” olarak ni-

Projenin Amacı:

telendirdiğimiz bu rekreasyon modelinde, parkın yerini 
bostan almakta, kentliler, yıllık kullanım hakkını aldıkları 
tarım parsellerinde doğal sebze yetiştirmektedir. 

Ayrıca bostanın yanında yer alan, eğitim merkezi olarak 
düzenlenmiş Kent ve Tarım Hobi Evi’nde sebze yetiştir-
me, hastalıklarla mücadele gibi konuları öğrenip, organik 
tarım, ekoloji gibi konularda bilgilendirilmektedir. 

Çankaya’da mahalle bostanı ve Kent ve Tarım Hobi 
Evi’nin kurulmasının asil hedeflerini 3 başlık altında top-
lamak mümkündür:
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Aktif:

• Kent yönetimine vatandaş katılımını desteklemek.

• Mahallelilerin bir amaç doğrultusunda, aynı mekanda 
buluşmalarını sağlayarak mahalle kültürünü canlandır-
mak ve sosyal bütünleşmeye katkıda bulunmak.

• Halkın kendi elleriyle üretken yeşil alanlar oluşturma-
larına imkân sağlamak.

Bilgilendirici:

• Kentlilerin, sebze yetiştirme yeterliliği kazanmalarını 
sağlamak.

• Kentlilerin, Kent ve Tarım Hobi Evi’nde sunulan eğitim 
ve etkinlikler yoluyla, iklim değişikliği, sağlıklı gıda, eko-
loji  vb. konularda bilgilendirilmelerini sağlamak.

• Yeni nesillerin bitkisel üretim konusunda bilgi ve far-
kındalık kazanmalarını sağlamak.

Ekolojik:

• Tarım parsellerinde sentetik kimyasallar, hormon vb. 
ürünlerin kullanılmamasını sağlayarak, ilaçsız yeşil alan-
lar oluşturmak.

• Organik tarımı teşvik etmek.

• Böylece gıdanın tarladan sofraya aldığı yolun kısalma-
sıyla karbon ayak izinin azalması, doğal gıda üretim ve 
tüketiminin artması imkanlarını geliştirmek.

Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi 
Projesi, Ümitköy çevresindeki mahalle halkından gelen 
bostan talebinin değerlendirilmesiyle başlamıştır. Ma-
halle bostanı fikri, aynı dönemde, Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet-
ler arasında yer aldığı için, fikir reel bir taleple buluştuğu 
anda, ilk uygulamanın o bölgede yapılmasına karar ve-
rilmiş ve yer arayışına başlanmıştır. Mutlukent Mahalle-
si’nde Çankaya Belediyesi’ne ait geliştirilebilir nitelikte 
bir park ve eğitim merkezine çevrilebilecek bir binanın 
bulunmasından dolayı, ilk mahalle bostanı burada ku-
rulmuştur. Toplam 2000 m²lik bir alan çevrilerek, yük-
seltilmiş yataklar halinde yaklaşık 6 m² büyüklüğünde 
46 adet tarım parseli oluşturulmuştur, elektrik ve sulama 
tesisatı kurulmuştur, parsellere toprak aktarılmıştır. Bina 
bakım ve onarımdan geçirilerek, mobilya ve ekipmanlar-
la donatılarak eğitim merkezi haline getirilmiştir. 

Hazırlık sürecinde, mahalle halkı ve bostan çevresinde-
kilerle görüşmeler yapılmış, mahallelilerin görüş ve ta-
lepleri alınarak, uygulamanın tanıtımı yapılmış ve parsel 
isteyen gönüllüler saptanmaya başlanmıştır. Liste ta-
mamlandığında Kasım 2015’te bostanın açılışı yapılmış 
ve kurayla parseller dağıtılmıştır. Parsellerin yalnızca 
kullanım hakkı, belirli kurallar çerçevesinde ve 1 sene-
liğine verilmektedir. Kullanıcılar herhangi bir ücret öde-
memektedir. Parsellerde kullanılan fideler, Çankaya Be-

Projenin Süreci:

lediyesi tarafından tohum takas şenliklerinden toplanan 
tohumların Karahasanlı Uygulama Bahçesi’nde çoğaltıl-
masıyla elde edilmiştir. Bostanda, parsellerde yalnızca 
yerel tohumdan elde edilen fidelerin kullanılması, hibrit 
ve GDO'lu tohum, kimyasal ilaç ve hormon gibi kirletici 
ve sağlığa zararlı ürünlerin kullanılmaması kuralı uygu-
lanmaktadır. Parsel sahipleriyle 1 senelik sözleşmeler 
yapılmakta, bostanın ilkeleri güvenceye alınmaktadır.

Parsellerde üretimin başlamasıyla eş zamanlı olarak, 
Kent ve Tarım Hobi Evi’nde kentsel tarım eğitimleri ve-
rilmeye başlanmıştır. Kentsel tarım eğitimleri; sebze ve 
meyve yetiştirme, kentsel arıcılık gibi konularda gereken 
teknik bilgileri aktarmakla kalmayıp, vatandaşların tüke-
tici olmaktan türetici olmaya geçişini sağlayacak bilinç-
lendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde planlanmıştır. 
Rutin devam eden kentsel tarım eğitimleri dışında, atöl-
ye, seminer ve söyleşiler gerçekleşmiştir.

Eğitimler kurulan mahalle bostanına entegre edilmiştir, 
böylece mahalle halkının, tarım eğitimleri alırken, uygu-
lamasını hemen yanı başındaki bostanda yapabilmesi 
sağlanmaktadır. Büyük ilgi gören merkezdeki eğitimlere 
sadece mahalle halkı değil diğer tüm semtlerinin katıl-
ması sağlanmış, artan talepler doğrultusunda, ikincisinin 
de Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde Eylül 2016’da açılması 
planlanmıştır.
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 60 kişi sebzecilik sertifikası aldı. 

100 okul öncesi çocuk bostanı ziyaret ederek, sebzecilik 
konusunda uygulamalı kısa eğitimler aldı. 

160 kişi kent ve tarım hobi evinde eğitimlere katıldı.

Bu eğitimler sırasında sık sık organik tarım, sağlıklı gıda, 
ekoloji ve iklim değişikliğinden bahsedildi. Bunun sonu-
cunda halkın gıda ve sağlıklı çevre konularında farkında-
lığı arttı. 

49 parsel sahibi parselinde tarımsal üretim yaptı ve yap-
maya devam ediyor.

Kent ve Tarım Hobi Evi’ne gelen insanlara, konvansiyo-
nel ve endüstriyel tarımın insan sağlığına ve ekolojiye 
zararları, organik ürünlerin sertifikasyon ve denetleme 
mekanizmaları aktarıldı, böylece halk organik ürün tüke-
timine teşvik edildi. Bunun sonucunda organik ve yerel 
ürün satın alan insan sayısı arttı, kendilerine ait arazi ve 
bahçelerde üretimi artıran ve kendilerine ait bahçe kur-
mayı planlayan kişiler oldu.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:



Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda ge-
çen proje hedef ve sonuçlarıyla ilgili kısımlar aşağıdaki 
gibidir.

Çevre Koruma Hizmetleri

• Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kent için gerekli olan 
çevre bilincini geliştirecek önlemler almak ve bu doğrul-
tuda hizmet üretmek.

• Çevre konusunda halkı bilinçlendirmektir.

Mahalle bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi’nde verilen 
eğitimler, çevre bilincini geliştiren hizmetlerdir.

Eğitim, Toplumsal ve Sosyal Hizmetler

• Sivil toplum örgütlerinin, toplum gönüllülerinin ve 
semt sakinlerinin enerjilerini birleştirerek toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, alandaki 
örgütlerle işbirliği yapmak,

Mahalle bostanı Çayyolu Kent Meclisi’nin talepleri de-
ğerlendirilerek geliştirilmiş ve projelendirme süreçlerin-
de mahallelilerle toplantılar yapılarak, görüş ve önerileri 
dinlenerek geliştirilmiştir. Mahalle bostanındaki faaliyet-
lerin niteliği mahalle kültürünü, mahalleliler arası etkile-
şim, dayanışma ve işbirliğini canlandıracak niteliktedir.

 Kültür Sanat Hizmetleri

• Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri vb. et-
kinlikler düzenlemek,

Kent ve tarım Hobi Evi’nde ekoloji, iklim değişikliği, bit-
kisel üretim,  organik tarım, permakültür, su tutma konu-
larında eğitim, atölye ve film gösterimi benzeri kültürel 
etkinlikler düzenlenmektedir.

Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar

• Bu bölgelerin ve dolayısıyla ilçemizin ekonomik kalkın-
masına katkı sağlayacak organik tarım projelerini des-
tekleyerek uygulanmasına yardımcı olmak,

• Organik tarım ve buna bağlı olarak organik tarım tu-
rizminin ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri 
hayata geçirmek üzere çalışmalar yapmaktır. 

Kent ve tarım hobi evinde verilen eğitim ve türevi et-
kinliklerde organik tarımın insan ve çevre sağlığı açısın-
dan önemi vurgulanmakta, organik tarım, sertifikasyon, 
denetleme süreçleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Katı-
lımcılar organik ürün tüketmeye teşvik edilmesi, Ankara 
çevresindeki organik ürün üreticilerini ve organik pazar-
ların desteklenmesini sağlamaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Toplam: 119,953 TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

ÇANKAYA
BELEDİYESİ
 Yaşar Kemal Parkı Projesi /
Katılımcı Belediyecilik Örneği

Ankara’nın Çankaya ilçe sınırları içerisinde, Yaşamkent 
mevkiinde bulunan 16.440 metrekarelik atıl bir durum-
da bulunan, kullanıma elverişsiz yeşil alanın revizesi,  
park projesinin her süreci bölge halkıyla birlikte oluştu-
rulması kaidesiyle, daha az yapısal ve daha fazla yeşil 
alan temel mantığından yola çıkılarak, kent sakinlerinin 
doğayla buluşup nefes alabileceği, içinde doğal hayatı 
destekleyici unsurları hedef alan, sağlıklı nesiller yetiş-
mesine katkı sağlayacak doğal bir park yapımı amaçlan-
mıştır.

Yaşar Kemal Parkı konumunun merkezi olması ve toplu 
taşıma araçlarıyla ulaşımın son derece kısa ve rahat sağ-
lanabiliyor olmasıyla, park kullanımının geniş kitlelere 

Projenin Amacı:

ulaşması hedeflenmiştir. Ekolojik döngüye katkı sağla-
mak, su ve enerji kaynaklarının geri dönüşüme yönelik 
kullanımı, projenin diğer amaçları arasında bulunmaktadır.

 Yaşar Kemal Parkı Projesi, Çankaya Belediyesi tarafından 
yürütülmekte olup, hiçbir ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

Katılımcı belediyeciliği esas alarak 16.440 metrekare-
lik alanda projelendiren parkın temelleri 2015 yılı or-
tasında atılmış olup, altı ay süren çalışmalar sonucu yıl 
sonunda tamamlanmıştır.  Parkın yapım süreci, halkın 
yönetime katılımı stratejik ve planlı olacak şekilde ger-
çekleştirilmiştir. Katılımcı yönetişimin temel basamak-
ları olan bilgilendirme, danışma, ortak karar alma, olayı 
başlatma ve yönetme aşamaları Yaşar Kemal Parkı yapı-
mı sürecinde aktif olarak uygulanmıştır. Bilgilendirme 
ve dayanışma sürecinde mahalle sakinleriyle bölgenin 
sıkıntılarına ve çözümüne yönelik toplantılar gerçekleş-
tirilmiş, yeni yapılacak alanla ilgili talepleri sorulmuş ve 
fikirleri dinlenmiştir. Mahalle sakinleri, yeşil alan ve spor 
ihtiyaçları karşılanırken çevreye duyarlı olunması gerek-
tiğinin altını çizmiş ve olabildiğince doğal malzeme ve 
peyzaj unsurlarını tercih etmiştir. 

Danışma ve ortak karar alma sürecinde parkın tasarımı 
gelen talepler doğrultusunda yapılmış ve genel görüş-
lere sunulmuştur. Gelen fikir ve yeni talepler doğrultu-
sunda tasarım üzerinden uygun değişiklikler yapılarak, 
mahalle sakinlerinin onaylamasıyla yapım aşamasına 
geçilmiştir. Aktif katılım sürecinde gelen geri bildirimler 
doğrultusunda park yapımında kullanılan bazı malzeme-
lerin değişimleri yapılmıştır. Yapım sürecinin her aşa-
masına mahalle sakinleri müdahil olmuş, hatta tasarım 
aşamasında gözden kaçırdıkları konular gündeme geti-
rilerek, mahalle sakinlerinin istediği gibi bir park yapı-

Projenin Süreci:
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mı gerçekleştirilmiştir. Koşu yolları, çocuk oyun alanla-
rı, spor ve kondisyon alanlarını içinde barındıran Yaşar 
Kemal Parkı’nın 11 bin 928 metrekaresi yeşil alandan 
oluşmaktadır. Etrafı duvar banklardan oluşan oturma bi-
rimleri ve özel tasarlanmış bir tören alanını da içinde ba-
rındıran doğal park, ayrıca içerisinde bir biyolojik gölet 
ve yağmur sularının park sulamasında kullanılması için 
yapılmış 55 tonluk su deposunu barındırmaktadır.

Parkın tasarımında sağlıklı nesiller ve çevreci bilincin 
ana tema olması sebebiyle doğal ahşap malzemeler 
kullanılmıştır. Çocuk oyun alanında çocuklar için doğal 
ağaç kabuğu zemin malzemesi olarak seçilmiştir. Parkta 
bulunan tüm yolların malzemesi dayanıklılığı ve ekono-
mik olma özelliği ile tercih edilen renkli desenli asfalt 
kaldırım uygulaması ile yapılmıştır. Ayrıca pergolalar ve 
duvar banklarda ahşap malzeme kullanılarak parkın do-
ğal görünmesine katkı sağlamaktadır. Çankaya Belediye-
si 3. biyolojik göleti Yaşar Kemal Parkında kullanmıştır. 
Bölgede bir ilk niteliğinde olan biyolojik gölet kullanımı 
ile doğal yaşama dönüş hedeflenmektedir. Park engelli 
kullanımına göre tasarlanarak,  bireylerin rahat spor ya-
pabilmesine uygun unsurlar oluşturulmuştur.  Her türlü 
doğal kaynağın ve malzemenin kullanılmasını amaçla-
yan projede, sulamanın toplanan yağmur sularından ya-
pılması hedeflendiği gibi, aydınlatma sisteminde % 50 
tasarruf sağlayan LED armatör sistem kullanılmaktadır.

 Geniş kitlelerin kullanımı esas alınarak yapılan Yaşar Ke-
mal Doğa Parkı projesinde şu sonuçlar gözlenmiştir;

• Proje oluşturma ve uygulama aşamalarında halkın 
görüşünün esas alınması, farklı fikir ve düşüncelerde-
ki insanları ortak hedef altında birleştirmiş ve birbirini 
anlayan empati kuran, kendini ifade eden sağlıklı fertler 
gelişimine katkıda bulunmuştur.

• Doğal alanın içinde bulunan spor oyun alanları ve yü-
rüyüş yollarıyla spor alışkanlığı arttırılmış, her yaş aralı-
ğından spor yapma imkânı olmayanlara sağlıklı gelişim 
için şart olan spor yapma imkânı sunulmuştur. Bölge hal-
kı spor oyun alanlarını ve parkurları çok yoğun şekilde 
kullanmaktadır.

• Kimyasal maddelere karşı olma bilinciyle doğa parkının 
içinde bulunan bütün yapılar doğal malzeme kullanıla-
rak yapılmış ve kansersiz jenerasyonlar yetiştirme he-
deflenmiştir.

• Engelli bireyler düşünülerek projelendirilen parkımız-
da engelli vatandaşlarımızın uzun saatler rahatlıkla ve 
kolaylıkla vakit geçirdiği gözlenmiştir.

• Su kaynaklarının hızlı tüketimini engellemek için yağ-
mur su deposu oluşturulmuş ve sağlıklı çevre bilinci ge-
liştirilmiştir.

• Ekoloji dostu olarak projelendirilen parkta bulunan bi-
yolojik göletle insan sağlığını etkileyen kimyasal madde 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

kullanımı engellenmiş ve çeşitli türlerin kendi biyolojik 
ortamlarında yaşamalarına fırsat verilmiştir.

• Yeşil alan fazlalığını arttırmış ve kapalı alanlarda sağ-
lıksız gelişen fertler yerine bol oksijenli ortamda kaliteli 
zaman geçirme imkânı sunmuştur.

 Kaynakların sınırsız kullanımıyla birlikte ekolojik döngü-
lerde başlayan problemler, günümüzde iklimden su kay-
naklarının kıtlığına, sağlıktan beslenmeye kadar hemen 
hemen her alanda etkisini göstermektedir. Hızlı nüfus 
artışına karşın, yaygınlaşan çarpık kentleşmeyle birlikte 
Ankara gibi metropollerde bireylerin zihnen ve bedenen 
sağlıklı gelişimine zemin hazırlayacak alanlar tükenme 
noktasına gelmekle birlikte, yeşil alanlara talep ve ih-
tiyaç artmıştır. Çankaya Belediyesi, insanları bedenen 
ve zihnen sağlıksızlaştıran beton yapılardan kurtararak 
daha fazla doğal ortam sunmayı hedeflemiştir. 

Yaşar Kemal Parkında çevre dostu olmasından, doğal 
kaynakların ve malzemelerin kullanılmasına, her türlü 
kitleye hitap etmesinden halkla beraber geliştirilmesine 
kadar sağlıklı kent hedeflerine ulaşmış ve aynı zamanda 
sağlıklı yeşil alanlar arttırılarak doğal gölet gibi yapıları 
yaygınlaştırmıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

 Yaşar Kemal Parkı projesi bütçesi yaklaşık 1.926,360,000 
TL olup, parkın finansmanı hibe yolu ile sağlanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Bağbaşı Yaylası Turizme 
Kazandırılıyor

Tarihi-arkeolojik alanları ve doğal güzellikleri yönünden 
zengin bir yapıya sahip olan şehrimizde tekstil, ticaret, 
sanayi, tarım ve turizm Denizli’nin önemli sektörleridir.

Kentimiz turizm sektöründe deniz turizmi haricinde 
doğa ve kültür turizmi alanında oldukça farklı seçenek-
lere sahiptir. “Pamukkale” bu alanda ulusal ve uluslara-
rası bir lokomotiftir. Ayrıca antik kentlerimizde saklanan 
derin kültür tarihimiz, termal alanlar ve doğal güzellikle-
rimiz ile Denizli 12 ay boyunca turizme hizmet eden bir 
şehirdir. 

Denizli’nin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü ar-
tırmak, şehrin turizm potansiyelinin etkin kullanımına 
yönelik alternatif turizm alanlarını geliştirmek, bölgenin 

Projenin Amacı:

kalkınmasını sağlamak ve toplumun her kesimine hitap 
edecek şekilde faaliyetler gerçekleştirmek maksadıyla 
bu proje hazırlanmıştır. Ayrıca yılda 2 milyon turist ağır-
layan ilimize doğa, tarih ve sağlık turizmin yanında yayla 
turizmini de kazandırmak, şehrimize gelen turistlerin be-
lirli alanları ziyaret ederek ayrılmak yerine konaklamaları 
ve şehir ekonomisine katkı sağlamaları da amaçlanmak-
tadır. Projenin nihai yararlanıcıları Denizli halkı, yerli ve 
yabancı turistlerdir. 2010 yılı verilerine göre Denizli'ye 
gelen turist sayısı 2.167.382 dir. 2012 yılı Adrese Daya-
lı Nüfus Kayıt Sistemine ADNKS göre ilin toplam nüfusu 
950.557’dir. Bu rakamlar dikkate alındığında nihai yarar-
lanıcıların tahmini sayısı yaklaşık 3 milyondur.

Yayla projesi turizminin geliştirilmesi amacıyla hazırla-
nan proje; TR32 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı 
GZFT analizine göre turistik, sosyal faaliyet ve mekân ek-
sikliğinin giderilmesi maksadıyla Bağbaşı yaylası kamp 
ve mesirelik alan olarak turizme kazandırılacaktır. Bele-
diyemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet çe-
şitliliğinin ve verimliliğinin arttırılması ile yeni hizmet 
fırsatlarının belirlenmesi için yeni fikirlerin ortaya çıka-
rılması ve en önemlisi katılımcılığı artırmak amacıyla dü-
zenlediği 'Ben Buldum” proje yarışmasında birinci olan 
Bağbaşı teleferik” projesi hayata geçirilecektir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Projenin Ortakları:
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Proje, kent halkını teleferik ile buluşturan ilk proje ol-
makla beraber, kent ormanından başlayarak teleferik ile 
1400 metreye çıktıktan sonra Bağbaşı yaylasını da içer-
mesiyle 3 etaptan oluşmaktadır. Türkiye'de daha önce 
uygulanmamış bir konsept içermektedir. Projede kent 
ormanı, yayla turizmi ve teleferik tek projede birleştiril-
miştir. İsteyen kent ormanında piknik yapabilir, isteyen 
teleferikle 1400 metreden Denizli manzarasını izleyerek 
vakit geçirebilir, isteyen de yaylada konaklama ve ye-
me-içme imkanı bulunan tesisleri kullanabilirler.

1-Bağbaşı kent ormanı: Projenin girişini oluşturan alan 
134.330 metrekaredir ve rekreaktif maksatlı hizmete su-
nulmuştur. Burada piknik alanları, oturma cepleri, çocuk 
oyun alanları, büfe, WC, açık hava spor aletleri ve yürü-
yüş parkurları yer almaktadır.

2. Teleferik: Biniş ve iniş istasyonundan oluşmaktadır, 
yaylaya ulaşım ve seyir amacıyla hazırlanmıştır. Ege böl-
gesinde yapılmış olan en uzun teleferik projesidir. 1496 
metre uzunluğunda 8 kişilik 24 kabinden oluşmaktadır.
Teleferik hattı ile Bağbaşı Kent Ormanı’ndan başlayıp 
Denizli manzarasın izlenmesini sağlayarak 1400 metre 
rakımdaki üst (iniş) istasyonuna ulaşımı sağlanmaktadır. 
Teleferik saatte 1000 kişiyi taşıyacak kapasitededir.Üst 
istasyonda Denizli(ye ve Pamukkale travertenleri man-
zaralı kafeterya, seyir dürbünleri oturma terasları bulun-
maktadır. 

3-Bağbaşı Yaylası: GEKA 2014 yılı Turizm Altyapısı Ge-
liştirme Mali Destek programı kapsamında ajanstan alı-
nan hibe Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kulla-
nılmıştır. Teleferik üst (iniş) istasyonu ile arasında 2 km 
mesafede olup, ulaşım servisler veya yürüyerek yapıl-
maktadır, yol üzerinde büfe ve oturma bankları bulun-
maktadır.Yaylada konaklamak için 30 adet bungalov evi 
ile 120 kişi, çadırlı kamp alanı ile de günlük 400 kişinin 
konaklaması sağlanmaktadır.

Ayrıca restaurant, kır kahvesi, yörük çadırı, kır toplantı 
ofisi (60 kişilik), çocuk oyun alanları, (10 adet) yöresel 
ürün satış yeri, mescit, ateşli ve ateşsiz piknik alanları, 
kamp ateşi alanı, yürüyüş yolları ve açık alan spor aletle-
ri yer almaktadır. Proje alanının doğal yapısını korumak 
için orman örtüsüne en az zarar verilecek şekilde plan-
lama yapılmıştır. Mevcut patika yolda taş döşeme yapıl-
mıştır, yayla alanında ev ve bina yapımında hiçbir ağaç 
kesilmeden çalışmalar yapılmıştır. Düzenleme maksadı 
ile kullanılan bitkiler mevcut bitki örtüsü ile uyumlu ola-
cak şekilde tercih edilmiştir. Alanda oluşan çöpler için 
yer altı konteynırları ve atık sular için paket arıtma tesisi 
kurulmuştur.

Teleferik açıldığı tarihten itibaren ilk 1 ay ücretsiz olarak 
hizmet vermiştir. İlk 2,5 haftada yaklaşık 123.500 kişi 
teleferik ile zirveye çıkıp Bağbaşı yaylasında bulunan 
aktivitelerden faydalanmıştır.

Ayda ortalama 400 kişi 6 ayda 2400 kişi konaklama 
yapmıştır. Konaklayanların % 10’nu yabancı turistler 
oluşturmaktadır. Teleferikte bugüne kadar taşınan yolcu 
sayısı yaklaşık 850 bin kişidir. Hafta içi 5000 kişi, haf-

Projenin Süreci:

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılı stratejik 
planında yer alan aşağıda belirtilen stratejik amaç ve he-
deflerine uygun olarak “Bağbaşı Yaylası Turizme Kazan-
dırılıyor Projesi” hazırlanmıştır.

Stratejik Amaç 3: Denizli’nin bütününde gelişmişlik fark-
lılıklarını ortadan kaldırarak sağlıklı, yaşanabilir ve sür-
dürülebilir bir çevrenin oluşturulması Denizli halkının 
sosyal yaşamının zenginleştirilmesi ve kentlilik bilinci-
nin gelişimine katkı sağlanması,

• Halkın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek, buna 
uygun mekânlar oluşturmak ve yeşil alanları artırmak

• Denizli halkının sosyal yaşamının zenginleştirilmesi, 
kentlilik bilincinin gelişimine katkı sağlanması.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje toplam bütçesi:  39.731.395,22 TL Yayla ve Kent 
Ormanı: 16.975.639,85 (750.000 TL’si GEKA tarafından 
finanse edilmiştir) Teleferik Maliyeti: 22.755.755,37 TL  

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

ta sonu 10.000 kişidir. Aylık en az 60.000 kişi teleferik 
ile yolculuk etmektedir. Yolcuların % 15’ini yabancı 
turistler oluşturmaktadır. Denizli'nin ulusal ve ulusla-
rarası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen 
organizasyon kapsamında farklı zamanlarda yabancı ba-
sın mensuplarına ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu’na bağlı 
acenteleri konuk ederek alanın ve şehrimizin turizm ka-
pasitesi ve yayla alanı hakkında bilgiler verilerek tanıtı-
mı yapılmıştır.

Proje alanının doğal yapısını korumak için orman örtü-
süne en az zarar verilecek şekilde planlama yapılmıştır. 
Mevcut patika yolda taş döşeme yapılmıştır, yayla ala-
nında ev ve bina yapımında hiçbir ağaç kesilmeden ça-
lışmalar yapılmıştır. Düzenleme maksadı ile kullanılan 
bitkiler mevcut bitki örtüsü ile uyumlu olacak şekilde 
tercih edilmiştir. Alanda oluşan çöpler için yer altı kon-
teynırları ve atık sular için paket arıtma tesisi kurulmuş-
tur. Teleferik açıldığı tarihten itibaren ilk 1 ay ücretsiz 
olarak hizmet vermiştir. İlk 2,5 haftada yaklaşık 123.500 
kişi teleferik ile zirveye çıkıp Bağbaşı yaylasında bulu-
nan aktivitelerden faydalanmıştır. Ayda ortalama 400 
kişi 6 ayda 2400 kişi konaklama yapmıştır. Konaklayan-
ların % 10’nu yabancı turistler oluşturmaktadır.

Teleferikte bugüne kadar taşınan yolcu sayısı yaklaşık 
850 bin kişidir. Hafta içi 5000 kişi, hafta sonu 10.000 ki-
şidir. Aylık en az 60.000 kişi teleferik ile yolculuk etmek-
tedir. Yolcuların % 15’ini yabancı turistler oluşturmak-
tadır. Denizli'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını 
sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamın-
da farklı zamanlarda yabancı basın mensuplarına ve 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale 
Bölgesel Yürütme Kurulu’na bağlı acenteleri konuk ede-
rek alanın ve şehrimizin turizm kapasitesi ve yayla alanı 
hakkında bilgiler verilerek tanıtımı yapılmıştır.



128 www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

EDİRNE
BELEDİYESİ
Kırkpınar Alanı (Er Meydanı) Rekreasyon 
Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)

Vatandaşlarının temel ihtiyaçlarının dışında serbest za-
manlarında rahatlamalarını sağlayacak mekân ve tesis-
leri hizmete sunmak belediyelerin başlıca görevleri ara-
sında yer almaktadır. Bu münasebetle Edirne Belediyesi 
olarak hizmet ve yatırım öncelikleri arasında vatandaş-
ların sosyal, kültürel ve sportif alandaki temel ihtiyaç-
larının karşılanabilmesi maksadıyla “Kırkpınar Alanı (Er 
Meydanı) Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen 
Şehir)” projesini hayata geçirmekteyiz. 

Bu proje ile insanların sosyalleşmesi, kişisel beceri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesi, ekonomik hareketlilik, 
toplumsal dayanışma, spor merkezlerinin sayısının artı-
rılması,Tavuk Ormanı’nın işlevinin artırılması; alt ve üst 
yapıların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, 

Projenin Amacı:

kültürel ve tarihi mekânların restorasyonu hedeflenmek-
tedir. Ayrıca Edirne’nin ulusal ve uluslararası anlamda 
turizm, tarih, kültür ve hizmet kenti olarak cazibesinin 
arttırılması, turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet ka-
litesiyle marka şehir haline gelinmesi, bölgenin dünya 
çapında tanınırlığının arttırılması, Türkiye turizminin za-
yıf yönleri arasında yer alan “kentsel peyzaj kavramının” 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  “Kırkpınar Alanı Rek-
reasyon Projesi (Sular Üzerinde Yükselen Şehir)” şehir 
merkezine 1.90 km. uzaklıkta olması ile kolay ulaşılabilir 
bir alanda yer alacak. Vatandaşların beklentilerini kar-
şılayacak niteliklerle donatılmış olarak Edirne halkının 
hizmetine sunulacaktır.

Edirne Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Valiliği 
İl Özel İdaresi   

Projenin Ortakları:

Proje uygulama alanı Edirne’nin, eşsiz tarihi ve doğal 
güzelliğe sahip ‘Sarayiçi’ olarak adlandırılan gelenek-
sel Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin yapıldığı bö-
lümü ve yakın çevresini kapsamaktadır. Alanın doğusu 
ve kuzeyinde Tavuk Ormanı’nın bulunduğu tarihi-doğal 
sit alanı, batı ve güneybatısında arkeolojik sit alanı; ku-
zeybatısında ise Saray kalıntılarının bulunduğu tarihi sit 
alanı yer almaktadır.

Edirne, Meriç ve Tunca nehirlerine ev sahipliği yapma-
sına rağmen bu nehirlerden yeterince istifade edeme-
mektedir. Meriç etrafında kamu kurumlarına ait birkaç 
dinlenme tesisi ve restoran dışında yeterli bir rekreas-
yon ve cazibe alanı bulunmamaktadır. Kırkpınar Alanı 
Rekreasyon Projesi ile Tavuk Ormanı içinde var olan yol-
lar, bisiklet, koşu ve yürüyüş yollarına dönüştürülmüş, 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festival Alanı, Saray kalıntıları-
nın bir parçası olması sebebiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Orman haricinde kalan alanlarda gölet, yüzme havuzu, 

Projenin Süreci:
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idari binalar, restoran kafeteryalar, piknik alanları, açık 
spor tesisleri ve binalar, yürüyüş yolu, konser alanı, fuar 
ve eğlence alanı ile otopark alanı planlanmıştır.

35.000 m²’lik gölet alanında bir adet idari bina, bir adet 
restoran yapılacaktır. Bir yüzme havuzu kompleksi ve 5 
adet restoran ileriki dönemde Edirne Belediyesi tarafın-
dan projeye dahil edilecektir. Gölet alanında yelken-la-
zer eğitimi, su kayağı, deniz bisikleti gibi su sporları için 
iskele inşa edilecektir.  Spor tesislerinin içerisinde 2 bas-
ketbol sahası, 4 tenis sahası, mini izleyici amfileri, çocuk 
oyun parkı, yetişkin spor parkı ve spor alanı idari binası 
bulunacaktır. Flora ve fauna çeşitliliği, Tunca ve kolunun 
zengin güzelliği ve tarihi yapıları ile keyifli bir keşif alanı 
olan Tavuk Ormanı’nda 6.6 km’lik dolaşım yolu ile koşu 
ve bisiklet yollarının yapılması planlanmaktadır. 

Konser alanı, festival ve kutlama zamanlarında sanatçıla-
rın ağırlanacağı ve açık hava konserlerinin yapılabilece-
ği, 15.000 m²’lik, yakın çevresinden izole edilmiş, ayrıca 
alandan bağımsız hem VIP hem de biletli giriş sağlayan, 
25.000 kişiye kadar da ücretsiz seyirci kapasitesini kar-
şılayabilen bir alan olarak tasarlanmıştır. Açık hava veya 
kapalı çadır, fuar organizasyonları ve festival dönemle-
rinde etkinlikler, çeşitli organizasyonlar düzenlenebi-
lecek 7.000 m²’lik bir alan fuar ve eğlence alanı olarak 
ayrılmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı ile Olan İlişkisi: 2014-2018 dö-
nemini kapsayan onuncu kalkınma planında belirtilen 
öncelikli dönüşüm programları arasında 21. sırada yer 
alan sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı kapsamın-
da ana bileşenleri arasında spor yapma alışkanlığının ve 
hareketliliğin teşviki yer almaktadır. Bu kapsamda hayat 
mekânlarının spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak 
şekilde tasarlanması, spor alanlarının, parkların, yürüyüş 
ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi eylemler arasında 
yer almaktadır. Yapılacak olan projede bulunan bisiklet 
ve yürüyüş yolları bu dönüşüm programının eylemleri 
ile tam olarak örtüşmektedir.  Bölge Planı İle Olan İlişki-
si: 2014-2023 Trakya bölge planı içerisinde turizm ana 
önceliklerden birisi olarak yer almaktadır. Bölge genelin-
de refah seviyesi geliştirilecektir önceliği de söz konusu 
projenin temel amaçlarındadır.  Ulusal Plan Stratejiler ile 
Olan İlişkiler: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan 
“Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi’nde Edirne ili tu-

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bünyesinde barındırdığı bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları,  
gölet, yüzme havuzu, idari binalar, restoran kafeteryalar, 
piknik alanları, açık spor tesisleri,  konser alanı, fuar ve 
eğlence alanları ile Kırkpınar alanı projesi; vatandaşların 
sosyal ilişkiler kurmalarında ve geliştirmelerinde büyük 
rol oynayacaktır. Bu alanda sunulacak etkinlikler ile yeni 
arkadaşlıkların oluşması, grup içinde yer edinme ve di-
ğer grup üyelerini tanıyabilme gibi çabalar, vatandaşla-
rın sosyal yaşantısını etkileyerek olgunlaşmasını ve top-
lum hayatına alışmasını sağlayacaktır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

rizm kentleri arasında yer almakta olup bu ilde turizm 
çeşitliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılacak 
proje ile uygulama alanı içerisinde Kırkpınar güreş alanı 
ile Sağlık müzesinin de yer alması ve bu alanlarla en-
tegre bir sosyal-kültürel alan oluşturulacağından proje 
Edirne ilinin kültürel kimliğine olumlu etkiler yapacaktır.

Edirne Belediyesi olarak projeleri çizdirilen “Kırkpınar 
Alanı (Er Meydanı) Rekreasyon Projesi (Sular Üzerinde 
Yükselen Şehir)” için,  Edirne Belediyesi liderliğinde İl 
Özel İdaresi işbirliği ile Trakya Kalkınma Ajansı’na Gü-
dümlü Proje Desteği başvurusu yapılmış, proje maddi 
destek almaya hak kazanmıştır. 12 Aralık 2015 tarihin-
de Trakya Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmış-
tır. Yaklaşık maliyeti 9.750.00,00 TL olan projenin % 
42,31’i (4.125.000,00 TL) Edirne Belediyesi, % 48,72’si 
(4.750.000,00 TL) Trakya Kalkınma Ajansı, % 8,97’si 
(875.000,00 TL) Edirne İl Özel İdaresi tarafından karşı-
lanmaktadır.

Kırkpınar Alanı (Er Meydanı) Rekreasyon Projesi (Su-
lar Üzerinde Yükselen Şehir)” uygulama işi 1. Etabı için 
Edirne Belediyesi olarak ihaleye çıkılmış olup yüklenici 
firma ile 11.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Projenin 1. etap uygulama işi 24.01.2017 tarihinde ta-
mamlanacaktır.   

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

İNEGÖL
BELEDİYESİ
Yamaç Paraşütü Pisti ve Doğa 
Sporları Turizm Merkezi (Dostum)

Hizmet yelpazesini her geçen gün artıran İnegöl Beledi-
yesi; marka değerleri ile gelişerek büyüyen İnegöl için 
gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla, şehrin bilinirlik ve 
prestijini arttırmaya çalışırken, ilçe halkının yaşamaktan 
mutlu olduğu bir şehri yeniden imar etmek için hem eko-
nomik, hem de sosyokültürel alanda çeşitli çalışmalara 
imza atıyor. Doğa ve sağlık turizmi son yıllarda dünyada-
ki turizm sektörü içerisinde en önemli paya sahiptir. Bu 
durumdan hareketle doğa, sağlık ve turizm konusunda 
eşsiz imkânlara sahip, adeta oksijen deposu olan, şeh-
rin siluetine ve coğrafi yapısına uygun kırsal turizmin 
yenilikçi projelerinden biri olan Yamaç Paraşütü Pisti Ve 
Doğa Sporları Turizm Merkezi (DOSTUM) hayata geçiril-
mektedir.  Bu proje, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı des-
teklemekle birlikte, alternatif turizm ve ekonomi alanları 

Projenin Amacı:

oluşturan en önemli tarım dışı gelir getirici unsur olma 
özelliğini de taşımaktadır. Bu sebeple DOSTUM yörenin 
ihtiyaçları ekseninde özendirici ve aksiyonel bir yapıya 
sahip olmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda doğa yürüyüş-
leri, okçuluk, motocross, bisiklet, atv safari, offroad, foto 
safari, yamaç paraşütü, hafif sivil uçaklar, balık tutma, 
deniz bisikleti ve kampçılık dallarında alanında uzman 
kişilerce teorik ve pratik dersler verilmektedir. Bu saye-
de gelecek nesillerimize spor kültürü bilincini oluştur-
mak ve turizmle ilgili çalışmaların vizyoner bir yaklaşım 
içerisinde programlı bir çalışmayla yürütülmesi hedef-
lenmektedir.

 İnegöl Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA).

Projenin Ortakları:

Doğaseverlerinin yeni adresi, adrenalin tutkunlarının al-
ternatif spor dallarıyla renklendireceği DOSTUM projesi 
adına hibe desteği kararı alınarak 2015 yılı içerisinde 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) baş-
vuruldu. DOSTUM, BEBKA’ya sunulan toplam 121 baş-
vuru arasından seçilerek Ağustos 2015 tarihinde destek 
almaya hak kazandı. Bu sayede 774.000 TL olan maliye-
tin 351.000 TL’si BEBKA’dan finanse edilmiş olup, geriye 
kalan kısmı ise İnegöl Belediyesi bütçesiyle karşılandı. 
DOSTUM’a start verildikten sonra projenin ilk etkinliği, 
“Türk Hava Kurumu İnegöl Sportif Havacılık Kulübü’nün” 
destekleriyle, 2015 yılı içerisindeki 30 Ağustos Za-
fer Bayramı kutlamaları kapsamında Cerrah üzerindeki 
Seyran Tepe mevkiinde 80 kadar sporcunun iştirakiyle 
gerçekleşti. Sporseverlerin ve adrenalin tutkunlarının 
yeni adresi olacak Kıran ve Çiftlik mahallelerinin üzer-
lerinde bulunan, Uludağ’ın eteklerindeki 2232 rakımlı 
Aktaş Tepesi’nde kurulacak yamaç paraşütü kalkış pis-
tine de Kasım 2015 tarihinde ilk kazma vuruldu. Ya-
maç paraşütü sevdalılarını yetiştirmek maksadıyla 28 

Projenin Süreci:
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Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Kurumu ve 
THK İnegöl Sportif Havacılık Kulübü ile ortaklaşa düzen-
lenen yamaç paraşütü uçuş eğitimi kursu verildi. BEB-
KA desteği ile hayata geçirilen ‘Doğa Sporları ve Turizm 
Merkezi’ binasının temel atma töreni ise 2 Nisan 2016 
tarihinde gerçekleştirildi. Hangar, pist ve sosyal tesisleri 
içinde barındıran 80.000 m² ‘lik alanın yapım çalışmaları 
da tamamlandı. Ayrıca projenin önemli ayaklarından biri 
olan hafif sivil uçuşlarda kullanılacak olan iki oturum-
lu uçağın alımı yapıldı. Proje tüm bu çalışmalar sonucu 
tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

Doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının yeni adre-
si olan, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahip-
liği yapacak DOSTUM projesi ile Yeniceköy Mahallesi 
ve dolayısıyla İnegöl’ümüz, yeni bir cazibe merkez-
ine kavuştu. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin ha-
yata geçmesiyle ilçemizde kırsal turizm ve ekonomi 
potansiyelini geliştirmeyi bu sayede Yeniceköy Ma-
hallesi ve çevresindeki kırsal bölgeye yerli ve yabancı    
turistler çekilerek bölgede ekonomik etkinliğin artması 
beklenmektedir. DOSTUM ile kırsal bölgelere yapılan 
yatırımların artması bölgenin ekonomik gelişmeyle bir-
likte sosyal ve kültürel anlamdaki gelişimine de zemin 
hazırlayacaktır. Yeni bir cazibe merkezi olacak DOSTUM, 
doğa tutkunlarına sunacağı alternatif spor dalları ile 
sporun hayatımızın bütün alanına yayılması gerçeğini 
ortaya koyacaktır.  Bu konu da verilen eğitimlerde, ya-
maç paraşütü dışında trekking, foto safari ve kampçılık 
branşında 69, bisiklet branşında 25, okçuluk branşında 
22; yamaç paraşütü eğitimi 30, motocross eğitimi 10 
ve acil durum eğitimi alan 33 kişiye sertifika verilmiştir. 
Kurulan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde doğa-
severlerimiz doğa yürüyüşleri, okçuluk, moto-
cross, bisiklet, atv safari, offroad, foto safari, yamaç 
paraşütü, hafif sivil uçaklar, balık tutma, deniz bisikleti, 
kampçılık gibi pek çok doğa sporunu yapma imkânıy-
la sporseverlerimizin doğa sporlarına ilgisi artacaktır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik alan 6:  Sosyal hayat ve sosyal belediyecilik

Stratejik amaç 6.6: Sporda tesisleşmeyi desteklemek

Hedef 6.6.2: Spor aktivite alanları yapmak

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi: 775.000TL

Finansmanı: Projenin 351.000 TL’si Bursa Eskişehir Bi-
lecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşılanarak, 
424.000TL’lik kısmı ise İnegöl Belediyesi Başkanlığı’nın 
özkaynakları tarafından finanse edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Orhangazi Şehir Parkı Projesi

Çarpık yapılaşma ve sanayileşme sonucu doğadan ko-
pan insanın tabiatla bütünleşmesini sağlayan yeşil alan-
lar, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli gösterge-
lerindendir. Türkiye'nin en kalabalık ve en gelişmiş şehri 
olan İstanbul’ da yaşayan insanlar için yeşil alan ihtiyacı 
vazgeçilmez kabul edilmekle beraber, düzensiz kentleş-
me sonucu yeni yeşil alanlar oluşturmada ortaya çıkan 
problemler, rant kaygısı, sınırlı arazilere sahip olunması 
ve mülkiyet meseleleri, var olan mevcut yeşil alanların 
düzenlenmesinin yanı sıra yeni yeşil alan arayışlarını da 
beraberinde getirmiştir.

İstanbul’a, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik 
değerleri ile özdeşleşen, şehrin  kültür ve turizm alanla-
rındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan, refah seviyesi-
ni yükselten, planlarını verimli bir araç olarak kullanan, 
küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırmak 

Projenin Amacı:

için belediyemizce 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Dü-
zeni Planı yapılarak,  yerleşim alanlarında mekân kalite-
sini yükseltmek politikası ile; Maltepe ilçesi, Orhangazi 
Şehir Parkı uygulaması ile kentsel açık-yeşil alanların 
önemini vurgulamanın yanı sıra, mevcut yeşil alan kali-
tesinin artışını sağlayarak, halkın nefes alması, eğlence, 
spor ve sosyal aktivitelerinin bir arada verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Orhangazi Şehir Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı tarafından yapılmıştır. Projenin ortağı bulunma-
maktadır.

Projenin Ortakları:

İstanbul ili Maltepe ilçesinin sahil kısmını oluşturan Orhan-
gazi Şehir Parkı; Turgut Özal Bulvarı ile Marmara Denizi üze-
rinde yaklaşık 120 ha'lık bir alanı kapsamaktadır. 19 ha’lık 
kısmı mevcut dolgu alanı, 101 ha’lık kısmı ilave dolgu alanı 
şeklindedir. Alandaki dolgu çalışmaları sırasında, İstanbul 
genelinde yapılan bütün kazı çalışmalarının dolgu malze-
meleri kullanılarak maliyet asgariye indirilmiştir. Alan “rek-
reasyon alanı” olarak düzenlenmiş, bünyesinde kafeterya-
lar, spor sahaları, koşu ve bisiklet parkurları, çocuk oyun 
alanları gibi her yaş grubuna hizmet edebilen fonksiyonlar 
planlanmıştır. Projede genel şema; miting, rekreasyon ve 
spor aktivitelerine yönelik olarak 3 temel üzerine kurgu-
lanmış olup spor aktiviteleri kısmında; futbol, basketbol, 
voleybol, tenis, mini golf sahaları, bisiklet ve yürüyüş yol-
ları, kondisyon alanlarının yanı sıra, su sporları yelken gibi 
faaliyetlere de yer verilmiştir.

Ayrıca tüm insanların rekreasyon ihtiyaçlarına yönelik 
çok çeşitli aktivite alanları zengin mekân kurgusu içinde 
çözülmüştür. Kendi içerisinde de zonlara ayrılan bu alan-
larda, çocuklara hizmet etmesi hedeflenen çocuk dünya-
sı adasında; macera parkları, deneysel eğlence alanları, 
çocuk arkeoloji parkı, çocuk müzik oyun alanı, uçurtma 

Projenin Süreci:
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İnsanları bir araya getiren kent parkları, insanların bir 
araya geldiği en güzel açık hava mekanlarıdır. Bu parklar, 
insanın doğa ile iç içe, sosyalleşme ve kültürel anlamda 
kendini dünyaya ait hissetmeyi başarabilmesini sağla-
maktadır.Maltepe İlçesi, Orhangazi Şehir Parkı Projesi bu 
kapsamda irdelendiğinde; 

Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip metropolü olan İstan-
bul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'den, Tuzla'ya, E-5 ile 
sahil kısmı arasında kalan bölgede yoğun bir yerleşik nü-
fus barınmaktadır. Bu yerleşik nüfus, E-5 ile sahil arasın-
da kalan bölgede kullanıcılara bölgesel ölçekte hizmet 
veren yeteri sayıda ve nitelikte kapsamlı rekreasyon ala-
nı olmaması sebebiyle özellikle hafta sonları Kalamış'tan 
başlayan ve Pendik Marina'ya kadar uzanan sahil kısmı-
nı yoğun olarak kullanmakta iken tüm İstanbul’a hizmet 
edebilecek yeterli büyüklükteki bir rekreasyon alanı ihti-
yacı sağlanmıştır. İstanbul’un Anadolu yakasında; çocuk-
ların oyun oynayabilecekleri, aktivite yapabilecekleri, 
eğlenebilecekleri, oynarken eğitilebilecekleri mekanla-
rın geliştirilmesi, gençlerin deniz ve kara sporu yapmala-
rına, eğlenmelerine, dinlenmelerine, gezmelerine yöne-
lik alan tahsislerinin yapılması ve imkanların sunulması, 
orta yaş ve yaşlı kesimden kullanıcıların spor yapmaları, 
dinlenmeleri, denizle bütünleşebilmeleri, buluşmaları 
ve sohbet etmelerine olanak tanıyan alanların tasarlan-
ması, sağlıklı yaya-taşıt ilişkiler sisteminde ulaşım siste-
minin çözülmesi, gerekli sayıda otopark alanlarının ayrıl-
ması, tüm engellilere yönelik mekan organizasyonların 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda do-
natı alanları ve yeşil alan eksikliği ile bunların dengesiz 
dağılımının toplumsal eşitsizlikleri ve mekansal ayrış-
maları derinleştiren ve yaşam kalitesini düşüren etken-
ler olduğu gerçeğinden hareketle; yaşam kalitesi yüksek,  
sürdürülebilir sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulma-
sı, yerleşik alanlarda donatı ve sosyal çevresi itibariyle 
kendine yeterli yaşam alanlarının geliştirilmesi için Na-
zım İmar Planları ile Uygulama İmar Planlarındaki  “Yeşil 
Alan”  donatısının kamu yararı ilkesi gözetilerek müm-
kün olduğunca korunması ve revize edilmesi gerekliliği 
ile yeni yeşil alanlar oluşturularak sosyal, kültürel ve rek-
reasyonel yeşil alanlar olarak daha fonksiyonel kullanımı 
açısından kent bütünü içinde yeterli, dengeli ve kaliteli 
hale getirilerek, kentsel hizmet ve fırsatlardan toplumun 
tüm kesimlerinin eşit yararlanabilme olanaklarının arttı-
rılması açısından Orhangazi Şehir Parkı bir model kabul 
edilmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

tepesi, büfe, vitamin kafe, boyama etkinliği platformları, 
satranç, müzik dinleme köşeleri, açık çocuk müzesi gibi 
faaliyetler tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra hem gençlere 
hem de yetişkinlere hizmet etmesi açısından kaykay, 
bisiklet eğitim ve gösteri platformları, frizbi oyun alanı, 
model araba, helikopter yarış alanları, model su teknesi 
ve gemileri yarış havuzları, bitki gösteri alanları, seyir lo-
caları, yürüyüş parkurları ile kullanıcıların temel gereksi-
nimlerine yönelik olmak üzere büfe, piknik alanları, çay 
bahçeleri, kafeteryalar projede tasarlanan diğer fonksi-
yonlardır. Projenin diğer bir bileşeni olan miting ve gös-
teri alanı, kendi içerisinde de şölen çayırı ve gösteri ala-
nı olarak ikiye ayrılmıştır. 150.000 m² büyüklüğündeki 
alanda seyir düzeni içinde yaklaşık 500.000 kişinin aynı 
anda toplanmasına imkan sağlanmıştır. Proje bütününde 
dolgu alanlarında yapılacak mimari mekanların, yönet-
melikler çerçevesinde çelik konstrüksiyon, sökülüp takı-
labilir ve hafif malzemelerle üretilmesi öngörülmüştür. 
Spor faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede ihtiyaçların 
karşılanabildiği 2 adet 800 ve 740 m² büyüklüğünde 
spor tesisi yapıları tasarlanmıştır. Bunlarla beraber İstan-
bul’un genelinde özellikle sahil kesimlerinin bu tür rek-
reasyon alanlarının ortak meselesi olan, otopark ihtiyacı 
bu projede değerlendirilmiş olup yaklaşık 2.700 araca 
hizmet edebilecek parçalı otopark alanları oluşturulmuş-
tur. Proje alanının bitki dokusu çok büyük ağaçlardan 
oluşmamakla beraber, genellikle yapraklı ağaç tiplerini 
barındırmaktadır. Ayrıca alan ulaşım açısından ise ol-
dukça erişilebilir bir noktada olup kuzeydoğu sınırı olan 
Turgut Özal Bulvarı (Pendik Sahil Yolu) yakın mesafe ve 
E-5 karayolu yaklaşık 1,5 km uzaklıktadır. Yine denizyolu 
açısından da proje alanının kuzeyinde yaklaşık 1,5 km 
uzaklıkta Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi yer almaktadır. 

biçimlendirilmesi ve tüm kesimden, her yaş grubundan 
kullanıcıların gösteri organizasyonları yapabilecekleri, 
her türlü etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri, resmi tö-
ren ve kutlamaların yapılabileceği, sahne gösterileri ile 
müzik organizasyonların gerçekleştirileceği ayrıca sivil 
toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kitlelerle buluşa-
bilecekleri, 500.000 kişiye hitap eden miting alanının 
düzenlenmesi sağlanarak, sonuçta İstanbul’un geneline 
hizmet eden yeni bir odak noktası oluşturularak İstan-
bul İli, Maltepe İlçesi, Orhangazi Şehir Parkı ile kentsel 
açık-yeşil alanların önemini vurgulamanın yanı sıra, mev-
cut yeşil alan kalitesinin artışını sağlayarak, kent halkının 
nefes alması, eğlence, spor ve sosyal aktivitelerinin bir 
arada verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Projenin finansmanı İBB tarafından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Sultanbeyi Gölet Projesi

Çarpık kentleşme ve sanayileşme sonucu doğadan ko-
pan insanın, doğaya yakınlaşıp bütünleşmesini sağlayan 
ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez unsuru olan yeşil alan-
lar, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli gösterge-
lerindendir. Bu bağlamda; Türkiye'nin en kalabalık ve en 
gelişmiş şehri olan İstanbul’ da yaşayan insanlar için, 
yeşil alan ihtiyacı vazgeçilmez kabul edilmekle beraber, 
düzensiz kentleşme sonucu yeni yeşil alanlar oluşturma-
da ortaya çıkan problemler, rant kaygısı, sınırlı arazilere 
sahip olunması ve mülkiyet sorunları, var olan mevcut 
yeşil alanların düzenlenmesi yanı sıra yeni yeşil alan ara-
yışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple her yaş 
grubu dikkate alınarak halkın maksimum faydalanabile-
ceği, şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak, rahatça 
dinlenip temiz hava alabileceği mevcut yeşil alanların 
revizyonları ve yeni yeşil alan düzenlemeleri daha da 
önem kazanmıştır.

 “İstanbul’a; sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik 
değerleri ile özdeşleşen, kentin öncelikle kültür ve tu-
rizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan, çev-
resel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini 
mekana yansıtarak hayat kalitesini yükselten, ekonomik 
yapısını bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet 
ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren, etkin ve katılımcı 
bir kent yönetimi yapılandırmasında, kurumsal ve me-
kansal planlarını verimli bir araç olarak kullanan, küresel 
ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırmak” ama-
cıyla Büyükşehir Belediyemizce 1/100.000 ölçekli İstan-
bul Çevre Düzeni Planı yapılarak,  Yerleşim Alanlarında 
Mekansal Kaliteyi Yükseltmek ve bu strateji altında da 
“İstanbul’da yaşayan tüm kesimleri kentle bütünleştiren 
kentsel donatı alanlarının ve kamusal açık alanların kent 
bütünü içinde yeterli, dengeli ve kaliteli hale getirilerek; 
kentsel hizmet ve fırsatlardan toplumun tüm kesimle-
rinin yararlanabilme olanaklarının arttırılması ile fırsat 
eşitliği sağlanarak toplumsal ayrışmaların önüne geçil-
mesi ” politikası ile; İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Gölet 
Parkı Projesi yapılmıştır.

Projenin Amacı:

 Projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

 İstanbul’un Anadolu Yakasında yer alan, 35 km² yüz ölçü-
me ve 309.347 kişilik nüfusa sahip Sultanbeyli İlçesi’nin 
vizyonuna önemli katkı sağlayan “Sultanbeyli Gölet Parkı 
Projesi” toplamda 140.000 m²lik bir alana sahip olup söz 
konusu alanın uygulamasında;  alanda yoğun kullanımı 
olan 4.700m² lik piknik alanları (100 adet piknik masası ), 
2200m²lik (tek parça) çocuk oyun alanı, spor tesisleri, ska-
te park, su oyun parkı, çocukların ebeveynleriyle beraber 
kullanabilecekleri yamaç kaydırağı,  açık hava sınıfı gibi 
aktiviteler parkın bir bölümünde toplanmış, seyir terasları 
(290 m²lik 5 adet), su oyun gösterileri, sosyal tesis ve din-
lenme alanları ise alanın diğer bölümlerinde planlanarak 

Projenin Süreci:
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uygulamaya geçirilmiştir. Aynı zamanda Anadolu Yakasının 
en büyük rekreasyon alanlarından biri olan bu proje, gö-
let odaklı olup alanın 36.000 m²lik kısmını kapsamakta ve 
gölet üzerinde tasarlanan lazerli gösteri havuzu yıl içinde-
ki ramazan şenlikleri, resmi bayramlar, fetih v.b.  günlerde 
insanların temaşa edecekleri, eğlenecekleri yoğun ilgi gö-
ren çeşitli etkinliklerle izleyenlere adeta görsel şölen sun-
maktadır.  Yine küresel ısınma ile birlikte meydana gelen 
güneşin zararlı ışınlarından çocukları korumak adına as-
ma-germe sistemi (6 silindirik ayak üzerine 3 adet yaklaşık 
25 m.lik açıklığı geçecek şekilde  40 tonluk çelik makaslar 
oturtularak 5m.x3m.lik temel ayakları üzerine montajı ya-
pılan 12 adet gergi noktası) ile 3000 m²lik yarı gölge oyun 
alanları ve yıllardır atıl durumda olan küçük yaş gruplarının 
bilinçsizce kullanımı sonucunda birçok boğulma vakaları-
na da sebebiyet veren gölette, çocukların bu eğilimleri de 
göz önüne alınarak su ile temasını arttırılarak 650 m²lik su 
oyun parkı oluşturulmuştur.   Bunların yanı sıra alanda top-
lamda 5800 m²lik spor sahaları (basketbol, futbol, voleybol 
sahaları, tenis kortları), yürüyüş alanları, özel olarak tasarla-
nan banklarda dinlenme, kitap okuma yanı sıra kullanıcıla-
rın güneşlenmeleri için seyir terasları ile toplamda 3.000 
kişilik 3 adet amfi bulunmaktadır. Sultanbeyli Gölet Parkı 
muhteşem peyzaj uygulamalarına ve yalnızca Sultanbeyli 
ilçesinde yaşayan nüfusa değil tüm İstanbulluların yaz ay-
larında tercih edecekleri rekreasyon alanlarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Ayrıca park engelli vatandaşların da rahatlıkla 
kullanabileceği şekilde tasarlanarak görme engelli vatan-
daşlar için kılavuz yollar (819 m.), ikaz döşemeleri, engelli 
rampaları (32.8 m.) kullanılmıştır. 

Yine Sultanbeyli Gölet Parkı ilkbahar ve sonbahar mevsim-
lerindeki bitkisel çeşitliliğinin (4.100 adet ağaç, 800.000 
adet mevsimlik çiçek, 200.000 adet lale) sunduğu görsel 
şölen de göz önüne alınarak parkımızın birçok noktası fo-
toğraf sanatçılarımızın yoğun ilgi göstereceği çok özel çe-
kim noktaları ve seyir terasları ile desteklenmiştir. Bunun 
yanı sıra gündüz saatlerinde insanların çeşitli gereksinim-
lerini karşılayan parkların, gece kullanımı için de aydınla-
tılması açısından, gün ışığından farklı bir çekicilik ve görsel 
algılama özelliği kazandırılmak suretiyle, dinlendirici, eğ-
lendirici ve cazip mekânlar oluşturulmuştur.

Kentlerde yaşayan insan nüfusunun fazlalığı, kişi başına dü-
şen yeşil alanların standartların altında kalması ve var olan 
yeşil alanlara ulaşımın sınırlı olması gibi nedenler toplum 
sağlığını tehdit eden unsurlardır. Farklı yaşam tarzlarında 
insanların bir araya geldiği, insan çeşitliliğinin oluşumuna 
bağlı olarak, sosyal yaşamın ve kişiler arasındaki sosyal ak-
tivitelerin farkında ya da farkında olmadan görsel etkile-
şim ile yaşandığı en güzel açık hava mekânları olan yeşil 
alanlarla (kültürel ve iklimsel koşullara göre bitki ve ağaç 
türleri, farklı oyun elamanları, spor aletleri, havuz ve fıski-
yelerle) bu unsurlar bertaraf edilmektedir. Böylece doğa ile 
iç içe olan insan hem daha pozitif duygulara sahip olmakta 
hem de sosyalleşme ve kültürel anlamda kendini dünyaya 
ait hissetmeyi başarabilmektedir. Gölet Parkı bu kapsamda 
irdelendiğinde; alanın öncesinde adeta bir bataklık ve çöp 
alanı olması hem fiziksel hem de görsel kaliteyi düşüren 
bir etmen iken, dinlenme, sosyal ve sportif aktivitelerin 
yapıldığı alanlar dışında restoran, kafeterya, donatı alanla-

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

rı ve yeşil alanlar ile burayı kullanan nüfus yoğunluğu da 
göz önüne alındığında “İstanbul’da yaşayan tüm kesimleri 
kentle bütünleştiren kentsel donatı alanlarının ve kamusal 
açık alanların kent bütünü içinde yeterli, dengeli ve kaliteli 
hale getirilerek; kentsel hizmet ve fırsatlardan toplumun 
tüm kesimlerinin yararlanabilme olanaklarının arttırılması 
ile fırsat eşitliği sağlanarak toplumsal ayrışmaların önüne 
geçilmesi ” politika ve hedefinin Sultanbeyli İlçesi’nde ha-
yata nasıl geçirildiğinin en güzel örneğini teşkil etmektedir.

Kentin farklı kesimlerindeki, farklı sosyo-ekonomik özel-
liklere sahip, farklı eğilim ve beklentiler içerisindeki olan 
kullanıcıları çekebilecek nitelikte ve tüm kent halkına hiz-
met verebilecek büyüklükte olup Sultanbeyli İlçesi’nde; 
çevresel kaliteyi artırarak bölgenin simgesi haline gelmiş 
yeşil ve yaşanabilir bir İstanbul için, güzel bir uygulama 
olmuştur.  Bunun yanı sıra farklı yaş grupları için düzenlen-
miş çocuk oyun alanları, dinlenme ve gezinti alanları, seyir 
terasları, yürüyüş alanları, çeşitli ölçeklerde ve işlevlerdeki 
spor alanları, çok amaçlı kullanılabilecek toplanma alanları, 
anfi tiyatro, sosyal tesis gibi kullanıcıları bir araya gelme-
ye özendirecek nitelikte işlevlerin yer alması ilçe halkının 
sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan alanlar ortaya 
çıkarmıştır. Gölet projesi her yönüyle sosyal yaşamı des-
tekleyen bir proje olma özelliği taşımaktadır

 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda do-
natı alanları ve yeşil alan eksikliği ile bunların dengesiz 
dağılımının toplumsal eşitsizlikleri ve mekansal ayrış-
maları derinleştiren ve yaşam kalitesini düşüren etken-
ler olduğu gerçeğinden hareketle; yaşam kalitesi yüksek,  
sürdürülebilir sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulma-
sı, yerleşik alanlarda donatı ve sosyal çevresi itibariyle 
kendine yeterli yaşam alanlarının geliştirilmesi için Na-
zım İmar Planları ile Uygulama İmar Planlarındaki  “Yeşil 
Alan”  donatısının kamu yararı ilkesi gözetilerek müm-
kün olduğunca korunması ve revize edilmesi gerekliliği 
ile yeni yeşil alanlar oluşturularak sosyal, kültürel ve rek-
reasyonel yeşil alanlar olarak daha fonksiyonel kullanımı 
açısından kent bütünü içinde yeterli, dengeli ve kaliteli 
hale getirilerek, kentsel hizmet ve fırsatlardan toplumun 
tüm kesimlerinin eşit yararlanabilme olanaklarının arttı-
rılması açısından Sultanbeyli Gölet Parkı bir model kabul 
edilmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

 Projenin Finansmanı İBB tarafından sağlanmıştır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İzmirdeniz

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin temel vizyo-
nundan biri İzmirlilerin tercihleriyle oluşan gerilimi dü-
şük yaşam biçiminin tahrip edilmesini önleyerek yaşam 
kalitesini geliştirmektir. İzmir’in huzurlu yaşamını koru-
yarak, yaşam kalitesini geliştirmek adına iç körfez, kıyılar 
ve kent teraslarının yapımına yönelen bir tasarım strate-
jisi çalışması yapılmıştır. İZMİRDENİZ - İzmirlilerin Deniz-
le İlişkisini Güçlendirmek için Tasarım Stratejisi bu giri-
şimin sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada belirlenen ana 
ilkeler değişik tasarımcılar tarafından ele alınarak fikir 
projeleri geliştirilmiş, çeşitlilik içinde bir birlik oluşturul-
muştur.  İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcı süreçlerle 
elde ettiği fikirleri bir yandan kentsel tasarım projeleri 
hazırlayarak hayata geçirmekte diğer yandan önemli kıyı 
yapıları için planlama süreçlerini tamamlamaktadır. 

       

Projenin Amacı:

• Birinci düzeyde, iç körfezin bir gösteri mekânı olarak 
tasarlanması yer almaktadır. İzmir’in nüfusu körfezin ya-
maçlarına bir amfitiyatr yerleşir gibi yerleşmiş ve iç kör-
fezi adeta bir tiyatro sahnesi haline getirmiştir. Bu mekâ-
nın bir gösteri mekanı olarak düzenlenmesi, toplumun 
her katmanının yaşam kalitesine olumlu etki yapacaktır.

• İkinci düzeyde, kıyı bölgesine bir yer olarak anlam ka-
zandıracak ve mekan kalitesini artıracak tasarım projele-
ri bulunmaktadır. İzmirli kıyı alanlarını değişik biçimler-
de kullanmaktadır. Bu kıyı kullanışlarına tasarımla yeni 
düzenlemeler getirilmesi ve zenginleştirilmesi hedef-
lenmektedir. 

• Büyüyen ve yamaçlara tırmanan kentte herkes her gün 
kıyıya inerek denizle ilişki kuramamaktadır. Üçüncü dü-
zeyde, kentlinin kıyıya inmeden denizle görsel olarak 
ilişki kurmasını sağlayacak, sosyal etkinliklerini gerçek-
leştirebileceği, kent teraslarının düzenlenmesi hedef-
lenmektedir. 

İzmir Halkı

Projenin Ortakları:

İZMİRDENİZ projesi kentsel proje üretme açısından 
yenilikçi bir model önermektedir. Yarışma veya kamu 
ihale yöntemi ile proje üretme biçimine alternatif ola-
rak katılımcı, birlikte üretme anlayışı ile kurgulanmıştır. 
İzmir’e gönül vermiş bilim, sanat ve kültür insanlarının 
katılımıyla 2011 yılında İzmir Tasarım Forumları yapıl-
mış, katılan tasarımcılar ve uzmanlar ile iç körfezin ye-
niden düzenlenmesinde öncelikli olan stratejiler, tasa-
rım ve uygulama esasları tartışılmış ve tasarım stratejisi 
kitabı hazırlanmıştır. Tasarım kökenli üyelerden oluşan 
Danışma Kurulu gönüllü çalışan proje gruplarına (şehir 

Projenin Süreci:
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plancısı, mimar, peyzaj mimarı, endüstriyel tasarımcı, 
deniz bilimciler gibi farklı disiplinlerden profesyoneller, 
akademisyenler  ve öğrencilerden oluşan) koordinatör-
lük yaparak tasarım fikirlerinin geliştirilmesi sağlanmış-
tır. Ortaya çıkan fikir projeleri belli bir aşamaya gelince 
toplumun değişik kesimlerine sunularak onların eleştiri-
lerine ve önerilerine açılmıştır.  Yaklaşık 40 km’lik sahil 
şeridi 4 alt bölgeye ayrılmış ve her alt bölge farklı bir 
tasarım grubu tarafından çalışılmıştır. Tasarım grupları fi-
kir projelerini geliştirdikten sonra bu fikirlerin hayata ge-
çirilmesi için Belediye bünyesinde şehir plancısı, mimar, 
peyzaj mimarı, endüstriyel tasarımcı ve mühendislerden 
oluşan ve uygulama projelerini hazırlayacak bir tasarım 
ekibi kurulmuştur. Bu ekip, 2012 yılından beri, geniş bir 
katılımla üretilen fikir projelerini hayata geçirmek adına 
uygulama projelerini hazırlamakta ve yapım sürecini ko-
ordine etmektedir.Projeler hayata etaplar halinde geçi-
rilmektedir. Öncelikle eskimeye uğrayan, acil müdahale 
gerektiren ve kentli tarafından yoğun kullanılan bölgeler 
ele alınmıştır. Pasaport, Konak, Göztepe ve Bostanlı kı-
yıları etaplar halinde projelendirilmekte ve yapımı ger-
çekleştirilmektedir. İlk uygulama Pasaport olarak bilinen 
kentin eski liman bölgesinde 750 metrelik kıyı kesimin-
de yapıldı. İzmirlilerin buluşma mekanı olan Pasaport’ta 
kafeler için özel tasarlanmış gölgelikler, kesintisiz yaya 
ve bisiklet yolu, meydan tasarımları, aydınlatmalar, kent-
sel mobilyalar, ücretsiz internet erişim alanı ve kiralık 
bisiklet noktaları düzenlendi. Konak-Karataş bölgesinde 
de bisiklet ve yayalar için tasarlanmış yollar, otopark dü-
zenlemeleri, gün batımının izleneceği çim amfi, palmiye 

ormanı, amatör balıkçılar için olta birimleri, oyun alanla-
rı, sebiller,  kendini temizleyen hijyenik şehir tuvaletleri 
yerleştirildi. Güzelyalı - Göztepe kıyılarına tarihinde var 
olan ancak yitirilen ahşap iskeleler yeniden yapıldı, bu 
bölgeye de şehir tuvaletleri, kentsel mobilyalar, sanat 
objeleri yerleştirildi. Peyzaj düzenlemeleri ve özel ay-
dınlatmalar yapıldı. Tasarım faaliyetlerinin yanı sıra kı-
yıda yer alan kullanılabilir durumdaki mevcut yapı cep-
helerinin düzenlenmesi, görsel kirliliğin giderilmesi için 
ilçe belediyesi, meslek odası, dernek ve bölge yaşayan-
larının katılımıyla tasarım rehberi çalışmalarına başlan-
dı. Bostanlı Deresi Yaya Köprüsü ve Bostanlı Rekreasyon 
Alanı Çevre Düzenlemesi 1. Etap çalışmaları kapsamında 
37 bin m² alanda çevre düzenlemesi yapıldı. Bostanlı 
Deresi üzerinde 46 metre uzunluğunda, yaya sürekliliği-
ni sağlayacak yeni bir yaya köprüsü inşa edildi. Bölgeye 
görsel anlamda zenginlik katan,  toplanma ve huzurlu bir 
dinlenme olanağı yaratan “Gün Batımı Platformları” her 
yaş grubu tarafından beğenildi. Rekreasyon olanaklarını 
keyifli hale getiren  ve insanların açık alanda yapacakları 
faaliyetleri çeşitlendirmeyi amaçlayan özel tasarlanmış 
kentsel mobilyalar, iklime uygun peyzaj düzenlemele-
ri, sportif faaliyet alanları, yaratıcı çocuk oyun alanla-
rı ile yaşamın ve mekanın kalitesi arttırıldı.  İzmirdeniz 
projesinin yanı sıra "Büyük Körfez Projesi" ile körfezin 
yüzülebilecek kadar temiz hale getirilmesi, deniz suyu 
kalitesinin ve canlı çeşitliliğinin artırılması çalışmaları da 
yürütülmektedir. Bu iki büyük proje, İzmirdeniz ve Büyük 
Körfez Projesi ile İzmir’in yeniden deniz kenti kimliğine 
kavuşması hedeflenmektedir. 
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Gerilimi düşük huzurlu bir yaşam çevresi sağlanıyor: 
Farklı yaş grupları ve sosyal kesimler gözetilerek kıyının 
temel kullanım ve ihtiyaçlar açısından kullanılabilirliği 
artırılarak kullanıcıların açık havada geçirdikleri sürenin 
artırılması sağlanmıştır.Açık alandaki faaliyetlerin çe-
şitliliği ve kalitesi geliştirilerek kıyıda geçirilen sürenin 
artması, dinlendirici, verimli ve eğlenceli  hale gelmesi 
sağlanmıştır. Yürüyüş, koşu, bisiklet yolları ve spor alan-
ları ile sağlıklı yaşam olanakları sunulmuştur. Tasarlanan 
alanlarda aktif/pasif aktiviteler için ihtiyaç duyulan alt-
yapı kurgulanmaktadır. Bugüne kadar hayata geçen uy-
gulama alanları ile kullanıcıya huzurlu, sağlıklı ve düşük 
gerilimli bir yaşam çevresi sunulmaktadır. 

Deniz kullanımı konusunda halkın farkındalığı artıyor: 
Projenin hazırlanma sürecinde yapılan bilgilendirmeler, 
sivil toplum örgütlerinin proje süreçlerine aktif katılımı, 
körfezin kullanımını artıran olanaklar (yeni ve konforlu 
vapur seferleri vb.) tasarım alanlarında denizle ilişkiyi 
kolaylaştıran çözümler (iskeleler, olta birimleri vb.) kent-
te yaşayanların denizi yeniden öğrenmeleri konusunda 
ivme yaratmıştır.Mekansal düzenlemelerle kıyı daha 
etkin kullanılıyor: Kent estetiğine katkı yapan, var olan 
kullanışları zenginleştiren, yaşantının lezzetini artırmayı 
hedefleyen, kullanıcıların beğenilerine duyarlı mekansal 
müdahaleler yapılmaktadır. Gençler, çocuklar ve engelli-
lerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalarla kıyının daha 
etkin kullanımı sağlanmıştır. Gençlerin alanlara çekilme-
si açısından teknolojik olanaklar kullanılmış, belirlenen 
odaklarda ücretsiz internet erişim alanları (WiFi) ve şarj 
üniteleri barındıran özel kentsel mobilyalar tasarlanmıştır.

Çocuklar için yaratıcı oyuncaklar, engellilere uygun ram-
palar, kılavuz çizgiler, hijyenik şehir tuvaletleri yerleş-
tirilmiştir. Bu düzenlemelerle faklı toplumsal grupların 
kıyıya gelmesi ve kullanması özendirilmiştir. İzmir’de 
önemli olan dışarıda yeme-içme faaliyet alanları (piknik 
alanları, deniz kenarı yeme içme mekanları vb.) toplu-
mun bütün kesimlerine hitap edecek şekilde dengesi 
kurularak düzenlenmektedir. Çevre dostu ulaşım çö-
zümleri yaygınlaşıyor: Kıyı boyunca kesintisiz yaya ve 
bisiklet yolu oluşturmak temel stratejik yaklaşım olarak 
benimsenmiş ve uygulama alanlarında bu hedef gerçek-
leştirilmiştir. Bisiklet yolunun kesintisiz hale gelmesi, 
bisiklet kiralama gibi yöntemlerin geliştirilmesi bisiklet 
kullanımını özendirmiş, bisiklet dernekleri ile yapılan 
toplantılar, görüşmeler bisiklet yolları ve kullanımı için 
ortaklaşa yapılan faaliyetlerle kıyı alanlarına yönelik bi-
sikletçi ilgisi artmıştır.

Duyulara hitap eden yeni tasarım yaklaşımı benimseni-
yor: Peyzaj tasarımında yalnızca görsel açıdan değil, diğer 
duyularımızı da harekete geçirecek bir yaklaşım benim-
senmiştir. Görme (renk, estetik, ışıklandırma vb.), koku 
(deniz kokusu, bitki), ses (rüzgar, kentin ritmi), dokunma 
(kent mobilyaları, zemin, bitkilendirme, suya temas vb.) 
duyuları dikkate alınarak bunların tasarım sürecine dahil 
edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan ilk uygulamalara ilişkin 
geri bildirimler alınarak tasarımların benimsenebilirlik 
boyutu test edilmektedir. Bu proje, elde edilme biçimi 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

ile yeni bir model önermektedir. Birlikte üretme anlayı-
şına dayanan, katılımcı, sürekli gelişen, yeniliklere açık 
bir süreç olarak kurgulanan projelerin hayata geçirilme 
aşamasında da kullanıcı beklentilerine ve memnuniyeti-
ne duyarlı bir yaklaşım izlenmektedir. Bu nedenle toplu-
mun farklı kesimleri tarafından benimsenmesi kolaylaş-
maktadır. Tasarımların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan 
dışsallıkların kentsel kaliteyi olumlu etkilediği, kullanıcı-
ların bu kaliteyi benimseyerek koruduğu görülmektedir. 

Projenin uygulama sürecinin etaplara bölünmesi, dene-
yimlenmesi ve elde edilen deneyimlerin yeniden sürece 
aktarılması önerilen çözümlerin, kullanılan malzemele-
rin test edilmesi, sınanmasına olanak tanımaktadır. Ayrı-
ca, yapılan müdahalelerin çevre ve kullanıcılar üzerinde 
yaptığı etkilerin gözlenmesi bakımından yarar sağlamak-
tadır.  İzmirdeniz projesi, belirlenen tasarım stratejilerini 
gerçekleştirme hedefiyle ilerlemektedir. İzmir kentini 
çevreleyen 40 km lik sahil şeridini kentsel tasarım ölçe-
ğinde ele alarak kurgulayan, kıyının tasarımsal bütünlü-
ğünü sağlayarak sürekliliği olan yaya yolları ve bisiklet 
yolları sistemini oluşturan, yılın 8 ayını evinin dışında 
geçiren kentlinin bu kıyıda daha çok zaman geçirmesi-
ni sağlayacak temel ihtiyaçlar ile eğlence, kültür, sanat 
faaliyetlerini örgütleyen, engellileri kıyı yaşamına dahil 
eden, endüstriyel tasarım konularında özgün, yere ait 
çözümler getiren İzmirdeniz projesi katılımcı modeliyle 
devam etmektedir. 

Tanımı: Sahil kesiminde bulunan ve yoğun kullanıma sa-
hip kısımlarda düzenlemeler yapılması ve mevcut alan-
ların revize edilmesi. Kıyı kesimlerinde düzenlenerek 
görsel zenginliğin artırılması.

Faaliyet Sahibi: Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü

Faaliyet Durumu: İlerlemede

Sektör Adı: Kentsel Koruma ve Planlama

Amaç: Kent dinamiklerine uyumlu özgün mimarisi ve 
kentsel dokusu ile yaşanılası bir kent planlamak

Hedef: Kent genelinde yenileme, sağlıklı yapılaşma ve 
dönüşümlerin gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi: Kentsel yenilemelerin yapılması ve 
kent estetiğinin geliştirilmesi

Hedefin Başlama Tarihi: 01.01.2010

Hedefin Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

2012-2015 yılları arası itibariyle projeye ayrılan bütçe-
nin gerçekleştirilen harcaması 22.338.673,43 TL.'dır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KADIKÖY
BELEDİYESİ
Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi

Çevre sağlığı konusunda örnek çalışmalar yürüten Kadı-
köy Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını daha da güç-
lendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla sürdürülebilir 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda; 
çevresel tasarımlarla çevre dostu mimarilerin oluşturul-
ması, tükenebilir enerji kaynaklarının yerine yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı konularını ele alarak 
çalışmalarına devam etmektedir. Eğitimi teşvik eden ço-
cuk dostu bir çevre oluşturmak, öğrenci ve öğretmen için 
kullanımı kolaylaştıran, çevreye uyumlu yapılar yapıla-
bileceğinin mümkün olduğunu göstermek için Kadıköy 
Belediyesi mülkiyetindeki Sahrayıcedit Mahallesi, 176 
pafta, 3133 ada, 328 parsel de LEED Platin Sertifikası 
hedeflenerek sürdürülebilir çevre ve ekolojik mimari ko-
nuları ele alınarak Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi 
hazırlanmış olup, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında 
açılışı yapılacaktır.

NEDEN YEŞİL ANAOKULU?

• Sağlıklı Öğrenim Mekanları 

• Sağlıklı Öğretim Mekanları 

• Para Tasarrufu 

• Uygulamalı Eğitim

• Doğa Dostu

YEŞİL BİNANIN FAYDALARI

• Kentsel yaşam alanlarına değer katması

• Binanın değerini artırması

• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının asgariye 
indirilmesi

• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam 
sağlaması

• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendir-
meye alınması

• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması

• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin 
yükünü azaltma

• Güneş enerjisinden yaralanma

• Doğal ışıktan yaralanma

• Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera 
etkisini oluşturan yansımaları azaltması

• Enerji tasarrufu sağlaması

Projenin Amacı:
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Projeler gönüllülük esası ile belediye ile protokol yapı-
larak yeşil bina tasarımı konusunda deneyimli bir ekip 
tarafından hazırlanmıştır.

• Mimar Durmuş Dilekçi (UrasXDilekçi Mimarlık)

• İnşaat Mühendisi Ezel Özdil (Enpro)

• Makine Mühendisi Mukadder Gültekin (Arke)

• Elektrik Mühendisi Özlem Dilda Yaman (Erke)

• LEED Danışmanı Cemil Yaman (Erke)

Projenin Ortakları:

PROJENİN AMACI:

• İnsanların kendilerine yeni yaşama ve çalışma yerleri 
yaparken bir sonraki nesillerin hayatlarını kötü yönde et-
kileyecek ürünlerden ve uygulamalardan kaçınmalarını 
sağlamak,

• Binalarda özellikle ısıtma, soğutma vb. donatıların ça-
lışması için harcanan enerjinin korunumunu sağlamak, 

• Binaya enerji sağlayan kaynağın çevreye zarar verme-
den kendini yenileyebilen kaynaklardan olmasını sağla-
mak,

• Binanın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, ona-
rım, yıkım ya da yeni işlev kazandırma aşamalarında 
ekolojik sistemlerin korunmasına yönelik olarak enerji, 
su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynakların etkin 
kullanımıdır.

TASARIMA İLİŞKİN TALEPLER :

• Çevreye saygılı, sağlıklı

• Eğitimi doğru ve iyi yönde şekillendiren

• Saydam ve doğal ışık alan mekanlar

• Gelişmiş, modern, zamanının ötesinde

cesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka yapılması ge-
reken 8 adet ön şartın sağlanması ile hedeflenen LEED 
Platin Sertifika (80+) alınabilmesi için gerekli çalışmala-
rımız uygulama süreciyle beraber devam etmektedir.

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ:

• 100 çocuk kapasiteli yeşil anaokulu toplam 1208 m² 
kapalı ve 1633 m² açık alandan oluşmaktadır. 

• Zemin katında farklı yaş grupları için 5 adet sınıf ve 
ortak oyun alanı, karşılama, bekleme, idari personel için 
olan alanlar, servis alanları, 

• Bodrum katta uyku odası, faaliyet sınıfı ve fen sınıfı, 
yemekhane ve mutfak, teknik bölümler, servis alanları,

• Açık alanda her sınıfın kendine ait terasları, çocuk oyun 
alanı, labirent bahçe, sebze bostanları, çim tepeler, otur-
ma alanları bulunmaktadır.

• Bina tasarımında sınıfların doğal havalandırması ve 
gün ışığından faydalanması ile bodrum katta kış bahçesi 
yapılarak kısmi olarak gün ışığı alması sağlanmıştır. Yeşil 
çatı yapılmış,  yağmur suyunun toplanarak binada kul-
lanılması sağlanmış olup, bina genelinde elektrik üreti-
mi için çatıya enerji panelleri konulmuştur.  Binanın iç 
dekorasyonunda da LEED kriterlerine uygun çalışmalar 
devam etmektedir.

PROJE VE UYGULAMA SÜRECİ:

Kadıköy Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından pro-
je yönetimi yapılan Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Proje-
si mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri ile LEED 
süreci  gönüllülük esası ile hazırlanmıştır.  Ruhsat onayı 
almasını takiben Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihaleye 
çıkılmış olup; 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 
açılışı yapılacak, Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak eğiti-
me devam edecektir.

Projenin Süreci:

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sağlık üzerine 
etkileri aşağıda sıralanmıştır;

• İnşaat etkinliklerinde çevre kirliliğinin en az düzeyde 
tutulması, 

• Uygun saha seçimi, 

• Alternatif ulaşım olanakları ile salım oranının düşürül-
mesi ve fosil tabanlı yakıt kullanımının azaltılması, 

• Yeşil alan kullanımının arttırılması, 

• Yağmur suyu yönetimi ile yer altı su kaynaklarının ko-
runması, 

• Bol ağaçlandırma ile ısı adası etkisinin azaltılması, 

• İnşaat atık yönetimi ile atıkların değerlendirilmesi, 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

• Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi

• İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin 
ve karbondioksit salınımının azaltılması

PROJENİN HEDEFİ:

Binayı kullanacak olanlar için dayanıklı, emniyetli, sağ-
lıklı, rahat ve ekonomik ortamların oluşturulması, bina-
nın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yı-
kım ya da yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik 
sistemlerin korunmasına yönelik olarak enerji, su, mal-
zeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynakların etkin kullanımı 
hedeflenmektedir.
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• Geri dönüştürülebilir malzeme ve yerel malzeme kul-
lanılması 

• Peyzaj alanlarında ve bina içlerinde su tasarrufu,

• İç hava kalitesi, 

• Hava kalitesinin izlenmesi, 

• İnşaat öncesi ve sonrası iç hava kaltesi yönetimi, 

• Isıl konfor ve düşük emisyonlu (VOC) malzeme kulla-
nımı 

Sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar, ta-
sarımda, inşaatta, işletmede çevreye ve insan sağlığına 
zarar vermeyen, enerjiyi ve suyu daha az harcayan, kay-
nakları ve malzemeleri daha verimli kullanan binalardır.

Yapılan araştırmalar yeşil binaların önemini rakamlarla 
ortaya koyuyor. Buna göre; binaların yeşil veya çevreci 
olarak nitelendirilen kriterlere uygun inşa edilmesiyle 
enerji tüketiminde yüzde 24 ila 50, su tüketiminde yüz-
de 40, karbon salınımında yüzde 33 ila 39, atıklarda ise 
yüzde 70'e varan oranda düşüş sağlanıyor.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje gönüllülük esası ile hazırlandığı için Etüt Proje 
Müdürlüğü kontrolünde gönüllü proje ekibi tarafından 
yapılmıştır.

LEED sürecinin takibi için danışmanlık hizmeti bedeli 
50.100 TL

Projenin uygulanması için ihale bedeli 2.197.311 TL’dir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Finansmanı:

2010 yılında  başladığımız çalışmalarımız sonucunda 
Avrupa Birliği bünyesinde bulunan 2020 yılına kadar 
CO2 emisyonu % 20’lerden  daha aşağılara çekmeyi he-
defleyen bir girişim olan  Covenant of Mayors  (Belediye 
Başkanları Sözleşmesi) girişimine 04.01.2012 tarihinde  
alınan meclis kararı ile dahil olduk.

Covenant of Mayors kapsamında hazırlanan Kadıköy Be-
lediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (Haziran-2013) 
tarihinde hazırlandı ve Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu pro-
jesi de105 ton CO2 emisyon azaltım hedefi ile bu planda 
yer almaktadır.

2015-2019 Stratejik Planımızda Çevre ve Sağlık Yöneti-
mi Alanında aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir:

Stratejik Amaç 8: Her canlı için yaşanabilir Kadıköy ilke-
si doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele 
ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal 
kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele et-
mek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.

Stratejik Amaç 9: Bütün canlıların sağlıklı yaşama hakkını 
destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kent-
ler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, 
toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak refah seviyesini 
yükseltmek.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
15 Temmuz Millet Bahçesi

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında heyelan bölgesi 
olarak belirlenen yaklaşık 3000 kişinin gayrı sıhhi konut-
larda ikamet ettiği 29.9 hektar alanda yer alan Gayberli 
bölgesindeki riskli yapı olarak tespit edilen 1550 konut 
kamulaştırılarak yıkıldı. 

Yıkılan binaların yerine yeniden bina yapılmaması için 
Büyükşehir Belediyesi olarak içerisinde 2500 tür ağacın 
bulunduğu, şelale ve doğal taşlarla işlenmiş su havuzla-
rı, dağ kızağı, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş 
yolları, oturma birimleri, çay bahçesi, sağlıklı yaşam ve 
koşu yolu, kondisyon aletleri, spor kompleksi, basketbol, 
futbol, tenis ve Japon Kalesi Sahaları, akülü araba parku-
ru, bisiklet yolu, biyolojik gölet, kafeterya ve seyir tera-
sının olduğu ve Kahramanmaraş şehir merkezine adeta 
yürüme mesafesinde olan halkımızın sağlık ve doğa ile 
iç içe olacakları 180.000 metrekare alanda yapımı de-

Projenin Amacı:

vam eden Millet Bahçesi Kahramanmaraş’a kazandırılmış 
olunacaktır. 

 Proje ortağımız bulunmamaktadır. 

Projenin Ortakları:

Hacı Bayram Veli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
180.000 m²’lik alanda uygulama çalışmalarına başlan-
mıştır. Toprak tesviyesi, ağaçlandırma ve şelale yapım 
çalışması devam etmektedir. Ağaç dikimleri Ağustos 
2016 sonunda tamamlanacaktır. Suni Gölet Kasım ayı 
sonunda tamamlanacaktır. 180.000 m²’lık alanda şelale 
ve doğal taşlarla işlenmiş su görüntüleri, dağ kızağı, ço-
cuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, oturma 
birimleri, biyolojik gölet, kafeterya ve seyir terası, yoğun 
ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. 22 Mayıs 2015’te 
yapımına başlanan 15 Temmuz Millet Bahçesi 2016 yılı 
sonunda hizmete geçecektir.

Projenin Süreci:
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Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 3000 kişi 
gayri sihhi konutlardan kamulaştırmalar ile bulaşıcı ve 
bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı kurtarılmış oldu. 

Yıkılan konutların yerine 180.000 metrekarelik bir sağlık 
ve yaşama alanı kazandırılmış oldu. 

Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan rekreasyon 
alanında 7’den 77 ‘ye Kahramanmaraş halkı spor alanla-
rı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları,  koşu yolları ile doğay-
la içi içe spor yapma imkanı bulacaktır.  

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Millet Bahçesi projemiz Sağlıklı Kentler Birliği’nin strate-
jik planında yer alan stratejik amaç 1 ile ve altında bulu-
nan 2,7,8,9,10,11,14,16,21 ve 22. hedeflerine doğrudan 
katkı sağlamaktadır. 

148.600.000 TL (Kamulaştırma Bedeli dahil) 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

MENTEŞE
BELEDİYESİ
Çocuk Bilim Müzesi/Parkı

Çocuk Bilim Müzesi ile hedefimiz, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgilerini çekmek, ko-
lay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel deneyleri 
dokunarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmesini 
sağlamaktır.

Ayrıca müze ile bir bütün olan park alanında kaykay pisti, 
görsel su havuzu, oyun grupları ile çocuklara ayrı eğlen-
ce seçenekleri sunulmaktadır. 

Projenin Amacı:

Proje yapım sürecinde destekleyici firma(Rüya İç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti.) ile bir protokol çerçevesinde ortak bir proje 
uygulaması yapılmıştır.

Projenin Ortakları:

Proje başlangıcında destekleyici firma ile gerekli pro-
tokol çerçevesinde proje çalışmalarına başlandı. Parsel 
alanı 9.980 m2’dir Bilim müzesi inşaatı 2015 yılı içeri-
sinde başlamıştır. Toplam inşaat alanı 296 m2’dir. Yapıda 
sergi alanı ve ıslak hacimler yer almaktadır. Sergi bölü-
münde toplam 44 adet deney seti sergilenmektedir. 

Bilim müzesinin önünde yer alan parkın toplam alanı 
6.030m2’dir. Bu alanın önce sert zemin çalışmaları başla-
tıldıktan sonra peyzaj çalışmalarına başlandı. Daha son-
ra oyun grupları, kaykay pistleri, görsel havuz tesisatları 
yapıldı. Son olarak çimlendirme, bitki dikimleri gerçek-
leştirildi. 

Projenin Süreci:
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Projenin tamamlanmasından sonra, bilim müzesi ve 
parkını hafta içi 1.000 kişi, hafta sonu ortalama 3.500 
kişi ziyaret etmektedir. Okullarımız, 6-14 ve 14-18 yaş 
aralığındaki çocukları bu müzeye getirerek deney set-
leri ile, hem öğrenip, eğlenerek, deneyleri test ederek, 
neden-sonuç ilişkisini uygulayarak öğrenmenin heyeca-
nını yaşamaktadırlar. Ayrıca her deneyin açıklamalarını, 
uyguladığında neler olduğunu açıklayan bilgilendirme 
broşürleri de öğrencilere dağıtılmaktadır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Stratejik planımızda, kişi başına düşen aktif yeşil alanla-
rın ve parkların arttırılması hedefimizin altında yer alan, 
muhtelif park, yeşil alan ve düzenlemelerinin bitkilen-
dirme ve yeşillendirme çalışmaları olarak planımızda yer 
almaktadır.

 Projemizin toplam bütçesi 2.560.000.00TL dir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

MERKEZEFENDİ
BELEDİYESİ
Skate Park

Skate Park kaykay ve patene binen gençlerin daha güve-
nilir bir ortamda ve sağlıklı şartlar altında spor yapmaları 
için kurulmuş parklardır. Merkezefendi Belediyesi olarak 
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve trafikte hayatlarını 
tehlikeye atıp araçların arkasına tutunarak kaykay yapan 
gençlere kayıtsız kalmayarak adrenalini güvenli bir alana 
taşımak amaçlanmıştır.

Projenin Amacı:

 Merkezefendi Belediyesi

Projenin Ortakları:

Skate Park Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde bulu-
nan Muratdede Mahallesi’nde 2000 metrekarelik (imar 
planında park alanı olarak ayrılmış alan) bir alana yapıl-
mıştır. Denizli’nin ilk skate parkı kaykaycıların güvenli-
ği açısından tam donanımlı bir şekilde hazırlandı. Skate 
Park, çelik ve lareks ağacı ile oluşturulan karkas yapı üze-
rine özel olarak ithal edilen gskate malzemesi ile kaplan-
dı. Güvenlik için gerekli rampalarda korkuluk sistemi de 
yapıldı. Üniversite raporları ile rampaların açı ve eğimle-
rinin paten, kaykay ve BMX sporları için güvenli noktalar-
da olduğu doğrulandığı kaydedildi. Skate Park’ta her bir 
rampa zorluk derecesine göre farklı renk ve malzeme ile 
kaplandı. Soyunma odalarının da bulunduğu Skate Park 
tam bir spor merkezi olarak hizmet veriyor. Skate Park 
inşaatları özel proje olduklarından Merkezefendi Bele-
diyesi tarafından yapılan ihale ile bu proje MFT firma-
sına yaptırılmıştır. Proje 07.05.2015 tarihinde başlamış 
07.06.2015 tarihinde sona ermiştir. Sahada bulunan gü-
venlik kameraları ile 24 saat web sitemiz üzerinden canlı 
yayın yapılmaktadır.

Projenin Süreci:



147 www.skb.gov.tr

Gençler, havuzların, rampaların ve modüllerin olduğu bir 
ortamda güvenli şekilde kayacaklar, daha güvenilir bir fi-
ziki çevreye sahip olacaklar. Proje Denizli’nin ilk ve Ege-
nin en büyük skate parkı olma özelliğini taşımaktadır. 
Hizmete girdiği kısa süre içinde yüzlerce gencin eğlence 
merkezi haline gelmiştir. Bu sayede gençler sosyal bir 
çevre imkânına  sahip olmuştur. Şehir planlama prensip-
lerinin sağlıklı şehirler yaklaşımı ile arasında yakın ilişki-
ler bulunduğunu göstermek, şehir planlamasını yeniden 
sağlık ve hayat kalitesine odaklamaktır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Merkezefendi Belediyesi

Toplam: 345.000TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Uğur Mumcu Parkı

Büyükdere Mahallesi Buse Sokak’ta 8.120 metrekarelik 
bir alana gazeteci Uğur Mumcu anısına park yapılmıştır. 
Parkta Uğur Mumcu’nun bombalı saldırıya uğradığı ara-
cın, Anadolu’nun 15 farklı bölgesinden gelen mermerleri 
ile yapılan kaide içerisinde sergilendiği özel bir bölüm 
yapılmıştır. Ayrıca Uğur Mumcu haberlerinin yer aldığı 
gazete kupürleri temalı seramik kaplama su duvarı ile 
Uğur Mumcu Parkı’na ayrı bir anlam kazandırılmıştır. Ay-
rıca Uğur Mumcu Parkı içerisinde bir açık alan kütüpha-
nesi oluşturmuştur. 

Uğur Mumcu Parkı’nda bir adet amfi tiyatro var. Va-
tandaşlar burada program izlesin, program yapsın ve 
gençler “özgür” konuşma kürsüsü olarak kullansın diye 
tasarlandı. Kaykay pisti ve aksiyon alanları oluşturul-
du, rüzgara karşı uçmaktan korkmayan bir nesil yetişsin 
diye. Boyama duvarları oluşturuldu, dünyayı çocukların 

Projenin Amacı:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü-
ğü bünyesinde hizmete açılmıştır.

Projenin Ortakları:

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Müdürlük olarak 15 Nisan 2015 ta-
rihinde park yapımına başlanmıştır. Ancak park içerisine 
yapılan kafeterya Fen İşleri Müdürlüğü tarafından daha 
önceki bir tarihte yapılmıştır. Bu yüzden park yapımı 
başlangıç tarihi kafeterya yapımı başlangıç tarihi olarak 
alınabilir. 07.12.2015 tarihi itibariyle parkın yapımı ta-
mamlanmıştır. 23 Ocak 2016 tarihinde ise parkın açılışı 
yapılmıştır.

Projenin Süreci:

renkleri sarsın diye. Yine çocuklar için dalında ödül almış 
oyun grupları getirdik, oynarken mücadeleyi, başarmayı 
ve pes etmemeyi öğrensinler diye. Özel bilgilerle donan-
mış hafıza duvarı yapıldı, unutmasınlar, unutmamanın 
önemini kavrasınlar diye. Bir su duvarı ve bir kafe mev-
cut, dostluğu, barışı, paylaşmayı yaşasınlar diye. Ve bir 
yürüyüş yolu, yollarından hiçbir şey alıkoyamasın diye. 
Açık hava kütüphanesi oluşturuldu, okuma alışkanlığı 
oluşsun diye.
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Odunpazarı’nda yaşayan kadın, çocuk ve yaşlıların sos-
yal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü geliştirerek 
sürdürülebilir kalkınma, kentsel dönüşüm ve gelişimi 
sağlanmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Söz konusu park için 1.080.147,03.-TL harcanmıştır.

Proje kapsamında park yapım işi ve skate kaykay pisti 
alımı işi olmak üzere 2 adet ihale düzenlenmiştir. Bunun 
dışında parkın bitkisel düzenlemesi, su ve elektrik tesi-
satı, ferforje çevre çitleri, 2 adet açık hava kütüphanesi, 
güvenlik kulübeleri ve WC  müdürlüğümüz ekiplerince 
yapılmış, çocuk oyun alanları, seramik kaplama su duvarı 
ve cam koruma müdürlüğümüzce yaptırılmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

1. Stratejik Amaç-3: Sosyal, kültür ve turizm alanında ör-
nek belediye olmak.

Stratejik Hedef-3.1: Odunpazarı’nda yaşayan kadın, ço-
cuk ve yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki 
rolünü geliştirmek.

Strateji: Kentlinin değişen sosyal, ekonomik ve kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte park projeleri yapı-
lacaktır.

1. Stratejik Amaç-6: Sürdürülebilir kalkınma, kentsel dö-
nüşüm ve gelişimi sağlamak.

Stratejik Hedef-6.1: Kentsel dönüşüm ve gelişim proje-
leri üretmek.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

OSMANCIK
BELEDİYESİ
Gemici Tabiat Parkı

İmarda yeşil alan olarak ayrılmış 10.709 m2’lik arazide 
yaklaşık 40-50 yaşlarında fıstık çamları bulunmaktadır. 
Havası, ahşap yolları, göletleri, hayvanları, doğal görü-
nümleri ve sakin ortamı ile büyüleyen bu alan, halkın 
spor ve dinlenme yeri haline getirilerek, şehrin içinde 
yeşil bir pencere açılmıştır. Tabiat Parkı’nın ilçe merke-
zinde olması ulaşılabilirliğini artırmaktadır. 

Projenin Amacı:

Gemici Tabiat Parkı Projesi, Osmancık Belediye Başkanlı-
ğı tarafından yürütülmektedir. Projenin ortağı bulunma-
maktadır.

Projenin Ortakları:

Önceki yıllarda askerlik şubesinden ayrılarak Osmancık 
Belediye Başkanlığı’na terkedilen alan imar değişikliği 
ile yeşilalan olarak düzenlendi. Daha sonra burada bulu-
nan mevcut ağaçlar tespit edilerek halihazır haritası ha-
zırlandı. Bu halihazır haritası üzerinde de; alanın doğal 
yapısını bozmayacak, ziyaretçilerin spor, yürüyüş, eğlen-
me ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayarak aileleriyle bir-
likte vakit geçirebilecekleri bir peyzaj projesi hazırlandı. 
Ocak 2016 da uygulama çalışmalarına başlandı ve Tem-
muz 2016 tarihi itibariyle tamamlanarak ziyaretçilere 
kapılarını açtı.

Gemici Tabiat Parkı’nda dış mekân spor aletleri, kauçuk 
yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, gölet, restoran, ah-
şap gezinti yolları, ahşap iskele, kuş kafesi, bay bayan 
tuvaletler, bebek bakım yeri, mescit ve kameriyeler bu-
lunmaktadır.

Projenin Süreci:
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Günün ilk saatlerinden itibaren hem spor hem de din-
lenme amaçlı olarak hemen hemen günün her saatinde 
kullanılan Gemici Tabiat Parkı, sadece ilçemize değil, 
komşu ilçeler ve il merkezinden gelen ziyaretçilerin de 
spor ve dinlenme merkezi haline geldi.

Gemici Tabiat Parkı, sık ve yaşlı ağaçları, havası,  doğal 
görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle binalarda yaşa-
yan insanların alternatif sağlıklı doğal yaşama alanı oldu. 

Yürüyüş parkuru ve dış mekân spor aletlerinin fıstık 
çamlarının gölgesinde günün her saati kullanılabilir ol-
ması sebebiyle her meslek grubundan ziyaretçinin spor 
yapabilme imkânı sağlanmış oldu. Gemici Tabiat Parkı ile 
ilçemizde yeni bir turizm rekreasyon alanı kazandırılmış 
oldu.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Gemici Tabiat Parkı 1.100.000,00 TL bütçeli bir projedir. 
Osmancık Belediye Başkanlığı tarafından finanse edil-
miştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Herkes için Sağlıklı yaşanabilir çevreler politikasını be-
nimseyen Osmancık Belediyesi, bu maksatla  yola çıka-
rak, ilçemizde bulunan doğal alanların daha faal kulla-
nılmasıyla ilgili planlamalar yapmaktadır. Bu planlamalar 
kapsamında Gemici Tabiat Parkı ile 40 - 50 yaşlarında 
fıstık çamlarının gölgesinde insanların aileleri ile birlikte 
hoş vakit geçirmelerini sağlayan bir yapıda rekreasyon 
alanı oluşturmuştur.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Ayvacık Terice Peyzaj Alanı 
Düzenleme Çalışması

El değmemiş güzelliklere sahip Ayvacık ilçemiz, hemen 
önündeki baraj gölüyle her türlü su sporlarının yapılabi-
leceği, doğa yürüyüşleri, tekne gezintisi ve sessizlik ara-
yan turistler için doğal hayat ve sağlık merkezidir. 

Saklı cennet Ayvacık’ın güzelliklerinden en iyi şekilde 
istifade edebilmek adına Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi, ilçenin turizm kapasitesinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar kapsamında; bölgenin turizm bölgesi olarak 
planlaması ve turizm bölgesi ilan edilmesi ve gelen mi-
safirlerin ilçede en iyi şekilde ağırlanması için altyapı 
ve tesislerle güçlendirmeye başlamıştır. Yatırımcıların 
desteklenmesi ve yeni turizm yatırımlarının bölgeye çe-
kilmesi ve bu yatırımlar için altyapıların oluşturulmasına 

Projenin Amacı:

hız verilmiştir. Projemizle ilçemizin potansiyelini ortaya 
çıkarmak ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin daha hoş va-
kit geçirmelerini sağlamaya yönelik 60 dönümlük alanın 
gezinti, spor, yeme içme ve sosyal  donatı alanlarıyla do-
ğal yaşamla iç içe bir ilçe amaçlanmıştır.  

 Projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 02/06/2010 tarihli ve 
116264 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teş-
vik Kanununun 3. maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 
2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 
ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İliş-
kin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’n-
ca 23/06/2010 tarihinde kararlaştırılarak, 26 Temmuz 
2010 tarihli ve 27653 sayılı Resmi gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2010/647 sayılı 
kararıyla Ayvacık “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.

Doğa turizmi bakımından Trabzon Uzungöl'ün yaklaşık 
10 katı büyüklüğünde olan baraj gölü ve hemen kena-
rında yerleşmiş Ayvacık ilçesi, her yönüyle turist çekebi-
lecek özelliğe sahiptir. 20 kilometre uzunluğundaki göl, 
göl turizmi ve su sporları açısından yatırımcılara büyük 
avantaj sağlarken ilçeyi çevreleyen dağlarda da doğa ve 
macera turizmi yapmak mümkündür. Ayrıca 150 bin dö-
nümlük mesire alanları ise piknik ve konaklama bakımın-
dan oldukça elverişlidir.

Belediyemiz tarafından Suat Uğurlu Barajı’na iskele ku-
rulmuş yine baraj gölü kıyısında su kayağı merkezi ku-
rulmuştur. İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bir alan 

Projenin Süreci:
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ise hayat merkezi olarak tasarlanmıştır. Bu alanda çocuk 
oyun alanı, fitness merkezi ve yürüyüş yolları, orman içi 
yürüyüş yolu, göl üzerine seyir maksatlı  oluşturulmuş 
iskele, futbol, basketbol, voleybol vb. çeşitli sporların 
yapılacağı alanlar, peyzaj ve rekreasyon alanı yapılmıştır. 
2 etap çalışması olarak ise 34 kişilik konaklama tesisi, 
100 kişilik restoran, çalışmalarına başlanmıştır.   Bütün 
yapılan çalışmalarda doğaya uyumlu ahşap, kıl çadır tar-
zı yapı elemanları tercih edilmiştir.  

60 dönümlük alanın rekreasyon ve peyzaj projeleri ta-
mamlanarak sosyal yaşam alanı tasarlandı.

Spor ve yürüyüş alanları oluşturularak doğayla iç içe 
sağlıklı yaşama alanları oluşturuldu.

Çocuk oyun alanları oluşturularak aileleriyle birlikte do-
ğayla iç içe olmaları sağlandı.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 
Stratejik Planında yer alan “Kentsel standartları geliştir-
mek ve uygulamak” ve “Kültür Turizm Altyapısını Güç-
lendirmek” ve “Sporu Yaygınlaştırmak” strateji amaçları-
mızı gerçekleştirmemize katkı sağlayacaktır. 3.000.000,00 TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Gülsan Sanayi Sitesi Kentsel 
Dönüşüm Planlaması

1980’li yıllarda Samsun il merkezinin çeperinde 25 ha 
alanda oluşturulan Gülsan Sanayi Sitesi, 90’lardan iti-
baren nüfus artışına paralel olarak yerleşim alanlarının  
içinde kalmıştır. İki ilçenin (İlkadım ve Canik) sınırlarında 
kalan ve şehir nüfusunun yaklaşık 1/3 ünün kullanım im-
kânı olan bölge, Karadeniz ve Mert Irmağı vadi çanağının 
girişi konumunda bir özelliğe sahiptir. Yapılan planlama 
kapsamında bu alan şehrin sosyal ve kültürel hayat ihti-
yaçlarının karşılanacağı kapasitede bir alana dönüştürü-
lerek, sağlıklı şehir dokusu oluşturulması hedeflenmiştir.   

Projenin Amacı:

Proje ortağı bulunmamaktadır. 

Projenin Ortakları:

Türkiye’nin büyüklük açısından en büyük üçüncü bölge-
si olan Karadeniz bölgesinin en büyük ve en gelişmiş ili 
Samsun, 9.230 km2 yüzölçümü ile Türkiye topraklarının 
% 1,2 sini kaplamakta ve 17 ilçesi bulunmaktadır. Plan-
lama alanı Samsun ili Canik ilçesi sınırları içerisinde yer 
almaktadır.

Canik ilçe sınırları içerisinde kalan Samsun’un ilk düzenli 
küçük sanayi sitesi iki etapta kurulmuştur. İlk etapta ku-
rulan 1. küçük sanayi sitesi 1958-1974 tarihleri arasında 
tamamlanmış, yaklaşık 486 işyeri ile hizmete girmiştir. 
İkinci sanayi sitesi (Gülsan) 1975-1982 tarihleri arasın-
da 582 işyeri ile hizmet vermeye başlamıştır. 1. sanayi 
sitesi 32 ha, Gülsan Sanayi Sitesi 25 ha olmak üzere top-
lam 57 ha alan kaplamaktadır.

Planlaması yapılan alan; Samsun-Ordu Devlet yolu üze-
rinde bulunmakta olup, kuzeyinde Doğu Park (içerisinde 
Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 
Mavi Işıklar Eğitim-Dinlenme ve Rehabilitasyon Merke-
zi-Kampı, spor kompleksleri ve amfi tiyatro), bu alanın 
güneye doğru sürekliliğini sağlayacak olan bu planlama 
ile il merkezinin ihtiyacı olan sağlıklı yaşama alanı oluş-
turulacak ve alanın % 80’i rekreaktif alan olacaktır. 

Yapılan planlama çalışmasıyla Samsun’da artık şehrin 
içinde kalan ve hem işlevsellik hem de estetik olarak en 
sorunlu alanlarından birisi haline gelen Gülsan Sanayi 
Sitesi boşaltılarak yerine yaklaşık 25 hektarlık alanda ili-
mizin ihtiyacı olan ve şehrin marka değerini arttırıcı özel-
likte tasarlanan kültürel ve sosyal tesislerin rekreasyon 

Projenin Süreci:
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alanları ile birlikte değerlendirileceği bir vizyon proje 
oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda Gülsan Sanayi Sitesi kullanımının, dini te-
sis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak 
yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre 
düzeni planı değişikliği hazırlanarak Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nce kabul edilmiştir.

Alan Büyüklük (m²)

Cami 18.312

Kültürel Tesisi 12.509

Park (Yeşil Alan) 161.072

Gülsan Sanayi Sitesi Planlaması kapsamında, yaklaşık 
5000 kişilik Cuma Camii, hayat (eyvanlı taş avlu, avlu-
lu has bahçe, avlulu gül bahçeleri), eğitim alanları (kent 
arşivi ve kütüphane, konferans, panel amaçlı salon, bö-
lünebilir çok amaçlı 5 adet salon, eğitim salonları, eğitim 
atölyeleri, derslikler, gençlik kulüpleri,  rehabilitasyon 
bahçesi vb.) ve kültür ve sosyal alanlar (gösteri ve kon-
ser amaçlı kapalı salon ve açık hava sineması, meydan, 
yöresel restoranlar, atölyeler, satış yerleri, sergi salonu, 
kitapevleri, el sanatları ve geleneksel ürün satış birimle-
ri) kullanımları yer almaktadır. 

Bu bölgeden taşınacak olan sanayi alanı için Atakum il-
çesi sınırlarında Samsun-Ankara Devlet Karayolu ve Batı 
Çevre Yolu güzergâhına yakın bir alanda yeni sanayi yak-
laşımlarının rahatça tasarımlanabileceği yaklaşık 650 
hektarlık alan sanayi ve depolama bölgesi kullanımı için 
belirlenmiştir.  

Şehir merkezinde sanayiden arındırılmış yaklaşık 25 
hektarlık alanda, günümüz şehirleşmesine örnek yarata-
cak düzenleme alanı ortaya çıkartıldı. 

Geleneksel kültürümüzde özel anlama sahip olan “kül-
liyeler” birden fazla yapıdan oluşan sosyal nitelikli mer-
kez kazanıldı.

Dünyada benzer niteliklere sahip örnekleri görülen bu 
yapı toplulukları, ibadet fonksiyonlarının yanı sıra eği-
tim, sağlık ve sosyal hizmet gibi kamusal işlevlere sahip 
aynı zamanda kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğü mer-
kezler oluştu.  

Çanak içerisinde yer alan bölgenin etrafındaki yamaçla-
ra yerleşmiş konut alanları için önemli bir görsel alana 
dönüştü.

Yürüyüş, bisiklet yolları ve her yaştan insanın spor yapa-
bileceği alanlar oluştu. 

Alanın etrafında yeni bir cazibe merkezi oluştu.  

Şehir  merkezi içerisinde önemli bir görsel kirlilik alanı 
ortadan kalktı.

Çevre dostu, engelsiz peyzaj alanı oluştu. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 stratejik pla-
nında yer alan “Hayat Standartlarını Geliştirmek ve Uy-
gulamak” stratejik amacı altında hazırlanmış bir planla-
ma çalışmasıdır. 

Kamulaştırma bedeli ve yapımla birlikte yaklaşık 210 
milyon TL’dir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

URLA
BELEDİYESİ
Hersekzade Ahmet Paşa 
Hamamı Restorasyonu

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, kadınlar ve erkekler 
kısmından meydana gelir. Erkekler kısmındaki üçüncü 
halvet hücresi, kadınlar kısmındaki traşlık mekanı iki 
bölüm arasındaki farkları oluşturmaktadır. Kitabesi ol-
mayan yapının 1511 tarihli bir vakfiyesi vardır. Yapı vak-
fiyesi, plan ve mimari özellikleri ile XV. yy sonu XVI. yy 
başına tarihlenmektedir. 

Belediyemizce bu değerli ve nadide tarihi yapının korun-
ması ve gelecek nesillere aktarılması için restorasyon ça-
lışmaları başlatılmıştır. Kültür mirasımızı korumak, birçok 
kısmı yıkılmış ve kullanılamaz durumda olan tescilli ya-
pının yok olmasını engellemek ve Urla halkının istifade-

Projenin Amacı:

sine sunmak hedeflenmiştir.

Diğer hedefler şunlardır:

1- Atıl durumda kalan yapının orijinal halinde restore 
edilerek kullanıma açılması;

2- Restore edilen yapının sadece sergi amacıyla değil 
aynı zamanda tarihte de kullanılmış olduğu gibi aynı şe-
kilde kullanıma açılması ve o dönemin kültürünü yaşa-
mak ve yaşatmak;

3- İzmir bölgesinde yer alan kültürel ve korunması gere-
ken yapıların arasında yer alarak hak ettiği değeri gös-
termek;

4- Bu hamamın diğer örneklere göre az rastlanılan bir 
özellik olan erkek ve kadın bölümlerinin ayrı olması ne-
deniyle, aynı anda tüm bireylerin kullanımının sağlan-
ması;

5- Urla’nın kentsel gelişimine katkıda bulunarak şehrin 
siluetinde göz alıcı bir nokta elde edilmesi;

6- Urla’da yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi ha-
line getirilmesi; 

7- Sağlık turizmine katkıda bulunulması;

8- İl merkezinde bulunan yapının metruk olması sebe-
biyle dış tehditlerden arınmasını sağlamak.

Urla Belediye Başkanlığı

İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Projenin Ortakları:
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İlçenin Cami-atik Mahallesi, tapunun 81 pafta, 326 ada 
31-32-33-34 parselinde yer alan 1. grup yapı olarak 
tescilli Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı 645 m2 kapalı 
alana sahip, erkekler ve kadınlar için ayrı bölümlere olan 
eşine az rastlanır mimari özelliktedir. 

Uzun yıllardır kullanıma kapalı olan yapıda, yılların mey-
dana getirdiği deformasyonlarla, duvarlarında çatlaklar 
ve taş kayıpları, örtülerde yıkılmalar ve işlev kayıpları, 
malzeme değişimi ve eksikliklerine rağmen, karakteris-
tik Anadolu Hamam mimarisinin tüm özelliklerini göste-
ren verilerini koruyarak günümüze gelebilmiştir. Yapım 
malzemesi olarak ana beden duvarlarında moloz taş, iç 
bölümlerde ise kubbe ve kubbe geçişleri ile kemerlerde 
tuğla malzeme kullanılmıştır. Yapının beden duvarların-
da ve kasnak seviyesinde ahşap hatıllar kullanılmış an-
cak yuvaları dışında tamamen yok olmuşlardır. Hamam 
zemini mermerdir. Yapının iç duvarları kireç ve horasan 
harcı ile sıvalıdır. Kubbe geçişleri ve kubbe içi ve to-
nozların üzeri de sıvalıdır. Yıkanma mekanlarının duvar-
larında yatay yönde su sistemine ait silindirik künkler, 
düşey yönde ise ısıtma sistemine ait dumanların çıkışını 
sağlayan tüteklikler bulunmaktadır. Külhan bölümünde 
yapılan kazı sonucunda bu künk ve tütekliklerin yerleri 

Projenin Süreci: ve duvarlardaki geçiş bölümleri belirlenmiştir. Hamamın 
soyunmalık bölümü tamamen yıkılmış, üst örtüleri zarar 
görmüş ve bazı kubbeler tamamen yıkılmış, kuzey du-
varları da Kemalpaşa Caddesi’nin çalışmaları sırasında 
yolun altında kalmıştı. Yapının günümüzde oldukça ha-
rap durumda olması, bazı mekanlardaki döşemenin ve 
örtünün dolgu toprak altında kalması restitüsyon çalış-
masını güçleştirmiştir. Bölge Kurulunun 18.12.2008 ta-
rihli kararı ile kazı çalışmalarına başlanmış, 27.07.2012 
tarihli kararı ile projeleri onaylatılmıştır. 

Yapıda proje çalışmaları öncesinde bir araştırma kazısı 
yapılmasına rağmen bazı bölümlerde uygulama aşama-
sında yapılan temizlik, araştırma kazısı ve raspalar so-
nucu yapı izleri takip edilerek restore edilmiştir. Yapıda 
yıkılan ve yok olan kısımlara “bütünleme müdahalesi” 
uygulanmıştır. Bu müdahaleler ile yok olan kısımlar aynı 
teknik ve malzeme ile tekrar üretilmiştir. Yıkılan kubbe 
ve tonozlar yassı tuğla ile tekrar örülmüştür. Yok olan du-
varlar yapının özgün taş dokusu le uyumlu bir teknikte 
tekrar yapılmıştır.

Proje 20.08.2013 tarihinde ihale edilmiş olup, 
29.11.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İşin baş-
lama tarihi 03.12.2013 olup, geçici kabulün 31.05.2016 
tarihinde yapılmasıyla iş tamamlanmıştır.



158 www.skb.gov.tr

1- Urla’da sağlık turizm potansiyeli arttırılmış olması

2- Hamam kültürüne verilen değer arttırılmış olması

3- İzmir’de yer alan meslek grupları için yeni bir araştır-
ma konusu ortaya çıkarılmış olması

4- Şehrin siluetinde göz alıcı bir nokta elde edilmesi

5- Cazibe merkezi olması

6- Cinsiyet ayrımcılığı yapmaksızın aynı anda hizmet ve-
rebilmesi

7- Urla ve Hamamın yerel ve ulusal alanda tanıtımı sağ-
lanması

8- Urla’nın kentsel gelişimine katkıda bulunması

9- Halkın tüm ihtiyaçları ilçe içinde karşılanmasının sağ-
lanması 

10- Türklerin yaşamında sadece bir yıkanma yeri değil, 
daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşan-
dığı merkez olarak tanımlanan hamamların yaşatılması

11- Bedensel ve ruhsal arınma geleneğinin sürdürülmesi

12- Türk hamamlarının, temizliğin yanı sıra, eğlence, do-
ğum ve evlilikle ilgili pek çok sosyal olaya sahne olma-
sı (gelin hamamı, loğusa hamamı, bebeğin kırk hamamı, 
adak hamamı, yas alma hamamı erkeklerde ise damat 
hamamı, sünnet hamamı, asker hamamı ve bayram ha-
mamı)

Hamam kültürünün geçmişten günümüze kadar gelişin-
de daha çok mimari yapı, sosyal ve kültürel gelenekler 
ön planda tutulduğu için hamamın sağlık yönü hep ih-
mal edilmiştir. Günümüzün tercih sebeplerine bakacak 
olursak, daha çok temizlik, sağlık ve güzellik amaçlı kul-
lanımın öne çıktığını görmekteyiz. 

Hamamların faydaları yıllar öncesinden biliniyordu. Cil-
di ve bedeni temizlemek ve toksinden arındırmak, kan 
dolaşımını arttırmak, immun sistemi uyarmak ve komple 
bir fiziksel ve mental zindeliği desteklemek için gerek-
li bir yöntemdir. Hamam kişiyi gevşetir ve stresi azaltır. 
Kas ağrıları ya da artritle görülen sıkıntılar, sıcağın kasları 
gevşetmesi, ağrı ve inflamasyonu azaltmasıyla rahatla-
ma meydana gelir. Astım ve alerjik sıkıntısı olan kişiler, 
sıcağın akciğerlerin hava yolunu genişletmesi ile nefes 
alış verişi kolaylaşır. Sıcak, yaygın soğuk algınlığını te-
davi etmez fakat tıkanıklığı azaltır ve hızlı toparlanmaya 
yardımcı olur. Hamam buharı, deri kan akımını arttırdığı 
ve terlemeyi oluşturduğu için cildinize iyi gelir. Yetişkin 
bir kişi, 40oC bir hamamda ortalama 30 dakikada 300-
350 ml. İyi bir terleme gözeneklerden kir ve yüzeydeki 
ölü deri tabakasını çıkarır ve cilde sağlıklı bir parlaklık 
kazandırır. Hamam sıcağı ve buharı kan damar akımını 
iyileştirir, hücresel seviyede oksijenlenmeyi arttırır.

Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 
“Küresel ölçekteki gelişmeleri ve yereldeki gereksinim-
ler ekseninde sürdürülebilir kalkınma ve yaşam hakkını 
sağlayan, vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan, ekolo-
jik, demokratik ve hak temelli yönetim anlayışı ile tari-
hi - kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş sağlıklı bir 
kent yaratmak” misyonu ve “Urla’nın yerel değerleri olan 
doğal, kültürel ve tarihi kaynaklar ile evrensel değerleri 
bütünleştiren ve sonraki vizyonlara temel olacak yapı-
lanmayı sağlar nitelikte belediye” vizyonu ile yola çıkıl-
mış amaç ve hedefler bu doğrultuda oluşturulmuştur.

“ Kültürel, kentsel ve doğal değerlere yönelik korumacı 
yaklaşım ekseninde kentsel tasarım ve dönüşümleri ger-
çekleştirecek projeler ile sağlıklı, planlı kentsel ve kırsal 
yapılanma sağlamak” amacıyla;

“2019 Yılı Sonuna Kadar Mülkiyeti Belediye’ye Ait Tarihi 
Eser ve Binaların % 90’ının Restorasyonunu Tamamla-
mak” hedeflenerek “Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı 
restorasyonu tamamlanacak.” faaliyetler oluşturulmuş-
tur. “2019 yılı sonuna kadar sağlıklı kentleşme koşul-
larının sağlanmasına yönelik plan ve uygulamaları ger-
çekleştirmek” “kent sağlık profili oluşturulacak”, “kent 
sağlık gelişim planı oluşturulacak”, “Kent sağlık planı 
bölge ve şehir planlamalarına uygun biçimde uygulama-
ya geçirilecek.” 

“2019 yılı sonuna kadar kent sağlık bilincini geliştir-
meye yönelik ilçe genelinde bilinçlendirme çalışmaları 
gerçekleştirmek” hedeflenerek “kent sağlığı bilincinin 
gelişmesine yönelik eğitim materyalleri hazırlanacak ve 
dağıtılacak.”, “kent sağlığı bilincinin gelişmesine yönelik 
bilgilendirme ve paylaşım programları hazırlanacak ve 
uygulanacak.”, “kent sağlığı bilincinin gelişmesine yö-
nelik ilçe genelindeki kurum ve kuruluşların katılacağı 
seminerler düzenlenecek.”, “yerel gıda üreticilerinin, el 
sanatları ve diğer yerel ürünlerin turizm sektörü ile bağı 
güçlendirilecek” faaliyetler oluşturulmuştur.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

İşin sözleşme bedeli 1,324,751.42 TL olup, ancak yeni çı-
kan buluntular sonucu iş artışına gidilerek 1,583,627.11 
TL bitirilmiştir. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunma-
sına Ait Katkı Payı kapsamında, İzmir Valiliği Yatırım ve 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından %95 ora-
nında katkı sağlamakta, %5 oranında belediyemizce kar-
şılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

URLA
BELEDİYESİ
Postane Sokak ve Zafer Caddesi 
Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi

Kent bütününde, koruma amaçlı imar planı içinde yer 
alan tüm tarihi yapıların organik cephe ve sokak dokula-
rını ortaya çıkarmak adına çalışmalar başlatıldı. 1. etapta 
yer alan Zafer Caddesi ve Postane Sokak, tescilli ve tes-
cilsiz yapıları ile Urla kent dokusu içerisinde taşıdığı mi-
mari ve kentsel mirasa sahip çıkan, birbiri ile yarışmayan, 
birbirine saygılı yapıları ile bulunduğu alanda simgesel 
bir niteliğe sahiptir. Projenin 1. etabı, tarihi şehir merke-
zi ve kamusal yapılara yakınlığı da düşünülerek, Urla’nın 
tarihinde ve günümüzde kalbi olan Postane Sokağı’nı ve 
Zafer Caddesi’ni içermektedir. Özellikle birçok kültürel 
faaliyetin yapıldığı ve Sanat Sokağı olarak adlandırdığı-
mız bu bölgede kültürel miraslarımızı yaşatmak istiyoruz.

Projenin hedefleri:

1. Tescilli yapıların onarımlarının sağlanarak gelecek ne-
sillere aktarımının sağlanması;

2.Tescilli ve tescilsiz yapıların siluetlerini birbirine 
uyumlu hale getirilmesi;

3. İlçemizin turizm potansiyelini yükseltmek için tarihi 
dokunun ortaya çıkarılması;

4. İzmir bölgesinde yer alan kültürel ve sanatsal alanlar 
arasına katılmasının sağlanması;

5. Çoğunlukla sanatla uğraşan esnafın ticari faaliyetleri-
nin arttırılmasının sağlanması;

6. Sokağın sanatın merkezi olması;

7. Yeni yapıların yapılması yerine eski yerleşim yerleri-
nin canlandırılmasının sağlanması.

Projenin ilk kıvılcımlarını oluşturmak için sanat sokağın-
da kültürel faaliyetler, festivaller düzenlenmektedir. Pro-
je alanında belediyemize ait bazı mülkiyetlerin de yine 
sanat ve kültürle ilişkilendirilerek yeniden fonksiyonlan-
dırılması ile restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına 
öncelik verilmiş, diğer mülkiyetlerin de bu yönde kulla-
nılmasına öncü olunmuştur.

Projenin Amacı:
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1- Urla Belediye Başkanlığı

2- İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı

3- İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü

4- Tarihi Kentler Birliği

5- İzsu Genel Müdürlüğü

6- Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

7- İzmir Türk Telekom Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

Söz konusu proje kapsamında 41 adet tescilli yapı, 20 
adet aynen korunacak konut, 9 adet öneri konut olmak 
üzere 70 adet yapı ve 2650 m2 sokak düzenleme alanı 
bulunmaktadır. Çalışma yapılan alan içindeki tescilli ya-
pılar XIX. yüzyıl ve XX. yüzyıllarda tarihlenmektedir.  Mo-
dern malzeme ile inşa edilen yapılar ise son 20-30 yıl 
içerisinde inşa edilmiştir. Karakteristik Türk ve Rum ko-
nut mimarisinin tüm özelliklerini gösteren verilerini ko-
ruyarak günümüze gelebilmiştir.  Aynı zamanda, bölgeye 
has yapım teknikleri ve malzeme kullanımı konusunda 
da bilgi sunmaktadır. Bazı yapılar sahipleri tarafından 
terk edildiği için zamana yenilerek metruk duruma gel-

Projenin Süreci:

miştir. Konut cephelerinde çoğunlukla mülk sahibinin 
isteği doğrultusunda, cephe elemanlarının değiştirildi-
ği tespit edilmiştir. Konutlarda tespit edilen değişim-
ler, yeni donanım eklenmesi, doluluk boşluk oranının 
değişimi, Marsilya kiremidi kullanımı, renk ve malzeme 
değişimi, cumba/balkon değişimi, doğrama değişimi, 
sıva bozulmasıdır. Yapılarda en sıklıkla görülen tabe-
la, elektrik kablosu, aydınlatma elemanı ve panjur gibi 
yeni donanım eklerinin cepheye monte edilmesidir. Bazı 
yapılarda da giriş açıklıkları genişletilerek, vitrin haline 
getirilmiştir. Yıllar içerisinde mevcut yol dokusu korun-
mayarak, doğal taş yerine asfaltla kapatılmış ve sokak 
dokusundan uyumsuz hale getirilmiştir. 

Bunun üzerine, Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2012 
tarihli kararı cephe sağlıklaştırma projeleri, 31.01.2014 
tarihli kararı ile sokak sağlıklaştırma projeleri onaylatıl-
mıştır.

Bu kapsamda genel olarak yapıda yapılacak müdahale-
ler, alüminyum veya plastik kapı/pencere/doğramalar 
ahşap ile değiştirilecektir. Sıva raspası yapılarak özgün 
taş yapılar ortaya çıkartılacaktır. Elektrik, telefon, su, ka-
nalizasyon hatlarının yer altına alınması sağlanacaktır. 
Yapıların sıva tamiratları yapılarak cephe boyası ve mal-
zemesi yeni renk ve malzemeler ile değiştirilmektedir. 
Çatıda bulunan fazla hasar sebebiyle cephe sağlıklaştır-
masını engelleyen yapıların çatıları alaturka kiremit ile 
değiştirilecektir. Yol gövdesine küp taş döşenerek, tarihi 
doku canlandırılacaktır.

Proje 27.07.2015 tarihinde ihale edilmiş olup, 2.11.2015 
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İşin başlama tarihi 
06.11.2015 olup, yapım işleri devam etmektedir. 
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1. Proje alanının kentsel tasarım konusunda örnek bölge 
haline getirilmesi;

2. Yerelin geleneksel hayat tarzının desteklenmesi;

3. Gece ve gündüz yaşan bir merkez haline getirilmesi;

4. Toplumun her kesiminin erişebildiği engelsiz bir sos-
yal çevre oluşturulması:

5. Yaya ve bisikletli erişiminin sürekliliğinin korunarak 
halkı aktifleştirmesi:

6. Toplumun her kesiminin alınan kararlarda söz sahibi 
olması:

7. Yer altı sularını ve doğal mirası destekleyen, yağmur 
suyu ve atık su toplama sistemlerinin oluşturulması;

8. Kentsel teknik altyapının toplum sağlığını ve güvenli-
ğini tehdit etmeyecek şekilde oluşturulması;

9. Sağlıklaştırma işlemi ile yapılarda mevcut olan küf ve 
benzeri mikroorganizmaların arındırılması;

10. Halkın güzel bir çevre ve etkinliklerle sosyal moti-
vasyonunun arttırılması:

11. Proje merkezinde yer alan dere yatağının ve çevresi-
nin ekolojik anlamda sürdürebilirliğinin desteklenmesi;

12. Urla’da turizm potansiyeli arttırılması;

13. Şehrin siluetinde göz alıcı bir nokta elde edilmesi.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Belediyemizin 2015-2019 stratejik planında yer alan 
“Vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan, ekolojik, de-
mokratik ve hak temelli yönetim anlayışı ile tarihi - kül-
türel ve doğal zenginlikleri korunmuş sağlıklı bir şehir 
oluşturma” misyonu ile yola çıkılmış, hedefler bu doğ-
rultuda oluşturulmuştur. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

İşin sözleşme bedeli 1.480.021,00 TL olup, Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı kapsa-
mında, İzmir Valiliği Yatırım ve İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından %57 oranında katkı sağlamakta, 
%43 oranında belediyemizce karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:



SAĞLIKLI
YAŞAM

KATEGORİSİ

Belediyeler alfabetik olarak sıralanmıştır.
Sağlıklı Yaşam Kategorisinde 31 adet proje bulunmaktadır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

ALTINOVA
BELEDİYESİ
Osmangazi Otağında Hipertansiyon

Birinci amacı; Altınova Belediyesi hizmet bölgesinde hi-
pertansiyon hakkındaki bilinç düzeyini tespit etmek ve 
ve farkındalığı artırmaktır. 

İkinci amacı; teşhis konulmamış hipertansiyon hastaları-
nın tespiti ve ne kadar kontrol altına alınmış olduğunun 
ortaya konulması.

Üçüncü amacı ise; ilçemizde yaşayan hipertansiyon has-
talarının hastalıklarının kontrol altına alınmasını sağla-
yarak sağlık planlamaları ve sağlık hizmetine katkıda 
bulunmaktır. 

Gerekçesi: Hipertansiyonun morbidite, mortalite ve ül-
kemize maliyetleri açısından değerlendirildiğinde yakın 
takip ve tedavisinin ciddi önem arz ettiği herkes tarafın-

Projenin Amacı:

dan kabul edilen bir gerçektir. Hipertansiyon önemli bir 
halk sağlığı meselesidir. 

Hipertansiyon en sık görülen kardiyovasküler hastalıktır 
ve önlenebilir ölüm sebepleri içerisinde önde gelen risk 
faktörlerindendir.  Türkiye hastalık yükü çalışmasında, 
hipertansiyonun kontrol altına alınması ile tüm ölüm-
lerin %25,2’sinin önlenebileceği hesaplanmıştır (1). 
Hipertansiyonun, kardiyovaskuler hastalıklar ve kardiyo-
vasküler hastalıklarla ilişkili hastalıklardaki riskler içinde 
başlıca risk faktörü olduğu kabul edilmelidir (2). Toplum-
da yüksek kan basıncı prevalansının yaygınlığı, yüksek 
kan basıncının dünyada en önde gelen ölüm nedeni ol-
masına sebep olmaktadır (2). Dünya genelinde yaklaşık 
olarak her 4 erişkinden birisinin hipertansiyon hastası 
olduğu tahmin edilmektedir (3,4).

Ülkemizde yapılan 3 büyük hipertansiyon prevalans 
çalışmasında da Türkiye’deki hipertansiyon prevelansı 
dünya ortalamasından yüksek bulunmuştur. Tek Harf Ça-
lışmasında hipertansiyon sıklığı % 33,7 (5). METSAR ça-
lışmasında %41.7 (6), Türkiye Hipertansiyon Prevalans 
Çalışmasında %31.8 (3,7) bulunmuştur.

Bütün bu bilgiler ışığında hipertansiyonun önemli bir 
halk sağlığı meselesi olduğu Dünya Sağlık Örgütünün de 
üzerinde hassasiyetle durduğu önemli bir gerçektir. 

Bizimde çalışmamızın temel hedefleri ilçemizde hiper-
tansiyonun tespit, tedavi ve takibini yapmak, ilçe halkı-
mızda hipertansiyon hakkında farkındalık oluşturmak ve 
halk sağlığına katkı sunmaktır.

  Altınova Belediyesi - Uzm. Dr. Erdal BEKTAŞ

Projenin Ortakları:
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İlçemizde görev yapan ve akademik çalışmalarda bulu-
nan Uzm. Dr. Erdal Bektaş ile görüşülerek bölgemizde hi-
pertansiyonun sıklığı, takip ve tedavisi ile ilgili bir proje 
yapılmasına karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı 
onay alındıktan sonra proje uygulamasına başlandı. 

Hedef bireylere ulaşabilmek ve farkındalık oluşturmak 
için ilçemizde 3 farklı noktada tansiyon ölçümü ve taki-
bi yapıldı. Bu noktalar; belediyemiz evde bakım birimi, 
belediye binamız ve zabıta merkezimiz olarak belirlen-
di. Ayrıca hipertansif olduğu belirlenen ve imkânı olan 
hastaların ev ölçümleri ve poliklinik ölçümleri de takip 
aşamasında değerlendirildi.

Çalışmada öncelikle ilçede yaşayan 30 yaş ve üzeri nü-
fus hedef olarak belirlendi. Bu nüfus içerisinde gebe 
olanlar, diyalize girenler,  malign hastalığı olanlar, mental 
fonksiyon bozukluğu olanlar ve çalışmaya onay verme-
yenler çalışma dışı bırakıldı ve projeye katılmayı kabul 
eden kişileri kapsayan bir çalışma yapıldı.  

Katılımcılarla yüz yüze anket ve kan basıncı ölçümü ya-
pıldı. Yüz yüze ankette kişilerin hipertansiyon hakkında 
ki bilgilerini ölçmeyi hedefleyen sorular soruldu.

Anket ve kan basıncı ölçümü kendilerine özel eğitim ve-
rilen sağlık personeli tarafından yapıldı.  Kan basıncı öl-
çümü eğitimlerinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun Sağlık 

Projenin Süreci: Meslek Yüksek Okulları’nda ders kitabı olarak okuttuğu 
kaynaklar esas alındı ve tansiyon ölçümleri 3 kez tekrar-
landı. Kan basıncı ölçümü sırasında ölçümünün yapıldığı 
saat ve ölçümün yapıldığı yerin ev veya poliklinik olması 
dikkate alındı.   Hipertansiyon teşhisi konulan hastalar 
en az 6 ay süreyle takip edildi. Beyaz önlük hipertansiyo-
nu olduğu tespit edilenler çalışma dışı bırakıldı ve has-
taların laboratuar örnekleri alınıp tedavileri planlanıp en 
az 6 ay süreyle takipleri yapıldı. Tansiyonu kontrol altın-
da olan hastaların tedavileri aynı şekilde devam edilip 
takipleri yapıldı.

Kan basıncı ölçümü sonuçları değerlendirilirken Avru-
pa Hipertansiyon Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derne-
ği(ESH/ESC)’nin protokol önerileri esas alındı. Sonuçlar 
SPSS programı aracılığı ile değerlendirildi.

Hastalar tanı konulduktan sonra tedavileri düzenlenerek 
toplam 6 ay süreyle takip ve tedavi süreçleri kayıt altına 
alındı. Tedavide ilaç seçiminde ESC VE ESH önerileri esas 
alındı. En az 6 aylık takip ve tedavi sonrası hastaların te-
daviye uyumları ve tedavi başarı oranları değerlendiril-
di. İleri tetkik gerektiren hastalar 2. ve 3. basamak sağlık 
kurumlarına yönlendirilerek sonraki takipleri bu kurum-
lardan geri bildirim alınarak yapıldı. Yine ilçemizde proje 
bitiminde farklı noktalarda tansiyon ölçümünü üst kol-
dan yapan ve kalibrasyonları düzenli yapılan cihazların 
kullanımının yaygınlaştırılarak hastaların hipertansiyon 
konusundaki farkındalığın artırılmasına katkı sunulmaya 
devam edilmektedir. 
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1.  İlçede yaşayan 30 yaş üstü hedef nüfusun %96’sına 
ulaşıldı. 

2. 2 yıllık proje kapsamında hipertansiyonu olduğu tes-
pit edilen her bir hasta ESC VE ESH önerilerine uygun 
olarak en az 6 ay olmak üzere, 6 ay ile 2 yıl arasında sü-
reyle takip edildi.

3.  Projeye katılanların yaş ortalamaları 51.89± 17-18.1, 
kadınların yaş ortalaması 53.17±19.4 erkeklerin yaş or-
talaması ise 51.72 ± 16.3 idi.

4. İlçemizde 30 yaş üzeri nüfusta hipertansiyonoranı 
%30,75 idi.

5.  Tüm katılımcılar içerisinde

a) Hipertansiyon ile ilgili olarak; tuz kısıtlaması gerektiği-
ni duymuş olanlar %73.2 idi.

b) Düzenli ömür boyu ilaç kullanımı gerektiğini duyanlar  
%70.1 idi

c) Katılımcıların %78,7’si daha önce tansiyon ölçtürmüş-
tü.    

Tüm katılımcılarda a,b,c de belirtilen oranlar proje sonra-
sı %96’ya çıkarıldı.

6- Hipertansiyon saptanan hastaların %29,5’i hipertan-
siyonu olduğunu bilmiyordu. Hastaların %70,5’i ise hi-
pertansiyonu olduğunu biliyordu. 

Bu proje ile ilçemizde hipertansiyon hastalarının tespit 
oranı %96’ya çıkarıldı.

7- Daha önceden hipertansiyonu olduğunu bilen hasta-
larda düzenli ilaç kullanımı; %67,6 olarak tespit edildi.
Projemizden sonra hastalarda ilaç kullanım oranı % 98,5’e 
yükseldi.

8- Önceden hipertansiyonu olduğunu bilen hastalarda 
kan basıncı kontrolü  %50,25 bulundu. Bu proje ile il-
çemizde hipertansiyon hastalarında kan basıncı kontrol 
oranı % 89.5’e yükseltildi.

9- Önceden hipertansiyonu olduğunu bilen hastalardan 
1 ilaç kullanan % 69.2, 2 ilaç kullanan  % 24.6 ,3 ilaç ve 
ya daha fazla ilaç kullanan % 6.2 kişi bulundu. Bu proje 
sonrası hastaların eğitim ve diyet takipleri ile ilaç kulla-
nım oranı % 18,5 oranında azaltıldı.

10- Bu projenin devamlılığının sağlanması ile ilçede ya-
şayanların tansiyon takip ve tedavi oranı % 96 gibi yük-
sek oranlarda olacak ve buna bağlı olarak başta kalp has-
talıkları, serebrovasküler hastalık oranı ve inme (felç) gibi 
birçok hipertansiyon komplikasyonu asgariye indirilecektir.   

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Bu projenin devamlılığının sağlanması ile ilçemizde hi-
pertansiyon takip ve tedavi oranları Dünya Sağlık Örgütü 
hedeflerinin üzerinde olabilecektir. Ayrıca hipertansiyo-
nun kontrol altına alınması ve komplikasyonların azaltıl-
ması sağlanacaktır.  

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin 2 yıllık maliyeti: 72.000 tl.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Evde Bakım Hizmetleri

Yaşlı, yatalak, engelli, hasta, çocuk, ergen ve yetişkinlere 
hizmete erişim kolaylığı sağlamak, ev ve aile ortamında 
bakım hizmeti vermek, koruyucu hekimlik hizmetleri ile 
tedavi ve takiplerini yapmak hedeflenmiştir. Evde bakım 
hizmetleri bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi bi-
rimlerinden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde (17 ilçede) uzman 
personelimizle aşağıdaki başlıklar altında sürdürülmek-
tedir:

- Evde Sağlık Hizmeti

- Destek Sağlık Hizmeti

- Kişisel Bakım / Özbakım Hizmetleri

- Ev İşleri Hizmeti

- Sosyal Destek Hizmeti

- Gıda ve Beslenme Hizmeti

Projenin Amacı:

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 

Projenin Ortakları:

 Evde Sağlık Hizmeti

Yapılan araştırmalar kronik hastalıklı özellikle yaşlıların 
tedavi sonrası bakım hizmetlerini kurum ortamında de-
ğil, yaşadıkları ortamda almak istediklerini ortaya çıkar-
mıştır.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizce 17 ilçemizde  
doktor ve hemşirelerden oluşan ekiplerimizle sağlık hiz-
metlerimiz devam etmektedir. 

Belediyemizin 444 40 09 ve 444 13 40 no’lu telefonları-
na ve www.aydin.bel.tr adresi üzerinden yapılan başvu-
rular değerlendirilerek vatandaşlarımıza evde sağlık hiz-
meti sunulmaktadır. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 
vatandaşlarımıza enjeksiyon, pansuman, sonda, serum, 
tansiyon, şeker ölçümü, kan alımı gibi hizmetler veril-
mektedir.

Doktorlarımız belirli aralıklarla hastayı ziyaret etmekte, 
bakım ve takip sonuçlarını değerlendirerek aile bireyle-

Projenin Süreci:



168 www.skb.gov.tr

rini bilgilendirmektedir. Ayrıca sosyal inceleme eleman-
larımızca yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşları-
mıza havalı yatak, hasta bezi, tekerlekli sandalye, koltuk 
değneği vb. konularda da destekte bulunulmaktadır.

Destek Sağlık Hizmetleri

Belediyemize yapılan başvurular doktorlarımız tarafın-
dan incelendikten sonra, ağrı ve fonksiyon bozuklukla-
rından yakınan kişilere doktorlarımızın kontrolünde ge-
rekli egzersizleri yaptırılmaktadır. 

Psikoloğumuz, çocuk, ergen ve yetişkin bireylere ve aile-
lerine koruyucu, önleyici, destekleyici, eğitici, geliştirici 
danışmanlık odaklı psikolojik destek hizmeti vermekte-
dir.

Sosyologlarımız, hayatını evde ailesi, akrabalarıyla veya 
yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile alzheimer \ demans 
hastalığı olan yaşlıların ortamlarını iyileştirmek, boş za-
manlarını değerlendirmek, faaliyet grupları kurarak sos-
yal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal ilişkilerini 
zenginleştirmek, ailelerle dayanışma sağlanarak yaşlının 
hayat kalitesinin  arttırmak gibi psikososyal destek hiz-
metlerini yürütmektedir.

Kişisel Bakım / Öz bakım Hizmetleri

Sosyal elemanlarımızın tespit ettiği, ihtiyaç sahibi yaşlı, 
yatalak, engelli vatandaşlarımızın berber ve kuaför ihti-
yaçları ücretsiz ve düzenli olarak giderilmektedir. Bayan 
kuaförlerimiz düzenli olarak saç kesimini 2-3 ayda bir, 
tırnak kesimini (özellikle ayak) ayda bir veya 15 günde 
bir ihtiyaca göre yapmaktadır.

Erkek berberlerimiz de aynı şekilde yaşlı, yatalak, engelli 
vatandaşlarımızın haftada bir sakal, ayda bir saç tıraşını 
yapmaktadır.

Ev İşleri Hizmetleri

Sosyal elemanlarımızın tespit ettiği ihtiyaç sahibi olan 
yaşlı, yatalak, engelli vatandaşlarımızın ev temizlikleri 
ücretsiz ve düzenli  olarak ayda bir yapılmaktadır.

Sosyal Destek Hizmetleri

Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşundan eve ya da evden 
sağlık kuruluşuna nakilleri mavi şeritli hasta nakil ambu-
lanslarımızla ve ATT’lerimiz eşliğinde gelen talepler doğ-
rultusunda  yapılmaktadır.

Ayrıca engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştır-
ma adına her sabah evlerinden alınıp çalıştıkları işyerine 
götürülmeleri ve mesai bitiminde de tekrar evlerine bı-
rakılmaları hizmeti de verilmektedir.

Gıda ve Beslenme Hizmetleri

İlimiz genelinde sosyal elemanlarımızın tespit ettiği ve 
müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, durum-
larının teyitleri alınarak, oluşturulan komisyon tarafın-
dan yapılan inceleme sonucunda günlük sıcak yemek 

ihtiyaçları evlerine götürülerek karşılanmaktadır. Diye-
tisyenimiz, yaşlı, yatalak, engelli ve kronik hastalığı olan 
vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmelerini sağlama, rutin 
ziyaretler yaparak kilo kontrollerini sağlama, ailelere bil-
gilendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.
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Belediyemizce doktor ve uzman personelimizce; yaşlı, 
yatalak, engelli, hasta, çocuk, ergen ve yetişkin bireyle-
re hizmete erişim kolaylığı sağlamak, fertlerin ev ve aile 
ortamında bakım hizmeti almalarını sağlamak, koruyucu 
hekimlik hizmetleri ile tedavi takiplerini yapmak, bireyin 
ve toplumun sağlığını korumak, sağlık ve sosyal hizmet-
lerin profesyonel düzeyde verdiği tedavi, takip, destek, 
bakım gibi birbirine ilintili hizmetleri vatandaşlarımızın 
ayağına götürerek; özellikle sürekli bakıma muhtaç olan-
lar, yaşlılar ve çeşitli sağlık problemi yaşayan hemşehri-
lerimizin çok farklı boyutlarıyla (maddi, zaman, yardım, 
sosyal vb. gibi) sorunlarına çare olunmaktadır. 

Talep gelen/tespit edilen hane ziyaretlerinde, yalnızca 
evde bakım hizmetleri değil, ihtiyaçların tespiti halinde, 
gıda, kömür, kırtasiye vb yardımlar ile ücretsiz hasta na-
kil hizmetleri de sağlanmaktadır.

Evde bakım hizmetleri uygulaması kapsamında 2015 yı-
lında 22.156 yeni haneye gidilerek uzman ekiplerimizce 
enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, şeker - tansiyon 
ölçümü, kan alımı vb gibi 153.441 adet hizmet sunumu 
yapılmıştır. 

İlimiz tüm ilçelerinde doktor ve uzman personelimizce 
(17 ilçe) 2015 yılında toplam 4.367 adet hane ziyareti 
yapılmış olup, 2016 ilk 6 aylık dönemde bu rakam 2.278 
adet olarak gerçekleşmiştir.

İlgili birimlerimizin ilçelerde örgütlenmeleri sürekli ola-
rak desteklenerek arttırılmakta olup, bu sayede daha 
fazla yeni haneye gidilmekte ve daha fazla ihtiyaç sahibi 
vatandaşa ulaşılmaktadır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2015-2019 Stra-
tejik Planı - Ana Tema ve Amaçlar

"AMAÇ 4.Sağlık ve Kent Güvenliği - Amaç 4: Sağlıklı, ka-
liteli, çağdaş ve güvenli bir kent için gereken hizmetleri 
sunmak."

"HEDEF 4.1: Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak 
halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak.

HEDEF 4.5:Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yük-
seltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağ-
lamak."

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Evde Bakım Hizmetleri ana başlığında yürütülen hiz-
metlerin tüm bütçe ve finansmanı Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’mızın ilgili daire başkanlıkları bütçelerinden 
karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

ÇANKAYA
BELEDİYESİ
Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Toplum

Kadınların sağlık hizmetlerinden tam, eşit ve en yüksek 
standartlarda faydalanmaları, kadının insan haklarının 
tam olarak sağlanmasının temel şartlarından biridir. Çe-
şitli uluslararası ve ulusal mevzuat hükümlerinde de ta-
rif edildiği üzere, sağlıklı olmak yalnızca hasta olmamayı 
değil, beden, ruh ve sosyal açıdan bütünüyle iyi olma 
durumunu ifade etmektedir. 

Kadın sağlığı; aile ve toplumdan kaynaklanan psiko-sos-
yal faktörler, kadının sağlık durumu, doğurganlık davra-
nışı, sağlık hizmetlerinin kalitesi gibi pek çok faktörden 
etkilenmektedir. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimi-
nin yetersizliği ve mevcut hizmetlerin kadınlar tarafın-
dan gerçek anlamda kullanılamamasıyla ilgili bir diğer 
önemli faktör de toplumsal yapının kendisidir. Kadınlar, 
özellikle kırsal kesimler ve gecekondu bölgelerinde sağ-

Projenin Amacı:

lık hizmetlerinden yararlanmada karar verici konumda 
değildirler. Bu durum, kadınların sağlık hizmetlerine eri-
şimi açısından bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

DSÖ Avrupa Ağının 6. Fazının da çatısını oluşturan, "Sağ-
lık 2020" temel politika belgesinin iki stratejik hedefi 
“herkesin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanında 
eşitsizliklerin azaltılması ve sağlık için katılımcı yöneti-
şimin iyileştirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenme-
si Sözleşmesi de (CEDAW) “Sağlık Hizmetlerine Erişim”i 
düzenlemektedir.

Bu noktadan hareketle; Çankaya Belediyesi, “Sağlıklı 
Kadın Sağlıklı Toplum” eğitim programını, kadınların ve 
ailelerinin ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağ-
lık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından 
koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması ama-
cıyla uygulamaya geçirmiştir. Eğitim programının önce-
likli hedef kitlesi, dezavantajlı bölgelerde geleneksel 
yapı içinde yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim seviye-
sindeki kadınlardır. Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımda 
önemli engeller yaşayan ve üreme sağlığı sorunlarının 
yoğun görüldüğü bu grupta, ailelerin temel koruyucu 
sağlık davranışlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı pro-
jenin ortağıdır. Projenin ilerleyen basamaklarında Bileş-
miş Milletler Nüfus Fonu da yer alacaktır.

Projenin Ortakları:
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 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Türkiye’de farklı 
bölgelerde kadın çalışmaları yürütmekte olan yerel yö-
netimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile “Sağlık-
lı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programı, 
eğitici eğitimlerini başlatmıştır. Çankaya Belediyesi Halk 
Sağlığı Merkezinden yönlendirilen ve eğitici eğitimini 
tamamlayan hemşireler, eğitimlerin hayata geçirilmesi 
için belediye üst yönetimi tarafından cesaretlendiril-
miştir. Hem kurum içinde hem de halka duyurular yapıl-
mış ve eğitime katılmak isteyen belediye çalışanları ve 
yurttaşların kayıtları alınmıştır. Eğitici hemşireler; kendi 
bölgelerinde oluşturdukları kadın gruplarında programı 
uygulamaya başlamışlardır. Eğitimler; 

katılımcıların ulaşımlarını kolaylaştırmak için, merkezi 
bir konumda bulunan Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı 
Merkezi’nde ve yoğun iç göç alan ve sağlık hizmetleri-
ne erişimde sıkıntı yaşayan Bademlidere Mahallesi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim 
programı 13 haftalık kapalı grup çalışması yöntemiy-
le, haftada 90 dakika olmak üzere, modüller ve görsel 
eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmıştır. Eğitim ma-
teryalleri, eğitim aktivitelerini desteklemek, kadınların 
eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla 
hedef grubun özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. 
Ayrıca tüm katılımcılara dağıtılmak üzere eğitim progra-
mındaki ana mesajların özetlendiği resimli “Kadın Sağlı-
ğı” kitapçığı hazırlanmıştır.  Eğitim programının konuları 
şu şekildedir:

• Tanışma, 

• Üreme organları ve işlevleri, 

• Temizlik-beslenme, 

• Güvenli annelik

• Doğurganlığın düzenlenmesi,

• Üreme sağlığını koruyucu davranışlar, 

• İletişim 

• Cinsellik I-II

• Haklar 

• Çocuklar ve ergenler 

• Genel sağlığı koruyucu davranışlar  

• Değerlendirme 

Geleneksel sağlık eğitiminin otoriter yapısından fark-
lı olarak; “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı 
eğitimi programı yetişkinler arası ilişki içinde bilinme-
yenlerin öğrenilmesine, yanlış bilinenlerin tartışılarak 
düzeltilmesine ve kadının kendi deneyimlerini cesaretle 
paylaşmasına imkân vermektedir. Nitelik olarak özgün ve 

Projenin Süreci: özgürleştiricidir. Eğitim, katılımcılar ve eğitmen arasında 
küçük ölçekli hukuki bir metin olarak da kabul edilebile-
cek bir sözleşme ile başlamıştır. Bu kontrat ile kadınların 
kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmıştır.

TAP Vakfı, uygulama sürecinde verileri değerlendirerek, 
geleceğe ilişkin adımları belirleyecektir. Uygulamaların 
izlemi, tanımlanan program amaçları kapsamında, bu 
amaçların ne oranda/nasıl gerçekleştirildiğini, sorunla-
rın/engellerin neler olduğu ve nasıl çözümlenebilece-
ğini görmek ve çalışmanın kurumsallaşmasını destekle-
mek için yapılmaktadır. 
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“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitimi 
programı, katılımcı tüm kadınlar tarafından benimsen-
miş ve her birinin tüm haftalarda eksiksiz katılımı ile 
gerçekleşmiştir. Geri bildirimlerin tamamı olumlu olarak 
kayıt altına alınmıştır. Eğitime katılan kadınlara TAP Vakfı 
ve Çankaya Belediyesi ortak imzalı sertifikalar verilmiş-
tir. Gelecek eğitim programlarına mülteci kadınların ka-
tılması yönünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile muta-
bık kalınmıştır.

Çankaya Belediyesi karar mekanizmalarında yurttaş 
katılımını öne çıkaran bir yerel yönetimdir. Bu sebeple 
eğitim yöntemi kadınların yurttaşlık bilincini de güçlen-
direcek şekilde planlanmıştır. Kadınların iletişim beceri-
lerindeki gelişimlerinin ve haklarının bilincine varmala-
rının; eşit yurttaş olmak konumunda ilerleme sağladığı 
açıktır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadınlarla ilgili 
haksız ve sağlıksız yargılamalarının farkına varmak; hem 
kadının ruh sağlığına hem de toplumsal iyilik haline kat-
kı sunmuştur. 

Kadınların özellikle üreme sağlığı ve cinsellikle ilgi-
li yaşadıklarını ifade güçlüğü; hastalıkların tespitini ve 
çözümünü zorlaştırmaktadır. Uygulanan eğitim ile bu 
sorunun çözümünde de aşama kaydedilmiştir. Kadınla-
rın süreç içerisinde hem eğiticiye hem gruba duydukları 
güven duygusunun güçlendiği ve kendilerini daha açık 
ifade ettikleri gözlemlenmiştir. Katılımcıların sadece ka-
dın sağlığı konusunda değil, etki alanlarındaki çocukla-
rın ve ergenlerin sağlığı konusunda da bilgilerinde artış 
sağlanmıştır. Ayrıca sağlıklı beslenme ve çevreye zarar 
vermeyen temizlik ürünleri kullanma konusunda da bi-
linç yükseltilmiştir

“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim prog-
ramı yoluyla katılımcı kadınların toplum adına çok yön-
lü güçlendiği izlenmiştir. Her bir katılımcı, kendisinden 
başlayarak yakın çevreden uzak çevreye doğru toplum 
sağlığını ve mutluluğunu koruyan ve geliştiren birer ak-
tivist olarak yaşamın içinde yer alması beklenmektedir.

Ek olarak, projenin hayata geçirilmesi ile kurum bün-
yesindeki hemşirelerin eğitiminden kazandıkları vasıf-
lara uygun olarak hizmet kapasitelerini geliştiren-art-
tıran biçimde eğitim uzmanı olarak nitelik kazanmaları 
ve “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim 
programının Halk Sağlığı Merkezi’nde kurumsallaşması 
çalışmayı sürdürülebilir kılmıştır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

DSÖ Avrupa Ağının 6. Faz ana temalarının dayanak bul-
duğu, “Sağlık 2020 Yönetimler ve Toplum Arasında Sağ-
lık ve Esenliğe Yönelik Eylemleri Destekleyen Avrupa 
Politika Çerçevesi”nin temel önceliklerinden olan; “in-
san odaklı sağlık sistemlerinin, halk sağlığı kapasitesi-
nin ve acil durumlara hazırlık ve izleme çalışmalarının 
güçlendirilmesi ve dayanıklı bir toplum ve destekleyici 
ortamların oluşturulması” ilkeleri Çankaya Belediyesi-
nin “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitimi 
projesinin çıkış noktasıdır. Proje aynı zamanda Çankaya 
Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı “Sosyal ve Sağlıklı 
Kent Hayatını Geliştirmek ve Eğitim Vermek   (Amaç 3)” 
başlığında yer alan Çankaya’nın “mutluluk veren kent” 
amacı ile geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı 
sağlamak için kent sağlık profili çıkarılacak ve dünya 
standartlarında kabul edilir bir sağlıklı ve yüksek stan-
dartlarda eğitim oluşturulacaktır” hedefini gerçekleştir-
meye yönelik olarak mahallelerde düzenlenen eğitimler 
ve kadınların yönetime doğrudan katılımı konusunda 
geliştirilen yaklaşımlarla eşgüdümlü olarak hayata geçi-
rilmiştir.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imza-
lamasıyla şartta yer alan ilkelerin hayata geçirilmesi ve 
belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin yan-
sıtılması amacıyla “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlayan 
Çankaya Belediyesi, “Kentsel Hizmetlerin Sunumu’nda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında “Sağlıklı Kadın 
Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programını öncelikli 
uygulamalar arasında sürdürmeye devam edecektir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bu proje Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aile Planlama-
sı Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitici olarak yer 
alacak sağlık lisansiyerlerinin kadın sağlığı eğitici eği-
timi ve eğitimler sırasında kullanılacak tüm donatıları 
TAPV tarafından temin etmiştir. “Sağlıklı Kadın Sağlıklı 
Toplum” kadın sağlığı eğitimi programında yer alacak 
personel, araç, mekân tahsisi, basılı materyaller, ulaşım 
vb. konular ise Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarından 
karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Denizli Spor Yapıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde ha-
reketsiz yaşamak ve toplumda obezitenin görülme sık-
lığı giderek artmaktadır. Hareket; teknolojik yeniliklerin 
getirdiği kolaylıklar sebebiyle  kısıtlanmakta ve günlük 
rutin işlerin yoğunluğundan unutulmaktadır.

Projemiz; 

- Halkın hayat kalitesini artırmak,

- Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak,

- Toplumda spor kültürünü oluşturmak,

- Vatandaşların ruh ve beden sağlıklarına olumlu katkıda 
bulunmak.

- Spor kurslarına katılan kursiyerlerin arasından yetenek-
li olanları keşfedip, antrenörlerinin yardımı ile bu alanda 
ilerlemelerini sağlamak,

- Spor alanında yetenekli olan çocuk ve yetişkinlerimizin 
ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılmaları için 
desteklemek

- Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği yaparak, çocuklar ve gençlere yönelik kötü alış-
kanlıkları önleyecek, ruh ve beden gelişimlerini olumlu 
etkileyecek organizasyonları yapmak maksadıyla hazır-
lanmıştır

- Toplumda dengeli beslenme bilincinin artırılması, ha-
reketin teşvik edilmesi, sağlık problemlerinin önlenmesi 
ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması he-
deflenmektedir.

Projenin Amacı:
Proje Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütül-
mekte olup, belediye spordan destek alınmaktadır.

Projenin Ortakları:
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Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konusunda farkın-
dalık oluşturmak, halkın bilinçlendirilmesini ve bilgilen-
dirilmesi çok sektörlü bir çalışma yapmayı gerektirmek-
tedir.  Bu noktadan hareketle belediyemiz 2010 yılında 
4 farklı noktada 100 kişi ile  başlayan  ücretsiz pilates 
kurslarımız halkın talepleri doğrultusunda dezavantajlı 
bölgelere kurulan etüt merkezlerimizi de içerecek şekil-
de genişletilmiştir.

Her yıl giderek artan talepler doğrultunda sadece ba-
yanlara yönelik başlayan kurslarımız, obeziteyi önlemek, 
toplum üzerindeki stresi azaltmak için farklı yaş ve branş-
ları içerecek şekilde genişletilmiştir. 2012 yılından sonra 
belediyemiz farklı branşlarda spor faaliyetleri gerçekleş-
tirmek, spor okulları açmak, kurslar düzenlemek ve il-
gili organizasyonları yapmak için Gençlik ve Spor Şube 
Müdürlüğü kurarak, spor faaliyetlerinin belediyemizin 
organizasyon şemasında temsil edilecek düzeylere ulaş-
masını sağlamıştır.

Kentin farklı konumlarında spor alanları inşa edilmiştir.6 
yaş üzeri 20 farklı branşta, takım ya da bireysel olarak 
spor yapma imkanı sunulan kurslarımız yaz ve kış dö-
nemlerinde, hafta içi-hafta sonu, gündüz ve akşam saat-
lerinde, açık ve kapalı alan tercihlerini içerecek şekilde 
aralıksız devam etmektedir. Ücretsiz spor kurslarımıza 
katılan kursiyerlerin; ilgilendikleri branşa ait spor mal-
zeme ve kıyafetleri ücretsiz olarak karşılanmaktadır. 
2015 yılında çocuk kursiyerlerimize 25.000 adet şort 
ve tişört, bayan kursiyerlerimize ise 3.000 adet eşofman 
hediye edilmiştir. Ayrıca spor yaparken kullanılan malze-
meler (bone, top, raket, yay vb.) belediyemiz tarafından 
karşılanmaktadır.Ailece spor yapılmasını desteklemek 
için eşli spor branşları için kurslar hazırlanmış, böylece 
ailece spor yapma fırsatı sağlanmaktadır.Otistik çocuk-

Projenin Süreci: larımız ve engelli vatandaşlarımız için; kurslarımızın ta-
mamında kurs saatleri ve tesisler onlara uygun hale ge-
tirilmektedir.

Spor yapmak isteyen kişilerde sağlık bilincini oluştur-
mak için egzersizlere başlamadan önce kişi sağlık durum 
bilgisi için aile hekimlerine yönlendirilmekte ve boy-kilo 
ölçümleri yapılmaktadır. Gruplara haftada 2 veya 3 se-
ans (seans:1 saat) uygulanmaktadır. Pilates grubundaki-
lerin 3 ayda bir yapılan ölçümlerde 1 ayda en az 2 kg 
verdiği ve bedenlerinde incelme görülmüş, ayrıca birey-
lerin daha dinamik mutlu olduğu gözlenmiştir.

2013 yılında 3.486 kadınla 45dk. boyunca aynı anda 
pilates yapılması ile dünya rekoru kırarak adını Guinnes 
Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştır.

2015 yılı içerisinde ücretsiz spor kurslarımıza toplam 
29.037 kursiyer katılmış olup, bu kapsamda belediye-
miz bünyesinde görev yapan 29 spor uzmanı-antrenör 
bulunmaktadır. 2016 yılında antrenör sayısı 37'ye ulaş-
mıştır.

Branşlarımız; atletizm, bale, badminton, basketbol, buz 
pateni, jimnastik, capoeira, futbol, okçuluk, pilates, halk 
oyunları, modern danslar, judo, masa tenisi, teakwondo, 
tenis, voleybol, yüzme, satranç, zumbadır.

2015 yılında raket sporları kurslarına katılan kursiyerler 
arasında raket sporları, masa tenisi turnuvası gibi turnu-
valar düzenlenmiş, Turnuva yaklaşık 300 kursiyerin iş-
tirakiyle gerçekleşmiştir. Turnuvada ilk 3'e giren kişiler 
daha once hiç sporla ilgilenmediklerini ve şimdi sporun 
hayatlarında olmazsa olmazları olduğunu belirtmişlerdir.

Belediye başkanımız ile sık sık görüşerek taleplerini ilet-
me imkanı bulmaktadırlar 
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- 2010 yılında başlayan projemiz halkın yoğun taleple-
riyle devam etmektedir.

- Şehrin her alanında farklı branşlarda spor yapma imkanı 
sunarak, mevcut ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermiş, 
halkın sağlığını geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

- Farklı branş ve yaş gruplarını içeren şeçenekleri ile top-
lumun her kesiminden katılım sağlanmaktadır.

- 2010 yılından bugüne kadar 74.715 vatandaşımıza üc-
retsiz spor yapma imkanı sunulmuştur. 

- Denizli Büyükşehir Belediyespor’da lisanslı sporcu sa-
yımız 2.500 kişidir.

- Basketbol takımımız 8 farklı branşta 6 il birinciliği, vo-
leybolda takımımız da il birinciliği ödülü kazanmıştır

- Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz spor 
kurslarından okçuluk dalına katılan Fatma Altun,  Maka-
ralı Yay Büyük Bayanlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyo-
nu olup altın madalya kazanmiştir.  Dünya Salon Okçuluk 
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 3 isimden biri 
olmuştur.

- Dünya Sağlık Günü ve Dünya Hareket Gününde özel 
yürüyüş ve spor faaliyetleri yapılmaktadır

- Çocuk ve gençlerin kötü ve zararlı ortamlardan uzaklaş-
maları sağlanmıştır.

- Spor, hayat tarzları haline gelmiştir.

- Guinnes Rekorlar Kitabına adını yazdırmış, dünyaca ta-
nınır bir hale gelmiştir.

- Kurslara katılan bayanların sosyal medya hesaplarını 
aktif olarak kullandıkları, zaman zaman sabah yürüyüş-
lerinde bir araya geldikleri yeni arkadaşlıklar edindikleri 
ve sosyalleştikleri görülmektedir. 

- Şehir merkezinde yapılan spor alanları ve kurs faali-
yetleri çalışmalarının ilçelere de yapılması talebi değer-
lendirilerek il sınırındaki her ilçe ve mahalleye halı saha 
yapılmış olup, açık alan fitness spor ekipmanları yerleş-
tirilmiştir. 2016-2017 yılında 24 adet halı saha, 5 adet 
tenis kortu, 10 adet basketbol - voleybol sahası yapıla-
caktır.

- Yüzme kurslarına gösterilen ilgi sonucu kentin farklı 
noktalarına yüzme havuzları yapımına başlanmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılı stratejik 
planında yer alan aşağıda belirtilen stratejik amaç ve 
hedeflerine uygun olarak “Denizli halkının spor yapması 
sağlanmaktadır.”

Stratejik Amaç 6: Denizli halkının sosyal hayatının zen-
ginleştirilmesi ve kentlilik bilincinin gelişimine katkı 
sağlanması

H.6.2. Denizli halkının katılımına yönelik kültürel, sanat 
ve sportif faaliyetleri düzenlemek ve desteklemek

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bu projenin finansmanı Denizli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

DİNAR
BELEDİYESİ
Dinar Belediyesi Alzheimer Hasta 
ve Yakınları Buluşma Merkezi

Dinar Belediye Başkanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından Di-
nar’da 65 yaş üstü vatandaşlara mini mental test (MMT) 
uygulaması yapılmıştır.

Dinar ilçesindeki 65 yaş ve üzeri nüfusta demans sıklığı-
nı ve alt tiplerini belirlemek, ayrıca yaş, cinsiyet, eğitim 
ve gelir seviyesinin demans sıklığı üzerine etkileri araştı-
rılmıştır. Bu çalışmada Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde 
65 yaş ve üzerinde demans görülme oranı % 11.2 olarak 
tespit edilmiştir, bu sonuç dünya ortalamaları ve ülkemiz 
ortalamalarında demans oranının üzerinde bir sonuçtur. 
Yapılan çalışmaların çoğunda yüksek demans prevalansı 
ile düşük eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki ol-
duğu bildirilmektedir. Benzer şekilde bu çalışmada da 

Projenin Amacı:

eğitim seviyesi ve demans görülme sıklığı arasındaki 
fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmada 
demans görülme oranının yurtdışındaki çalışmalara göre 
yüksek bulunması çalışma grubundaki kişilerin eğitim ve 
sosyo kültürel seviyelerinin  düşük olması ile ilişkili ola-
bileceği kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada 
ayrıca çalışma grubundaki ileri yaş, kadın cinsiyet, düşük 
eğitim ve gelir seviyesinin demans gelişiminde risk fak-
törleri olduğu tespit edilmiştir. Dinar ilçesinde demans 
65 yaş üzeri popülasyonda yaygındır ve görülme sıklığı 
yaşın ilerlemesi ile de artmaktadır.

Saha çalışmasının sonucunda Dinar Belediye Başkanlı-
ğı bu durumu sağlıklı şehir ve sosyal belediyecilik an-
layışındaki görevini yapmak üzere uygulamalı alanda, 
ülkemizdeki bu alanda duayen isimlerinden olan Prof. 
Dr. İsmail Tufan’ın da desteğini alarak “Alzheimer Hasta 
ve Yakınları Buluşma Merkez” açmayı ve çağın hastalığı 
olan bunama rahatsızlığında vatandaşının yanında ol-
mayı hedeflemiştir.

Projenin maddi bir ortağı bulunmamaktadır; ancak Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniver-
sitesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail 
Tufan tarafından desteklenmektedir. 

Projenin Ortakları:
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bö-
lümü öğretim üyeleri, Dinar ilçesine getirilmiş ve ilçede 
yaşayan 65 yaş üstü 706 vatandaşımız Dinar Belediye 
Başkanlığı hizmet binasına ücretsiz olarak getirilerek 
doktorlar tarafından taramaları yapılmıştır.

İlçede demans sayısının çok olduğunun ortaya çıkması, 
Dinar’a alzheimer merkezi kurulmasının zaruri olduğunu 
göstermiştir.

Projenin yürütülmesi için gerontolog istihdam edilmiş 
ve göreve başlamıştır.

Gerontoloğun tespitleri ile ilçede uygun görülen bir alan 
“ Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi”ne dö-
nüştürülmek üzere belediyenin kaynaklarıyla girişimlere 
başlanmıştır.

Gerontolog tarafından daha önce tespiti yapılmış de-
mans hastaları evlerinde ziyaret edilmiş ve durum de-
ğerlendirilmesi yapılmıştır.

Hastalar arasında tespit edilen yoksulluk durumunda 
olan kimseler Aile ve Sosyal Politikalar tarafından yürü-
tülen evde bakım parası hizmetlerine başvurmaları için 
gerekli yönlendirmeler yapılmış ve belediye ambulansı 
ile ücretsiz olarak şehir dışındaki tam teşekküllü hasta-
nelere sağlık raporu almaları için sevkleri gerçekleştiril-
miştir.

Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin 1 gün-
lük planlanmış işleyişi aşağıda sunulmuştur.

- 08.30 Belediye tarafından karşılanan ücretsiz servis ile 
yaşlı vatandaşlar bakım personellerinden 1 tanesinin re-
fakatı ile evlerinden alınmaya başlanıyor.

- 09:30  Kuruma getiriliyor

- 09:30-10:00 Kahvaltı 

- 10:00-10:30 Tansiyon ve diabet ölçümü

- 10:30-10:45 Dinlenme

- 10:45-11:15 Günlük egzersiz hareketleri

- 11:20-11:40  Alzheimer hasta ve yakınları buluşma   
  merkezinde keyifli dakikalar  

- 11:40-12:00 Yemeğe hazırlık  

- 12:00-13:00 Belediye tarafından anlaşılan bir ye             
  mek fabrikasından gelecek olan öğle  
  yemeğinin yenilmesi.

- 13:00-13:45 Zihin veya psikomotor aktiviteleri 

- 13:45-14:00 Dinlenme

 14:00-14:30          Ara öğün 

- 14:30-15:30          Müzik 

- 16.00  Belediye tarafından karşılanan ücretsiz 
servis ile yaşlı vatandaşlar bakım personellerinden 1 ta-
nesinin refakatı ile evlerine  bırakılıyor .

Ayrıca nöbetçilik sistemi ile planlanan bu programda 
temizlik personelleri kurumun günlük temizliğini saat 
17.00’a kadar yapacaktır.

-Alzheimer Hasta ve Yakınları buluşma Merkezi açılmıştır 
ve hastalar alınmaya başlanmıştır.

Projenin Süreci:
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ya-
pılan araştırmada Dinar ilçesinde 378 kişide unutkanlık, 
146 kişide demans ve 61 kişi de alzheimer tespit edil-
miş olup, Dinar Belediyesi ilçesinde hayatını sürdüren 
bu dezavantajlı gruba Alzheimer Hasta ve Yakınları Bu-
luşma Merkezi’ni kurarak hizmet vermek istemektedir. 
Dinar Belediyesi dezavantajlı grupların sosyal hizmet-
lere erişimini ve sosyoekonomik hayata entegrasyonu-
nu kolaylaştırıcı altyapıların tesis edilmesi kapsamında 
alzheimer hastası yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak, 
bakım ve rehabilitasyonlarını sağlamak için sağlık ekibi 
ve donanımı ile tam teşekküllü bir Alzheimer Hasta ve 
Yakınları Buluşma Merkezi kurmuştur.

Alzheimer hastalarının gündüz muayene ve bakım hiz-
metlerinin yapılacağı merkez sayesinde hem alzheimer 
hastaları için hem de aileleri için önemli bir hizmet kay-
nağı oluşturulmuş olacaktır. Alzheimer Hasta ve Yakın-
ları Buluşma Merkezi’nin hedefi, hastaları tıbbi olarak 
tedavi etmek değil, onları sosyalleştirmek, geçmişe dair 
düşüncelerini ve duygularını ortaya çıkarmak, rehabili-
te etmek, optimalleştirmek ve kaybolan rezervlerini geri 
kazandırmayı hedeflemiştir. Tıbbi bakımdan kesin bir te-
davisi olmayan bu hastalığın, alzheimer hasta ve yakın-
ları buluşma merkezinde sosyal rehabilite ile hastalığın 
hızlı ilerleyişi azaltılmış, hastalıkta seyreden uyku, stres, 
uykusuzluk, depresyon, hezeyan ve halüsinasyonlar gibi 
bozukluklar giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca proje ile 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Dinar Belediye Başkanlığı 2015 yılında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen 
“Yaşlı Dostu Kentler” sempozyumuna katılmış ve 2016 
yılı stratejik planlarına Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyelik 
için gerekli çalışmaları yapmıştır ve 2016 yılında Sağlıklı 
Kentler Birliği’ne katılmıştır.

Sağlık işleri alanında özellikle de yaşlı vatandaşların sağ-
lığına hizmet konusunda en iyi olmayı hedefleyen Dinar 
Belediyesi 2014-2019 yılları sağlık gelişimindeki strate-
jik planlarına ilçede bulunan tüm dezavantajlı gruplara 
gerekli hizmetleri yapmak için çalışmalarını sürdürecek-
tir.

2015 yılında yapılan Alzheimer Hasta ve Yakınları Bu-
luşma Merkezi Dinar halkına daha kaliteli hizmet vere-
bilmek için 2016 yılı planında merkezi büyütmeyi ve 
kapasite arttırmayı hedeflemiştir ve bir takım hibe prog-
ramlarına projesini göndermiştir.

Bu proje kapsamında hastasına bakmak durumunda ka-
lan kadınlarında bakım yükleri azaltılmış kendilerine ve 
çocuklarına zaman ayırabilmeleri sağlanmıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin Bütçesi : 153.000 TL Olarak Dinar Belediye Baş-
kanlığı tarafından karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

hastasına bakmak zorunda olan kişi (Dinar’da genelde  
hastanın kızı ya da gelini) gündüz boşluğunda kendine 
uygun işler bulmuş ve aile ekonomisine katkı sağla-
mıştır. Bölgede bir ilke imza atarak çağımız hastalığın-
dan muzdarip alzheimer hastaları için gerekli yatırımlar 
konusunda farkındalığa ve bilinçlenmeye vesile olarak 
hem bölgenin hem de ülkemizin sosyal kalkınmasına 
katkı sağlamış ve Türkiye’de bir ilke imza atarak kamu 
alanında ülkemizde 2013 yılından itibaren mezun ver-
meye başlayan gerontoloji bölümü mezunlarından birim 
bünyesinde istihdam ederek diğer kamu kurumlarına 
yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarında örnek bir iş yapmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

GEBZE
BELEDİYESİ
Başarı Festivali Projesi

Orta ve lise derecesindeki başarılı öğrencileri ödüllen-
dirmek, bisiklet ve spora teşvik etmek, çevreyi korumak 
ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.

Projenin Amacı:

Gebze Kaymakamlığı

Gebze Bisiklet Kulübü Derneği

 Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Gebze İlçe Spor Müdürlüğü

Proje, birinci, ikinci ve üçüncü Başarı Festivali olmak üze-
re üç aşamalı olarak gerçekleşmiştir.

İlk aşamada, ilçedeki orta okul ve liselerde okul puan-
lamasına göre ilk üçe giren öğrencilere bisiklet ödülü 
verilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen ba-
şarılı öğrenci listesine göre orta öğrenimde 123 ve lise-
de öğrenim gören 57 başarılı öğrenciye bisiklet ödülü 
verilmiştir. Ayrıca, atletizm, spor, voleybol, hentbol, fut-
bol, güreş, karate, judo, kick boks, muai thai, masa tenisi 
jimnastik ve bilek güreşi gibi spor dallarında ve kompo-
zisyon, resim, şiir ve bilgi yarışması gibi edebiyat, görsel 
sanatlar ve beceri alanlarında başarılı 261 öğrenci bisik-
let ile ödüllendirilmiştir. İlk aşamada toplam 441 öğrenci 
bisiklet ile ödüllendirilmiştir.

İkinci aşamada, her okulda sınıf birincilerine bisiklet he-
diye edilmiştir. 808’i orta öğrenim ve 553’ü lise öğrenci-
si toplam 1361 öğrenci bisikletle ödüllendirilmiştir.

Üçüncü aşamada,  ilçedeki bütün 5. sınıf öğrencileri, be-
lediyemiz tarafından sünnet edilen çocuklar, yetim ve 
öksüzler ile stajyerler olmak üzere toplam 7.500 kişiye 
bisiklet dağıtılmıştır. Başarılı öğrenciler Gebze İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenmiştir. Birinci Ba-
şarı Festivali 21 Mayıs 2015’te, İkinci Başarı Festivali 27 
Mayıs 2015 tarihinde ve Üçüncü Başarı Festivali 30 Ma-
yıs 2016 tarihinde düzenlenmiştir. 

Festivaller her kesime açık olup, hem başarılı öğrenciler 
topluluk önünde takdir edilmiş, hem de diğer öğrenci-
ler de aynı başarıları göstersinler diye motivasyon sağ-
lanmıştır. Ödül alan öğrenciler ilçe protokolü ile şehir 
meydanında ve Eskihisar sahilinde ‘Sağlık İçin Yeşil Pedal” 
faaliyeti düzenlenmiştir. Böylece bisiklet teşvik edilmiştir.   

Projenin Ortakları:

Projenin Süreci:
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• Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi öğrencilerde mo-
tivasyonu artırmıştır.

• Gençlerin eğitime ve spora eş zamanlı olarak zaman 
ayırmaları desteklenmiştir.

• Bisiklet ödüllendirmesi yapılarak gençler arasında ve 
halk arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için 
adım atılmıştır.

• Bisiklet kullanımının olumlu etkileri gençler yoluyla 
halka aktarılmıştır.

• Sağlık için bisiklet kullanımının ehemmiyeti vurgulan-
mıştır.

• Bu festivaller sonrasında bisiklet kullanım oranında ar-
tış gözlenmiştir.

• Diğer öğrencilerde gözlenen motivasyon artışı ile çev-
re dostu ve spor teşvikli ödüllendirmenin önemi bir kez 
daha vurgulanmıştır.

• Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yeni bi-
siklet yolları da planlanmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Güzel Gelecek Akademisi Projesi, belediyemizin 2015-
2019 yılı stratejik planında yer alan aşağıdaki amaçlar 
ve hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmaktadır:

• Stratejik Amaç 3.6: Gebze’de toplumsal dayanışmanın 
artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak.

• Stratejik Amaç 3.7: Kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim 
alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal geliş-
meye katkı yapmak.

• Stratejik Amaç 3.8: Gebze’de toplumsal gelişimin des-
teklenmesi için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje bütçesi 2.100.000 TLdir. Gebze Belediyesi tarafın-
dan karşılanmıştır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

GÖLCÜK
BELEDİYESİ
Engelliler Aktif Yaşam ve 
Rehberlik Programı

Engelli Vatandaşlar Aktivite Programı ile Engellilerin ve 
ailelerinin hayatlarına katkı sağlamak hedeflenmiştir. 
Özel gruplara yönelik gerçekleştirilen Engelliler Aktif Ya-
şam ve Rehberlik rojesiyle Gölcük sınırlarında bulunan 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nden faydalanan engellilere 
fiziksel aktivite, su içi egzersizleri, perküsyon (vurmalı 
çalgı) kursu yaptırılarak, sosyal uyum becerileri ile moral 
motivasyonlarının arttırılması amaçlanmıştır. 

Projenin Amacı:

Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu

Projenin Ortakları:

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birlik-
teliğinde oluşturulan çalışma ekibi ile bir yıl süren ça-
lışmaya başlamadan önce 3 aylık aralıklarla her grubun 
özelliklerine göre motor ve fiziki kapasitelerinin ölçül-
mesi, rehberlik hizmetleri açısından yapılan etkinliklerin 
psiko-sosyal yönden gelişimlerinin takip edilmesi için 
gerekli anket testleri yapılmıştır. 

Proje sürecinde Kocaeli’nin çevre ilçeleri ve Gölcük il-
çemiz sınırları içerisinde yaşayan engellilere Gölcük Be-
lediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu koordinesinde haf-
tada bir gün süreyle özel eğitmen eşliğinde perküsyon 
(vurmalı çalgı) eğitimleri verilmiştir. Ayrıca Gölcük Bele-

Projenin Süreci:
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diyesi Kapalı Yüzme Havuzu’na havuz içi ve havuz dışı 
asansörü yaptırılarak engellilerin kullanımına aktif hale 
getirilip haftada iki gün süreyle yine Kocaeli Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu koordinesinde belir-
lenen özel eğitmen eşliğinde engellilere havuz içi eklem 
egzersizleri yaptırılmıştır. 

• Gölcük sınırları içerisinde ikamet eden engelli kişilerin 
(yaş cinsiyet ayrımı olmadan)  yaş grubu, engel türü, ya-
pabileceği aktivite ve hayat kalitelerini arttıracak egzer-
siz programı planlanmıştır. 

• Spor yapmasında sağlık açısından engelli olmayan en-
gelli çocuklar tespit edilmiş, aktiviteyi ne amaçla (teda-
viye destek/ hareket gelişimleri) yapacağımız belirlen-
miştir. 

• Havuz içi egzersiz programın alınacak kişiler Kocaeli 
Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı 
tarafından ilk muayeneleri ve fizyoterapistler tarafından 
yapılacak egzersiz programı planlanmıştır. 

• Havuz egzersiz programı için havuz erişilebilir hale ge-
tirilecektir. Engelli kişilerin su içi egzersiz programı için 
gerekli uygun ekipman temin edilmiştir. 

• Belirli periyotlarla gelişimler takip edilecek ve raporlar 
tutulmuş ve gelişim hakkında katılımcılara bilgi veril-
miştir.  Su içi egzersiz uygulamaları engelli kişilerin te-

davi protokolüne dahil edilmesi sağlanarak özel aktivite 
programına başlamadan önce 3 aylık periyotlar halinde 
ve 1 yıl sonunda motor testler, antropometrik testler ya-
pılarak fiziki gelişimleri takip edilmiştir.

Çalışma Takvimi

Mayıs 2015; Çalışan gruplarının oluşturulması, çalışan 
programı başlangıcında uygulanacak testlerin yapılması

Haziran 2015; Programın uygulanmaya başlanması ve 
programın uygulanması

Mayıs- Haziran 2015; Program uygulamaları, doğa aktivi-
teleri, uçurtma şenlikleri, 

Eylül 2015;  Halk Müziği Korosu Gösteri Programı

Haziran-Temmuz 2015; Programın sürdürülmesi

Ağustos 2015; Ara tatil verilmesi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2015; Programın sürdürülmesi, 
anket uygulamaları, gelişim değerlendirme testleri

Ocak-Şubat-Mart-Nisan; Programın sürdürülmesi

Mayıs 2016; Proje final programı  
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Sağlık 2020’de belirtilen sosyal eşitsizlikler üzerine ça-
lışmanın sağlık ve esenliğe önemli ölçüde katkı sunar il-
kesi doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve etkileri aşa-
ğıda yer almaktadır. 

Proje sürecinde uygulanan proje programlarının etkileri; 

Sabah egzersiz programının etkileri ile;

a) Eklem hareket açıklığının ve esnekliğinin arttırılması

b)  Kas gücü ve dayanıklılığının arttırılması

c) Denge, koordinasyon gibi fiziksel özelliklerin koruma-
sı ve geliştirmesi

d) Kalp dolaşım ve solunum sistemi fonksiyonlarının ge-
liştirmesi

e) Kemik mineral yoğunluğundaki azalmaların önlemesi

f) Düşme ve kazaların dolayısı ile kırık riskinin azaltılması

g) Günlük aktiviteleri uygulamak için gerekli olan enerji-
yi ve motivasyonu artırılması

h) Hastalıktan iyileşmeyi hızlandırmak ve stresle daha 
kolay başa çıkabilmesi

i) Kan yağları profilinin düzelmesi, vücut yağ kitlesinin 
artması

j) Sosyal ortamlar yapıp topluma katılımların artması 

k) Ruhsal açıdan kendini iyi hissetmesini sağlayarak, 
mutlu kılması

l) Yeni yetenekler kazandırılması sağlanmıştır. 

Su içi egzersiz programının etkileri ile

a) Stressiz ve tersiz bir eğitim yapılması

b) Eklem, bağ ve tendonların korunmasına yardımcı 
olunması

c) Kendini iyi hissetmesini sağlaması

d) Lenf sisteminin aktive edilmesine yardımcı olunması

e) Kan dolaşımına yardımcı olunması

f) Ödemin kontrol altına alınmasına yardımcı olunması

g) Hareket ile ağrıların azaltılması sağlanmıştır. 

Perküsyon (vurmalı çalgılar) eğitimi çalışmasının etkileri 
ile 

a. Bağlama müzik aletini kullanmayı öğrenmesi

b. Bağlama çalışması sırasında ince motor becerilerin ge-
lişimlerin sağlanması

c. Koro çalışmalarında solunum kaslarını güçlendirilmesi

d. Müzik eğitimi ve ritim çalışması ile güzel vakit geçir-
mesi

e. Sosyal aktivite olarak yapılacak bu çalışma ile sosyal 
gelişim ve iletişim becerilerinin gelişmesi

f. Koro çalışması ile müzik grubu oluşturma, değişik dö-
nemlerde koro programlarına katılmaları sağlanmıştır. 

Gölcük Belediyesi 2014- 2019 yılı Stratejik Planındaki 
toplumsal dönüşüm başlığı altında engelli vatandaşla-
rımıza yönelik hedefler belirlenmiştir. Bu stratejik he-
defler aşağıda yer almaktadır.  Stratejik Amaç 2; Dünya 
Sağlık Örgütü Sağlık 2020 hedefleri doğrultusunda kent 
sağlığı bilincini geliştirmek, sağlıkta eşitsizlikleri azalt-
mak, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli ted-
birleri almak.

Stratejik Amaç 3; Gölcük’ü kültür, sanat, eğitim ve spor 
etkinliklerinde önde gelen merkez haline getirmek ve 
örnek faaliyetler ile Kocaeli’nde ilklere imza atmak. Stra-
tejik Hedef 1; halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan 
katılımını arttırmak ve sportif, kültürel faaliyetlerini des-
tekleme hedeflenmektedir. Stratejik Amaç 4; sosyal ve 
sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları 
belirlenerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir 
amacından yola çıkarak 2 stratejik hedef belirlenmiştir. 

Stratejik Hedef 1; sosyal ve sağlık hizmetleri kapsamın-
da emekliler, kimsesizler, kadınlar ve engelli vatandaşla-
rımıza yönelik hizmetler her yıl geliştirilecektir. 

Stratejik Hedef 2; İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal des-
tek programları uygulamak. 

Gölcük Belediyesi Sağlık Gelişim Planındaki yeri; 

4.2.5. Engelli çocuklar; Zihnen veya bedenen özürlü her 
çocuğun aile ve Devlet tarafından özel korunma, kol-
lanma, bakım ve eğitim yoluyla kendine güvenli saygın 
bireyler olarak yetiştirilmeye ve yardım görmeye hakkı 
vardır.4.2.7. Eğitim; Çocuğun kişiliğini, zihin ve beden 
yeteneklerini olabildiğince geliştirebilecek şekilde, hak-
larının bilincinde olarak ve fırsat eşitliği içinde yetiştiril-
meye hakkı vardır. (ÇHS Madde:28.29.30)4.2.8.

Oyun; Kişiliğinin ve gelişiminin tamamlanmasiçin her 
çocuğun uygun ortamlarda serbestçe oyun oynamaya 
hakkı vardır. (ÇHS Madde:31)

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin bütçesi 25.000,00 TL olup bütçe Gölcük Beledi-
yesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

GÖLCÜK
BELEDİYESİ
Gölcük Öğrencileri Yaşam 
Becerilerini Geliştiriyor

Gölcük Öğrencileri Yaşam Becerilerini Geliştiriyor pro-
jesi, “iletişim, kendini tanıma,  özgüven; hayır diyebil-
me, problem çözme becerileri“ boyutlarını kapsayan bir 
programdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belir-
lenen Barbaros İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğ-
rencilerinin, kazanacakları bu becerilerle hayatlarını  ko-
laylaştırmaları hedeflenmiştir. En temel eğitimin ilkokul 
olduğu düşünüldüğünde, bu çalışma ile Gölcük’te yaşa-
yan çocukların gelecekte öz güveni yüksek ve problem 
çözen fertler olarak yetişmeleri sağlanacaktır. 

Projenin Amacı:

Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

Proje sürecinde, eğitim programının öğeleri olan hedef, 
içerik, eğitim durumu, eğitim teknolojisi, ölçme ve de-
ğerlendirme yaşam becerilerine göre planlanmıştır. 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danış-
manlık ve Rehberlik bölümü akademisyenleri koordine-
sinde son sınıf öğrencileri tarafından 2015 – 2016 eği-
tim ve öğretim yılı içerisinde haftada iki gün Barbaros 
İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine uygulanan projede çeşitli 
eğitim yöntemleri çocuklar üzerinde içine oyunlar katıla-
rak daha sade bir şekilde uygulanmaktadır.

 Çalışma Takvimi

Projeye yönelik çalışmaların birinci aşamasında 2015 
Mart Nisan aylarında eğitimcilerin eğitimi gerçekleşti-
rilecek ve Yaşam Becerileri Eğitim Programı geliştiril-
di.  2015 Nisan ayında Gölcük ilçesinde bulunan pilot 
okul yetkilileri ile görüşülüp programın uygulama planı 
hazırlandı. 2015 Nisan ayında öğretmen bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 2015 Mayıs ayı itibari ile be-
lirlenen ilk gruplara eğitim programı uygulandı. 2015 
Haziran-Temmuz aylarında uygulanan ilk grup eğitimle-
ri sonucunda proje ekibi ile değerlendirmeler yapılarak 
program tekrar gözden geçirildi. 2015 Ekim itibari ile 
ikinci gruplara yaşam becerileri eğitim programı uygu-
lanmaya devam edildi. 2015 Aralık itibariyle üçüncü ve 
son 8 gruba program uygulandı. 2016 Ocak-Şubat ve 
Mart aylarında toplanan veriler analiz edilip raporlama 
işlemi gerçekleştirildi. 

Projenin Süreci:
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2015 yılında Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde Göl-
cük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Göl-
cük Öğrencileri Yaşam Becerilerini Geliştiriyor projesi ile 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. İletişim: Geniş anlamda kişi ve çevresi arasında iki 
yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalardır. Bu tanımdan 
yola çıkarak öğrencilerimize saygıyı temel alarak duygu 
ve düşüncelerini karşılarındaki kişilere aktarabilme, baş-
kalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme ve 
toplum içinde yaşamlarını kolaylaştıran davranışlar öğ-
retilmiştir.

2. Kendini Tanıma: Ferdin bedeni, düşünce ve duygula-
rıyla ilişki kurması ve kendisinde olup biten süreçlerle 
ilgili bir anlayışa kavuşmasıdır. Düzenlenen eğitimlerle 
öğrencilerimizin kendilerini tanımaları için bilgi, beceri 
ve isteklere sahip olmaları kazandırılmıştır. 

3. Özgüven: Bireyin kendisine yönelik iyi, olumlu duy-
gular geliştirmesi sonucu kendini iyi hissetmesidir. Bu 
kapsamda öğrencilerimize kendisiyle ve çevresiyle ba-
rışık olma, olumlu düşüncelere sahip olması, yeterli ve 
değerli olduğunu düşünmesi, kendini olduğu gibi kabul 
etmesi gibi özellikler öğretilmiştir. 

4. Hayır Diyebilme: Çocuklar ebeveynlerinin, öğretmen-
lerinin taleplerine uymaları, karşı çıkmamaları yönünde 
eğitilmişlerdir. Proje süresince öğrencilerimize kendile-
rine uygun gelmeyen düşüncelere, tavırlara hayır diye-
bilme yeteneği öğretilmiştir. 

5. Problem Çözme: Problem, ferdin çözme ihtiyacını duy-
duğu ve çözmek istediğini, çözümü için birey tarafından 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

hazır bir yolu bilinmeyen ve bireyin çözmeye kalkıştığı 
iştir. Öğrencilerimize problem çözme konusunda gerek-
li eğitimler verilmiştir. Tüm bu eğitim süreci tamamlan-
dıktan sonra öğrencilerimizi kendinden emin birer fert 
olarak kazandırma konusunda büyük bir adım atılmıştır.

Gölcük ilçesinde 2015 yılında uygulamaya başlanan 
proje ile edinilen tecrübelerle projenin sürdürülebilirliği 
göz önüne alındığında; 2016 yılında da kapsamı genişle-
tilerek Eylül ayında hayata geçirilecektir. 

Gölcük Belediyesi 2014 – 2019 yılı Stratejik Planında 
toplumsal dönüşüm başlığı altında öğrencilere yönelik 
amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu stratejik amaç ve he-
defler aşağıda yer almaktadır.

Stratejik Amaç 3; Gölcük’ü Kocaeli’nin kültür, sanat, eği-
tim ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline 
getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli’nde ilklere imza 
atmak. 

Stratejik Hedef 4; Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel 
etkinlikler düzenlenecek ve eğitime destek verilecektir. 

Gölcük Belediyesi Sağlık Gelişim Planında; 

3.2 Hedefler bölümünde her seviyede eğitim sürecine 
katılımın arttırılması, toplumsal ve kültürel bakımdan 
çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilmesine yer verilmiş-
tir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin bütçesi 20.000,00 TL olup, bütçe Gölcük Bele-
diyesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından karşılanmakta-
dır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

İNEGÖL
BELEDİYESİ
Evde Bakım Hizmeti

İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin başlangıç 
noktası olarak gördüğü Sosyal Yardım Merkezi, kurul-
duğu günden bugüne kadar sürekli olarak hizmetlerini 
arttırmaya ve yardım noktasında üzerine düşen vazife-
yi yapmaya çalışmıştır. Merkezimizin yardımları sadece 
gıda, kıyafet, yakacak ya da kırtasiye ile sınırlı kalmayıp 
toplu sünnet şölenleri, düğün organizasyonları gibi hiz-
metlere de yer vermektedir. Bu çalışmalara bir yenisi 
daha eklenerek kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara 
evde bakım hizmeti projesi hayata geçirilmiştir. 

Bu proje de, hayat şartları kötü olan ve kendine yeteme-
yecek durumda olan kimsesiz yaşlıların ortamlarını yaşa-
nılabilir hale getirmek, bakım, onarım, tamirat ve temizlik 
ihtiyaçlarını karşılamak, bununla birlikte de sıcak yemek, 
yiyecek, giyecek vb. destekleri vermek hedeflenmiştir.

Projenin Amacı:

 Proje ortağı bulunmamaktadır.

Kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti 
projesi, kendi günlük ev işlerini yapamayacak derecede 
engelli olan ya da sağlık problemleri sebebiyle bu işle-
ri yapamayan, korunmaya ve bakıma muhtaç 65 yaş ve 
üzeri yaşlılarımızı kapsamaktadır. Öncelikle yardım talep 
eden vatandaşlarımızın kimlikleriyle birlikte belediye 
hizmet masasına müracaatları gerekmekte, şahsen baş-
vuru yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız ise 
777 00 16 hattını arayarak başvuru yapacaklardır. Kendi 
alanında uzman ekiplerimiz, bakıma muhtaç olduğu tes-
pit edilen yaşlılarımızın mutfak, banyo, tuvalet temizliği 
ve dezenfektesi başta olmak üzere evin genel temizliğini 
yapmaktadır. Ayrıca sıcak yemek, gıda, giyim,  yakacak, 
saç, sakal ve tırnak temizliği talebinde bulunan yaşlıla-
rımıza ekiplerimiz tarafından yardımlarda bulunulmak-
tadır.  Ekibimiz imkânlar dâhilinde hafif tamirat işleri, 
kısmî eşya yardımı, boya ve badana gibi işleri de yerine 
getirmektedir. 

Projenin Ortakları:

Projenin Süreci:
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Stratejik alan 6. Sosyal hayat ve sosyal belediyecilik.

Stratejik amaç 6.3. İhtiyaç sahibi vatandaşları mağdur 
etmeden şehrin sosyal ve kültürel yapısını da destekle-
yecek sosyal yardımlarda bulunmak.

Hedef 6.3.1. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım yapmak.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlılarımızın her türlü has-
talığa davetiye çıkaran ortamlarının temiz hale dönüştü-
rülmesi ve mutlu bir hayat sürdürmeleri sağlanmaktadır. 
Ayrıca bu proje ile yaşlılarımızın yakın çevresindeki ai-
leler ile kaynaşmaları sağlanırken, kimsesiz ve yardıma 
muhtaç yaşlılarımızın mutluluğu en büyük kazanç ola-
caktır.

Belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı çalışmaların-
dan ibaret olmadığını gösteren bu örnek proje, ilçemizde 
kimsesiz ve ihtiyaçlı yaşlılar olduğu sürece belediyemi-
zin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde süreklilik 
arz eden bir çalışma şeklinde devam edecektir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje bütçesi : 300.000 TL (Her yıl)

Finansmanı : İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 
finanse edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

İNEGÖL
BELEDİYESİ
Oylat Su İle Gelen Sağlık 
Merkezi (SUGESAM)

İnegöl Belediyesi’nin öncülüğünde 1942 yılından bu 
yana hizmet vermekte olan Oylat Kaplıcaları’nın potan-
siyelini daha iyi değerlendirmek için SUGESAM (Su ile 
Gelen Sağlık Merkezi) projesi hayata geçirilmiştir. Proje-
mizin bir kısmı BEBKA’nın sağlayacağı hibe ile karşılana-
cak, geriye kalan kısmı ise Oylat A.Ş. bütçesiyle sonuç-
landırılacaktır.

Bu proje ile Oylat Kaplıcaları’nın şifalı suları, saunaları, 
buhar odaları, terapi jakuzileri, masaj odaları, dinlenme 
mekanları, özel odaları ve son derece modern hamamları 
insan sağlığına hizmet için sunulmaktadır. Tesisin zemin 
katında spa merkezi, 1. ve 2.katında özel odalar bulun-
makta ve buraya gelen insanların hem şifa hem de huzur 
bulmaları için gereken her şart sağlanmaktadır. Tesisin 

Projenin Amacı:

İnegöl Belediyesi, Oylat A.Ş ve Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Projenin Ortakları:

Oylat’ta olması, sadece şifalı suları için değil, sağlık turiz-
mi ve doğa turizminin birlikte kullanılması ile Oylat Kap-
lıcaları’nın daha büyük cazibe merkezi olmasına imkân 
sağlamaktır.

SUGESAM ile bölgede var olan sağlık hizmetlerinin ka-
litesi arttırılarak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle sağlık 
turizminin geliştirilmesine de katkı sağlanmaktadır. Ay-
rıca kar marjı da yükselerek Oylat Kaplıcaları A.Ş.’nin ge-
lirleri artacak bununla beraber bir marka olma hedefiyle 
kurumsallaşma tamamlanacaktır.
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Stratejik amaç 1.6. Oylat Kaplıcaları termal turizm potan-
siyelinin kullanılmasını sağlamak

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

SUGESAM projesi tamamlandıktan sonra Oylat Kaplıca-
ları’na gelen yerli yabancı misafirlerin aileleri ile kulla-
nabilecekleri, son derece modern mekânları ile nezih 
ortamda spa ve termal hizmeti alabilecekleri bir tesis 
oluşturulmuş olacaktır. Bölgede mevcut tesislerin hizmet 
anlayışı revize edilerek kalitenin arttırılması sağlanacak-
tır. Aynı zamanda tesiste yeni istihdamlarla bölge ekono-
misine katkı sağlanacaktır.  Kireçlenme, romatizmal ağrı-
lar, eklem ağrıları, cilt ve kadın rahatsızlıkları başta olmak 
üzere birçok rahatsızlığın tedavisi mümkün olacaktır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi : 1.400.000TL

Finansmanı : Projenin 246.380,19 TL’si Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşı-
lanırken, kalan tutar ise Oylat Kaplıcaları A.Ş tarafından 
finanse edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

SUGESAM projemiz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) tarafından onaylanarak destek almaya 
hak kazanmış ve 2 Eylül 2015 tarihinde sözleşme imza-
lanmıştır. 12 ay süren çalışmalarla Eylül 2016 sonunda 
tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin Süreci:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İstanbul Aile Danışmanlık 
ve Eğitim Merkezleri

İstanbul nüfusunun artarak devam etmesi sosyal bele-
diyecilik anlayışının önemini bir kez daha ortaya koy-
maktadır. İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri 
(İSADEM), halkın refahını artırmak, sağlık bilinç seviye-
sini yükseltmek, sağlığın korunması ve geliştirmesine 
yönelik olumlu davranış değişikliği oluşturmak, aile fert-
lerinin  refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, 
sorun çözme kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağ-
lamak için açılmıştır. Şile’den Silivri’ye kadar sağlıklı 
çevre ve sağlıklı bir şehir düşüncesiyle İstanbul Aile Da-
nışmanlık ve Eğitim Merkezleri (İSADEM) 2013’ten beri 
hizmet vermektedir.

Bu amaçla merkezlerimizde halkın kültürel, sosyal, psi-

Projenin Amacı:

kolojik ve sağlık alanında eğitim ihtiyaçlarına yönelik da-
nışmanlık, ferdî ve grup eğitimleri ve sosyal faaliyetler 
yapılmaktadır.

Gelişimin en hızlı dönemi 0-6 yaş grubudur. Bilimsel 
olarak özellikle bu dönemde sağlıklı ve istenilen davra-
nışlara sahip çocuklar yetiştirilmesi, güven duygusunun 
geliştirilmesi, fiziki, duygusal sosyal ve zihin gelişimleri-
ne katkı sağlanması gerekmektedir. 

Çocukların grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, 
kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi ol-
gular 0-6 yaşta gelişir. 

Çocuk davranışı yerini olgun davranışa bırakırken (6-17 
yaş), bu hızlı değişim, karmaşa, yetersizlik ve güvensizlik 
duygularının yaşanmasıyla istenmeyen davranış biçim-
lerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu karmaşık duygu 
durumunu olumluya çevirmek için ruh sağlığı eğitimi, 
beden sağlığının korunmasına ve gelişimine katkı sağ-
lamak için iyi beslenme ve sağlık eğitimleri ile çocuğa 
bilinç kazandırılmalıdır.

 Yetişkinlere ise fiziki, ruhi ve sosyal süreçlerine ilişkin 
farkındalık kazandırılması önem arz etmektedir.

Proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları 
ile finanse edilmektedir. Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:
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2013 yılında hizmete başlayan İSADEM bugün 13 mer-
kezle büyüyerek çalışmalarına devam etmektedir. İlk 
aşama olarak sosyo-kültürel yapısı yeterli olmayan, eği-
time ulaşmada zorluk yaşayan ve günlük hayatta halkın 
sosyal etkinliklere katılımının az olduğu bölgeler seçil-
miştir. Bu merkezlerde halkın beden, ruh, sosyal ve sağ-
lık konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 
daha etkili biçimde yararlanmaları sağlanmıştır. 

Merkezlerimizde çocuk ve yetişkin alanında iki danışman 
psikolog,  bir beslenme uzmanı, bir sağlık danışmanı ve 
bir çocuk gelişimi öğretmeninden oluşan uzman kadro 
mevcuttur. Fiziksel donanım olarak kullanılan 1 çocuk 
gelişim odası, 2 psikolojik danışmanlık odası, 1 diyetis-
yen odası, 1 sağlık danışmanlık odası, 1 çok amaçlı salon 
ve 1 eğitim salonu yer almaktadır. 

SADEM hizmetinin ilk basamağı olarak ilçedeki tüm ma-
hallelerde hane ziyareti yapılarak, halkın ihtiyaçları doğ-
ru şekilde tespit edilmektedir. Yapılan ziyaretler esna-
sında hizmeti tanıtmaya ve sağlığı geliştirmeye yönelik 
materyaller de verilmektedir. Hanelerden elde edilen 
bilgilerle kişilerin sosyal kayıtları yapılmaktadır.

Edinilen bilgiler merkez içerisindeki uzmanlar tarafın-
dan değerlendirilmekte, ihtiyaç olunan konularda grup 
ve ferdî eğitimler düzenlenmektedir.

Ayrıca uzmanlar, merkezlere ulaşmakta zorluk yaşayan 
(hasta, engelli, yaşlı) kişileri ve ailelerini yerlerinde göre-
bilmek ve çevresel faktörleri tespit edebilmek adına ev 
ziyaretleri yapmaktadır.                                                                                                                    

Projenin temelini oluşturan eğitimlerin, kişinin yaş dö-
nemlerine uygun olarak 0-6 yaş, 6-17 yaş ve yetişkin 
kategorilerinde verilmesi düşünülmüştür. 

Katılımcılara verilen danışmanlık ve grup eğitimleri ge-
nel olarak aile/çocuk/genç bireylere yönelik olup beden 
sağlığı, ruh sağlığı, sosyal ve çevre sağlığını destekleyici, 
geliştirici, sorunları önlemeye yardımcı eğitimlerdir. 

Ruh sağlığını korumaya yönelik eğitimler; kişinin kendi-
ne, topluma ve davranışlarına ilişkin farkındalık kazan-
masını hedeflerken, beden sağlığını korumaya yönelik 
eğitimler olumlu sağlık davranışı kazanmayı ve davranış 
değişikliği oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda da ruh sağlığı alanında aile içi iletişim (ye-
tişkin), mutlu evliliğin sırları (yetişkin), çocuklarda kaygı 
ve stres kaynaklı davranış bozuklukları (2-9 yaş grubu-
na bakım veren, ebeveyn vb.) başlıklarda 62 adet eğitim 
modülü uygulanmaktadır. 

Diğer eğitim kategorisi olan beden sağlığında ise osteo-
poroz (yetişkin), akılcı ilaç kullanımı (yetişkin), ergenlik-
te bedenî değişim (12-18 yaş), alışverişte sağlıklı besin 
seçimi vb. başlıklarda 43 adet eğitim modülü uygulan-
maktadır.   

Verilen eğitimleri desteklemek ve kalıcı kılmak amacıyla 
“İstanbul’u birlikte tanıyalım, gençlerle eğlenerek öğre-

Projenin Süreci: nelim, sağlıklı/lezzetli tatları öğrenelim, sevincinizi de 
acınızı da paylaşıyoruz” vb. etkinlikler de gerçekleştiril-
mektedir.                                                                                                                                                      

Bu hizmetlere ilaveten 0-6 yaş arasındaki çocuklara 
Denver II gelişim tarama testi, psikolojik uyum ölçeği, 
ebeveynlere ise çocuk yetiştirme anketi uygulanarak ge-
lişimleri ölçülmektedir.

Ayrıca okula ilk kez kayıt olacak çocukların okula hazır 
olup olmadıklarını değerlendiren metropolitan okul ol-
gunluğu testi merkezlerde ücretsiz olarak verilmektedir. 

Çocuk eğitimleri 0-6 yaş grubuna uygulanmaktadır. Yaş 
gruplarına göre eğitimler planlanmakta ve çocuklar da-
vet yöntemiyle eğitime katılabilmektedirler. Sosyal / ki-
şisel / bilişsel / dil / ince+kaba motor kaslarına yönelik 
destekleyici eğitimler verilmektedir.
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Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi hizmetle-
rinin ilk basamağı olan hane halkı tespitleri sonucunda 
ortalama olarak ilçe nüfuslarının % 18,3’ünün sağlık ve 
sosyal yönden incelemesi yapılmıştır. Bu incelemeler 
sonucunda 9.990 engelli ve 106.961 kronik hastalığı 
bulunan kişi tespit edilmiştir. Tespit neticesinde sorun-
ları olan kişiler ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlere 
yönlendirilmektedir.

Ayrıca tespit personeli tarafından çevre faktörleri de-
ğerlendirilerek, sıkıntılar ilgili kurumlara bildirilmekte, 
böylelikle sağlıklı çevre ve sağlıklı şehir hedefine katkı 
sağlanmaktadır.

Bu kapsamda merkezlerimizde tespitler sonucunda kayıt 
altına alınan veriler değerlendirilerek kişinin ihtiyaç, ilgi 
ve isteği esas alınarak eğitim içerikleri hazırlanmaktadır. 

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan Denver II testi sayı-
sı 10.344’tür. Test sonucunda geliştirilmesi gereken 
alanlar tespit edilip, uygun eğitimler verilmektedir.  Bu 
kapsamda 30.866 çocuğa 54 modül ile toplam 62.083 
seans çocuk eğitimi verilmiştir.

6-17 yaş grubu eğitimlerde anne-baba ve öğretmenle-
rin talep ve ihtiyaçları yönlendirici olmaktadır. Merkez-
lerde bu gruba verilen eğitimler, sosyal, sağlık, duygusal 
ve kişisel gelişim alanlarında yoğunlaşmaktadır. 30.505 
çocuğa 21 modülde 60.451 kez eğitim verilmiştir. Bu 
yaş grubu için etkinlik içeren modüllere katılım daha 
yüksektir. Bu sebeple sinema, spor, kültürel gezi, tiyat-
ro, eğitici gezi ve özel gün gibi başlıklarda 1363 faaliyet 
gerçekleştirilmiştir.

Yetişkinlere 31 modülde toplam 67.316 sağlık eğitimi, 
44 modülde toplam 50.086 psikoeğitim hizmeti veril-
miştir. Bununla birlikte talep ve ihtiyaçları doğrultusun-
da 15.981 kez bireysel danışmanlık verilmiştir.

İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (İSADEM), 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 stratejik pla-
nında aşağıdaki stratejik amaç, hedef ve göstergede yer 
almaktadır.

Stratejik Amaç 7: “Sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürüle-
bilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak.” 

Stratejik Hedef SA07SH01: “Kalıcı veya hasar verici sağ-
lık sorunlarından korunma ve/veya erken tanısının ko-
nulmasına katkı sağlamak.”

Stratejik Gösterge GO43070102: “Sağlık eğitimlerinden 
yararlanmak.”

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Proje; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Baş-
kanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından fi-
nanse edilmektedir. Projenin başladığı 2013 yılından bu 
yana 15.022.278.96 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Okul Spor Salonları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile okul bahçelerine İBB tarafından yaptı-
rılan spor salonlarını ders saatleri içinde ve dışında öğ-
rencilere, sporculara, amatör spor kulüplerine ve halka 
açmak, 

- İstanbul ilinde ihtiyacı olan ilk ve orta öğretim okulla-
rının bahçelerine spor salonu yapılarak öğrencilerimizin 
beden eğitimi derslerini modern, tam donanımlı, güvenli 
ve sağlıklı ortamlarda yapabilmelerini sağlamak, 

- Salonların ders saatleri dışında ve hafta sonlarında da 
hizmet vermesini sağlayarak uzman spor eğitmenleri 
eşliğinde öğrencilerimize ve gençlerimize bilinçli spor 
alışkanlığını kazandırabilmek, 

       

Projenin Amacı:

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

- Çocuk ve gençlerin beden ve zihin sağlıklarını gelişti-
rerek ülkemize bedenen ve ruhen sağlıklı fertler  kazan-
dırmak,  

- Obezite ile mücadele başta olmak üzere kalp-damar, 
tansiyon, diyabet, kas ve kemik hastalıklarına karşı küçük 
yaştan itibaren spor yaparak sağlıklı yaşamayı benimse-
yen nesiller yetiştirmek, 

- Çocuk ve gençlerimizin spor kültürü, spor ahlakı ve 
spor felsefesi ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlayarak 
saha içinde ve dışında toplumumuzun ihtiyaç duyduğu 
hoşgörü, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesini 
sağlamak, 

- Projenin büyüklüğü, hizmet verdiği kitle, eğitime ve 
spora katkısı, halkın ihtiyacına cevap vermesi bakımın-
dan İstanbul dışındaki büyükşehirlere, il ve ilçe beledi-
yelerine örnek olmak, 

- Çeşitli imkânsızlıklar içinde spor yapmaya çalışan 
gençlerimize ve amatör spor kulüplerimize alt yapı des-
teği verilmesi (salon tahsisi ve malzeme desteği vs.) ve 
bu şekilde İstanbul'un sporda ulusal ve uluslararası ba-
şarılarının arttırılması hedeflenmiştir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların bah-
çelerine inşa edilerek hizmete sunulan 180 spor salonu, 
başta okul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor aktivi-
telerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra okul saatleri dı-
şında ve tatil günlerinde çevre spor kulüplerinin ve semt 
halkının hizmetine sunulmaktadır.

Proje, beden eğitimi öğretmenlerimize ek gelir sağla-
maktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol 
çerçevesinde okul saatleri dışında verilen hizmetler 
beden eğitimi öğretmenlerimiz aracılığı ile yapılmakta, 
okul spor salonlarımızda okul saatleri dışında verdikleri 
hizmetler puantaj sistemiyle ücretlendirilmektedir. Ay-
rıca salonların temizliği ve bakımı için personel temin 
edilerek istihdama katkı sağlanmaktadır. 

- Proje, öğrencilerimizin beden eğitimi derslerini bah-
çelerde ve okul koridorlarında imkânsızlıklar içinde 
yapmaları;  gençlerimizin yaşadıkları çevrede okul sa-
atleri dışında spor yapabilecekleri alanların yetersizliği; 
sporla amatör ilgilenen sporcularımızın tesis eksikliği 
gibi sebeplerle  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilmiştir. Öğrencilerin beden eğitimi ve 
spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençliğe, 
spor kulüplerine, sporculara, engelli gruplara ve çevre 
halkına modern ve konforlu salonlarda spor yapma im-
kânı sunulmaktadır.

- Gençlerimiz başta olmak üzere bütün İstanbul halkı-
nın güvenli ve çağdaş mekânlarda spor yapabilmesine 
imkân sağlamak maksadıyla Türk sporuna kazandırılan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Top-
baş’ın spora verdiği önemin bir işareti olarak hayata 
geçirilen Okul Spor Salonları projesi ile gençlerimizin 

Projenin Süreci:
İstanbul’un her noktasında spor yapılabilecek alanlara 
kavuşması hedeflenmiştir.

- 2004 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda ilk etapta 
İstanbul'a 143 okulun bahçesine spor salonu yapılmıştır. 
Günümüzde bu sayı 180 okul spor salonuna ulaşmıştır. 
Bu okul spor salonlarından spor hizmetleri okul saatleri 
dışında ve hafta sonlarında İBB Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan proto-
kol kapsamında beden eğitimi öğretmenleri tarafından 
verilmektedir. 

- 300’e yakın beden eğitimi öğretmenimizle birlikte 
okul saatleri dışında 20 spor kulübü, 300’ü aşkın engelli 
sporcuya, çeşitli branşlarda takım sporlarında 15.870’e 
lisanslı sporcu, ferdi sporlarda ise 218 lisanslı faal spor-
cuya hizmet verilen okul spor salonlarında basketbol, 
voleybol, futsal, masa tenisi, badminton, fitness, futbol, 
taekwondo, step-aerobik, jimnastik, satranç, hentbol, 
tenis, atletizm, güreş, halk oyunları, karate, halter, ayak 
tenisi, judo, kick boks, boks branşlarında olmak üzere 22 
branşta gençlerimize spor yaptırılmaktadır. Okul spor sa-
lonlarında spor etkinliklerine seans olarak iştirak eden 
kişi sayısı ortalama olarak aylık 140 bin civarındadır.

- Okul spor salonları projesi kapsamında öğrencilerimize 
ve gençlerimize spor eğitimi veren beden eğitimi öğret-
menlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak, mesleki 
bilgilerini arttırmanın yanında iletişim becerilerini art-
tırmak amacıyla "eğitimcinin eğitimi programı" düzen-
lenmiştir. Akademisyenler,  hafta boyunca devam eden 
eğitim programına çocuk ve gençlerle direk temas ha-
linde bulunun beden eğitimi öğretmenleri, İBB Spor Te-
sisleri'ndeki spor eğitmenleri ve antrenörlerden oluşan 
yaklaşık 500 kişilik bir grup katılmıştır.  
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Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Gençliğin ve sporun geleceğine yapılan önemli bir ya-
tırım olan okul spor salonlarında yetişen sporcular gös-
terdikleri başarıyla 2011 yılında 2 okul takımı Avrupa ve 
dünyada, 28 okul takımı Türkiye'de, 94 okul takımı ise 
il seviyesinde ilk üçe girerek derece almışlardır.  2013 
yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda 4 dünya 
birinciliği, 2 dünya ikinciliği, 2 Balkan şampiyonası bi-
rinciliği ile seremonilerde bayrağımızı dalgalandırırken, 
ulusal müsabakalarda 15 Türkiye birinciliği ve 8 Türkiye 
ikinciliği, 7 Türkiye üçüncülüğü, 25 İstanbul birinciliği ile 
19 İstanbul ikinciliği ve 14 İstanbul üçüncülüğü kazan-
mışlardır. 

Sporcularımız 2014 yılına gelindiğinde madalya sayıla-
rını arttırmış, uluslararası arenada 4 dünya birinciliği, 1 
dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü elde ederken; 2 Av-
rupa birinciliği, 2 Avrupa ikinciliği ve 5 Avrupa üçüncülü-
ğü ile 1 Balkan birinciliği ve 1 Balkan şampiyonası üçün-
cülüğü dereceleri ile zirveye çıkmışlardır. Yurt içinde ise 
15 Türkiye birinciliği, 21 Türkiye ikinciliği, 23 Türkiye 
üçüncülüğü ve 62 İstanbul birinciliği elde eden genç ye-
tenekler 45 İstanbul ikinciliği ve 68 İstanbul üçüncülüğü 
derecelerinin de sahibi olmuşlardır.

- Hizmete sunulan salonlarımızda çocuklarımızın ve 
gençlerimizin fiziki ve zihin sağlıkları ile öz güvenlerini 
geliştirmelerine destek olunmaktadır. 

- Dezavantajlı (engelli vs) kişilere uzman eğitmenler eşli-
ğinde sporla rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. 

- Teknoloji bağımlılığına, madde bağımlılığına, alkole ve 
sigaraya karşı gençlere spor kültürünü aşılayarak zararlı 
alışkanlıklardan arınarak spora yönlendirilmektedir.

- Obezite ile mücadele başta olmak üzere kalp-damar, 
tansiyon, diyabet, kas ve kemik hastalıklarına karşı kü-
çük yaştan itibaren çocukları bilinçlendirerek ve spor 
yaptırarak sağlıklı yaşamayı benimseyen nesiller yetiş-
tirilmektedir.

- Çeşitli imkânsızlar içinde spor yapmaya çalışan genç-
lerimize ve amatör spor kulüplerimize alt yapı desteği 
verilerek (salon tahsisi ve malzeme desteği vs.) ve bu 
şekilde İstanbul'un sporda ulusal ve uluslararası başarı-
larının arttırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Her yıl yazılı hale getirilen ve yayınlanan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Yatırım ve Hizmet Esaslı Performans 
Planı içerisinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün okul 
spor salonları hizmeti ile ilgili olarak ulaşılacak hedefler 
yerini almaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
2016-2017 ve 2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem 
için 21,5 milyon TL + KDV’lik bir bütçe ile okul spor sa-
lonları hizmeti gerçekleştirilecektir. Bu hizmet tamamen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi özsermayesi 
ile finanse edilmektedir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KADIKÖY
BELEDİYESİ
Çocukların Gülüşüne Sağlık

Ağız diş sağlığı genel sağlığın bir parçasıdır. Diş hekimi 
korkusu küçük yaşlarda edinilen korkulardandır. Çocuk-
luk döneminde verilecek eğitim ve uygulanacak tedavi-
lerle bütün yaş gruplarında ağız ve diş sağlığı seviyesi-
nin yükseltilmesi mümkündür.

Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki resmi ilkokullar-
da eğitim-öğretim gören okul dönemi çocuklarının sağ-
lıklı gülüşlere sahip olmaları projemizin ana hedefidir. 
“Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” 
10 Mart 2007’ de hizmete açılmıştır. Kadıköy Belediyesi 
sınırları içerisindeki devlet okullarında okuyan 7-12 yaş 
arası çocuklar proje kapsamına alınmıştır. 

Engellilerin diş tedavileri çeşitli zorluklar içerir. Koltukta 
uyum sağlanamayan hastaların, uyutularak tedavilerinin 

Projenin Amacı:

yapılması gerekmektedir. Bu tip tedaviler için anestezi 
ünitesine ihtiyaç vardır. Engellilerin diş tedavilerinde ya-
şadıkları zorluklar göz önüne alınarak 23 Haziran 2009 
tarihinde “Kadıköy Belediyesi Genel Anestezi Altında Diş 
Tedavi Ünitesi” hizmete açılmıştır.  

Proje;  Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ta-
rafından yürütülmektedir. Herhangi bir ortağı ve/veya 
sponsoru yoktur. 

Projenin Ortakları:

 Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
10 Mart 2007’ de 6 diş hekimi, 4 çocuk diş hekimi ve 6 
ünit ile hizmete açılmıştır. 6 ay sonra yoğun talebe bağ-
lı olarak diş hekimi ve ünit sayısı 16’ya yükseltilmiştir. 
2009 tarihinde belediye sınırlarının değişmesi sebebi 
ile merkezimizin yeri değişerek 10 adet diş üniti ile hiz-
mete devam etmektedir. Engellilerin diş tedavilerinde 
yaşadıkları zorluklar da göz önüne alınarak 23 Haziran 
2009 tarihinde genel anestezi altında diş tedavi ünitesi 
hizmete açılmıştır.

Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki devlet okulla-
rında okuyan 7-12 yaş arası çocuklar okullardan, bele-
diyeye ait minibüsler ile sınıflar halinde alınıp merkeze 
getirilmektedir. Çocuklarımız ve ebeveynlerine tedaviler 
öncesinde ağız diş sağlığı, beslenme ve fırçalama yön-
temleri ile ilgili eğitmen diş hekimimiz tarafından kon-
ferans salonumuzda eğitimler verilmektedir. Daha sonra 
çocuk diş hekimleri tarafından ağız içi muayeneleri ve 
radyolojik incelemeler ile çocuklarımızın tedavi planla-
maları çıkarılıp randevuları verilmektedir. Merkezimizde 
tedavi gereksinmelerine göre diş dolgusu, kanal teda-
visi, diş çekimi ve fissür örtücü ve flor uygulaması gibi 
koruyucu tedaviler hiçbir ücret talep edilmeden yapıl-

Projenin Süreci:
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maktadır.Engelli bireylerin diş tedavilerinde yaşadıkları 
zorluklar göz önüne alınarak 23 Haziran 2009 tarihinde 
hizmete açılan genel anestezi altında diş tedavi ünite-
sinde; bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 3 çocuk 
diş hekimi, bir çene ve yüz cerrahisi uzmanı, bir aneste-
zi teknikeri ve bir hemşire, görev yapmaktadır. Anestezi 
ünitemize Türkiye’nin her bölgesinden başvurular kabul 
edilmektedir. Ağız içi muayenesi, anestezi muayenesi 
ve tetkikleri tamamlanan hastalarımızın genel anestezi 
altında gerekli olan diş tedavileri hiçbir ücret talep edil-
meden uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Merkezimizden tedavi hizmeti alan tüm hastalar tedavi-
leri tamamlandıktan sonra 6 aylık aralıklarla kontrol mu-
ayenesine çağrılmaktadır. Merkezimizin açılışından bu-
güne gerek diş merkezi gerekse genel anestezi altında 
diş tedavi ünitesine gelen taleplerin yoğunluğu, olumlu 
geri dönüşler neticesinde kapsamını genişleterek günü-
müzde de halen hizmetlerine devam etmektedir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

2007’ den bu yana toplam 261.711 koruyucu diş hekim-
liği uygulaması, 167.947 diş dolgusu, 18.914 kanal te-
davisi, 22.407 diş çekimi yapılmıştır. Diş tedavileri biten 
hastalar 6 aylık periyotlarla kontrole çağrılmakta ve tek-
rar flor uygulaması yapılmaktadır. Genel anestezi altın-
da diş tedavi ünitesinde 23 Haziran 2009 tarihinden bu 
yana toplam    1.057     anestezi uygulaması yapılmıştır. 
Genel anestezi hizmeti alan hastaların arasında cereb-
ral palsy, otizm, MR, down sendromu, v.b. gibi sıklıkla 
karşılaşılan hastaların haricinde “rett, sspe, moyo moyo, 
di george, west, king, asparger, pallister killian, sturge – 
weber, lenger gideon, angelman, treacher collins, haller-
vorden -  v.b. gibi dünya literatüründe nadiren rastlanan 
hastalarımız da başarı ile tedavi edilmiştir. Merkezimiz-
de engellilerin yaş sınırı gözetilmeksizin protetik tedavi 
( diş protezi ) hariç tüm diş tedavileri tamamen ücretsiz 
olarak yapılmaktadır. İstanbul dışından da 13 farklı şe-
hirden hastalar tedavi edilmiştir. Bugüne kadar toplam 
8.458 diş dolgusu, 2.782 diş çekimi, 476 kanal tedavisi,  
2.351 koruyucu diş hekimliği uygulaması yapılmıştır.

Stratejik plandaki yeri: “Çevre sağlık yönetimi” alanında 
ki hedefimiz olan  koruyucu hekimlik, var olanı sapta-
mak ve gidermek, yapılan hizmetlerin vatandaşa duyu-
rulmasını sağlamak, yaş ortalaması yüksek ve engelli va-
tandaşlara yerinde sağlık hizmeti vermek, DSÖ Sağlıklı 
Kentler Birliği kriterlerine uygun projeler üretmektir.

2011 yılı IAPD kongresinde “Çocuklarımızın Gülüşüne 
Sağlık” projesi ile “Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler” 
ödülü alınmıştır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Projenin tüm bütçesi Kadıköy Belediyesi tarafından kar-
şılanmaktadır. 
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KADIKÖY
BELEDİYESİ
Kadın Sağlığı

Kadınlarda en sık görülen meme ve rahim ağzı kanserleri, 
erken teşhisle önceden saptanarak tedavide %100 ba-
şarı elde edilmesi mümkün türlerdir. Amacımız; gerekli 
test ve muayeneleri yaparak meme ve serviks kanserine 
yönelik tedavinin kolay ve etkili olduğu erken evrelerde 
kanseri yakalamaktır.

Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri meme 
kanseridir. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde birinci 
sırada meme kanseri yer almaktadır. Meme kanserinin 
klinik belirtileri ortaya çıkmadan erken evrede tanın-
ması, tam iyileşme sağlanması olasılığını arttırır. Erken 
saptanmadığında ölüm riski oldukça yüksek, saptandı-
ğında tedavisi o kadar başarılıdır. Bu nedenle ölümleri 
azaltmanın yolu erken tanıdır. Düzenli tarama yapılan 
ülkelerde meme kanserine bağlı ölümlerde %30 azal-

Projenin Amacı:

ma sağlanmıştır. Tanında ilk aşama, kadınların bu hasta-
lık konusunda bilgi sahibi olmaları ve meme sağlıklarını 
nasıl koruyabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri ile 
başlar. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanır. Bun-
lar kişinin kendi kendine rutin periyotlarla yaptığı meme 
muayenesi,  doktor tarafından yılda bir meme muayene-
leri ve mamografi (meme röntgen filmi) olarak sayılabilir. 
Bunlardan en önemli ve en temel yöntem mamografidir. 
Düşük doz X-ışını kullanarak görüntü elde edilen dijital 
mamografi tercih edilendir. Klasik mamografiye göre 
radyasyon dozu ortalama yüzde 30-50 daha düşüktür.

45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. Kanser türü ser-
viks (rahim ağzı) kanseridir.   Kanser tedavisinde ilerle-
melere rağmen, erken tanı önemlidir. Hastalık belirtile-
ri başlamadan önce kansere dönüşebilecek hücrelerin 
saptanması, kanser sıklığının ve kansere bağlı ölümlerin 
azaltılması açısından en temel noktayı oluşturmaktadır.  

Smear testi yapmakta ki amaç rahim ağzında kanser ol-
mayan fakat fark edilmezse uzun yıllar sonra kansere 
dönüşme riski olan bazı lezyonları fark etmektir. Smear 
ile rahim ağzından dökülen hücrelerden alınan örnekler 
patalojik olarak incelenerek kanser veya kanser öncüsü 
hücrelerin olup olmadığı araştırılır. Böylelikle erkenden 
fark edilen bu lezyonlar tedavi edilir ve kansere dönüş-
meden ortadan kaldırılır.  Esas amaç rahim ağzı kanseri 
başlamış kişileri saptamak değildir, kanser başlamadan 
yıllar öncesindeki lezyonları saptamaktır. Smear testi ya-
pılmayan kadınlarda bu lezyonlar fark edilmez ve uzun 
yıllar kansere dönüşebilirler.

 Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:
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 Meme ve Rahim Ağzı kanserlerindeki erken teşhisin te-
davide % 100 başarı elde etmesi düşüncesiyle 2011 
yılında erken evrelerde kanseri yakalamak üzere kadın 
sağlığı merkezimiz kurulmuştur.  Müstakil, toplam 320 
m2 kullanım alanlı bir merkez oluşturulmuştur. Merkezde 
meme ve rahim ağzı kanseri taramaları yapılması plan-
lanmıştır. Bu amaçla bir meme polikliniği oluşturulmuş 
ve bu poliklinikte tüm başvuruda bulunan kadınları 
meme muayeneleri yapılmakta ve her kadına bire bir 
kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmektedir. 
Endikasyonu olanlar mamografi çekimi için yönlendi-
rilmektedir. Mamografi çekimi için düşük doz X ışını 
kullanarak görüntü elde eden dijital mamografi kulla-
nılmaktadır. Mamografi değerlendirmeleri çift radyolog 
tarafından yapılmaktadır. Yine endikasyonu olanlara 
habis lezyonların saptanma duyarlılığı ve özgüllüğünü 
arttıran ultrasonografi yapılmaktadır. Teşhis konulduk-
tan sonra hasta biyopsi için ikinci basamak sağlık hiz-
metlerine yönlendirilmektedir. Rahim Ağzı kanseri tara-
ması Kadın Hastalıkları Polikliniğimizde uzman hekimce 
yapılmaktadır.

Mayıs 2016 tarihinden itibaren İstanbul Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü ile ortak çalışarak HPV DNA testleri yapılmaya 
başlanmıştır.

Hedef grubumuz Meme kanseri için, 40 yaş üstü, Ser-
viks kanseri için 20 yaş üstü Kadıköy ilçesi sınırları için-
de yaşayan  (acil durumlar ve patalojik bulgular taşıyan 
hastalar hariç) tüm kadınlardır. Tüm hizmetlerimiz ücret-
sizdir. Kanserde erken teşhis amacıyla başlattığımız “Ka-
dın Sağlığı” Projesi sürdürülebilir bir projedir, bitiş tarihi 
yoktur. 

Kadın Sağlığı merkezimiz açıldığından (2011)  bu yana 
Meme Polikliniğinde 24.605 kişiye hizmet vermiştir. 
Tüm hastalarımız KETEM ve Amerikan Klinik Onkoloji 
Derneği’nin önerileri doğrultusunda belirli periyotlarla 
davet edilerek sürekli takip edilmektedirler. Bu çalışma-
lar sonucunda 304 kanser hastası teşhis edilip, ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilip teda-
vileri yapılmıştır.

Kadın Hastalıkları Polikliniğinde ise 9888 hastaya ula-
şılmıştır. Smear  ve HPV sonuçlarında patolojik bulgu 
çıkan 156 hasta tedaviye alınmış veya ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilip tedavileri ya-
pılmıştır.

Projenin Süreci:

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Stratejik plandaki yeri: “Çevre Sağlık Yönetimi” alanın-
da ki hedefimiz olan  “Toplum ve insan sağlığı açısından 
sorunların oluşmasını engellemek (koruyucu hekimlik), 
var olanı saptamak ve gidermek, yapılan hizmetlerin va-
tandaşa duyurulmasını sağlamak, yaş ortalaması yüksek 
ve engelli vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti vermek, 
DSÖ Sağlıklı Kentler Birliği kriterlerine uygun projeler 
üretmek, eğitimler yaparak sağlık bilinç düzeyi yüksek 
toplum yaratmaktır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

 Kadıköy Belediyesi tarafından finanse edilmekte olup 
yıllık (2016) ortalama 908.155,80 TL’dir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Hobi Bahçeleri

80 bin metrekare üzerine inşa edilecek yaklaşık 350 
adet hobi bahçesi ile vatandaşlarımızın boş zamanlarını 
değerlendireceği, ilaç ve gübre kullanmadan tamamen 
organik çeşitli ürünler yetiştirmesine imkan sağlayacağı, 
çevrecilik ve yeşil alan kültürünü geliştireceği, aile büt-
çesine katkıda bulunacağı ve şehir hayatının getirdiği 
stres ve zihinsel yorgunluğu toprakla uğraşarak atmasını 
sağlayacağı doğayla içi içe bir ortam oluşturmaktır.

Projenin Amacı:

 Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi sınırları içe-
risinde bulunan hobi bahçesi alanında; idari bina, çocuk 
oyun alanı, koşu yolu, bisiklet yolu, otopark alanları ve 
bahçe kullanıcılarına ait hobi evi, verandası ve bahçesi 
bulunan 80 m²’lik bölümler olacaktır. Her biri 85 metre-
kare olacak olan hobi bahçelerinin 15 metrekaresi hobi 
evi diğer kısmı ise bahçe olacak. Yapımı tamamlanan 
hobi bahçeleri vatandaşlarımıza iki yıllığına yıllık 200 
TL ücret karşılığında tahsis edilecek. 9 Nisan 2015 tari-
hinde proje süreci başlayan hobi bahçelerinin Ağustos 
2016 sonunda tamamlanarak hizmete girmesi hedeflen-
mektedir. 

Projenin Süreci:
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Şehirde yaşayan insanlar çok katlı apartman blokların-
dan çıkıp; belirli süreler için de olsa sahiplendikleri bu 
alanlarda toprakla uğraşmak, toprağı işlemek, bitki yetiş-
tirmek, çeşitli bitkilerin bakımı ile ilgilenmek, ürün elde 
etmek gibi hem ekonomik hem de psikolojik kazançlar 
sağlanarak vatandaşlarımız sağlıkları üzerinde hobi bah-
çelerinin olumlu etkilerini hissedeceklerdir.

Vatandaşlarımız aileleri ile beraber tohumdan sebzeye 
tarım ürünlerinin nasıl yetiştiğini öğrenerek, mutfakla-
rının sebze ve yeşillik ihtiyacının bir kısmını kendileri 
yetiştirmek şansı bulurken, üretmenin ve kendi yetiştir-
diği ürünü tüketmenin mutluluğunu keşfetmesi sağla-
narak şehir hayatının getirdiği stres ve zihinsel yorgun-
luğu toprakla uğraşarak atması sonucunda daha sağlıklı 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Hobi Bahçesi projemiz Sağlıklı Kentler Birliğinizin Stra-
tejik Planında yer alan Stratejik Amaç 1 ile ve altında 
bulunan 2,3,6,7,8,9,10,11,14,16,19  ve 22. Hedeflerine 
doğrudan katkı sağlamaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
4.500.000 TL (Büyükşehir Belediyesi Kaynakları)

bir ruh ve daha zinde bir vücut yapısı kazanacaklardır. 
Vatandaşlarımızın ekolojik tarımla uğraşmanın keyfine 
varacağı hobi bahçelerimiz ayrıca sağlıksız beslenmeye 
son vereceği gibi diğer kiralama yapan bahçe sahiple-
riyle de apartman hayatında yakalanamayan komşuluk 
ilişkilerini de geliştirmesini sağlayacaktır. 
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KARESİ
BELEDİYESİ
Karesi Halk Sağlığı Günleri

Halk sağlığını korumak ve iyileştirmek, doğru bilgi pay-
laşımı,  toplumun ihtiyaçlarını tespit ve sağlık kalitesini 
yükseltmek, engellilerin ve yaşlıların sağlığına katkıda 
bulunmak hedeflenmektedir.

Projenin Amacı:

Balıkesir Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Ta-
bip Odası ve Balıkesir Diş Tabipler Odası 

Projenin Ortakları:

Hastalıkların ortaya çıkışlarında, biyolojik ve fiziksel fak-
törler kadar özellikle eğitimsizlik ve yanlış inanışlar da 
çok etkilidir. Bu verilen eğitimler ile yanlış inanışlar ve 
yanlış bilgilere rehberlik edilerek olumlu sağlık davra-
nışları kazandırılmak istenmiştir. Çünkü sağlıklı bir şehir; 
fert, aile, toplum işbirliğini gerektirir. 

Öncelikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde olmak 
üzere seminer programı hazırlanmıştır. Tek tek mahal-
lelere gidilerek uzman doktorlar tarafından sağlık se-
minerleri düzenlenmiştir. Her seminerle ilgili ayrı ayrı 
hazırlanan sağlık eğitim kitapçıkları Karesi Belediyesi ta-
rafından dağıtılmıştır. 20 sağlık semineri, 14 TV programı 
ve 3 sağlık taraması ve 10 sağlık eğitim kitapçığı proje 
sürecinde Karesililerin hizmetine sunulmuştur.

Vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmış ardından da bü-
tün sorulara cevap bulunmuştur.

Türkiye’de Çölyak ve gluten hassasiyetine dikkat çek-
me için 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde Ankara’dan 
başlatılan 'Glutensiz Türkiye' projesinin son durağı Ka-
resi olmuştur. Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen program kapsamında ilk olarak konferans 
düzenlenmiştir. Çölyak ve gluten hassaseti hakkında 
bilgilendirmenin yapıldığı konferansın ardından şef eş-
liğinde glutensiz yemek tarifleri tanıtılarak, yapılan yiye-
cekler ikram edilmiştir.

Projenin ikinci basamağı sağlık taramalarıdır. Engellilere 
diş tarama ve tedavi, kemik erimesi taraması yapılmıştır. 
Kemik erimesi taramasında erken teşhis ve erken müda-
hale ile olumsuz sonuçların önlenmesi sağlanmak isten-
miştir.

Projenin Süreci:
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Projenin diğer bir basamağı olan yerel TV kanalındaki 
“Sağlık Olsun” programında 1. bölümü olan bel ağrıları, 
2. bölümde spor ve sağlık, 3. bölüm organ bağışı, 4. bö-
lüm disleksi, 5. bölüm prostat ve idrar kaçırma, 6. bölüm 
boyun ve omuz ağrıları 7. bölüm engelliler, 8. bölüm ro-
matizma, 9. bölüm diz ağrıları, 10. bölüm baş ve boyun 
ağrıları, 11. bölüm anne sütünün önemi, çocuklarda bes-
lenme ve çölyak, 12. bölüm geriatri, sağlıklı yaşlanma 13. 
bölüm romatizmal ağrılar, 14.bölüm kalp sağlığı ve sedef 
hastalığı konuları ele alınıp, merak edilen sorular ce-
vaplanmış, yanlış bilinen bilgiler için rehberlik edilmiş-
tir.                                                                                                                                                                                                                                           

Sağlıkta eşitliğin ve sosyal dayanışmanın artırılmasına 
dayalı bir projedir. Hastalıklar, ilaç kullanımı, ilkyardım, 
sağlıkla ilgili olan birçok konuda farkındalık yaratılması 
sağlanmıştır.

Sağlık sorunlarının erken dönemde teşhis edilmesi sağ-
lanmıştır. Eksik ya da yanlış bilinen sağlık konuları ile 
ilgili doğru bilgilendirme yapılmıştır. Seminerler ile bi-
linçlenen vatandaşlarımıza ilerde çıkma ihtimali olan bu 
hastalıklara karşı tedbir aldırmış bulunmaktayız.

Çölyak ve gluten duyarlılığı için dikkat çekilmiştir.

Sağlık taramasında erken teşhis ve erken müdahale ile 
olumsuz sonuçları önlenmiştir.

Engellilere yönelik diş taramasında ise 116 engelli va-
tandaşlarımıza diş tarama ve tedavisi yapılmıştır. 15 he-
kim tarafından gerçekleştirilen tedavi kapsamında kanal 
tedavisi, diş çekimi ve dolgu gibi işlemler yapılmıştır. 
126 vatandaşımıza ise doktorumuzun kendi muanesin-
de randevu yoluyla sağlık taraması hizmeti verilmiştir

Proje ile sağlıklı nesil, sağlık dostu şehir gibi değerler 
elde edilmiştir.

Sağlığı geliştiren şehir olma yolunda önemli bir adım 
atılmıştır. Karesi’de yaşayan her bir bireyin değerli oldu-
ğu inancıyla Karesi Halk Sağlığı Günleri programı adı al-
tında ve sağlığı geliştiren şehir sloganıyla çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Karesi Belediyesi'nin proje ile ilgili olarak 2015-2019 
stratejik planındaki stratejik hedefler doğrultusunda; 

Hizmet Alanı C: Toplumsal Gelişim

Stratejik Amaç-8: Vatandaşların hayat kalitesini geliştir-
mek

Stratejik Hedef 8.1- Vatandaşların insan sağlığı konu-
sunda bilinç düzeyini yükseltmek ve sağlıklı yaşam alış-
kanlığına özendirmek stratejik hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılından itibaren sağlık 
seminerleri, sağlık taramaları ve sağlık yayınlarına baş-
lanmış olup toplumdaki sağlık bilincini yükseltmek ama-
cımız olmuştur.

Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda yer alan stra-
tejik amaçlardan, amaç 1 kısmında yer alan “ortakların 
sağlık için harekete geçirilmesi”, “sağlıkta hakkaniyet”, 
“yaşlıların sağlığı”, “sağlıklı hayat tarzı” hedefleri proje-
miz kapsamında desteklenmektedir. 

Bu proje toplumdaki dezavantajları grupları da dahil 
olmak üzere hizmet eşitsizliğini azaltmaya yönelik bir 
yönü de vardır.

Balıkesir Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Ta-
bip Odası ve Balıkesir Diş Tabipler Odası ortaklığıyla yü-
rütülen proje yeni ortaklıklıların geliştiği projelerin de 
altlığını oluşturmuştur.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Proje bütçesi Karesi Belediyesi öz kaynaklarından karşı-
lanmakta olup 2015 yılında 485.662.28 TL, 2016 yılında 
ise  9.679.38 TL olmak üzere toplam 495.351.66 TL öde-
nek kullanılmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KARESİ
BELEDİYESİ
Karesi Spor Okulları

Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji bi-
rikiminden yararlanılarak ülkenin geleceği için milli de-
ğerlere bağlı, üstün nitelikli gençler ve sporcular yetiştir-
mek hedeflenmektedir.

Belediyemiz, Karesi ilçesini spor şehri yapma konusunda 
iddialıdır. Eğitime yatırım yapmayı gelecek adına önem-
seyen Karesi Belediyesi, 2014 yılında mülkiyeti bele-
diyeye ait Alparslan Türkeş Karesi Spor Tesisleri’ni bu 
kapsamda komplekse dönüştürüp, vatandaşların sağlıklı 
ortamlarda spor yapabilecekleri alan oluşturmuştur. Al-
parslan Türkeş Spor Kompleksi’nde başlatılan spor okul-
larının hedefi, yediden yetmişe her vatandaşın spor yap-
masını ve tesislerden yararlanmasını sağlamaktır.Spor 
okullarında 2015 yılında yüzme, basketbol, vb.branş-
larını tamamlayan 6-16 yaş aralığındaki 2000 çocuğa 

Projenin Amacı:

Karesi belediyesinde faaliyet gösteren Karesi Gençlik ve 
Spor Kulübü tarafından proje yürütülmektedir.

Projenin Ortakları:

başarılardan dolayı sertifika verilmiştir. Türkiye genelin-
de spor okulları kapsamında değerler eğitimi veren ilk 
belediye olan Karesi Belediyesi, hayatın her dönemin-
de gerekli olan davranışların çocuklara kazandırılmasını 
sağlamıştır. Karesi Spor Kulübü’nün branşlarından olan 
basketbol, tenis, yüzme vb. yerel ulusal ve uluslar arası 
alanda başarılar kazanılmıştır. Birçok STK projesine spor 
okulları ortak olmuştur.  
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Spor farklı dünyalar arasında köprü kurarak farklı kül-
türlerden gelen insanları birleştiren bir güce sahiptir. 
Alparslan Türkeş Kompleksi’nde 20 ayrı branşta kış ve 
yaz aylarında 4 dönem olarak düzenlenen programlar ile 
yediden yetmişe herkesin spordan yararlanması sağlan-
mıştır. Ayrıca 2015 yılında 6-16 yaş arası 6500 çocuğun 
ücretsiz olarak faydalandığı ilk yaz okulu açılarak 2 aylık 
spor ve eğitim programları sayesinde çocukların eğlene-
rek öğrenmeleri sağlanmıştır. Karesi Spor tarafından ye-
tiştirilen sporcular yerel, ulusal, uluslarası müsabakalara 
gönderilerek üstün nitelikli genç sporcuların desteklen-
mesi sağlanmaktadır.

Projenin Süreci:

1- Spor okulları aracılığıyla vatandaşlar amatör ve pro-
fesyonel olarak sporla buluşturuldu.

2- Spor okullarına gelen 6-16 yaş 6500 çocuğa spor 
yapma alışkanlığı kazandırıldı.

3-Karesi Spor, yüzme takımı, basketbol takımı, tenis ta-
kımı vb. yerel ve ulusal yarışmalara katılarak başarılar 
kazandı. 

4- Spor okullarında sosyal faaliyetler yapıldı.

5- Spor okulları tarafından desteklenen STK projeleri ile 
kurumlar arası bağlar güçlenerek birçok vatandaşın spor 
kompleksinden yararlanması sağlandı. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Karesi Belediyesi, sağlıklı hayatı desteklemek ve sağlık-
lı şehirlerin insanına katkıda bulunmaya yönelik olarak 
2015 yılında Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olmuştur. 

2015-2019 Karesi Belediyesi stratejik planında yer alan 
stratejik amaç ile Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 stra-
tejik planında yer alan stratejik amaç  projemiz kapsa-
mında desteklenmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Proje bütçesi ve Finansmanı Karesi Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Rehabilitasyon Merkezlerinde 
ve Huzur Evlerinde Yaşayan Yaşlı 
ve Engelli Bireylerde Optimum 
Ağız ve Diş Sağlığını Oluşturma 
ve Sürdürebilme Projesi

Ağız ve diş sağlığı meselesini yerinde çözebilmek, ağız 
sağlığı ile ilişkili genel sağlık problemlerini azaltabilmek, 
bu kişilere bakmakla yükümlü yardımcı personelin ağız 
diş sağlığı ile ilgili farkındalıklarını arttırabilmek.

Projenin Amacı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi, Kocaeli Hastaneler Birliği Genel Sek-
reterliği,Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi.

Projenin Ortakları:

1. Katılanlar, 2-56 yaş aralığında rehabilitasyona ihtiyaç 
duyan engellilerdir. Program, Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğü’ne bağlı Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Akmeşe Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kocaeli Bakım Reha-
bilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Suadiye 
Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür-
lüğü, Kocaeli Huzurevi ve Gölcük Belediyesi Huzurevi 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir (Şubat-2013). Program 
içerisinde tedavi-koruma programına alınabilen ve en az 
20 ay boyunca takip edilebilen kişiler, yine aynı müdür-
lüğün Kocaeli il sınırları içerisindeki 4 ayrı rehabilitasyon 
merkezlerinde sürekli yatan kişilerden oluşmaktadır.

2. Rehabilitasyon merkezlerinde sürekli kalan yaklaşık 
350 kişi program kapsamına alınmış, ancak muayeneye 
müsaade edebilen 117 kişi ağız ve diş sağlığı gösterge-
leri açısından takip edilebilmiştir. Bu sebeple, gösterge-
lerdeki değişkenlerin istatistik hesaplarında ancak bu 
fertlere ait veriler kullanılabilmiştir. Bu kapsamda mua-
yene edilsin ya da edilmesin, ağzını açabilenlere; 

a. Diş fırçası ile florlu jel uygulama işlemi ve fırçalama 
egzersizi,

b. Kapsamlı bir diş taşı temizliği ve florlu patla plak uzak-
laştırma (polisaj) işlemi,

c. Diş ipi ile arayüz temizliği ve florlu vernik uygulama 
işlemi

Projenin Süreci:
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a. Bir antibakteriyel solüsyon (klorhegsidin glukonat- 
KLORHEX ) emdirilmiş gazlı bezle dişlerin kapsamlı bir 
şekilde sinerek temzilenmesi işlemi,

b. Ağızlarında mevcutsa hareketli protezlerin temizlik 
işlemi,

c. Gerekli ise mobil diş ünitesi destekli türbinle (ya da 
travma oluşturmayan restorasyon işlemi ile) çürük te-
mizlenmesi ve dolgu (ışınla sertleşen kompozit dolgu ya 
da kendi kendine sertleşen cam ionomer dolgu uygula-
ması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diş taşı temizliği ve 
restorasyonlarda taşınabilir diş üniteleri kullanılmıştır.

3. Dişlerin ve diş etlerinin durumuna ait göstergeler 
(DMF-T ve –S indeksi, diş eti kanama indeksi, ICDAS in-
deksi, dişlerdeki travme ve benzeri göstergeler) çalışma 
başlangıcında ve devamındaki 6-12 ve 20. aylarda kay-
dedilmiştir). Kayıtlar bir öğretim üyesi ve bir diş hekimli-
ği asistanı kontrolünde 6 diş hekimliği öğrencisi tarafın-
dan gerçekleştirildi.

4. Tüm uygulamalar ikişerli gruplar halinde gerçekleş-
tirildi. Yatan hastalara bire bir odalarında uygulamalar 
yapılırken, gerek kendi imkanları ve gerekse tekerlek-
li sandalye ile gelebilen bireylerde bütün işlemler ku-
rum idareleri tarafından belirlenen salon ya da odalarda 
gerçekleştirildi. Yılda en az 2 uygulama olmak kaydıyla 
her bir uygulama “Diş Hekimliği Öğrencileri Eğitim-Uy-
gulama Okulu” formatında, 1 haftalık eğitim programı 
şeklinde gerçekleştirildi. Kırıkkale Üniversitesi başta ol-
mak üzere, Medipol, Marmara, Katip Çelebi, Kocaeli diş 
hekimliği fakültelerinden davet edilen diş hekimliği öğ-
rencileri ve az sayıdaki hemşirelik okulu öğrencileri, ilk 
gün engellilik ve ağız sağlığı ile ilgili bir teorik eğitime 
tabi tutuldu. Sonraki günler ise düzenli olarak hedef re-
habilitasyon merkezlerinde işlemler gerçekleştirdi. Her 
bir uygulama haftasına en az 18 en çok 20 öğrenci davet 
edildi.

Proje 02-08 ŞUBAT 2014 tarihlerinde ilgili kurumlarda bir 
ön inceleme ve muayene programı ile başladı.  

5. Uygulamalar, belirtilen kurumlar arasında yapılan pro-
tokol gereği halen devam etmektedir.

 1. Programa başlarken ve devamında uygulamalarda en 
az 3 defa görülebilen engellilerden (n=117) alınan öl-
çümler temel alınarak, ağız diş sağlığı göstergelerinde-
ki değişimler belirlenmiştir. Aşağıda proje başlangıcı ve 
devamında alınan bazı ölçüm sonuçları yer almaktadır.

SPSS veri analiz programında incelenen ölçüm sonuç-
larına göre çürük artışını tanımlamada kullanılan DMF-T 
ve –S endekslerinde anlamlı bir değişim olmamıştır. Bu 
durum, çalışma periyodu boyunca “yeni çürük oluşumu-
nun” asgari seviyede kaldığını göstermektedir.

Özellikle diş etlerindeki ciddi olumsuzlukları ifadede 
kullanılan diş eti kanama indeksinde anlamlı bir azalma 
elde edilmiş, ancak plak indeksinde bu azalma anlamlı 
bulunmamıştır. Plak indeksi açısından, özellikle engelli 
bakıcıların günlük hijyen uygulamaları açısından özenle 
yetiştirilmeleri gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Acil dental müdahale indeksinde de önemli değişim 
elde edilmiş, ancak özellikle konsültasyona gerek du-
yan yatan ve ileri mental retardelerle ilgili belirgin bir 
değişim elde edilememiştir. Bu durum, özellikle genel 
anestezi üniteleri ile hastane ortamında yapılacak giri-
şimlerle düzeltilebilecektir.

Ağız sağlığındaki iyileşmelerin kişinin genel sağlığına 
etkilerinin değerlendirilmesi ancak orta ve uzun vade-
li takiplerle anlaşılabilecektir. Bu değerlendirmede Aile 
Sağlığı Merkezi ya da hastaneye gitme oranları-sebep-
leri, dolaşım hastalıkları ve şeker hastalığının görülme 
yüzdesi gibi değişkenlerin takibi uygun olacaktır. 

Bu arada, kişilerin aldığı ağız diş sağlığı hizmetlerinin ru-
tin ağız sağlığı hizmetlerine etkisi de, bireyin ADSM ye 
gitme oranlarının değerlendirilmesi ile anlaşılabilecek-
tir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:
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Proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 -2014 ve 
2014-2016 stratejik planlamasında kabul edilen “halk 
sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetle-
rini sunmak ve halkı sağlıklı hayat  konusunda bilinç-
lendirmek” stratejik amaç doğrultusunda planlanmış ve 
uygulanmaktadır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Proje için herhangi bir bütçe ayrılmamış olup, projede 
mevcut kaynaklar kullanılmaktadır.



209 www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Obeziteyle Mücadelede Hareketli 
Ve Sağlıklı Yaşam Projesi

Ülkemizde önemli bir sağlık meselesi haline gelen obe-
zite ile mücadele etmek, halka sağlıklı beslenme ve ha-
reketli yaşama alışkanlığı kazandırmak, obezite ile ilişkili 
hastalıkların görülme sıklığını azaltmaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Kar-
diyoloji ABD Başkanlığı, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü.

Projenin Amacı:

Projenin Ortakları:

1. Katılımcılar 20-60 yaş arası ev hanımlarından oluş-
maktadır. Egzersiz programı ve eğitimler 3 ilçe 5 merkez 
ve 7 salonda yapılmakta olup, yeni dönemde 2 ilçede 
daha yapılması planlanmaktadır. 

2. Başvuru yapan kişilerin kan yağları ölçümleri, hemog-
ram, biyokimya vb. antropometrik ölçümleri, boy, kilo, 
vücut yağ oranı analizi, bel, göğüs, kalça, sağ bacak öl-
çümleri, EKG ölçümleri yapılmaktadır. Projeye egzersiz 
yapmasında mahzur olmayan kişiler katılabilmektedir.

3. Kardiyolojik muayene, laboratuar sonuçları, kilo, boy 
ölçümleri ve diğer veriler kayıt altına alınmaktadır.

4. Proje yıl içersinde şubat ve eylül ayları başlangıç ol-
mak üzere iki dönem halinde uygulanmaktadır. Bir gruba 
bir dönem süresince haftada 3 gün 45’er dakika olacak 
şekilde egzersiz programı uygulanmakta olup, egzersiz 
programı hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

5. Seans saatleri aşağıda belirtilmiştir.

6. Egzersiz programı kişinin sağlık durumuna göre hafif 
ve normal olarak belirlenmekte olup, egzersiz BESYO 
mezunu spor eğitmenleri tarafından yürütülmektedir. 
Egzersiz programı çerçevesinde step, aerobik, plates uy-
gulanmaktadır. 

7. Proje süresince kişilerden ayda bir antropometrik 
ölçümler (kilo, bel, kalça ve bacak çevresi vb ölçümler) 
alınmakta ve kaydedilmektedir. Böylece ölçümlerdeki 
olumlu ve olumsuz değişimler değerlendirilebilmekte-
dir.

       
       
       
       

Projenin Süreci:
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1. Projeye başlarken ve proje bitiminde katılımcılardan 
alınan ölçümler ve uygulanan anketler sonucunda ki-
şideki fizyolojik kazanımlar belirlenebilmiştir. Aşağıda 
projeye katılan kişiler yer almaktadır:

2. Proje kapsamında düzenli olarak alınan ölçümler ince-
lendiğinde,  ilk ve son ölçümler arasında olumlu yönde 
düşüşler olduğu gözlenmektedir. İlk ve son ölçümlere 
bakılacak olursa S. Gülfidan’ın 4 aylık bir egzersiz prog-
ramı ve proje kapsamında sürdürülen beslenme ve sağ-
lıklı hayat eğitimleri sayesinde 32,1 kilo verdiği görül-
mektedir. Beden kitle indeksi 10 puan birden düşerek ilk 
ölçümlere göre II. derece obez iken proje sonunda fazla 
kilolu durumuna gelmiştir.

3. Projede hedef kitle günün büyük bir bölümünü ev 
içersinde geçiren ev hanımlarından oluşmaktadır. Gerek 
bulundukları çevrede spor yapılabilecek uygun alanların 
ve aktivitelerin olmaması gerekse evdeki sorumlulukla-
rından dolayı ev hanımları ev içersinde hareketsiz bir ha-
yata mahkum olmuşlardır. Ev hanımlarını bu hareketsiz-
likten kurtarmak maksadıyla proje hayata geçirilmiştir. 
Bu sayede hanımlarda olumlu yönde sosyal ve psikolojik 
kazanımlar elde edilebilecektir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 strate-
jik planında kabul edilen “halk sağlığına yönelik önleyici 
ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı 
hayat konusunda bilinçlendirmek” stratejik amacı doğ-
rultusunda planlanmış ve uygulanmıştır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Proje için herhangi bir bütçe ayrılmamış olup, projede 
mevcut kaynaklar kullanılmıştır.

8. Kişilere yüz yüze anketler uygulanarak, kişinin bes-
lenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve hayat 
tarzlarıyla ilgili bilgiler değerlendirilmektedir.

9. Proje sonucunda veri analizi ve değerlendirmesi ya-
pılarak bilim dünyasının faydalanabileceği bir kaynak 
oluşturulmaktadır.  
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

MERKEZEFENDİ
BELEDİYESİ
Arabadan İniyoruz Bisiklete Biniyoruz

 Gençleri spora teşvik etmek ve çevreye zarar vermeyen 
ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.

Projenin Amacı:

Merkezefendi Belediyesi

Projenin Ortakları:

Sloganı sağlık, mutluluk ve kardeşlik olan Merkezefen-
di Belediyesi, 6-13 yaş arası 20.000 öğrenci üzerinde 
yaptığı obezite risk envanteri sonucunun ortalamadan 
daha yüksek olması üzerine harekete geçmiştir. 2015-
2016 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda okuyan bütün 
öğrencilerine bisiklet ve kask dağıtımı yapılmıştır. Proje 
14.03.2016 tarihinde başlamış, 31.05.2016 tarihinde 
sona ermiştir.

Projenin Süreci:
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Sağlık problemlerini ortadan kaldırabilmek, çocukları di-
jital ve sanal dünyadan kopartıp daha hareketli yapmak 
için Merkezefendi ilçesinde 5. sınıfı bitiren 5000 öğrenci 
bisiklet sahibi olmuştur. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
ve bisiklet kültürünün Merkezefendi ilçesine kazandırıl-
ması açısından önemli bir proje olmuştur. Ayrıca bisik-
let kullanıcı sayısının artmasıyla, yeni bisiklet yollarının 
ve park alanlarının yapılması ihtiyacı doğdu. Projenin 
bu konudaki çalışmalarımıza da hız verilmesi açısından 
olumlu etkileri vardır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Merkezefendi Belediyesi Bisiklet ve Bisiklet Kaskı
Toplam: 1.096.000TL+197.280(KDV)=1.293.280TL
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

MERKEZEFENDİ
BELEDİYESİ
Sağlıklı Nesiller İçin Merkezefendi 
Obezitenin Farkında

Tedbir alınmadığı takdirde geleceğin en önemli hasta-
lıklarından birisi olması beklenen obezitenin etkilerini 
azaltmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocukların doğru 
beslenmelerini sağlamak ve ailelerini bilinçlendirmek 
hedeflenmiştir. 

Projenin Amacı:

Merkezefendi Belediyesi - GEKA

Projenin Ortakları:
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Okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 42 okuldan yaklaşık 
25.000 öğrencinin  beslenme şekilleri ve beden kitle 
endeksleri hesaplanarak obezite envanteri çıkarılmıştır. 
Obezite riskinin yoğun gözlendiği bölgelerde, okullarda 
bilinçli beslenme ve çocuk beslenme psikolojisi alanla-
rında eğitim faaliyetleri yapılarak, toplumun bu konuda 
bilinçlenmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında projenin 
ana fikri ile örtüşecek obezite ve sağlıklı beslenme ko-
nularında farkındalık oluşturmak için geleneksel hale 
getirilebilecek bir organizasyonla “Merkezefendi Obezi-
teye Karşı Yürüyor” başlığı altında, toplumun tamamının 
katılabileceği bir faaliyet gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 
yaşlı – genç binlerce vatandaş katıldı. İlçemizde yaşayan 
her yaş grubundan büyük bir kitleye ulaşılarak ilçe gene-
linde bilinç oluşturulmuştur. 

Projenin Süreci:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
 GEKA:85.000 TL

Merkezefendi Belediyesi: 30.000 TL

 Obezitenin tetiklediği hastalıkların ve iş gücü kayıpları-
nın önüne geçilmiştir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Gezici Sağlık Tarama Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tam donanımlı ge-
zici sağlık tarama araçlarımızla kırsal bölgelerde yaşayan 
yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak ağız, 
diş ve göz sağlığı hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.

Projenin Amacı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü

Mersin Diş Hekimleri Odası

Mersin Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Yunus Seven

Projenin Ortakları:

Proje kapsamında 2015-2019 dönemi stratejik plan-
da yer alan, halkımızı bilgilendirmek ve sağlık alanında 
daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla diş ve göz sağ-
lığı taraması için 2 adet gezici sağlık aracı alındı. Proje-
nin gönüllü ortakları ile hazırlanan iş birliği protokolü 
çerçevesinde gezici sağlık tarama araçları ile diş ve göz 
sağlığı ile cilt kanseri taramaları yapabilmek için resmi 
kurumlardan gerekli izinler alınarak, özellikle dezavan-
tajlı gruplar ve ulaşım sıkıntısı yaşayan kırsal alanlar ön-
celikli tutularak, 2016 yılı Mart ayında hizmet vermeye 
başlanmıştır. 

Program dâhilinde hafta içi ve hafta sonu ücretsiz ola-
rak hizmet verecek olan gezici sağlık tarama araçları ile 
gönüllü doktorlar ve tecrübeli yardımcı sağlık persone-
limizle sağlık güvencesi olsun ya da olmasın 7’den 70’e 
bütün vatandaşlara diş, göz sağlığı tarama hizmeti sunul-
maktadır. Ayrıca tarama için gelen vatandaşların şeker 
ve tansiyon ölçümleri de yapılmaktadır.

Gezici diş sağlığı tarama aracı ile öğrencilere ve vatan-
daşlara koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi veri-
lerek, çocuk dişlerinde çürük koruyucu önlemlerin alın-
ması, diş taşı temizliği gibi hizmetler uygulanmaktadır. 
Tarama yapılan vatandaşa diş fırçası hediye edilmekte-

Projenin Süreci:
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dir. Çocuklara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği uygu-
lamalı olarak gösterilmektedir.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevleri, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Engelli Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezlerinde yaşayan 373 vatandaşımıza da diş 
tarama hizmeti verilmiştir.

Gezici göz sağlığı tarama aracı ile de 0-3 yaş aralığın-
daki çocuklara göz enfeksiyon ve alerji muayenesi, şa-
şılık, göz tembelliği, doğumsal katarakt, gözyaşı yolları, 
kornea muayeneleri yapmaktadır.3-10 yaş aralığındaki 
çocuklara görme keskinliği, göz enfeksiyon ve alerji, şa-
şılık, göz tembelliği, renkli görme muayeneleri, 10-40 
yaş aralığındaki vatandaşlara ise görme keskinliği, göz 
enfeksiyonu ve alerji, katarakt, diyabetik retinopati, sarı 
nokta, glokom, göz enfeksiyonu ve alerji muayeneleri 
yapmaktadır. 

Bu taramalar sonucu sağlık kurumlarına müracaatı gere-
ken kişiler, ticari maksatlı istismarları önlemek için Sağlık 
Bakanlığı hastaneleri ve devlet üniversitesi hastaneleri-
ne yönlendirilmektedir.

Sağlık hizmetlerinden yeterli ölçüde yararlanamayan, 
kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılar ile sağlık güven-
cesi olsun veya olmasın bütün vatandaşlarımıza sunulan 
bu hizmet, toplumun her kesiminden takdir görmektedir. 

Gezici sağlık araçlarımız ile Mersin’in en ücra köşelerin-
de yaşayan vatandaşlarımızın diş ve göz taramalarının 
yapılması ve sağlık hizmetlerinin ayaklarına getirilmesi 
yaşanılabilir bir Mersin için pozitif yönde bir düşünce 
oluşturmuştur. Vatandaş ayağına götürülen bu hizmeti, 
kendisine verilen değerin bir ölçüsü olarak görmektedir.

Dezavantajlı gruplar için gezici sağlık hizmetlerinin Mer-
sin genelinde erişilebilirliğinin artırılması ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde olumlu 
gelişmeler sağlanmıştır. Bu kapsamda nisan-mayıs-ha-
ziran aylarında Mersin merkez ve ilçelerde toplam 20 
mahallede 1410 kişiye göz taraması yapılmış, 171 kişi 
hastaneye yönlendirilmiştir. 528 kişiye de diş taraması 
yapılmıştır. Ayrıca 59 kişiye cilt kanseri taraması yapıl-
mış olup, 15 kişi devlet hastanelerine yönlendirilmiştir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Tarama kapsamında yapılan işlemler ile tarama sonuçla-
rına dair tespit edilen tıbbi bulgular rapor halinde Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Bu tarama sonuçla-
rı bölge diş, göz ve cilt sağlığı açısından yapılacak istatis-
tiki çalışmalara veri olarak katkı sağlayacaktır.

Hizmet alan kesimin yaş grubu:

 Göz Tarama Aracı YaşGrubu:  

- 0-20 yaş : 198 kişi 

- 20-50 yaş : 400 kişi 

- 50-70 yaş: 758 kişi

- 70 yaş ve üzeri: 54 kişi 

Diş Tarama Aracı Yaş grubu:

- 0-20 yaş: 198 kişi 

- 20-50 yaş : 139 kişi 

- 50-70 yaş: 180 kişi 

- 70 yaş ve üzeri : 10 kişi  

Cilt kanseri taraması yapılan kişi sayısı:59  

Stratejik planımızda yer alan “sağlıklı ve güvenli bir top-
lum oluşturmak” amacımıza uygun olarak, halkı bilgilen-
dirmek ve sağlık alanında daha iyi hizmet sunabilmek 
için gezici sağlık araçlarının alınması stratejik hedefleri-
miz arasında yer almaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Gezici sağlık araçlarımızda çalışan doktorlarımızın tama-
mı gönüllülük esaslı çalışmaktadır. 

Proje bütçesi Mersin Büyükşehir Belediyesi öz kaynakla-
rından karşılanmış olup, 304.784,6 TL’dir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Evde Bakım ve Hasta Nakil Projesi

İlimizin coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısı incelendiğinde 
nüfusun % 52’si kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Kırsal 
bölgelerde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ekono-
mik olarak zorluklar yaşamaktadır. Ayrıca Muğla’da yaş-
lı nüfusun Türkiye ortalamasının üstünde olması sağlık 
hizmetine olan ihtiyacı artırmaktadır. Vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetine ulaşma ihtiyacına karşılık verebilmek 
için evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimiz faaliyete 
geçirilmiştir.

Projenin hedefleri:

• Evde bakım hizmeti sunumu ile hasta, yaşlı, yatalak, 
engelli, kimsesiz vatandaşların evlerinde hayatlarını 
devam ettirmelerinin sağlanması, psikolojik travmanın 

Projenin Amacı:

azaltılması, hastanelerde yığılmaların önlenmesi, has-
tanelerde kalış sürelerinin kısaltılarak hastane enfeksi-
yonlarının azaltılması, tedavi maliyetlerinin azaltılması 
ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, hasta 
nakil ambulansı ile hastalarımızın hastaneye ulaşımları-
nın sağlanması;

• Tespit edilen ya da kendi imkânları ile bize ulaşan kişi-
lere yaşadıkları mekânda tıbbi ve sosyal bakım hizmet-
lerinin bir bütün olarak sağlanması;

• İhtiyacı olan vatandaşlarımıza psikolojik ve rehabilite 
edici desteğin sağlanması;

•  Fizyolojik veya patolojik durumlar hakkında bakıma 
muhtaç kişi ve yakınlarına, beslenme, kişisel hijyen, bası 
yarasının önlenmesi gibi konularda eğitimler verilmesi, 
bilim dışı uygulamaların önlenmesi ve komplikasyonla-
rın azaltılması, hastalık sürecinin ağırlaşmasının engel-
lenmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda evde bakım hizmetimizi des-
teklemek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşım-
larını kolaylaştırmak adına bünyemizde hizmet veren 
7 tam donanımlı hasta nakil ambulansı hizmet sunu-
mumuza dâhil edilmiştir. İlimizde ikamet eden, yatalak, 
yaşlı, düşkün, engelli, kaza veya tıbbi müdahale sonucu 
kontrol ve muayeneye gitmesi gereken hastaların; evden 
sağlık kurum ve kuruluşuna, sağlık kurumundan eve, ev-
ler ya da sağlık kurumları arası ulaşımının hasta nakil 
ambulansı ile sağlanarak, evde bakım hizmetleri ile bir 
bütün olarak hizmet verilmektedir.

Evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimiz kapsamında va-
tandaşlarımıza :

• Enjeksiyon uygulamaları (hekim reçeteli)
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• Serum takma ve takibi (hekim reçeteli)

• Sonda ve katater uygulamaları

• Kolostomi ve stoma bakımı

• Pansuman ve yara bakımı

• Tansiyon ve kan şekeri ölçümü

• Bakıcı ve hasta eğitimi

• Sağlık danışmanlığı

• Saç ve sakal kesimi

• Tırnak kesimi

• Genel vücut temizliği ve eğitimi

• Beslenme eğitimi ve desteklenmesi

• Evden hastaneye nakil

• Hastaneden eve nakil

• Kurumlar arası nakil

• Haneler arası nakil

Hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu hiz-
met projemiz kapsamında başka proje ortağı bulunma-
maktadır.

Projenin Ortakları:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çalışma 
Yönetmeliği ve Organizasyon Şeması 01.09.2014 tari-
hinde Büyükşehir Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
28.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Evde Bakım Hiz-
metleri Yönergesi kapsamında evde bakım hizmetleri 
yürütülmektedir. Bu hizmetimize ek olarak, 03.03.2015 
tarihinde Hasta Nakil Hizmetleri Yönergesi ile evde ba-
kım hizmetlerine destek amaçlı hasta nakil hizmetleri 
yürütülmektedir.

Yönergeler temel alınarak hizmetlerden faydalanmak is-
teyen vatandaşlar merkezlerimize bireysel başvuru veya 
telefonla iletişime geçerek bilgilerini bırakırlar. Ekiple-
rimize iletilen talep doğrultusunda ziyaret edilen va-
tandaşların tespit işlemleri yapılır. Ardından ekiplerimiz 
vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda hizmet sunumunu 
gerçekleştirir ve düzenli periyotlarda takiplerini sağla-
maktadır.

31 Temmuz 2016 itibari ile Muğla ili genelindeki 6 ilçe-
de bulunan sağlık ve sosyal hizmet birimlerinde ki 9 hiz-
met noktasında 16 evde bakım ekibi, 16 hizmet aracı ve 
7 hasta nakil ambulansı ile hizmet verilmektedir. Ekipler 
de 3 hekim, 30 sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru, 
ATT, paramedik), 25 şöfor, 2 yaşlı bakım teknikeri, 9 hasta 
bakıcı görev yapmaktadır.

Projenin Süreci:
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1. Hasta ve hasta yakınlarında hastane de kalış süreleri-
nin uzun olmasına bağlı psikolojik travmanın azaltılması,

2. Hastanede kalış süresinin kısalmasına bağlı, hastane 
enfeksiyonları azaltılması,

3.  Enfeksiyon ve komplikasyonların azalmasına bağlı te-
davi maliyetinin azaltılması,

4. Hasta ve hasta yakınlarına ekipte bulunan sağlık per-
soneli tarafından verilen bası yarası önleme eğitimleri 
sayesinde, bası yaralarının azaltılması,

5. Evde sağlık personeli tarafından yürütülen tıbbi bakım 
hizmetleri ile tedavi sürelerinin kısaltılması ve kompli-
kasyonların azaltılması sağlanmaktadır.

İl genelinde 31 temmuz 2016 tarihi itibari ile 24 aylık 
geçen sürede ziyaret edilen

toplam hane sayısı 8344, 

toplam tıbbi müdahale: 47235, 

toplam genel bakım 10691, 

toplam hasta nakil hizmeti 5395.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Evde sağlık hizmetlerini yerine getirmek, hasta nakil hiz-
metlerini yerine getirmek

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Evde bakım ve hasta nakil hizmetleri için belediye büt-
çesinden bu hizmetlerin yürütülebilmesi için yaklaşık 
olarak 5.800.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Bütçe kalem-
lerinin dağılımı tıbbi sarf malzeme için 500.000,00 TL, 
personel giderleri için 3.500.000,00 TL, araç alım ve ba-
kım onarımları için 1.400.000,00 TL, yakıt giderleri için 
300.000,00 TL ve tanıtım giderleri için ise 100.000,00 
TL bütçe ayrılmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

NİLÜFER
BELEDİYESİ
Kent Bostanları ve Yerli Tohum 
Kütüphanesi Projesi

- Nilüfer’in tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten, 
hem çiftçinin, hem de tüketicinin kazandığı bir yer haline 
gelmesini sağlamak;

-Yerel tohum çeşitlerinin yaşatılması için uygulanmakta 
olan bu proje ekolojik / organik tarım yöntemleriyle üre-
tim yapılmasını sağlamak;

-Şehirli ile kırsalı buluşturmak.

Projenin Amacı:

Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

Yüzyıllardır Anadolu’da insanlar kendi tohumlarını üretip 
bir kısmını bir yıl sonra ekmek için saklarlardı. Bugünle-
re ulaşabilen yerli tohumlar, en eski ıslahçılar olan çiftçi 
atalarımızdan kalmıştır. Bugünün çiftçisi, modern tarım 
yöntemleri veya endüstriyel tarım baskısı sebebiyle  
tohumları satın almak durumunda kalmaktadırlar. Do-
ğal, ekolojiye uygun, dayanıklı yerli türler artık kaybol-
makta ve yerini hibrit tohumlar almaktadır ve özellikle 
1980’den sonraki süreçte çiftçi, tohum şirketlerinin esiri 
olmuştur. Tohumculuk Yasası gereğince çiftçiler ürünle-
rinden elde ettikleri tohumların satışını yapamamakta-
dır. Tohumlukların satılabilmesi için sertifika şartı getiril-
miş, sertifikasyon işlemi pahalı, zor bir süreç olduğu için 
çiftçilerce gerçekleştirilememiştir. Sadece ticari çeşitler 
üzerinde çalışan, sertifikalandırma yapan tohum firma-
larının, yerel üretimlerde kullanılan çeşitlerle ilgilenme-
dikleri görülmüştür. Çoğunlukla hibrit çeşitlerin üreti-
mine yönelmişlerdir. Bunun sonucu olarak üretiminden 
vazgeçilen yerel çeşitler hızla kaybolmaya başlamış ve 
halen yok olmaya devam etmektedir.

Tekrar bulunamayacak çeşitlerin toplanması, korunması, 
arşivlenmesi, coğrafi işaret alınması, çeşit özelliklerini 
kaybetmeyecek şekilde geleceğe taşınmasının önemini 
bilen Nilüfer Belediyesi, “Ekobahçe Yerel Çeşit Deneme-
leri ve Tohum ve Üretim İstasyonu” ve  “Kent Bostanları” 
projelerini başlatmıştır.

Projenin Süreci:



221 www.skb.gov.tr

Ekobahçe:

1-500 m2 yerel tohumlardan tohum alınmasına yönelik 
üretim bahçesi,

2-Alınan tohumların işlenmesinin ve kurutmasının yapıl-
dığı tohum atölyesi, 

3-Atölyeden çıkan tohumların kodlanarak arşivlenip sak-
landığı tohum kütüphanesi, 

4-Üreticilerin danışma, toplanma, bilgilendirilmesinin 
yapıldığı ofis, 

5-Tüm alet ekipmanların korunduğu depo birimlerinden 
oluşmaktadır.

Kütüphanedeki tohumların yıl içindeki üretimi planları 
seçilmekte, fideliklerde fide haline getirilmekte, fideler; 
kodlanmış etiketleriyle üretim bahçesine dikilmektedir. 
Çiçek yapılarına ve izolasyon mesafelerine göre çeşitler 
uygun kapatma yöntemleriyle kendilenerek tohumluk 
olarak işaretlenmektedir. İşlem süreci sonunda kütüpha-
nede arşivlenmektedir.2015 yılında farklı 65 çeşit sebze 
ve 13 çeşit tıbbi aromatik ürün üretilerek önceden be-
lirlenenlerden tohum alınmış, tohum kütüphanesinde 
arşivlenmiştir. 

Kent Bostanları; yaklaşık 6.5 dekar alan üzerine kurul-
muştur. 5000 m2 üretim alanı 67 parsele ayrılmıştır. Par-
seller, Nilüfer Belediyesi mahalle komiteleri, çevre-tarım 
toplulukları, öğrenciler, engelliler ile uygulamalar yapıla-
caktır. Ofis binası, depo amaçlı konteyner alanı, 500 m2 
çeşitli meyvelerden oluşan meyve bahçesi (elma, ayva, 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

armut, kiraz, erik, şeftali) her parsel için sulama musluğu, 
güneş enerjisiyle aydınlatmayı sağlayan 14 adet bahçe 
lambası, 30 tonluk sulama suyu deposu, yürüme yolları 
ile planlı bir Yerel Tohum Deneme-Üretim Merkezi’dir.

Projenin bu iki ayağıyla bir yandan kırsaldaki çiftçileri-
mizin üretimi desteklendi, diğer yandan da şehirlilerin 
ekolojik /organik tarıma göre üretim yapabilmesi sağlan-
dı. Ayrıca sağlıklı, toprağı ve suyu kirletmeyen, çevre ile 
uyumlu, ekolojiye dost, doğal ve sürdürülebilir tarımın 
devamlılığını sağlayarak sağlıklı gıda üretimi teşvik edil-
miştir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje; Nilüfer Belediyesi’nin 2015-2019 strateji planın-
da “çevresel ve kırsal gelişim” ana amacı ve “Nilüfer'in 
çevre sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, kent ve kırsa-
lın organik bağını güçlendirmek,  sağlıklı ürünlerini des-
tekleyerek kırsalın gelişimine katkıda bulunmak” hedefi 
doğrultusunda uygulamaya konulmuştur.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Proje kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’nden 50.000 TL, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
308.192,35 TL olmak üzere toplam 358.192,35 TL har-
canmıştır. Projenin tamamı Nilüfer Belediyesi kaynakla-
rından yararlanılarak yapılmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Halk Market

Halk Market: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak kurulan, gıda bankacılığı yapılan marketin adını,

Halk Kart: Halk Market’ten faydalanacak vatandaşımıza 
verilen, üzerine adı soyadı ve resmi basılmış, alışveriş 
bilgilerinin takip edilmesine imkân  sağlayan kartın adı-
nı,

Değerlendirme Kurulu: Belediye Meclisi tarafından 
onaylanan Sosyal Yardım Yönetmeliği ile oluşturulan ku-
rulu,

Gıda Bankası Sorumlusu: Gıda bankasının yönetimin-
den sorumlu kişiyi, 

Market Net :  Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan, belediyenin ilgili veri tabanı 

Projenin Amacı:

ile bütünleşik olarak çalışan, internet ortamında ulaşma-
ya imkan tanıyan, Halk Market’e başvuru yapan vatan-
daşların bilgilerinin saklandığı ve raporlandığı yazılımı,

Stok Takip Programı : Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem 
Müdürlüğü tarafından ihtiyaca yönelik geliştirilebilir 
olarak hazırlanan, bağışlanan ve satın alınan ürünleri 
giriş-çıkış işlemlerinin yapıldığı ve raporlandığı yazılımı,

Paylaşım Merkezi : Bağışlanan kullanılabilir durumdaki 
ikinci el eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştıran birimi ifa-
de eder.

Belediye bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik 
maddeleri, giyim ve yakacak maddeleri ile belediyemi-
ze bağış olarak verilen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmaktır.

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden 600 kişiye 
gıda, temizlik ürünlerini her ay, giyim ürünlerine her altı 
ayda bir yazlık ve kışlık olmak üzere düzenli dağıtmak, 
yardım alan aile sayısını artırmak, “HALK KART”a yükle-
nen 2016 yılı için planlanan 50 TL limitini yükseltmektir.
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25 Temmuz 2015 tarihinde Odunpazarı Belediyesi ile 
Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi arasında “destek hizmet 
projesi işbirliği protokolü” imzalanmıştır. Aynî yardım 
yapan hayırsever vatandaşımız katma değer vergisi is-
tisnası ve imalatçının yapmış olduğu aynî bağışlarda, ba-
ğışlanan bedelin tamamını gider yazarak, belirli oranda 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi avantajlarından fayda-
lanmaktadır.

Projenin Ortakları:

 Başvuru, ön mülakat, evde tespit, puanlama, değerlen-
dirme formu, değerlendirme kurulu, başvuruların netice-
lendirilmesi, gıda ve ziraat mühendisleri büro personeli, 
kat görevlisi, kasiyer, tedarikçi, şoför.

Projenin Süreci:
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Halk Market olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızı 
rencide etmeden onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Va-
tandaşlarımızın markette daha rahat davranabilmesi için 
marketin dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde reklam 
afişiyle kaplandı. İçeriden ise dışarısı görünebiliyor. Ay-
rıca hiçbir üründe ve ürünleri içine konacağı poşette 
hiçbir şekilde belediyemizin logosu ve yardım ibaresi  
bulunmamaktadır. Bu sayede gönül rahatlığıyla vatan-
daşlarımız ihtiyaçlarını evlerine götürmektedirler. Böy-
lece ihtiyaç sahibi psikolojik olarak etkilenmemiş oluyor.

Halk Market’e gelen vatandaşımız kartı okutup alışveriş 
yapıyor. Yalnız sistemdeki resim  ile alışveriş yapacak ki-

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Başta belediye olarak projeye 300.000 lira bütçe ayrıldı. 
Bunun  sebebi projeye bağış yapmak isteyen yardımse-
verlerin katılımının çok olacağı düşünülmüştür. Projeye 
destek veren yardımsever firma ve kişilerin bağış ora-
nının %70’ini oluşturmaktadır. %30‘unu belediyemiz 
karşılamaktadır.Yardımsever firma ve vatandaşlarımızın 
Halk Market’e (Gıda Bankası) ciddi oranda destekte bu-
lunmaktadır.

şinin aynı olması gerekiyor. Halk Kart sahibinden başka 
kimse alışveriş yapamıyor. Eğer Halk Kart sahibi hasta-
lanırsa aile fertlerinden birinin sisteme fotoğrafı yükle-
nip o şekilde alışveriş yapılabiliyor. Yardım yapan kişiler 
ürünün hangi ihtiyaç sahibine gittiğini öğrenebiliyorlar.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Sağlık Odunpazarı Belediyesi 
İle Evinizde (SOBE)

SOBE, Odunpazarı sınırları dahilindeki mahallelerde ika-
met etmekte olan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi yaşlıları-
mızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Odun-
pazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde 15.08.2014 tarihinde kurulmuştur.

Amacımız, hedef kitleye yaşadıkları ortamda sağlık hiz-
meti verilmesi ve tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanma-
sıdır.

Projenin Amacı:

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülmektedir.

Projenin Ortakları:

• 15.08.2014 tarihinden itibaren 10 mahallemizde sağ-
lık ve ihtiyaç taramaları tamamlanmış, 11. mahallemizde 
de tarama faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.

• 2350 nin üzerinde yaşlımıza ev ziyaretleri ve sağlık 
taraması gerçekleştirilmiş, ihtiyaç analizleri yapılmıştır. 
Yardım ulaştırılan yaşlı sayımız 355 kişidir.

• Emek Mahallesinde saha çalışmalarına ziyaret edilen 
yaşlı sayımız 850 kişidir. 01.04.2016 tarihi itibariyle de 
71 Evler Mahallesi’nde sağlık ve ihtiyaç taramalarına 
başlanmıştır ve halen devam etmektedir.

• Muhtaç ve yalnız durumdaki 74 yaşlımıza her ay peri-
yodik olarak ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunul-
maktadır.

• Bugüne kadar bir kez canlı müzik, bir kez iftar yemeği 
ve bir kez de tiyatro olmak üzere toplam 3 faaliyet için 
160 civarı yaşlımızın evlerinden tek tek alınmıştır.

• Çeşitli mahallelerden yazılı dilekçe yoluyla başvuran 
150 yaşlımıza sağlık kontrolleri ve ihtiyaç analizleri ya-
pılmış, bunlardan 60 civarı yaşlımıza da çeşitli konularda 
hizmetler sunulmuş ve sunulmaya devam etmektedir. 

Projenin Süreci:
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• Yaşlılarımız bilinçlendirilerek sağlık harcaması maliyet-
lerini bir nebze de olsa düşürüldü.

• Yaşlılarımızın yaşama alanları hijyenik ve yaşanılabilir 
bir hale getirildi.

• İyileşmeleri hızlandırıldı ve sağlıklarının kazanmaları 
sağlandı.

• Yaşlılarımızın düzgün ve düzenli bir biçimde kişisel ba-
kımlarını yaparak onları rahat ettirerek iyileşmeleri hız-
landırıldı.

• Yaşlılarımıza moral ve sosyal aktivite desteği sağlandı.

• Yaşlılarımızın sosyal hayata katılımları sağlandı.

• Aile fertleri yaşlıların ihtiyaçları ve bakımı konusunda 
bilgilendirildi.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Sahilimde Sağlıklı Yaşam

Samsun, denize kıyısı ve kumsalı olan bir coğrafyaya sa-
hip olduğu halde, şehrin önünde yer alan kamyon garajı,  
kömür ve demir tevzi depoları, vagon ve lokomotif ba-
kım atölyeleri, demiryolu hatları, TCDD hizmet binaları, 
eski yabancılar çarşısı, düğün salonları, kayık çekek yer-
leri, vb. çirkin yapılar ile sahildeki benzer işgaller, halk ile 
deniz arasında önemli bir set oluşturmuştur. 

Samsun sahilleri, Amasya, Çorum, Tokat gibi çevre illerin 
yanı sıra turistler için bir cazibe taşımaktadır.   Yaklaşık 
30 kilometre alanda yapılan düzenlemelerle birlikte sa-
hil hem deniz turizm açısından, hem insanları günlük 
spor aktivitelerini yapabilecekleri ekipman ve alanla-
rıyla, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları ve en önem-
lisi halkın kullanımına açılmış golf sahasıyla önemli bir 
cazibe merkezine dönüşmüştür.  Sahil boyunca sosyal 
ve eğlence mekânlarıyla gün boyu misafirlerine hiz-

Projenin Amacı:

met verecek donanımdadır. Tamamen halka açık olarak 
düzenlenen bölgede sahili kesintiye uğratacak ve özel 
mülkiyet kullanımına sunulmuş alan bulunmamaktadır. 
Konut alanıyla iç içe olması günü birlik kullanım açısın-
dan önemli avantaj sağlamaktadır.

Proje ile Samsun sahilleri, rekreasyon ve peyzaj içerikleri 
ve sosyal donatılarıyla kent hayatının bir parçası haline 
dönüştürülerek, deniz, kum, yürüyüş parkurları, bisiklet 
yolu, spor alanları amaçlanmıştır.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı,

Türkiye Golf Federasyonu 

Projenin Ortakları:

Samsun için “sahil kenti” olma özelliği başlı başına bir 
değerdir. Şehrin doğusundan Bandırma vapuru ve Açık 
Hava Müzesi ile başlayan, tarihi konsepte uygun dizayn 
edilmiş müze alanı, hemen kenarında korunaklı plajı ve 
su kayağı, karavan parkı alanıyla bütünleşmiş bir dü-
zenlemeyle 30 km’lik sahil şeridi başlamaktadır. 5000 
kişilik amfi tiyatrosu, futbol ve tenis sahaları, açık alan 
spor aletleri, yürüyüş bantlarıyla dinlenme ve eğlence 
mekanlarıyla donatılmış sahile sıfır mesafe ile Karade-
niz’in ve şehrin ikinci büyük peyzaj alanı Doğu Park ile 
devam etmektedir. Devamında Mert Plajı, deniz suyuyla 
su kaydırağı yapma imkanı sunan aquapark alanıyla de-
nizin keyfini çıkarma imkanı sunmaktadır. 

Hemen devamında şehir merkezi geçişi, 19 Mayıs’ta 
Atatürk’ün Samsun’a ilk adımını attığı noktadaki düzen-
lemenin içerisinden geçerek ikinci büyük dolgu alanı 
olan Batıpark; gezi ve yürüyüş alanları, eğlence adaları, 
yeme içme noktaları, su ve su sporları etkinliklerinin ya-
pılabileceği alanlar ve olimpiyat şehri Samsun yolunda 

Projenin Süreci:
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yapılan spor komplekslerinin yer aldığı, ayrıca Amazon 
efsanesinin canlandırıldığı Amazon Adası’nın içinde ol-
duğu ve oradan teleferikle Amisos Kral mezarlarının ol-
duğu tepeden il manzarasını ve denizi tüm ihtişamıyla 
seyredilecek alanlar ve oradan Atakum sahiline geçerek 
doğu batı istikametinde kenti boydan boya geçen ve Kı-
zılırmak Deltası’na bağlanan deniz ve kumla iç içe de-
vam eden bir güzergah sunulmaktadır. 

Batıpark dolgu sahamızda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
belediyemizin birlikte yürüttüğü çalışma sonrası 300 
dönümlük alan üzerinde 9 delikli golf sahası, antrenman 
sahası, bakım hizmet binaları, saha içi elektrik alt yapısı, 
pompa istasyonları ve diğer alt yapı işleri ve golf kulüp 
binası halkımızın hizmetine açılmıştır. Alanın 18 çukura 
çıkarılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanma aşamasın-
dadır.  

Öte yandan 2017 Yılı İşitme Engelliler Olimpiyat (Deaf-
lympics) Oyunları’nın yapılacağı Samsun’da hazırlıklar 
tüm hızıyla devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’mızın katkıları ile yapımına başlanmış olan birçok tesis 
tamamlanırken, birçoğunun yapımında sona yaklaşıldı. 
Kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuz inşaatları ta-
mamlanırken, 33.919 kişilik stadyum, buz pateni, okçu-
luk salonu, bowling salonu inşaatları devam etmektedir.  

Yine projemiz kapsamında Terme ilçemizde Çamlık sa-
hilinin 1200 metrelik bölümü, doğu-batı istikametinde 
düzenlenerek halkımızın kullanımına sunulmuştur. Proje 
kapsamımda sahilde halkın güvenle yararlanabileceği 
plaj, gezinti yolları etkinlik alanı, ailelerin zamanlarını 
manzara eşliğinde keyifle geçirebilecekleri kafeterya, 
piknik alanları, yürüyüş parkurları, mescit, düğün salo-
nu, çocuk oyun alanları, otoparklar, aydınlatma sistemi 
ile peyzaj alanları bulunmaktadır. Proje kapsamında alt 
yapı, üst yapı çalışmaları ve peyzaj çalışmaları tamam-
lanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1000 m2 taban alanlı 
çelik konstrüksiyon yapıdan oluşan Miliç Düğün Salonu 
yapılmıştır. 

Proje, şehir merkezi batı sahil bağlantısı ve doğu sahil 
bağlantısı ile şehrin sahilini il sınırlarından itibaren bir-
leştirerek tamamlanmış olacaktır. Sahil donatıları ve ihti-
yaçlara göre güzergah üzerinde sosyal alanlar oluşturul-
maya devam etmektedir.

Sahil düzenlemesinin yaklaşık 10 km 2015-2016 yılla-
rında tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. Türkiye’de 
ilk belediye tarafından işletilen bir golf sahası yapıldı. 
Dolgu sahası üzerine kurulmuş ilk golf sahasıdır. 

Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgenin Samsun 
halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler için 
gezinti, tatil ve uğrak yeri haline geldi. Ayrıca yürüyüş 
yolları, bisiklet yolları ve golf sahası insanlara sağlıklı 
ortamlarda spor yapma imkânı sundu, beden ve ruh sağ-
lığına olumlu etkileri oldu. Sahiller tüm kullanımlarıyla 
birlikte halka açık kullanıma dönüştü.

Hayata geçirilen projemiz Samsun Büyükşehir Belediye-
si 2015-2019 stratejik planındaki “sporu yaygınlaştır-
mak” ve “sağlık kenti projesi uygulamak” strateji mak-
satlarının hayata geçirilmesini sağlayacak faaliyetlerimiz 
arasındadır.  

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Sahilimde Sağlıklı Yaşam projesi kapsamında yaklaşık 
100.000.000,00 TL harcanmış olup bunun küçük bir kıs-
mına  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği, 
golf sahasının yapımının bir kısmına  Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı tarafından finansal destek sağlanmıştır. Yapılan 
çalışmaların bütçesinin önemli kısmı Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

TOROSLAR
BELEDİYESİ
Toroslarda Sağlıklı Toplum

Toroslar Belediyesi ile Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
erken teşhisin hayat kurtardığından yola çıkarak, meme, 
rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama prog-
ramları yürütmektedir. KETEM’lerin hedefi, toplumu kan-
ser, korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında 
bilgilendirmektir.

İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi arasında yapılan iş-
birliği kapsamında KETEM kurularak, toplumsal sağlığa 
katkı ile fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak adına böy-
le bir çalışma başlatılmıştır.

Toroslar’da Sağlıklı Toplum projesi kapsamında kurulan 
KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Tedavi Merkezi) 

Projenin Amacı:

bünyesinde gaitada gizli kan taraması, mammografi tara-
ması, ağız ve diş sağlığı taraması, psikolog ile görüşme, 
tütün bagımlılığının tedavisinde, obezite birimi   gibi hiz-
metler verilmektedir. 

 Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

Toroslar Belediyesi ile Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü 
işbirliği protokolü ile sürdürebilir bir proje olup, her-
kes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi prensipleri ile 
uyumlu sağlık hizmetleri kurma amaçlarına yöneliktir.

Topluma eğitimler verilmiş olup, zaman zaman bu eği-
timlere devam edilmektedir. İnsanlar arasında ayrımcı-
lık yapılmadan her vatandaşa eşit yaklaşım gösterilerek 
hakkaniyet çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Projenin Süreci:
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Toroslar’da Sağlıklı Toplum  projesine 2015 yılında baş-
landı. Proje 2016 yılı Ocak ayında hizmete girmiştir. 
Toroslar ilçesi yaklaşık 300 bin nüfusa sahip, 67 mahal-
leden teşekkül ediyor. Bu projenin geniş bir çevre ile 
ilişkili olması düşünülmektedir. 2932 kadına pap-smear 
ve hpv DNA testi yapılmıştır. 2400 kadının mamografisi 
çektirilmiştir. 6936 kadın ve erkeğe gaitada gizli kan tes-
ti yapılmıştır. 

Eğitim salonunda ASM'lerde tarama yapan ebeler tara-
fından halkın kanserle mücadelede ve erken teşhis ko-
nularında eğitimi sağlanmıştır. 418 kişiye kanserle mü-
cadele ve erken teşhis konularında eğitimler verilmiştir.

Merkeze uzak belde ve köylerin mahalleye dönüştürül-
mesinden sonra ulaşım zorluğu çekilen bölgelerde kan-
ser tarama çalışmaları devam etmektedir. Belediye ser-
vis araçları ile bölgedeki vatandaşlara belediye servis 
hizmeti sunarak, Toroslar’da Sağlıklı Toplum Merkezi’ne 
getirilen vatandaşlar bazı testlerden geçirilerek, mamog-
rafileri çekilip, tarama yapılmakta ve eğitim verilmekte-
dir.

Kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Birimi’nde 11.922 kişi ta-
ramadan geçirilmiştir. Bunlar içinde 4.945 kişiye flor 
uygulaması yapılmıştır. Ağız ve diş sağlığı eğitimleri 
kapsamında 4 okulda verilen eğitim sayısı 1.410’dur. Di-
yetisyenin 300 hastası ve 500 kişinin üstünde kontrollü 
hastası mevcuttur.

Toroslar Belediyesi'nin uygulamakta olduğu ve stratejik 
planında var olan evde sağlık hizmetleri kapsamında 74 
evde sağlık hastasına ziyaret gerçekleştirilmiştir. Hasta-
ların durumuna göre gerekli bilgilendirme ve yönlendir-
meler yapılmıştır.

Evde ziyareti yapılan iki hastanın ihmal şüphesi ile Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ihbarı gerçekleştiri-
lerek gereği yapılmıştır. 

TÜTÜN BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE:

-Farmakolojik tedavi,

-Tedavinin bir parçası olarak sosyal destek, motivasyo-
nel görüşme.

SİGARA BIRAKMA POLİKİNLİĞİ’NDE OLAN BÖLÜMLER:

a) Hasta Kayıt Bölümü, 

b) Bekleme Salonu, 

c) Poliklinik Muayene Odaları 

d) Hemşire İstasyonu, 

e) Numune Alma Odası

PSİKOLOG İLE GÖRÜŞME:

Psikolog, yazılı veya sözlü kişinin programlara uyumu-
nun sağlanması amacıyla akit yapılmasını sağlar. Kişinin 
kontrollere gelmesi konusunda ikna edilmesi, tüm süre-
cin kayıt altına alması konusunda kişinin ikna edilmesi 
ve katılımının sağlanmasına yardımcı olur. Kişinin kilo 
probleminin psikolojik kökenli olma ihtimalinin değer-
lendirilmesi (anoreksiya, bulimia..)  ve gerekli yardımın 
yapılması konularında çalışır.

OBEZİTE BİRİMİ:

Obezite birimi, başta kilo sorunu olanlar olmak üzere, 
“Sağlıklı olmak için ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını 
arayan herkese uygun beslenme ve egzersiz programları 
oluşturmak ve devamını sağlamak, bunun yanı sıra bu ki-
şilere psiko-sosyal destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Obezite Birimi Bölümleri:

a) Diyetisyen için muayene ve görüşme odası, 

b) Psikolog için görüşme odası, 

c) Kan Alma Odası, 

d) Danışma Odası

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:
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Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Stratejik Hedefler 5.9.: Sosyal hizmet ve sosyal yardım 
uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunmasıdır.

Bu stratejik amaç doğrultusunda gerek düzenlenen eği-
tim ve konferanslarla gerekse yayınlar ile halkın daha 
sağlıklı bir toplum haline gelmesine, ayrıca Toroslar Be-
lediyesi ile Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü ve diğer  ku-
rumların  işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
Hizmet binası  Toroslar  Belediyesi’nce yaptırılmıştır. Hiz-
met binası içerisinde kullanılan ekipman , malzemeler ve 
cihazlar proje ortağı Mersin Sağlık Müdürlüğü’nce Sağlık 
Bakanlığı’ndan temin edilmiştir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
KATEGORİSİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Geleceğin Yıldızları

  Geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek, mevcut tesis-
lerimizi verimli kullanmak ve öğrencilerin gelişmelerine 
katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Projenin Amacı:

 Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Trab-
zon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversite-
si, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği.

Projenin Ortakları:
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Öğrencilerin spor malzemeleri ve ulaşımının Trabzon Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı proje çerçe-
vesinde, okullarında spor salonu bulunmayan Ortahisar 
Temel Yaşar Çoruh İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu, Yomra 
Merkez İlkokulu ve Akçaabat Söğütlü ilkokullarında 2. 
sınıf öğrencileri spor ile buluşturuldu.

4 pilot ilköğretim okulunun 2. sınıf öğrencilerinden olu-
şan bin 200 öğrenci, 5 Ekim 2015-17 Haziran 2016 ta-
rihleri arasında Trabzon'da bulunan modern spor tesis-
lerini kullanarak 14 branşta uzman antrenörler eşliğinde 
spor eğitimi aldı.

Yomra Spor Kompleksi, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Ha-
vuzu, Beşirli Tenis Kortları ve Söğütlü Atletizm Pisti'nde 
spor eğitimleri yapıldı. KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sek Okulu görevlilerince öğrencilerin takım veya ferdî 
sporlara olan yatkınlıkları belirlenerek yönlendirme ya-
pıldı.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlı-
ğı, ülkemizde pilot proje olarak uyguladı.

Projenin Süreci:

 Trabzon Büyükşehir Belediyesi, stratejik planında sağ-
lıklı hayat alanında adaletsizlikleri kaldırmaya yönelik 
çalışmalara yer vermektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
 Belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır.



Belediyeler alfabetik olarak sıralanmıştır.
Sağlıklı Çevre Kategorisinde 21 adet proje bulunmaktadır.

SAĞLIKLI
ÇEVRE

KATEGORİSİ
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

ÇANKAYA
BELEDİYESİ
Atık Pili Topla, Doğayı Koru

Günümüzde elektronik endüstrisindeki ihtiyaçlar, üretim 
maliyetindeki düşüş ve çok yönlü kullanımlar sebebiyle 
pil tüketiminde önemli bir artış yaşanmaktadır. Ağır me-
taller ihtiva eden piller tehlikeli atık olarak çevreyi teh-
dit ediyor. Pillerdeki bulunan civa, kurşun, bakır, çinko, 
kadmiyum, mangan, nikel ve lityumun uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Son yıllarda pillerdeki ağır metallerin 
çevreye ve insan sağlığına zararlı etkileri gündeme gel-
miştir. Bu konudaki endişeler atık pillerin yeniden de-
ğerlendirilmesine yönelik programların düşünülmesine 
sebep olmuştur.

Avrupa pazarında çinko-karbon ve alkali piller, ucuz 
olmaları ve çok yönlü kullanımları sebebiyle diğer pil-
lere nazaran daha yüksek oranda (yüzde 90 civarında) 
kullanılmaktadır. Ülkemizde Atık Pil ve Akümülatörlerin 

Projenin Amacı:

Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 tarihinde yayımlanmış 
ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetme-
lik Avrupa Birliği Atık Pil Yönetmeliği ile uyumlu olması 
bakımından 03.03.2005 tarihinde revize edilmiştir. Söz 
konusu yönetmelikle atık pil ve akümülatörlerin çevreye 
zarar verecek şekilde kullanımları ve doğrudan veya do-
laylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır.

Yapılan çalışmalar pillerin zararlarını ortadan kaldırmak 
amacıyla güvenli depolanmalarına, geri kazanılmalarına 
ve bertaraf edilmelerine yöneliktir.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirli-
ği ile Çankaya ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda 
‘Atık Pili Topla, Doğayı Koru’ projesi düzenlenerek, atık 
pillerin kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplan-
ması sağlanmıştır. Kampanya, düzenlenen eğitimler ve 
Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan “Çevre Kitap-
ları Serisi” ile desteklenmiştir. 

Çankaya Belediyesi

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

Projenin Ortakları:

Bu amaçla, 8 Aralık 2015 tarihinde Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir eğitim düzenlenmiştir. 
Eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve or-
taokul öğretmenleri davet edilmiştir. 310 kişi katılımlı 
eğitimde atık pillerin çevreye zararları anlatılırken, kam-
panya duyurusu da yapılmıştır. Okullarına atık pil kutu-
ları ve kampanya afişleri dağıtılmış, kampanya duyurusu 
yapılmıştır.

01 Kasım 2015 tarihinde başlayan kampanya 30 Nisan 
2016 tarihinde sonlandırılmıştır. Bu projenin başlangı-

Projenin Süreci:
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cıyla eş zamanlı olarak, Çankaya Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincini 
geliştirmek maksadıyla çocuklara yönelik “Çevre Kitap-
ları Serisi” hazırlanmaya başlanmıştır. Üç kitaptan oluşan 
seri; “Çanki ile Çevre”, “Çanki ile Geri Dönüşüm” ve “Çan-
ki ile İklim Değişikliği” adlı kitaplardan oluşmaktadır. İlk 
kitap “Çanki ile Çevre” çevre, çevre kirliliği ve nedenleri, 
çevre kirliliği çeşitleri, kirliliğin önlenmesi hakkında bil-
giler içermekte olup, başlangıç niteliğindedir. 

“Çanki ile Geri Dönüşüm” atık, atık yönetimi, kaynakta 
ayrı toplama, atık çeşitleri ve geri dönüşümün önemi 
konularını içermektedir. “Çanki ile İklim Değişikliği” ise, 
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebepleri, alına-
bilecek tedbirler, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu 
konularını içermektedir. 2016 yılında tasarımı ve içeriği 
belirlenen “Çevre Kitapları Serisi”, 10.000 adet basılmış-
tır. Mayıs sonu itibariyle basımı tamamlanan kitapların, 
‘Atık Pili Topla, Doğayı Koru’ projesi kapsamında yer alan 
atık pil toplama kampanyası ile okullar arasında yapılan 
yarışmanın birincisi olan Ayten Tekışık Ortaokulu’nda 
17 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen ödül töreninde 
tanıtımı yapılmış ve tüm okul öğrencilerine dağıtımına 
başlanmıştır. 

Çevre Kitapları Serisi’nin yeni eğitim-öğretim yılında 
okullarda ve belediye tarafından düzenlenen çeşitli eği-
tim çalışmaları, etkinlik ve seminerlerde dağıtımına de-
vam edilecektir.

Atık pil ve akümülatörlerin içerdikleri toksik bileşenler 
düzensiz depolandığında suya, toprağa karışmakta; ya-
kıldığında ise dioksin emisyonları oluşturmaktadır. Pil-
lerdeki toksisite daha çok kurşun, civa ve kadmiyumdan 
ileri gelmektedir. Bununla birlikte pillerde kullanılan 
çinko, bakır, mangan, lityum ve nikel gibi diğer metaller 
de tehlike arz edebilmektedir. Alkali ve çinko-karbon 
pillerde civa, çinko, mangan gibi ağır metalleri içerme-
leri sebebiyle geri kazanılması gereken bir atık olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca atık piller toksik olmaları, 
çok miktarda bulunmaları ve dirençli olmaları sebebiy-
le çevre ve sağlık açısından büyük bir tehdit arz ediyor. 
Bundan dolayı, atık pillerin mutlaka kaynağında ayrı top-
lanması gerekmektedir.

Bu proje ile 6 aylık süreçte Çankaya ilçesindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda 2225 kg atık pil toplanmış olup, 
toplanan atık piller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan atık pillerin ayrı toplanmasında yetkilendirilmiş tek 
kuruluş olan Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derne-
ği (TAP)’ne teslim edilmiştir.

TAP tarafından toplanan atık piller, türlerine göre ayrış-
tırabilen anlaşmalı lisanslı firmalar tarafından çok kulla-
nımlı pil atıklarını yurt dışındaki tesislere gönderilerek 
nikel ve kobalt gibi değerli metallerin geri dönüşümün-
den ekonomik getiri sağlanabilmektedir.

Tek kullanımlı pil atıkları ise İBB’nin yan kuruluşu İS-
TAÇ A.Ş.’nin Şile yakınlardaki Kömürcüoda’daki yaklaşık 
58.000 m2’lik endüstriyel atık düzenli depolama tesi-
sinde bertaraf edilmektedir. Bu alan özel sızdırmazlık 
katmanlarına sahip bir toprak üstü depolama alanıdır ve 
buradaki depolama halen sürdürülmektedir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Çankaya Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı’nda 
yer alan, “Çankaya’yı daha temiz ve daha yeşil yapmak, 
çevre bilincini arttırmak” amacına yönelik “atıkları yeni-
den değerlendirerek ekonomiye kazandırmak” ve “çevre 
bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak” 
hedefleri doğrultusunda bu proje hayata geçirilmiştir.

Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı ve TAP 
Derneği’nin öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Çevre Eğitimi ve 
Bilinçlendirme Çalışması

Çevre; insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca 
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 
içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ortamdır. Anayasamızın 56. maddesinde "Her-
kes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa-
hiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların 
ödevidir" denilmektedir. Anayasamızda açıkça yer alan 
bu maddeye istinaden yaşadığımız çevrede, daha güzel 
bir ortamda yaşama hakkına herkesin sahip olmasının 
sağlanması gerekmektedir. Sağlıklı bir hayat, ancak sağ-
lıklı bir çevre ile mümkündür.      Sanayi ve teknolojinin 
gelişmesi, modern hayatın getirdikleri yüzünden ekolo-
jik denge bozulmaktadır. Yaşanan hava, su ve toprak kirli-

Projenin Amacı:

liği yüzünden canlılar tehlike altındadır. ‘Çevreyi kirleten 
insan olduğu gibi çevrenin korunması ve iyileştirmesini 
sağlayacak olan da yine insanın kendisidir’ görüşünden 
yola çıkarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için çevre eğitimleri hazırlanmıştır. 

Bu sayede, doğal kaynaklar korunacak, gereksiz enerji 
kaybı önlenecek, atık miktarları ve ekonomik yükler aza-
lacaktır. Hazırlamış olduğumuz eğitimlerde insanları sa-
dece çevre konusunda bilgilendirmek değil, aynı zaman-
da çevreyi koruyup geliştirecek tutum ve davranışların 
kazanılması sağlanacaktır. 

Anaokulu ve ilkokullarda çevre eğitimi verilerek, ilerle-
yen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye ulaş-
mak, atıkların çevre ve insan sağlığı için oluşturacağı 
tehlikeyi asgariye indirmek hedeflenmektedir.

 Bu proje Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürü-
tülmektedir.

Projenin Ortakları:
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 Çevre eğitimi öncelikle ve özellikle okullarda verilmek-
tedir. Çünkü okullarda verilen çevre eğitimiyle hem ço-
cuklar, hem de ailelerin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Çevre eğitimlerinde; çevrenin önemi, çevre kirliliği, am-
balaj atıklarının neler olduğu, katı atıkları kaynağında 
ayrı toplamanın ve geri kazanımın önemi vurgulanmak-
tadır.

Ayrıca çevre ve insan sağlığı için atık pillerin diğer atıklar-
dan daha tehlikeli olduğu ve farklı alanlarda toplanması 
gerektiği, kaynağında ayrı biriktirip güvenli bertarafının 
sağlanması gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.. 

2004 yılında başlayan çevre konulu eğitimler belediye-
mizin büyükşehir olmasıyla birlikte ilçelerdeki köy okul-
larını da kapsayarak devam etmektedir. 

Denizli il sınırları içerisindeki anaokullarda ve ilkokul-
larda öğrencilere çevre kirliliği, katı atıklar, atık piller ve 
geri dönüşüm konularında eğitim verilmektedir. 

Eğitimlerin ardından belediyemizin tiyatro ekibinin de 
iştirakiyle çevre konulu tiyatro oyunları gösterilmektedir  

Ayrıca okullarımıza ve ilçelere yerleştirilen atıkmatik 
makinesi ve okullara yerleştirilen atık pil makineleri ile 
atıkları toplamak eğlenceli bir hale getirilmiştir.

Atık pil toplama çalışmaları: 

Atık pil makinesi; sesli yönlendirme  yaparak, pilin atık 
olması durumunda kullanıcıya hediye veren makinenin 
dış yüzeyi, atık pilin neden toplanması gerektiği hakkın-
da eğitici bilgiler içerecek şekilde giydirilmiştir. Çocukla-
ra hediye vererek pil toplamaya özendiren proje, 2011 
yılından beri devam etmektedir. Toplam  20 adet atık pil 
makinesinin 5 tanesi sabit olarak AVM ve bazı kurum ve 
kuruluşlara yerleştirilmiş olup, diğerleri ise eğitim-öğre-
tim dönemlerinde il sınırımız içindeki okullara götürüle-
rek, nasıl ve neden kullanılması gerektiği hakkında bilgi-
ler verilmektedir. Makinenin belirli sürelerde okullarda 
kalması sağlanmaktadır.

Kamu binaları, İş yerleri ve evlerde toplanan atık pil ku-
tusunda biriken atık piller, diğer atıklardan ayrı topla-
narak katı atık düzenli depolama sahası içinde bulunan 
geçici depolama alanında depolanmakta, daha sonra da 
TAP tarafından bertaraf edilmektedir. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil Üre-
ticileri ve İthalatçıları Derneği) işbirliğiyle merkez ve 
ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik 
"Atık Pil Eğitim Semineri" düzenledi. Farklı yer ve zaman-
larda yapılan eğitimle 500 öğretmen bilgilendirildi.

Atıkmatik: Türkiye’de ilk olarak üretilen ve çevrecilik adı-
na geliştirilmiş en güzel projelerden biri olan atıkmatik 
makinesi ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama 
alışkanlığı kazandırıldı. Atıkmatik makinesinde yakla-
şık olarak  1100 kg/yıl atık birikmektedir. Atıkmatikler; 
kentin yoğun kullanılan caddelerine yerleştirilmiştir. İl 

Projenin Süreci: içindeki tüm ilçelere yerleştirme çalışmaları devam et-
mektedir. Denizli merkez ilçeler ve diğer ilçelerde öğren-
cilere genel çevre eğitimi verilmiş ve atıkmatik makinesi 
hakkında bilgilendirme yapılmış, ardından öğrencilere 
çevre kartları dağıtılmıştır. 

"Atıkları getir, hediyeni götür" projesi kapsamında bele-
diyemiz tarafından dağıtılan çevre kartlarında atık kar-
şılığı biriken puanlara göre çevreci öğrencilere bisiklet, 
tablet ve mp3 çalar, sinema bileti, futbol-basketbol-vo-
leybol topu gibi ödüller verilmektedir.

Projemiz, alüminyum teneke, cam ve plastik atıkların ayrı 
toplanmasına yöneliktir. Makine pet şişeye 1 puan, cam 
şişeye 1 puan ve alüminyum tenekeye 2 puan vermek-
tedir. Toplanan puanlara göre verilen hediyeler ise, bi-
siklet-10000 puan, tablet-7500 puan, Mp3 çalar- 3000 
puandan oluşmaktadır.

Bisiklet- 19 adet, tablet- 17 adet, Mp3 çalar- 10 adet he-
diye edilmiştir. Projemiz devam etmektedir.

2009 yılında 200 kg atık pil, 2010 yılında 350 kg atık pil,  
toplanmasına rağmen atık pil makinelerinin gelmesi ve 
düzenlenen kampanyalarla toplanan atık pil miktarında 
artış olmuştur. 2011 yılında 1380 kg atık pil, 2012 yılın-
da 1865 kg atık pil, 2013 yılında 2450 kg atık pil, 2014 
yılında 3150 kg atık pil, 2015 yılında 3.906 kg atık pil 
toplanmıştır. 2016 yılı ilk altı ay içerisinde ise 3223 kg 
atık pil toplanmış ve giderek artan sayılarla toplanmaya 
devam edilmektedir.



240 www.skb.gov.tr

- Denizli Belediyesi döneminde merkezde bulunan okul-
lara verilen çevre eğitimi, özellikle Belediyemizin Büyük-
şehir olmasından sonra il sınırları içerisindeki tüm okul-
ları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

- Denizli ili 17 ilçe ve bağlı mahallelerde bulunan 210   
ilkokulun hepsine dönüşümlü olarak   eğitim verilmiş-
tir.  Eğitimlere devam edilmektedir. 

- 2014 yılında 92 ilkokulda 8228 öğrenciye ve 2015 
yılında 100 okulda 9142 öğrenciye çevre kirliliği, katı 
atıklar ve geri dönüşüm konularında Denizli Büyükşehir 
Belediyesi personelleri tarafından eğitim verilmiştir.

- Çevre eğitimleri ile ambalaj atıklarının geri dönüşümü 
ve katı atıkları kaynağında ayrı toplamanın önemi anla-
tılmıştır. 

- Atık pil makinelerinin kullanımından sonra toplanan 
atık miktarlarında ciddi miktarda artış olmuştur.

- Atık pillerin diğer atıklardan daha tehlikeli olduğu ve 
farklı alanlarda toplanması gerektiği bilinci oluşturul-
muş, 15.974 kg pil toplanarak çevre ve insan sağlığı için 
arz ettiği tehlike asgariye indirilmiştir. Toplumda davra-
nış değişikliği olmuştur.

- Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama alışkanlığı 
kazandırılacak olan atıkmatik makineleri ile geri dönü-
şüme katkı sağlanmıştır.

- Bu sayede kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendi-
rilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanıl-
ması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gere-
ken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi 
önemli bir tasarruf sağlanmaktadır. 

- Sağlıklı Şehir ilke ve prensipleri doğrultusunda hazır-
lanan projemizde, 2004 yılından itibaren devam etmek-
tedir., 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 stratejik planı Amaç -3  mad-
desinde “Denizli’nin bütününde gelişmişlik farklılıklarını 
ortadan kaldırarak sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir 
çevrenin oluşturulması” denilmektedir. Bu doğrultuda 
çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta-
dır. 

Bu projenin finansmanı Denizli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından karşılanmaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

İNEGÖL
BELEDİYESİ
Katı Atık Transfer İstasyonu

İlçemizin daha temiz ve daha yaşanabilir bir yer olması 
için hayata geçirdiğimiz çevreci projeler ile örnek be-
lediye olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye´nin 12. büyük 
çevre projesi olan 220 bin metrekare alana sahip “katı 
atık düzenli depolama sahası”, çevreci bir anlayışla hiz-
mete açıldı. “Modern katı atık transfer istasyonu” ile 
entegre bir şekilde hizmet verip, büyük oranda tasarruf 
sağlanması hedeflenmektedir.

116 mahalleye atık toplama hizmeti veren belediyemiz, 
günde 24 araç ile ilçemizin temizliğini yaparken, gün-
lük 250 ton civarında ve yıllık ortalama 100 bin ton çöp 
toplamaktadır. Bu çöplerin insan ve çevre sağlığına zarar 
vermeden toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesi 
gerekmektedir.  Modern katı atık transfer istasyonu ku-
rulmadan önce bütün araçlarımız şehrimize 13 kilometre 

Projenin Amacı:

mesafede olan katı atık depolama sahasına gitmekteydi. 
Bu süreçte yaşanan zaman, işgücü, maliyet kayıplarını 
önlemek, trafik tehlikesini en asgariye indirip ülke eko-
nomisine katkı sağlamak amacıyla katı atık transfer istas-
yonu oluşturulmuştur. Belediyemizce hayata geçirilen 
bu tesis sayesinde toplanan mesken kaynaklı katı atığın 
çok daha ekonomik şartlar altında düzenli depolama sa-
hasına aktarılması mümkün olacaktır.

 Projede ortak bulunmamaktadır

Projenin Ortakları:

2014 yılında ilçemizin sanayi bölgesine inşası başlayan 
modern katı atık transfer istasyonu 2 bin 940 m2 alan 
üzerine kurulu olup; alt ve üst platform, 2 tane bunker, 
kantar, idari bina ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan 1 çekici ve 2 dorse hibe edilerek 2016 yılında hiz-
mete girmiştir. Günlük atık toplayan araçlarımız istasyo-
na gelerek önce kantarda tartılmaktadır. Bu araçlar daha 
sonra bunker vasıtası ile atıklarını dorselere aktarmak-
tadır. Yaklaşık 5 aracın katı atığı ile dolan dorse, çekici 
sayesinde istasyondan ayrılarak katı atık depolama sa-
hasına boşaltım işlemini gerçekleştirmektedir. 

Projenin Süreci:
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İlçemizde günlük temizliği yapan 24 aracımızın her biri 
ayrı ayrı katı atık depolama sahasına gitmek ve günlük 
30 sefer gidiş dönüşlerle beraber toplam 780 kilometre 
yol mesafesi kat etmek yerine, katı atık transfer istasyo-
nu ile aktarma yaparak muhtemel kayıpların önüne ge-
çilmiştir. Marmara bölgesinde inşa ettiğimiz en modern 
tesisi olan katı atık transfer merkezi ile katı atık düzenli 
depolama sahası arasındaki araç kaybı, personel kaybı, 
zaman kaybı, maliyet ve iş gücü kayıpları asgariye indi-
rilmekle beraber, belediyemize ve dolayısıyla da ülke 
ekonomisine büyük tasarruf sağlanmaktadır.

Ekonomi dostu olan bu tesisle beraber trafik yükünden 
oluşabilecek riskler,  CO2 emisyonları, gürültü ve görüntü 
kirliliği azaltılmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik Amaç 1.3. Çevrenin korunması ve her türlü kir-
liliği önlemek

Hedef 1.3.3. Atık aktarma merkezinin faaliyete geçirile-
rek işletmesini sağlamak

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje bütçesi: 695.000 TL 

Finansman: İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından finan-
se edilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

İNEGÖL
BELEDİYESİ
Oylat Hibrit (Yenilenebilir) 
Yeşil Enersi Projesi

İnegöl Belediyesi, bünyesinde 1942 yılından bu yana 
bölgede hizmet veren Oylat Kaplıcaları A.Ş. “hibrit” pro-
jesi ile otellerin ve diğer bütün tesislerin ısınma siste-
mini karşılamayı hedeflemektedir. 1985 yılından 2015 
yılına kadar mevcut tesislerin tamamı katı yakıt (kömür) 
ile ısıtılmaktadır. İnegöl Belediyesi, çevre konusunda 
günümüze kadar ciddi bir titizlik çalışması yürüterek 
doğaya karşı korumacı politikalar izlemiştir. Bunlardan 
biri olan “Oylat Hibrit Yeşil Enerji” projesi, İnegöl’ümü-
zün coğrafi mevkii bakımından sahip olduğu yeraltı şifalı 

Projenin Amacı:

kaynak sularının daha verimli kullanılması maksadıyla 
gerçekleşmiştir. Son yıllarda küresel ısınma ile ciddi ka-
yıplar verilen dünyamızda var olan kaynaklarımızı daha 
etkili kullanmak için çalışmalar yaparak, ilerleyen yıllar-
da daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamak adına stratejik 
hamleler ileri sürülmektedir. Bunun için sağlıklı çevre 
alanında gerçekleştirilen “yeşil enerji” projesi, gelecek 
nesillere önemli katkılar sağlayacaktır.

  

İnegöl Belediyesi ve Oylat Kaplıcaları A.Ş

Projenin Ortakları:

2015 Kasım ayında fizibilitesi ve projelendirilmesi ta-
mamlanan söz konusu projeye 2016 Mayıs ayında start 
verilmiş olup 2016 Ağustos ayı sonu itibariyle hayata 
geçmiş olacaktır.

Projenin Süreci:
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Oylat’ta kaynaktan 41 derece olarak çıkan sıcak su, te-
sislerin havuzlarına verilerek, kullanıldıktan sonra doğal 
ortama bırakılmakta idi. 

Oylat Kaplıcaları’nda mevcut bulunan termal su, kayna-
ğından 40 derece olarak çıkmaktadır. Su otellerin banyo-
ları ve kaplıca hamamlarında kullanıldıktan sonra 30 de-
recelik bir ısıyla deşarj edilip, ısı pompası ile 70 dereye 
çıkarılarak ısıtma sistemine gönderilmektedir. Böylece 
otellerin ısınma ihtiyacı ekonomik bir şekilde karşılan-
maktadır. Proje ile yılda 650 ton olan kömür kullanımı 
da sıfıra inerek, kömür kullanmaktan dolayı oluşan işçilik 
dâhil yıllık 500 Bin TL´lik maliyet ise bölgeye yapılan di-
ğer yatırımlara aktarılmıştır. Ayrıca kurulan sistem saye-
sinde termal atık sudan elektrik enerjisi sağlanarak pro-
je kendi ihtiyacı olan elektriği çevreye zarar vermeden 
üretmekte, bu sayede sitem 3 yıl içinde kendini amorti 
etmektedir. Bu durum ekolojik dengeye ve dolayısıyla 
milli gelire olumlu yansımaktadır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Stratejik Amaç 1.6. Oylat Kaplıcaları termal turizm potan-
siyelinin kullanılması sağlamak

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje bütçesi : 1.400.000TL 

Finansman : Oylat Kaplıcaları A.Ş. tarafından finanse edi-
lecektir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Katot Işın Tüpleri İçeren Atıkların 
Geri Dönüşümü Projesi

Nüfusa paralel olarak artıp daha büyük çevre mese-
lelerine yol açan atıkların kontrolü için yapılacak ilk iş 
bunların azaltılmasıdır. Dünyadaki katı atıklar içerisinde 
yüzde 1’lik paya sahip olan elektronik atıkların doğru yö-
netilmesi hem insan ve çevre sağlığı, hem de ekonomik 
açıdan şarttır. Ülkemizde yıllık 300 bin ton elektronik 
atık çıkarken, kişi başına düşen elektronik atık miktarı 
yaklaşık 4 kilogramdır. Yıllık yüzde 10 oranında artan 
elektronik atıklar insan ve çevre sağlığı için önemli bir 
tehdittir. Bu tür elektronikli atıkların toplanması, ta-
şınması ve işlenmesi özen ve dikkat gerektirmektedir. 
Elektronik atıkların toplanmasında ve bertarafında gö-
revli personel de gerekli teknik bilgiye sahip olmalıdır. 

Projenin Amacı:

Yüzde 10 televizyonlar ve yüzde 10 oranında monitörler 
ile elektronik atıklar içerisinde toplam yüzde 20’lik paya 
sahip olan CRT içeren atıklar, kurşun, civa, kadmiyum gibi 
ağır metal emisyonlarına sebep olabilirler. Bu yönlerden 
bu atıkların doğru tekniklerle işlenerek çevreye ve insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlaya-
cak tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu proje ile genel olarak İstanbul’da atıkların kaynağında 
ayrı toplanması ve tehlikeli atıkların sağlığa uygun olma-
yan şartlarda sokak aralarında bertarafının önlenmesine 
katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Böylece atıklardaki 
tehlikeli maddelerin emisyonlarının azaltılması ve geri 
dönüşümü sağlanarak ekonomiye tekrar kazandırılması-
na destek olunması planlanıyor.

Proje çerçevesinde tüplü televizyonların ve monitörlerin 
geri dönüşümü için tesis kurularak, İstanbul’da ortaya 
çıkan katot ışın tüpleri (Cathode Ray Tube – CRT) ihtiva 
eden atıkların (tüplü monitörler ve televizyonlar) topla-
narak ön işlemden geçirilmesi ve CRT içeren atıklardaki 
fosfor, kurşun, bakır, plastik, cam gibi ayrıştırma sonu-
cunda ortaya çıkan değerli maddelerin ekonomiye geri 
kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca CRT ihtiva eden 
atıkların toplanması ve ön işlemden geçirilmesi konu-
sunda belediyemizin kurumsal kapasitenin arttırılması, 
İstanbul halkının da bilinçlendirilmesi planlanmıştır.

•  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Daire Başkanlığı

• Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı 
(WALD)

Projenin Ortakları:
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Avrupa Birliği desteği ile 12/03/2007 - 09/09/2009 ta-
rihleri arasında yürütülen ve faaliyetleri halen sürdürülen 
İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi 
Projesi’nde çeşitli kurum ve kuruluşlardan, kişilerden atık 
bilgisayarlar toplanarak teknikerler tarafından gözden 
geçirilmektedir. Kullanılabilir durumda olanlar gerekli iş-
lemlere tabi tutularak yeniden kullanıma hazır hale getiril-
mektedir. Yeniden kullanıma hazır bilgisayarlar ihtiyaç sa-
hibi okullara bağışlanmaktadır. Kullanılamayacak durumda 
olanlar ise geri dönüşüme gönderilmektedir. Bu faaliyetle-
rimiz sonucunda önemli miktarda atık tüplü monitör ortaya 
çıkmakta ve büyük sıkıntı teşkil etmektedir. Konu hakkında 
yapılan teorik araştırmalar neticesinde yalnızca kurumsal 
değil aynı zamanda şehir için de büyük öneme sahip bu 
atıkların doğru şekilde bertarafı için İBB tarafından İstan-
bul Kalkınma Ajansı desteği ile 15.01.2013-14.01.2014 
tarihleri arasında “Katot Işın Tüpleri İçeren Atıkların Geri 
Dönüşümü Projesi” oluşturulmuştur. Bu projede İstanbul 
halkının atık elektronikler hakkında farkındalığının artması 
için broşürler, afişler, billboardlar hazırlanarak dağıtılmış ve 
asılmıştır. Gerçekleştirilen proje açılış ve kapanış toplantı-
sı ile ilçe belediyelerine ve paydaş diğer kurumlara proje 
hakkında bilgi verilmiştir. Almanya’ya düzenlenen teknik 
gezi ile proje kapsamında görev yapacak İBB personelinin 
konu hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır. Düzenlenen se-
kiz bilgilendirme ile İSMEK kurslarındaki kursiyerlere atık 
tüplü monitör ve televizyonların önemi, çevreye ve insan 
sağlığına muhtemel zararları, yapılması gerekenler ve dik-
kat edilecek noktalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ha-
zırlanan kısa video ile konuya dikkat çekilmiştir.

Proje kapsamında oluşturulan tesis ile her iki proje faaliyeti 
birleştirilerek bir çatı altında toplanmıştır. Tesisteki işleyiş 
şu şekildedir:

I. Tesise kabul edilen atıklar teknikerler tarafından işleme 
alınır. Çalışır durumda olan üniteler kontrol edilip gerekli 
işlemlerden geçirilir. Tekrar kullanıma hazır hale gelen üni-
teler, yeniden kullanılmak üzere hazırlanılır.

II. Gelen atık tüplü televizyon ve kullanılamaz durumdaki 
monitörlerin elle sökümü yapılır. Demontaj sırasında moni-
tör ve televizyonların plastik ve kablo kısımları ayrılır. Plas-
tik ve kablolar, ayrı ayrı kırıcılarda parçalanır. Ortaya çıkan 
vidalar, diğer metal parçalar ve elektronik devre kartları da 
ayrı konteynırlarda biriktirilir. 

Geriye kalan tüplü konik kısım tamamen kapalı sistem ça-
lışan cam ayırma kısmına alınır. Bu kısımda konik tüp ikiye 
ayrılır. Vakumlu makine ile iki camın arasındaki tehlikeli 
olan fosfor vakumla çekilerek ayrı toplanır. İkiye ayrılan 
camlar bantlar ile kırıcıya iletilir. Cam kırıcıda kırılan kur-
şunlu ve kurşunsuz camlar bantlarla önce döner elekten 
geçerek Türkiye’de ilk ve tek olan optik ayırıcıya iletilir. Bu-
rada kurşunlu cam kurşunsuz camdan optik olarak ayrılır. 
Böylece atık televizyon ve monitörlerin yeniden kullanı-
labilir cam kısımları geri dönüşüme hazır hale getirilirken, 
tehlikeli olan kurşunlu camlar ayrı toplanılır.

Tesis “İBB Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi” adı altında 
faaliyetlerine devam etmekte ve İBB tarafından işletilmek-
tedir.

Projenin Süreci:

Proje çerçevesinde İBB Elektronik Atık Geri Kazanım Te-
sisi İstanbul’a kazandırılmış ve 1000 adet atık monitör 
ve televizyonun işlenmiştir. İBB teknik kapasitesi için ise 
yurtdışında elektronik atıkların işlenmesi konusunda 3 
İBB personeli teknik bilgi sahibi olmuştur. İSMEK bilgi-
lendirmelerinde ise toplam 231 kişiye atık tüplü tele-
vizyon ve monitörlerin önemi anlatılmıştır. Yapılan top-
lantılara katılan 274 kişiyle kurumlar arası farkındalığa 
katkıda bulunulmuştur.

İBB Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi’nde 2015 yılında 
toplam 6 bin 827 adet elektronik atık ünitesi toplanmış-
tır. Bunlardan bin 625 adet ünite ihtiyaç sahibi okulla-
ra bağışlanmıştır. İBB’nin elektronik atık çalışmalarının 
başladığı 2011 yılından itibaren 2015 yılı sonuna kadar 
İstanbul’da ve tüm Türkiye genelinde toplam 5 bin 748 
ünite bağışlanmıştır.

Atık bilgisayarlar ve tüplü monitörler diğer elektronik 
atıklar gibi içerdikleri tehlikeli maddeler ile insan ve çev-
re sağlığı için önemli bir tehdittir. Bu tür atıklar ağır metal 
gibi fauna ve floraya etki eden toprağa ve suya karışması 
durumunda zehir etkisi gösteren maddeler ihtiva eder. 
Ayrıca tüplü monitör ve televizyonlarda bulunan fosfor 
kaplama gibi son derece hızlı şekilde havada yayılarak 
kanserojen etkiye yol açar. Bu tür atıkların toplanması, 
nakli ve işlenmesi, sokak aralarındaki kaçak hurdacılar 
vasıtası ile değil, özenle bertaraf edilecekleri tesisler-
le mümkündür. Bu atıkların doğru tekniklerle işlenerek 
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
bertarafını sağlamak yalnızca bu atıklar için değil, diğer 
atıklar için de önemlidir. Bu proje ile atık bilgisayarlar, 
tüplü monitör ve televizyonlar için bir tesis kurularak, bu 
atıklardan kaynaklanan tehlikeler asgariye indirilmiş ve 
geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katkı sağlanmıştır. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Projenin toplam bütçesi 1.721.000 TL’dir. Yüzde 85,59 
oranında İSTKA desteği ve yüzde 14,41 oranında İBB 
katkısı ile tamamlanan projenin faaliyetleri halen İBB ta-
rafından sürdürülmekte, finansmanı İBB tarafından sağ-
lanmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İstanbul Duvar Bahçeleri

 Modern mimariye yeni bir anlayış getiren “dikey bahçe” 
uygulaması, İstanbulluları betonun soğukluğundan ve 
şehrin stresinden uzaklaştırıp, doğaya olan hasretlerini 
gidermek ve ekolojik dengeye katkı sağlamak için haya-
ta geçirilmiştir.

Dikey bahçeler başka birçok maksada da hizmet etmek-
tedir;

• 1,5 m²’lik bir dikey bahçe alanı 1 yılda 1 insanın oksijen 
ihtiyacını karşılar.

• Kötü görüntüleri perdeler, şehre estetik katar.

• İstenilen yükseklikte ve uzunlukta uygulanabilir.

 

• Ekolojik dengelerin korunmasında katkı sağlayıp hava 
kalitesini olumlu yönde etkiler. 

• Havayı temizlemesi, ısı dengesini sağlamasının  bir 
yana çağımızın hastalığı stresi azaltmak için denenebi-
lecek kolay bir yöntemdir.

• Lokal rüzgar hızını, sera etkisini ve trafik gürültüsünü 
azaltır.

• Isı ve ses yalıtımı sağlar.

Projenin Amacı:

Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak dikey bahçe uygu-
lamalarında  

• Öncelikle uygulamanın yapılacağı duvarın mukavemeti 
olup olmadığına belirlenmektedir.. 

• Mukavemeti olduğu belirlenen duvar için proje çalış-
ması yapılmaktadır. 

• Onaylanan projeye göre saksı sistemini taşıyacak de-
mir profillerin imalatı ve montajı yapılmaktadır.

• Demir montajı yapıldıktan sonra duvar bahçenin su-
laması için gerekli ana hat şebeke suyu uygun biçimle 
alana taşınmaktadır.

• Atölyede imalatı yapılmış damlama hatları uygun bi-
çimde montajı yapılmaktadır. 

• Sera ortamında köklenmesi tamamlamış duvar bahçe 
çiçekli saksıları projeye uygun olarak demir profiller va-
sıtasıyla montajı gerçekleştirilmektedir.

Projenin Süreci:
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• Dikey bahçeler, farklı renklerde doğal taş, geri dönüşüm 
cam, CNC levha, ahşap, çok yıllık çalı türleri ve mevsimlik 
çiçeklerden oluşan farklı kombinasyon uygulamaları ile 
İstanbul’u kötü betonarme görüntüden estetik görünü-
me kavuşturmuştur. 

• Aydınlatma uygulamaları ile gece de mekana ayrı bir 
renk katmaktadır.

• Dikey bahçe uygulamalarımızda bitkilerin su ve gübre 
ihtiyacı damlama sulama sistemiyle karşılanmakta olup, 
suyun yukarıdan aşağı hareket etmesi aynı zamanda bu-
harlaşmayı azami seviyede tutmaktadır. Sulama siste-
minde atık su kullanımı da mümkündür.

• Bazı dikey bahçelerimiz, hidroponik (topraksız) bir sis-
tem ile yapılmakta, bu sistemle oluşturulan dikey bahçe-
ler, toprak ile taşınan patojenleri engellemekte ve dikey 
yüzeylere bindirdiği yük miktarı diğer sistemlere naza-
ran çok az olmaktadır.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı sorumlulu-
ğunda 2016 yılı itibari ile 38 mahalde toplam 25.350,36 
metrekare sert zemin dikey bahçe uygulaması ile yeşil 
alana çevrilmiştir. 

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 19 ma-
halde kalıcı bitki, 4 mahalde de mevsimlik bitki kullana-
rak 13.604,35 metrekare  alanda sert zemini yeşillendir-
miştir

Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 13 ma-
halde kalıcı bitki 2 mahalde de mevsimlik bitki kullana-
rak 11.746,01 metrekarelik sert zemini yeşillendirmiştir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

•  Sürdürülebilir Çevre Gelişimine Katkı Sağlamak.

• Sağlıklı çevrede yaşama hakkını gözeterek, hava kali-
tesinin korunması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, yeşil 
alanların geliştirilmesi, atık yönetiminin verimli kılınma-
sı, deniz kirliliği ile mücadele gibi konuların yaygınlaştı-
rılmasıdır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesi dahilinde yapıl-
maktadır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

KADIKÖY
BELEDİYESİ
İnşaat Sahalarında Asbest 
Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri 
Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı

Kadıköy, İstanbul’un Anadolu yakasının nüfus ve bina 
yoğunluğu bakımından en önemli yerleşim alanlarının 
başındadır. Kadıköy’ün 2015 yılı nüfusu yaklaşık 466 
bin kişi olup, bu sayı kentsel dönüşümün etkisiyle gide-
rek azalmaktadır. Ancak yakın gelecekte kentsel dönü-
şüm sürecinin tamamlanmasıyla ilçede önemli ölçüde 
nüfus artışı yaşanacağı öngörülmektedir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülme-
si Hakkındaki Kanun ile birlikte Kadıköy ilçesinde baş-
ta Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi olmak üzere tüm 
mahallerde yapı stoklarının yenilenme süreci de hız ka-
zanmıştır. Bütün bu yenilenme süreci insanların refahı-

Projenin Amacı:

nı düşürmüş; Kadıköy Belediyesi’ni, gürültü, toz, toprak 
kirliliği, yıkım emniyeti, inşaatlarda tehlikesiz atıkların 
geri dönüşümü ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi çev-
re meselelerini ele almaya, yenilikçi yöntemlerle çözüm 
geliştirmeye mecbur kılmıştır. Yaşanan olumsuzlukla-
rı önlemek için belediyemiz bir takım tedbirler almaya 
başlamıştır. 

Mayıs 2012 tarihinde Kadıköy’de kentsel sürdürülebi-
lirliğin sağlanması için “ekolojiye duyarli sürdürülebilir 
yerleşke kriterlerinin belirlenmesi projesi” başlatılmış 
ve başta Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi olmak üzere, 
yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak bölge-
lerde; mahalle/ada/bina ölçeklerinde uygulanabilir yeşil 
planlama kriterleri belirlenmiş, bunlar kılavuz haline ge-
tirilmiştir. Alınan meclis kararı ile bina yıkımı yapılırken 
kirliliğin önlenmesine dair kriterler belirlenmiştir.

Kadıköy Belediye Meclisi tarafından onaylanan kriter-
ler doğrultusunda 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan 
“inşaat sahalarında asbest kirliliğinin önlenmesi ve geri 
dönüştürülebilir atıkların kazanımı” projesinin maksadı, 
inşaat sahalarından kaynaklanan kirliliklerin önlenme-
si, halk sağlığına zarar verebilecek asbest vb. tehlikeli 
atıkların ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının 
sağlanması ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların 
uygun metotlar ile toplanarak ekonomiye geri kazandı-
rılmasıdır.
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Proje Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy sınırları içe-
risinde gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, çalışma ortaklarımız olan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile bir araya gelinmiş, yasal ve uygulama süreci hakkın-
da uluslararası denetleme kuruluşları ve halk sağlığı 
uzmanları ile bilgi paylaşımı yapılarak halkın ve müte-
ahhitlerin bilgilendirilmesi için 2016 yılı Nisan ayında 
“Kadıköy’de Kentsel Dönüşüm & Asbest Gerçeği Paneli” 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, atıkların çevreye zarar ver-
meyecek şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde 
bertarafının temini için İSTAÇ ve İZAYDAŞ ile gerekli gö-
rüşmeler yapılmıştır.

Projenin Ortakları:

“İnşaat sahalarında asbest kirliliğinin önlenmesi ve geri 
dönüştürülebilir atiklarin kazanımı projesi”, bina yıkım-
larından önce her türlü tehlikeli atığın (paratoner, asbest, 
vb.) bertarafının ve geri dönüştürülebilir atıkların kazanı-
mının sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.

Asbest vb. tehlikeli atıkların tespiti yapılarak bertara-
fının sağlanması:

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak-
kında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen kontrol 
ve denetim çalışmalarında Yapı Kontrol ve Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlükleri koordineli şekilde çalışmakta ve 
yıkım ruhsatı alınması aşamasında inşaat firması tara-
fından asbest envanter raporu, yıkım atık yönetim planı, 
risk analiz raporu hazırlanıp belediyemize sunulması is-
tenmektedir. 

Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunan binalar ile ilgili, 
teknik ekiplerimizce inşaat sahasında yapılan ilk dene-
timde, binanın asbest envanteri çıkartılmaktadır. Tespit-
ler, inşaat sahası kontrol tutanağı ile inşaat yetkilisine/
iş sağlığı ve güvenliği uzmanına tebliğ edilmektedir. As-
bestli malzemelerin binalarda yoğun olarak; kazan, boru, 
izolasyon ceketlerinde, asma tavan kaplamalarında, mar-
leylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde, oluklu çatı 
kaplamalarında ve duvar kaplamalarında bulunma ihti-
mali yüksektir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yapılan bu 
çalışmaların raporunu belediyemize sunmaktadır.

Geri dönüştürülebilir atiklarin kazanımı:

İnşaat sahalarında asbest atıklarının uzaklaştırılması aşa-
masında yıkım (tehlikeli & tehlikesiz) atık yönetim planı 
istenmektedir. Atık yönetim planı hazırlayan firma, inşa-

Projenin Süreci:

at esnasında geri dönüştürülebilir atıkların mesken atık-
larından ayrı biriktirilmesi için ambalaj, cam ve atıkların 
atılacağı konteynerları almakla yükümlüdür. Konteyner 
alımı sonrası hazırlanan yönetim planı asbest raporu ile 
birlikte teknik ekiplerimize teslim edilmektedir.

İnşaat sahası için hazırlanan asbest envanter raporu, yı-
kım atık yönetim planı, risk analiz raporları teknik ekip-
lerimiz tarafından incelenmekte ve şartlara uygun çalış-
malarını tamamlayan inşaat firmaları için “çevresel ve 
atık yönetimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş-
tir” yazısı Yapı Kontrol Müdürlüğüne gönderilmektedir. 
Firmalar gerekli diğer şartları da sağladıklarında yıkım 
ruhsatlarını almaktadır.
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Projemiz, çevre kirliliğinin önüne geçmek için atılmış 
önemli bir adımdır. Parçalandığı zaman lifli yapısı sebe-
biyle havada gözle görülmeyen kirliliğe yol açan asbest, 
solunum yoluyla vücuda girerek akciğerlere yerleşmek-
te, akciğer kanserine sebebiyet vermektedir.

Proje ile kentsel dönüşüm sürecinde yenilenen Kadıköy 
ilçesinde, halk sağlığını tehdit edebilecek inşaat saha-
sından kaynaklanan olası kirliliklerin önüne geçilmiştir. 
İlçemizde atıkların geri kazanım çalışmalarına farklı bir 
yön verilmiş ve atık yönetiminin alınan meclis kararı 
ve hazırlanan yeşil bina kriterlerine uygun olarak yı-
kım aşamasından itibaren uygulanması çalışmalarına 
başlanmıştır. Türkiye’de ilk Kadıköy Belediyesi’nde uy-
gulanmaya başlayan süreç, ülke çapında yankı uyandır-
mıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde olan belediyeler ve 
kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda, bilgi 
ve belge paylaşımları yapılmıştır. Projemiz, İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan ve kentsel dönü-
şümün etkilerini yaşamaya başlayan diğer belediyelerde 
de uygulanmaya başlanmıştır.

800 inşaat sahasında geri dönüşümü mümkün olan atık-
ların (kağıt, cam, metal, plastik vb.) kazanımına yönelik 
2400 konteyner, çöplerin bertarafı için ise 800 kontey-
ner alınmıştır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Belediyemiz, meclis kararı ile belirlenen kriterlerin alan-
da kontrolünü sağlamak için teknik elemanlarından 
oluşan bir ekip düzenli saha kontrolleri yaparak, yıkımı 
yapılacak binalarda çevreye zarar vermeyecek şekilde 
bertarafı gereken tehlikeli atıklar ile geri dönüştürüle-
bilir atıkların ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırıl-
ması aşamalarından oluşan “inşaat sahalarında asbest 
kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların 
kazanımı” çalışmalarına başlamıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bir yıllık proje süreci için ihtiyaç duyulan bütçe: Mat-
bu evraklar için 1.000,00 TL, personel giderleri için 
48.000,00 TL, personel eğitimi için 1.000,00 TL olmak 
üzere toplam  50.000,00 TL’dir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:



252 www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

KADIKÖY
BELEDİYESİ
Geri Dönüşüm Buradan Başlıyor! 
"Pilot Mahalle Erenköy "

Türkiye'de ilk geri dönüşüm çalışmalarının başlatıldığı 
ilçelerden olan Kadıköy'de 2000 yılından beri devam et-
mek olan atık toplama sistemini çağın gerektirdiği şekil-
de modern yöntemler kullanarak geliştirmek, pilot bölge 
olarak seçilen Erenköy Mahallesi’nden başlayarak tüm 
ilçemizde atık toplama sistemini yenilemek, verimsiz 
toplama yapılan bölgelerde mesken ve iş yerlerinde am-
balaj atıklarının belediyemiz tarafından sokak ve cadde-
lere yerleştirilecek kumbaralara atılmasını sağlamaktır. 
Toplama maliyetlerinin azaltılması, atığın oluştuğu yer-
den kolayca uzaklaştırılması ve görüntü kirliliğinin önü-
ne geçilmesi, ilçede toplanan ambalaj ve cam atık mikta-
rının arttırılması, halka yönelik bilgilendirme çalışmaları 
ile atık toplama hizmetinin daha verimli yürütülmesi de 
hedeflerimiz arasındadır.

Projenin Amacı:

• Mahalle muhtarlıkları 

• Altaş Temizlik A.Ş. (Lisanlı Toplama Ayırma Tesisi) 

• Özencam (Lisanlı Toplama Ayırma Tesisi, Geri Dönüşüm 
ve Kazanım Tesisi) 

• Şişecam Cam Ambalaj Grubu 

• Çevko (yetkilendirilmiş kuruluş) 

• Mahalle temsilcileri 

   - Mahalle gönüllüleri, 

   - Site yönetimleri, 

   - Okul Aile Birlikleri, 

   - Mahalle ileri gelenleri 

• Akademi Kadıköy 

Projenin Ortakları:
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• Mahalle Seçimi 

Kadıköy İlçesi genelinde; eğitim seviyesi ve çevre du-
yarlılığının yüksek olduğu, atık kumbaralarının yerleşti-
rilebileceği uygunlukta fiziksel altyapıya sahip ve konut 
ağırlıklı bir bölge olan Erenköy Mahallesi pilot bölge ola-
rak belirlenmiştir. 

• Alanda Tespit Çalışmalarının Yapılması 

Erenköy Mahallesi sınırlarında durum tespit çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, mevcut atık toplama oranları, alışkan-
lıkları incelenmiş ve kumbara yerleşimine uygun nokta-
lar tespit edilmiştir. Tüm tespit çalışmaları haritalandırıl-
mıştır. 

• Kurumsal Örgütlenme (Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdür-
lüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdür-
lüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kadıköy 
Belediye Meclisi, Tasarım Atölyesi Kadıköy)

Mahalle ölçeğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında 
Belediyemiz hizmet birimlerinin koordineli çalışmasına 
yönelik toplantılar gerçekleştirilmiş ve görev dağılımları 
yapılmıştır.

• Yasal Alt Yapının Hazırlanması

• Meclis Kararı Alınması

Proje sürecinin verimli hale getirilmesi ve kentsel dö-
nüşümün tamamlandığı alanlarda ambalaj atıklarının 
düzenli şekilde toplanmasına yönelik “iskân aşamasında 
ambalaj atık konteyner temini” İlçe genelinde 2015/177 
sayılı Kadıköy Belediye Meclisi Kararı ile zorunlu hale 
getirilmiştir.

• Görsellerin Hazırlanması

Bölgede yaya sirkülâsyonunun yoğun olduğu alanlara 
pankartlar ve billboardlar yerleştirilerek, halkın görsel 
anlamda da projeye motive olması sağlanmıştır. Kapı-
dan kapıya gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında 
Erenköylülere dağıtılmak üzere hazırlanan broşürlere ek 
olarak, alana yerleştirilen kumbaralara ait adres bilgile-
rini içeren haritalar da hazırlanmıştır. Haritalar, Kadıköy 
Belediyesi Atık Yönetimi web sayfamız ve sosyal medya 
aracılığı ile halkımız ile paylaşılmıştır.

•  Fiziksel Alt Yapının Hazırlanması 

Cam Ambalaj Atık Kumbaraları ve Ambalaj Atık Kumbara-
ları temin edilmiş, önceden belirlenerek öncesinde geri 
dönüşüm sembolü ile işaretlemeler yapılan uygun nok-
talara yerleştirilmiştir. 

• Paydaşlarla Buluşma 

Mevcut tespitler ve alanda yapılan çalışmalar mahalle 

Projenin Süreci: halkı ile paylaşılmış, bilgilendirme toplantıları düzenlen-
miştir. Toplantılarda konu ile ilgili anketler düzenlenmiş, 
mahallelinin ambalaj atık toplama alışkanlıkları değer-
lendirilmiş, atıkların kumbara yöntemi ile toplanması ve 
projenin farkındalık ayağı hakkında fikirleri alınmıştır. 
Tüm paydaşların katılımı ile mail grupları oluşturulmuş, 
proje hakkında tüm görüşler, öneriler değerlendirilmiş 
ve proje süreci sürekli olarak katılımcılar ile paylaşılmış-
tır. İlk toplantı sonrası Erenköy için Çevre Komitesi kurul-
muş ve komite çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarına 
başlanmıştır. 

•  Okullarımızda Etkinlikler Düzenlenmesi 

Öğrencilerin ambalaj atıkları hakkında bilgi sahibi olma-
ları ve ikamet ettikleri Erenköy Mahallesi’nde başlatılan 
projeden haberdar olarak, evlerinde biriktirdikleri atıkla-
rını mahallelerinde 20 noktaya yerleştirilen kumbarala-
rına ulaştırmalarına yönelik yaş gruplarına uygun şekilde 
uygulamalı eğitimler verilmiştir.

• Kamuoyuna Yönelik Bilgilendirme 

Mahalle toplantıları sonucu oluşturulan Çevre Komitesi 
ile kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları gerçekleş-
tirilmiş ve broşürler dağıtılmıştır. Site yönetimlerine de 
tebligat yapılarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması için verimliliğin sağlanmasına yönelik bilgi-
lendirme eğitimleri yapılmıştır. Sosyal medyada proje ile 
ilgili bilgilendirme görselleri paylaşılmıştır. 

• Uygulama Süreci 

Yüklenici firmanın bölgede özel bir çalışma programı ile 
hareket etmesi, toplamanın yeterli sıklıkta yapılması ve 
Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi aracılığı 
ile problem çözümlerinin hızlı cevaplanması hedefle-
nerek Erenköy Mahallesinde gerçekleştirilen toplantılar, 
bilgilendirme ve görsel iletişim çalışmaları ile fiziksel alt 
yapının sağlanması sonrasında uygulama süreci başla-
mıştır. 

• İzleme, Takip 

Bilgilendirme aşamasında 4 ayrı bölgeye ayrılan Erenköy 
Mahallesinde, bölgesel bilgilendirmeler tamamlandığın-
da yerleştirilen kumbaralar kontrol edilmiş, toplanan 
atık miktarları tespit edilmiştir. 
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Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Erenköy Mahallesinde;

• 580 kg. cam ambalaj atığının toplandığı ve 8100 kişi-
nin bilgilendirildiği ve 3000 broşürün dağıtıldığı Eren-
köy Pazaryeri etkinliği düzenlenmiştir. 

• 4 kez mahalle toplantısı yapılarak paydaşlarla bir araya 
gelinmiştir. 

• Erenköy Mahallesi için Proje kapsamında Çevre Komi-
tesi oluşturulmuştur. 

•  Mahalle 4 bölgeye ayrılarak, gönüllü mahalleliler ara-
sında sorumlular belirlenmiştir. 

• Mahalle sınırlarında 8746 daireye gidilmiş, 6258 daire-
ye ulaşılmış, 3022 kişi ile yüz yüze görüşülmüş ve 8000 
broşür dağıtılmıştır. 

• 10 noktaya bilgilendirme pankartları asılmıştır. 

• 20 adet ambalaj atık kumbarası yerleştirilmiştir. 

• 39 adet cam ambalaj atık kumbarası yerleştirilmiştir. 

• 165 öğrenciye atık yönetimi eğitimi verilmiştir. 

• 60 öğrenci ile atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 

• Yeni ruhsat başvuru aşamasında atık toplama sistemi-
ne kayıt işleminin yapıldığına dair belgelerin aranması, 
İskan komisyonunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğünden bir kişinin dahil edilmesi, Yeteri miktarda geri 
dönüşüm konteyneri ve yerinin müteahhit tarafından ha-
zırlanması, Fen İşleri ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 
yeni yol ve meydan çalışmalarının tasarım aşamasında 
kumbara yerlerinin belirlenmesi; konularında Belediye-
miz Meclis Kararı almıştır. 

• Meclis Kararı sonrası İlçe genelinde iskan başvurusun-
da bulunan 222 binanın konteyner temin etmesi sağla-
narak atık toplama sistemine dahil edilmiştir. 

• Erenköy Mahallesi Atık Yönetim Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar ile ambalaj atıklarının düzenli 
bir şekilde toplanarak, görüntü, koku vb. çevresel kirlilik-
lere sebebiyet vermeden ekonomiye geri kazandırılması 
sürecinde kumbara sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

• Kumbara sisteminin uygulanmaya başlanması ile her 
türlü çevresel kirliliğin önüne geçilmiş, apartmanlarda 
biriktirilen atıkların sebebiyet verdiği olumsuzluklar en-
gellenmiştir. 

Pilot bölge olarak seçilen Erenköy Mahallesinde tamam-
lanan projemizin, her sene en az 4 mahalleyi daha kap-
sayacak şekilde genişletilerek 2019 yılı sonuna kadar 
tüm Kadıköy'de Atık Yönetim Sistemimizin çağdaş, sağ-
lıklı ve verimli olacak şekilde yenilenmesi çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Geri Dönüşüm Buradan Başlıyor! Projesi ile hem çevre 
ve insan sağlığı hem de ekonomik anlamda önemli bir 
yere sahip evsel nitelikli atıkların, İlçe genelinde bütün-
cül bir atık yönetim sistemi kurularak kaynağında ayrı 
toplanması hedeflenmiş ve bu kapsamında Erenköy 
Mahallesine ambalaj ve cam atık kumbaraları yerleşti-
rilerek, “kumbara yöntemi ile toplama sistemi” hayata 
geçirilmiştir. Ayrıca, Erenköy Mahalle Muhtarlığı yakının-
da oluşturulan ve ambalaj, cam ambalaj ve atık elektrikli 
elektronik eşyalar için oluşturulan Atık Getirme Nokta-
sı’nın İlçedeki diğer mahallelerde de oluşturulması ile 
toplama sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yö-
nelik çalışmalara başlanmıştır. 2015-2019 Yılı Kadıköy 
Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan;

• Her canlı için yaşanabilir bir Kadıköy ilkesi doğrultu-
sunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çev-
re standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları 
etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, 
atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak, 

• Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, İlçede 
oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, 
temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uy-
gulaması için çalışmalar yapmak. 

• Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olan atıkla-
rın toplama miktarlarını 2014 yılı baz alınarak 2019 yıl 
sonuna kadar %5 arttırmak için çalışmaların yapılması, 

• Her yıl en az 2 mahallede geri dönüşümü mümkün 
olan atıkların kazanımına yönelik çalışmalar gerçekleş-
tirilmesi, hedefleri ile; geri dönüşümü ve geri kazanımı 
mümkün olan atıkların, hanelerde ve işyerlerinde atık 
üreticisi tarafından ayrı biriktirilmesiyle, toplama mik-
tarlarının artması; düzenli depolama sahasına giden atık 
miktarının azaltılması ve apartmanlarda biriktirilen atık-
ların oluşturduğu çevresel kirliliklerin önüne geçilmesi 
planlanmaktadır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Erenköy Mahallesi için saha tespitleri aşamasında amba-
laj atık ve cam ambalaj atık kumbaraları için uygun alan-
lar tespit edilmiştir. Belirlenen alanlara kumbara yerle-
şimlerinin sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
halkın bu konuda teşvik edilmesi ve projeden haberdar 
edilmesi yönünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamın-
da; 20 adet ambalaj atık kumbarası alımı için Kadıköy 
Belediyesi Bütçesinden: 95.000,00 TL

Bilgilendirme amaçlı 10.000 adet broşür, afiş vb. görsel-
lerin basımı için ÇEVKO tarafından: 25.000 TL

39 adet cam ambalaj atık kumbarası alımı için Şişecam 
Ambalaj Grubu tarafından: 40.000 TL Kapıdan kapıya 
bilgilendirme aşamasında personel hizmeti ÇEVKO tara-
fından: 15.000 TL olmak üzere toplam 175.000 TL har-
canmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Menzelet Piknik ve Mesire 
Alanı Projesi

 İl merkezine 35 kilometre uzaklıkta,  eşsiz manzaraya 
sahip bir mesire alanı yaparak, insanlarımızın şehrin 
stresinden uzaklaşıp, temiz havada piknik yaparak stres 
atmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

Projenin Amacı:

Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Ortakları:

135.000 metrekare alanda iki etap halinde planlanmış 
olan Menzelet Piknik Alanı 1. atap 50.000 metrekare ve 
2. etap 85.000 metrekare olup; içerisinde yeşil alanlar, 
kamelyalar, barbeküler, piknik masaları, çeşmeler, çocuk 
oyun alanları, otoparklar yer alacaktır. Baraja bakan kı-
sımlar duvarla çevrilecek ve duvar üstlerine güvenlik ve 
estetik için panel çit monte edilecektir. 

Menzelet Mesire Alanı yanına bir adet iskele yapılacak. 
Gezi teknesi ile Menzelet Barajı’nda turlar düzenlene-
cek. Hazreti Ali’nin atının ayak izinin bulunduğu rivayet 
edilen ilimizde inanç turizminin gelişmesine katkı sağla-
nacak. Ali Kayası başta olmak üzere bu turlarla şehrimi-
zin tabii güzelliklerini tanıtacağız. 

Menzelet Piknik Alanı 2. etap çalışmaları 1 Ocak 2016 
tarihinde başladı. 31 Ağustos 2016 tarihinde çalışmala-
rın bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin Süreci:
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Huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçiren halkı-
mızda depresyon, anksiyete, koroner kalp hastalığı, bo-
yun, omuz, sırt, bilek ve el ağrıları, şeker hastalığı, so-
lunum enfeksiyonları, astım, migren, vertigo ve mide 
rahatsızlıkları azalacak. 

Su sporları ve turizm açısından önem taşıyan bölgeyi zi-
yaret edenler kayıkla gezinti, olta balıkçılığı gibi faaliyet-
lerde bulunma mutluluğunu yaşayacak. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Millet Bahçesi projemiz Sağlıklı Kentler Birliği’nin strate-
jik planında yer alan stratejik amaç 1 ile ve altında bulu-
nan 2,7,8,9,10,11,14,16,21 ve 22. hedeflerine doğrudan 
katkı sağlamaktadır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

3.000.000 TL (Büyükşehir Belediyesi Kaynakları)

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

KARESİ
BELEDİYESİ
 Karesi’de Her Canlı Güvende

Karesi sınırları içerisindeki sahipsiz kedi, köpek ve kuş-
ların beslenme ve su ihtiyacını karşılamak için muhtelif 
yerlere “pugedon”lar (sokak hayvanlarını doyurma geri 
dönüşüm kutuları) ve su kapları ile güvercin beslenme 
odakları yerleştirilmiştir. Öğrencilere, “Karesi Evleri” adı 
verilen kulübelerde yetiştirilecek olan köpekleri yakın-
dan tanıma fırsatı sunulmuştur.  Okullara yerleştirilen 
köpek kulübeleri sayesinde öğrencilere hayvan sevgisi-
nin aşılanması hedeflenmiştir. 

Projenin Amacı:

Bu proje Karesi Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

Projenin Ortakları:

“Sokak hayvanları rehabilitasyon süreci” projesinin ilk 
basamağı pugedonlardır. Karesi Belediyesi, sokak hay-
vanlarının su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ilçede 
Anafartalar Caddesi’nde bulunan Hacı Ali Camii’nin ya-
nındaki park, Toplu Taşıma Merkezi, Şehitler Parkı, Adnan 
Menderes'teki Kuva-i Milliye Parkı, Paşaalanı Mahallesi 
olmak üzere 5 noktaya pugedon yerleştirdi. Pugedon 
adı verilen akıllı geri dönüşüm kutuları sayesinde sokak 
hayvanlarının yem ve su ihtiyaçları karşılanacak.

Vatandaşların geri dönüşüme gönderdikleri teneke kola 
kutusu, pet şişe, soda şişesi, meyve suyu kutusu, şam-
puan şişesi, deterjan bidonları gibi atık geri dönüşüm 
maddesinin ağırlığı kadar, cihazda bulunan kaba mama 
dökülüyor. Cihazın üst kısmında bulunan deliğe su dö-
küldüğünde, direkt su kabına boşalıyor ve sokak hay-
vanları istifade ediyor. Tamamen yerli üretim olan, güneş 
enerjisiyle çalışan cihazın 10 kilogram yem kapasitesi 
bulunmaktadır. Zabıta ekipleri gün içerisinde bunları sü-
rekli yenilemektedir. Kutuya atılan geri dönüşüm mad-
delerinin geliriyle de yem alınması planlanmıştır. Atılan 
geri dönüşüm maddeleri yem ücretlerini karşılamadığı 
durumlarda Karesi Belediyesi desteği devreye girecektir. 

Karesi Belediyesi soğuk kış aylarında da sokak hayvan-
larını unutmayıp, aç kalmamaları için beslenme bölgele-
rinde kuru mama vermektedir. Karesi Belediyesi'nin şef-
katli eli sokak hayvanlarına 'Kapımızın önünde bir kap 
yemek bulunduralım' sloganıyla ulaşmaktadır. 

 Karesi İlçesi'nde yaşayan herkes evlerinin önlerine so-
ğuk kış günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırak-
maya davet ediliyor.

Projenin Süreci:
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Projemizin ikinci basamağını ise hayvanların barınma 
ihtiyacını karşılayan “Karesi Evleri” teşkil ediyor. Kuşlar 
için belirli bölgelere soğuktan korunmaları için yağmur 
geçirmeyen doğal ortama uygun olarak hazırlanmış kuş 
kafesleri yerleştirilmiştir. Bazı bölgelere de hayvanların 
barınması için modern görünümlü kulübeler yerleştiril-
miştir. Aynı zamanda hayvanların soğuktan korunmaları 
için Karesi sınırları içerisinde bazı bölgelere hayvan ba-
rınakları koyulmuştur. 

Karesi Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü, belirlenen noktalara kulübeleri yerleştirmeye devam 
edilecektir. Sahadaki hasta, yaşlı, kısırlaştırılmamış, sal-
dırgan hayvanlar ekibimiz tarafından uygun yöntemlerle 
yakalanarak barınaklarda tedavi, aşılama, kısırlaştırma 
ve çip uygulaması yapılmaktadır.

Projenin son basamağı olan çocuklara hayvan sevgisi 
aşılamak maksadıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
pilot okul seçilen Naciye Kabakçı Anaokulu'nun bahçe-
sine köpek kulübesi yerleştirmiştir. Bakımı ve veteriner 
hizmetleri, belediye tarafından yürütülen projenin bu 
basamağı görüldüğü takdirde diğer okullarda da uygu-
lamaya konulacaktır. 

Sağlıklı beslenmek ve yaşamak her canlının hakkıdır. 
İlçemiz sınırlarına konulan pugedonlar sayesinde hem 
pet şişelerin geri dönüşümü sağlanıp, hem de sokak hay-
vanlarının su ve yiyecek ihtiyaçları giderilmiştir. Böylece 
hem sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı giderilmiş 
hem de çevre temizliği sağlanmıştır. Okul bahçelerine 
kurulan köpek kulübeleri öğrencilerin  gelişimine önem-
li katkıda bulunmuştur.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Karesi Belediyesi'nin proje ile ilgili olarak 2015-2019 
stratejik planındaki stratejik hedefler doğrultusunda; 

Hizmet Alanı B: Kentsel/Mekansal Gelişim ve Kentsel/
Mekansal Gelişim

Stratejik Amaç 7: Yaşama mekanlarının kalitesini iyileş-
tirmek;

Stratejik Hedef 7.3: İnsanları, hayvanları ve doğal çevreyi 
etkileyen çevresel sorunların tespit edilmesi, mücadele 
yöntemlerinin geliştirilmesi ve kirlilik kaynaklarının de-
netim altına alınmasını sağlamak;

Faaliyet 7.3.3: Sokak hayvanları için beslenme odakları 
kurulması ve işlerliğinin sürdürülmesi;

Faaliyet 7.3.5: Parklarda sokak hayvanları ve kuşlar için 
yuvalar kurulması;

Stratejik Hedef 7.7: Atıkların ve geri dönüşüme tabi atık-
ların toplanması ve sosyal donatı alanların temizlenme-
sine yönelik faaliyetler ile sağlıklı bir çevre oluşturmak;

Faaliyet 7.7. 13: Geri dönüşüm kültürünün geliştirilme-
sine yönelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetlerinin geliş-
tirilmesi stratejik hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda yer alan strate-
jik amaçlardan, amaç 1 kısmında yer alan “Sağlıklı Hayat 
Tarzı”, “Sağlıklı ve Güvenli Fiziki Çevre”, “Sağlıkta Hak-
kaniyet”, “Herkes İçin Sağlık Hususunda Politikalar ve 
Stratejiler” hedefleri projemiz kapsamında desteklen-
mektedir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje bütçesi Karesi Belediyesi öz kaynaklarından karşı-
lanmakta olup toplam 258,055 TL ödenek kullanılmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

KARESİ
BELEDİYESİ
Karesi’de Okullar Hayat Oluyor

“Karesi de Okullar Hayat Oluyor” projesi, spor yapmayı 
seven öğrenciler ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme 
merkezi ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan 
veren yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi-
dir. Amacımız; öğrenciler gidince kapanan bir okul değil 
gönüllü olarak okullarımıza gelerek okullardan gündüz 
saatlerinin dışında da tam kapasite ile faydalanılması-
nın sağlanması, okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun 
projeler ile yeniden düzenlenerek peyzaj tasarımının 
yapılması ve ağaçlandırılması, eğitimin paydaşlarının 
bütünleşmesinin sağlanması, fiziksel aktiviteler gerçek-
leştirmeleri ve 7 gün 24 saat nefes alan okulların oluş-
masıdır.

Projenin Amacı:

Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Ortakları:

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 2015 yılında 17 
okulun bahçesini sosyal donatı alanları ile öğrencilere, 
yaşam alanları haline getirildi. 2016'daki hedeflerimiz 
ise 18 okul olarak planlanmış ve uygulama aşamasında-
dır. 

Bu çalışmalarımız iki yönlüdür. Öncelikli olarak, planlı 
projeye dayalı ve sistematik bir çalışma olması ikincisi 
ise tamamen velilerimize okuldan sonraki zamanlarda 
da halkımıza yönelik bir çalışma olmasıdır.

İkinci olarak, semtte yaşayan insanlar okul dışında da 
buraya gelerek yararlanabileceklerdir.

2019 yılına kadar ilçe genelinde toplam 68 okulun bah-
çesinin modern sosyal donatı alanlarına sahip olacak ve 
365 gün nefes alır hale getirilecektir.

Projenin Süreci:
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Okullara son derece katkı sağlayan projemiz ile kuruldu-
ğu günden bu yana 56 parkın 48'ini, 17 okul bahçesini, 
kırsalda da 36 parkı yeni nesil oyun grupları ile dona-
tılmıştır. Yapılan, basket sahası, çocuk oyun sahaları ve 
satranç oyun alanları ile erken yaştan itibaren fiziksel 
aktivitelere katılımın sağlanarak ileri yaşlardaki olası 
risklerin azaltılmasında bir adım atılmıştır. Diğer taraftan 
da Okullarda; basketbol, futbol, voleybol, satranç tur-
nuvaları düzenlenmektedir. Bu sayede spor sektörünün 
ekonomik boyutlarının büyümesi ve başarıya güdümlü 
spora katılım daha çok sayıda çocuk ve genci sporcu ol-
maya yöneltmektedir. 

Proje kapsamında sporun sağlık üzerinde etkilerini iki 
şekilde ele alınabilir. 

Kişisel yönden; iyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş 
kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandı-
rır. Kültürel zevk, duyarlılık sağlar. Serbest zamanları de-
ğerlendirme davranış ve becerileri kazandırır.

Toplumsal yönden; yeni bir gün ve faaliyete istekli ve 
kuvvetli başlamayı sağlar. Toplumsal sorumluluğu geliş-
tirir. Kendini kontrol etmeyi, başkalarına kurallara saygıyı 
öğretir. Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlen-
meyi öğretir. Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin 
toplumda kendisini belirlemesine olanak verir. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Karesi Belediyesi'nin proje ile ilgili olarak 2015-2019 
stratejik planındaki stratejik hedefler doğrultusunda;

Hizmet Alanı – B : Kentsel/Mekasal Gelişim

Stratejik Amaç; Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştir-
mek

Stratejik Hedef 7.5 – Spor Tesisleri İnşa Ederek ve Sportif 
Etkinlikler Düzenleyerek, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kültürü-
nün Vatandaşlar Arasında Yaygınlaşmasını Sağlamaktır.

Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda gençlerin sağ-
lığını hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında 7.4 Gençler 
için destekleyici, güvenli fiziki, sosyal ve ekonomik çev-
relerin oluşturulması için çalışılacaktır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bütçesi : 1.236.912,00 TL proje bütçesidir.

Finansman: Karesi Belediyesi Başkanlığı  tarafından fi-
nanse edilmiştir. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm

Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevi olan hafriyat atık-
larının bertaraf edilmesinin yanı sıra, Bodrum-Torba Re-
habilitasyon Amaçlı Hafriyat Atığı Depolama Sahası’na 
gelen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri 
dönüşümünü sağlamaktır. Proje kapsamında yapılan ça-
lışmalar sonucu hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkla-
rının çevreye zarar vermemesi ve birçok alanda kullanıl-
ması için geri dönüşümü sağlanmıştır.

İnşaat ve yıkımlarda atık ve molozlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu atıklar seçici yıkım yapılarak, mobil ve sabit tesisler-
de işlenerek geri kazanılabilir. Bu malzemeleri tekrar 
geri kazanarak hem çevreci bir yaklaşım ortaya koymak, 

Projenin Amacı:

hem de ekonomiye kazandırmak mümkündür. Binadan 
sökülmesi gereken malzemeler tamamen söküldükten 
sonra bina uygun yöntemle yıkılır. Yıkılan bina atığı ye-
rinde mobil kırıcılarla ya da geri dönüşüm tesisine gön-
derilerek sabit ya da mobil makinalarla kırılıp ayrıştırılır. 
Tasnif edilen malzemeler çeşitli alanlarda kullanılmak 
üzere tesiste depolanır.

Yıkım atıklarının mobil ve sabit tesislerde işlenmesi so-
nucunda 5 tür malzeme elde edilmektedir. Bu ürünler 
inşaat sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmaktadır.

Beton agrega malzemesi, asfalt agrega malzemesi, yol 
dolgu malzemesi, kanal dolgu malzemesi, bordür parke 
alt temel dolgu ve beton malzemesi, kanal drenaj malze-
mesi, bina geri dolgu ve drenaj malzemesi, istinat duvarı 
arka drenaj ve dolgu malzemesi, bahçe toprağı, hafriyat 
ve çöp depolama sahaları yol ve platform malzemesi, 
her türlü şantiye içi yol malzemesi. 

Geri dönüşüm tesisinde işlenen atığın hangi alanlarda 
uygun olarak kullanılacağının tespit edilmesi gerekmek-
tedir. Bunun için atığın içindeki malzeme oranlarının 
belirlenmesi ve malzeme standartlarının oluşturulması 
gerekir. İçeriği belirlenmeyen ve standartları oluşturul-
mayan atığın hangi alanda uygun olarak kullanılacağı bi-
linemez. Atığın içeriğini ve standartlarını belirlemek için, 
İlgili kuruluşlar tarafından numuneler alınarak genel atık 
karakterizasyonu belirlenmiştir. 

Malzemenin kullanım alanlarına göre hangi standartları 
karşılaması gerektiği belirlenmiştir. Belirli aralıklarla yı-
kım atıklarından numuneler alınarak içerik ve standart-
ların dışına çıkılıp çıkılmadığı kontrol edilmiştir.

SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ
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Projede ortak kurum bulunmamaktadır. 

Projenin Ortakları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı görev, yetki, çalışma usul ve esasları 
yönetmeliğine göre, Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlü-
ğü’nün görevleri arasında, “hafriyat toprağı ve inşaat/ yı-
kıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması 
ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirerek 
bu amaçla, tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağla-
mak” yer almaktadır. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi görev ve yetki sorumlulukları çerçevesinde il ge-
nelinde 1 adet olan hafriyat sahası 7 adete çıkarılmıştır. 
Sahalarda gerçekleşen bertaraf işlemleri sonucu yapı-
lan ihtiyaç analizinde bertaraf edilen hafriyat toprağı ve 
inşaat / yıkıntı atıklarının geri kazanımı ile ilgili ihtiyaç 
tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çerçe-
vesinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının geri 
kazanımı ile ilgili paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş ve 
ilgili paydaşların da görüşleri alınmıştır. Yurt içi ve yurt 
dışı literatür taranarak araştırma yapılmıştır. Çalışmalar 
sonucu ilgili firmalardan makine ve ekipman konusunda 
teklifler alınarak en uygun seçenek değerlendirilmiştir.

Projenin Süreci: Proje sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi bünye-
sinde 1 adet hafriyat atıkları geri kazanım tesisi faaliyete 
geçirildi. Tesis, hafriyat toprağı depolama amaçlı olarak 
5 yıllığına 647.510 TL bedelle tahsisi yapıldı. Toplam 
482.840 metreküp hacme ve 53,618 metrekare alana 
sahiptir. Tesis mobil kırma ve mobil eleme ünitelerinden 
oluşmaktadır. Kapasitesi saatte yaklaşık 250 tondur. Ça-
lışmalar için 1 adet lastik tekerlekli yükleyici ve 1 adet 
paletli ekskavatör alımı da yapıldı. Toplam yatırım bedeli 
2 milyon 636 bin 350 liradır. 600. 000 TL yıllık kar ile 
tesisin 4 yılda kendini amorti etmesini öngörülmekte-
dir. Tesisten 5 tip malzeme üretilebilmektedir. Bu mal-
zemeler, yol dolgu malzemesi, kanal dolgu malzemesi, 
bina geri dolgu ve drenaj malzemesi, hafriyat ve katı atık 
düzenli depolama tesisinde örtü malzemesi ve her türlü 
şantiye içi yol malzemesi gibi alanlarda kullanılabilmek-
tedir.

Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı atıklarının gelişi güzel olarak 
dökülmesi ve kontrolsüz bertaraf edilmesi çevre ve in-
san sağlığı üzerine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Katı atıkların önemli bir yüzdesini oluşturan ve yapılan 
her türlü inşaat faaliyeti sonucu açığa çıkan inşaat ve yı-
kıntı atıkları, kontrol altına alınmadığı takdirde ekosiste-
min dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Projenin 
faaliyeti geçirilmesi ile hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı 
atıklarının toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşü-
me kazandırılması süreci tamamlanarak insan ve çevre 
sağlığı üzerinde olumlu etki oluşturulmuştur.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 stratejik plan 
dokümanında amaç-2 başlığı altında  

“insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek 
unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluş-
turmak” hedefi öncelikli olarak belirlenmiştir. Bu hedef 
doğrultusunda hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıkla-
rının yeniden değerlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

1. Mobil kırma eleme tesisi: 1.329.615,00 TL 

2. Mobil eleme ünitesi: 596.578,50 TL

3. Paletli ekskavatör: 257.775,00 TL

4. Lastik tekerlekli yükleyici: 452.382,00 TL

Proje finansmanı Muğla Büyükşehir Belediyesi öz kay-
naklarından karşılanmıştır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

NİLÜFER
BELEDİYESİ
Nilüfer Hava Kalitesi İzleme İstasyonu

Nilüfer’de mevcut hava kalitesini klasik hava kirleticiler 
(NOx, SO2, CO, HC, PM) açısından tespit etmek,  hava kir-
liliğinin başlıca sebeplerini belirleyip, en önemli kirlilik 
kaynaklarını tahmin ve tespit edilebilmek, sonuçları ül-
kemiz, Avrupa ve dünya hava kalitesi standartları ile kar-
şılaştırabilmek hedefleniyor. Yıl boyu kaydedilen gün-
lük numunelerin tahlil sonuçları meteorolojik verilerle 
birlikte değerlendirilerek, Nilüfer sınırları içinde hangi 
günler ve hangi faktörlerden dolayı hava kirliliği olduğu 
belirlenecektir. Hava kalitesi hakkında toplumun doğru 
bilgilendirilmesi sağlanarak, ilgili kurumlarla paylaşıla-
rak tespit edilen kirlilik kaynaklarına müdahale edile-
cektir. 

Projenin Amacı:

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Projenin Ortakları:

Son yıllardaki hızlı ve plansız şehirleşme, fabrikaların 
yer seçiminde yapılan hatalar, endüstri emisyonlarına 
kesin çözüm bulunamaması ve hukuki düzenlemelerde-
ki eksiklikler, hava kirliliğini tetikleyen en önemli unsur-
lardır. Hava kirliliği ile mücadelede sorunu kaynağında 
çözmeye çalışmak, daha temiz bir hava soluyabilmek 
için şarttır. Nilüfer ve yakın çevresinde hava kirliliğinin 
izlenmesi konusunda bu tür bir çalışmaya dayalı verinin 
olmaması, bölge için bu konudaki en önemli ihtiyaçtır. 
Topoğrafik ve meteorolojik özelliklerin dikkate alınma-
dığı yanlış şehirleşme, uygunsuz ve yetersiz yakma tek-
nikleri, yeşil alanların azalması, motorlu araç sayısındaki 
artış, atıkların uygunsuz yakımı hava kirliliğini daha da 
artırmıştır. İlçemizde 4 OSB, 4 sanayi bölgesi ve 2 adet 
küçük sanayi sitesi mevcuttur. Bu sanayi bölgeleri, ko-
nut alanlarına oldukça yakındır. Bursa şehrinin batı çıkışı 
olması ve batıdan gelen tüm araçların şehre giren kapısı 
olması sebebiyle trafik yüküne bağlı kirliliğe sıkça maruz 
kalmaktadır. Ayrıca hızla gelişen ve büyüyen bir nüfusa 
sahip olması, Nilüfer ilçesinde kapsamlı bir hava kirliliği 
tespit çalışmasının yapılmasının önemli sebeplerinden 
biridir.

Şehir içi bölgelerde hava kalitesi seviyesinin belirlenme-
si için uzun soluklu çalışmaların yapılması gerekir. Kir-
letici türleri bölgedeki kaynak tiplerine göre değişmek-
tedir. Ayrıca bacadan ve egzozdan atılan kirleticilerin 
atmosferde dağılımını meteorolojik faktörler etkiler. Bu 
doğrultuda Nilüfer Hava Kalite İzleme İstasyonu’nda ya-
pılan ölçümlerle; sanayi, konut ve taşıt kaynaklarının her 
birinin veya tümünün bölgenin, hava kalitesi seviyesi 
üzerine etkisi tespit edilmektedir. Bu kapsamda Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 

Projenin Süreci:
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Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Taşdemir danış-
manlığı ile ölçüm parametreleri, ölçüm noktasının yeri 
ve sonuçlarının yorumlanması işlemleri gerçekleştiril-
miştir. Hava kirliliği çalışmalarında temel kirleticiler (kla-
sik hava kirleticiler) grubuna giren kirleticiler yani SO2, 
NOx, O3, CO, HC, PM’ler bu kapsamda meteorolojik veri-
lerle beraber ölçülmektedir. Bu kirletici parametrelerin 
başlıca seçilme sebebi, atmosferde yüzdelik açısından 
daha yoğun olarak bulunmaları, sürekli ölçüm cihazları 
ile ölçülebilmeleri ve yönetmeliklerde sınır değerlerin 
belirlenmesidir. Bu seçilen gaz kirleticiler çevremizdeki 
birçok kaynaktan hava ortamına verilmektedir. Meteo-
rolojik veriler diğer parametrelerin yorumlanmasında 
önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Nilüfer Hava İzleme 
İstasyonu’yla temel hava kirletici parametreleri için ör-
nekleme ve analiz yapabilen cihazlarla ve sürekli veri 
aktarımı sağlayabilecek komple kabin istasyon sistemi 
kurulmuştur. Bu sistemle kesintisiz bir şekilde veri elde 
edilmekte ve web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşı-
mı yapılmaktadır.

- Hava Kirliliği İzleme İstasyonunda klasik hava kirletici-
ler grubuna giren kirleticiler yani SO2, NOx, O3, CO, HC, 
PM’ler bu kapsamda meteorolojik verilerle beraber öl-
çülmektedir. 

-Proje kapsamında Bursa ‘da ilk kez hava kompozisyonu 
içinde sürekli yapılan analizlerin değerlendirilmesi aka-
demik bir personel tarafından haftalık periyotlarda yapı-
larak raporlanmaktadır.

- Bu parametrelere ait ölçüm sonuçları web sitesi üzer-
den paylaşımı yapılmaktadır.

       
       
       

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

 Nilüfer Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Planı’nın “Çev-
resel ve Kırsal Gelişim” ana amacı ve  “Yaşanabilir, sağ-
lıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de 
canlı hayatını etkileyen kirlilik kaynaklarının tespit edil-
mesi, denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına 
olumsuz etkilerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılması ve yaptırılmasının sağlanması” hedefi altında 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu hedef doğrultusunda 
projeyle ilçe sınırlarımız içerisinde hava kirliliği konu-
sunda tespit yapılmış olup, verilerle ilgili süreklilik sağ-
lanmıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Projenin toplam bütçesi 655.628,93 TL olup, bunun 
163.907,23 TL’si belediye kaynaklarından, 491.721,70 
TL’si Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ta-
rafından karşılanmıştır. 

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

-Proje kapsamında yapılacak bilinçlendirme çalışmaları 
ile yaklaşık 10.000 öğrenciye hava kirliliği konusunda 
eğitim verilmiştir.

-Proje kapsamında bir adet “Kent Sağlık Platform Toplan-
tısı” düzenlenmiştir.

-Elde edilen verilerle bölgemizin hava kalitesi hakkında 
bilgi sahibi olunmuştur.

-Elde edilen veriler bütün dünyada referans kabul edilen 
sınır değerler ve uygulamalar ile mukayese edilmekte-
dir.

-Hava kalitesi limit değerlerinin aşılmaması için alınması 
gerekli tedbirlerin belirlenmesi ile hava kalitesi ve hava 
kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ
Dönüşüm Seninle Başlar “Buka”

‘Geri dönüşümlerin çöpe atılmadığı bir kent’ olarak ör-
nek belediye olmayı hedefliyoruz. Yıllık ortalama 8000 
ton atık toplama hedefi belirlenmiştir. Okullara gidip 
geri dönüşüm eğitimi verilmektedir. Yılık 50 seans eği-
tim yapmayı hedefliyoruz.

Projenin Amacı:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Benli Geri Dönüşüm 
ortaklığında yapılmıştır.

Projenin Ortakları:

Odunpazarı halkı için başlatılan projede “www.donu-
sumseninlebaslar.com” web sitesiyle ve “Dönüşüm Se-
ninle Başlar” Facebook sayfası ile desteklenen projeye 
yönelik afiş ve broşürler apartmanlara dağıtılarak bilinç-
lendirme yapılıyor. 

Halkın desteğini alan çalışmalar kapsamında “Yeşil Ekip” 
kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan “Atık Toplama Sistemi” ile 
daha sistemli bir şekilde Odunpazarı bölgesinde topla-
ma yapılıyor. “Yeşil Ekip” sayesinde toplanan ambalaj 
atıklarının geri dönüşümüyle ağaçların kurtarılmasına, 
petrol tasarrufuna ve enerji tasarrufuna katkı sağlayarak 
çevremiz ve geleceğimiz için  temiz bir adım atıyoruz.

Bölge halkının projeye desteğini sağlamak için “Dönü-
şüm Gönüllüleri” çalışması, “En Dönüşümlü Mahalle Ya-
rışması”, apartman görevlileri, yöneticileri, muhtarlar ile 
yürütülecek faliyetler, esnafa yönelik faliyetler, Kur’an 
kurslarına yönelik çalışmalar, üniversite  öğrencileri, çev-
re klüpleri ile ilgili çalışmalar ve bilgilendirme destekle-
ri, outdoor faaliyetleri planlandı.

Geri dönüşüm sürecinde farkındalığın küçük yaşta baş-
layacağı göz önünde bulundurularak ilkokul öğrenci-
lerine yönelik Çocuk Klübü kuruldu. BUKA adında bir 
maskot oluşturuldu. Bir çevre kahramanı olan BUKA, 
Odunpazarı bölgesindeki ilkokullara giderek öğrencileri 
geri dönüşüm ile ilgili bilinçlendiriyor. BUKA Çocuk Klü-
bü çalışmaları www.cocukkulubu.com web sitesi üzerin-
den çocukların faal görevler yürüttüğü bir şekilde devam 
ediyor. Çocuklar bu site üzerinden puanlar ve puanlar 
karşılığında hediyeler kazanıyor.

Projenin Süreci:
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Geri dönüşüm sistemiyle Odunpazarı gölgesinde oturan 
vatandaşlarımızın geri dönüşüm ile ilgili farkındalığı art-
mıştır. Çöp ve atığın farkına varıp, geri dönüşüm sistemi-
mize katkı sağlamıştır. Bu sayede çevremiz ve geleceği-
miz için büyük adım atılmıştır. Buka Çocuk Klübü’nden 
mezun olan çocuklar geri dönüşüm, çevre ve daha güzel 
bir gelecek için çalışmalarına devam edecektir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

BUKA Çocuk Klübü’ne üye olan öğrencilerimizden 67’si 
Beyaz Buka,1’i Sarı Buka olmuştur.Öğrencilerimize hedi-
yeleri okullarında teslim edilmiştir.Buka Çocuk Klübü’ne 
üye olan 640 öğrencilerimizi mezun etmiş bulunuyoruz.
Ayrıca 

Dönüşüm Seninle Başlar Projesiyle ;

2014 yılı 7970 ton atık

2015 yılı 9656 ton atık

2016 yılı 6426 ton atık toplanmıştır.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje’nin bütçesini Benli Geri Dönüşüm Firması üstlen-
miştir. Finansman şirket Benli Geri Dönüşüm firmasıdır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

PAMUKKALE
BELEDİYESİ
Evsel Atık ve Geri Dönüşüm 
Atıklarının Çevreye Zarar Vermeden 
Kaynağında Ayrıştırılıp Toplanması 

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pa-
mukkale’nin cadde ve sokaklarına modern bir görünüm 
kazandırarak, değişik ülkelerden gelen milyonlarca turis-
tin memnun edilmesi, bu suretle yurdumuzun itibarının 
yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması he-
deflenmiştir. 

İlçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda şehrin 
imar planına uygun olarak atık toplama yerleri belirleyip 
çöp ve geri dönüşüm atıklarının çevreye zarar vermeden 
kaynağında ayrıştırılması ve belirli bir plan dâhilinde 
toplanması;

       

Projenin Amacı:

1. Konutların önlerine gelişigüzel konteynır (çöp bidonu) 
konulmasının önlenmesi,

2. Belediyemizce özel olarak ilk defa tasarlanıp uygula-
maya konulan kilitli ve pedallı aparat sistemi ile sürekli 
ağızları kapalı tutularak görüntü kirliliği, kötü koku ve ha-
şeratın önlenmesi,

3.  Halkımıza ücretsiz dağıtılan poşetler içerisinde birik-
tirilen atıkların ayrı renkteki bidonlara konulup kolayca 
ayrıştırılması,

4. Kaynağında tasnif edilen ambalaj ve mesken kaynaklı 
atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüm tesisle-
rine götürülmesi,

5. Cadde ve  sokaklarda gelişigüzel araçların park etme-
sini önlemek için araç park yerlerini çizgilerle belirlemek 
suretiyle halkımızın evine kolayca giriş çıkışını sağlamak,

6. Cadde ve sokaklardaki araç park yerlerini daha düzen-
li ve verimli kullanmak,

7. Garaj kapılarının önüne park yasağı işaretleri konulup 
halkımızın araçlarını rahat kullanması ile acil giriş çıkış-
ları kolaylaştırmak,

8. Cadde ve sokaklarda modern bir şehir düzeni kurmak,

9. Vatandaşlarımızın atık toplama ekipmanlarını el değ-
dirmeden kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
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Belediyemiz tarafından ortaksız yapılmaktadır.

Projenin Ortakları:

 İlk 6 ay örnek cadde/sokak deneme süreci

Projenin Süreci:

İlçemiz sınırları içerisindeki çöp ve ambalaj atıklarının 
çevreye zarar vermeden kaynağında ayrıştırılması ve 
belirli bir plan dâhilinde toplanması maksadıyla şehrin 
imar planına uygun olarak cadde ve sokaklarda atık top-
lama yerleri belirlenmiştir.

1. Konutların önlerinde gelişigüzel konteynır konulması 
önlenmiştir. Belediyemizce ilk defa tasarlanıp uygula-
maya konulan kilitli ve pedallı aparat sisteminin bir tara-
fına çöpler için yeşil bidon, diğer tarafına ambalaj atıkla-
rı için mavi bidon yerleştirilerek, sabit bir mekanizma ile 
sürekli ağızları kapalı tutularak görüntü ve çevre kirliliği 
önlenmiştir. 

2. Halkımıza periyodik olarak ücretsiz dağıtılan çöpler 
için siyah, ambalaj atıkları için mavi poşetler içerisin-
de biriktirilen atıkların ayrı renkteki bidonlara konulup 
kolayca tasnif ve bertarafı sağlanmaktadır. Kaynağında 
ayrıştırılan bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf 
sahasına götürülmesi temin edilmektedir.

3. Yapılan çizgi çalışmalarıyla sokaklarda araç park alan-
ları, atık toplama ve konteyner yerleri belirlenip bina 
girişlerine park yasağı işaretleri konularak dünyanın 
gözbebeği olan ilçemize modern bir şehir görüntüsü ve-
rilmiştir. Dünyanın değişik yerlerinden gelen milyonlar-
ca turistin sağlığı korunduğu gibi, memnuniyetleri artırıl-
mıştır. Böylece ülkemizin itibarının yükselmesine katkı 
sağlanarak turizmin gelişmesine ve ülke ekonomisine 
büyük destek sağlanmaktadır.

       

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

4.  Konutların girişi ve garaj kapılarının önüne park yasa-
ğı işaretleri konulup park yerleri çizgilerle belirlendiğin-
den, kapıların önlerine park yapılması engellenerek hal-
kımız için rahatlık sağlanmıştır. Evlerin girişine yapılan 
parklar yüzünden yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmıştır. 
Araçların park yerleri çizgilerle belirtildiğinden düzenli 
ve verimli bir park alanı oluşturularak, cadde ve sokak-
larda modern bir şehir düzeni kurularak verimlilik sağ-
lanmıştır.

5.  Vatandaşlarımız atık toplama ekipmanlarının pedalla-
rına ayaklarıyla basarak çöplerini el değdirmeden atabil-
mekte, böylece hijyen sağlanmaktadır.

Sokak ve caddelerde görüntü ve hava kirliliği ile sinek ve 
böcek üremesi büyük ölçüde önlenmiştir.

Stratejik plana uygun olarak çevre bilincini artırmak ve 
geri dönüşüm ile doğal kaynakların korunarak ülke eko-
nomisine katkı sağlamak için böyle bir uygulama başla-
tılmıştır. 

Bu proje ile atıklar kaynağında ayrı toplanarak doğal 
kaynaklarımız korunmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta, 
ayrıca geri dönüşüm ile atık miktarı da azaltılmaktadır.

Konutlardan ve ticarethanelerden çıkan çöp ve değer-
lendirilebilir atıklar ayrı ayrı toplanmaktadır.

Yer : Mehmetçik Mahallesi - 1299, 2555 ve 1303. sokak-
lar.                                                                                                                                                 

Bütçe 35 bin 790 TL’dir. ( 100 adet aparatlı mavi-yeşil 
bidon )

Finansmanı Pamukkale Belediyes Mali Hizmetler Müdür-
lüğü karşılamaktadı

Proje Bütçesi ve Finansmanı:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

PAMUKKALE
BELEDİYESİ
Etkin Geri Dönüşüm Toplama Sistemi 

Bu proje ile evlerden çıkan çöpler ve ambalaj atıkları-
nın kaynağında ayrı ayrı toplanması, vatandaşlarımızın 
internet vasıtasıyla geri dönüşüm firmasına anında ulaş-
malarını sağlamak hedeflenmektedir. 

Bunun yanı sıra;

1. Cadde ve sokaklarda poşetlerde ve kumbaralarda bu-
lunan ambalaj (geri dönüşüm) atıklarının çevreye zarar 
vermeden kaynağında ayrıştırılması ve belirli bir plan 
dâhilinde toplanmasının kolaylaştırılması, 

2. Konutların önlerine gelişigüzel çıkartılan atıkların 
oluşturduğu görüntü kirliliğinin önlenmesi, 

       

Projenin Amacı:

3. Harita işaretleme sayesinde bölgeye en yakın ekibin 
ulaşmasıyla zaman kaybının önlenmesi,

4.  Atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüm tesis-
lerine götürülmesi,

5. En çok atık toplayan vatandaşlarımızın puan sistemi 
sayesinde ödüllendirilmesi,

6. Vatandaşlarımızın atıklardan süratle kurtulmasını sağ-
lamak hedeflenmektedir.

Belediyemiz tarafından ortaksız yapılmaktadır.

Projenin Ortakları:

Projenin uygulanması için internet sistemi üzerinden 
ilk defa belediyemizce yapılan özel bir program yüklen-
mekte ve geri dönüşüm toplama ekiplerinde bulunan 
tablet ile anında iletişim sağlanmakta ve en yakın nok-
tadaki ekiplerce atıklar çevreye zarar vermeden toplan-
maktadır.  

Projenin Süreci:
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İlçemiz sınırları içerisindeki ambalaj (geri dönüşüm) 
atıklarının çevreye zarar vermeden kaynağında tasnifi ve 
daha süratli toplanması için internet sistemi üzerinde bir 
site yapılmıştır. İlçemiz sokak ve caddelerinde görüntü 
ve çevre kirliliği büyük ölçüde önlemiş olup, halkımız-
dan da olumlu tepkiler alınmaktadır. 

Stratejik plana uygun olarak çevre bilincini artırmak ve 
geri dönüşüm ile doğal kaynakların korunarak ülke eko-
nomisine katkı sağlanması amacıyla böyle bir uygulama 
başlatılmıştır. 

Bu proje ile atıklar kaynağında ayrı toplanarak doğal 
kaynaklarımız korunmakta, enerji tasarrufu sağlanmak-
ta, ayrıca atıkların geri dönüşüme ayrılması ile atık (çöp) 
miktarı da azaltılmaktadır.

Konutlardan ve İşyerlerinden çıkan geri dönüşüm ile de-
ğerlendirilebilir atıkları evsel atıklardan ayrı biriktirilmek 
suretiyle planlı bir şekilde toplanmakta plan haricinde 
aniden oluşan ambalaj atıkları ise bu sistem sayesinde 
evsel atıklarla çöp depolama alanına gitmesi önlenmek-
tedir.

Ambalaj atığı toplama hedefimizde geleceğe dönük 
daha fazla ambalaj atıkları artırarak doğal kaynakların 
korunmasını ve ülke ekonomisine destek verilmesini 
sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu hedefe ulaşa-
bilmek için ambalaj atıklarını kaynağından daha hızlı ve 
etkin toplanmasını sağlamak ve çöpe gitmesini önlemek 
için bu projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bütçe - Finansman; Pamukkale Belediyes Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Kedi Kasabası Ve Evcil 
Hayvan Mezarlığı

Şehirlerin büyümesiyle başıboş hayvanların beslen-
me ve barınma alanları daralmaya başlamış, hayvanlar 
il merkezlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Bunun yanı sıra insanların evcil hayvan besleme merak-
ları ve bir süre sonra bıkarak sokağa bıraktıkları hayvan-
ların etrafta çoğalmaya başlaması, hem hayvanseverleri, 
hem de toplumu rahatsız etmektedir. Hayvanların insan-
lara saldırma riski veya tam tersi insanların onlara karşı 
saldırgan yaklaşımları artmaktadır.   

Mevzuat gereği kısırlaştırılması, aşısı ve tedavisi yapılan 
hayvanlar toplandıkları alanlara bırakılmaktadır. Karşı-
lıklı bu olumsuz etkileşmenin önüne geçmek adına so-
kak hayvanlarının da refahını artırmak ve barınmalarını 

Projenin Amacı:

kolaylaştırmak adına 150 dönümlük bir ormanlık alan 
“Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi” olarak 
tasarlanmıştır. 

Beton binalar arasında sıkışan, insanlar tarafından dış-
lanıp karanlık sokaklarda aç ve susuz bırakılan, aslında 
birazcık yemek ve sevgi dışında hiçbir istekleri olmayan 
kedilerimiz için Hayvan Bakım Merkezi içinde 10 dö-
nümlük bir alan doğal yaşama alanı olarak hazırlanmıştır.  

Maksadımız diğer sokak hayvanlarının yeme ve barın-
ma ihtiyaçlarının karşılanması, evcil hayvan mezarlığı ve 
sokak kedilerinin yeme ve barınma ihtiyaçları yanında 
doğal ortamlarında refahlarını artırıcı yapılarla örnek bir 
uygulama ortaya koymaktır.  

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Projenin Ortakları:

Belediyemizin 150 dönümlük bir alanda kurduğu Güç-
ten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin bir kıs-
mında kedi kasabası ve evcil hayvan mezarlığı inşa edil-
miştir. 

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 2015 yılında 
10 dönümlük ormanlık alanda kurulan ve "Kedi Kasaba-
sı" adı verilen tesiste, sokak kedileri için tekli ve çoklu 
yaşama alanının bulunduğu bungalov evlerin yanı sıra 
otantik köprü ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.

Alt kademe belediyelerince sokaktan toplanıp bakım 
merkezimize getirilen kediler veteriner hekimlerimiz ta-
rafından kontrol edilerek hasta olanlar tedavisi yapılmak 
üzere ayrılmakta, anne ve yavru olanlar anne ve yavru 
bölüme alınmakta olup, hasta olmayanlar ise kısırlaştır-
ma bölümüne alınmaktadır. Kısırlaştırılan kediler, teda-

Projenin Süreci:
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vileri bittikten sonra alt kademe belediyelerine teslim 
edilmeyerek bakım merkezimizde kurulan Kedi Kasaba-
sı’nda sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatlarını devam et-
tirmeleri sağlanmaktadır.

Kasabadaki kedilerimiz için oyun parkları, beslenme ve 
dinlenme alanları oluşturuldu. Kasaba sınırları içinde ya-
şayan kedilerimiz için dört adet 10 metrekarelik tripleks 
ev ve yedi tane 2,5 metrekarelik apart bulunmaktadır. 
Ayrıca kasabaya yeni gelen kediler için 70 metrekarelik 
geniş, ferah bir karşılama bölmesi bulunmaktadır. Kedi-
lerin özel ihtiyaçlarını giderebilmesi için kum havuzları 
mevcuttur. Alanlarımız aynı zamanda ses sistemi ile do-
natılmış olup, kedilerimizin rahatlaması ve daha fazla 
huzur bulabilmesi için gün içerisinde klasik müzik din-
letisi yapılmaktadır. 

Kasabamız toprak zemin üzerinde ağaçlarla çevrili olup 
kedilerimiz betonarme yapıdan kurtarılmıştır. Kasabamı-
za gelen kediler bir hafta süreyle alanda yaşayan diğer 
kedilerden ayrı olarak karşılama bölümünde misafir edil-
mektedir. Kediler, tetkik ve kontrolleri yapıldıktan sonra, 
overiohisteroctami veya kastrasyon operasyonları için 
hazırlanır. Operasyondan sonra kasabamızda bulunan 
posteratif dönem için hazırlanan özel bölmelere getiri-
lerek burada tedavi ve bakımları yapılmaktadır. Kediler 
sağlıklarına kavuştuklarında microchip uygulaması ile 
chip takılarak artık kasabamızın birer ferdi olup doğal 
yaşama alanına salınır.

Evcil Hayvan Mezarlığı: Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan 
Bakım Merkezi bünyesinde oluşturulan mezarlık, sahipli 
evcil hayvanlara hizmet vermekte olup, vatandaşlarımı-
zın hayvanları bu mezarlığımıza gömülmektedir. Hayvan 
mezarlığı 400 hayvan kapasitelidir. İhtiyaca binaen ge-
nişletmeye müsaittir.

Bu alanlar aynı zamanda vatandaşlarımızın ve özellikle 
öğrencilerimizin ziyaretine açık olup, hayvan sevgisi ko-
nusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Sahipsiz hay-
vanların sahiplenilmesine de aracılık edilmektedir.

Sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma me-
selesine çözüm bulundu. Yapılan bu çalışmalarla birlikte 
çevre sağlığı ve temizliğine katkı sağlandı.Sahipsiz hay-
vanlar sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşması sağ-
landı. Hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik okullardan 
öğrenciler ve vatandaşlar misafir edildi.2016 yılının ilk 
6 ayında 898 adet kedi kasabamıza gelmiştir. 240 adet 
kedi kısırlaştırılmıştır. Belediyemizin internet sitelerin-
den duyurular yapılmaktadır. Evcil hayvan mezarlığında 
2016 yılı Ağustos ayı verilerine göre 102 hayvan mezarı 
bulunmaktadır.  

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Pla-
nında “kentsel hayat kalitesi standartlarını geliştirmek 
ve uygulamak” amacı ve “hayvan barınakları geliştirmek, 
kapasitesini arttırmak ve planlı ilaçlama yaptırmak” he-
defi doğrultusunda Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Ba-
kım Merkezi’ni geliştirme çalışmaları devam etmiş ve bu 
kapsamda kedi kasabası ve evcil hayvan mezarlığı 2015 
yılında faaliyete geçmiştir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Kedi kasabamızın inşası için 180.000,00 TL harcanmış 
olup evcil hayvan mezarlığında ise İş Kur Toplum Yararı-
na Çalışma Programı kapsamında çalışan personelimizle 
inşa edilmiş olup evcil hayvanların mezarlıklarında kul-
lanılmak için gerekli olan taşlar Büyükşehir Belediyemi-
ze ait taş atölyesinde imal edilmektedir.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:
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SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Kızılırmak Deltası Alan 
Yönetimi Projesi

Kızılırmak Deltası, sulak alan ekosistemlerinin hemen 
tüm üyelerini içeren büyük bir sulak alan kompleksidir. 
Başlıca habitatlar subasar ormanları, ağaçlık ve çalılıklar, 
tatlı ve acı göller, sazlıklar, ıslak çayırlar, meralar, kumullar, 
tarım arazileri ve denizdir. 56.000 hektar büyüklüğünde-
ki deltanın 21.700 hektarını, sulak alan ekosistemleri ve 
bu sistemlerle ilişkili habitatlar oluşturmaktadır. 

Kızılırmak Deltası’nda bugüne kadar, 561 bitki türünün 
varlığı belirlenmiştir. Galeriç Subasar Ormanı, Güney Ka-
radeniz Havzası’nın 2. büyük subasar ormanıdır. Bugüne 
kadar Kızılırmak Deltası’nda 11 familyaya ait 29 balık 
türünün varlığı belirlenmiştir. Ülkedeki manda varlığının 
da yaklaşık %10’unu oluşturan Anadolu’nun en büyük 

Projenin Amacı:

manda popülasyonu, Kızılırmak Deltası’nda bulunmak-
tadır. Batı Palearktik Bölgesi’ndeki 1.100 kuş türünün 
yaklaşık %40’ı, Türkiye’de kayıt altına alınmış 483 kuş 
türünün de dörtte üçüne karşı gelen 352’si Kızılırmak 
Deltası’nda bulunmaktadır. Bu değer, Güney Karadeniz 
Havzası’nda bugüne kadar bir alanda tespit edilmiş en 
yüksek değer olma özelliğini taşımaktadır. Sulak alanla-
rın korunması ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan 
Ramsar Sözleşmesi Listesi’ne 1998 yılında kabul edilen 
Kızılırmak Deltası, bu sözleşmenin 9 kriterinden 8’ini 
karşılamıştır.

Kızılırmak Deltası’nın büyük bir kısmı I. kısmen de II. ve 
III. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş, Cernek Gölü 
ve çevresindeki 5.174 hektarlık alan da yaban hayatı ge-
liştirme sahası adı altında koruma altına alınmıştır.  Kı-
zılırmak Deltası’nın 21.700 hektarlık bölümü, 15 Nisan 
1998 tarihinde Ramsar Sözleşmesi Listesi’ne alınmış, 
böylece bu alanın ekolojik karakterinin aynen korunaca-
ğı uluslararası seviyede  taahhüt edilmiştir. 

Deltanın bulunduğu Bafra, Alaçam, Ondokuz Mayıs be-
lediyeleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 
yönetim planı doğrultusunda Kızılırmak Deltası Koruma 
ve Geliştirme Birliği’ni kurmuştur. Birlik ile Kızılırmak 
Deltası’nda sosyo ekonomik denge, ekolojik denge ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması  hedeflenmektedir. Alanın korunması, koru-
ma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirilmesi, ev-
rensel statü kazandırılarak bütün insanlığın hizmetine 
sunulması ile gelecek kuşaklara hak ettiği uygunlukta 
aktarılması için bugüne kadar koruma statüleri ile ted-
birlerinin yanı sıra sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı 
yapacak çalışmaları yapmak hedeflenmiştir. 

Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği

Projenin Ortakları:
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Deltanın korunması ve gelecek kuşaklara doğal yapısı 
bozulmadan taşınması, tanıtımının sağlanması, turizme 
kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili di-
ğer kurum ve kuruluşlarla ortak deltada bir dizi çalışma 
yürütülmüştür. Erişilebilir olması, hem alanın kullanımı-
nın artması, hem de alan içerisinde güvenlik ve acil mü-
dahale unsurlarının ulaşımının sağlanması için DOKAP 
(Doğu Karadeniz Kalkınma Planı) Yeşil Yol Projesi kapsa-
mında alınan hibe desteği ile deltanın yolu yapılmıştır. 
Ayrıca 19 Mayıs- Yörükler, Bafra- Doğanca arası asfalt ve 
beton yol kaplaması yapılmış, yol işaret ve çizgi çalışma-
ları tamamlanmıştır. Samsun Havalimanı’ndan itibaren 
deltaya giden yol üzerinde ve delta içerisinde yönlen-
dirme ve bilgilendirme levhaları yerleştirilerek ziyaretçi 
yönlendirmeleri yapılmıştır. Alanın sınırlarının belirlen-
mesi ve karşılama bölümü olarak alanın girişlerine tak 
yapılmış alanın güvenliği için güvenlik kamera sistemi 
kurulmuştur. Alanın doğal yapısına müdahale edilmiş 
unsurlardan temizlenmesi; bu kapsamda alana müdaha-
le  en büyük zararı veren kaçak yapılaşmayla mücadele 
kapsamında 300’ü aşkın  konuttan 150’ye yakını yıkılmış 
ve molozları ufaltılarak toprağa gömülmek suretiyle alan 
ziyaretçilerinin kullanımı için doğal tepecikler oluşturul-
muştur.

Yaban hayatı için en büyük tehditlerden biri olan av-
cılıkla mücadele kapsamında alanın nönemli bir kısmı 
özellikle göçmen kuşların kullandığı bölgeler av yasağı 
sahasına sokulmuş ve alan av baskısından arındırılmış-
tır.Dünyada nesli tükenmek üzere olan al boyunlu kaz, 
tepeli pelikan, cüce karabatak, şah kartal, dikkuyruk, toy 
ve küçük kerkenez, saz horozun da bulunduğu 352 kuş 
türünün yaşadığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne Bü-
yükşehir Belediyesi’nce içinde her türlü müdahaleye im-
kan tanıyan Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi Kliniği 
2015 Ekim ayı sonunda kurulmuştur.Avcılar tarafından 
yaralanan veya göç esnasında yorgun düşen kuşlar, bu-
rada veteriner hekim tarafından tedavi ediliyor. Tedavisi 
tamamlanan göçmen kuşlar, aynı bölgede doğaya salı-
nıyor. Bu klinikte 2015 yılında 15 hayvan, 2016 yılında 
1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında ise 37 hayvan te-
davi edilip doğaya salınmıştır. Ayrıca Jandarma kontrol 
noktaları oluşturularak alana gelen ziyaretçilerin doğal 
hayatı tehdit etmeden alan içerisinde gözlem yapabil-
melerine imkân sağlanmıştır. Ziyaretçi yönetimine ilişkin 
alanda bazı bölümlerde ziyaretçileri ağırlayacak ve ihti-
yaçlarını giderecek yöresel ürünlerin ikram edildiği alan-
lar teşkil edilmiştir. Doğal güzelliği yanında kuş, yılkı atı, 
balık, manda ve bitki türleri gibi canlı çeşitliliğine rağ-
men, Samsun Kızılırmak Deltası hak ettiği oranda tanın-
mamaktadır. Deltanın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Deltadaki zirai 
faaliyetler organik tarıma yönlendirilerek hem deltanın 
korunması sağlanmış olacak, hem de bölge insanının 
daha fazla gelir elde ederek istihdamın artırılmasına kat-
kı sağlanacaktır. Bu yönde çalışmalar devam edecektir. 

Projenin Süreci:

Kızılırmak Deltası’nın korunması ve geliştirmesine yöne-
lik belediyemizce yaptığımız bu çalışmalar deltanın şöh-
retini arttırdı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında 
koordineli çalışma kültürü oluşturuldu. Ayrıca yerli ve 
yabancı ziyaretçiler için şehrin stresinden uzakta dinle-
nebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri bir mekan 
oluşturuldu. Deltada kurulan klinikte yaralı hayvanlar 
tedavi edilerek kısa sürede tekrar doğaya salınıyor.

Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak için İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi başta 
olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyet-
leri yürütülmektedir. Her yıl “Tabiatta Ders Var Projesi” 
ve “Doğa ve Bilim Okulu” adıyla programlar yapılmak-
tadır. 

Tabiata ve insana yapılacak en büyük hizmet doğal ya-
şamın korunması ve süregelmesini sağlamaktır. Ekolojik 
dengenin korunması ve doğal zenginliklerimizin destek-
lenmesi gelecek nesillerimize bırakacağımız en güzel 
mirasımız olacaktır.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 strate-
jik planında “kültür ve turizm altyapısını güçlendirmek” 
stratejik amacı altındaki “kızılırmak deltasını ekosistem 
bütünlüğünü bozmadan doğa turizmine açmak” hedefi 
kapsamında bu proje hayata geçirilmişidir. 

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Proje Tutarı: 15.000.000 TL

Proje Bütçesi ve Finansmanı:



275 www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE
KATEGORİSİ

TOROSLAR
BELEDİYESİ
Bayat Ekmek Toplama Kutuları

Tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği gıda ürü-
nü olan ekmek, temel besin kaynaklarımızdan biridir. 
Sofralarımızın baş tacı ekmek, aynı zamanda alın terini, 
paylaşmayı ve bereketi ifade eder. Maalesef dünyada ve 
ülkemizde en fazla israf edilen gıda ürünlerinden biri ek-
mektir. Ülke ekonomisine olumsuz sonuçları olan ekmek 
israfının azaltılması gerekir. Bayat ekmeklerin çöpe atıl-
mak yerine hayvanlara yedirilmesi maksadıyla belediye-
miz tarafından ekmek toplama kutuları oluşturulmuştur. 
Böylece, bayat ekmeklerin kaldırımlara, duvar üstlerine 
ve konteyner kenarlarına konulması ile oluşan görüntü 
kirliliğinin ve ekmek israfının önlenmesi hedeflenmiştir. 

Projenin Amacı:

Proje Toroslar Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

Projenin Ortakları:

Proje kapsamında öncelikle mahalle muhtarları ile görü-
şülmüş, konu hakkında bilgilendirilmiş ve görüşleri alın-
mıştır. Ardından belediye sınırları içerisinde yapılan de-
netimlerle vatandaşların yoğun olarak bayat ekmeklerini 
attıkları noktalar tespit edilmiş ve öncelikle bu noktalara 
“bayat ekmek kutusu” konulmuş, kutunun konulduğu 
sokak sakinlerine ekmek atıklarını bu kutularda birik-
tirmeleri ve hayvan besleyen vatandaşlarımız varsa bu 
noktalardan alabileceği bildirilmiştir. Vatandaşlarımız-
dan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen noktala-
ra ekmek kutusu koymaya devam edilmektedir. Bugüne 
kadar 400 adet bayat ekmek toplama kutusu yerleştiril-
miş olup, proje devam etmektedir.

Projenin Süreci:
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Yapılan araştırmalar, ülkemizde bir yılda çöpe atılan 2,1 
milyar adet ekmeğin maddi değerinin 1,5 milyar TL ol-
duğunu ve bu parayla 80 hastane, 500 okul inşa edilebi-
leceğini göstermektedir. Hem kaynakların gereksiz yere 
tüketilmesinin önlenmesi hem de ekonomik değerin 
çöpe gitmemesi için başlatılan projede, şehri işlek nok-
talarına konulan bayat ekmek kutuları ile vatandaşların 
dikkati bu konuya çekilmiş, kutular üzerindeki ekmek 
israfı ile ilgili sloganlarla konunun önemi vurgulanmış-
tır. Proje süresince yapılan denetimlerde sokaklarda kal-
dırım,duvar üstü ve konteyner kenarlarına atılan bayat 
ekmek miktarında gözle görülür bir azalma olduğu tespit 
edilmiştir. 2015 yılında başlatılan kampanyada önemli 
mesafe kat edilmiştir.

Elde Edilen Süreçler ve Sağlık
Üzerinde Etkileri:

Toroslar Belediyesi 2015-2019 stratejik planında strate-
jik amaç 3. maddede “bölge halkının, temiz ve sağlıklı 
ortamlarda yaşamasını sağlayarak şehir estetiğine önem 
vermek” ve stratejik hedefler 3.2.’de “çevre konusunda 
ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek” ifadeleri geçmek-
tedir. Proje bu doğrultuda başlatılmış, şu ana kadar 400 
adet “bayat ekmek toplama kutusu” şentin muhtelif yer-
lerine konulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

Sağlıklı Gelişim Planı / Stratejik 
Plandaki Yeri:

Bayat ekmek kutuları projesi için tüm harcamalar Toros-
lar Belediyesi bütçesinden karşılanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finansmanı:










