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PROJENİN SAĞLAMIŞ OLDUĞU ETKİLER



Projenin Uygulama Alanı

Urla ilçesi Balıklıova mahallesinde bulunmakta ve 18 bin metrekare alanı

kapsamaktadır. Kıyı şeridin de bulunan Alan; gecekondu tipi sağlıksız

yapılaşmalarla kaplıdır.

Projenin Bütçesi Proje Bütçesi 566.672,44 TL. olup tümü Urla Belediyesi tarafından finanse

edilmiştir.

Projenin Ortakları Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı

Projenin Amacı

Projenin amacı, katılımcı yönetim anlayışı ile sağlıklı kamusal alanlar yaratmak

için Urla Belediyesi’ne ait Balıklıova Köyü’nde bulunan taşınmazın bulunduğu

alanın yeniden planlanarak köyde yaşayan vatandaşların kullanımına açmaktır.
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PROJE KAPSAMI

Proje, yaz aylarında tatil yapmak amacıyla mülkiyeti Urla Belediyesi’ne ait kıyı şeridinde bulunan

taşınmaza yapılan sağlıksız yapılaşmalarla ilgili gelen şikayetlerin yerinde incelemesi ile başlamıştır.

Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda; sadece yaz aylarında yazlık olarak

kullanılmak üzere ve yaz, kış kullananlar olmak üzere iki gecekondu tipi kullanım tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, ilk önce Balıklıova’da yaz-kış yaşayan 6 hane halkına 6 ay süreli kira yardımı yapılarak

Urla Kaymakamlığı ile birlikte alan temizlenmiştir. Temizlik süresince Balıklıova halkı temizlik

ekiplerine destek olmuştur.



Katılımcı yönetim anlayışı içerisinde bu alanın yeniden planlanması için köy halkı

ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılar sonucunda köy halkında gelen talepler

doğrultusunda;

Köylülerin uzun zamandan beri aktif olarak sürdürdüğü tiyatro çalışmalarını

sergileyebilmeleri için mini amfi tiyatro

Yerel üretici kadınların kendi ürünlerini satabilecekleri kadın üretici pazarı

Çocuklar için oyun parkı

Balıklıova Semt evi ve kadınların İşleteceği bir kafeterya binası planlanarak, alt

yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Alana 8426 bitki dikilerek peyzaj çalışması yapılmıştır.



Semt evi, köydeki kadınların Kadın Sağlığı Eğitimi Programı(KSEP), Kadın Hakları Eğitimi

Programı(KİHEP), Liderlik, Girişimcilik, Dikiş, El Sanatları, Hediyelik Eşya Üretimi, Hijyen, Geleneksel Gıda

İşleme Yöntemleri gibi kursları; çocuk ve gençlerin satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, İngilizce, el

sanatları, geri dönüşüm, hak ve değerler eğitimi, gençleri güçlendirme seminerleri gibi eğitimler amaçlı

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kadınların eşit hak ve şartlarda düzenli ve dönüşümlü olarak

çalışabilecekleri bir kafeterya alanı yapılmıştır. Bu alanda kadınlar aylık kuralar ile belirlenen bir program

dahilinde işletmeci olarak çalışmaktadırlar.



Urla Kadın Kooperatifi Balıklıova Şubesi olarak faaliyet gösteren kafeteryada hafta içi her gün sabah 2

akşam 2 olmak üzere 4, hafta sonları 8 kadın dönüşümlü çalışmaktadır. Her kadın çalışma saati oranında

sürekli gelir elde etmekte ve sigorta primi ödenmektedir. Köyümüzde çalışmaya istekli 24 kadın bu alanda

hem üretim yapıp, hem işletmecilik tecrübesi edinirken hem de sosyal güvence sahibi olmaktadırlar.

Balıklıova köylüsü ve ilçemizi ziyarete gelen tüm vatandaşlarımız geçmişte sağlıksız ve işgal altındaki

rekreasyon alanında sosyalleşmekte, sorunsuzca denize girmekte, gölgelik ve oturma alanlarında

dinlenebilmekte, tiyatro gösterileri düzenleyebilmekte, yerel ürün ve üretimlerin alışverişini yapabilmekte ve

bina dahilinde eğitim ve üretim, kafeteryası ile ekonomik olarak güçlenmektedir. Ziyarete gelen

vatandaşlarımız ise ekonomik, sağlıklı ve yerel ürünlere sağlıklı ortamlarda ulaşabilmektedir.
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PROJENİN SONUÇLARI

1. İzinsiz işgal altındaki kamuya ait alan yeniden tüm kamunun kullanımına açıldı.

2. Sağlıksız (Su, Elektrik, Atık Su Sistemi olmadan) ve kaçak olarak inşa edilen yazlık barakalar yıkılarak

çevresel temizlik yapıldı. Alt yapı çalışması yapılarak, deniz ve toprak kirliliği önlendi.

3. Yerel halk toplantıları ile köylülerin istek ve görüşleri ile rekreasyon alanı projesi yapıldı.

4. Yerel halkın katılımı, gönüllü katkıları ve belediye öz kaynakları ile proje yerinde uygulandı.

5. Proje ile köye ait uzun yıllardır var olan köy tiyatrosu yerelde sahne edinmiş ve köy için etkinlik alanı

kazanılmış oldu.

6. Çocuklar ve Gençler başta olmak üzere tüm yerel halkın spor yapması için imkân yaratıldı. Alanda

düzenlenen spor kurslarıyla spora katılım her geçen gün artıyor.

7. Köylülerin kendi ürünlerini satabilecekleri üretici pazarı alanı yapılarak, yerel halkın kendi ürünlerinden

gelir elde etmesi ve ziyaretçilerin doğal ürünleri uygun ücretle temin etmesi sağlanmış oldu.



1. Balıklıova Semt Evi ve Köylü Kadınların İşleteceği Kafeterya binası inşa edilerek köylünün yaz kış

sosyalleşebileceği bir alan yaratılmış oldu.

2. Öncelikle kadın, çocuk ve engelli bireylerin yararlanacağı bu binada Kadın Sağlığı Eğitimi

Programı(KSEP), Kadın Hakları Eğitimi Programı(KİHEP), Liderlik, Girişimcilik, Dikiş, El Sanatları,

Hediyelik Eşya Üretimi, Hijyen, Geleneksel Gıda İşleme Yöntemleri gibi kurslar, çocuk ve gençler için

satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, ingilizce, el sanatları, geri dönüşüm, hak ve değerler eğitimi,

gençleri güçlendirme seminerleri ve köylümüzün talep ettiği tüm alanlarda eğitim düzenlenmesi ve

üretim yapılabilmesi için alan yaratılmıştır.

3. Köyde ikamet eden kadınlar için açılan kafeterya ile köylü kadınlar kendilerine ait bir işletmeye sahip

olma tecrübesi edinmekte, kolektif bir yapıyla ast üst ilişkisi olmaksızın üretim ve hizmet üretmekteler.

Gelir, gider, maliyet hesabı, basit kasa muhasebesi, insan ilişkileri gibi konularda uygulamalı eğitim

almaktadırlar. Bu işletme sayesinde kadınlar ekonomik olarak güçlenmekte ve üretim kabiliyetleri

artmaktadır.

4. Alanın düzenlenmesi, sahilin ve denizin temizlenmesi sonrasında köye ve ilçemize turizm amaçlı

ziyaretçi sayısı arttığından ekonomik katkı oluşturmuştur.
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