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Nilüferli vatandaşların sağlıklı ve mutlu bir kentte yaşaması
aidiyetinin oluşması için kültürel bilinçlilik anlayışı ile Nilüfer
BİSİKLETLİ KARTALLAR ZABITA EKİBİ kurulmuştur.

Dünyanın birçok şehrinde hava kalitesi kötüleşmektedir.
Diyabetli kişilerin yaklaşık üçte ikisi kentsel bölgelerde
yaşamaktadır.

Kentte yaşayan vatandaşlarımız kırsal kesimlerde
yaşayanlardan daha yüksek stres seviyelerine sahiptir.
Kentsel alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğuyla,
şehirlerin halk sağlığını korumak için daha iyi bir iş yapma
yükümlüğü sorumluluğu ile kurulan

BİSİKLETLİ KARTALLAR ZABITA EKİBİ,

aynı zamanda kentte yol hakkı paylaşımını da adil ve eşit hale
getirmenin çabası içinde olmaktadır.

Düşük karbonlu ve sürdürülebilir kentsel yaşam modellerinin
ve güvenli kent için vatandaş-zabıta diyalog iletişimi
modelinin de öncülüğü Belediyemizce yapılmış oldu.





•sera gazı emisyonlarının azaltılması

•vatandaşın sağlıklı bir kentte yaşaması
•Daha fazla spor

•Obezitenin önlenmesi ve fiziksel 
aktivitenin teşviki





•Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül

ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile Nilüfer

halkına (tüm yaş gruplarına) kentte güven ve huzur

bilincinin kazandırılması için gerekli olan koruyucu-

önleyici etkinliklerde bulunmak,

•Nilüfer’de sporu bir yaşam biçimi haline getirerek,

yapılan işin Nilüfer’de 160 km yi bulan yollarıyla

bisiklet kullanımını özendirmek, yaşam boyu spor

kültürünü, çevreye duyarlılığı, huzuru etkin kılmak

için çalışma yürütmek.







•Trafik yoğunluğundan kaynaklanan çevre

kirliliğine ve karbon salımının azaltılması

amacıyla bisiklet kullanımını özendirmek için

örnek olmak,

•Bisikletli Kartallar ile Nilüfer’deki Cadde ve

sokaklarda yüz yüze diyalog ve hizmet sağlamak,

ana caddeler haricindeki bölge ve sokaklara

ulaşarak devriye faaliyetleri esnasında tespit

edilen aksaklıkları ve vatandaş taleplerini

çözüme ulaştırmak,





2017-2018 öğretim yılında toplam 14 okulda 2480

öğrenciye zabıta mesleğinin tanıtımı, bisikletli

kartallar projesinin kültürel yaklaşımı, geleceğin

sürdürülebilirliği konularında detaylı seminerler

düzenlenmiştir.

Bisikletli Kartallar Zabıta timi, 2017 yılında 4

bisikletli etkinlik yaparak, zihinsel ve fiziksel

sağlığa özen gösterilmesi ve günlük yaşam

olanakları içinde okullar, işyerleri ve diğerleriyle

sağlklı yaşam tarzları oluşturmak için ortak

çalışmalarda bulunmaktadır







Nilüfer Bisikletli Kartallar timi oluşturulurken,

Nilüfer kentinde şehir sağlığı ve sağlıklı iletişim,

sürdürülebilir, paylaşılabilir hakların

savunulması, haksızlıkların önlenmesi için

gerekenlerin yapılmasında kolaylaştırıcı model

olması da hedeflenmiştir.

2025 yılına kadar karbon nötür olma

kararlılığının bir parçası olarak Nilüfer ilçesinde,

sağlıklı ve çevre dostu olmanın mümkün olduğu

kamusal bir sağlık ve güvenli kent

sürdürülebilirliği olacaktır.



Toplam 4 ortaokul, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf

düzeyinde 142 öğrenci için okuldan eve etkinlikleri

için kolaylaştırıcı,öncü destek görevini görmüştür.

2016 yılında gerçekleştirilen   eğitimlere  1048 

öğrencinin katıldığı, bu sayının 2017 yılında 2480 

olarak arttığı görülmektedir.

Okullardaki öğrencileri sağlıklı yaşama teşvik etmek 

amacıyla tanıtım broşürleri, kalem, defter, kask, 

bisiklet gibi ödüller verilmiştir

2016 yılından bu yana Nilüfer Bisikletli Kartallar timi 

eğitim ve etkinliklerinin hem etkinlik sayısı hem de  

katılım sayısı yıldan yıla artış göstermektedir. 







Nilüfer Bisikletli Kartallar Projesi; Sağlıklı Kentler Birliğinin

“Toplumsal Katılım”, “Toplumdaki Sağlık Seviyesini Artırmak”

ve “Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak“ “Güvenliğin

sağlanması”, “ Ulaşılabilirlik” “ilkeleri doğrultusunda

gerçekleştirilen bir projedir.

Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak birliğin 

kurulma amacına uygun stratejik hedeflere 2015-2019 

stratejik planında yer vermiştir. Nilüfer Bisikletli Kartallar 

Projesi Nilüfer Belediyesi Stratejik Planı’nda bulunan 

“Toplumsal Gelişim” “ Toplum Refahı ve Güvenliği” ana 

amacı altında bulunan hedeflerine uygun olarak dizayn 

edilmiştir. 



Toplumsal Gelişim ana stratejik amacının altındaki

“Nilüfer'in yaşam boyu kentsel aidiyet, güven ve kentsel 

huzurun içselleştirdiği bir sağlıklı kent olmasını sağlamak” ,

“Nilüfer’de yaşayanların paylaşılabilir haklarının ve kentsel 

ulaşılabilirlik  sorunların saptanması, giderilmesi, sosyal-

kültürel-sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması 

sonucunda   bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamı 

yaratılmasını sağlamak” 

Ve

“Nilüfer`de sosyal risk altındaki grupların tüm kentsel 

hizmetlerden yararlanmalarını, toplumsal yaşama dâhil 

olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak; bir arada ve 

eşit yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve 

değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek” 

hedefleri altında gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda proje “Sağlıklı Kent” olma adına stratejik plandaki birçok 

hedefi besleyen bir projedir.




