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SUNUŞ 

Şubat 2016  - Haziran 2017 tarihleri arasında farklı 43 kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgeler 

ve aynı zamanda çalışmaya özel kurgulanan araştırmalar kullanılarak hazırlanan veri tabanları bağlamında 

Malkara İlçesi’nde sağlığın doğrudan ve dolaylı belirleyicilerine ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu tespitler, 

Malkara İlçesi Şehir Sağlık Profili 2017 ’de bir araya getirilmiştir. 

Malkara Şehir Sağlık Profili 2017 de tespit edilen verilere dayanarak analiz ve sentez çalışmaları yürütülmüş; 

bu çalışmalar sonucunda Malkara İlçesi’nde, sağlığın bir bütün olarak iyileştirilmesine yönelik olarak 

Malkara İlçesi Sağlık Gelişim Planı’na başlatılmıştır. Gelişim Planı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak 

Dünya Sağlık Örgütü temel dökümanları incelendiğinde; anahtar kelimeler ve bağlayıcı hükümler tespit 

edilmiştir. Sağlığın geliştirilmesine yönelik önerilerin etkin bir şekilde mekansallaşabilmesi ve öncelikle 

kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Şehir Sağlık Profili verilerine bağlı olarak 

Malkara İlçesindeki mahallelerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri incelenerek kırsal, kentsel ve 

geçiş bölgesi niteliği sergileyen mahalleler belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında sağlıklı bir kent hedefine ulaşmanın en temel koşulu, tüm vatandaşların sağlık 

hizmetlerine kolay erişimi ve sağlık altyapısının yeterliliği ve etkinliği olarak ele alınmıştır. Yerel 

yönetimlerin yetki ve sorumlulukları temel alındığında ise Sağlıklı Kent Malkara vizyonuna ilişkin odaklar, 

sağlığın kapsamlı tanımı kapsamında; insan, toplum, çevre ve yönetim olarak belirlenmiştir. Bunlar aktif 

birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Her odağa ilişkin 

stratejik amaçlar ve bu amaçlara yönelik olarak eylemler önerilmiştir. 

İki aşamalı olarak yürütülen Sağlıklı Kent Malkara çalışmasının gerek Sağlık Profili gerekse Sağlık Gelişim 

Planı çalışmaları esnasında çalışmayı zorlaştırıcı kısıtlar ve kolaylaştırıcı olanaklar ortaya çıkmıştır. Bu Kısıt 

ve olanakların ele alınması ve eylem planına aktarılması, ileriki yıllarda  güncellenmesi gerekecek olan 

Sağlık Profili ve Gelişim Planı çalışmalarında ve aynı zamanda profil ve plan çalışmalarında yardımcı 

olacaktır. 

Şubat 2016 – Haziran 2017 tarihleri arasında Malkara İlçesi’nde farklı araştırma yöntemleri izlenerek 

yürütülen ‘Sağlıklı Kent Malkara’ çalışmasının kısıtları ve olanakları incelendiğinde veri toplamada yaşanan 

sıkıntılar en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer yandan yerel yönetimin sürece hazır olması ve 

mevcutta kurulmuş olan işbirliklerin varlığı en temel olanak olarak görülmektedir. 

 

Sağlıklı Kent Malkara Çalışmasının Kısıtları ve Olanakları 

Kısıtlılıklar Olanaklar 

-Veri toplamaya ilişkin sıkıntılar 

- Bu kapsam içerisinde kamu kurum ve 

kuruluşlarının katılımının istenen düzeyde olmaması 

- Kurulların tam anlamı ile oluşturulamaması 

 

-Sağlıklı kentler birliğine üyelik 

-Sağlıklı kent ile mutlu kent söyleminin entegre 

olabilme kapasitesi 

 

Malkara Şehir Sağlık Profili 2017 çalışmasının düzenli bir şekilde izlenmesi ve belirli aralıklarla 

güncellenmesi önemli ve gereklidir. Profil ve Profilin devamında hazırlanan Sağlık Gelişim Planı;  bu sürecin 

başlangıcı ve devamlı güncellenmesi ve takip edilmesi gereken  dökümanlardır. 
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Malkara Kent Sağlık Gelişim Planının Yasal Dayanakları 

Kent sağlık Gelişim Planının uluslararası dayanağı olan çerçeve metinler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Bildirgesi ve Çocuk Hakları Bildirgesidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü temel dökümanlarından birisi olan 

‘herkes için sağlık’ belgesi de gelişim planı çalışmasında temel yol gösterici belge olmuştur. 

Malkara Kent Sağlığı Gelişim Planı ulusal dayanağını T.C. Anayasası’nın 56. Maddesinden almaktadır. İlgili 

maddeye göre; 

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 

ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 

tasarruf ve verimi arttırarak , işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları 

denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası 

kurulabilir. 

Malkara Kent Sağlık Gelişim Planının ulusal temel dayanakları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Türkiye Ulusal Sağlık Stratejileri dokümanları bulunmaktadır. Ulusal stratejiler bağlamında temel 

hedefler, sağlıkta hakkaniyet, sağlıkta etkinlik, temel sağlık hizmetlerinin etkin sunulması, yaşam süresinin 

uzatılması ve yaşam kalitesinin arttırılması , kronik hastalıklarının arttırılması, kalp ve damar hastalıklarının 

azaltılması, bulaşıcı hastalıkların azaltılması yada tamamen ortadan kaldırılması, kanser hastalıklarının 

kontrol altına alınması ,kazalara bağlı ölüm, sakatlanma ve yaralanmaların azaltılması, ruh sağlığını bozucu 

ortamların düzenlenmesi, iyileştirici çalışmalar yapılması , her türlü bağımlılık yaratan tütün, alkol gibi 

maddelerin kullanımının azaltılması, çocuk ve gençlerin sağlığı, kadınların sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre 

sağlığının korunması, besin güvenliği, sağlıklı insan gücünün geliştirilmesi , sağlık bilgi sistemi, sağlıkla etik 

değerler, sağlık alanında araştırma ve geliştirme konularına odaklanmaktadır. 

Malkara Kent Sağlık Gelişim Planı , amacı ‘…sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi 

yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma 

kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek’ 

olarak tanımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4/ç maddesine dayanılarak hazırlanmış 

olan özel amaçlı bir eylem planıdır. 

Eylem Planı: Planların hayata geçirilmesine yönelik olarak dönüşüm, uygulama, altyapı gibi birbiriyle 

bağlantılı iş ve eylemlerin kurum, kuruluş ve diğer paydaşların ,bütçe, zaman , insan kaynağı  ve 

kurumsal kapasitelerin belirlendiği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerektiğinde 

idarelerce hazırlanan plandır. 

Sağlıklı Kent Olma Yolunda Malkara’nın Problem ve Potansiyelleri 

Sağlıklı bir kent olabilmek, bu amaçla da sağlıklı yaşam sürecinin sağlanabilmesi ve sağlıklı yaşam 

çevrelerinin oluşturulabilmesi için öncelikli olarak bu süreçleri olumsuz etkileyen unsurların tespit edilmesi 

gerekmektedir. Malkara Şehir Sağlık Profili kapsamında yürütülen çalışmalarda sağlığı doğrudan ve dolaylı 

etkileyen birçok değişken konu incelenmiştir. 
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Sağlık Profili çalışmasından elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edildiği üzere; 

Malkara İlçesi, gerek tarım, gerekse hayvancılık bakımından Türkiye genelinde önemli bir konuma sahiptir. 

İlçemiz hayvan sağlığı ve kalitesi bakımından Türkiye’ de önemli bir konuma sahiptir. 

Trakya’da hayvancılığın başkenti ‘Malkara’dır. İlçemizde bulunan kültür sığırları; Tekirdağ 

genelinde bulunan kültür sığırlarının %38 lik dilim ile 127.328 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahiptir. 

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği; ilçemiz sınırları dahilinde bulunan damızlık hayvanlarla 

ilgili soy kütüğü çalışmaları yapmaktadır. İlçede süt üreticilerinin kurmuş oldukları Malkara Süt Üreticileri 

Birliği bulunmaktadır.(2015 Yılı verilerine göre üye sayısı 1800 iken bu sayı 1500 e düşmüştür.) Malkara Süt 

Üreticileri Birliği’nin halka açık süt ve süt ürünleri satış yeri bulunmaktadır. 

Eski kaşar peynirleri denince Trakya; Anadolu ve Kars kaşarı gelir. Oysa yapısı, aroması ve üretim 

tekniği ile diğer kaşarlardan ayrı özelliklere sahip bir de Malkara eski kaşarı vardır. Türkiye’de en iyi 

eski kaşar peyniri Malkara’da üretilmekte olduğu; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ,Gıda 

Mühendisliği Bölümünce basına açıklanmıştır.  

İlçemizde Trakya Bölgesi’nin en büyük , Türkiye’nin 2. Büyük Et Kombine Tesisi 

bulunmaktadır. İstihdama olan katkısı göz önünde bulundurulduğunda göçün önlenmesinde çok önemli 

fayda sağlayacaktır. 

 İlçemiz Tekirdağ’ın en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi olması ile birlikte; bir o kadar da verimli arazilere 

sahiptir. İlçemizde işlenen tarım alanı %97.61dir. 

İlçemiz; kırsal yerleşimde olan ve okuma yazma oranı çok yüksek , eğitim ve öğretimde her sene başarılara 

imza atan bir ilçedir. Fakat kırsal yerleşim içinde olduğundan genellikle dışa göç vermektedir. Köyden 

mahalleye dönüşen mahallelerde genç nüfus yok denecek kadar azdır. Mevcut olan genç nüfus çevre illere 

ve Çerkezköy, Çorlu gibi sanayinin yoğun olduğu ilçelere göç etmektedirler. Nüfusunun içerisinde her ilden 

de göç almaktadır. Bu göçle gelen nüfus genellikle maden ve inşaat sektöründe çalışmaktadır. Hatta 1912 

yılı Mübadeleye kadar Rum ve Ermeni nüfus ta bulunmaktaymış. 

Son 2 yıldır ilçemizin nüfusu artmaktadır. Kırsal alanda azalan nüfus ve merkez nüfus az da olsa artmaktadır. 

Kentsel-kırsal nüfusun artması kentsel alanda yoğunluğun artacağı, yanı sıra yeni yerleşim alanlarının 

açılacağı ve bu bağlamda da kentsel alan yönelik teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçlarının artmaya devam 

edeceği anlamına gelmektedir. Az da olsa nüfus artışı olması, mekânsal açılmalara sebep olacaktır. Yerel 

yönetimler kalıcı nüfus üzerinden ödenek almakta ve bu nedenle kamu hizmetlerinin sunumunda sorunlar 

yaşamaktalar. 

İlçenin konut erişimi konusunda sıkıntı tespit edilmemiştir. Zaten hane halkı sayısı her geçen yıl 

düşmektedir. Mahalle bazında incelendiğinde merkez iki mahallede sıkıntı yaşanmaktadır. Bu mahallelere 

sağlıklı kent olma yolunda öncelik verilmelidir.  

Kamu tarafından sağlanan sağlık hizmeti uzman doktor yetersizliğinden dolayı yetersiz durudmdadır. Halk 

ilçe dışı özel ve kamu hastanelerine gitmektedir. 

Sağlıklı Kent Olma Yolunda Temel Prensipler 

Sağlıklı bir kent temiz, güvenli, yüksek kalitede fiziksel çevreler yaratan , bu süreçte ise dengeli ve 

sürdürülebilir bir ekosistemin devamlılığını gözeten eylemler içeren bir kenttir. Sadece fiziksel olarak sağlıklı 

değil, aynı zamanda toplumsal olarak da sağlıklı bir kenttir. Güçlü, dayanışma içinde başarılı toplumsal 

yapıya sahiptir. Sağlıklı bir kentte kentliler kültürel ve doğal mirasına sahip çıkar. Gelecek nesillere aktarmak 
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için gerekli önlemleri alırlar. Kentlilerin kentle ilgili kararlara katılımı ve kararlar üzerinde etkili olması 

beklenir. Sağlıklı bir kentte özellikle herkes tarafından ulaşılabilir, yeterli ve yüksek düzeyde sağlık ve 

bakım hizmetleri bulunur. 

Sağlıklı bir kent, en temelde, kapsayıcı, destekleyici , duyarlı ve kentlilerin farklı gereksinim ve 

beklentilerine yanıt verebilen bir kenttir. Diğer  yandan sağlıklı bir kent, ulaşılması gereken nihai bir sonuç 

değil, aynı zamanda bir süreç olarak değerlendirilmelidir. 

D.S.Ö.nün ‘ Herkes İçin Sağlık’ hedefine ulaşmak için belirlemiş olduğu temel prensipler bulunmaktadır. 

 Kamusal Hizmetlere Erişimde Eşitlik 

Farklı din, dil, ırk, kültür , sınıf , çevre ve düşünceden gelen her yaş grubu ve cinsiyetten birey ve 

topluluklara başta sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü kamusal hizmetin ağlanmasında eşit ve adaletli 

davranmak 

Sağlığın Geliştirilmesi 

Sağlığa yeni yaklaşım çerçevesinde bedensel değil, psikolojik, sosyal ve çevre sağlığı doğrudan ya da dolaylı 

olarak olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması  

Süreçlere Katılım 

Başta sağlık olmak üzere , her türlü eylem ve etkinlikte kurum ve kuruluşların ,ilgili özel sektörün, gönüllü 

grupların ve sivil toplum kuruluşlarının ve aynı zamanda toplumun katılımının sağlanması ve ortak karar 

verme süreçlerinin işletilmesi 

Sektörler Arası İşbirliği 

Sağlığın sadece bedensel değil aynı zamanda sosyal, psikolojik ve çevresel boyutları da olduğunun farkına 

vararak tüm bu boyutları etkileyen ekonomik, sosyal, kültürel değişkenlerin ve bu değişkenlere bağlı ortaya 

çıkan problemlerin bir arada değerlendirilmesi ve çözüne yönelik olarak ilgili sektörlerin etkin iş birliğinin 

sağlanması 

Destekleyici Çevreler 

Sürdürülebilir ve yaşanabilir sosyal ve fiziksel çevrelerin sağlanması amacıyla gerekli teknik ve sosyal 

altyapı çalışmalarının yürütülmesi, politikaların geliştirilmesi 

Dayanıklılık 

Ani bir şekilde değişen sosyal ve fiziksel şartlara karşı dayanıklı ve esnek olma ve hızlı refleks geliştirebilme 

Şeffaflık ve Güvenilirlik 

Sağlıklı Kent Eylem Planının ilgili kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliği ile hazırlanması, süreç ve sonuç 

ürünlerin herkesin erişimine açık olması ve yürütülen çalışmaların D.S.Ö. tarafından belirtilen göstergeler ile 

uyumlu ve ölçülebilir olması 

Malkara Kent Sağlık Gelişim Planı vizyonu Sağlıklı Kent Malkara’dır. Sağlıklı bir kent en temelde sağlık 

hizmetlerine erişebilen ve sağlık altyapısı yeterli olan bir kenttir. Ana stratejik amaçlar sağlık altyapısına 

erişim ve koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir. 

Vizyonun bileşenleri birey, toplum, yönetim ve çevre olarak ele alınmaktadır. 
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Aktif Birey; hayatının her aşamasında, bebeklikten yaşlılığa fiziksel ve zihinsel olarak hareketli ve etkin 

bireydir. Bütüncül olarak düşünüldüğünde barınma, barış, güvenlik, eğitim, gıda, gelir, sosyal adalet 

ekosistem açısından bireylerin olumsuz etkilenmemesi esastır. 

Kapsayıcı toplum yaklaşımında herhangi bir sosyal grubun dışarıda kalmasına izin vermeden 

tüm toplumsal grupların bir araya geldiği bir toplumsal yapının oluşması amaçlanmaktadır. Aidiyet duygusu 

güçlü, kendini kabul edilmiş hisseden , yardımlaşma, dayanışma ve beraber iş yapabilme kapasiteleri yüksek 

olacaktır. 

 

Yaşanabilir Çevre her yaş, cinsiyet, ırk, dil, inanç ve kültürden bireyin özgür , demokratik ve kapsayıcı bir 

sosyal ortamda yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlayan ; her 

bireyin fiziksel , sosyal , ekonomik ve ruhsal olarak var olabilmelerinin altyapısını oluşturan; sadece 

insanların değil bitki ve hayvanların da yaşam alanı olan kentsel veya kırsal nitelikteki yerleşimlerdir. 

Katılımcı Yönetim, sağlıklı bir kent vizyonunu hayata geçirebilmek için yönetsel süreçlere odaklanır. 
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1.1Hareketli Yaşam 

1.2Hayat Boyu Spor 

1.3 Aktif Yaş Alma 

1.4 Sağlıklı Gıdaya 

Erişim 

1.5Ekonomik Olarak 

Yeterlilik 

1.6 Hayat Boyu 

Öğrenme 

2.1 Aidiyet ve Kabul Edilmiş 

Hissetme 

2.2 Yardımlaşma, Dayanışma 

ve Birlikte İş Yapabilme 

2.3 Destekleyici Sosyal Ağlar 

3.1 Temiz Kent 

3.2 Yürünebilir Kent 

3.3 Bisiklet Dostu Kent 

3.4 Yüzülebilir Kent 

3.5Yaşam Alanı Parklar 

ve Nitelikli Açık 

Alanlar 

3.6 Dirençli ve Uyumlu 

Kentsel Çevre 

4.1 Ortak İ 

 

Sağlıklı Kent Olma Yolunda Ana Stratejik Amaç: Herkes İçin Sağlık 

1-Sağlık Altyapısına Erişim 

Birinci basamak sağlık kurumları toplumun kolay ulaştığı ve sürekli olan kurumlar olduklarından ,  insanların 

sağlıklı davranışlarının oluşturulup sürdürülmesinde önemli role sahiptir.15-49 yaşındaki kadınların düzenli 

olarak izlenmesi, gebeliklerinin tespit edilmesi, doğumlarının sağlık kurumlarında yapılması ve özellikle           

0-28 günde meydana gelen bebek ölümlerini önlemek için bebeklerin izlenmesi önemlidir. 

Sağlık altyapısına erişim; kronik hastalıklar açısından önemi ve etkinliği olan birinci basamak sağlık 

kurumları tarafından hastaların düzenli kontrolü ve herhangi bir istenmeyen etki geliştiğinde tedavi 

kurumlarına hasta sevk edilmesidir. Bu nedenle birinci basamak temel sağlık hizmetleri, birinci basamak 

sağlık birimlerinden sağlanmaktadır. Birinci basamak sağlık kurumlarının bireylerin yaşam alanlarında 

erişimlerinin sağlanacağı uzaklıkta, kolay erişilebilir bir yerde yer seçmesi önemlidir.  Aile sağlığı 

merkezlerinin coğrafi kapsayıcılığı ve bu birimlerde hizmet veren yeterli sağlık personelinin bulunması 

gerekmektedir. Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evince evinde 

ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, 
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tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri evde sağlık hizmetleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu hizmet , sağlık kurumları tarafından verildiği gibi, belediyeler tarafından da 

sunulabilmekte ve ya ilgili kurumlar ile işbirliği yapılabilmektedir. Ancak, Belediyemizin böyle bir imkanı 

yoktur.  

Mevcut Durum 

Genel anlamda sağlık birimi ve sağlık personeli sayıları incelendiğinde özellikle uzman doktor bulmakta 

zorlanmaktadır. Gelen doktorlar da en kısa sürede ilçeden gitmektedirler.  İkinci basamak sağlık 

hizmetlerinde sıkıntı yaşanmamaktadır. Malkara ilçesinde Malkara İlçesinde 2017 yılında hekim başına düen 

nüfus 2,873tür.Sağlık yönünden her uzman hekim bulunamadığından; ilçe halkı Tekirdağ ve Keşan’da 

bulunan özel ve kamu hastanelerinde gitmektedir. Bu noktada birinci basamak sağlık kurumlarında daha çok 

uzman hekimin görev alması gerekmektedir. Yoksa hastanemiz yeni yapılmış çok dizaynlı bir hastanedir. 

2014 yılı şehir içi ilk 10 dakikada vakaya ulaşım oranı %89,95 iken; 2014 kırsal bölgedeki vakaya ilk 20 

dakikada ulaşım oranı ise %76,46dır. İstatistikler gösteriyor ki her yıl kaza sayıları artmaktadır. Ancak 

müdehaleler de o oranda artmaktadır. Ülkemizde ve ilçemizde yaşlı nüfus, ortalama yaşam süresi ve buna 

bağlı olarak da görülen kronik hastalıklarda artmaktadır.2005’ten beri Sağlık Bakanlığınca sunulan evde 

sağlık hizmetleri içerisinde 2014 yılında toplam kayıtlı hasta 168, aktif hasta 15; 2015 yılında toplam kayıtlı 

hasta 195, aktif hasta 12; 2016 yılında toplam hasta 236, aktif hasta 19dur.Evde sağlık hizmetleriyle ilgili 

sıkıntı yoktur. 

Hedefler 

-1. Sınıf sağlık altyapısına ilişkin standartların artması 

-Aktif yaş almanın temelinde yatan bireyin sağlıklı olma halini destekleyecek her türlü hizmeti geliştirerek 

özel sektör , kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleştirilmesi 

Eylemler 

-Sağlık  hizmetlerinin etkin bir biçimde hizmet verebilmesi için öncelikle birinci sınıf sağlık kurumlarına 

sağlık personeli sayısının arttırılması amacı ile girişimlerde bulunulması 

-İmar planlarında sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi 

-Özellikle yaşlı ve çocukların sağlık taramalarına yönelik (Alzheimer belirtileri, ağız taramaları, göz taraması 

gibi) ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak çalışmalar geliştirilmesi 

-Evde bakım hizmetlerinin devam ettirilmesi ve mahalle muhtarları ile bu yönde görüşme yapılması 

2.Koruyucu ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri 

Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri, birçok hastalığın ortaya çıkmadan önce engellenmesi yönünde 

yürütülen sağlık hizmetleridir. 

Kronik hastalıkların risk faktörleri olan sigara içme, şişmanlık, şeker hastalığı ,akciğer tıkayıcı hastalıkları , 

kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar yaşam biçimi değişiklikleriyle önlenebilir. Bu 

yaşam biçimi değişikliklerinde belediyeler hem kentin fiziksel mekanına yönelik müdehaleler hem de sosyal, 

eğitsel programlar aracılığıyla çok etkili olabilir. 
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Mevcut Durum 

Malkara’da sağlık göstergelerine ilişkin takipler, kalıtsal hastalıklar v.b. konularda hizmetlerin etkin bir 

biçimde verildiği tespit edilmiştir. Bu konuların sürdürülmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 

içerisinde olmak ve devamlılığını sağlamak önemlidir.Ancak sağlığa ilişkin olarak Malkara ilçesinde 

doğumlar, ölüm nedenleri, kronik hastalıklar ve bildirimi zorunlu hastalıklar konularında sorunlar olduğu 

tespit edilmiştir. 

Türkiye’de doğumların %98i sağlık kurumlarında yapılırken; bu oran Malkara ilçesinde %99,6 ile Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Bebek ölümlerinin büyük bir kısmı da ; doğuştan var olan hastalıklara bağlı ve 

birçoğu önlenemez olup; tedavi edilemez nitelikte olan ölümlerdir ve en sık erken- neonatal dönemde 

(yaşamın ilk 7 günü) gerçekleştirmektedir. 

Malkara ‘da kronik hastalığı olan kişi sayısı yüksektir. Malkara Toplum Sağlığı Merkezi araştırması sonucu 

erkeklerde 35-50 yaş arası %42, 50-75 yaş arası %57, kadınlarda 50-75 yaş üzeri %30, 75 yaş arası %68i ,0-

15 yaş arası %2 ile damar sistemi hastalıklarının birinci sırada yer aldığı görülmüştür. Öncelikle yapılacak 

eylem kalp damar hastalığı ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasını önleyici ve sağlığı geliştirici kamusal 

hizmetlerin arttırılmasıdır. Malkara ‘da  yaş artışı ile kronik hastalıkların arttığı ve özellikle 60 yaşından 

sonra her iki kişinden birinde kronik hastalık bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan kronik hastalıkların 

cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde kadınlarda erkeklere göre kronik hastalığın daha az görüldüğü 

belirlenmiştir. Bu nedenle kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde yaşlılara ve erkeklere özel önem 

verilmelidir. Yapılan araştırmada Malkara’da kadınlar, erkeklere göre 10 yaş daha fazla yaşamaktadır.  

Malkara Toplum Sağlığı verilerine göre, kadınlarda en çok cilt kanseri görülmektedir. Erkeklerde ise en çok 

prostat kanseri, kolon kanseri ve pankreas kanseri görülmektedir. 

Erkeklerde1. Ölüm nedeni kalp damar hastalıkları, 2. Neden serebral hastalıklar ve kanamalar,3. Neden 

koahtır. 

Kadınlarda 1. Sırada serebral hastalıklar ve iç kanamalar, 2. Sırada koah, 3. Sırada kalp damar hastalıklarıdır. 

 

Hedefler 

-Kadın, anne, çocuk sağlık düzeyinin yükselmesi 

-Kronik hastalıkların görülme sıklığının azalması 

-Bağımlılıklar, fiziksel aktivite yetersizliği, kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin azalması 

-Hayvan sağlığı konusunda verilen hizmetlerin artması ve çeşitlenmesi 

Eylemler 

-Kadın, anne, çocuk sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik olarak aile planlaması hizmetleri ve anne-

çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunun yaygınlaştırılması  

-Kronik hastalıklardan nasıl korunabileceğine dair kampanyalar yürütülmesi ve bilgilendirme çalışmalarının 

yapılması; kronik hastalıkların azaltılması amacı ile hareketli yaşam, hayat boyu spor gibi stratejik amaçlar 

kapsamında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi 

-Bağımlılıklar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının düzenlenmesi 

-Sağlıklı yaşama ilişkim bilinçlendirme programlarının ve kampanyalarının düzenlenmesi; bu yönde 

Belediye tarafından düzenlenmekte olan etkinlik sayısının ve çeşitlerinin arttırılması  
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Ana Stratejik Amaç 1- Sağlık Altyapısına Erişim 

Hedefler  Eylemler  Paydaşlar Öncelik Mekansal 

Öncelikler 
 

Sağlık hizmeti 
altyapısına ilişkin 

standartların 

sağlanması 
Aktif yaş almanın 

temelinde yatan 
bireyin sağlıklı olma 

halini destekleyecek 

her türlü hizmeti 
geliştirerek özel 

sektör, kamu ve sivil 

toplum kuruluşları 
işbirliği ile 

gerçekleştirilmesi 

Malkara İlçesi’nin mekânsal gelişme dinamikleri 

gözden geçirilerek uygulama imar planlarında 
sağlık hizmetine ilişkin verilmiş olan kararların 

gözden geçirilmesi, kentsel standartlara ilişkin 

çalışmaların yürütülmesi 
 

Mimarlar Odası 

M.y.o. 
0-12 ay İlçe bütünü 

Sağlık birimi yapılabilecek yeterli kamusal 

alanların ayrılması bu yönde mevcut üst ölçekli 
planlar ve imar planlarının gözden geçirilmesi 

 

Malkara 

Belediyesi,İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü  

0-12 ay Merkez 

mahallelerde 

Sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekide hizmet 
verebilmesi için öncelikle 1. ve 2. Derece sağlık 

kuruluşlarında sağlık personeli sayısının arttrılması 

amacı ile girişimlerde bulunulması 

 

Toplum Sağlığı 
Müdürlüğü  

 

0-12 ay  

Özellikle yaşlı ve çocukların sağlık taramalarına 

yönelik(Alzheimer belirtileri, ağız ve diş taraması, 

göz taraması gibi)ilgili kurumlarla, sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalar 

geliştirilmesi 

Toplum Sağlığı 

Müdürlüğü  

Sağlık Ocakları 

0-12 ay  

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 
Kadın, anne, çocuk 

sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi 

 Aile planlaması 

hizmetleri ve anne-
çocuk sağlığı 

hizmetlerinin 
sunumunun 

yaygınlaştırılması amacı 

ile diğer sağlık 
kuruluşları ile işbirliği 

içerisinde bilgilendirme, 

bilinçlendirme ve yanı 
sıra tarama çalışmaları 

yürütülmesi 

İlçe Toplum Sağlığı 

Merkezi ve İlçede 
Bulunan ASMler  

0-24 ay Öncelikli olarak kırsal alanlar 

Kronik hastalıkların 

görülme sıklığının 
azalması 

Kronik hastalıklardan 

korunmak için çeşitli 
kampanyalar yürütmesi, 

bilgilendirme çalışması 

yapması 

İlçe Toplum Sağlığı 

Merkezi ve İlçede 
Bulunan ASMler 

0-24 ay  

Bağımlılıklar, fiziksel 

aktivite yetersizliği, 

kötü beslenme gibi 
sağlığı olumsuz 

etkileyen faktörlerin 

azaltılması 

Özellikle sigara 

alışkanlığına karşı etkin 

kampanyalar 
yürütülmesi, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile 

ortaklıklar yapılması 

İlçe Milli Eğitim İlçe 

Toplum Sağlığı 

Merkezi 

0-24 ay Özel mahalleler öncelikli 

 

Sağlıklı Kent Olma Yolunda Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Eylemler 

1-Aktif Birey 

Aktif birey, hayatının her aşamasında, bebeklikten yaşlılığa fiziksel ve zihinsel olarak hareketli ve etkin 

bireydir. Bütüncül olarak değerlendirildiğinde barınma, barış,  güvenlik, eğitim, gıda, gelir, sosyal adalet, 

ekosistem açısından bireylerin olumsuz etkilenmemesi esastır. 
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1.1.Hareketli Yaşam 

 

Hareketli Yaşam, bireylerin hayatının her aşamasında fiziksel olarak hareketli ve etkin olduğu bir yaşam 

biçimidir. Hareketli bir yaşam sürmek ve gün boyu aktif olmak kasları, kalbi ve akciğerleri çalıştırır ve 

hastalık risklerini azaltır. Yapılan günlük fiziksel aktivitelerin artması durumunda birçok sağlık probleminin 

önüne geçilebilmektedir. Kronik hastalıklarla yaşama tarzı benimsenmelidir. Ruhsal ve bedensel gelişim için 

gençler ve çocuklarla oyun ve aktiviteler önemlidir. 

 

Mevcut durum 

Malkara Şehir Sağlığı verilerine göre Malkara’da yaşayan birçok kişi gündelik yaşamında yürüyerek 

çözmekte aktiftir. İlçe merkezi çok eğimli bir bölgeye kurulduğundan yürümek ilçe halkını özellikle yaş 

almakta olan yaş gurubunu zorlamaktadır. İlçe coğrafi açıdan eğimli olmasından dolayı yürümek yerine araç 

kullanmayı tercih etmektedir. Eğimin çok olduğu ilçede özellikle hareketli yaşamın hayata geçirilebilmesi 

için gerekli fiziksel ortamların eksikliği ve niteliğinin düşük olmasına ilişkin düzeltilmesi gereken konuların 

olduğu tespit edilmiştir. Hareketli yaşamın hayata geçirilebilmesi için fiziksel ortam eksikliği vardır. Fiziksel 

ortamın eksikliği ve niteliğinin düşük olmasından dolayı yürüyüş yollarının yapılması halinde hareketli 

yaşam desteklenmiş olacak ve hareketli yaşam tarzının değişmesi sağlanarak daha stressiz , ruhsal açıdan 

daha sağlıklı bireyler oluşacaktır. 

 

Hedefler 

-Çocuk oyun alanları ve spor alanlarında vakit geçiren çocukların ve gençlerin sayısının arttırılması 

-Kadınların daha hareketli olması 

-Hareketsizliğe bağlı kronik hastalıkların görülme sıklığının azaltılması 

-Araba kullanımından çok yürüyüşe teşvik edilmesi 

-Yürüyüş yollarının yapılması 

Eylemler 

-Hareketli yaşam kampanyalarının düzenlenmesi; hareketli yaşamın önemine ve faydalarına ilişkin 

bilgilendirici sokak etkinlikleri, ilçede yarışmalar düzenlenmeli( belirli sürede yürüyüşle en fazla adım 

ve/veya bisikletle en fazla km yapan vatandaşlara teşvik edici hediyeler verilmesi ) ve yayınlar yapılması 

-Hareketli yaşama yönelik etkinliklerinin sayısının ve sıklığının arttırılması 

-Bisiklet ve ATV yollarının rota olarak belirlenmesi, bu rotalarda su, tuvalet ihtiyacı ve yeme ,içme, 

dinlenme noktaları gibi teknik altyapı imkanlarının planlanarak tasarlanması 

- Otopark yapılması ve ilçenin trafik sorununa çözüm bulunması, imar planına işlenip uygulamasının 

yapılması 

-Yürüyüş yollarının niteliği ve niceliğine göre yapılması, planlama ve tasarım çalışmalarının hazırlanacak 

kentsel tasarım rehberi doğrultusunda yürütülmesi 

-Oyun alanlarının içerisinde hareketli oyunlara imkan sağlayacak tasarım çözümlerinin üretilmesi, kentsel 

tasarım rehberinde bu çözümlere yer verilmesi 

-Kadınların ve çocuklu kadınların dışarıda daha çok vakit geçirmesinin ve daha hareketli olmasının 

sağlanması; bu amaçla kentsel tasarım rehberi kapsamında tasarılar ve standartlar üretilmesi 

 

1.2.Hayat Boyu Spor  

 

Hayat Boyu Spor, bireylerin sadece hareketli bir yaşam benimsemesi değil, aynı zamanda düzenli bir 

şekilde fiziksel aktivite yapması anlamına gelmektedir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizliğin her yıl dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu 

belirtmektedir. Bu nedenle yetişkinler için haftada 150 dakikalık orta yoğunlukta koşu ,tempolu yürüyüş gibi 

terleten ve nefes kesen herhangi bir spor aktivitesinin yapılması gerekmektedir. Çocuklar  ise her gün en az 
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60 dakikalarını fiziksel olarak aktif geçirmeleri gerekmektedir. Spor, kronik birçok hastalığın önlenmesi 

açısından önemli iken, aynı zamanda madde bağımlılığı ,sosyal uyum ve toplumsal etkileşim gibi konularda 

da etkili bir araçtır. 

 

Mevcut durum 

Malkara’da egzersiz amaçlı spor yapan kişi sayısı çok düşüktür. 

 

Hedefler 

-Düzenli spor yapan kişi sayısının artması 

-Belediye’nin sunduğu kurslarda spor eğitimlerinin kalitesinin ve fiziksel alt yapısının artması 

 

Eylemler 

-Spor amaçlı yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi; bu güzergahlara kentsel tasarım rehberi kapsamında 

tasarlanacak(yürüyüş ağını, başlangıç ve bitiş noktalarını, kaç kilometre gidildiğini gösterir) bilgilendirme 

levhaları yerleştirilmesi 

-Park sayısının arttırılması, parkların yürüyüş güzergahları ve bisiklet yolları ile ilişkinin iyi 

kurgulanması 

-Çeşitli spor etkinlikleri ve kampanyaları düzenlenmesi, yarışmalar yapılması ( mahalle spor takınları 

kurulması ve bunlar arası müsabakaların yapılması); İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda sporun 

yaygınlaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi( okul takımları kurulması, okullar arası 

müsabakaların düzenlenmesi v.b.) 

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Malkara İlçe Belediyesi ile işbirliği içinde yeni spor 

alanlarının oluşturulması; bu spor alanları için imar planlarında gerekli donatı alanının ayrılması ; 

teknik personel ve malzeme desteği sağlanması 

 

1.3.Aktif Yaşlanma 

 

Aktif yaşlanma; toplumdaki yaşlı bireylerin belirli bir yaş sonrası ya da emeklilikle beraber kendilerini izole 

etmemeleri, toplum içerisinde aktif ve verimli olmaya devam etmeleri, bu yönde de kapasitelerinin, 

yeteneklerinin ve gerek kendilerine gerekse çevrelerine verebileceklerinin farkına varmaları anlamına 

gelmektedir. 

 

Yaşlanma, bireylerin bedensel ,ruhsal ve sosyal yönden gerilemeye neden olan doğal bir süreçtir. ’Yaşlı’ 

sözcüğü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri grup için kullanılmaktadır. Yaşlılık, hastalıkla eş 

anlamlı değildir ve sağlıklı yaşlanma mümkündür. Bu nedenle yaşlılık döneminde; sağlık sorunları, 

ekonomik sorunlar, barınma sorunları ve yaşlılığa uyum sorunları gözetilerek hizmet ve politikalar 

belirlenmelidir. 

 

Sağlıklı ve uzun süreli yaşlılık dönemini sağlamak için yaşlıların sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri 

yönünde temel hizmetlerin verilmesi önemsenmelidir. 

 

Aktif bir şekilde yaşlanan birey, temel ihtiyaçlarını etkin bir biçimde giderebilmektedir; ancak diğer yandan 

da kırılgan olanların mutlak korunduğu bir yapıya ihtiyaç vardır. Aktif yaşlanmanın sağlanabilmesi için 

yürütülecek hizmetlerde yaşlı nüfusun toplumsal yaşamın her alanına ve anına katılımı teşvik edilmelidir. 

 

Mevcut Durum 

 Malkara İlçesinde TÜİK 2016 yılı verilerine göre 60 yaş ve üstü yaşlı nüfus oranı %22.80dir. Bu durum 

ilçede nüfusun giderek azaldığını göstermektedir. Nüfus piramitleri de incelendiğinde de nüfusun yaşlanmaya 

devam edeceği ve yaşlı nüfus oranının ileriki yıllarda daha da artacağını söylemek mümkündür. Bu nedenle 
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Malkara’da önümüzdeki yıllarda yaşlı sağlığına yönelik hizmetlerin artırılması , nüfusun yaşlanmasına bağlı 

olarak ortaya çıkabilecek sorunlar ve temel gereksinimler için bugünden önlem alınması önemlidir. 

 

Yaşlı nüfusa yönelik olarak Malkara İlçesi’nde Huzurevi yapılmış olup açılacaktır. 

Malkara Belediyesi tarafından yürütülen sosyal ve kültürel etkinlikler ile yaşlı nüfusun toplumsal hayata 

uyumu ve katılımı sağlanmalıdır. Aktif yaşlanmaya yönelik belirlenecek eylemlerin hayata geçirilmesinde 

yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgelerin öncelikli olarak ele alınması önemlidir. 

 

Hedefler 

-Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirici, koruyucu , tedavi ve rehabilite edici hizmetler olarak bir 

arada planlanması ve sunulması 

-Bireylerin yaşlandıklarında bağımsızlıklarını korumaları ve ekonomik yönden üretkenliklerini 

sürdürmelerinin sağlanması 

 

Eylemler 

-Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun tespiti ve evde bakım hizmetlerinin arttırılması, bu konuda ASM’ler ile 

işbirliği yapılması ve Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmesi 

-ASM’ler tarafından yaşlı nüfusa yönelik izlem programlarının başlatılması için Sağlık Bakanlığı ile gerekli 

girişimlerin yürütülmesi 

-Yaşlı ve emekli nüfusun vakit geçirebileceği kamusal kullanımlarının çeşidinin ve sayısının arttırılması; bu 

amaçla aktif yaş alma evlerinin oluşturulması gerekmekte olup; bunu yaparken yaşlı ve emekli nüfusun 

yoğun olduğu bölgelerin seçilmesi gerekmektedir. 

 

1.4.Sağlıklı ve Güvenli Gıdaya Erişim 

 

Sağlıklı ve Güvenli Gıdaya Erişim en temel insan haklarından biridir. Erişilen gıdaların yeterli olması ve 

dengeli beslenmeyi sağlayacak nitelikte olması sağlığın temel koşullarındandır. 

Sağlıksız gıda ve beslenme bozuklukları çocuklarda, gençlerde ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Ayrıca 

alım gücü düşük kesimlerde de sağlıklı gıdaya erişim ve yeterli beslenme konusunda sorunlar yaşamaktadır. 

Gıda güvenliğinin olmaması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamadığı durumlarda özellikle bebek, 

gebe, yaşlı gibi hassas gruplar olmak üzere toplumda birçok hastalık, büyüme ve gelişme gerilikleri 

çıkmaktadır. 

 

Mevcut Durum 

Malkara İlçesi’nde içme suyu denetimleri, gıda sertifika kontrolü, hijyen belgesi, temizlik, son kullanma 

tarihi, gramaj kontrolünü  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve son 

kullanma tarihi, işyeri açma çalışma ruhsatı, fiyat etiketleri, fiyat tarifesi, gramaj kontrolü , Bakanlığın 

verdiği ürünlerin olup olmadığı Malkara İlçesi  Zabıta Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. 

 

Hedefler 

-İnsanların sürdürülebilir, güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirecek 

gıdaları satın alma ve tüketme hakkına sahip olmaları güvence altına alınması 

-Üretici Kooperatiflerinin kurulması 

 

Eylemler 

-Yerel üreticinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesi; bu amaçla yerel tohum kullanımının 

yaygınlaştırılması, yerel tohum takas şenliği düzenlenmesi, ayrıca kompost  ünitesi kurarak sağlıklı gübre 

üretiminin ve dağıtımının sağlanması( yazılımı devam eden projemiz var)  

-Üretici ve tüketici arasında aracısız pazarların sayısının arttırılması; yanı sıra çeşitliliğinin arttırılması 
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-Yerel ve geleneksel gıda üreticilerinin tespit edilmesi; kurulacak üretici kooperatifi bünyesinde bir araya 

getirilerek markalaşmalarının ve daha fazla tüketiciye ulaşmalarının sağlanması; böylelikle bir yandan da 

evde yapılan yerel ve geleneksel üretimin denetimli yapılmasının sağlanması  

 

1.5.Ekonomik Olarak Yeterlilik 

Ekonomik olarak yeterlilik, bir hane halkının sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için yeterli maddi kaynağı 

olması demektir.  Yeterlilik,  hane halkının algısı ile değişebileceği gibi, ekonomik olarak yeterliliğin en alt 

seviyede geçim rakamları ile örtüşmesi gereklidir. 

 

Mevcutlu Durum 

Malkara Kent Sağlığı Araştırması verilerine göre Malkara İlçesi’nde ortalama hane halkı geliri,ülke hane 

halkı gelirinin üzerinde seyretmektedir. Geçimi tarıma, hayvancılığa, linyit kömürüne dayalı olan ilçe 

olduğundan gelir seviyesi, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Malkara’nın neredeyse yarısı maden ruhsatına 

sahiptir. 

Hedefler 

-Ekonomik eşitsizliklerin azalması 

-Kadınların aktif olarak iş hayatına dahil olması 

 

Eylemler 

-Kadınların aktif olarak iş hayatına dahil olabilmesi için destek hizmetlerinin arttırılması. 

-Ekonomik olarak kırılgan grupların tespit edilmesi ve düzenli gelir kaynağı yaratmaya yönelik olarak 

desteklenmesi 

-Meslek edindirme ve üretimde ara kademe personel yetiştirmeye yönelik olarak sivil toplum kuruluşları 

tarafından eğitim verilebilmesi için bağlantıya geçilmesi, ihtiyaç duyulan istihdam alanlarının tespit edilerek 

eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimin sürekli sağlanması 

 

1.6.Hayat Boyu Öğrenme 

 

Hayat boyu öğrenme; okul ile sınırlı kalmayan, hayatın her alanında, evde, işyerinde, kurslarda 

gerçekleşebilen, yaş, cinsiyet ,sosyal , ekonomik durum ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir 

engel olmadan sürdürülebilen öğrenme faaliyetidir. Temelinde, bireyin kendini geliştirmesi vardır. Hayat boy 

öğrenmenin sağlık ile doğrudan ilgili olduğu kısım sağlık eğitimidir. Bireylerin kendi sağlıklarını nasıl 

koruyabilecekleri ve sağlık hizmetlerini uygun bir biçimde nasıl kullanabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmeleri ve olumlu davranışlar kazandırılmaları için yapılan planlı çalışmalara sağlık eğitimi adı 

verilir. Sağlık eğitimi, bireyin sağlığını koruması ve geliştirmesi konusunda farkındalığı arttırır. Sağlıklı bir 

toplum ve sağlıklı bir kent yaratmak için öncelikli olarak bilinçli vatandaşlara ihtiyaç vardır. 

 

Mevcut Durum 

Hayat boyu öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve vatandaşların bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak 

çeşitli kurum ve kuruluşlar, kampanyalar, eğitimler ve benzeri bilgilendirme toplantıları düzenlemelidir. 

 

Hedefler 

-Kişisel gelişime yönelik kurs sayısının, çeşidinin ve katılımcı sayısının artması 

-Kamu kurumları yanında sivil toplum kuruluşları tarafından kurs ve eğitimlerin verilmesi 

-Sağlık eğitimi alan birey sayısının artması 
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Eylemler 

-Bireylere sağlığı koruyan ve geliştiren davranışlar kazandırmaya yönelik olarak verilecek eğitimlerin 

yaygınlaştırılması amacı ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapılması ; 

bu eğitimler için Belediye’nin TSM’lerine destek olması, sağlık eğitimi kapsamında fiziksel aktivitenin 

arttırılması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sigara başta olmak üzere madde kullanımının 

önlenmesi konularına öncelik verilmesi 

Odak 1 : Aktif Birey 

Stratejik Amaç 1.1.Hayat Boyu Spor 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Düzenli spor yapan kişi 

sayısının arttırılması 

Spor amaçlı yürüyüşler için 
güzergahlar belirlenmeli 

Malkara Belediyesi 

0-12 ay 

Nüfus yoğunluğundan 
fazla olduğu kentsel ve 

geçiş niteliği sergileyen 

mahalleler 
İlçede bulunan park sayısının 

arttırılması, bu parklara 

yürüyüş          güzergahları ve 
bisiklet yolları ile ilişkinin iyi 

kurgulanması 

Malkara Belediyesi 

0-12 ay 

Yeni park alanları için 

özellikle kırsal nitelik 

sergileyen mahalleler 

Çeşitli spor etkinlikleri ve 

kampanyaları düzenlenmesi, 
yarışmalar yapılması, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

ilkokullarda sporun 
yaygınlaştırılmasına yönelik 

ortak çalışmalar yürütülmesi 

( okul takımları kurulması, 
okullar arası müsabakaların 

düzenlenmesi v.b. 

İlçe Gençlik Hizmetleri ve 

Spor Müdürlüğü, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İlçe 

Toplum Sağlığı Merkezi, 

STK’lar 
0-24 ay 

 

Belediyenin sunduğu 
kurslarda spor eğitim 

kalitesinin arttırılması ve 

fiziksel alt yapısının 
arttırılması 

Mevcut spor dallarına 
yönelik profesyonel kulüp 

hizmetleri kalitesinde ve 

yüksek alt yapı imkanları 
sağlanarak her yaştan 

sporcuların yetiştirilmesi 

İlçe Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü 

0-6 ay  

Malkara Belediyesi 
bünyesinde lisanslı sporcu 

sayılarının arttırılması 

Akademi bünyesinde 
öncelikle mevcutta verilen 

kursları ve daha sonra 

eklenecek farklı spor 
dallarını destekler şekilde 

spor takımlarının 

oluşturulması 

İlçe Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü 

0-6 ay  

Spor tesislerinin sayısının 
artması 

Spor eğitim saha ve 
salonlarının yer aldığı Spor 

Merkezinin kurulması  

İlçe Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü 

Malkara Belediyesi 

 Spor tesisinin kapsamlı 
olması 

 

Odak 1: Aktif Birey 

Stratejik Amaç 1.2.Aktif Yaşlanma 

Yaşlılara yönelik sağlık 
hizmetlerinin geliştirici, 

koruyucu tedavi ve 

rehabilite edici 

hizmetler olarak bir 

arada planlanması ve 

sunulması 

Yalnız yaşayan nüfusun 
tespiti ve evde bakım 

hizmetlerinin 

arttırılması, bu konuda 

ASM ile işbirliği 

yapılması ve Malkara 

Toplum Sağlık Merkezi 
ile ortak çalışmalar 

yürütülmesi 

İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı 

Müdürlüğü 

Toplum Sağlığı 

Merkezi ASMler 

0-12 ay  

Bireylerin 
yaşlandıklarında 

bağımsızlıklarını 

korumaları ve 
ekonomik yönden 

üretkenlerini 

sürdürmeleri sağlanması 

Yaşlı ve emekli nüfusun 
vakit geçirebileceği 

kamusal kullanımlarının 

çeşidinin ve sayısının 
arttırılması 

Malkara Belediyesi 0-12 ay  
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Odak 1: Aktif Birey 

Stratejik Amaç 1.3. Sağlıklı ve Güvenli Gıdaya Erişim 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

İnsanların 

sürdürülebilir, 

güvenilir, uygun fiyatta 
, kaliteli, sağlıklı 

beslenme 

alışkanlıklarını 
geliştirecek gıdaları 

satın alma ve tüketme 

hakkına sahip olmaları 
güvence altına alınması 

Gıda üretilmesi ve satılması 

aşamalarında düzenli zabıta 

denetimlerinin İlçe Gıda,Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 

işbirlikleri yapılması 

İlçe Gıda Tarım 

Müdürlüğü, 

Malkara Belediyesi 

0-6 ay Kırsal ve geçiş bölgesi 

niteliği gösteren 

mahallelerde yerli 
üreticinin 

bilinçlendirilmesi 

 

Odak 1: Aktif Birey 

Stratejik Amaç 1.4.Ekonomik Olarak Yeterlilik 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Ekonomik eşitsizliklerin 
azaltılması 

Meslek edindirme 

kurslarının 
yaygınlaştırılması 

İlçe Nüfus Müdürlüğü 

 
İlçe Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Müdürlüğü 

 
 

0-12 ay 

Mahalle nüfusları gözetilerek ; 

özellikle erişimi yüksek merkez 

mahallelerde 

Ara kademe personel 

yetiştirmek adına ilçede 

ihtiyaç duyulan 
istihdam alanlarının 

tespit edilerek buna 
yönelik olarak verilecek 

eğitimlerin belirlenmesi 

0-12 ay 

Ekonomik olarak riskli 

grupların tespit edilmesi 
ve gelir kaynağı 

yaratamaya yönelik 

desteklenmesi 

0-12 ay 

Kadınların aktif olarak 

iş hayatına dahil olması 

Kadınlara destek 

hizmetlerinin 

arttırılması  

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

0-6 ay Çocuk sayısının fazla olduğu 

Hacıevhat ve Gazibey 

Mahallelerinde öncelikli olarak 

 

Odak 1: Aktif Birey 

Stratejik Amaç 1.5.Hayat Boyu Öğrenme 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Meslek 

edinme ve 

hobilere 
yönelik kurs 

sayısının ve 

katılımcısının  
artması 

Yeni kursların ve eğitim modüllerinin hayata 

geçirilmesi 

Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü  
İlçe Nüfus Müdürlüğü 

İlçe Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Müdürlüğü 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

M.Y.O. 
Meslek Odaları 

STK’lar 

Özel Sektör 

0-12 ay 
Mahalle nüfusları 

gözetilerek ve mahalle 
içerisinde erişim 

olanakları dikkate 

alınarak; özellikle 
erişimi yüksek merkez 

mahallelerde 

Bilgi teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması, hayat boyu öğrenmenin 

evde de devamının sağlanması 

0-24 ay 

Dezavantajlı gruplar için öze çalışmalar 
yürütülmesi 

0-9 ay 

Sağlık 
eğitimi alan 

birey 

sayısının 
arttırılması 

Bireylere sağlığı koruyan ve geliştiren 
davranışlar kazandırmaya yönelik olarak 

verilecek sağlık eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması amacı ile kamu ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapılması; 

bu eğitimler için sağlık eğitimi kapsamında 

fiziksel aktivitenin artırılması, yeterli ve 
dengeli beslenmenin sağlanması, temel 

sağlık davranışlarının oluşturulması, sigara 
başta olmak üzere bağımlılık yapıcı madde 

kullanımının önlenmesi konularına öncelik 

verilmesi 

İlçe Halk Sağlığı 
Müdürlüğü 

İlçe Toplum Sağlığı MYO 

STK’lar 

0-24 ay 

Tüm mahallelerde 
erişim sağlanması 
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2.Kapsayıcı Toplum 

 

Kapsayıcı toplum yaklaşımında herhangi bir sosyal grubun dışarıda kalmasına izin vermeden tüm toplumsal 

bileşenlerin bir araya geldiği bir toplumsal yapının oluşması amaçlanmaktadır. Aidiyet duygusu güçlü birey 

ve gruplardan oluşan böyle bir yapı içerisinde yardımlaşma, dayanışma ve beraber iş yapabilme gücü yüksek 

olacaktır. 

 

2.1.Aidiyet ve Kabul Edilmiş Hissetme 

İnsanların bir arada olduğu her ortamda, aidiyet büyük önem taşımaktadır. Emek vermeyi, paylaşımda 

bulunmayı ve karşılıklı saygı göstermeyi bünyesinde barındıran aidiyet oldukça zor kazanılan bir duygudur. 

Aidiyet duygusu yüksek oldukça toplumsal kültürün sağlıklı gelişmesi sağlanmaktadır. 

 

Mevcut Durum 

İlçemizde göçle gelen nüfus kendini kabul edilmiş görmektedir 

 

Hedefler 

-Farklı gruplar arasında etkileşim ve iletişim olanaklarının artması 

-Kaynaşarak yaşama pratiklerinin niceliksel ve niteliksel olarak artması 

 

Eylemler 

Göçle gelen nüfusa yönelik yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi için kamu kurumları, özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapılması, bunu desteklemek amacı ile Belediye bünyesinde farklı 

toplumsal grupların katılabileceği kişisel gelişim, meslek edindirme be hobi kurslarının düzenlenmesi (bu 

şekil kurslar, göç alan nüfusa aidiyet duygusu aşılar.) 

 

2.2. Destekleyici Toplumsal Ağlar 

İnsanlar arasındaki ilişkiler, toplum içerisinde var olan bireylerin kendi yaşam alanlarını, bu alanların 

sınırlarını, niteliklerini ve bu alan içerisindeki davranışlarını belirleyen önemli bağlardır. Bu bağlar, 

bireylerin ve toplumların inşaasındaki önemli yapı taşları olarak değerlendirilebilir. Destekleyici toplumsal 

ağlar, bireyler ve toplumlar üzerinde olumlu etkilere sahip ilişkilerin oluşturduğu karmaşık bir olgudur. 

 

Mevcut Durum 

Belediye’nin düzenlediği sanatın ve sporun çeşitli dallarına yönelik kurslar kırılgan gruplardaki bireylerin 

bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel durumlarını olumlu desteklemektedir. 

 

Hedefler 

-Kırılgan gruplar ile diğer yerel gruplar arasındaki bağın güçlenmesi 

-Toplumsal ağların var olabileceği kamusal mekanların sayısının artması 

-Toplumsal ağların güçlenmesi ve devamlılığın sağlanması 

 

Eylemler 

-Göç alan nüfusa yönelik dernekler ile Belediye işbirliğinde yerel müzik dinletileri ve sanatsal etkinliklerin 

düzenlenmesi 

-Aktif Yaşalma Evi, Aşevi, Gönüllü Evleri gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik birimlerin 

hizmete açılması 

-Üretici kadın pazarının açılması 

-Kırsal nitelik gösteren bölgelerde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik olarak üretici 

kooperatiflerinin kurulması için öncülük edilmesi ; kırsaldaki küçük ölçekli yerel ve geleneksel üretimin 

markalaşması ve pazarlanması için Belediye bünyesinde birim kurulması 
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2.3 Yardımlaşma, Dayanışma ve Birlikte İş Yapabilme 

 

Bireylerin ve grupların, gücü ve olanaklarını, ihtiyaç içerisindeki başka birey ve gruplar için kullanmalarına 

yardımlaşma, toplumsal yapıyı oluşturan bireyler ve grupların bir konu ya da hedef doğrultusunda duygu, 

düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmalarına ise dayanışma denir. 

 

Mevcut Durum 

Mevcut durumda, yerel gruplar ve göç ile gelen nüfus arasında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri olsa a 

zaten kısıtlı olan bu faaliyetlerin kurumsal bir temele sahip ve sürdürülebilir faaliyetler olduğunu söylemek 

olanaklı değildir. 

 

Hedefler 

-Yerel gruplar ile göç ile gelen gruplar arasında paylaşmaya ve kaynaşmaya olanak sağlayacak faaliyetlerin 

yapılması 

-Sosyal destek mekanizmasının en önemli unsurlarından biri olan Gönül Evlerinin oluşturulması 

 

Eylemler 

-Farklı kültürel ve sosyal gruplar arasında toplumsal ve kültürel anlamda çok boyutlu ve ortaklaşa ilgili 

alanların yaratılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi; bu amaçla öncelikli olarak yerel gruplar ve göçle gelen 

grupların bir arada bulunduğu, ekonomik değer yaratma potansiyeli olan ve aynı zamanda bireyler ve gruplar 

arasında özellikle toplumsal  hayata katılma konusunda dezavantajlı durumda olan göçl gelen kadın nüfusu 

ile iletişim ve etkileşimi önemli düzeyde arttıracak kermeslerin düzenlenmesi 

-Farklı gruplar arasındaki kaynaşmanın en üst düzeyde sağlanabileceği ortamlar sunmak adına Malkara’da 

ikamet eden göçle gelen nüfusun geleneksel yemek kültürünün ele alındığı bir festivalin düzenlenmesi 

-Emekliler ve ev hanımlarının görece daha yoğun olduğu mahallelerde yeni gönüllü evlerinin kurulması, 

gönüllü evlerinde görev alan aktif bireyin sayısının artmasına yönelik olarak ‘En Çok Gönüllüye Sahip 

Mahalle’ ‘En Aktif Gönül Evi’ gibi kampanyalar düzenlenmesi ve çeşitli ödüller verilmesi gibi teşvik edici 

etkinlikler düzenlenmesi 

 

 

Odak 2: Kapsayıcı Toplum 

Stratejik Amaç 2.1.Aidiyet ve Kabul Edilmiş Hissetme 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 
 

 

Farklı gruplar arasında 
etkileşim ve iletişim 

olanaklarının 

arttırılması 
 

 

Göç ile gelen nüfusa 

yönelik yeterli eğitim ve 

sağlık hizmetlerinin 
verilmesi için kamu 

kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları ile 
işbirliği yapılması 

İlçe Nüfus Müdürlüğü 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

STKlar 

0-24 ay 
Hacıevhat ve Gazibey 

öncelikli olmak üzere 

Kaynaşarak yaşama 

pratiklerinin niceliksel 

ve niteliksel olarak 

arttırılması 

Göçle gelen nüfusun 

spor takımları ve müzik 

koroları kurmasının 

teşvik edilmesi, bu 

grupların çalışabilmesi 
için Belediyenin sosyal 

altyapısının belirli gün 

ve saatlerde tahsis 
edilmesi 

 

0-12 ay 
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Odak 2: Kapsayıcı Toplum 

Stratejik Amaç 2.2.Destekleyici Toplumsal  Ağlar 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Kırılgan gruplar ile diğer 

yerel gruplar arasındaki 
bağların güçlendirilmesi 

 
Toplumsal ağların 

güçlendirilmesi ve 

devamlılığının sağlanması 

Göçle gelen nüfusa yönelik varsa 

dernekleri ile Belediye işbirliğinde 

yerel müzik dinletileri gibi  kültürel 
ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi 

STK’lar 0-12 ay  

Üretici Kadın Pazarının oluşturulması İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
STKlar 

0-12 ay 

 

 

 

Odak 2: Kapsayıcı Toplum 

Stratejik Amaç 2.3.Yardımlaşma, Dayanışma ve Birlikte İş Yapabilme 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Yerel gruplar ve göçle gelen 

nüfus arasında paylaşmaya 
ve kaynaşmaya olanak 

sağlayacak faaliyetlerin 
artması 

Farklı kültürel ve sosyal gruplar 

arasında toplumsal ve kültürel 
akımdan ortaklaşa ilgi alanlarının 

oluşturulması, Göç ile gelen kadın 

nüfusla iletişim ve etkileşimi önemli 
düzeyde arttıracak kermeslerin 

düzenlenmesi 

STK’lar 0-12 ay 

Mevcut Pazar alanları 

kesmes için tahsis 
edilebilir. 

Göçle gelen nüfusun geleneksel 

yemek kültürünün ele alındığı bir 
festivalin yapılması 

STK’lar 0-9 ay 
 

Sosyal destek 

mekanizmasının en nemli 

unsurlarından olan gönüllü 
evlerinin açılması 

Emekliler ve ev hanımlarının , gönül 

evlerinde yer alan aktif bireylerin 
sayısının artmasına yönelik ‘En Aktif 

Gönüllü Evi’’En Çok Gönüllüye 

Sahip Mahalle’ gibi yarışmalar 
yapılmalı  

 

0-12 ay 

Mahalle nüfusları 

gözetilerek ve mahale 
içeriisnde erişim 

olanağı dikkate 

alınarak; 
mahallelerdegönüllü 

evlerininoluşturulmsı ve 

yaygınlaştırılması 

 

 

3. Yaşanabilir Çevre 

 Yaşanabilir çevre her yaş, cinsiyet, ırk, dil, inanç ve kültürden bireylerin özgür ve kapsayıcı bir sosyal 

ortamda yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlayan, sadece insan 

değil bitkilerin ve hayvanların da yaşam alanı olan kentsel veya kırsal nitelikli yerleşimlerdir. 

 

3.1 Temiz Çevre 

Temiz bir çevre ile canlı hayatının sağlıklı ve konforlu bir biçimde sürdürülmesi için önemli olan su, hava, 

toprak gibi kaynakların düzenli kontrollerinin ve temizliklerinin yapılması yaşamsal öneme sahiptir. Sadece 

bedensel ve çevresel sağlık için değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin diğer değişkenleri olan psikolojik ve 

sosyal sağlık açısından da önemlidir. 

 

Mevcut Durum 

Malkara’da hava kirliliği ölçümleri bulunmamaktadır. Ancak yapılan çalışmalar, coğrafi yapısı gereği tepede 

bulunduğundan; hava akımı gerçekleşmektedir. Temiz bir havaya sahiptir. Ancak kışın kullanılan yakıt 

türüne bağlı olarak hava kirliliği bulunmaktadır. 

İçmesuyu hattı yeni yapıldığından ve içmesuyu analizleri temiz olduğundan ; su ile ilgili sıkıntı yoktur. 
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Hedefler 

-Su, hava, toprak gibi doğal kaynakların temiz olması 

-Ses, görüntü ve elektromanyetik kirliliğin azaltılması 

-Bakımlı ve temiz açık alanlar ve parklar sunulması 

-Topumda çevreye duyarlılığın artması 

 

Eylemler 

-Dere yataklarının periyodik olarak temizlenmesi için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılması; özellikle 

dere yatağından kaynaklı şikayetlerin takip edilerek mücadelenin periyodik olarak yapılması 

-Parkların bakımının ve temizliğinin daha sık yapılması; temizlik konusundaki kontrollerin ( personelin 

çalışıp çalışmadığı) ilgili birimlerce düzenli olarak yapılması; park bakımı ve temizliği ile ilgili şikayetlerin 

takip edilmesi; daha fazla  çöp kutusu kullanılıp daha sık boşaltılmasının sağlanması 

-Yenilenebilir ,temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması 

 

3.2 Yürünebilir Kent 

 

Kentin yürünebilir olması; engelli, çocuklu, bebek arabalı ve yaşlı olma gibi durumlardan bağımsız olarak 

her bireyin kentin açık alanlarında hiçbir engel ile karşılaşmadan özgürce faydalanabildiği ve günlerinin 

belirli sürelerini açık alanlarda yaya olarak geçirmelerinin mümkün olduğu durumu ifade eder. Ne amaçla 

yapılırsa yapılsın yürüyüş, insanoğlunun en basit ve en temel yer değiştirme biçimidir. Yürüyüş, bireyin 

hareketli olmasını sağlar.  

Yürüyüş, sağlık yönünden birçok faydası bulunan bir spor biçimidir. Engel teşkil eden bir sağlık durumu 

bulunmayan her yaş grubu insanın rahatça yapabileceği bir egzersizdir. Yürüyüşün sağlığın korunması, 

obazitenin azaltılması gibi sağlığı doğrudan etkileyen faydaları bulunmaktadır. 

 

Mevcut Durum 

Malkara’da spor için yürüyüş yapan ve ihtiyaçlarını yürüyerek karşılayan bir nüfus bulunmaktadır. Bir 

yandan da yürümek yerine araç kullanmayı tercih eden bir grup vardır ki bu grup, yürüyen gruptan daha 

fazladır. Yani hareketsiz grup mevcuttur. 

 

Hedefler 

-Yürünebilir Malkara Stratejik Ulaşım Planı hazırlanması 

-Malkara’da yürünebilir adalar oluşturulması 

-Günlük ihtiyaçlarını yaya olarak karşılayan birey sayısının arttırılması 

-Spor amaçlı yürüyen birey sayısının artması için gerekli çalışmaların yapılması 

-Parklarda ve yeşil alanlarda yürüyüş yollarının oluşturulması 

 

Eylemler 

-Büyük ölçekli parkları ve yeşil alanları, dere kenarlarını bütün bir şekilde birbirine bağlayan bir yürüyüş 

güzergahı tanımlamak ve haritalandırmak; bu güzergah içinde başlangıç-bitiş noktaları belirlemek ve 

güzergah boyunca tabelalar ile yürüyüş yapan kişilere bilgi vermek( kaç km yürüdükleri, bu yürüyüşün nasıl 

faydalar sağladığı gibi) 

-Yaya ulaşımını ve spor amaçlı yürümeyi özendirecek kampanyalar yürütmek; bu kapsamda ‘Bir Durak Önce 

İn’ kampanyalar, ödüllü adım sayısı hedefli yarışmalar, yaya okul servisleri, çekilişle yürüyüş ayakkabısı ve 

kıyafetleri dağıtmak gibi etkinlikler düzenlemek ve Doğa Yürüyüşü gibi halihazırda yürütülen 

programlarının güzergahlarını zenginleştirerek sayısını bilinirliğini arttırıp, katılımı özendirmek 

-Yürüyüşün faydalarına dair bilgilendirici yayınlar yapmak ; afiş ve broşürler hazırlayarak dağıtmak; ilgili 

kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek 
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3.3.Bisiklet Dostu Kent 

 

Bisiklet kentsel ulaşım açısından çevre dostu alternatif ve aktif bir ulaşım aracıdır. Bisiklet sürmek özellikle 

nabız ve hacim gibi en önemli kalp işlevlerinin yanı sıra kan devrini de olumlu etkilediğinden kalp krizlerine 

yol açan etkenler gerilemekte ve kalp damar hastalıklarının önlenmesi konusunda oldukça etkili olmaktadır. 

Bisiklet kullanmak ,insanı rahatlatmakta ve psikolojik sağlık açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Mevcut Durum 

Malkara’da bisiklet kullanımı iklim açısından sadece  2-3 ay kullanmaya müsaittir. Topoğrafik yapısı 

açısından birkaç cadde ve sokak harici bisiklet kullanımına müsait değildir. 

 

Hedefler 

-Fiziksel aktivite ve spor amaçlı bisiklete binen birey sayısının artması 

-Bazı büyük parklarda bisiklet yolunun oluşturulması 

 

Eylemler 

-Bisiklet yolunun oluşturulacağı yerlerde kartlı bisiklet sisteminin kurulması 

 

3.4 Yaşam Alanı Parklar ve Nitelikli Açık Alanlar 

 Açık alanlar ve parklar kentsel yaşamın geçtiği önemli kamusal alanlardır. Parklar ve açık alanlar kamusal 

yaşam alanı olmaları ile birlikte başta yaya ve bisiklet olmak üzere kentsel ulaşım için de önemli role 

sahiptir. 

 

Mevcut Durum 

Malkara İlçesinde kişi başına düşen yeşil alan mekânsal projeksiyon (m2/kişi) değerleri 2.00 iken; mevcutta 

1.01dir. Bu rakam, standartların oldukça altındadır. Yeşil alan miktarı en çok merkezde Camiatik 

Mahallesi’nde bulunmakta iken; diğer mahallelerde bu oran daha düşüktür. 

Malkara Belediyesi’nin Sinan Paşa Merasında yeşil alan miktarının arttırılması konusunda etkin çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

Hedefler 

-Yeşil alan miktarının artması 

-Bakımlı ve temiz açık alanlar ve parklar hizmete sunulması 

 

Eylemler 

-Parkların tasarımlarına yönelik çalışmaların yürütülmesi, yeşil alanların miktarının arttırılmasına yönelik 

çözümler bulunması, 

-Yeşil alanlar ve parklarda Belediye tarafından kullanılan ilaçların insana ve doğal hayata az zarar verecek 

türden ilaçların kullanılmalarının seçilmesi; zararlılarla biyolojik mücadelenin yapılması 

-Kamusal yeşil alanlardan toplanan bitkisel atıkların kompost yapılması ve parklarda gübre olarak 

kullanılması için Malkara’da kompost tesisinin kurulması; aynı zamanda evlerin bahçelerinden toplanan 

bitkisel atıkların da kompost tesisinde değerlendirilmesi 

-Parkların daha güvenli mekanlar haline getirilmesi amacı ile parklar ve yeşil alanların etkin aydınlatılması 

-Parkların ve yeşil alanların ilgili birim elemanları tarafından temizlenip temizlenmediğinin yerinde 

kontrolünün daha sık sağlanması 
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3.5 Dirençli ve Uyumlu Kentsel Çevre 

 

Dirençli kentler sadece doğal afetler değil, aynı zamanda kitlesel göç, savaş ya da direniş hali gibi ani sosyal 

ve toplumsal değişikliklere karşı da kendilerini hızlı bir şekilde iyileştiren kentlerdir. 

 

Mevcut Durum 

İlçemiz topoğrafik açıdan eğimli bir arazide bulunduğundan dolayı; pek sel baskını gerçekleşmemektedir. 

Göç alan merkez mahallede su baskına-ları gerçekleşmektedir. 

 

Eylemler 

-Olabilecek sel, sıvılaşma ve toprak kayması olmak üzere doğal afetler risk haritasının hazırlanması 

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki ruhsat kısmında çalışan personele doğal afetler konusunda kurum içi 

eğitim verilmesi 

-Doğal afetlere karşı daha duyarlı bir toplum yaratmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 

okullarda bilgilendirme toplantılarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Teknik altyapının yetersiz olduğu bölgelerde drenaja ilişkin altyapı çalışmalarının tamamlanması 

-Dere yataklarının açılması, temizlenmesi ve kapalı ya da aktif olmayan dere yataklarının tespit edilerek ıslah 

çalışmalarının yürütülmesi için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılması 

 

Odak 2: Yaşanabilir Çevre 

Stratejik Amaç:3.1.Temiz Çevre 

 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Bakımlı ve temiz açık 

alanlar ve parklar 

sunulması 

Parkların bakımının ve temizliğinin daha 

sık yapılması ; tüm kamusal açık alanlara 

daha fazla çöp kutusu onulması ve daha sık 
boşaltılmalarının sağlanması 

 0-6 ay Özellikle ilçe 

merkezinde bulunan 

büyük ölçekli parklara 
ve çarşı merkezine 

öncelik verilmesi 

 Kamusal açık alanların temiz tutulması 

için uyarıcı, yol gösterici şekillerle 
(mümkün olduğunca az yazı içeren) afiş ve 

tabelaların kullanılması, bu tabelaların kent 

rehberinde yer alması 

MYO 

Meslek Odaları 

0-24ay Büyük ölçekli parklara 

öncelik verilmesi 

Toplumda çevreye 

duyarlılığın artması 

Belediyenin kendi projelerinde yenilebilir 

enerji ünitelerine daha sık yer verilmesi  

Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü 

MYO 
STKlar 

0-12 ay  

Su, hava, toprak gibi 

doğal kaynakların temiz 

olması 

Dere yataklarının periyodik olarak 

temizlenmesi için ilgili kurumlarla ortak 

çalışmalar yapılması 

İlçe Orman 

Müdürlüğü  

Malkara Belediyesi 

0-12 ay  

Tarımsal ilaçlamadan kaynaklı kirliliğin 

azaltılması amacı ile kırsal nitelikli 

mahallelerde bilgilendirme çalışmalarının 
yürütülmesi; bu amaçla kooperatifleşmeye 

gidilmesi ve eğitim merkezleri kurulması; 

geleneksel veya doğal ilaçlama 
yöntemlerinin ve temiz gübrenin 

kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 

çalışmalar yürütülmesi( bahçei tarla ve 
evsel organik atıkların geri dönüşümünün 

sağlanacağı kompost ünitesinin kurulması 

gibi) 

İlçe Gıda,Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü,Toplum 
Sağlığı 

Merkezi,STKlar 

0-18 ay Kırsal nitelk sergileyen 

mahallelerde 
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Odak 2:Yaşanabilir Çevre 

Stratejik Amaç 3.2.Yürünebilir Kent 

 
Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Yürünebilir Malkara 

Stratejik Ulaşım Planı 

Hazırlanması 

Yürünebilir Malkara Ulaşım Planını 

Üretmek; yay güzergahları ve yürüyüş 

ağları oluşturmak 

Malkara 

Belediyesi 

Meslek Odaları 

0-24 ay Öncelikli olarak trafik akışının yoğun 

olduğu mahalleler 

 
Malkara’da 

yürünebilir adalar 

oluşturulması  
 

 

Spor amaçlı yürüyen 
birey sayısının artması 

 

 
 

 

 
 

Yeşil alan ve parklara 

yürüyüş yolu 
yapılması 

Okul, park, sağlık ocağı gibi kamusal 

kullanımların yoğunlaştığı mahalle 

merkezlerini ve mahalle içi odakları 
ve bunları birbirine bağlayan 

güzergahları öncelikli olarak yayaların 

konforunu arttıracak şekilde 
düzenlemek 

Malkara 

Belediyesi 
MYO 

Meslek Odaları 

0-12 ay Özellikle kentsel ve geçiş özelliği gösteren 

mahalleler başta olmak üzere yürüyüş 

yollarının (yaya yolları, kaldırımlar v.b.) 
süreklilik dikkate alınarak iyileştirilmesi, 

düzenlenmesi, ağaçlandırılması, 

Büyük ölçekli parkları ve yeşil 

alanları, dere kenarlarını ve sahil 
kesimini bütüncül bir şekilde birbirini 

bağlayan bir yürüyüş güzergahı 

tanımlamak ve haritalandırmak 

0-24 ay  

Yaya ulaşımını ve spor amaçlı 
yürümeyi özendirecek kampanyalar 

yürütmek 

İlçe Toplum 
Sağlığı Merkezi 

İlçe Milli 

Eğitim 
Müdürlüğü 

İlçe Orman 

Müdürlüğü 

0-12 ay 

 

Yürüyüşün faydalarına dair 

bilgilendirici yayınlar yapmak; afiş ve 

broşürler hazırlayarak dağıtmak; ilgili 
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları 

ile ortak çalışmalar yürütmek 

İlçe Toplum 

Sağlığı Merkezi 

Meslek Odaları  
STK’lar 

0-12 ay  

    

 

Odak 2:Yaşanabilir Çevre 

Stratejik Amaç 3.3.Bisiklet Dostu Kent 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Gezinti amaçlı bisiklete 

binen birey sayısının 

artması 

Bisiklete binmeyi özendirecek yarışma, 

pedal sayısı, km sayacı süre temelli 

yarışmalar düzenlemek 

İlçe Toplum Sağlığı 

Merkezi 

STK’lar 

0-9 ay 

 

Bisiklet yolu ağının 

güçlendirilmesi ve diğer 

ulaşım biçimleri ile 
ilişkilendirilmesi 

Bisiklet kullanılabilen  parkın 

oluşturulması 

Malkara Belediyesi 0-24 ay  

 İlçe merkezi için kiralık bisiklet sisteminin 

kurulması 

Malkara Belediyesi 0-24 ay  

 

 

 

Odak 2:Yaşanabilir Çevre 

Stratejik Amaç 3.4 Yaşam Alanı Parklar ve Nitelikli Açık Alanlar 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Yeşil alan miktarının ve 

oranının arttırılması 

Parkların tasarımlarına yönelik gölge 

yapan bitkisel ve fiziksel düzenlemelerin 
yapılması ;  tasarım çözümlerinin kentsel 

tasarım rehberine işlenmesi 

Malkara Belediyesi 
Meslek Odaları 

0-24 ay 

 

 Yeşil alan ve parklarda Belediye tarafından 

kullanılan ilaçların insana ve doğal hayata 
en az zarar verecek türlerden seçilmesi; 

zararlılarla biyolojik mücadele 
yöntemlerinin kullanılmasına çalışılması 

 

0-6 ay 
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 Kamusal yeşil alanlardan toplanan bitki 

atıklarından kompost yapılması ve 
parklarda gübre olarak kullanılması için 

Malkara’da kompost tesis kurulması,aynı 

zamanda konut bahçelerinden toplanan 
bitkisel atıkların da kompost tesissinde 

kullanılması 

Meslek Odaları 
STKlar 

0-12 ay 

 

Her yaştan bireyin 
kentsel açık alanlarda 

geçirdikleri sürenin 

uzaması 

Parkların daha güvenli mekanlar haline 
getirilmesi amacı ile parklar ve yeşil 

alanların etkin aydınlatması 
Malkara Belediyesi 0-9 ay 

 

 

 

Odak 2:Yaşanabilir Çevre 

Stratejik Amaç 3.5 Dirençli ve Uyumlu Kentsel Çevre 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Öncelik Mekansal Öncelikler 

Doğal afetlere karşı 

daha dirençli kentsel 

çevreler yaratma 

Malkara ilçesi için sel, sıvılaşma ve toprak 

kayması olmak üzere doğal afetler risk 

haritasının hazırlanması 

İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

DSİ Şube 

Müdürlüğü 
İlçe Orman 

Müdürlüğü 

Meslek Odaları 
STKlar 

0-12 ay 

 

 

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 
çalışan personele doğal afetler konusunda 

kurum içi eğitim verilmesi 

İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 
DSİ Şube 

Müdürlüğü 

İlçe Orman 
Müdürlüğü 

Meslek Odaları 

STKlar 

0-12 ay 

 

 Dere yataklarının açılması, temizlenmesi 
ve kapalı ya da aktif olmayan dere 

yataklarının tespit edilerek ıslah 

çalışmalarının yapılması için ilgili 
kurumlarla ortak çalışma yapılması 

DSİ Şube 

Müdürlüğü 

Malkara Belediyesi 

0-6 ay  

 

 

4.Katılımcı Yönetim 

Katılımcı yönetim, sağlığı doğrudan ya da dolaylı etkileyecek konu ve kararlarda, sadece belirlenen 

yetkilerin değil, aynı zamanda ilgili tüm kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin ,özel sektörün, sivil toplum 

kuruluşlarının yanı sıra gönüllülerin ve tüm halkın görüşünün, katkısının ya da etkisinin olması demektir. 

 

4.1 Etkin Örgütlenme 

Etkin örgütlenme yönetimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması açısından en önemli adımdır. 

 

Malkara Belediyesi bünyesinde çeşitli müdürlükler  başkanlığında  sağlığın doğrudan ve dolaylı 

belirleyicileri ile ilişkili uygulamalar mevcut mekansal planlar  ve stratejik hedef dökümanlar çerçevesinde 

sürdürülmektedir. Ancak, Sağlık Kent Malkara vizyonunu gerçekleştirebilmek için birimler arası 

koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Koordinatörü dışında personel bulunmamaktadır. Koordinatör, Sağlıklı 

Kentler ile ilgili toplantılarda Belediye’yi temsil etmekte ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile iletişimi 

sağlamaktadır. Koordinatör, Malkara İlçesi Kent Sağlık Gelişim Planının amacına ve sağlıklı kent olma 

yolunda çalışmaların sürekliliğinin sağlanması adına önemlidir. 
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Hedefler 

-Sağlıklı Kentler Ofisinin Oluşturulması 

-Belediye içerisinde ilgili birimlerin ortak çalışma kültürü ve becerisinin geliştirilmesi 

-Belediye içerisinde ilgili birimlerin ortak çalışma kültürü ve becerisinin gelişmesi 

-İlçedeki tüm birimlerin sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya yönelik ortak hareket etmesinin sağlanması 

-Sistematik bir şekilde veri toplanması ve güvenilir veri tabanı oluşturulması 

 

Eylemler 

-Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörünün oluşturulması ve ofise yeterli personel görevlendirilmesi 

-Belediyenin ilgili birimlerinden en az bir kişinin görevlendirildiği Malkara Kent Sağlığı İzleme Ekibinin 

oluşturulması 

-Kurum dışı paydaşları bir araya getirmek adına Malkara Kent Sağlığı Üst Kurulunun bir araya gelerek alt 

birimleri harekete geçirmenin sağlanması; gerekli olması halinde Sağlıklı Kentler Ofisi temsilcisinin ilgili 

kurum ve kuruluşlara ziyaret yaparak çalışma hakkında bilgi sunulması 

-Sağlıklı Kent çalışmaların yönelik veri tabılarının dönemsel olarak güncellenmesi, verilerin saklanması, 

Malkara Kent Sağlığı Çalışma Grubunun etkin bir şekilde çalışması ve yanı sıra işbirliklerinin yapılması 

-Sağlıklı Kent Malkara Projesi kapsamında anket ,tarama ve görüşme yöntemleri ile oluşturulan veri 

tabanlarının 5 yıllık süreçlerle yenilenmesi, böylelikle gerek yeni koşullara bağlı değişen durumun takibinin, 

gerekse uygulanan eylemlerin hedefe ulaşıp ulaşmadığının tespitinin yapılabilmesi. 

 

4.2. Ortak İş Yapabilme ve Yönlendirme Kapasitesi 

 

İnsanların gündelik yaşamlarını ilgilendiren olaylar ve bu olaylara müdehalelerde bulunma, insanlara en 

yakın yönetim birimi belediyelerin yetki ve sorumluluklarını aşabilmektedir. 

Sorunların çözümünde farklı kurum ve kuruluşları harekete geçirme ve iş birliklerine öncülük etme adına 

belediyelerin yönlendirme kapasitesinin yüksek olması gerekmektedir. 

 

Mevcut Durum 

Malkara Belediyesi çeşitli kamu kurumları, özel sektör ,meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile ortak 

etkinlik düzenleme istek ve becerisine sahiptir. Belediyemiz daha çok Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya 

Kalkınma Ajansı ile ortak projeler yapmaktadır. 

 

Hedefler 

-Belediyenin diğer kamu kurumları, özel sektör, meslek odaları ve uzmanlık alanı farklılaşan sivil toplum 

kuruluşları ile ortak eylem yapabilme kapasitesinin artması 

-Belediye iç koordinasyonunun artması 

 

Eylemler 

-Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörünün diğer kamu kurumları, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşları arasında iletişimi sağlama görevini üstlenecek şekilde yetkilendirilmesi, düzenli koordinasyon 

toplantılarını sağlamak için gerekli maddi kaynağın ve işgücünün sağlanması 

-Sağlıklı Kent Malkara Projesi kapsamında oluşturulan Malkara Kent Sağlığı Çalışma Grubunun daha etkin 

ve verimli çalışır hale getirilmesi; çalışma grubunun yıllık düzenlenecek toplantılarla bir araya getirilerek 

bilgi akışının ve koordinasyonunun sağlanması 

-Belediye içinde koordinasyonunun sağlanması amacı ile her birimden Kent Sağlık Gelişim Planını ve ilgili 

eylemleri takip etmek üzere bir yada birkaç kişinin görevlendirilmesi 

-Kent Sağlığı izleme ekibinin oluşturulması; görevlendirilen kişilerin Sağlıklı Kentler Koordinatörü 

yönetiminde en az altı ayda bir düzenli toplantılar yapması 
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4.3.İnsan Merkezli Yaklaşım 

Bürokrat yapılar doğaları gereği birinci olarak yaptıkları eylemlerde kendi pozisyonlarını korumaya çalışırlar. 

 

Mevcut Durum 

Belediye ile halk arasında yakınlaşma süreci olmalıdır. 

 

Eylemler 

-Belediye hizmetleri konusunda periyodik olarak (6 ayda bir gibi)tematik ya da genel konularla memnuniyet 

anketleri düzenlenmesi, anket sonuçlarının Malkara Kent Sağlığı İzleme Ekibinin toplantılarında görüşülerek 

belediyenin hizmetlerinde görülen eksikliklerin nasıl giderebileceğine dair çözümler üretilmesi 

-Belediyenin , ilçede yaşayanların genel profilini anlayabilmesi ve beklentileri takip edebilmesi adına 

Sağlıklı kent Malkara  Projesi kapsamında uygulanan anket, tarama ve görüşmeleri 3 yada 5 yıllık süreçlerde 

tekrarlanması 

-Mahalle muhtarları ile Malkara Kent Sağlığı İzleme Ekibinin 6 ayda bir düzenli olarak bir araya geleceği 

toplantılar yapılması; bu sayede mahallelerdeki beklenti ve aksaklıkların daha etkin bir şekilde tespit edilmesi 

ve birlikte çözmeye yönelik fikir alışverişinde bulunulması 

-Belediyenin çeşitli birimlerine gelen şikayet ve taleplerin ilgili birimlerde düzenli ve sistematik toplanarak 

Halkla İlişkiler Birimine iletilmesi; gelen talep ve şikayetlerin tek birim altında bir veri tabanı oluşturacak 

şekilde sistematik olarak toplanması 

-Belediyenin ilgili birimlerine gelen şikayet ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin etkin bir şekilde 

talebinin sağlanması; konu ile ilgili şikayet/talep sahibine geri dönüşlerin sağlanması; bu amaçla Halkla 

İlişkiler biriminin daha verimli çalışır hale getirilmesi 

-Şikayet ve talepler konusunda sosyal medya araçlarının etkili bir biçimde kullanımının sağlanması yönünde 

Basın Bölümünün personel ve altyapı açısından zenginleştirilmesi 

-Şikayet ve taleplere yönelik verilen her ay sonunda istatistiki incelemelerin yapılması; böylelikle tekrar eden 

ya da bir bölgede yoğunlaşan şikayet ve taleplerin tespit edilebilmesi 

 

Odak 4:Katılımcı Yönetim 

Stratejik Amaç 4.1 Etkin Örgütlenme 

 

Hedefler Eylemler Paydaşlar Yetkili Birim 

Sağlıklı Kentler 

Ofisinin Oluşturulması 

Oluşacak ofis sayesinde sorumluluklarının 

oluşturulması, işbirliklerini kolaylaştırmak, gelişim 
planı kapsamında yürütülecek eylemleri takip etmek 

  

Belediye içerisinde 

ilgili birimlerin ortak 
çalışma kültürü ve 

becerisinin gelişmesi 

Sağlıklı Kentler Ofisinin yanı sıra kurum içi 

paydaşların bir araya gelebilmesi amacı ile 
belediyenin ilgili birimlerinden en az bir kişinin 

görevlendirildiği Malkara Kent Sağlık İzleme 

Ekibinin Oluşturulması 

  

İlçedeki tüm birimlerin 

sağlıklı bir yaşam alanı 

oluşturmaya yönelik 
ortak hareket etmesinin 

sağlanması  

Kurum dışı paydaşları bir araya getirmek adına 

Malkara Kent Sağlığı Grubunun etkinleşmesi yönünde 

çalışmalar yürütülmesi; gerekli olması halinde 
Sağlıklı Kentler Ofisi temsilcisinin ilgili kurum ve 

kuruluşlara ziyaretler yaparak çalışmalar hakkında 

bilgi sunulması 

Malkara Kenet 

Sağlığı Çalışma 

Grubu 

 

Sistematik bir şekilde 
veri toplanması ve 

güvenilir veri tabanı 

oluşturulması 

Sağlıklı Kent Malkara Projesi kapsamında yapılan 

çalışmaların sürdürülmesi, uygulanan eylemlerin 
hedefe ulaşıp ulaşmadığının tespitinin yapılabilmesi 

  

Her anlamda insanlara 

daha yakın ve onların 

talep ve ihtiyaçlarını 
gözeten bir kurumsal 

yapı 

Belediye hizmetleri konusunda yılda bir tematik veya 

genel konularda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, 

anket sonuçlarının Malkara Kent Sağlığı İzleme 
Ekibinin toplantılarında görüşülerek belediye 

hizmetlerinde görülen eksikliklerin nasıl yapılacağına 

dair çözümler üretilmesi 

  

Belediyenin, ilçede yaşayanların genel profilini 
anlayabilmesi ve beklentileri takip edebilmesi adına 

MYO 
STKlar 

Malkara 
Belediyesi 
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Sağlıklı Kentler Malkara Projesi kapsamında 

uygulanan anket, tarama ve görüşmeleri 3 yada 5 
yıllık süreçlerde tekrarlanması  

Sağlıklı Kentler 

Ofisi 

Mahalle muhtarları ile Malkara Kent Sağlığı İzleme 

Ekibinin altı ayda bir düzenli olarak bir araya geleceği 
toplantılar yapılması; bu sayede mahallelerdeki 

beklenti ve aksaklıkların daha etkin bir şekilde tespit 

edilmesi ve birlikte çözmeye yönelik olarak fikir 
alışverişinde bulunulması 

Mahalle 

Muhtarları 
 

 

Ek-1:MALKARA KENT SAĞLIĞI ÜST KURULU ve SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU 

 

SAĞLIK ÜST KURULU 

1-Tekirdağ Valiliği 

2-Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

3-Malkara Kaymakamlığı 

4-Malkara Belediye Başkanlığı 

 

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU 

1- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

2- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

3- İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

4- İl Emniyet Müdürlüğü 

5- İl Jandarma Müdürlüğü 

6- İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü 

7- İl Dernekler Müdürlüğü 

8- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

9- İl Sağlık Müdürlüğü 

10- Halk Sağlığı Müdürlüğü  

11- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Müdürlüğü 

12- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

13- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

14- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

15- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

16- İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

17- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü 

18- İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü 

19-İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

20- İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 

21-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

22-İlçe Sağlık Müdürlüğü 

23-İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 

24-İlçe Nüfus Müdürlüğü 

25-İlçe Emniyet Müdürlüğü 

26-İlçe Jandarma Müdürlüğü 

27-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

28-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

29-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 

30-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi –Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 

31-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

32-Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü 
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33-Trakya Kalkınma Ajansı 

34-Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 

35-Tekirdağ Tabip Odası 

36-Tekirdağ Diş Hekimleri Odası 

37-Tekirdağ Veteriner Hekimleri Odası 

38-Tekirdağ Mimarlar Odası 

39-Tekirdağ İnşaat Mühendisleri Odası 

40-Malkara Kent Konseyi 

41-Malkara Orman Müdürlüğü 

42-Malkara Sosyal Güvenlik Kurumu 

43-Edirne TÜİK  

 


