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ÖNSÖZ
Deðerli Meslektaþlarým,
Saðlýklý Kentler projeleriyle geride býraktýðýmýz bir yýlýn sonunda,
üye belediyelerimizin birbirinden deðerli çalýþmalarýyla katký
koyduklarý 2011 yýlý faaliyet raporunu sizlerle paylaþmaktan büyük
mutluluk duymaktayým.
Gerçekleþen projeleri incelediðimizde Dünya Saðlýk Örgütü(DSÖ)
V. Faz rehberliðinde yapýlan çalýþmalarýn birlik üyesi belediyelerimiz
için yol gösterici olduðunu görmekteyiz. Tüm bu çalýþmalar bir araya geldiðinde,
bugüne kadar yapýlan ulusal ve uluslararasý çalýþmalarýn ortaya çýkardýðý saðlýklý þehir
projeleri olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Bu da bize paylaþýmýn ve etkileþimin
bizleri dolayýsýyla sorumlu olduðumuz yaþadýðýmýz yerleri daha iyi noktalara taþýyacaðýný
göstermektedir.
2012 yýlýnda yapýlacak ilk Saðlýklý Kentler Birliði buluþmamýz Trabzonda Saðlýklý
Kentleþme ve Kentsel Dayanýklýlýk baþlýðýnda gerçekleþecektir. Geçtiðimiz yýl ülkemizde
yaþanan Van Depremine, dolayýsýyla ülkemizin deprem gerçeðine vurgu yapacaðýmýz
bu buluþmanýn herkes için çok verimli geçeceðinden hiç þüphem yok. Deprem gerçeði
bizlere geçmiþte yaptýðýmýz hatalarý bir kez daha hatýrlatmýþtýr. Birlik olarak tüm
akademik çalýþmalarý ve bilimsel gerçekleri paylaþarak bu hatalarý yinelememek
gerekliliðini hatýrlatacaðýz. Bu organizasyon için bizimle iþbirliði yapan Trabzon
Belediyemize de þimdiden teþekkürlerimi iletmek isterim.
2012 yýlýnýn tüm üye belediyelerimiz için daha baþarýlý projelerle geçmesini temenni
eder, yaptýklarý özverili çalýþmalar için üye belediyelerimize ve projelerde emeði geçen
tüm çalýþanlara teþekkürlerimi iletmek isterim.

Saygýlarýmla;
Recep ALTEPE
Saðlýklý Kentler Birliði Baþkaný
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Amasra Belediyesi/Bartýn
Antalya Büyükþehir Belediyesi
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Aydýn Belediyesi
Balçova Belediyesi/Ýzmir
Bandýrma Belediyesi/ Balýkesir
Buharkent Belediyesi/ Aydýn
Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çankaya Belediyesi/Ankara
Denizli Belediyesi
Derince Belediyesi/Kocaeli
Didim Belediyesi/ Aydýn
Gebze Belediyesi//Kocaeli
Gölcük Belediyesi/Kocaeli
Isparta Belediyesi
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
Ýzmit Belediyesi/ Kocaeli

Kadýköy Belediyesi/ Ýstanbul
Kadirli Belediyesi/Osmaniye
Kahramanmaraþ Belediyesi
Karþýyaka Belediyesi/ Ýzmir
Kýrýkkale Belediyesi
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Trabzon Belediyesi
Ürgüp Belediyesi/Nevþehir
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NOT: Faaliyet raporlarýný göndermeyen üye belediyelerimiz bu kitapta yer almamýþtýr.

AKÇAY BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Cahit ÝNCEOÐLU
Belediye Baþkaný

Gülten BUDAK

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Yaþanabilir ve Saðlýklý Kentler için tüm kentsel ve çevresel konularda yetersizliði azaltmak,
saðlýk, planlama, çevre, konut, ulaþým, eðitim, güvenlik ve benzeri Saðlýklý Kent konularýyla ilgili
projeler geliþtirmek.
ORGANÝZASYON YAPISI
Akçay Belediyesi Koordinatörlüðü, Belediye Baþkaný ve 1 Peyzaj Mimarý olmak üzere 2 personel
ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
Proje Adý: Deniz Temizliði Kampanyasý
Akçay Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen
Deniz Temizliði kampanyasý bu yýl da 11-14
Aðustos 2011 tarihlerinde gerçekleþtirildi.

Denizden çýkan çöp ve eþyalar, kordonda
sergilendi. Denizlere Çöp Atma, Hayallerini
Kirletme sloganý ile Akçay Ýskele ile Akçay
Belediye Sosyal Tesisleri bölgelerinde, su altý
yaþamý ve halk saðlýðýný tehdit eden atýklar
temizlendi. Temizlik çalýþmalarý toplam 4 gün
sürdü ve 6 kiþilik dalgýç ekibi görev yaptý.
Denizden çýkartýlan ilginç çöpler ve eþyalar, halkýn
dikkatini çekmek için kordonda açýlan stantta
sergilendi. Standý ziyaret eden Akçay Belediye
Baþkaný Cahit Ýnceoðlu, her yýl gerçekleþtirdikleri
etkinlik ile ilgili teknik bilgiler verdikten sonra,
bir annenin çocuðuna gösterdiði ilgi gibi denizlerin
de ilgi beklediðini hatýrlattý. Baþkan Ýnceoðlu, Bu
etkinliði düzenlemekle, Akçay beldemizin yaþam
hareketliliði yönünden en yoðun bölgelerinden
birisi olan Ýskele bölgesi su altý yaþamýný tehdit
eden atýklarýn (þiþe, naylon poþet, kutu gibi) belli
bir ölçüde de olsa temizlenmesi ve su altý yaþamý
ile halk saðlýðýný korumak hedeflenmiþtir.
Amacýmýz, gerek Akçayda sürekli yaþayan,

06

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

gerekse Akçayda yaz sezonunu geçiren
yurttaþlarýmýz ile tatil için Akçayýmýzý seçen
konuklarýmýza daha temiz bir deniz sunmak,
denizlerimizin çeþitli atýklarla kirlenmemesi
konusunda halkýmýza bir mesaj vermektir. Bu
etkinliðimiz sonucunda, dalgýçlarýmýz tarafýndan
su altýndan toplanan çöp ve atýklarýn bir kýsmý,
halkýmýzýn bu konuda daha duyarlý olmasý için,
teþhir edilmiþtir. Temiz Deniz  Güzel Akçay
projesi kapsamýnda bu etkinliðimiz ile deniz
kirliliðine karþý geçen yýl baþlattýðýmýz
kampanyamýzýn toplumun her kesiminde ilgi
uyandýrmasýný umuyor, bir kez daha tüm halkýmýzý
denizlerimizin kirletilmemesi konusunda daha
duyarlý olmaya çaðýrýyorum diye konuþtu.
Proje Adý: Ýlaç Toplama Kampanyasý
Akçay Belediyesi tarafýndan yürütülen ilaç
toplama kampanyasýna vatandaþlar yoðun ilgi
gösteriyor. Kampanyada toplanan son kullanma
tarihi geçmemiþ ilaçlar, kontrolden geçirildikten
sonra, Belediye Saðlýk Evinde tedavi olan
hastalara ücretsiz olarak veriliyor.
Akçay Belediyesi tarafýndan yürütülen Ýlaç
Toplama Kampanyasý vatandaþlarýn yoðun ilgisi
ile devam ediyor. Akçaylýlar kampanyaya çok
duyarlý yaklaþýrken kullanmadýklarý son kullanma
tarihi geçmemiþ ilaçlarýný Belediye Baþkanlýðý,
Belediye Saðlýk Evi ve Zabýta birimindeki ilaç
toplama merkezlerine teslim ediyorlar. Akçay
Belediye Baþkaný Cahit Ýnceoðlu, Sosyal
belediyecilik anlayýþý ile Belediye Saðlýk Evinde
ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn ücretsiz olarak tedavi
edildiðini belirterek, Belediye Saðlýk Evimiz 6
yýldan bu yana haftanýn beþ günü yurttaþlarýmýza
hizmet veriyor. Ýlaç toplama kampanyasý
çerçevesinde toplanýlan ilaçlarýn öncelikle yetkili
eczacýlar tarafýndan gerekli kontrolleri yapýlýyor.

Kontrolleri yapýldýktan sonra sýnýflandýrýlan ilaçlar,
Belediye Saðlýk Evinde tedavi olan ve reçetesi
ile baþvuran hastalara ücretsiz olarak veriliyor
dedi. Vatandaþlarýn kampanyaya gösterdikleri
ilgiden mutluluk duyduklarýný belirten Ýnceoðlu,
bütün Akçaylýlara saðlýk gibi hassas bir konuya
olan olumlu yaklaþýmlarý dolayýsý ile teþekkür
etti.

Proje Adý: Naylon Poþet Yasaðý
Edremit, Akçay ve Zeytinli Belediyeleri ile Kent
Konseyleri naylon poþet yasaðý konusunda Akçay
Belediyesinde bir araya geldiler. Akçay Belediye
Baþkaný ve ayný zamanda Kent Konseyi Baþkaný
Cahit Ýnceoðlunun ev sahipliðinde yapýlan
toplantýya Edremit Belediye Baþkaný ve ayný
zamanda Edremit Kent Konseyi Baþkaný Tuncay
Kýlýç, Zeytinli Belediye Baþkan Vekili Ayhan
Gürkan, Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri
Metin Pýnarbaþý, Edremit Kent Konseyi Çevre
Saðlýðý ve Doðayý Koruma Çalýþma Grubu Baþkaný
Cengiz Erk, Akçay Kent Konseyi Genel Sekreteri
Öðüt Çelik, Akçay Kent Konseyi Turizm Tanýtma
Grubu Baþkaný Gürbüz Günbay katýldý. Kent
Konseylerinin tavsiyesi ile belediyeler tarafýndan
naylon poþetlerin kullanýmý yasaklanmýþtý.
Toplantýda da bu yasak kapsamýnda geçtiðimiz
dönemlerde halký bilgilendirmek için yapýlan

etkinliklerden sonra naylon poþet kullanýmýnýn
önlenmesi için önümüzdeki dönemlerde neler
yapýlabileceði ele alýndý. Çevreye ve insan
saðlýðýna zararlý naylon poþetler yerine bez çanta,
file, kese kaðýdý gibi ürünlerin kullanýmýn
arttýrýlmasý gerektiði belirtildi. Baþkanlar,
vatandaþlar kadar pazar esnafýnýn da
bilinçlendirilerek naylon poþet kullanýmýndan
vazgeçmelerinin saðlanmasý gerektiðini belirttiler
ve önümüzdeki günlerde pazarcý esnaflarýnýn baðlý
olduðu esnaf odalarý ile görüþüleceðini ifade
ettiler. Edremit Belediye Baþkaný Tuncay Kýlýç,
Vatandaþlarýmýzdan doðada yüzlerce yýl yok
olmayan, çevreye ve insan saðlýðýna zararlý naylon
poþetler yerine bez çanta, kese kaðýdý ve file gibi
ürünleri kullanmalarýný istiyoruz dedi. Akçay
Belediye Baþkaný Cahit Ýnceoðlu da Edremitten
sonra Beldemizde de naylon poþet kullanýmýný
yasakladýk. Akçayda 01 Mayýs 2011 tarihinden
itibaren uygulama resmen baþlayacak dedi.
Zeytinli Belediye Baþkan Vekili Ayhan Gürkan
da yurttaþlarýn duyarlý olmasý ve alýþ veriþ
yaparken naylon torba kullanýmýndan
kaçýnmalarýný istedi.
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ALTINOVA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dr. Metin ORAL
Belediye Baþkaný

Alirýza Çaðrý GÜROL

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
 Saðlýklý Kent Profilini hazýrlamak ve buna baðlý olarak Kent Saðlýk Profilini oluþturmak.
 Saðlýklý Kentler Projesi ile ilgili belge, dosya ve verileri tutmak.
 Saðlýklý Kentler ile ilgili projeler üretmek ve uygulamasýný gerçekleþtirmek.
 Yýllýk Faaliyet Raporu hazýrlamak.
 Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek, gerekli yazýþmalarý yapmak, eðitim ve seminerlere
katýlým saðlamak.
ORGANÝZASYON YAPISI
Saðlýklý Kentler Birliði Koordinatörlüðü 1 Çevre Müh., 1 Mimar, 1 Fen Ýþl. Teknisyeni, 1 Zabýta
Memuru olmak üzere 4 personelle hizmet vermektedir.

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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temiz ve su kalitesi daha yüksek bir içme suyu
hizmeti verilmektedir.

Proje Adý: Ambalaj Atýklarýnýn Kaynaðýnda
Ayrýþtýrýlmasý ve Geri Kazanýlmasý
Bu projeye 2010 yýlýnda baþlanmýþ olup 2015
yýlýna kadar devam edecektir. Ambalaj atýklarýný
kaynaðýnda ayrýþtýrarak mevcut çöp miktarýný
azaltmak, ekonomiye katký saðlamak ve en
önemlisi çevre kirliliðini önlemek olacaktýr.

Proje Adý: Orman Piknik Alanýn Yapýlmasý
Orman Ýdaresinden kiralanan alana çevre
düzenleme projesi yapýlarak 40 metre
yüksekliðinde ve 256 m2lik bayrak direði, piknik
masalarý, yetiþkinler için spor aletleri, çocuk oyun
gurubu, umumi wc, mescit, güvenlik kulübesi
yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur.

Proje Adý: 1000 tonluk Su Deposu Tadilatý ve
Temizliði
Altýnova Belediyesi 1000 tonluk su deposuna
otomatik dolum sistemi ve klorlama yapýlmýþtýr.
Ayrýca su deposu temizlenerek halkýmýza daha
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Proje Adý: Sýcak Asfalt Yapýlmasý
Ýlçemiz Hürriyet Mahallesinde Selahattin Kaya Caddesi, Ayazma Caddesi, 3.Sokak, Nejat Uygur
Sokak, Baðlarbaþý Caddesi, 15.Sokak, 12. Sokak olmak üzere 7 güzergahta ve Cumhuriyet
Mahallesinde Pazar Yolu Caddesi, 11. Sokak, Fýrat Sokak olmak üzere 3 güzergahta sýcak asfalt
kaplama yapýlmýþ, toplam 4553 ton asfalt dökülmüþtür.

Proje Adý: Ýçme suyu ve Kanalizasyon Hattý
Yapýmý
Ýlçemiz sýnýrýna yeni dahil olan Ova Mevkiinde,
ihalesi Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmýþ 6000
metre içme suyu hattý inþaatý devam etmekte,
yine ayný bölgenin kanalizasyon hattýnýn yapýmý
da bu yýl içinde gerçekleþecektir.

P r o j e A d ý : V a h þ i D e p o l a m a A l a n ý n
Düzenlenmesi
Ýlçemiz eski çöp döküm sahasý, 2000 ton malzeme
ile rehabilite edilmiþ ve 2011 yýlýnda Kültürlerin
Buluþmasý Þenlikleri bu sahada düzenlenmiþtir.

Proje Adý: Temizlik Ýþleri
Altýnova Belediyesi 2011 yýlý içerisinde 2961 ton

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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evsel atýk toplanarak YA-KAB Düzenli Atýk
Depolama Tesisine gönderilerek bertaraf
edilmiþtir. Ayrýca 418 ton inþaat atýðý ve bahçe
atýðý döküm sahasýna gönderilmiþtir.

Proje Adý: Yeni Pazar yeri yapýmý
Ýlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 70 Adet 3
metre boyunda direkler dikilerek yeni Pazar yeri
yapýlmýþtýr.

ve kýsýrlaþtýrma aþýlarý yapýlarak ve küpelenerek
doðal ortamlarýna býrakýlmýþtýr.

P r o j e A d ý : S o s y a l Y a r d ý m D a ð ý t ý m ý
Ýlçemizde 2011 yýlý ramazan ayý içerisinde ihtiyaç
sahibi 200 kiþiye sýcak yemek daðýtýmý, 300
kiþiye de erzak daðýtýmý yapýlmýþtýr.
Proje Adý: Sosyal Sorumluluk Hizmetleri
Altýnova Belediyesi olarak Kent Konseyi ile
beraber yürüttüðümüz Kültürlerimizi ve Tarihimizi
Gezerek Öðreniyoruz projesi kapsamýnda
halkýmýza yönelik Bursa tarihi ve kültürel
yerlerinin, Ramazan ayýnda Ýstanbuldaki tarihi
müze ve camilerimizin yaný sýra Çanakkale,
Konya, Eskiþehir, Nevþehir gezileri düzenlenmiþ;
ayrýca ilçemizde yaþayan Kýbrýs Gazilerimiz için
Kýbrýs Ziyaretleri gerçekleþtirilmiþtir.

Proje Adý: Ýlaçlama Faaliyetleri
Ýlçemiz sýnýrlarýnda Mart-Ekim aylarýnda larvasit
ve uçucular için ilaçlama yapýlmýþtýr.

Gazilerimizle Yapýlan Kýbrýs Gezisi

Proje Adý: Baþýboþ Köpeklerle Mücadele
Altýnova Belediyesi olarak sýnýrlarýmýz dahilinde
gelen istek ve talep doðrultusunda 55 adet
baþýboþ ve sahipsiz köpek yýl içerisinde kuduz
Çanakkale Gezisi
12
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Altýnova ilçemizde yer alan 1. derece Doðal Sit
Alaný olan Hersek Lagün Gölünün tanýtýlmasý ve
korunmasý amacýyla Doðu Marmara Kalkýnma
Ajansý tarafýndan Teknik Destek Programý
kapsamýnda Altýnova Belediyesi ve Kuþ
Araþtýrmalarý Derneði tarafýndan yaptýðýmýz Hersek
Lagün Gölünün Sulak Alan Deðerlendirilmesi
Projesi desteklenmiþ ve kabul edilmiþtir.
Bursa Gezisi
Proje Adý: Hersek Lagün Gölünün Sulak Alan
olarak Deðerlendirilmesi

Bu proje ile Hersek Lagün Gölünün korunmasý,
tanýtýlmasý ve kuþ gözlemciliðinin artýrýlmasý için
bir adým atýlmýþ olup, 2011 yýlý içerisinde çevre
düzenleme projesi yapýlarak Hersek Lagün
Gölünün Sulak Alan Canlýlarýný Koruma ve Çevre
Düzenlenmesi I.Etap Avan Projesi ile Saðlýklý
Kentler Birliði Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama
Ödülü 2011e katýlarak Özel Çevre Teþvik Ödülü
almaya layýk görülmüþtür.

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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ANTALYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Prof.Dr. Mustafa AKAYDIN
Belediye Baþkaný

Deniz BÝRCAN

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
 Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek..
 Antalyanýn Dünya Saðlýklý Kentler Birliðine üye olmasý için gerekli çalýþmalarý yürütmek.
 Antalya Kent Saðlýk Profili ve Antalya Saðlýk Geliþim Planýnýn hazýrlanmasý ve güncellenmesi
çalýþmalarýný yürütmek.
 Saðlýklý Kentler projesi kapsamýnda belediye birimlerini ve diðer paydaþlarý bilgilendirmek ve
ortak çalýþmalar yürütmek.
 Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðinin ve Dünya Saðlýklý Kentler Birliðinin toplantýlarýna katýlmak.
 Saðlýklý Kent Antalya bilincinin oluþturulmasýný saðlamak.
ORGANÝZASYON YAPISI
Saðlýklý Þehirler proje ofisi bir koordinatör, bir proje elemaný ve bir sekreter olmak üzere üç
kiþiden oluþmaktadýr.

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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FAALÝYETLER
Proje Adý: Antalya Oyuncak Müzesi
Proje Hedefleri: Antalya Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan, dünyanýn önemli turizm
merkezlerinden biri olan Antalyada turizm
alanýnda çeþitlilik yaratmak, çocuklarýn aileleri
ile birlikte vakit geçirebilecekleri keyifli ve saðlýklý
bir ortam oluþturmak, dünyanýn farklý ülkelerinin
oyuncak ve oyun kültürlerini tanýtmak ve
bünyesinde gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarý,
seminerler, kültürel ve sosyal aktiviteler ile
çocuklarýn el becerilerinin geliþmesine katkýda
bulunmak amacýyla çocuklara ve çocukluðunun
o güzel düþlerini kaybetmeyenlere bir armaðan
olarak yapýlan bir projedir.

Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 01.10.2010
tarihinde projenin temelleri atýlmýþ olup, 2011
yýlý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramýnda açýlýþý yapýlmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Antalya Oyuncak Müzesi, Antalya
Büyükþehir Belediyesi ve araþtýrmacý þair, yazar
ve Türkiyenin ilk oyuncak müzesi olan Ýstanbul
Oyuncak Müzesinin kurucusu Sunay Akýn iþbirliði
ile gerçekleþtirilmiþtir.
Projenin Genel Tanýmý: Antalya Oyuncak Müzesi,
Antalyanýn ilk yerleþim yerlerinden biri
olan Kaleiçi Yat Limanýnda, 1976 yýlýnda inþa
edilen bir binada konumlanmaktadýr. 415 m2
kapalý, 220 m2 açýk alanda faaliyet
göstermektedir.
Öte yandan Antalya Oyuncak Müzesinin faaliyet
gösterdiði bina, 1982 yýlýnda Altýn Elma
turizm tasarým ödülü almýþ olmasýna raðmen
yýllardýr atýl durumda bulunmaktaydý.
Oyuncak Müzesi projesi ile birlikte bu büyülü
binanýn da yeniden hayat bulmasý hem
deðerlerimizin yitirilmemesi hem de güzel bir
projeye ev sahipliði yapmasý açýsýndan çok
önemlidir.
Sonuçlar ve Son Durum:
Oyuncak Müzesinde, 1870  1980 yýllarý arasýnda
üretilmiþ olan ve tarihi eser niteliði taþýyan 1837
adet oyuncak tematik olarak hazýrlanmýþ olup,
12 salon 34 vitrinde sergilenmektedir.
Antalya Oyuncak Müzesini 1 Mayýs 2011 ile 31
Aralýk 2011 tarihleri arasýnda toplam 24.412 kiþi
ziyaret etmiþtir. 23 Nisan  1 Mayýs tarihleri arasý
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ücretsiz giriþlerin olduðu hafta ise yaklaþýk 9.000
kiþi Oyuncak Müzesini ziyaret etmiþtir. Müze
açýldýðý tarihten bu yana toplam 33.412 ziyaretçiyi
aðýrlamýþtýr.
Son 15 yýldýr cazibesini yitiren Kaleiçi Yat
Limanýnýn canlandýrýlmasý ve rehabilitasyonunun
saðlanmasý açýsýndan Antalya Oyuncak
Müzesinin son derece olumlu katkýlarý olmuþtur.
Projenin faaliyete geçmesi ile birlikte Yat
Limanýnda yeni iþletmeler açýlmýþ ve limanýn
kalitesi artmýþtýr.
Proje Adý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Akdeniz Sanayi Kültür Merkezi
Proje Hedefleri: Bu proje ile sanayi esnafýnýn
yaþam kalitesinin geliþtirilmesi; eðitimsel,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve
bu doðrultuda sanayide yaþayan baþta
çýraklar olmak üzere, kalfa, usta ve diðer tedarikçi
gruplarýn temel ihtiyaçlarýnýn (barýnma,
beslenme, hijyen, mesleki eðitim, sosyal ve
kültürel faaliyetler) karþýlanmasý ve geliþtirilmesi
amacýyla çalýþmalar yapýlmasý ve çalýþmalarýn
kurumsallaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Fiziki
çalýþmalarýna 15.11.2010 tarihinde baþlanmýþ
olan Kültür Merkezi, 19.05.2011 tarihinde
(Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýnda)
hizmete açýlmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Projenin hazýrlýk aþamasýnda
belirlenen binada yapýlmasý için Antalya
Büyükþehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odasý, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ve
Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi ile protokol
imzalanmýþtýr.

Projenin Genel Tanýmý: Kentimizde sanayide bir
iþ yerinde çalýþan sosyal ve ekonomik yoksunluk
içindeki çýraklarýn barýnma, beslenme, hijyen,
eðitim gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlayamamalarý
önemli bir sorundur. Çýraklar çalýþtýklarý iþ yerinde
zor koþullarda barýnmakta, saðlýksýz ve düzensiz
beslenmekte ve hijyensiz ortamlarda çalýþmakta
ve yaþamaktadýrlar. Ayrýca fiilen çalýþmak
suretiyle meslek edinmelerinin yanýnda mesleki
performanslarýn arttýrmaya yönelik herhangi bir
çalýþma yapýlmamaktadýr. Belirtilen tüm
nedenler deðerlendirilerek, sanayide; özelde çýrak
ve kalfalarýn, genelde ise esnaf ve diðer
tedarikçilerin yaþam ve çalýþma koþullarýnýn
geliþtirilmesinin, yaþam kalitelerinin arttýrýlmasýnýn,
onlara sunulacak kurumsal nitelikteki eðitimsel,
kültürel ve sosyal çalýþmalarla mümkün olacaðý
sonucuna varýlmýþ ve projeye baþlanmýþtýr.
Kültür Merkezi; Sanayi ASMEK(Antalya Sanat
ve Meslek Eðitimi Kurslarý) ve Çýrak Yurdu
olmak üzere iki birimden oluþmaktadýr:
Sanayi ASMEK kýsmýnda, Ýngilizce, baðlama,
autocad, bilgisayar kullanýmý, internet ve eposta
gibi alanlarda kurslar verilmektedir.
Çýrak Yurdunda ise çýraklarýn barýnmalarý için
14 klimalý yatakhane, hijyen ihtiyaçlarý için 10
duþ, 10 tuvalet, 15 m2 çamaþýrhane ve ütü odasý
bulunmaktadýr. Merkezde kalan gençlerin yemek
ihtiyacý Antalya Büyükþehir Belediyesi Aþevinden
karþýlanmaktadýr.
Bununla beraber sanayide çalýþan diðer çýraklarýn
da faydalanabilmesi için sýcak çorba daðýtýmý
yapýlmaktadýr.(Akdeniz Sanayi bölgesindeki kalfa,
usta, esnaf ve diðer tedarikçi gruplara da çorba
verilmektedir).
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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kiþinin geliþmesi,
- Mesleki eðitimler ile esnafýn daha kaliteli ve
verimli iþ yapmasý,
- Dil eðitimleri ile turizm kenti Antalyada turistlerle
mesleki iletiþimin güçlenmesi,
Kültürel faaliyetler ile hem sanayi esnafýnýn sosyal
ve kültürel geliþimi hem de kent kültürünün
yerleþmesi saðlanacaktýr.
Proje Adý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Kariyer Ofisi
Proje Hedefleri:
- Ýþgücü piyasasýnda ayrýmcýlýða karþý fýrsat eþitliði
yaratmak,
- Antalya Büyükþehir Belediyesine iþ
baþvurusunda bulunan ve iþ arayan kiþilerin
kendilerine uygun iþlere yerleþtirilmesine yardýmcý
olarak çaðýmýzýn en önemli sorunlarýndan biri
olan iþsizliðin önüne geçilmesine yönelik bir katký
saðlamak,

Merkezde, çýraklarýn gerek geziler ve sosyal
aktiviteler ile gerekse kültürel faaliyetlere katýlým
ya da kültürel etkinlikler düzenlenerek kiþisel ve
ruhsal yönden geliþimleri saðlanýr. Sosyal
hizmetlerin de desteðiyle kendine güvenen ve
toplumda kendini daha iyi ifade edebilen bireyler
olmalarý için destek verilmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum: Projenin fiziki yapýsýnýn
hayata geçirilmesi ile 30 çýrak Çýrak
Yurdunda kalmaya baþlamýþtýr
Bu proje ile:
- Çýrak Yurdunda saðlanan imkanlar sonucunda
18
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- Ýþ arayan kiþiler ve iþverenlerin buluþacaðý bir
ortak bir platform oluþturulmasý ile yeni
istihdam politikalarýnýn geliþtirilmesine katký
saðlamak,
- Antalya Büyükþehir Belediyesinin kurumsal
etki ve gücünü kullanarak istihdama katkýda
bulunmak,
- Ýþverenlerin ihtiyaçlarýna kýsa zamanda cevap
verebilecek, en iyi hizmeti sunmaktýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 14.09.2009
tarihinde açýlmýþ olup, devam etmektedir.
Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi,

Türkiye Ýþ Kurumu, iþverenler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurum ve
kuruluþlarý, eðitim kurumlarý.
Projenin Genel Tanýmý: Antalya Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan kurulan Kariyer Ofisi,
herhangi bir kar amacý gütmeden bireyleri uygun
iþlere yerleþtiren, iþletmelere ihtiyaç
duyduklarý nitelikteki personeli saðlayan özel
hukuk hükümlerine tabi bir kuruluþtur.
4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu Kanunu, 1 Aðustos
2008 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Özel
Ýstihdam Bürolarý Yönetmeliði ve 06 Aðustos
2008 ve 28 Temmuz 2010 tarihli Resmi
Gazetelerde yayýmlanan Ýdari Para Cezalarý
Hakkýnda Teblið kapsamýnda özel istihdam bürosu
olarak faaliyette bulunmak üzere Türkiye Ýþ
Kurumuna baþvuru yapýlmýþ ve Antalya
Büyükþehir Belediyesi Kariyer Ofisi Özel Ýstihdam
Bürosu olarak faaliyet belgesi alýnmýþtýr.

verimi daha yüksek olacak ve istihdam
kapasitesinin artýrýlmasý saðlanacaktýr.
Açýldýðý günden bu güne Antalya Büyükþehir
Belediyesi Kariyer Ofisine toplam 16.552 kiþi
baþvuru yapmýþ olup, 5.328 kiþinin iþe
yerleþtirilmesi saðlanmýþtýr.
Proje Adý: Antalya Körfezi Deniz Suyu
Kalitesinin Ýzlenmesi Ve Deniz Denetim
Çalýþmalarý
Proje Hedefleri: Bu proje, Antalya Körfezi deniz
suyu kalitesinin izlenmesi, deniz kirliliðinin
önlenmesi, gemi ve deniz araçlarýndan
kaynaklanan kirliliðin tespiti ve cezanýn kesilmesi
ile kirlilik unsurlarýna karþý caydýrýcý etki
oluþturmak amacýyla yürütülmektedir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Antalya
Körfezinde deniz suyu kalitesi izleme programý
Antalya Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
yürütülmekte olup, Büyükþehir sýnýrlarý dahilinde
kalan bölgede 69 noktadan 15 günde bir
mikrobiyolojik deniz suyu numuneleri alýnýp
Antalya Büyükþehir Belediyesi laboratuarlarýnda
sürekli olarak izlenmektedir.
Proje Ortaklarý: Deniz kirliliðinin önlenmesi ile
ilgili çalýþmalar diðer kurum ve kuruluþlar ile
iþbirliði halinde yürütülmektedir.

Sonuçlar ve Son Durum: Kariyer Ofisi
uygulamalarý alanýnda Ýþgücü Bilgi Bankasý
oluþturulmuþ olup, bu bilgiler ile iþsiz
vatandaþlarýmýzýn nitelikleri tanýmlanmýþ ve doðru
iþe doðru personel ilkesiyle iþ yerlerine
gereksinimleri doðrultusunda personel
yönlendirmesi yapýlmaktadýr. Böylece iþletmelerin

Projenin Genel Tanýmý: Deniz kirliliði kontrolü
amacý için temin edilen Mavi Akdeniz isimli
denetim teknesi ve Antalya Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan kiralanan CESSNA 172 hava
aracý ile Büyükþehir Belediyesi deniz mücavir
sýnýrlarý olan batýda Göynük çayý; doðuda
Beþgöz deresi arasýnda görev yapmaktadýr. Hava
denetim aracý ile deniz kirliliði yaratan gemi ve
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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deniz araçlarý Antalya Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan tespit edilmiþ ve idari para cezasý
uygulanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Antalya sahillerinde
2011 yýlý içerisinde toplam 1350 adet deniz
suyu numunesi alýnmýþ olup, alýnan numuneler
üzerinde toplam 4050 adet analiz yapýlmýþtýr.

tedavileri yapýlmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: 11 Temmuz- 31 Aralýk
2011 tarihleri arasýnda toplam 6.710
çocuða; aðýz diþ bakýmý, dolgu, diþ çekimi vb.
19.297 iþlem uygulanmýþtýr.

Yapýlan analizler mevcut standartlara göre
deðerlendirilmektedir. Ayrýca deniz suyu kalitesi
izleme programý dýþýnda vatandaþlardan gelen
talep ve þikayetler üzerine de deniz suyu numunesi
alýnarak deðerlendirme yapýlmýþtýr.
Proje Adý: Aðýz - Dýþ Saðlýðý Merkezi
Proje Hedefleri: Antalya ili mücavir alan sýnýrlarý
içerisindeki öncelikle ihtiyaç sahibi olan ve iç
göçle kentimize gelen 5-14 yaþ grubundaki
çocuklarýn saðlýklý büyüme dönemine katký
saðlamak, ülkemizde yaygýn olmayan koruyucu
Diþ Hekimliði uygulamalarýný sunmak, özellikle
genç ve çocuklarý hedef alarak, ilerleyen
yaþamlarýnda aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý ile
karþýlaþmalarýný asgari düzeye indirgemek
amacýyla Antalya Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan hizmete açýlmýþtýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 11.07.2011
 devam ediyor.
Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Öðrenciler Antalya
Büyükþehir Belediyesi servis araçlarýyla
gözetmen eþliðinde okullardan alýnarak merkeze
getirilmekte, öðrencilere merkezde aðýz ve diþ
saðlýðý konusunda eðitimler verilmekte ve gerekli
20
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Proje Adý: Düden Gençlik Parký
Proje Hedefleri: Bu proje Antalyanýn doðal
güzellikleri, coðrafi yapýsý ve peyzajý ile en önemli
turistik deðerlerinden biri olan Düden Çayýný
cazibe merkezi haline getirmek ve halkýn rahat
nefes alabileceði ve yararlanabileceði doðal bir
alan yaratýlmak amacýyla yapýlmýþtýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 17.12.2010
 06.09.2011 Park kullanýma açýlmýþtýr.

Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Yapýlmakta olan yapýsal
peyzaj ve yaya yollarýnýn oluþturulmasý ve
aydýnlatýlmasý çalýþmalarý ile eþ zamanlý olarak
taþýt yolunun imalatý ve bitkisel peyzaj
çalýþmalarý da yapýlmýþtýr. Eski Lara yolu üzerinde
mevcut bulunan köprü yayalaþtýrýlarak
seyir terasý oluþturulmuþtur.
Sonuçlar ve Son Durum: Diðer falez parklarýyla
bütünleþerek kordon oluþturan Düden
Parkta küçük bir çay bahçesi dýþýnda ticari alan
bulunmamaktadýr. 110 bin metrekarelik alaný
kapsayan Düden Gençlik Parký ile hem halkýn
rahat nefes alabileceði ve yararlanabileceði doðal
bir alan yaratýlmýþ, hem de havayoluyla Antalyaya
gelen misafirlere güzel bir manzara seyretme
imkaný sunulmuþtur. Parktaki pergolalar, kýr
kahvesi, köprü, seyir teraslarý gibi alanlarda
doðayla uyumlu ahþap malzeme kullanýlmýþ ve
parktaki mevcut bitkiler korunurken, yeþil alanlar
daha da arttýrýlmýþtýr.

katýlýmlarýný saðlamak ve sorunlarýna daha kolay
ve daha hýzlý çözüm bulabilmelerine
yardýmcý olmak amacýyla Engelli Danýþma
Merkezi ve Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi
açýlmýþtýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 10.05.2011
 devam ediyor
Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Antalya mücavir alan
sýnýrlarý içerisinde yaþayan engelli vatandaþlara
ve ailelerine; saðlýk, eðitim, istihdam, sosyal ve
kültürel alanlarda danýþmanlýk ve yönlendirme
yapýlmaktadýr.
Ayrýca; aile danýþmanlýðý, psikolojik danýþmanlýk
ve rehberlik, hukuki danýþmanlýk, çocuk
geliþimi alanlarýnda psikolog, avukat, sosyal
hizmet uzmaný, çocuk geliþim uzmaný gibi
meslek elemanlarýnca hizmet verilmektedir.
Engelli bireylere ve ailelerine eðitim/seminer
programlarý düzenlenmektedir.
Engelli bireylere beyaz baston, tekerlekli sandalye,
v.b. sosyal yardýmlarda bulunulmaktadýr.
Gelen talepler doðrultusunda kurslar açýlmaktadýr.

Proje Adý: 7. Engelli Danýþma Merkezi Ve
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi
Proje Hedefleri: Engellilerin yaþam kalitelerini
yükseltmek, sosyal hayata daha aktif

Kentte yaþayan engelli vatandaþlarýmýzýn bilgi
düzeyini arttýrmak amacýyla Engelli Haklarý
Kitapçýðý hazýrlanarak kent genelinde daðýtýmý
saðlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum:
Görme Engelliler Kütüphanesi, görme engellilerin
önündeki en büyük engel olarak kabul
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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edilen okuma güçlüðü ve bilgiye eriþim yönündeki
bariyerleri kaldýrma amacýyla hayata
geçirilmiþtir.

3 bilgisayar bulunmaktadýr.

Görme engelli vatandaþlarýmýzýn bilgisayar
kullanmasýný ve Braille Alfabesi (görmeyenlerin
okumak ve yazmak için kullandýklarý noktalardan
oluþan kabartma yazý sistemi) ile çalýþma
yapmasýný saðlayacak birçok teknoloji Görme
Engelliler Kütüphanesinde mevcuttur.

Proje Hedefleri: Yenilenebilir enerji kaynaklarý
ile ilgili Antalya ve çevresinde bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalýþmalarýný yürütmek ve örnek
projeler uygulamak.

Görme engelli vatandaþlarýmýzýn faydalanacaðý
kütüphanede; 160 kabartma yazý eseri, sesli
kitap, Kitap okuma makinesi, ekran okuyucu,
Braille Yazýcý ve Abbyy Finereader Yazýlýmý
bulunmaktadýr.
Görme Engelliler Kütüphanesinden Faydalanan
Görme Engelli Birey; Kimseye muhtaç olmadan
bilgisayar ortamýndaki yazýlý materyalleri
okuyabilir ve kendisi yeni belgeler oluþturabilir,
internet aracýlýðý ile kimseye ihtiyacý olmadan
günlük gazetelerini okuyabilir, araþtýrma yapabilir,
e-posta gönderip alabilir, istediði belgeyi Braille
Alfabesi (kabartma yazý) olarak çýktýsýný alabilir,
istediði metni sesli dinleyebilir, dilerse CD veya
taþýnabilir belleðe aktarýp kendisinde kalmasýný
saðlayabilir ve 160 Braille Alfabe (kabartma
yazý)sinden oluþan eserleri okuyabilirler. Ayrýca
engelliler merkezde, Boðaziçi Üniversitesi Görme
Engelliler Teknoloji Eðitim Merkezi (GETEM)e
ait e-kütüphaneye üyelik iþlemi yapabilir, roman,
araþtýrma kitaplarý, çocuk kitaplarý v.b. birçok
kitap türünü sesli olarak merkezde veya evinden
internete giriþ yaparak kitap dinleyebilmektedir.
Merkezimizde ayrýca görme engellilerin dýþýnda
diðer engellilerin internet eriþimi ve kullanýmý için
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Proje Adý: Güneþev Ve Ekolojik Eðitim Merkezi

Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 03.03.2010
tarihinde temel atýlmýþ olup, 02.04.2011
tarihinde açýlýþý yapýlmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Güneþev; Antalya Büyükþehir
Belediyesi ile Temiz Dünya Ekoloji Platformu
iþbirliði ve 37 sponsorun desteði ile
gerçekleþtirilmiþtir.
Projenin Genel Tanýmý: Güneþevde fotovoltaik
çatý, akü odasý, tracking sistem, totem,
güneþev amblem, güneþ panelli çevre
aydýnlatmasý olmak üzere toplam 24 kW kurulu
güce sahip fotovoltaik panel sistemi
bulunmaktadýr. Monokristal, Polikristal ve Amorf
paneller olmak üzere farklý güneþ panelleri
kullanýlmýþtýr. Güneþev bilgilendirme amaçlý bir
merkez olduðu için 5 Watt, 60 Watt, 80 Watt, 95
Watt, 120 Watt, 180 Watt, 185 Watt, 230 Watt
ve 280 Watt olmak üzere farklý güçlerde güneþ
panellerinde sistemler kurulmuþtur.
Türkiyenin ilk karbon-negatif binasý olan
projede tüketim deðerlerinden daha yüksek
oranda temiz enerji üretimi saðlanmaktadýr. Bu
sayede bina karbon salýnýmýný engellemektedir.
Þebeke elektriðine baðlý olmayan, gündüz ihtiyacý
olan elektrik enerjisinin tamamýný güneþten
karþýlayan Güneþev, gece kullandýðý enerji

ihtiyacýnýn bir kýsmýný da gündüz güneþ
enerjisinden almýþ olduðu enerji ile þarj olan
akülerden karþýlamaktadýr.
Antalya Güneþev, bulunduðu konum itibariyle
þehir merkezinde yer almakta olup, hastane,
alýþveriþ merkezi, toplu taþýma ve ulaþým noktalarý
yakýnýnda yer almaktadýr. Bu sebeple de ulaþým
kaynaklý kirlilik emisyonu deðerlerini de minimize
etmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum: Güneþev de 1 güneþ
aðacýndan Antalya koþullarýnda günde
ortalama 5-7 kWh elektrik üretilmekte ve yaklaþýk
85 yetiþkin çam aðacýnýn performansýna
eþdeðer CO2 emisyonu engellenmektedir (Bina
çevresi arazisinde 15kW kurulu güce sahip toplam
13 güneþ aðacý kullanýlmýþtýr). Toplam kurulu
güç: 24 Kw

Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2009  2011
Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Antalya Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan yapýlan kentsel düzenleme
çalýþmalarý; yeþil alanlarýn mevcut aðaçlar
korunarak düzenlenmesi, aðaçlarýn doðal olarak
gölgelendirdiði mevcut park alanýnýn yürüyüþ
yollarý, mevcut havuzlarýn korunarak kaplamasýnýn
yenilenmesi, yeni su ve bitki havuzlarý
oluþturulmasý, yaya akýþýný bozmayacak þekilde
seyir ve dinlenme alanlarý oluþturulup caddelerin
hareketliliðine uygun þekilde kent mobilyalarý ile
süslenmesini içermektedir. Ayrýca bu
düzenlemeler ile caddeler engellilerin kimseye
ihtiyaç duymadan yürüyebileceði hale
getirilmiþtir(Engelli rampalarý, döþeme kaplamasý,
kabartmalý taþlar, sesli sinyalizasyon sistemleri,
kaldýrým yüksekliði çalýþmalarý)
Sonuçlar ve Son Durum: Kentsel çevre
düzenlemeleri kapsamýnda, Kazým Özalp
Caddesi,Mehmet Akif Caddesi, Konyaaltý Caddesi,
Cumhuriyet Meydaný çevresi düzenlemeleri
yapýlmýþtýr.

Proje Adý: Kentsel Çevre Düzenlemeleri
Proje Hedefleri: Yaya yollarýnýn ihtiyaç duyduðu
yenilemelerin yapýlarak, yaya sirkülasyonu
sürekliliðinin saðlanmasý, kaldýrým yüksekliðinin
standartlara uygun hale getirilmesi ve engellilerin
geçiþini saðlamak için özel taþlar kullanýlarak
kaldýrým yenileme çalýþmalarý,kýlavuz taþlarý ve
stop taþlarý kullanýlarak görme engelli
vatandaþlarýmýzýn yön tayinlerinin kolaylýðýnýn
saðlanmasý amaçlanmýþtýr.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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 Proje Adý: Özel Büyükþehir Özel Eðitim Okulu
Ve Rehabilitasyon Merkezi
Proje Hedefleri: Bu proje, Engelli bireylerin, ilgi,
istek, yeterlilik ve yetenekleri doðrultusunda genel
ve mesleki eðitim görmeleri hedeflemektedir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri:
Rehabilitasyon baþlangýç tarihi: 01.03.2011
Ýþ Eðitim Merkezi baþlangýç tarihi: 01.08.2011
Eðitim Uygulama baþlangýç tarihi : 01.08.2011
Ýþ Okulu baþlangýç tarihi 01.08.2011 tarihlerinde
açýlmýþ olup devam etmektedir.
Proje Ortaklarý: Bu proje Antalya Büyükþehir
Belediyesi ve Engelli Bireyler Derneði iþbirliði
ile International Bund Vakfý danýþmanlýðýnda
yürütülmektedir.
Projenin Genel Tanýmý: Özel Büyükþehir Özel
Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi,
Antalya ili Çýplaklý Mevkiinde 641 parsel üzerinde
toplam 13.000 metre karelik inþaat alanýna
sahiptir. Merkez, bir Üniversite kampüsüne benzer
yapýsýyla farklý birimleri bünyesinde
barýndýrmaktadýr. Okul ve rehabilitasyon bölümü
olmak üzere iki kýsýmdan oluþan merkez
bünyesinde:
 Ýlköðretim Okulu
 Eðitim Uygulama Bölümü
 Ýþ Okulu
 Ýþ Eðitim Merkezi
Rehabilitasyon Bölümü bulunmaktadýr.
Eðitim birimleri A,B,CD,E ve F bloklarýndan
oluþan ana bina ve bu ana binanýn içinde
öðrencilerin iþ ve uðraþý kazanmalarýna yönelik
12 adet atölyeler bulunmaktadýr. Ýþ atölyelerinde
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çalýþmalar ( galoþ , seramik, rolyef
çalýþmalarý,dikiþ iþleri,,ahþap boyama, alçý
çalýþmalarý,cam boyama,örgü iþleri. Boncuk iþleri)
bireysel ve grup þeklinde uygulanmaktadýr.
24 sýnýfýn ve 18 bireysel eðitim odasýnýn yer aldýðý
eðitim birimlerinde standarlara uygun wc duþ ve
personel birimleri de içeren bölümler
bulunmaktadýr.
1. etap olarak tamamlanan 3000 metrekarelik
alnda eðitim birimleri hizmet vermektedir.
Bunlarýn yanýnda fiziksel engeli bulunan bireylere
yönelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
bölümünde 4 adet Fizyoterapi Salonu, asansörlü
hidroterapi havuzu , soyunma odalarý ve
duþlarýn yer aldýðý birimimizde yarý olimpik yüzme
havuzu (açýk havuz ) bulunmaktadýr.
Ýdari ofisler ve Türkiyede bir ilk olan 26 odalý
(14 standart, 12 suit oda ) engelli bireylere
yönelik tam donanýmlý otel, kapalý spor
salonu,yemekhane, toplantý ve konferans salonu,
kafeterya, açýk oyun parký, açýk basketbol sahasý,
süs havuzu yer almaktadýr.
Kampus, fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin
yaþamlarýný kolaylaþtýracak fiziki þartlara sahip
Türkiyede 1. sýrada Dünyada da ilk 10 sýraya
girebilen hizmet aðý geniþ bir yelpaze ile sunmaya
çalýþan bir tesistir.
Sonuçlar ve Son Durum: Bu merkezde öðrenci
kapasitesi 500 olup, þu anda 124 öðrenciye
hizmet verilmektedir. Ayrýca bu merkezde verilen
hizmetler yalnýzca kayýtlý öðrenciler için deðil,
kayýtlý olmayan anne ve babalara da danýþmanlýk
hizmeti þeklinde devam etmektedir.

Proje Adý: Süt Yardýmý Projesi
Proje Hedefleri: Antalya ili mücavir alan sýnýrlarý
içerisindeki öncelikle ihtiyaç sahibi 2 - 12
yaþ grubundaki çocuklarýn saðlýklý büyümelerine
katký saðlamak amacýyla her çocuða günde en
az 200 ml süt içebilme olanaðý saðlamak ve
çocuklarýn kemik geliþimleri için gerekli olan süt
tüketimini özendirmek amaçlanmýþtýr.

Sonuçlar ve Son Durum:
2011 yýlý içinde 4.500 çocukla baþlatýlan 2-12
yaþ grubundaki çocuklarýmýza yönelik günde
200 cc süt yardýmý yoðun ilgi üzerine 2012 yýlýnda
31 okuldan 15.207 ve mahallelerde 11.561
çocuðumuza olmak üzere toplamda 26.768
çocuða 96.426 lt. süt daðýtýlmýþtýr.

Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Mart 2011 devam ediyor.
Proje Ortaklarý: Antalya Büyükþehir Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý:
Proje kapsamýnda;
 Ýl genelinde süt yardýmýna ihtiyaç duyan ilçe
ve mahallelerin tespiti,
 Mevcut mahallelerdeki 212 yaþ grubundaki
çocuklarýn sayýsýnýn tespiti,
 Kentte dar gelirli ailelerinin yoðunlukta
bulunduðu ilköðretim okullarýnýn tespiti ve söz
konusu okullardaki 712 yaþ grubu öðrencilerin
tespiti,
 Projenin pilot bölgelerinin seçimi ve toplum
katýlýmýnýn saðlanmasý amacýyla tanýtým
çalýþmalarýnýn yapýlmasý,
 Ailenin çocuk sayýsýna göre günlük bir çocuðun
200 ml süt içmesi gerekliliði göz önünde
bulundurularak aylýk toptan tüketim hesaplanýp
süt paketlerinin araçlara yüklenmesi ve
ücretsiz süt daðýtýmýnýn saðlanmasý,
 Daðýtým aracýnda görevli Sosyolog tarafýndan
çocuklarýn ailelere saðlýklý yaþam için
çocuklarýn günde en az 200 ml süt içmelerinin
öneminin anlatýlmasý, Süt ambalajlarýnýn geri
dönüþüme kazandýrýlmasý için paketlerin bir
dahaki süt daðýtýmýna gelindiðinde alýnacaðý ile
ilgili sosyal duyarlýlýk oluþturulma çalýþmalarý
yapýlmaktadýr.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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AVONOS BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dr. Mustafa KÖRÜKCÜ
Belediye Baþkaný

Dr. Mustafa CÝNGÝ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
 Þehirlerini bir þehir saðlýðý planý geliþtirmek konusunda teþvik etmek ve bunun yapýlmasý için
gerekli mekanizmalarýn oluþturulmasýnda onlara yardýmcý olmak;
 Þehirlerin planlama sürecinde tavsiyelerde bulunmak;
 Þehirlerine toplumdan girdi saðlamak konusunda yardým etmek;
 Planýn uygulanmasýný takip etmek;
 Plan deðerlendirmesine ve incelemesine katýlmak
 Plandan öðrenilen çeþitli konu ve derslerin bir sonraki planlama döngüsüne taþýnmasýný
saðlamak;
 Deneyimleri diðer uluslararasý að þehirleri ile paylaþmaktýr.
ORGANÝZASYON YAPISI
Þehrimizde Avanos Saðlýklý Þehirler Proje Ofisi 2004 yýlýnýn ekim ayýnda hizmete baþlamýþtýr.
Þehrin tüm hedeflerine ulaþmasý için kurulmuþ olan Avanos Saðlýklý Þehirler Proje Ofisi; Belediye
Meclisi tarafýndan seçilmiþ bir koordinatör ve Belediye Baþkaný tarafýndan atanmýþ bir sekreterden
oluþur. Koordinatör ve sekreter bu ofisin çalýþmalarýný yürütür ve denetlerler.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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FAALÝYETLER
 Proje Adý: Kýzýlýrmak Kenarý Düzenleme Projesi
(2. etap)
Saðlýk; sadece hastalýk ve zafiyet yokluðu deðil,
ayný zamanda fiziki, mental ve sosyal huzur ve
refahtýr. Bu nedenle þehir üzerinde yapýlan
düzenlemeler sadece fiziki bir deðiþiklik
yaratmayacak, toplum saðlýðýný da olumlu
etkileyecektir. Bu anlayýþtan yola çýkarak 2010
yýlýnda baþlayan Kýzýlýrmak Kenarý Düzenleme
Çalýþmalarý 2011 yýlýnda da devam etmiþtir.

Avanos, ülkemizin en uzun nehri Kýzýlýrmakýn
ilçemizin tam ortasýndan geçerek þehri ikiye
böldüðü, nadir ilçelerden bir tanesidir. Kýzýlýrmak
kent içerisinde yaklaþýk 30 ila 60 m geniþliðinde,
4 km uzunluðunda bir kýyýya sahiptir. Kentin iki
ucunu iki adet çevre yolu köprüsü , bir adet
karayolu köprüsü ve bir adet yaya köprüsü
birbirine baðlamaktadýr.

Eski Hali
2010 yýlýnda, yaklaþýk 30.000 m2 lik alanda
düzenleme çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 2011 yýlýnda
ise bu çalýþmalar devam ederek, yaklaþýk 85.000
m2 yeþil alan, 50.000 m2 sert zemin (yürüyüþ
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Yeni Hali
yollarý, piknik alanlarý vb) oluþturulmuþtur. Bu
alanlarda 5.000 tane aðaç ve bitki kullanýlarak
yeþillendirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
2011 yýlýnda oluþturulan bu alanda, yeni iþletmeler
yapýlarak faaliyete geçirilmiþtir. Bu çalýþmalar
kapsamýnda ýrmak kenarýna bir adet balýk
restorantý ve iki adet kafeterya yapýlmýþtýr. Ayrýca
ýrmakta gondol ve jet motoru ile gezinti
yapabilmek için bir iþletme kurulmuþtur. Böylece
gerek Avanos halký gerekse ilçemize gelen yerli
ve yabancý turistler ýrmakta gezinti yapabilme
imkanýna kavuþmuþtur.
2010 yýlýnda baþlayýp 2011 yýlýnda da devam
eden bu çalýþmalar Kýzýlýrmak kenarý tanzim
projesinin önemli bir kýsmýný oluþturmaktadýr.
Birbirinin devamý niteliðinde olan bu çalýþmalar
ýrmak kenarýnda bir bütünlük oluþturmaktadýr.
 Proje Adý: Avanos  Kýzýlýrmak 2011 Kültür
Ve Sanat Günleri
Avanos-Kýzýlýrmak 2.Kültür ve Sanat Günleri 
2011 adý altýnda belediyemizin 2010 yýlýnda
gerçekleþtirmeye baþladýðý etkinlikler, Kapadokya
bölgesinin el sanatlarý merkezi olarak haklý bir
üne sahip olan Avanosu, ayný zamanda bölgede
kültür ve sanat hareketlerinin de merkezi
konumuna getirmiþtir. Belediyemiz, takvimi çok
önceden ilan edilen uzun soluklu etkinlikler

yapmanýn daha yararlý olacaðý noktasýndan
hareket etmiþtir.
2010 yýlýnda birincisini gerçekleþtirdiðimiz
etkinlikler boyunca, ülkemizin deðerli yazar, þair,
düþünür ve gazetecileri, halkýmýzla yüz yüze
sohbet etmiþ, kitaplarýný imzalamýþ ve sorularý
cevaplamýþtýr. Halk konserlerimiz ve çarþý
meydanýndaki canlý müzik performanslarý ile
hareketli ve eðlenceli bir yaz dönemi geçirilmiþtir.
2011 yýlýnda da bu etkinlikler devam etmiþtir.
Avanos  Kýzýlýrmak 2. Kültür ve Sanat Günleri
 2011 etkinlikleri kapsamýnda ilçemize Yazar
Oya BAYDAR, Hayrettin KARAMAN ve Mümtazer
TÜRKÖNE davet edilmiþ, söyleþi ve kitap
imzalama etkinlikleri düzenlenmiþtir.
Oya BAYDAR ile Coðrafya ve Edebiyat konulu
söyleþi 2 Nisan 2011 tarihinde Belediye Düðün
Salonunda yapýlmýþtýr.
Hayrettin KARAMAN ile Ýslamýn Evrenselliðinin
Dinamikleri konulu söyleþi 7 Mayýs 2011
tarihinde Belediye Düðün Salonunda yapýlmýþtýr.

Mümtazer TÜRKÖNE ile Bir Gelecek Perspektifi
konulu söyleþi 9 Temmuz 2011 tarihinde Belediye
Düðün Salonunda yapýlmýþtýr.
2011 yýlýnda ilçemizde iki büyük halk konseri
yapýlmýþtýr. 2 Temmuz 2011 tarihinde ilçemiz

amfi tiyatroda Þükriye TUTKUN halk konseri
gerçekleþtirilmiþtir.23 Temmuz 2011 tarihinde
ilçemiz amfi tiyatroda Selami ÞAHÝN halk konseri
yapýlmýþtýr.
2011 yaz aylarý boyunca ilçemiz çarþý meydanýnda
canlý müzik performanslarý sergilenmiþtir. Ayrýca
ramazan ayý boyunca geceleri geleneksel
Ramazan eðlencelerimizden Karagöz ile Hacivat,
perde oyunu ve orta oyunu þeklinde
canlandýrýlmýþ, Aþýk ile Maþuk ve illizyon gösterileri
gibi eðlendirici etkinlikler düzenlenmiþtir. Eski
yazlýk sinema dönemini özleyenler için düzenlenen
ücretsiz film gösterileri gerçek bir nostalji rüzgârý
estirmiþtir.
2010 ve 2011 yýlý boyunca düzenlediðimiz bu
etkinliklerimiz sadece Avanoslu hemþerilerimizden
deðil komþu il ve ilçelerimiz baþta olmak üzere
tüm bölgelerimizden büyük ilgi görmüþ ve
beðenilmiþtir.
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AYDIN BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Özlem CERCÝOÐLU
Belediye Baþkaný

Didem EVCÝ

Proje Koordinatörü

Sibel ERBAÞ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Dahil olduðumuz Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðinin 2005-2020 yýllarýný kapsayan Stratejik Planýna
göre amacý;
Tüm vatandaþlarýn yaþamaktan mutluluk duyacaklarý Saðlýklý Þehirler yaratmak, herkese eþit
ve kaliteli bir yaþam saðlamak için saðlýk, ulaþým, planlama, çevre, altyapý gibi sorunlara kalýcý
çözümler getirecek ortak projeler geliþtirmek, 2020 yýlý sonuna kadar Türkiyede yaþayan
insanlarýn saðlýklý þehirler hareketi ile sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eðitim açýsýndan
daha tatmin edici yaþam koþullarýna sahip olmasýný saðlamaktýr.
ORGANÝZASYON YAPISI
DSÖ Saðlýklý Þehirler Projesi Kapsamýnda Belediyemizde oluþturulan Þehir Saðlýðý Merkezimizde
Belediye Meclis Üyesi, Baþkan Yardýmcýsý ve 2 Koordinatör yönetiminde; 1 Bilgi Ýþlem ve Takip
Memuru, 1 Sekreter görev yapmaktadýr.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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FAALÝYETLER
Proje Adý: Beton Parke Taþý Ýle Yol/Kaldýrým
Döþenmesi
Projenin Hedefleri:Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre Saðlýklý Ulaþým Mahallelerde
162.265 m2 beton parke döþeme, 38.976 m2
kaldýrým döþeme ve 27.324 m. Bordür döþeme
iþi ve 4.320 m2 beton asfalt ve satýh kaplama
yapýlmýþtýr.
Projenin Süreci: Ýþe Baþlama Tarihi: 01.01.2011
Ýþin Bitiþ Tarihi: 31.12.2011
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar
Bütçe: 329.961,02 TL
Sonuçlar  Son durum; Yeni imara açýlan, yeni
konutlarýn ve ticari merkezlerin oluþtuðu, altyapýsý
tamamlanan alanlarda yol ve kaldýrým döþemeleri
yapýlarak kentimiz daha saðlýklý hale getirilmiþtir.
Saðlýklý ulaþým saðlanmýþ, halkýmýz toz ve
topraktan kurtulmuþtur.

Bütçe: 25.000 TL.
Sonuçlar  Son durum: Öðrenciler ve vatandaþlar
için güvenli geçiþ saðlanmýþtýr.

Projenin Adý: Kent Meydaný Projesi
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve ÇevreSaðlýklý Þehir Planlamasý
Aydýnýn çaðdaþ þehircilik ilkeleriyle uyumlu
modern bir meydana kavuþturulmasý amacýyla
kentsel tasarým projesi hazýrlanmasý
Projenin Süreci: Projesi ihale edilmiþtir.
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar
Bütçe: Yaklaþýk maliyeti 10.000.000,00 TL. dýr.
Sonuçlar  Son durum: Meydan toplam 8.000
m2 dir.

Proje Adý: Altgeçit Düzenleme
Destekleyici Çevreler: Öðrencilerin saðlýklý ve
güvenli bir ortamda okula ulaþabilmeleri için 3
adet altgeçit yapýlmýþtýr.
Projenin Süreci: Aðustos 2010 ve Ekim 2011 de
açýlmýþtýr.
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Öðretmen,
öðrenciler, vatandaþlar
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Aydýn Kent Meydaný yeni tasarým anlayýþý ve
içeriðiyle çaðdaþ kent normlarýna uygun çok

fonksiyonlu olarak tasarlanmýþ ve 4 farklý bölgeye
ayrýlmýþtýr. Toplam proje alaný 30.000m2 dir.
Meydanýn kentle görsel ve fiziksel iliþkisi
güçlendirilerek ve bütünleþtirilerek yapýlan proje
ile Aydýna çaðdaþ bir kent meydaný
kazandýrýlacak, Ülkemizdeki birkaç örnekten biri
olacaktýr. 22.000m2 alanda altta otopark, tören
alaný, modern havuz, çocuk oyun alaný, yaya
alaný, saat kulesi ve görsel heykeller yapýlacaktýr.
P r o j e n i n A d ý : B ü f e l e r i n K a l d ý r ý l m a s ý
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre, Saðlýklý Yaþam,Saðlýklý Þehir
Planlamasý, Yaratýcýlýk ve Yaþanabilirlik, Saðlýklý
Ortamlar, Esenlik ve Mutluluk
Projenin Süreci:Sürekli
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar:Tüm vatandaþlar
Bütçe: Belediye ekiplerince yýkýlmaktadýr.
Sonuçlar  Son durum: 2010 da 104, 2011 de
37 toplam 141 adet büfe yýkýlmýþtýr.

Projenin Adý: Belediye Hizmet Binasý
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre, Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Þehir
Planlamasý, Yaratýcýlýk ve Yaþanabilirlik, Saðlýklý
Ortamlar, Esenlik ve Mutluluk
Projenin Süreci: Baþlama Tarihi: 01.01.2011,
Bitiþ Tarihi: 31.12.2011

Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar
Bütçe: 11.844.000,00+KDV TL
Sonuçlar  Son durum:
10 katlý ve 22.000 m2 kapalý alana sahip, akýllý,
çevreci ve tasarruflu bina olarak tasarlanan
yapýnýn ilk 8 katýnda belediyenin tüm hizmet
birimleri yer alýrken, diðer katlarda meclis salonu,
kapalý ve açýk sergi salonlarý, tiyatro salonlarý ve
100 araçlýk kapalý otopark alaný yer almaktadýr.
15 Mart 2012 de yeni binaya taþýnýlacaktýr.
Teknolojik camla kaplanan bina, enerji tüketimini
en aza indirmek için doðal enerji kaynaklarý ile
desteklenmiþtir. Güneþ enerjisi ve yer altý suyu
otomasyon katkýsýyla da sürdürülebilir, çevreye
saygýlý bir yapý olarak tasarlanmýþtýr. Bu
uygulamalarla, ýsýtma ve soðutma sistemi iþletme
maliyetini yýllýk olarak % 42 oranýnda, atmosfere
salýnan CO2 emisyonlarý % 47 azalacaktýr.

Projenin Adý: Balýk Çarþýsý
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre, Saðlýklý Yaþam, Yaratýcýlýk
ve Yaþanabilirlik, Saðlýklý Ortamlar, Esenlik ve
Mutluluk
Kent merkezinde; Belediye arsasýna modern Balýk
çarþýsý yapýlmýþtýr. Halkýn zevkle ve güvenle
dolaþabileceði, kent mobilyalarý ile düzenlenen
çarþý kente çaðdaþ bir görünüm kazandýrmýþtýr.
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Projenin Süreci: 26.03.2012 da açýlacaktýr.
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar,
Balýk satýcýlarý
Bütçe: 800.000 TL
Sonuçlar  Son durum: Saðlýklý ve güvenli gýda
alýþveriþi ve tüketimi saðlanmýþ, saðlýklý ulaþým
saðlanmýþtýr. Halkýn nefes alabileceði alanlar
oluþturulmuþ, yaþanabilir hale getirilmiþtir.

Aydýnýn en büyük sorunlarýnýn baþýnda yer alan
Ýzmir-Denizli karayolu trafik sýkýþýklýðýný,
Karayollarý Genel Müdürlüðü verilerine göre günde
5.000 e yakýn aðýr tonajlý araçlarýn tehlike, gürültü
ve hava kirliliði yarattýðý yolun yükünü azaltmak
amacýyla yapýldý Muðla yolu üzerinde bulunan
otoban çýkýþý ile Astim Organize Sanayi Bölgesi
arasýnda transit geçiþ yapan tüm aðýr vasýta
araçlar bu yola sevk edilecek. 3770 metre
uzunluk, 20 metre geniþliðe sahip.
Projenin Adý: Yeni Terminal
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre, Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Þehir
Planlamasý, Yaratýcýlýk ve Yaþanabilirlik, Saðlýklý
Ortamlar, Esenlik ve Mutluluk

Projenin Adý: Çevre Bulvarý
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre Saðlýklý Þehir Planlamasý,
Saðlýklý Ulaþým
Projenin Süreci: 2010- 2011
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar
Bütçe:Yaklaþýk 3.000.000TL. Belediyemiz
imkânlarýyla yapýlmaktadýr.
Sonuçlar  Son durum: 2011 de hizmete
açýlmýþtýr.
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Çevre Bulvarý ile baðlantýlý projelendirilen yeni
Terminal Hizmet Binasý, Muðla yolu üzerinde
20.000 m2 alan üzerine inþa edilecek. Proje ve
etüt çalýþmalarý bitirilerek ihale edilen terminal
hizmet binasý, bodrum katta 18.000 m2, zemin
ve birinci katlarda 10.000 m2 toplam 28.000 m2
alana sahip. Binanýn zemin katýnda otobüs ve
minibüs bekleme alanlarý, kafe, mescid, teknik
birimler, WC, yolcu bekleme salonu, 22 adet
acente ofisi, büfeler, acente dinlenme odalarý,
akaryakýt istasyonu ve market bulunacak. Ýkinci

katýna ise 2 adet düðün salonu yapýlacak.
Projenin Süreci: 2011-2012
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Tüm vatandaþlar
Bütçe: 25.000.000TL.
Sonuçlar  Son durum: Ýhale aþamasýndadýr.
Projenin Adý: Heykel
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Kentsel Tasarým,
Planlama ve Çevre
Projenin Süreci:2011
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Aydýn Ticaret
Odasý, Tüm vatandaþlar
Bütçe:221.050TL.
Sonuçlar  Son durum: 2011 de hizmete
açýlmýþtýr.

eksiklikler tutanak altýna alýnmaktadýr.
Projenin Adý: Gürültü Kirliliðinin Önlenmesi
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Yaþam /Saðlýklý Kentsel
Tasarým, Planlama Çevre Gürültü ve Kirlilik
Projenin Süreci: Sürekli
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Belediye
Sonuçlar  Son durum: Gelen þikayetler
doðrultusunda denetleme yapýlmaktadýr. Aydýn
gürültü açýsýndan bilinçlidir.
Projenin Adý: Dumansýz Hava Sahasý Hareketinin
Desteklenmesi
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Dumansýz
Þehirler, Saðlýklý Ortamlar, Esenlik ve
Mutluluk
Projenin Süreci: Sürekli
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Saðlýk Müd.,
Belediye
Sonuçlar  Son durum: Tüm þehirde bilboardlarda
asýlmýþtýr.

Aydýnýn en büyük kavþaðýnda Atatürk, efe, incir,
zeytin, kadýn, eðitim konulu heykel yapýlarak,
kentimizin tanýtýmýna katký yapýlmýþtýr.
 Projenin Adý: Hava Kirliliðinin Önlenmesi
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Yaþam /Saðlýklý Kentsel
Tasarým, Gürültü ve Kirlilik
Projenin Süreci: Sürekli
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Ýl Çevre Þehircilik
Müd., Ýtfaiye Müd., Belediye
Sonuçlar  Son durum: Ýl Çevre Þehircilik Müd.,
Ýtfaiye Müd., Belediye ile müþterek, periyodik
olarak merkezi ýsýtma sistemleri denetlenmekte,

Projenin Adý: Sporla Gelen Saðlýk
Projenin Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Aktif Yaþam,
Saðlýklý Ortamlar, Esenlik ve Mutluluk
Koþu yollarýmýzýn tamamlayýcýsý olarak rutin
olarak temizlikleri, bakýmlarý yapýlan parklarýmýzda
fitness spor aletlerinin montajlarý yapýlarak
vatandaþlarýmýzýn daha saðlýklý olabilmeleri için
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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spor yapmalarýnýn saðlanmasý
Proje Süreci: Sürekli olup, talep durumunda
devam ettirilmektedir.
Proje Ortaklarý  Katýlýmcýlar: Adnan Menderes
Üniversitesi, Vatandaþlar
Fitnes Spor Aletlerinin Faydalarý: Fitness sporu
vücutta bol bol endorfin, östrojen ve testesteron
hormonu salgýlanmasýný saðlar. Bu da, kiþinin
kendisini psikolojik olarak daha iyi ve zinde
hissetmesini saðlar. Vücudun forma girmesi de
özgüveni arttýrýr. Metobolizmayý hýzlandýrýr. Enerjiyi
arttýrýr. Uykuyu düzenler. Psikolojik iyileþme
saðlar, stresten uzaklaþtýrýr. Saðlýklý ve hýzlý
düþünmeyi saðlar. Kalp- damar sistemini
güçlendirir. Uzun dönemli fitness sporuyla
uðraþanlarýn kanser ve kalp krizine yakalanma
riski düþüktür. Kalori yaktýðýndan þeker hastalarýna
önerilir.
Bütçe: 177.500 TL.
Sonuçlar Ve Son Durum: 5 adet parkta fitnes
spor aletleri montajý, 16 adet parkta çocuk oyun
grubu yapýlmýþ, 43.000 adet fidan ve çalý grubu
alýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn ilgisi fazladýr.

Park Sayýsý: 221 adet
Parklarda Çocuk Oyun Grubu: 115 adet
Parklarda Basket Sahasý: 38 adet
Açýk Hava Spor Aletleri: 73 adet
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Yenilenen Ç.O.G Ve Kauçuk m: 16 adet 7.660,20
m2
2
Semt Sahasý Ve Yürüyüþ Yolu m: 9.090,50 m²
2
Toplam Yeþil Alan: 4.089.237,08 m²
2
Aktif Yeþil Alan: 366.397,15 m²
2
Pasif Yeþil Alan: 3.722.839,93 m²
2
Kiþi Baþýna Düþen Aktif Yeþil Alan: 2,07 m²
2
Kiþi Baþýna Düþen Pasif Alan: 22,11 m²
Fidan Sayýsý: 253.115 adet
Çalý Gubu Sayýsý:534.048 adet
Mevcut Aðaç Sayýsý:169.512 adet
Kiþi Baþýna Düþen Aðaç Sayýsý:2,38 adet
- Tüm park ve düzenlemelerimiz rutin olarak 2
günde bir temizlenmektedir.
- Kaldýrým üzeri yabancý otlarýn temizliði trimör
ile saðlanmaktadýr.
- 248.000 aðaç ve bitkisel materyalin hastalýk
ve zararlýlardan korunmasý amacýyla ilaçlanmakta,
herbisit uygulamasý yapýlmaktadýr.
- Yýllýk 654.000 yazlýk çiçek, 632.000 kýþlýk çiçek
dikimi yapýlmaktadýr.
Projenin Adý: Sosyal Belediyecilik
Proje Hedefleri: Destekleyici çevreler, saðlýk
hizmetleri ve sosyal hizmetler
a) Uzun dönemli amaçlar:
-Kendine-önem bilinci ve anlayýþýnýn toplumsal
olarak geliþtirilmesi için, eðitim ve bilgiye dayalý
eþitsizliði olabildiðince azaltacak yenilikçi
faaliyetler düzenlemek;
-Sosyal destek ve eðitim merkezlerinin her ikisine
de odaklanmýþ Sürdürülebilir bir yerel ortam
oluþturmak;
-Dezavantajlý gruplar ve risk gruplarý ile yerel
yetkililer arasýnda etkin bir uyum ve iþbirliðini
saðlayacak düzenlemeleri oluþturmak, sosyal
entegrasyonunun artýrýlmasý ve sosyal dýþlanmanýn
azaltýlmasý,

-Ulusal düzeyde yaygýn olarak kullanýlabilecek
baþarýlý deneyimlerin/yöntemlerin paylaþýmý için
aktif bir aðýn yaratýlmasýný saðlamak;
b) Özel amaçlar
-Bölgede bir sosyal destek merkezinin kurulmasý.
(AYBA)
-Aydýn belediye sýnýrlarýnda yasayan yararlanýcýlar
ile çalýþacak sosyal destek merkezinin kurulmasý.
-Yerel düzeyde hedef gruplar için faydalý olabilecek
çeþitli bilgileri içeren veritabanýnýn oluþturulmasý.
Proje Süreci: Sürekli
Proje Ortaklarý: Kamu kurum ve kuruluþlarý,
STK, Vatandaþlar
Sonuçlar Ve Son Durum:
Aydýn Belediyesi Hizmet Aðý; 40 kiþilik ekibimiz
22 mahallede çalýþma yapmaktadýr. Taramalar
hane halkýnýn sosyo-ekonomik yapýsý, saðlýk ve
eðitim durumlarý yönünden incelenmektedir.
-Gelir durumlarýna göre gerçek ihtiyaç sahipleri
tespit edilerek kömür, odun, gýda, sýcak yemek
yardýmlarý yapýlmaktadýr. Gýda yardýmý her üç
ayda bir tekrarlanmaktadýr.
-Sosyal güvencesi olmayan yaþlý yatalak hastaya
hasta bezi ve havalý yatak temin edilmekte, ev
ziyaretlerinde ve kurulan stantlarda tansiyon
ölçülmektedir.
-Ambulans ve cenaze araçlarýmýz aydýn halkýna
24 saat hizmet vermektedir.
-Yaþlý, yatalak, felçli bay-bayan hastalarýn belirli
periyotlarla saç kesimi ve traþlarý yapýlmaktadýr.
-Ev eþyasý, mutfak eþyasý, kýyafet daðýtýmlarýmýz
aciliyetine göre devam etmektedir.
-2 adet Hafýza Güçlendirme Merkezinde, yaþlýlarýn
günlük yaþamlarýný bulunduklarý yerden farklý bir
ortamda sakin, huzurlu, güvenli, saðlýklý bir
ortamda geçirmeleri, psikolojik ve sosyal yönden
rahat etmeleri ve desteklenmeleri, sosyal
konularda yönlendirilmeleri, yakýnlarýnýn

bilgilendirilmeleri, toplumsal sosyal geliþimlerine
destek amaçlý hizmet verilmektedir.
-Diþ Hekimimiz tarafýndan okullarda aðýz ve diþ
saðlýðý ile ilgili bilgilendirme çalýþmasý yapýlýp,
öðrencilere diþ macunu ve diþ fýrçasý
daðýtýlmaktadýr.

-AYBA mutfaktan ihtiyaç sahiplerine günlük
yemek daðýtýmý devam etmektedir.
-Yaþlý ve kimsesiz kiþilerin ev temizliði yapýlmakta,
hizmetlerimiz de talepler doðrultusunda
sürdürülmektedir.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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-3 adet çocuk kültür merkezinde 8-14 yaþ
aralýðýnda öðrencilerin sosyal ve kültürel açýdan
geliþimlerine katký saðlamak, eðitimlerine destek
vermek amacýyla okul dýþýndaki saatlerini verimli
geçirmeleri saðlanmaktadýr.
Sosyal belediyecilik anlayýþý ile hizmet ederek,
kadýn, erkek, yaþlý, genç, çocuk kýsacasý her
yaþta herkese hizmet için kurulan AYBA (Aydýn
Belediyesi Hizmet Aðý) kýsa sürede yakaladýðý
baþarý grafiði, hizmet kalitesi ve zengin hizmet
aðýyla Türkiyenin örnek projesi olmayý baþardý.
Ýsmi ve hizmet aðý tescil edilerek Aydýn halkýnýn
malý olan Aydýn Belediyesi Hizmet Aðý her gün
biraz daha geniþleyerek her kesimden vatandaþa
ulaþmaya çalýþýyor.
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BALÇOVA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Mehmet Ali ÇALKAYA
Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
-Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek
ve gerekli iletiþimleri kurmak ve faaliyetlere
katýlýmý saðlamak,
-Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýnda çalýþmalar
yürütmek,
-Saðlýklý Kentler Projesi ile ilgili bilgi, belge,
kayýtlarý tutmak,
-Dünya Saðlýk Örgütü ana temalarýna uygun
projeler üretmek, varolan projeleri desteklemek
ve diðer birimler tarafýndan üretilen projelere
iliþkin görüþ ve yazýþmalarý yapmak,
-Saðlýklý Kent profili çerçevesinde kent saðlýk
geliþim planý hazýrlayarak, bu planda yer alan
hedeflerin gerçekleþtirilmesi ve devamýný
saðlamak,

Safiye Avþar EKÝNCÝOÐLU

Proje Koordinatörü

-Sivil toplum örgütleri ve tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý ile birlikte çalýþarak projelerin hayata
geçmesini saðlamak,
-Yýllýk faaliyet raporu hazýrlamak ve bunu ilgili
mercilere göndermek,
-Saðlýklý Kentler Birliði ile ilgili toplantýlarda
Belediyeyi temsil etmek,
ORGANÝZASYON YAPISI
Koordinatörlük Balçova Belediyesi Ýmar ve
Þehircilik Müdürlüðü bünyesinde hizmet
vermekte olup; 1 Koordinatör (Þehir Plancýsý)
görev yapmaktadýr.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý: Balçovanin Kalbi Projesi (Bak)
Proje Hedefi: Saðlýk alanýnda öncelikle koruyucu
saðlýk hizmetlerine önem veren Balçova
Belediyesi; saðlýk taramalarý ve seminerler ile
vatandaþlarý bilgilendirip varsa mevcut olan
rahatsýzlýklarýn ücretsiz tespit ettirilerek; akciðer,
diyabet, kemik ve göz taramalarýnýn yapýldýðý
Balçovada en kapsamlý tarama Kalp Saðlýðý
açýsýndan yaptýrýlmaktadýr.
Balçovanýn Kalbi ile tüm toplumda sigara içme,
hafif þiþmanlýk ve þiþmanlýk, yüksek kolesterol
ve yüksek tansiyon oranlarýný %20-25 azaltýlarak,
sonuçta Kalp Damar Hastalýklarý (KDH) görülme
sýklýðýnýn önemli ölçüde azaltýlmasý; ayrýca kanser,
inme-felç, eklem ve romatizma hastalýklarý, kronik
akciðer yetmezliði gibi hastalýklarýn toplumda
görülme sýklýðýnýn azaltýlmasý hedeflenmektedir.
Prone Ortaklarý: 9 Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanimi: Türkiyede bu kapsamla
yapýlan en büyük saðlýk taramasý olan BAK Projesi
ile;
-Balçovanýn Kalbi projesi ile 35 yaþ üstü 45 bin
Balçovalýnýn kalp saðlýklarý kontrol edilmektedir.
-Kalp damar hastalarý, kalp hastalýðý riski yüksek
olanlar, þeker ve yüksek tansiyon hastalarý, gerekli
saðlýk hizmetleri için yönlendirilerek, proje
kapsamýndaki hekim ve hemþireler tarafýndan
izlemleri yapýlmaktadýr.
-Sigara kullanýmý, fizik aktivite durumu, beslenme
özellikleri deðerlendirilen kiþilerin; temel fizik
muayeneleri yapýlarak tansiyon, kan þekeri ve
kolesterol düzeyleri ölçülerek (KDH) risk durumlarý
belirlenmektedir.
-KDH en büyük etkenlerinden birisi olan sigarayý
býraktýrmak için Balçova Belediyesi Binasýnda

40

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

oluþturulan sigarayý býrakma polikliniðinde
vatandaþlarýn sigarayý býrakmalarý için týbbi ve
psikolojik destek vermektedir.
Proje Son Durum: Þu ana kadar 25 bin kiþinin
çeþitli taramalardan geçirildiði Balçovada 1500
kiþi sigarayý býrakma polikliniðine baþvurdu. Bu
vatandaþlardan 650si aldýðý yardýmlardan sonra
sigarayý býrakmýþtýr.
-Semtevlerimizde Halk Saðlýðý, Psikolojik
Rahatsýzlýklar, Meme Kanseri, Bulaþýcý Hastalýklar
vb konularda Saðlýk Seminerleri yapýlmýþtýr.
-65 yaþ üstü vatandaþlara Dokuz Eylül Üniversitesi
ile baþlatýlan egzersiz programýyla fizyoterapistlerle
spor eðitmenlerinin kontrolünde uygulanan fiziksel
etkinlikler ile 1000 kiþiye fizik tedavi hizmeti
verilmektedir.
-Spor kurslarýna katýlan çocuklarýmýzýn ve
yetiþkinlerimizin saðlýk muayeneleri Belediye
Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlmýþtýr.
-Çocuk Saðlýðý Genel Taramasý, Kalp Saðlýðý,
Diabetik, Akciðer, Kemik Taramalarý gibi saðlýk
taramalarý yaptýrýlmýþtýr.
Proje Adý: Evde Saðlik Hizmetleri Projesi
Proje Hedefi: Balçova Belediyesi saðlýk alanýndaki
hizmetlerini özellikle sosyal güvencesi olmayan,
dar gelirli, yardýma muhtaç, kimsesiz ve yaþlý
vatandaþlarýmýzýn evlerine de saðlýk hizmeti
götürerek, bu kiþilerin toplumsal yaþamdan
soyutlanmamasý ve daha fazla baðýmsýz hareket
etmelerine yönelik fýrsatlarýn sunulmasýný
hedeflemektedir.
Proje Ortaklarý:
Proje Genel Tanýmý: Balçova Belediyesi Saðlýk
Ýþleri Müdürlüðü ile ortaklaþa yapýlan "Evde
Saðlýk Hizmetleri" uygulanmasýnda hasta
vatandaþlarýmýzýn kurum doktoru tarafýndan
tedavileri yaptýrýlarak, kontrol altýna alýnmakta

ve takibi yapýlmaktadýr.
Proje Son Durum: Belediye Hekimi, Semtevleri
aracýlýðýyla bildirilen hastalarý evlerinde muayene
ederken, pansuman ve enjeksiyon hizmeti almak
isteyenler kiþiler de Balçova Belediyesini
aramaktadýr.
-Sosyal güvencesi olmayan 121 hastanýn ilaçlarý
alýnarak; 443 hastanýn Balçova Belediyesinin
Hasta Nakil Ambulansý ile hastaneye
götürülerek tedavileri yaptýrýlmýþtýr. Ayrýca 3 yýlda
hastanelere gitmek isteyen 2500 vatandaþý da
Hasta Nakil Ambulansý ile gitmek istedikleri saðlýk
kurumlarýna ulaþtýrmýþtýr.
-Sosyal güvencesi olmayan vatandaþlarýmýzýn
diþ tedavi ve kontrolleri yaptýrýlmýþtýr.
-Sosyal güvencesi olmayan kadýnlarýn kadýn
hastalýklarý yönünde tedavileri yaptýrýlmýþtýr.
Yapýlan smear (rahim Kanseri) sonuçlarýna göre
tedavileri gerçekleþtirilmiþtir.
-Balçovada yaþayan 350 engelli vatandaþýn
büyük bir bölümü de Balçova Belediyesinin
saðlýk hizmetlerinden faydalanýyor. Sosyal
güvencesi olmayan engelli vatandaþlarýmýzýn
tedavileri yaptýrýlarak; kullandýklarý protez, araç
ve gereçler belediye tarafýndan alýnýrken,
kullandýklarý ilaçlar nedeniyle zarar gören diþleri
tedavi ettirilmektedir. 34 engelli vatandaþa
tekerlekli sandalye, akü, havalý yatak gibi týbbi
malzemeler alýnmýþtýr.
-Yatalak, engelli ve ekonomik yetersizliði olan
723 hastaya her ay hasta bezi verilmiþtir.
-Kimsesiz yaþayan yaþlýlarýmýz bakýmevine
yönlendirilmiþtir.
-Ayrýca, ekonomik yetersizliði olan çocuklarýmýzýn
sünnetleri yaptýrýlmýþ ve madde baðýmlýlarýnýn
tedavileri yönünde hizmet verilmiþtir.
Proje Adý: Semtevleri
Proje Hedefi: Ýlk önce ev hanýmlarýný

bilgilendirmek, sosyal dayanýþmayý geliþtirmek
ve el beceri kurslarý öðretmek amacýyla yedi
mahallede kurulmuþtur. Ancak daha sonra ev
hanýmlarýna saðlýktan, çocuk bakýmýna, aile içi
iletiþimden, güvenliðe kadar birçok konuda
seminerler verilerek vatandaþlar bilinçlendirilerek
katýlýmý saðlanmýþtýr.
Proje Ortaklarý:
Proje Genel Tanýmý:
Proje Son Durum: Balçova Belediyesinin verdiði
ücretsiz kurslar ve malzemeler ile ev hanýmlarýnýn
ürettiði ürünler yine Balçova Belediyesinin
oluþturduðu satýþ noktalarýnda satýþa sunularak;
gelire dönüþtürmesi ve ev hanýmlarýn her anlamda
kazanmasý saðlanmýþtýr.
-Semtevleri aracýlýðý ile yapýlan Saðlýk taramalarý
ile özellikle dar gelirli vatandaþlarýn tedavileri
gerçekleþtirilmiþtir.
Proje Adý: Balçova Ýlçesi Engelli Haritasi
Proje Hedefi: Bu proje kapsamýnda Balçova
Kaymakamlýðý ve Balçova Ýlçe Saðlýk Grup
Baþkanlýðý'nýn verilerinden hareket edilerek,
Balçova'daki engelli bireylere iliþkin anket
çalýþmasý yapýlarak; sonucunda engelli
vatandaþlarýmýzýn nüfus, engel türü, eðitim
durumlarý ve sosyal güvencesi belirlenerek ne
tür hizmetlerin yapýlacaðý konusunda Engelli
Haritasý oluþturulmuþtur.
Proje Ortaklarý: Balçova Ýlçe Saðlýk Grup
Baþkanlýðý
Proje Genel Tanýmý: Balçova Kaymakamlýðý ve
Balçova Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý ile Balçova
Ýlçesinde yapýlan çalýþmalar doðrultusunda
Balçova'da 337 engelli vatandaþýn yaþadýðý
belirlenerek; engellilerin engelli nüfusu ve engel
türleri guruplandýrýlmýþtýr.Eðitim alamayan veya
maddi yönden eðitim almakta güçlük çeken
engelli vatandaþlarýn eðitim almalarý yönünde
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gerekli imkanlar saðlanmaktadýr. Sosyal
güvencesi olmayan engellilerimizin tedavilerinin
yapýlmasý ve saðlýk ihtiyaçlarýnýn giderilmesi
yönünde gereken yardýmlar yapýlmaktadýr.

Son Durum: Merkez yapýlýncaya kadar engelli
vatandaþlarýn günlük ihtiyaçlarýný giderme ve
tedavilerinin yapýlmasýna yönelik olarak Saðlýk,
Sosyal ve Kültürel Alanda bazý hizmetler
gerçekleþtirilmektedir.
-Ege Aðýz Diþ Saðlýðý ve Diþ Hekimleri Derneði'nin
katkýlarýyla Balçova Ýlçesinde bulunan zihinsel
engelli bireylerimizin diþ bakým ve tedavisi
yapýlmaktadýr.
-Sürekli tedavi ve bakým yapýlmasý gereken
hastalarýn, Balçova Belediyesi kanalýyla Valilik
Engelli Merkezi'ne yönlendirilerek, tedavilerinin
yapýlmasý saðlanmaktadýr.
-Tedavi gerektiren yada hastaneye gitmesi
gereken engellilerimizin Balçova Belediyesinin
saðlýk aracý ile hastaneye götürülerek saðlýk
kontrollerinin yaptýrýlmasý ; ekonomik yetersizliði
olan bedensel engelli vatandaþlarýn fizik
tedavilerinin yaptýrýlmasý.-Ekonomik yetersizliði olan engelli bireylerimizin
tekerlekli sandalyeleri ve týbbi cihazlarý Balçova
Belediyesi tarafýndan temin edilmektedir.
-Balçova Ýlçesinde bulunan engellilerin sosyal ve
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kültürel ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla Halk
oyunlarý ekibi oluþturulmuþtur.Toplumla iç içe
yaþamalarýný saðlamak amacýyla zihinsel
engellilerden oluþturulan halk oyunlarý ekibi
Uluslararasý Halk Danslarý Festivali ve Ayvalýk
Engelliler Þenliði'ne katýlmýþtýr.
-Semtevlerimizde uygulanan kurslar kapsamýnda
engelli vatandaþlarýmýzýn El ve Beceri Kurslarýnda
ürettikleri ürünler satýþa sunularak gelir elde
etmeleri saðlanmýþtýr.
-Balçova Belediyesi tarafýndan ulaþým ihtiyaçlarý
karþýlanmýþtýr.
Proje Adý: Engelli Merkezi Projesi
Proje Hedefi: Belediyelerin en önemli
görevlerinden bir taneside engelli bireylerin sosyal,
saðlýk ve refah düzeylerini saðlamak amacý ile
Engellilerin bakýlýp-korunmasýný, eðitimini, ve
rehabilitasyonunu amaçlayan ve buna benzer
hizmetlerin verilebileceði merkezlerin açýlmasýný
gerçekleþtirmektir.
Engellilere yönelik yardým ve destek hizmetlerini
güçlendirmek, toplum yaþamýna tam ve eþit
olarak katýlýmlarýný saðlamak amacýyla ENGELLÝ
MERKEZÝ için çalýþmalar baþlatýlarak;
meslek edindirme kurs salonlarý, hobi ve dinlenme
odalarýnýn da yer alacaðý bir merkez yapýlmasý;
ayrýca, merkezin amacýna uygun olarak çalýþmasý
için merkezin tüm harcamalarýný karþýlanacaðý
ve Balçova Belediyesinin de üyesi olacaðý bir
dernek kurularak, engelli vatandaþlarýmýzdan
hiçbir þekilde ücret alýnmadan hizmet verilmesi
amaçlanmaktadýr.
Proje Adý: Mahalle Afet Gönüllüleri
Proje Hedefi: Afet sonrasýnda kritik olan ilk 72
saatte çevrede yaþayanlarýn müdahale imkan ve
kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadýr.
Proje Ortaklarý: Kýzýlay

Proje Genel Tanýmý: Baþta depremler olmak üzere
yaþanan doðal afetler, ülkemizin en hazýrlýksýz
olduðu konularýn baþýnda gelmesi nedeni ile
gönüllü afet timi ve kurtarma istasyonu
kurulmuþtur. Balçova Belediyesi, Kýzýlay ile iþbirliði
yaparak bu hizmetini geniþletmeye devam
etmektedir.
Proje Son Durum: Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi
Balçovada adým adým uygulanmaya devam
ediyor. Balçova Belediyesi ve Kýzýlay Ýzmir Þubesi
tarafýndan ortaklaþa projenin 3. etabý Teleferik
Mahallesinde de kuruldu. Yaþlarý 20 ile 50
arasýnda deðiþen 35 gönüllü, Afet Bilinci ve
Hazýrlýk, Temel Arama ve Kurtarma, Temel Ýlk
Yardým, Afet Psikolojisi ve Temel Yangýn
Söndürme derslerine katýlan gönüllüler
eðitimlerini baþarý ile tamamlayarak sertifika
almaya hak kazandý.
Proje Adý: Eðitim Hizmetleri
- Ýlçe Milli Eðitim ve Okul Müdürlükleri ileyapýlan
görüþmeler sonucunda tüm okul
müdürlüklerinden gelen eksikliklerin giderilmesi
amacýyla Balçova Belediyesi tüm okullarda
inceleme yaparak fizibilite raporu çýkararak
yapýlacak iþleri bir takvime baðlayarak, eðitimin
bölünmemesi için özellikle tatil dönemlerinde
okullardaki tadilat iþlerini tamamlamaktadýr.
-Her yýl bütçesinin önemli bir bölümünü eðitim
kurumlarýnýn bakýmýna ve çocuklarýn eðitimine
harcayan Balçova Belediyesi Eðitimde tüm
çocuklar eþit olana kadar ayný azimle çalýþmaya
devam edecek ilkesinden hareket ederek
Balçovadaki 13 okulun bakým, onarým, boya,
badana ve teknolojik ihtiyaçlarý vb. tüm
eksikliklerini gidermeyi görev edinmiþtir.
-Balçova Belediyesi ihtiyacý olan okullarýn Fizik,
Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarýný
kurarak; bilgisayar eksikliklerini gidermektedir.
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-Eðitime Destek Kampanyasý kapsamýnda
ilköðretim haftasýnda ilçemiz sýnýrlarýnda öðrenim
gören ve ekonomik yetersizliði olan 1750
öðrencimize okul ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacý
ile ( Forma, önlük, çanta, ayakkabý, eþofman,
mont, kýrtasiye vb ) yardýmlar yapýlmýþtýr.
-Her yýl 2000 çocuðun haberi olmadan tüm okul
ihtiyaçlarýný aileleri ile birlikte görüþülerek temin
edilmektedir.
-Ekonomik yetersizliði olan ilköðretim okulu
öðrencilerinin ulaþým giderleri karþýlanarak;
Bahçelerarasý, Ýnciraltý, Eðitim ve Çetin Emeç
mahallesinde ikamet eden 172 öðrenciye okul
servisi düzenlenmiþtir.
-Üniversiteyi kazanan öðrencilerin ulaþým giderleri
karþýlanmaktadýr.
-6.-7.-8. sýnýflara yönelik Etüt Programý
desteklenmektedir.
-Balçova Belediyesinin Eðitim kurumlarýna
yaptýklarý yatýrýmlarýn sadece fiziki yenilemeyle
kalmayarak, ekonomik yetersizliði nedeniyle
Anaokuluna gidemeyen çocuklarýmýza Okul
Öncesi Eðitimi, yaz dönemlerinde de ücretsiz yaz
okulu hizmeti verilmektedir.
-Her okula bir temizlik ve güvenlik görevlisi
görevlendirilmiþtir.
-Balçova Belediyesi, Türkiyede depreme karþý
okul güçlendiren tek belediye olma özelliðini de
taþýmaktadýr.
Proje Adý: Gençlik Ve Kültür Merkezi Projesi
Projenin Hedefi: Ýzmirde örgün öðrenim gören
150 bin üniversite öðrencisi bulunmaktadýr. Ancak
devlet olanaklarý ile yaratýlan öðrenci yatak sayýsý
sadece 10 bindir. devletin bu konudaki
eksikliðinin bir ölçüde giderilebilmesi için Balçova
Belediyesi olarak Ýzmirde okuyan baþarýlý kýz
öðrencilerin barýnmasý
hedeflenmiþtir.
Projenin Ortaklarý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
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Proje Genel Tanýmý: Balçova Belediyesi, ilk
etapta kendi mülkü üzerinde kýz öðrenci yurdu
yapmak amacýyla harekete geçerek, bina
yapýmýnýnýn %75ini Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
%25ini kendi kaynaklarý ile karþýlamýþtýr. Yurt
yapýmýna karar verildikten sonra bina yasal
düzenlemeler nedeniyle Gençlik ve Kültür Merkezi
olarak tamamlanmýþtýr. Türkiyede bir belediye
tarafýndan yaptýrýlabilecek en büyük kýz öðrenci
yurdu yaptýrýlmýþtýr.
Proje Son Durum: Kýz öðrenci yurdunun belediye
tarafýndan iþletilmesi yasal olarak mümkün
olmadýðý için TÜRK Eðitim Vakfý ile yapýlan
protokol gereði binanýn intifa haklarý Türk Eðitim
Vakfý'na 49 yýllýðýna devredilmiþtir. Bina TEV
tarafýndan 384 kiþilik kýz öðrenci yurdu olarak
iþletilmekte olup; Türk Eðitim Vakfý þu anda kendi
kriterlerine göre belirlediði öðrencileri ücretsiz
olarak kabul etmektedir.
Proje Adý: Balçova Belediyesi Spor Okulu
Proje Hedefi: Spor Okulumuz, çocuklarýn fiziksel
ve zihinsel geliþiminin yanýnda onlarý kötü
alýþkanlýklardan koruyarak enerjilerini faydalý
yönde kullanmalarýný saðlamak ve tüm
vatandaþlarýmýzýn saðlýklý kalarak spor
yapmalarýna imkan vermek için Her Yaþta Herkes
Ýçin Spor ilkesini amaç edinmiþtir.
Balçova Belediyesi, 5393 Sayýlý Belediye
Kanunu'nun 14/B fýkrasý Saðlýklý toplum
meydana getirmenin baþta gelen öðelerinden
olan sporu kitlelere sevdirmek ve yaptýrmakla
yükümlüdür. gereði ekonomik imkânlarý sonuna
kadar kullanýlarak, spor alanýnda halkýn tamamýný
kapsayan, kar amacý gütmeyen bir prensiple
çalýþmalarýný sürdürerek; bireysel sporlar yerine
kitle sporlarýna önem vererek, çok sayýda çocuk
ve yetiþkinin bir arada spor yapmasýný saðlanmak
amacýyla yeni spor alanlarý açarak, halkýmýzýn

spora olan ilgisini arttýrmayý hedeflemiþtir. Bu
amaçla açýlan spor kurslarýna yeni branþlar
eklenerek,Balçovada yaþayan insanlara özellikle
kadýnlara ve çocuklara spor alanlarýnda eðitmenler
eþliðinde bilimsel metodlarla spor yaptýrýlarak,
bu faaliyetler ücretsiz olarak gerçekleþtirilmektedir.
Yetiþkinler için oluþturulan programlar ile saðlýklý
yaþam sporu ile beraber sosyal ortamlarýn
oluþturulmasý ile kitle sporu yaptýrarak toplumun
genelinin saðlýklý bir hayat sürmesini hedefleyen
Balçova Belediyesinin geleceðimiz olan çocuklar
için üstlendiði spor misyonunu, Çocuklarýmýz
spor okullarýmýzda önce kendisini sevmeyi
öðrenecek, sonra ailesini sevmeyi sonra yaþadýðý
þehri daha sonra da ülkesini sevmeyi öðrenecek.
Kalan zamanlarda ise saðlýklý büyümek için spor
yapacak þeklinde özetlenebilir.
Ayrýca, engelli merkezi projesi kapsamýnda 2000
kiþilik trübin yapýmý hedeflenmektedir.
Proje Genel Tanýmý: 2004 yýlýndan itibaren sosyal
belediyecilik anlayýþý ile 7den 70e herkese
ücretsiz spor sloganý ile yola çýkan Balçova
Belediyesi, spor ve eðitime 2011 yýlý bütçesinden
ciddi kaynak aktarýmý saðlamýþtýr .
Balçovada 7den 70e Herkese Ücretsiz Spor
uygulamasý büyük kitlelere yayýlmýþ, Spor Okulu
faaliyetleri ücretsiz yapýlarak; yenilenen spor
tesislerimizde akademik kariyere sahip
Üniversitelerin Spor Yöneticiliði ve Beden Eðitimi
Bölümünden mezun 30 eðitmen gözetiminde
her gün düzenli olarak verilen spor hizmetlerinin
yaný sýra Balçova Ýlçesinin deðiþik alanlarýnda
kurulan açýk hava spor merkezlerimizde spor
eðitmenlerimiz vatandaþlarýmýzla birlikte spor
yapmaktadýr.
Kitle sporunun yaný sýra oluþturulan takýmlar ve
bireysel olarak müsabakalara katýlan
sporcularýmýz önemli baþarýlara imza atmýþ ve
yaþ gruplarýna uygun olarak milli takým

kadrolarýna sporcular yetiþtirilmiþtir.
Balçova Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile koordineli
çalýþmalar sürdürülerek sporun yaygýnlaþtýrýlmasý
saðlanmaktadýr. Bu doðrultuda yapýlan çalýþmalar
sonucunda, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik,
tenis, anne çocuk jimnastiði, plates, masa tenisi,
satranç gibi spor dallarýnda yoðunlaþan spor
okullarýmýz da stratejik planda bildirildiði üzere
2011 yýlýnda spor eðitimi verilen öðrenci sayýsýnýn
6.500 kiþiye ulaþmasý hedeflenmiþtir.
BRANÞLAR
1-Anne - Çocuk Cimnastiði: Çocuðun yaþama
ayak uydurmasý, ortak oyunlar oynamalarý, yeni
arkadaþlar edinmeleri ve küçük kurallar
öðrenmeleri yönünden geliþmelerinin saðlanmasý
amacýyla, 2 ile 5 yaþ arasýndaki çocuklarýn
anneleri veya diðer yakýnlarý (anneanne,
babaanne, teyze vs.) ile ortak bir aktiviteye
katýlmalarýný saðlayarak çocuk ile anne arasýnda
olumlu bir iletiþim kurmayý hedefleyen eðitsel
oyun aðýrlýklý jimnastik programýdýr. Oyun ve
müzik eþliðinde gerçekleþen derslerde, anne de
basit egzersizler ile günlük yaþamýn
monotonluðundan kurtulmaktadýr.
2-Temel Cimnastik / Artistik Cimnastik: 5 ile
8 yaþ arasýnda olan her çocuk spor okulumuza
baþvurduðunda zorunlu jimnastik eðitimine tabi
tutulur. Çocuklarýn yaþ ve fiziksel özellikleri ve
seviye durumlarý göz önüne alýnarak 12-14 kiþilik
çalýþma gruplarý oluþturulur. Cimnastik branþýnda
yetenekli olan çocuklarýmýz yarýþmacý gruplara
alýnarak cimnastik yarýþmalarýna hazýrlanýrlar.
Ayrýca, çocuklarýmýz denge, koordinasyon,
çabukluk ve dayanýklýlýk eðitimleri aldýklarýndan
sportif amaçlý top oyunlarýna hazýr duruma gelmiþ
olurlar. Temel geliþim eðitim programýnda
gözlenenler, teknik eðitime geçerek, yarýþmacý
cimnastikçi olma çalýþmalarýna katýlýrlar ve
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yarýþmacý olurlar.
3-Atletizm
4-Basketbol: Balçova Belediyesi Spor Okulu
cimnastik temel eðitimini alan çocuklara
basketbol temel eðitimini vermektedir. Diðer tüm
branþlarda olduðu gibi fiziksel özellikleri ve yaþ
durumlarý göz önüne alýnarak 12-16 kiþilik gruplar
halinde çalýþmalar yapýlýr. 818 yaþ gruplarýna
verilen eðitimin sonrasý yetenekleri doðrultusunda
öncelikle temel geliþim veya teknik eðitim
programlarýna daha sonra ise Balçova Spor
Klübünün alt yapýsýna yada diðer kulüplere
yönlendirilir.
1. Balçova Belediyesi Termal Spor Klübü ve IBAC
Minik Erkekler Basketbol Þenliði 20-25 Aðustos
2011 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir.
Balçova Belediyesi Termal Spor Klübü bünyesinde
bayan ve erkek basketbol takýmlarýmýz her yýl
Balçova Ýlçesini temsil etmektedir.
5-Voleybol: Balçova Belediyesi Spor Okulu
cimnastik temel eðitimini alan çocuklara yaþ ve
fiziksel özelliklerine göre 12-16 kiþilik gruplarla
voleybol temel eðitimini verilmektedir. 8  18
yaþ gruplarýna verilen eðitimin sonrasý yetenekleri
doðrultusunda teknik eðitime geçenler Balçova
Spor Klübünün ve diðer klüplerin alt yapýlarýna
sporcu olarak katýlýrlar. Balçova Belediyesi Termal
Spor Kulübü bünyesinde bayan voleybol
takýmlarýmýz her yýl ilçemizi temsil etmektedir.
6-Futbol: En çok ilgiyi çeken branþ olan futbol
eðitim programý, 8 yaþýndan itibaren uygulanmaya
baþlar. Cimnastik temel eðitimini alan gruplar
futbol temel eðitimi programýna alýnýr. Temel
eðitim programlarýnda baþarýlý olan öðrenciler
teknik eðitim programýna alýnarak Balçova Spor
Klübünün, diðer klüplerin ve ülkemizdeki klüplerin
alt yapýlarýna sporcu yetiþtirmek hedefi ile
çalýþtýrýlýrlar.
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7-Tenis: Bu branþta temel eðitim programý
uygulanan gruplar olduðu gibi genç yaþ gruplarý
ve yetiþkin yaþ gruplarýna tenis geliþtirici
programlar uygulanmaktadýr. Özel turnuvalar
düzenlenerek ilginin çoðaltýlmasýna
çalýþýlmaktadýr. Yaþ grubu ise 8 yaþ ve üstüdür.
8-Masa Tenisi: Ýlköðretim okullarý taranarak bu
branþa ilginin artýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Kendi
spor okulumuzun jimnastik temel eðitimini alanlar
8-10 kiþilik gruplarla masa tenisi temel eðitimi
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yetiþkinlere programlar
verilerek geçmiþte bu sporu yapanlara tekrar
çalýþma olanaðý saðlanmaktadýr. Masa tenisi
çocuklarýn ve yetiþkinlerin rahatlýkla
oynayabileceði bir spordur. Özellikle çocuklarýn
el  göz koordinasyonunun geliþmesinde katkýda
bulunur. Yaþ grubu ise 8 yaþ ve üzeridir. Masa
tenisinde gruplar oluþurken; çocuk grubu,
yetiþkinler grubu ve yarýþmacý gruplar olarak
ayrýlmaktadýr.
9-Bisiklet: 2006 yýlýnda Balçova Spor Okulunun
faaliyetleri arasýna alýnmýþtýr. Daha çok eðitim
amaçlý düþünmemize raðmen, eðitim amaçlý
sadece 1-2 grup oluþmuþtur. Gençler yani lise
ve üniversitede öðrenim gören gruplar tarafýndan
büyük ilgi görmüþtür. Programlar çerçevesinde
yakýn il ve ilçelerin tarihi ve turistik yerleri
gezilmiþtir.Bisiklet programýna katýlmak isteyenler
10 yaþ ve üzeridir. Ayrýca saðlýk yönünden risk
taþýmamasý gerekir. Bu programa katýlan kiþilere
bisiklet spor okulumuz tarafýndan temin
edilmektedir.
10-Aerobik / Step / Pilates: Balçovada yaþayan
kadýnlarýn spor yapmalarýný saðlayacak olan bu
programda, saðlýk koþullarý uygun olanlar
imkanlar nispetinde kendi yaþ grubundaki
programlara katýlarak; çalýþmalarýný AEROBÝKPLATES karýþýmý olacak þekilde devam ettirir.

Aylýk programlar içerisinde deðiþkenlik
saðlanacak (Dað yürüyüþü ve jimnastik gibi)
þekilde uyguma yapýlýr. Ayný çalýþma grubu
içinde osteoporosis (kemik erimesi) ve menepoz
dönemiyle kemiklerde yaþanan erime ve menopoz
döneminin sýkýntýlarýný azaltan aerobik egzersizi
ile jimnastik programlarý eklenmiþtir. Bu
programýn uygulanmasýnda Dokuz Eylül
Üniversitesinden bilgi desteði alýnmýþtýr. Özellikle
40 yaþ üzeri bayanlarda rastlanan ve çeþitli fiziksel
olumsuzluklara neden olan, kiþiyi psikolojik olarak
olumsuz etkileyen menepoz döneminde kiþiye
fiziksel ve zihinsel açýdan saðlýklý bir dönem
geçmesini saðlamak amacýyla Menopoz
Jimnastiði yaptýrýlmktadýr.
11-Açýk alan sporu / Doða yürüyüþleri: Sporu
en uzak noktalarda yapabilme olanaðýnýn
saðlanmasý amacýyla, Balçova da uygun olan
alanlara ve parklara açýk alan tesisleri
kurulmuþtur. Bu aletleri seçerken fizyoterapistler
ve spor uzmanlarýndan yararlanýlmýþtýr. Program
dahilinde spor eðitmenleri eþliðinde fýtness
aletlerinde de kontrollü çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Spor kompleksimizin bulunduðu yerde hafta
sonlarý hariç, her gün yüzlerce insana toplu
jimnastik hareketleri yaptýrýlýr. Sonra spor
aletlerinin kullaným þekli gösterir. Ayrýca, gün
boyu halka açýk olan bu aletler doktor onayý
olduðu sürece tüm yetiþkinler tarafýndan
kullanilabilir.Balçova Belediyesi Spor Tesisleri
ile yeni açýlan Vali Kutlu Aktaþ Ýlköðretim Okulu
ve Salih Dede Lisesi bitiþiðinde olan ikinci spor
kompleksimizde de her sabah yürüyüþ ve sabah
egzersizleri görevli eðitmenler tarafýndan
yaptýrýlmaktadýr.Doða yürüyüþ parkuru, Balçova
Baraj Yolu, Ýnciraltý Kent Ormaný, Ýnciraltý
Bahçelerarasý ve Sahil Evleri bölgeleridir. Doða
yürüyüþüne katýlacak olan kiþilerde yaþ sýnýrlamasý
aranmamakta, doktor onayý olan tüm kiþiler bu

aktiviteye katýlabilmektedir. Her ayýn ilk cumartesi
günlerinde deðiþik parkurlarda yürüyüþ
programlarý uygulanmaktadýr.
Balçova Belediyesi Spor Okullarý'ndan faydalanan
kiþi sayýsý ve branþlar aþaðýda belirtildiði gibidir.
BRANÞLAR
KAYITLI SAYISI
AEROBÝK
1380
BASKETBOL
978
BÝSÝKLET
165
CÝMNASTÝK
862
FUTBOL
958
MASA TENÝSÝ
261
TENÝS
340
VOLEYBOL
686
ANNE-ÇOCUK CÝM.
430
SAÐLIKLI YAÞAM GRUPLARI 520
ATLETÝZÝM
112
TOPLAM
6692
Projede Son Durum: Her yýl ortalama 6000 gencin
spor yaptýðý spor okullarýnda hizmetin kalitesini
artýrmak için öncelikle spor tesisleri yenilenerek,
okullarýmýzýn spor alanýndaki spor aletleri arýzalý
olanlar tamir edilerek, kullanýlamayacak durumda
olanlar yenilenmiþtir.
-Balçova Ýlçe sýnýrlarý içindeki spor kulüpleri, sivil
toplum örgütleri ve Türkiye Futbol Federasyonu
ile iþbirliði saðlanarak yapýlan çalýþmalar ile lisanslý
sporcularýmýza ve gençlerimize spor yapma
imkaný saðlanmýþtýr.
-Balçova Belediye Termal Spor Kulübü
bünyesinde psikolog gözetiminde Balçovalý
gençler ve çocuklar, futbol, basketbol, voleybol,
jimnastik, masa tenisi, aerobik, tenis gibi
branþlarda ve yetiþkinler yüzme branþýnda eðitim
alarak çalýþmalara devam etmektedir. Balçova
Ýlçesini yarýþmalarda temsil etmektedirler.
-Belediyemiz Spor Okullarýnda eðitim gören
öðrencilerimiz istenilen seviyeye geldikten sonra,
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sporculuk yaþantýlarýna profösyenel kulüplere
gönderilerek devam etmekte; Balçovadaki 4
amatör spor kulübümüzün futbol,basketbol,
voleybol, masa tenisi, jimnastik branþlarýnda
Amatör, A Genç, B Genç, Yýldýz, Minik, Mini Minik
kategorilerinde lisanslý sporcu olarak Ýzmir
Bölgesel liglerinde Ýlçemizi temsil etmektedir.
-Spor kurslarýna katýlan çocuklar ve yetiþkinler
ile Balçova Ýlçesindeki amatör futbol kulüplerinin
lisanslý sporcularýnýn saðlýk muayeneleri Balçova
Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan
yapýlmýþtýr.
-Balçova Belediyesi ile 9 Eylül üniversitesi'nin
ortak düzenlediði Balçova'nýn Kalbi (BAK) projesi
ile, saðlýk riski taþýyan bay ve bayanlara
fizyoterapistlerle spor eðitmenlerinin kontrolünde
bir dizi fiziksel etkinlikler uygulanmýþtýr.
-Yetiþkinlere verilen eðitim faaliyetleri içerisinde
menopoz ile ilgili bilgilendirme toplantýlarý, kalp
saðlýðý konulu paneller sunulmuþtur.
-12 ay boyunca kesintisiz devam eden spor
kurslarýmýzda branþlarýnda uzman Beden Eðitimi
öðretmenleri ve antrenörlerimiz futbol, basketbol,
voleybol,aerobik,jimnastik,tenis,masa tenisi,2-5
yaþ anne çocuk jimnastiði,atletizim branþlarýnda
Balçova halkýna spor eðitimi verilmiþtir.
-Balçova ve Kemalpaþa belediyelirinin ortaklaþa
düzenlediði doða yürüþü etkinliklerinde Balçova
ve Kemalpaþa da doða yürüyüþleri düzenlenmiþtir
ve bir çok vatandaþýmýz bu faaliyetlere katýlmýstýr.
-Ýlçemizde ilk kez Uluslar arasý nitelikte yerli
yabancý 25 katýlýmcý gruptan oluþan Jimnastik
festivali düzenlenmiþtir.
-Futbol,Voleybol ve Basketbol branþlarýnda,
yetiþkinlere, hafta sonu tesisimizden
yararlanabilmeleri için eðitici ve antrenör
nezaretinde programlar düzenlenmiþtir.
-Yetiþkinlere yönelik programlar çerçevesinde
her sabah saat 08:15' de baþlayan saðlýklý yaþam
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için sabah sporlarý etkinlikleri aralýksýz devam
etmektedir.
-Balçova Ýlçesi Korutürk, Eðitim ve Çetin Emeç
mahallelerinde bulunan açýk alan kondisyon
aletlerinden, Olimpiyat Köyü,Meþale Sitesi ve
Çeþme Otoban Yolu çevresine yeni spor aletleri
konularak bu bölgedeki halkýmýzýn da spor
alanlarýnda branþ öðretmenleri nezaretinde açýk
havada spor yapmalarý saðlanmýþtýr.
-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý
provalarý ve töreni, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý provalarý ve töreni, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramý töreni tesislerimizde
yapýlmýþtýr.
-Balçova Ýlçesindeki 4 amatör futbol takýmýmýzýn
antrenmanlarý ve müsabakalarý ile Balçova Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý ilköðretim ve lise
Futbol Takýmlarýnýn çalýþmalarý Spor Tesislerinin
Futbol sahasýnda yapýlarak; eþofman,
þort,tiþört,yaðmurluk,spor çantasý,spor
ayakkabýsý,futbol,voleybol ve basketbol toplarý
vb malzemeler ile ulaþým servis ihtiyaçlarý
Belediyemiz tarafýndan ücretsiz olarak
karþýlanmýþtýr.
-Balçova Belediyesi Haftanýn 7 günü saat 07:00
dan 23:00'e kadar açýk olan Spor Tesislerinin
bakýmýný ve temizliðini özenle gerçekleþtirerek,
her zaman kullanýlabilir halde olmasýný, çevre ve
iç güvenliðini, çalýþmalar bittiðinde temizliðin
yapýlmasýný ve eksiklerin giderilmesini saðlamýþtýr.
-Balçova Belediyesinin gençliðe gösterdiði önem
ve sunmuþ olduðu spor eðitimleri sonucunda,
Emniyet ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu'ndan (SHÇEK) almýþ olduðu bilgilerle
çocuk suç ve uyuþturucu kullanýmý oraný sýfýra
inmiþtir.

5.

BALÇOVA

BELEDÝYESÝ

TARAFINDAN

YAPILAN

DÝÐER

HÝZMETLER

-Balçova Ýlçesinde tespit edilen 2168 ihtiyaçlý aileye Ramazan ayý nedeniyle erzak yardýmý yapýlmýþtýr.
-Balçova Ýlçesinde bulunan ihtiyaçlý 1236 aileye
yakacak yardýmý yapýlmýþtýr.
-Cenaze evlerine pide, ayran gönderilmesi ve taziye ziyaretleri.
-Hasta ziyaretleri.
-Askere gidecek gençlere asker çantasý verilerek, ulaþým giderlerinin karþýlanmasý.
-Yenidoðan bebeklere bez hediyesi.
-Öðrenci ve vatandaþlara yönelik Tarihi Gezilerin düzenlenmesi.
-Denize gidemeyen çocuklarýn Alman Adasý ve Aquapark'a götürülmesi.
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BANDIRMA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Sedat PEKEL
Belediye Baþkaný

Kadir Zoraf KOYUNCU

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
 Bandýrma Kent Saðlýk Profilini hazýrlamak veya hazýrlatmak
 Yurtiçi ve Yurtdýþý toplantý, eðitim ve seminerlere katýlmak.
 Baþkanlýk Makamý tarafýndan istenilen tüm belgeleri hazýrlamak.
 Baþkanlýk Makamýna bilgi vermek.
ORGANÝZASYON YAPISI
Bandýrma Belediyesi Koordinatörlüðü;1 Koordinatör,1 Bilgisayar Ýþletmeni olarak görev
yapmaktadýr
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FAALÝYETLER
 Projenin Adý: Master Trafik Planý
Bandýrma Limanýmýzýn özelleþtirilmesi sonrasýnda
ve yeniden yapýlanma çerçevesinde ayný zamanda
limanýmýzýn çok önemli bir noktada bulunmasý
nedeniyle iþ hacminde çok ciddi bir artýþýn ortaya
çýkmasý ve gelecek yýllarýn düþündüðümüzde
bunun en az 3-4 kat daha artacaðý gerçeði söz
konusu.
Bu noktada, özellikle deniz yolu taþýmacýlýðýnýn
önemli bir ayaðý olan kara yolunun da önemini
ortaya çýkarmýþtýr. Þu anda Ayyýldýz Tepe
Mahallemizde yaþanan sýkýntýnýn giderilmesi, ayný
zamanda da Bandýrmanýn merkezinde Atatürk,
Ýnönü, Ordu ve Cumhuriyet Caddeleri gibi önemli
ana arterlerin de alternatiflerinin bulunmamasý
özellikle iþe gidiþ-geliþ ve paydos saatlerinde
ciddi bir trafik sýkýntýsýnýn yaþanmasý gerçeðiyle
yeni bir planlamaya gidildi.

kamyonlarýn kentimize gelip Limanda Ro-Ro
araçlarýna binene kadar hem parklarý hem de
ulaþýmlarý ciddi bir þekilde Ulaþým Planýyla
yapýlmasý, bunun yaný sýra kent içindeki
olumsuzluklarýnda giderilmesine yönelik yeni
alternatif yollarýn kullanýmýyla bir çalýþma da
yürütülüyor. Bu aþamada bir adým daha atarak
Malta deresinin çok sýkýntýlý bir noktada olmasý
ve orada da bir peyzaj çalýþmasýyla Bandýrma
lýnýn kullanýmýna sunabileceðimiz mekânlarý içinde
bulunduran bir projede ortaya çýktý.

 Proje Adý: Engelli Parký
Sosyal duyarlýlýk projelerimizle engelli
vatandaþlarýmýzýn önündeki engelleri
kaldýrmayý hedefliyoruz.

Yýl içerisinde limanýn B kapýsýndan eski Erdek
yoluna baðlý olan yaklaþýk 1300 metrelik yolu
26 metrelik bölünmüþ yol olarak alt yapýsýyla
birlikte asfaltlanmasý, Bu noktada bizlerinde
onayýyla oluþturulan çalýþmalarýn karþýlýklý görüþ
alýþ-veriþiyle son þekli verilerek bu projeyi
Bandýrmamýzda uygulamayý hedefledik. Yolun
planýný yaparken ayný zamanda Týr ve
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Fiziksel engel taþýyan ve taþýmayan çocuklarýmýzýn
kullanýmýna uygun olarak dizayn edilen çocuk
parkýnýn yanýnda engelli olan vatandaþlarýmýzýn
da yararlanabileceði fitness aletlerini hizmete
alarak çocuklarýmýzýn ve engelli vatandaþlarýmýzýn
sosyal yaþama fiziksel açýdan geliþimlerine fayda
saðlanmasý amaçlanýyor ve bu sayede engelli
olan ve engelli olmayan çocuklarýmýzýn bir araya
gelerek vakit geçirmelerini saðlýyoruz.
Bu tür sosyal duyarlýlýk projelerimizle engelli
vatandaþlarýmýzýn önündeki engelleri kaldýrarak,

sorunlarýna çözüm üretmek. Ayný zamanda
merkezde onlara verilen yerlerle göz önünde
olmalarýný saðlayarak toplumun dikkatini çekmeyi
hedefliyoruz.

Engelli vatandaþlarýmýzýn sosyal yaþamda
karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý aþmak konusunda onlarýn
hep yanýnda olduk. Bu açýdan kentimizde
oluþturduðumuz engelli tuvaletleri ve kaldýrýmlar
gibi fiziksel açýdan sýkýntý yaratan engelleri
kaldýrdýk. Onun ötesinde en son mecliste alýnan
kararla birlikte toplu taþýmalarda 2012 sonuna
kadar araçlarýn bu amaca uygun hizmet etmeleri
saðlanacak.

 Proje Adý: Her Kapak Bir Adým
Her engelsiz insan ayný zamanda bir engelli adayý
olduðu gerçeðiyle hareketle engellerin mutluluk
ve yaþama sevincine engel olmadýðý bir dünya
düþüncesiyle
Hem çevre kirliliðine dikkat çekmek hem de
engellilerimize umut eli uzatmak için baþlattýðýmýz
Her Kapak Bir Adým kampanyamýzý Halkýmýzýn
yoðun desteði ve Engelli vatandaþlarýmýzla birlikte
aþtýk.

Hep birlikte el ele topladýðýmýz kapaklarla Engelli
vatandaþlarýmýzýn engellerini aþmak adýna onlara
tekerlekli sandalye olarak geri döndürdük.

Ve bunun yaný sýra iþitme engelli vatandaþlarýmýzýn
sosyal alanda çalýþmalarýyla da karþý karþýya
kalýnan birçok problemi sosyal ve çalýþma
hayatýnda daha rahat bir þekilde iletiþimlerini
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saðlayabilmeleri amacýyla baþlatýlan Türk Ýþaret
Dili kursu çalýþmalara güzel örnek oluþturmaktadýr.
 Proje Adý: Eðitim Destek Evi
 Bandýrma Belediyesi Eðitime verdiði desteklere
bir yenisini daha ekledi. Bandýrma Belediyesi
Eðitimin alýnan diplomalarla deðil o diplomalarýn
içinin doldurulmasýnýn önemini vurgulayarak
tahsis ettiði dersliklerde ilk günden bugüne kadar
geçen süre içinde 500den fazla öðrencimize
eðitim verilmiþ bu eðitimlerde 7. Ve 8.
sýnýflardaki öðrencilerimizin SBS de iyi sonuçlar
elde etmesi saðlanmýþtýr.

Marmara Belediyeler Birliðinin düzenlediði proje
yarýþmasýnda Sosyo-ekonomik ve Kültürel
projeler kategorisinde elde ettiði 2.cilikle, herkese
adýndan baþarýyla söz ettirirken, geçen zaman
içinde daha fazla öðrenciye eðitim vermek
amacýyla yeni derslikler oluþturulmuþ, öðretmen
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sayýsý arttýrýlmýþ ve son olarak yayýn toplama
merkezinin açýlýþýyla da sistemli bir þekilde
büyüyen bir proje olmuþtur
Öðrencilerin boþ vakitlerinde yararlanabilecekleri
okul ortamý ve ciddiyetiyle çalýþma ortamlarý
hazýrlanmýþtýr. Ayrýca Kent Genelinde bütün
okullarda ihtiyaç sahibi 1000 e yakýn öðrencinin
kaynak kitap, deneme testleri ve giyim ihtiyaçlarý
karþýlanmakta. Çevre ilçe ve beldelere piyasa
deðeri 120 Bin TL lik üniversite sýnavlarýna
yardýmcý olacak kaynak kitaplar daðýtýlmýþtýr.

 Proje Adý: Temizlik Ýþleri
2011 yýlýnda kent genelinde yapýlan temizlik
hizmetleriyle Bandýrma daha saðlýklý bir kent
haline dönüþtürüldü.
Temizlik iþlerinin yoðun çalýþmasýyla kentimizin
farklý bölgelerine geri dönüþüm hizmeti uygulandý.
Bu uygulama kapsamýnda evlerden, okullardan,
iþyerlerinden, marketlerden ve alýþveriþ
merkezlerinden, askeri ve kamusal alanlardan
yaklaþýk 4 bin ton ambalaj atýðý toplanarak; Hem
çevre saðlýðýna hem de ülke ekonomisine önemli
derecede katký saðlandý.
Yýl içerisinde 450 adet 400 litrelik galvanit çöp
konteynýrý, 50 adet 770 litrelik plastik çöp kovasý,
100 adet 800 litrelik galvanit çöp konteynýrlarý
alýnarak, eskiyen, delinen ve tekerlekleri arýzalanan
konteynýrlarla deðiþtirildi.

Ayrýca aðaçlandýrmanýn yaný sýra þehrin merkezi
ve civarýnda 70 bin adet çiçeðin ekimi yapýlarak
kentimiz güzel bir görünüme kavuþmuþ oldu.

Temizlik iþleri olarak Bandýrma da çevre
temizliðine ve saðlýðýna önem vermeye devam
ediyoruz
8 adet büyük çöp kamyonu, 5 adet küçük çöp
kamyonu, 1 adet vinçli çöp kamyonu, 1 adet
damperli kamyon, 1 adet konteynýr yýkama aracý,
1 adet yýkama süpürme aracý, 1 adet mini
kamyonet, 1 adet aldýðý atýðý içinde öðütebilen
mini süpürme aracý, alýnarak kentimizin her
bölgesinde yoðun temizlik çalýþmalarý yürütüldü.

 Proje Adý: Kentimize Yeni Hizmetler
Kazandýrýldý
Halkýmýza hizmeti daha çaðdaþ ve modern þartlar
altýnda sunma adýna inþa edilen yeni belediye
binasýnýn yapým iþlemleri tamamlandý. Avrupa
standartlarýna uygun þekilde inþa edilen akýllý
bina sistemindeki belediye binasý, 25 Temmuz
Pazartesi gününden itibaren halkýmýza hizmet
vermeye baþladý.
Konsepti, mimarisi, eðlencesi, kültürel ve sanatsal
aktiviteleriyle önemli bir sosyal ve kültürel deðiþim
merkezi olarak faaliyet gösterecek olan sadece
Bandýrma deðil bölgenin çekim merkezi olacak
Alýþveriþ Merkezimiz Liman AVM Hizmete açýldý.

Proje Adý: Bandýrma Yeþilleniyor
Yeþil Kent Yeþil Çevre düþüncesiyle hareket
eden Bandýrma Belediyesi kentimizin birçok
noktasýný yeþillendirdi.
2011 yýlý içerisinde gerçekleþtirilen aðaçlandýrma
kampanyasý ile kendimizin birçok noktasýna 5000
adet Ýðde, ýhlamur, kartopu, fýstýk çamý ve
akçaaðaç türleri minik öðrencilerin katýlýmýyla
dikildi.
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BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Recep ALTEPE
Saðlýklý Kentler Birliði Baþkaný
Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
 Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan talep edilen
dökümanlarýn hazýrlanmasý ve yazýþmalarýn
yapýlmasý,
 Þehir Saðlýk Profilinin hazýrlanmasý
 Sektörel geliþmeyi hedefleyen Þehir Saðlýk
Geliþim Planýnýn hazýrlanmasý
 Bu plan doðrultusunda oluþturulan uygulama
projeleriyle ilgili çalýþmalarýn yürütülmesi
 Uluslararasý projelere destek verilmesi
 Saðlýklý Kentler Birliði sekretaryasýnýn
yürütülmesi
Baþkanlýðýný Bursa Büyükþehir Belediyesinin
yürüttüðü Saðlýklý Kentler Birliði sekretaryasýnýn
görevleri:
 Birliðin tüm resmi yazýþmalarýnýn yapýlmasý,
 Meclis ve encümen kararlarýnýn yazýlmasý

A. Nalan FÝDAN

Proje Koordinatörü
 Yýlda 2 defa olaðan dönem Meclis
toplantýlarýnýn ve aylýk encümen toplantýlarýnýn
yapýlmasý,
 Yýlda 3 defa yapýlmasý planlanan eðitim
seminerlerinin organizasyonunun yapýlmasý
 Üye belediyelere saðlýklý þehirler kapsamýnda
danýþmanlýk hizmeti verilmesi
 Birliðin resmi web sitesinin (www.skb.org.tr
)güncellenmesi çalýþmalarýnýn yapýlmasýdýr.
ORGANÝZASYON YAPISI
Proje Koordinatörlüðü; 1 Koordinatör, 1
Uluslararasý Ýliþkiler Uzmaný, 1 Mütercim
Tercüman, 1 Basýn Halkla Ýliþkiler Elemaný ve
1 Þehir Plancýsý olmak üzere 5 kiþi ile hizmet
vermektedir.
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FAALÝYETLER
 Proje Adý: Kent Katý Atýk Depolama Alaný
Ýþletimi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Tehlikeli
olmayan proses atýklarýnýn bertarafý için
kentimizde 1995 yýlýndan bu yana düzenli
depolama metodu uygulanmaktadýr
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Yerleþim alanlarýndan kaynaklanan evsel atýklar
ile sanayiden kaynaklanan tehlikeli olmayan
proses atýklarýnýn bertarafý için kentimizde 1995
yýlýndan bu yana düzenli depolama metodu
uygulanmaktadýr. Atýklarýn kabulü kontrollü bir
þekilde yapýlmakta olup, atýklar zemin
geçirimsizliði saðlanmýþ alanda iþ makinalarý
vasýtasýyla düzenlenerek, üzerleri toprakla
örtülmek suretiyle bertaraf edilmektedir.
Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dahilinde bulunan
Osmangazi, Yýldýrým, Nilüfer, Mudanya, Gemlik,
Gürsu, Kestel Belediyeleri, sýnýrlarýn dýþýndan
Karacabey, Orhangazi ve Zeytinbaðý Belediyeleri
ile Kumyaka Muhtarlýðý tarafýndan toplanan ort.
1.897 ton/gün evsel atýk ile sanayi kuruluþlarý
tarafýndan depolama alanýna getirilen ort. 134
ton/gün tehlikeli olmayan katý sanayi atýðýnýn
depolama alanýna kabulü yapýlarak, 2011 yýlý
itibariyle 741.346 ton atýðýn bertarafý saðlanmýþtýr.
Depolama alanýna kabul edilen sanayi
atýklarýndan, 2011 yýlýnda 2.942.502 TL atýk
bedeli tahakkuk edilmiþtir. Alanýnýn iþletimi özel
sektör tarafýndan yapýlmakta olup, kontrollük
hizmetleri Çevre Koruma Daire Baþkanlýðý
tarafýndan yürütülmektedir.
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Sonuçlar ve Son Durum: Alanýnýn iþletimi özel
sektör tarafýndan yapýlmakta olup, kontrollük
hizmetleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmektedir.

Kent Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný
 Proje Adý: Týbbi Atýklarýn Toplanmasý ve
Taþýnmasý, Sterilizasyon Tesisi Ýþletimi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Tesis
26.07.2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi, Büyükþehir
Belediyesine baðlý Kent Katý Atýk Depolama Alaný
içerisinde 2000 m²lik alana kurulmuþ Týbbi
Atýk Yönetim Sistemi konusunda Türkiyedeki
ilk örnek tesistir.
Sonuçlar ve Son Durum: Tesis 900 kg/saat
kapasiteye sahiptir. Týbbi atýklarýn toplanmasý,
taþýnmasý ve týbbi atýklarýn sterilize edildikten
sonra bertaraf edilmesi konusundaki yetki, Bursa
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 01.05.2008
tarihi itibarýyla Era Çevre Teknolojileri A.Þne
verilmiþtir. 2011 yýlýnda bertaraf edilen týbbi atýk
miktarý 3199 tondur. Ayrýca, 05.11.2010 tarihli
Bakanlýk Genelgesi doðrultusunda Yalova ve
Balýkesir illerindeki saðlýk kuruluþlarýnýn da týbbi
atýklarý sterilizasyon tesisimizde bertaraf
edilmektedir.

Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi
 Proje Adý: Eski Çöp Sahalarýnýn Rehabilitasyon
Çalýþmasý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Kestel Ýlçemize baðlý Barakfakýh Mahallesinde
yaklaþýk 17 yýl düzensiz çöp depolama alaný
olarak kullanýlan saha Büyükþehir Belediyemiz
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan rehabilite edilerek olumsuz çevresel
etkiler ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Çöp depolama alaný
rehabilite edilerek olumsuz çevresel etkiler ortadan
kaldýrýlmýþtýr.

Rehabilitasyon Öncesi (Barakfakih)

Rehabilita Syonsonrasý (Barakfakih)
 Proje Adý: Kent Katý Atýk Depolama Alanýnda
Oluþan Metan Gazýndan Enerji Elde Edilmesi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre,
Sürdürülebilir Enerji
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Kent Katý Atýk Depolama Alanýnda Oluþan
Metan Gazýndan Enerji Elde Edilmesi Ýþi 2886
Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 51/g uyarýnca pazarlýk
usulüyle 29 yýl süre ile yap-iþlet modeli olarak
ihale edilmiþtir. Buna göre, Kent Katý Atýk
Depolama Alanýnda saha içi gaz toplama
sistemlerinin ve enerji üretim grubunun inþasýnýn
yapýlarak metan gazýndan enerji elde edilmesi
planlanmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Enerji elde edilmesiyle
birlikte hem ekonomik kazanç saðlanacak hem
de metan gazýnýn toplanmasý sayesinde iklim
deðiþikliðine neden olan sera gazlarý da azaltýlmýþ
olacaktýr. Bunun yaný sýra enerji üretimi sýrasýnda
kokuya neden olan gazlar da bertaraf edilecektir.
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Metan Gazý Projesinden Görüntüler
 Proje Adý: Hafriyat Atýklarý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011 sonu
itibariyle çalýþmalar devam etmektedir.
Projenin Genel Tanýmý:
Ýlgili yönetmelik gereði, ilk etapta kent içinde
kum çakýl ve stabilize malzemesi alýnmýþ alanlar
tespit edilmiþ ve 2011 yýlý sonu itibariyle 51 adet
Hafriyat Topraðý Ýnþaat/Yýkýntý Atýklarý Depolama
Tesisi ve 1 adet Geri Kazaným Tesisi
ruhsatlandýrýlmýþtýr. Bu alanlardan 20 adedi
yönetmeliklere uygun olarak doldurularak
kapatýlmýþ, kalan 31 alanda depolama çalýþmalarý
devam etmektedir. Ruhsatlandýrýlan alanlarýn
bilgileri, Bursa Büyükþehir Belediyemiz web
sitesinde güncellenerek ayrýntýlý olarak
sunulmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: 20 adet depolama tesisi
yönetmeliklere uygun olarak doldurularak
kapatýlmýþtýr.
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Hafriyat Döküm Sahasý Öncesi

Hafriyat Döküm Sahasý Sonrasý
 Proje Adý: Atýk Piller
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre,
Eðitim
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Proje 2011 yýlý
içinde gerçekleþmiþtir.

Projenin Genel Tanýmý:
Atýk pillerin evsel atýklardan ayrý toplanmasýna
yönelik olarak ilgili yönetmelik kapsamýnda TAP
Derneði ile protokol yapýlmýþtýr. Talepte bulunan
iþyerlerine, kurum ve kuruluþlara atýk pil bidonu
verilmiþtir. Ýlköðretim okullarýnda TAP Derneði
ile Atýk Pil Toplama Kampanyasý düzenlenmiþ
ve öðrenci baþýna en fazla atýk pil toplayan
okullara 05 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri
kapsamýnda ödülleri teslim edilmiþtir.
Sonuçlar ve Son Durum: 2011 yýlýnda 11 ton
civarýnda atýk pil toplanarak TAP Derneðine teslim
edilmiþtir.

Sonuçlar ve Son Durum: Her yýl bir önceki yýlýn
bilgilerini içeren atýk yað beyan formu
doldurularak Çevre ve Þehircilik Ýl müdürlüðü
ne iletilmiþtir.
 Proje Adý: Bitkisel Atýk Yað
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bitkisel atýk yaðlarýn konutlarda diðer atýklardan
ayrý toplanmasý için ilgili yönetmelik kapsamýnda
lisanslý toplayýcý ALBÝYOBÝR ile protokol yapýlmýþ
ve okullarda, BUSMEK lerde eðitimler
gerçekleþtirilmiþtir.
Sonuçlar ve Son Durum: Konutlardan 5.280 kg
bitkisel atýk yað, ALBÝYOBÝR tarafýndan toplanmýþ
ve çevreci bir yakýt olan biyodizel üretiminde
kullanýlmasý saðlanmýþtýr.

Atýk Pil Toplama Kampanyasý Ödül Töreni
 Proje Adý: Atýk Yaðlar
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Büyükþehir Belediyesi atölyelerinden
kaynaklanan atýk motor yaðlarý düzenlenen
protokol ile PETDERe teslim edilmekte ve Bursa
Çimento Fabrikasýnda enerji amaçlý geri kazanýmý
saðlanmaktadýr.

 Proje Adý: Atýk Lastikler
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Kullanýlamayacak durumda olan araçlara ait
ömrünü tamamlamýþ lastiklerin geri kazanýlmasý
Sonuçlar ve Son Durum: 2011 yýlýnda Belediye
birimlerinden çýkan 20.200 kg kullanýlamayacak
durumda olan araçlara ait ömrünü tamamlamýþ
lastik (ÖTL) , Çevre lisanslý firmalar tarafýndan
teslim alýnmýþ ve geri kazanýmý saðlanmýþtýr.
 Proje Adý: Hava kalitesi ölçüm ve izleme
çalýþmalarý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
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Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Mart 2011
tarihinde Bursa Büyükþehir Belediyesi arasýnda
iþletilen hava kalitesi ölçüm istasyonlarýndan elde
edilen verilerin paylaþýmýna yönelik protokol
imzalanmýþtýr. Protokol kapsamýnda mevcut iki
(2) istasyona ilgili Bakanlýk tarafýndan bilgisayar,
yazýlým ve donaným programý alýnmýþ ve Bakanlýk
merkezine veri aktarýmý baþlamýþtýr. Marmara
Bölgesinde Hava Kalitesi Alanýnda Kurumsal
Yapýlanma Projesi kapsamýnda Mart 2011 de
Bursa da yapýlan toplantý sonucunda temiz hava
planlarýnýn hazýrlanmasýna yönelik Bursa pilot il
seçilmiþ olup, çalýþmalar devam etmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum: Sonuçlar Eylül 2012
tarihinde Bursa temiz hava planý kamuoyu ile
paylaþýlacaktýr.
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 Proje Adý: Bursa Eskiþehir Bilecik Bölgesel
Kalkýnma Ajansý (BEBKA) na Çevre ve Enerji
baþlýðý için proje baþvurusu yapýlmasý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre,
Sürdürülebilir Çevre Eðitimi
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý,
BEBKA
Projenin Genel Tanýmý:
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
koordinatörlüðünde olmak üzere, Saðlýk Ýþleri
Dairesi Baþkanlýðý iþbirliði ve Uludað Üniversitesi
ortaklýðýnda  Sürdürülebilir Çevre Eðitimi
Uygulamalarý ve Bursa Hayvanat Bahçesinde
Atýk Yönetimi Projesi baþlýklý proje hazýrlýðý
yapýlmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: BEBKA dan proje
desteði alýnmasý için hazýrlanan dosyalar
sunulmuþtur.

 Proje Adý: Çevre Düzenlemesi Yapýlan Yeþil Alanlar
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Saðlýklý Çevre
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011 yýlý boyunca yapýlan çalýþmalar.
Projenin Genel Tanýmý: Kentin çeþitli yerlerinde yapýlan çevre düzenlemesi çalýþmalarý
Sonuçlar ve Son Durum: Kentin çeþitli yerlerinde yapýlan düzenleme çalýþmalarýnda toplam olarak
aþaðýdaki tabloda belirtilen düzenleme ve dikim iþleri yapýlmýþtýr.

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

63

 Proje Adý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Stadyum Projesi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Þehir Planlama
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý, Bursa
Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

Projenin Genel Tanýmý:
Bursa-Ýzmir yolu üzerinde ,Acemler Bölgesinde
UEFAnýn en üst standartlarý ile FIFA ve TFF
standartlarýna uygun 43.000 koltuk kapasiteli bir
stadyum yapýlmasýna iliþkin proje çalýþmalarý
tamamlanmýþtýr.Bursa Ýli Osmangazi Ýlçesi 4518
ada üzerine inþa edilen 68x105 oyun sahasý
ölçülerinde 283x212 m. kabuk ölçüleri bulunan
3 kat ve 2 bodrum kat, 1 platform katý olmak
üzere yaklaþýk 179.642 m² toplam inþaat alaný
olan 45.000 seyirci kapasiteli, 207 engelli koltuklu,
641 araçlýk kapalý otoparký, 4374 alana sahip
70 adet loca, 60 adet turnike ve 84 adet stad
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giriþ noktasý bulunmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Stadyum projesinin
inþaat çalýþmalarý devam etmektedir.
 Proje Adý: Mudanya Tahiraða Hamamý Çevresi
Kentsel Tasarým Restorasyon
Proje Hedefleri: Saðlýklý Þehir Planlama
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý, Bursa
Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
24 adet dükkandan oluþan Mudanya Tahiraða
Hamamý Çevresi ( Eski Zeytin Hali) Kentsel
Tasarým Restorasyon Uygulama Ýnþaatý bölgenin
alýþ-veriþ, ticaret ihtiyacýný karþýlamasý
amaçlanmýþtýr. 820 m² oturumlu meydan ve
dükkanlarýn zemin kaplamalarý sökülerek
kaldýrýlmýþtýr. Ýnþaat genelinde yaklaþýk 660 m²
alanda 24 adet dükkan yeniden yapýlmýþ olup
yaklaþýk 1350 m2 lik çevre düzenlemesi ile
meydan yeniden düzenlenmiþtir. Bu kapsamda
tüm elektrik ve mekanik imalatlarý yapýlmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Bina kullanýlan malzeme,
plan ve konumlanýþý ile bölgeye ayrý bir güzellik
ve mimari kimlik katmýþtýr.

Mudanya Tahiraða Hamamý Çevresi

 Proje Adý: Atatürk Caddesi Cephe Saðlýklaþtýrma Ýnþaatý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Þehir Planlama
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý, Bursa Büyükþehir
Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Atatürk Caddesi Boyunca Çakýr
Hamamdan Ýnönü Caddesi
baþlangýcýna kadar olan tüm yapýlarýn
cephe temizliklerinin yapýlmasý
klimalarýn kaldýrýlmasý, çatýlarýn elden
geçirilmesi, vitrin cam ve
doðramalarýnýn yenilenmesi, binalarýn
boya, bakým-onarýmlarýnýn yapýlmasý,
1.kat seviyesine klima saklama
haznelerinin yapýlarak bina
cephesindeki tüm klimalarýn tek bir
yerde toplanmasý, reklam tabelalarýnýn
kaldýrýlarak tüm caddenin görünüþünün
deðiþtirilmesi amaçlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Bu iþ
kapsamýnda Orhangazi Alt Geçiti
Yürüyen Merdiven ve Engelli Asansörü
Ýnþaatý da yapýlmýþtýr.

Atatürk Caddesi
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 Proje Adý: Cumhuriyet Caddesi Cephe
Saðlýklaþtýrma Ve Cadde Düzenleme Projesi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Þehir Planlama
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý, Bursa
Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Yarý olimpik yüzme havuzu ve havuza hizmet
eden birimleri içeren 350m² oturumlu bodrum
ve zemin kattan ibaret betonarme bina ve açýk
otopark, çevre düzenlemesi yapýlýþ olup, havuz
üzeri hava basýnçlý örtü ile açýlýr kapanýr þekilde
tasarlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Yarý olimpik yüzme
havuzu hizmete açýlmýþtýr.

Projenin Genel Tanýmý:
Cumhuriyet Caddesi boyunca Ýnönü Caddesinden
zafer plazaya kadar olan tüm yapýlarýn cephe
temizliklerinin yapýlmasý klimalarýn kaldýrýlmasý,
çatýlarýn elden geçirilmesi, vitrin cam ve
doðramalarýnýn yenilenmesi, binalarýn boya,
bakým-onarýmlarýnýn yapýlmasý, 1.kat seviyesine
klima saklama haznelerinin yapýlarak bina
cephesindeki tüm klimalarýn tek bir yerde
toplanmasý, reklam tabelalarýnýn kaldýrýlarak tüm
caddenin görüntüsünün deðiþtirilmesi
amaçlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Proje çalýþmalarý devam
etmekte olup, Caddede kullanýlacak kent
mobilyalarý seçimi konusunda çalýþýlmaktadýr.
 Proje Adý: Güzelyalý Yüzme Havuzu Ýnþaatý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Þehir Planlama ve Saðlýklý
Yaþam
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý, Bursa

66

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

Güzelyalý Yüzme Havuzu
 Proje Adý: Bursa Büyükþehir Alaný Kent Ýçi Ve
Yakýn Çevre Ulaþým Ana Planý Yapýlmasý Ýþi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Ulaþým
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý

Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Ulaþým Ana Planý Çalýþmalarý; kent
genelinde mevcut ulaþým sistemindeki aksaklýk
ve yetersizliklerin giderilmesi için kýsa dönemde
(2010  2014) uygulanabilecek ulaþým
planlamasý, trafik mühendisliði ve trafik yönetimi
acil eylemlerini içeren düzenlemelerin yer aldýðý
Ulaþým ve Trafik Ýyileþtirme Etüt ve Projeleri
nin hazýrlanmasýný, Orta ve uzun dönemde (2015
 2030) Nazým Ýmar Planý çerçevesinde ortaya
konulan kentsel geliþmenin gerektireceði ulaþým
altyapý, iþletme sistemleri ile yasal ve örgütsel
düzenlemeleri belirleyecek Bursa Ulaþým Ana
Planý (BUAP)'nýn ve bunun uygulanmasý için
gerekli etüt ve projelerin hazýrlanmasýný, Bursa
Ulaþým Ana Planý kapsamýnda belirlenecek
Öncelikli Kentiçi Raylý Toplu taþýma Hattý ile
ilgili Mühendislik Ön Projeleri teknik, mali ve
ekonomik yapýlabilirliðinin incelendiði Ön
Fizibilite Etüdü nün hazýrlanmasýný
kapsamaktadýr.

gelmiþtir. Tramvaylarýn geçtiði güzergahlarýn araç
trafiðine kapatýlarak, yaya aksýna
dönüþtürülmesinin yanýnda uygulanan cephe
saðlýklaþtýrma projesiyle bölge bir cazibe
merkezine dönüþmüþtür. Çarþý ve Hanlar
Bölgesinin UNESCO Dünya Mirasý Listesine
girmesi yönündeki çalýþmalar devam ederken,
Ýstanbuldaki Ýstiklal Caddesi modelini andýracak
bu projeyle, bölgedeki ticari alýþkanlýklar da
deðiþecektir. Kafe, restoran, eðlence ve
konaklama mekanlarýyla Cumhuriyet Caddesi,
gece gündüz yaþayan önemli bir merkez haline
gelecektir.

Sonuçlar ve Son Durum: Kýsa dönemi kapsayan
ulaþým planlamasý ile ilgili ulaþým sistemindeki
aksaklýklarý çözmeye yönelik kavþak çalýþmalarý,
yol düzenlemeleri çalýþmalarý gerçekleþmektedir.
Orta ve uzun dönemi kapsayan Bursa Ulaþým
Ana Planý ile ilgili proje çalýþmalarý devam
etmektedir.
 Proje Adý: Cumhuriyet Caddesi Nostaljik
Tramvay Hattý
Proje Hedefleri: Saðlýklý Ulaþým
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Raylý Sistemler Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Tarihi çarþý ve hanlarýn kalbinden geçen
Cumhuriyet Caddesi, uygulanan 1,5 kilometrelik
nostaljik tramvay projesiyle Bursanýn vitrini haline

Nostaljik Tramvay hattý
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Sonuçlar ve Son Durum: Nostaljik Tramvay Hattý
iþleri büyük ölçüde tamamlanarak deneme
iþletmesine alýnmýþtýr.
 Proje Adý: Bursa Hafif Raylý Sistem (BHRS)
II. Aþama Üniversite Hatti
Proje Hedefleri: Saðlýklý Ulaþým
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Raylý Sistemler Dairesi Baþkanlýðý

Sonuçlar ve Son Durum: Uzun zamandýr devam
eden ulaþým planlarý kapsamýnda BHRS
projelerinin çevreye uyum, ekonomik ve verimlilik
açýsýndan beklentileri karþýlamaktadýr. Projeler
III. Etap Projeleri ile devam etmektedir.

Projenin Genel Tanýmý:
BHRS II. Aþama Yapým ve Elektromekanik Ýþleri
Sözleþmesi kapsamýnda; Küçük SanayiÜniversite arasý 6.622 mlik güzergah ve Mudanya
Yolunda ise 2.233 mlik güzergah olarak iki
hattan oluþan hafif raylý sistem hattý yapýmý
tamamlanmýþtýr. 6.622 metre uzunluðundaki
Üniversite Hattýnda orta peronlu 6 Ýstasyon
bulunmakta olup, bunlardan Yüzüncü Yýl Ýstasyonu
(3.Ýstasyon) yarý gömülü olarak diðer 5 istasyon
ise hemzemin istasyon olarak tamamlanmýþtýr.
2.233 metre Mudanya Yolu-Kuzey Hattýnda ise
2 adet orta peronlu istasyon olup, bu
istasyonlardan bir tanesi Korupark Ýstasyonu yarý
gömülü istasyon diðeri ise hemzemin istasyon
olarak yapýmý tamamlanmýþtýr.
BursaRay II. Aþama Üniversite Hattý
Tamamlanan Ýþler
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 Proje Adý: Bursa Hafif Raylý Sistem (BHRS)
III. Aþama Doðu Hatti
Proje Hedefleri: Saðlýklý Ulaþým
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Raylý Sistemler Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
BursaRay Hafif Raylý Sistemi Ankara Yolundaki
mevcut Arabayataðý Ýstasyonu ile Kestel Giriþi
arasýnda uzanmaktadýr. BursaRay Hafif Raylý
Sistem III. Aþama (Doðu Hattý) Yapým, Elektrik
ve Mekanik Ýþleri Sözleþmesi kapsamýnda;
Arabayataðý - Kestel Giriþi arasý 8366 mlik

(anahat uzunluðu 7082 m. Ve depo hattý 1284
m.) güzergah iki hafif raylý sistem hattýný
içermektedir. Ayrýca güzergah üzerinde 7 adet
hemzemin istasyon, 3 adet trafo binasý, 1 adet
depo sahasý ile depo sahasý düzenlenmesi
kapsamýnda depo sahasý hizmet binasý, depo
baðlantý hattý ve bekleme hatlarý yer almaktadýr.

Babun, Lemur; Amur Kaplaný ve Kanguru
Barýnaklarýnýn yapýlmasýna yönelik projeler
hazýrlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Projelerin inþaat
çalýþmalarý devam etmektedir.

BursaRay III. Aþama Projesi Kapsamýnda
Yapýlmakta Olan HRS Güzergahý Bilgileri

Sonuçlar ve Son Durum: Proje uygulamasý devam
etmektedir.
 Proje Adý: Hayvanat Bahçesi
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa halký ve þehri ziyaret edenler tarafýndan
yoðun olarak kullanýlmakta olan Hayvanat
Bahçesinde Afrika Köyü ve Penguen, Fok Balýðý;

Afrika Köyü Yapým Çalýþmasý
 Proje Adý: Evde Hasta Bakým Hizmetleri
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Sosyal
Sorumluluk
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
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Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarýnda tespit
veya ihbar edilmiþ olan sosyoekonomik yoksulluk
ve yoksunluk içinde bulunan günlük yaþam
faaliyetlerini tek baþýna sürdüremeyen hastalara;
teþhis, tedavi, bakým, eðitim ve yönlendirme
hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Bu hizmet kapsamýnda
2011 yýlýnda 2.007 hastaya Sosyal Ýnceleme,
4.311 Doktor muayenesi, 16.644 Hemþirelik
hizmetleri, 7.090 Bakým-Destek-Refakat, 3. 942
Fizyoterapist tarafýndan fizik tedavi uygulamasý
yapýlmýþtýr.

vatandaþa saðlýk hizmeti verilmiþtir. Ýlaç toplama
kampanyasý ile elde edilen ilaçlar ile 1 405 hasta
tedavi edilmiþtir.
 Proje Adý: Hasta Nakil Hizmetleri
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Sosyal
Sorumluluk
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Büyükþehir Belediyesi personelinin,
personelin bakmakla yükümlü yakýnlarýnýn ve
tüm Bursa halkýnýn þehir içi ve þehir dýþý hasta
nakilleri yapýlmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum:2011 yýlý içerisinde 78
hasta þehir dýþý, 1 452 hasta þehir içi olmak üzere
toplam 1 530 hastaya Ambulans nakil hizmeti
verilmiþtir.
 Proje Adý: Tedavi Edici Saðlýk Hizmetleri
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

 Proje Adý: Yoksullukla Mücadele Hizmetleri
Proje Hedefleri: Saðlýklý Yaþam, Sosyal
Sorumluluk
Projenin Ortaklarý: Bursa Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Ýli sýnýrlarý içerisindeki, sosyal güvencesi
olmayan yardýma muhtaç kiþilerin tedavi edici
saðlýk hizmetleri, hasta nakil hizmetlerini, gezici
saðlýk aracý hizmetlerini ve ilaç toplama
kampanyasý ile elde edilen ilaçlarýn kullanýlmasý
çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: 2011 yýlý içerisinde 42
özürlü ve 2494 sosyal güvencesi olmayan
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Projenin Genel Tanýmý:
Bursa Büyükþehir Belediyesi personelinin,
personelin bakmakla yükümlü yakýnlarýnýn ve
tüm Bursa halkýnýn muayene, hemþirelik
hizmetleri, radyolojik tetkik ve týbbi tahlilleri
yapýlmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: 2011 yýlý içerisinde
Polikliniklerimizde 11.769 kiþiye muayene, 1 582
kiþiye röntgen çekimi, 190 kiþiye ultrasonografi
çekimi, 2 888 kiþiye laboratuar, 14 332 kiþiye
hemþirelik hizmeti verilmiþtir.

ÇANKAYA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Bülent TANIK

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
 Çankaya ilçesinde Saðlýklý kent kavramýnýn
hayata geçirilmesi ve Çankaya Belediyesinin
bütün uygulama ve stratejilerine dahil edilmesi
yönünde çalýþmalar yapar.
 Saðlýklý kentler yaratma amacý dahilinde
uluslararasý, ulusal ve yerel düzeylerde iliþkiler
geliþtirir ve ortak çalýþmalar yapar. Çankaya
Belediyesinin üyesi bulunduðu DSÖ Saðlýklý
Kentler Aðý ve Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði
ile iletiþimi ve iliþkileri koordine eder.
 Saðlýklý kentler yaratýlmasýyla ilgili iyi
uygulamalarý ve deneyimleri derler.
 Yaþanabilir ve saðlýklý bir Çankaya için saðlýk
ve saðlýðý ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel
konularda eþitsizlikleri azaltmak ve kent
yoksulluðu ile mücadele etmek amacýyla
Belediyenin çeþitli birimleri arasýnda anlayýþ
birliði ve eþgüdüm saðlar.
 Çankaya Belediyesi Kent ve Saðlýk Danýþma
Kurulunun çalýþmalarýna katýlmak ve önerilerini

Dr. Aytuð BALCIOÐLU

Proje Koordinatörü

hayata geçirecek araçlarý yaratmak
 DSÖ Saðlýklý Kent Hareketinin 5. Fazýnýn
temel politikasý olan Yerel Yönetimlerde Saðlýk
ve Eþitlik temasý çerçevesinde araþtýrma ve
uygulama projelerini hayata geçirir. Saðlýðýn
sosyal ve çevresel belirleyenlerinin Çankaya
yerelinde geliþtirilmesi konusunda çalýþmalar
yapar.
ORGANÝZASYON YAPISI:
Çankaya Belediyesi Saðlýklý Kentler Proje
Koordinatörlüðü Sosyal Yardým Ýþleri
Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþmaktadýr.
Koordinatörlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdür V.
Dr. Aytuð Balcýoðlu yürütmektedir. Proje
ofisinde Belediye Baþkaný Bülent Tanýk,
Belediye Meclis üyeleri Haydar Han ve Köksal
Yýldýrým, Þehir Plancýsý Dýþ Ýliþkiler Müdürü
Aylin Kuzu ve Þehir Plancýsý Ýsmihan
Karahüseyinoðlu görev yapmaktadýr.
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FAALÝYETLER
Proje Adý: Ata Park- Yeþil Koridor
Amacý: Su ve yeþilin birleþtiði proje alaný içerdiði
farklý fonksiyonlar ile binalarýn yoðunluðunun
içinde her yaþa ve her kesime hitap edecek bir
yeþil koridor olmasýný saðlamak.
Genel Tanýmý: Ata Mahallesi, Rekreasyon Alaný.
Çeperinde konutlarýn bulunduðu yeþil koridor su
temalý park olarak tasarlanmaktadýr ve tasarým
dili yeþil ve mavinin eðimden faydalanýlarak
kademelenmesi üzerine kurulmuþtur. Alanýn
batýsýnda bulunan mevcut TODAM, proje alanýna
yeþil teraslar ve sergi alanlarý þeklinde açýk alan
sistemleri ile baðlanacaktýr.
Proje Tarihi: 2011- 2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projelendirme
aþamasýndadýr.

Proje Adý: Bademlidere Rekreasyon Alaný
Amacý: Ankaranýn nefes alma noktasý olarak
düþünülen park ve rekreasyon alanýnýn ayný
zamanda kent ekosistemi için de büyük öneme
sahiptir.
Genel Tanýmý: Ankaranýn doðusunda,
Bademlidere mahallesi dahilinde yer alan,
yaklaþýk 700.000 m² geniþliðinde orman ve
aðaçlandýrýlacak alan niteliðindeki proje alaný,
tüm kentlinin rekreatif faaliyetlerine yönelik büyük
doða parký olarak düzenlenecektir. Proje
kapsamýnda piknik alanlarý, çocuklara yönelik
oyun alanlarý, seyir teraslarý, doða gözlem alanlarý,
gezinti ve bisiklet yollarý yer alacaktýr.
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Proje Tarihi: 2011
Sonuçlar Ve Son Durum: Projelendirme
aþamasýndadýr.

Proje Adý: Çansera Rekreasyon Alaný Peyzaj
Projesi
Amacý: Bu proje ile yapýsal unsurlarýn ön planda
olduðu alýþýldýk kent içi park anlayýþýný kýrarak,
yeþille bütünleþme olanaðý veren, mimari dili ile
doðayý hissettiren ve ayný zamanda mahalle
ölçeðinden tüm kentliye hitap ederek sosyalleþme
ortamý saðlayan, nitelikli tasarým anlayýþýyla
kurgulanmýþ özgün bir rekreasyon alaný yaratmak
amaçlanmýþtýr.
Genel Tanýmý: Çalýþma alaný Ankara kent
merkezinin batýsýnda, Çukurambar Mahallesi
içerisinde olup, çevresinde ODTÜ arazisi, Özel
Çankaya Üniversitesi eðitim tesisleri, Özel
Evrensel Koleji eðitim tesisleri ve MTA Genel
Müdürlüðü kampüs alaný yer almaktadýr. Mevcut
durumda yer alan çeþitli öðeler mekansal kurguyu
yönlendiren ve tasarým sürecini etkileyen önemli
kriterlerdir. Yapýlan çalýþma kapsamýnda bu
öðelerden bir bölümü korunarak olanak haline
dönüþtürülmüþ, bir bölümü ise alandan

kaldýrýlmýþtýr. Tasarým prensibi olarak benimsenen,
yapýsalý en aza indirgeyip, yeþili ön plana
çýkarma hedefi, malzeme seçiminde de kendini
doðaya uygunluk olarak ortaya çýkarmýþtýr.
Saðlam, sade ve doðal malzeme kullanýmý tercih
edilmiþtir. temel tasarým konsepti; yapýsal ve
yeþil alan dengesinde, yeþili ön plana çýkarma,
kentliye doðayý algýlatacak bir mekan yaratma
prensipleriyle kurgulanmýþtýr. Genel kullanýmlar,
restoran  kafe, çocuk oyun alaný, bitki satýþ
birimi, büfe, festival alaný, yapay tepe seyir terasý,
çim amfi, spor alanlarý, efor grubu oyun alaný,
kýþ bahçesi, gözlem kulesi, park ve bahçeler
müdürlüðü bitkisel üretim ve bitki depolama
alaný, park bahçeler müdürlüðü park yönetim ve
atölyeler binasý olarak tanýmlanabilir.
Proje Tarihi: 2010-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Proje uygulama
aþamasýndadýr.

Proje Adý: Çiðdem Mahallesi Özgür Park
Amacý: Park tüm engelleri ortadan kaldýrarak
herkes için kullanýlabilir bir alan yaratmayý
hedeflemektedir.
Genel Tanýmý: Çiðdem Mahallesi sýnýrlarýnda
yaklaþýk 3.320 m2lik alana oturan parkýn tasarýmý
engelsiz olmak ilkesiyle yola çýkarak yapýlmýþtýr.

Tüm vatandaþlarýmýz ve çocuklarýmýzýn spor
yapabileceði, oyun gruplarýndan kolaylýkla
faydalanabileceði bir alan yaratmak fikri üzerine
yoðunlaþmýþtýr.
Proje Tarihi: 2011- 2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi tamamlanmýþtýr.
Uygulama için 2012 programýndadýr.

Proje Adý: Çim Amfi Devamý Yeþil Koridoru
Amacý: Çukurambar mahallesinde 1430 ve 1437.
caddeleri arasýnda yer alan parklar serisi,
içerisinde Belediyemiz tarafýndan projelendirilen
Çim amfi projesinin de bulunduðu bir yeþil koridor
olarak kurgulanmýþtýr.
Genel Tanýmý: Proje Alaný, Çukurambar
Mahallesinde, Mevlana Bulvarýnýn batýsýnda ve
Eskiþehir Yolunun güneyinde kalan alanda yer
almaktadýr. Proje alanýn çevresindeki yeþil
alanlarla iliþkisine bakýldýðýnda, batýsýnda ODTÜ
orman alanýnýn geniþ yer kapladýðý görülmektedir.
Ayrýca alan, Çansera Rekreasyon Alaný ve Çim
Amfi ile iliþkilendirilebilinecek konumdadýr. Yakýn
çevresinde pek çok eðitim alaný, saðlýk alaný, dini
tesis alaný bulunmasý da çalýþma alanýný daha
iþlevsel kýlmaktadýr. Yaklaþýk 45.000 m2
büyüklüðündeki proje alaný 5 parçadan
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oluþmaktadýr. Her biri ayrý bir konsept ile kurgulanan parklar içerisinde, çim amfi ve açýk hava sergi
alanlarý ile kültürel olanaklar yaný sýra kaykay pisti, spor alanlarý, bisiklet ve koþu parkuru, oturma
ve dinlenme alanlarý ile çeþitli kullanýmlar saðlanmaktadýr.
Proje Tarihi: 2011Sonuçlar Ve Son Durum: Projelendirme aþamasýndadýr.
 Proje Adý: Çukurambar Mahallesi Çim Amfi
Ve Park Projesi
Amacý: Kullanýcýya doða ile iç içe bir mekanda
eðlenme, dinlenme imkanlarýnýn sunulmasý
hedeflenmektedir. Tamamen betonlaþmýþ
amfilerden farklý olarak doðal taþ duvarlar ile
arazi topografyasý teraslandýrýlacak ve
kullanýcýlara çim yüzeyler üzerinde seyir imkaný
sunulacaktýr.

Genel Tanýmý: Proje kapsamýnda, Ankara kent
merkezinin batýsýnda, Çukurambar mahallesi
dahilinde 1426. caddenin ayýrdýðý iki parsele
birbiriyle bütünleþik, bir çim amfi ve park
tasarýmý projesi geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen proje
toplam 4600 m2 bir alana oturmaktadýr. Alanýn,
kuzeyinden 1464. cadde, güneyinden 1429.
cadde geçmektedir. Çukurambar mahallesinin
kuzey- güney aksý boyunca uzanan bir park
serisi içerisinde yer alan bu alanýn, güneyinde
Çankaya Belediyesi Türkan Saylan ve Füsun
Sayek parklarý yer almaktadýr. Kültürel ve
sanatsal etkinliklerin gerçekleþtirilmesine
saðladýðý olanaklar açýsýndan, bu yeþil koridorun
önemli bir parçasý konumundadýr. Çim amfi
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yaný sýra park içerisinde arazi eðimine uygun
seyir teraslarý, oturma-dinleme alanlarý ve bir yer
satrancý yer almaktadýr. Park alanlarý
kurgulanýrken seçilen malzemelerin doðaya
uygunluðu göz önünde bulundurulmuþtur. Bu
açýdan doðal taþ duvarlar, washbeton ve bazalt
taþý gibi malzeme seçimleri yapýlmýþtýr.
Proje Tarihi: 2011-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi tamamlanmýþtýr.
Proje Adý: Güniz Sokak- Engelsiz Yaya Yolu
Çalýþmasý
Amacý: Bu çalýþmanýn amacý Güniz Sokakta
yaya aðýrlýklý engelsiz bir kentsel yaþam alaný
yaratýlmasýdýr.
Genel Tanýmý: Projenin genel hedefi, mevcutta
bulunan geniþ kaldýrýmlarýn araç iþgalinden
kurtarýlarak yayalara geri verilmesi, bu süreç
içerisinde kot farklýlýklarýndan uzak, uygun
malzeme seçimine dayanan engelsiz yaya
mekanlarý yaratmaktýr. Trafiðin akýþ yönü
deðiþtirilmeden, fiziksel yapýda bir takým
deðiþikliklere gidilerek, sokaðýn genel yapýsýna
uygun olabilecek bir konsept yaklaþýmý ile engelsiz
tasarýma ulaþmak. Güniz Sokakta yapýlan analiz
çalýþmalarý doðrultusunda kamusal alanlarda
yapým esaslarýna uyumlu, engelsiz yaya yolu
kavramlarýný uygulamasý ile içinde barýndýran
örnek bir kentsel yenileme çalýþmasý
yapýlmaktadýr. Sokak boyunca tüm engeliler dahil
bütün insanlarýn kullaným ve eriþilebilirlik
gereksinimlerini karþýlayabilecek þekilde
tasarlanmýþtýr.Güniz Sokakta bulunan yapý giriþleri
engeliller açýsýndan doðru ve yanlýþ örnekler
olmak üzere incelenmiþ, tüm yapý giriþlerine
engellilere uygun rampa önerileri getirilmiþtir.
Tamamlanan proje, tüm süreç boyunca
Kavaklýderem Derneði ile karþýlýklý görüþler
alýnarak yapýlmýþtýr. Çalýþma, Çankaya

Belediyesinin yeni toplumcu belediye
anlayýþýnýn da baþarýlý bir yansýmasý olmaktadýr.
Proje Tarihi: 2011- 2013
Sonuçlar Ve Son Durum: Gereken analizler
yapýlmýþtýr. Proje ve tasarým aþamasýndadýr.

Proje Adý: Kentsel Donatýlarýn Yenilenmesi
Amacý: Çankaya Belediyesince daha kaliteli
hizmet sunabilmek için büfe, taksi duraðý, çiçekçi
büfesi, reklam panolarý, billboardlarda yenileme
çalýþmasý yapýlacaktýr.
Genel Tanýmý: 1. Belediyemiz sýnýrlarý ve
mülkiyetindeki reklam panolarý ve bilbordlarda
hem kent estetiðine katkýda bulunmak hem de
faaliyetlerimizden Çankayalýlarý daha etkin
haberdar edebilmek için standardizasyon ve
yenileme çalýþmasý yapýlacaktýr.
2. Çankaya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde
mülkiyetimizde olan büfe, taksi duraðý ve
çiçekçilerde halkýmýza daha kaliteli hizmet
sunabilmek ve esnafýmýzý rahatlatmak amacý ile
yenileme çalýþmasý yapýlacaktýr.
3. Ayrýca, merkezi yerlerde belirlenen noktalarda
vatandaþýn hizmete eriþimini kolaylaþtýrmak ve
bilgi akýþýný saðlayabilmek için kiosklar (elektronik
bilgilendirme panolarý) yapýlacaktýr.
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Çalýþma sürecinde, taksi duraklarýnýn tasarýmý
tamamlanmýþtýr. Diðer kullanýmlarýn tasarýmý
üzerinde çalýþýlmaktadýr. Ayrýca, reklam panolarý
ve bilbordlarýn yerlerinin belirlenmesi ve
yenilenmesi amacý ile belediye sýnýrlarý içerisinde
analiz çalýþmasý yapýlmaktadýr.
Proje Tarihi: 2011-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Tasarým ve analiz
aþamasýndadýr.

Caddesi, Atatürk Bulvarý ile Selanik Caddesi arasý
olarak sýnýrlanan bölgede tabela deðiþikliðinin
yapýlmasýdýr.
Proje Tarihi: 2011-2012

Sonuçlar Ve Son Durum: Uygulama
aþamasýndadýr.

Proje Adý: Konur Karanfil Yüksel Yaya Bölgesi
Tabela Uygulamasý
Amacý: Bu proje Kýzýlay Kent Merkezinin odaðýnda
yer alan Konur- Karanfil- Yüksel Yaya Bölgesi
Yenileme Çalýþmasý kapsamýnda, tabela kirliliðine
yol açtýðý sorun ve eþitsizlikleri gidermeyi,
tabelalarýn standardize edilmesi yoluyla mekan
kalitesini yükseltmeyi ve tabela kullanýmýnda özel
ve kamu tüzel kiþilerinin uymalarý zorunlu esaslarý
belirlemeyi amaçlar.
Genel Tanýmý: Bu proje, Çankaya Belediyesi kent
merkezinde bulunan Konur Karanfil Yüksel Yaya
Bölgesini kapsamaktadýr. Yönetmeliðin etkinlik
alaný, Karanfil Sokak, Ziya Gökalp Caddesi ile
Meþrutiyet Caddesi arasý; Konur Sokak, Yüksel
Caddesi ile Meþrutiyet Caddesi arasý; Yüksel
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Proje Adý: Koza Sokak Ve Oyun Parký
Amacý: Farklý yaþ gruplarýndan çocuklarýn zihinsel
ve bedensel geliþimlerine katkýda bulunabilmek
temasý üzerine kurgulanmýþtýr.
Genel Tanýmý: Koza Oyun Parký arazi eðimini
avantaja çevirerek alanýn daha etkin kullanýmý
saðlanmaktadýr. Kademelendirilerek tasarlanan
parkta her bir kademe farklý oyun gruplarý
içermekte, ayný zamanda tasarýmda kademeler

arasýndaki duvarlar ve eðimli arazilerin de çocuklar
için týrmanma, kayma, asýlma ve sallanma gibi
aktiviteler için kullanýmý saðlanmaktadýr.
Proje Tarihi: 2011- 2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi teslim edilmiþtir.
Uygulanmasý beklenmektedir.
Proje Adý: Kreþ Projeleri
Amacý: Bölgenin kreþ ve gündüz bakýmevi
ihtiyacýný karþýlamak.
Genel Tanýmý: 2011 yýlýnda projelendirilen ve
uygulamasý 2012de yapýlacak olan üç mahalle
kreþ projesi bulunmaktadýr. GÖKKUÞAÐI
MAHALLESÝ KREÞ ALANI: Gökkuþaðý mahallesi
Cevizlidere Caddesi üzerinde bölgenin kreþ ve
gündüz bakým evi ihtiyacýný karþýlayan kreþ yapýsý,
2 kattan ve 1200 m2 açýk, 800m2 kapalý alandan
oluþur. Uyku, oyun, eðitim ve çeþitli etkinlik
odalarý ile çocuklarýn eðitimi için her türlü detayýn
düþünüldüðü proje, mimari olarak da çocuklarýn
içerisinde bulunmaktan keyif alacaðý tarzda
tasarlanmýþtýr. GÖKTÜRK MAHALLESÝ KREÞ
ALANI: Alanda mevcut durumda 4 adet
gecekondu bulunmaktadýr. Kreþ yapýsý 1
Bodrum+2 Kattan oluþan toplamda 1050 m,2
1020 m2 açýk alandan oluþmaktadýr. Uyku, oyun,
eðitim ve çeþitli etkinlik odalarý ile çocuklarýn
eðitimi için her türlü detayýn düþünüldüðü proje,
mimari olarak da çocuklarýn içerisinde
bulunmaktan keyif alacaðý tarzda tasarlanmýþtýr.
HUZUR MAHALLESÝ TODAM VE KREÞ: Todam
ve Gündüzbakýmevi yapýsý, Huzur Mahallesinde,
Karapýnar ve Gökkuþaðý Mahalleleri sýnýrlarý
kesiþiminde, Ankaranýn hýzla yapýlaþan yoðun
bir konut bölgesinde yer alýr. Ortak bir giriþten
beslenen Todam ve gündüz bakýmevi, iþlev olarak
binanýn içerisinde birbirinden kopartýlmýþtýr.
Toplam 1670m2 kullaným alaný olan yapý,

bünyesinde çok amaçlý salon, kapalý otopark,
sanat atölyeleri, spor salonlarý, oyun ve eðitim
odalarý barýndýrmaktadýr.
Proje Tarihi: 2011-..
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi teslim edilmiþtir.
Uygulanmasý beklenmektedir.

Proje Adý: Lozan Park Mevcut Alan
Rehabilitasyonu
Amacý: Faal olarak kullanýlan alanýn yenilenmesi.
Genel Tanýmý: Özellikle Birlik Mahallesi sakinleri
tarafýndan yoðun olarak sportif faaliyetler, piknik
ve dinlenme amacýyla kullanýlan Lozan Park
yenilenerek Çankayalýlarýn kullanýmýna açýlacaktýr.
Proje Tarihi: 2011-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi tamamlanmýþtýr.
Proje Adý: Lozan Park Alaný Tasarýmý
Amacý: Çeþitli etkinlik/ aktivitelere mekan
saðlamak.
Genel Tanýmý: Belediyemiz Lozan yerleþkesi, 365
Alýþveriþ merkezi ve Zirvekent Bloklarý arasýnda
kalan alanda doðal malzemeler ve kullanýmlarla
2
kurgulanan park yaklaþýk 50.000mlik
bir alana
oturmaktadýr. Park alaný içerisinde Belediyemiz
veya farklý kurumlarca yapýlacak etkinliklere
mekan saðlayacak bir amfi, spor faaliyetleri ve
bunlara hizmet eden ýslak hacimler, bir Todam
binasý, arazi plastiðine uygun bir kafe, baký terasý
ve su yüzeyi olacak. Doðal malzemeler ve
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formlarla kurgulanan park, kentin olumsuz
etkilerinden kaçmak için alternatif bir mekan
sunacaktýr.
Proje Tarihi: 2011-..
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi ve tasarým
aþamasýndadýr.

Lozan Park Alaný Tasarýmý
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Proje Adý: Mahalle Profilleri Araþtýrmasý
Amacý: Bu çalýþma Çankaya Belediyesi sýnýrlarý
içinde kalan mahallelerde, kamu hizmetlerine
esas müdahale biçim ve öncelik alanlarýný
belirleyerek, hizmete eriþime yönelik yol haritasý
çýkarabilmek ve kýsa vadede sosyal donatý
ihtiyacýna yönelik geçici düzenleme yapýlabilecek
kamu ve belediye mülkiyetinde kalan alanlarýn
analizini gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir.
Genel Tanýmý: Çalýþma 4 etaptan oluþmaktadýr.
1. ve 2. etaplarda belli koridorlar boyunca bulunan
mahalleler; 3. etapta merkez bölgesi ve 4. etapta
da çeper bölgesi incelenecektir. 3.etap olan
merkez bölgesi incelenirken de kendi içinde
gruplara ayrýlacaktýr. 1. Cevizlidere Koridoru, 2.
Bademlidere Koridoru, 3. Merkezi-Aðýrlýkla
Yapýlaþmasýný Tamamlamýþ Bölgeler, 4. Çeperde
Bulunan Bölgeler
Sosyal donatý ihtiyacý daha fazla olan ve
yapýlaþmaya olanak saðlayacak uygun kamu
parseli stoku varlýðý nedenleriyle öncelikli olarak
1. ve 2. Etaplar ele alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ýlk
aþamada Cevizlidere Koridoru kapsamýndaki 16
mahallede profil çalýþmasý gerçekleþtirilmiþ olup,
çalýþmanýn 2. Etabýný oluþturan Bademlidere
Koridoru kapsamýndaki 20 Mahallenin profilinin
bitirilmesiyle toplamda 36 mahallenin profil
çalýþmasý tamamlanmýþ olacaktýr.
Çalýþma, 3. etabý olan kent merkezi ve yakýn
çevresinde bulunan mahallelerin analizinin
yapýlmasý aþamasýndadýr.
Proje Tarihi: 2011-..

Sonuçlar Ve Son Durum: Analizler devam
etmektedir.
Proje Adý: Olgunlar Sokak Yenileme Projesi
Amacý: Proje alaný içerisinde yer alan ve kitapçýlar
ile kentin imgelerinden biri haline gelen ancak
zamanla yaya dolaþýmýnýn kýsýtlanan, kent
estetiðini bozan ve çekiciliðini kaybeden yaya
bölgesinin yeniden ele alýnmasý ve devamýnda
Kýzýlýrmak Caddesine kadar uzanan aksýn yaya
dolaþýmýný güçlendiren, yol boyu düzensiz otopark
sorununu çözümleyen, engelsiz tasarým kriterlerine
uygun yeni bir sokak düzenlemesinin yapýlmasýdýr.
Genel Tanýmý: Sokaðýn tamamen yaya bölgesi
olan Atatürk Bulvarý ve Karanfil Sokak arasýnda
kalan kýsmý, alanýn kimlik ögesi olan kitapçýlar
ile birlikte deðerlendirilerek, zamanla çekiciliðini
yitiren mekanýn yeniden kurgulanmasý ile birlikte
Karanfil Sokak ile Kýzýlýrmak Caddesi arasýnda
kalan kýsýmda yapýlacak olan sokak yenilemesi
ile Kitapçýlar kýsmýnda yapýlacak düzenlemenin
yaratmasý öngörülen canlýlýk ile birlikte yaya
dolaþýmýný güçlendirilmesi, trafiðin durultularak
yaya güvenliðinin saðlanmasý, sokaðýn engelsiz
tasarým kriterlerine uygun hale getirilmesi ve kent
merkezine yakýþýr kent estetiðine sahip hale
getirilerek sokaðýn kent merkezi yaya sistemine
eklemlenmesi hedeflenmiþtir.
Proje Tarihi: 2011-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projelendirme
aþamasýndadýr.

Proje Adý: Oyun Sokaklarý Projesi
Amacý: Sürdürülebilir çevresel geliþme
kapsamýnda sokaklarý herkes için daha yaþanabilir
ve güvenli kýlmak amacýný taþýmaktadýr. Bu
amaçla kent merkezinde giderek az ve sýnýrlý
yararlanmaya baþlayan çocuk ve yaþlýlarýn
kullanýlmasýna yönelik Oyun Sokaklarý
uygulamasý baþlatýlmýþtýr.
Yapýlan bu düzenleme; yaya öncelikli olarak
sokaklarýn kullanýlmasýný hedeflemektedir.
Projenin hedefi okul öncesi ve ilkokul çaðýndaki
çocuklarýn, yaþlýlarýn, engellilerin sokaklardan
daha rahat, daha özgür yararlanabilmesi ve
sosyal etkileþim olanaklarýnýn artýrýlmasýdýr. Kýsaca
hedef, sokaklarý insana geri vermektir.
Genel Tanýmý: Projenin gerçekleþtirilmesi için yer
seçimleri belli kriterlere baðlý olarak yapýlmýþtýr.
Sokak seçimleri, belediye sorumluluðunda olan,
otopark sorununu büyük oranda parseli içerisinde
çözmüþ olan yapýlarýn bulunduðu sokaklarda,
çocuk oranýnýn yüksek olduðu, oyun alanýnýn az
olduðu mahallelerde, trafik yoðunluðunun düþük
olduðu semt içi tali yollar, çok uzun olmayan
(150-200m) sokaklar (uygulama kolaylýðý
açýsýndan), çok dik, eðimli olmayan sokaklar ve
yukarýda sýralanan tüm bu özellikleri
barýndýrmasýnýn yaný sýra tretuvarý eksik olmasý
ve tadilat gerektirmesi nedeniyle hizmet bekleyen
sokaklar öncelikli olarak proje üretim sürecine
dahil edilmiþtir.
Oyun sokaklarýnda, trafik izi geniþliðinin
indirilmesinin yaný sýra trafik sakinleþtirme
araçlarýndan birisi olan hýz kesici platformlar
sokaðýn giriþ, çýkýþ ve veya ortasýnda olmak üzere
iki veya üç ayrý yerde konumlandýrýlarak çocuklar
ve yaþlýlar için sokak daha güvenli hale
getirilmektedir. Tretuvarýn hareketine baðlý olarak
bazý yerlerde geniþlemeler yaparak, bu alanlarda
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çocuklara ve yaþlýlara yönelik özel peyzaj
düzenlemeleri ile serbest oyun alanlarý ve öðretici
oyun birimleri konumlanmasý planlanmýþtýr.
Çalýþma alanýnda yapýlan deðiþikliklere kazanýlan
bölgelerde oturma birimleri, çocuklar için eðitici
ve öðretici sokak oyunlarý mobilyalarý
kullanýlmaktadýr. Sokaklarda yaratýlan geniþ
tretuvarlarda çocuklar için peyzaj düzenlemeleri
yapýlmaktadýr. Tretuvar üzerinde renkli mozaikler
kullanýlarak zemin çocuklarýn kendi yaratýcýlýklarýný
kullanarak oyun üretebilecekleri alanlar
oluþturulmaktadýr. Taþýt ve yaya alanlarýný güvenli
bir þekilde ayýrmak için belirli sýnýrlayýcýlar
kullanýlmaktadýr. Bunlar çalýþma alanýna göre
deðiþmekle birlikte çiçeklik, mantar þeklindeki
ayýrýcýlar ve bazen de renkli sýnýrlayýcýlardan
oluþmaktadýr. Her çalýþma alanýnda farklý
kazanýmlarla olmaktadýr. Kazanýlan bu alanlarda
çocuklar için sokak oyun mobilyalarý, çocuklar
için masalý oturaklar ve bazen de sahne gibi
çocuklarýn için toplanma alanlarý
oluþturulmaktadýr.
Proje Tarihi: 2010-..
Sonuçlar Ve Son Durum: Projelendirme ve
uygulamalar devam etmektedir.

Proje Adý: Pazar Alanlarý Analiz Ve
Projelendirme
Amacý: Çalýþmanýn amacý belediyemize ait pazar
alanlarýnýn tespitini yaparak müdahale biçimini
belirlemektir. Sonraki aþamada, bu çalýþma
mimari projelere yön verecektir.
Genel Tanýmý: Çalýþma kapsamýnda, öncelikle
imar planýnda pazar alaný olarak ayrýlan parseller
belirlenmiþtir. Ýmar planýna göre, toplam 36 adet
pazar yeri kullanýmlý parsel bulunmaktadýr.
Çalýþma bittiðinde, belediyemize ait bütün pazar
alanlarý hakkýnda müdahale kararlarý alýnmýþ
olacaðýndan, tadilat gerektiren alanlarda gereken
müdahale yapýlabilecek ve hangi mahalleler için
pazar alaný projesi hazýrlanacaðý belirlenmiþ
olacaktýr.
Toplam 18 adet olan belediyemize ait pazar
alanlarý, yapýlan arazi ve analiz çalýþmalarý
sonucunda müdahale biçimlerine göre
gruplandýrýlmýþtýr ve ilk etapta projesi hazýrlanacak
alanlar belirlenmiþtir. Çalýþma sürecinde Pazar
alanlarý için gerekli tadilatlar ve projelendirmeler
yapýlacaktýr.
Ýlk aþama için, mimari proje hazýrlýklarý sürdürülen
pazar alanlarý Aþýkpaþa Mahallesi, Mürsel Uluç
Mahallesi, Karapýnar Mahallesi olarak
belirlenmiþtir.
Proje Tarihi: 2011-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Analiz ve projelendirme
aþamasýndadýr.
Proje Adý: Sýhhiye Çok Katlý Otoparký Yenileme
Ve Ýþlevsel Dönüþüm Çalýþmasý
Amacý: Otopark için önerilen yeni rekreatif
kullanýmlar, tanýmlanan yaya aksý üzerinde
bulunan kullanýmlarla bir bütünlük saðlayacaktýr.
Sýhhiye çok katlý otoparký üzerinde yapýlacak
olan çatý bahçesi düzenlemesi ve spor alanlarý
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üretimi, kuzey batý  güney doðu yeþil/yaya aksý
üzerinde rekreatif bir tamamlayýcýlýk görevi
üstlenecektir.
Genel Tanýmý: Kurtuluþ Parkýnýn hemen karþýsýnda
bulunan Sýhhiye Otoparký bulunduðu konum
itibari ile Ankara kent merkezine hizmet
edebilecek kapasiteye sahip olmasýna karþýn
barýndýrdýðý bazý sorunlar nedeniyle tercih
edilmemektedir. Yapýlacak olan yeni
müdahalelerle otopark tercih edilebilir hale getirilip
Kýzýlay Bölgesine hizmet edebilecek hale
getirilmelidir. Müdahale biçimleri olarak; bina
cephesinde iyileþtirme çalýþmalarý, teras katýna
farklý kullanýmlar (açýk hava sinemasý, tenis,
basketbol, voleybol, futbol sahalarý, tek potalar,
kafe, çocuk parký, çatý bahçesi, yürüyüþ yolu)
yapýlmaktadýr. Aydýnlatma projesi ile Otoparkýn
güvenliðinin saðlanmasý hedeflenmiþtir. Sýhhiye
Çok Katlý Otoparký, Abdi Ýpekçi Parký ile baþlayan
Ýncesu hattý üzerinden devam eden yaya aksý ve
güney batý yönünde bulunan Kýzýlay Bölgesini
oluþturan yaya mekanlarýnýn merkezi niteliðinde
olabilecek bir konumdadýr. Otoparkýn çevresinde
alýnacak güvenlik önlemleri ve içerisinde yapýlacak
olan araçlara yönelik iyileþtirmeler ile Sýhhiye
otoparký Kýzýlay Bölgesine hizmet edebilecek
hale gelecektir.
Bina üzerinde ve içerisinde yapýlacak olan
düzenlemeler, yeþil aks üzerinde birçok fonksiyonu
barýndýran prestijli bir alan ve yakýn çevrenin
otopark ihtiyacýný karþýlayacak birçok kullanýmýný
bünyesinde barýndýracaktýr. Bu durumda Sýhhiye
Çok Katlý Otoparký Kýzýlay Bölgesinin giderek
artan otopark ihtiyacý ve rekreatif alan
düzenlemelerine önemli katkýda bulunacaktýr.
Proje Tarihi: 2010-2012
Sonuçlar Ve Son Durum: Projesi tamamlanmýþ,
uygulama aþamasýndadýr.

Proje Adý: Çankaya Belediyesi Sokak Yetki
Durum Analizi
Amacý: Çankaya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde
bulunan cadde ve sokaklarýn yetkilerinin
belediyemize ait olmasýnýn tespit ve analiz
çalýþmasýdýr.
Genel Tanýmý: Belediyemize ait sokaklarýn
belirlenmesi ve bu baðlamda hizmet alanýnýn
anlaþýlmasý, çalýþma sürecinde dikkate alýnacak
olan sokaklarýn anlaþýlmasý ve deðerlendirilmesi
için, sýnýrlarýmýz çerçevesinde, sayýsal ortamda
veriler ele alýnarak bir analiz çalýþmasý yapýlmýþtýr.
Proje Tarihi: 2011
Sonuçlar Ve Son Durum: Çalýþma
tamamlanmýþtýr.
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DENÝZLÝ BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Osman ZOLAN
Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
 DSÖ Saðlýklý Kentler Aðý ve Türkiye Saðlýklý
Kentler Birliði ile gerekli iletiþimleri kurmak ve
faaliyetlere katýlýmý saðlamak.
 Proje ofisi için alt çalýþma gruplarýnýn
oluþturulmasý ve organizasyonun saðlamak.
 Yýllýk faaliyet raporlarýnýn, saðlýklý kent
profilinin ve bu profili temel alarak kent saðlýk
geliþim planý hazýrlanmasýný ve bunlarýn
devamýný saðlamak.
 Saðlýklý bir kent oluþumu için kentte bulunan
sivil toplum örgütleri ve tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý ile birlikte çalýþmak ve üretilen
projelerin hayata geçmesini saðlamak

Sündüz NAZA
Proje Koordinatörü
 DSÖ ana temalarýna uygun projeler üretmek
Denizli Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen
projelerin ulusal ve uluslar arasý toplantý veya
yayýnlarda yer almasýný tanýtýlmasýný saðlamak.
 Yürüttüðü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve
verileri toplamak, düzenli bir þekilde kayýt altýna
almak ve analiz etmek,
 Çalýþmalarýnýn yapýlmasýnda politik desteði
saðlamak
ORGANÝZASYON YAPISI
Denizli Belediyesi Koordinatörlüðü; 1
koordinatör, 1 kayýt memuru olmak üzere 2
personel ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
PLANLAMA
Proje Adý: Atýk Su Arýtma Tesisi Altyapý
Güçlendirme Projesi (ATAG)
Projenin Hedefleri: Denizli Belediyesinin
vatandaþlara sunduðu kamu hizmet düzeylerinin
geliþtirilmesi ve insan saðlýðýný tehdit edici
unsurlarýn önlenmesi projenin genel hedefidir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Eylül 2011Ekim 2012

Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi-GEKA
Projenin Genel Tanýmý: Bu proje ile, ekolojik
ortamýn korunmasý, atýk su arýtma tesisinin
istenilen en üst verimde çalýþmasý amaçlanmýþtýr.
Toplam bütçesi 1.268.730,00 TL olan projenin
% 46,50si Güney Ege Kalkýnma Ajansý tarafýndan
finanse edilmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum:
Proje kapsamýnda, belediye personeline OHSAS
18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji
Yöneticiliði eðitimleri de planlanmýþtýr. Proje ile
atýk su arýtma tesisinde %25 verim artýþý olmasý
ve mekanik ekipmanlardaki bakým maliyetlerinin
azaltýlmasý hedeflenmiþtir
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Proje Adý: Þehirlerarasý Otobüs Terminali
Projesi
Proje Süreci: 20112013
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Mevcut yerinde yapýlmak
üzere projelendirilen otogar; yoðun ticari çevre
içerisinde sadece bir terminal binasý deðil; ayný
zamanda kentin rahatlama, alýþveriþ, ulaþým gibi
fonksiyonlarýna hizmet etmek üzere tasarlanmýþtýr.
Proje arazisinin eðimi binanýn üzerinde bir yeþil
alan çözümleme imkaný saðladýðý için projemiz,
bulunduðu bölgenin yeþil alan ihtiyacýna cevap
verecektir. Ofis fonksiyonuna hizmet edebilecek
þekilde tasarlanan yapý ise 11 katlýdýr.

Proje Adý: Sevindik Yeþil Alan Düzenlemesi
Proje Süreci: 2010-2012
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Kentimizin dezavantajlý
iki bölgesi arasýnda yer alan 108.162m2 alanda
rekreasyon alaný düzenlemesi için proje çalýþmalarý
yapýlmaktadýr.

Sonuçlar ve Son Durum:
Proje kapsamýnda 1 futbol sahasý, 3 tenis kortu,
2 basketbol sahasý, 1 badminton sahasý, bobcart
eðlence alaný, paintball alaný, mini golf alaný,
çocuk oyun alanlarý, tarih bahçesi, týrmanma
duvarý, piknik alanlarý, oturma alanlarý, seyir
teraslarý, yürüyüþ ve koþu parkuru, bitki gösteri
alanlarý ve sosyal tesisler yer alacaktýr.
Proje Adý: Akvadi Projesi
Proje Süreci: 2010-2012
Proje Ortaklarý:Denizli Belediyesi-TOKÝ
Projenin Genel Tanýmý:Kentsel dönüþüm alaný
içinde bulunan Akvadi Rekreasyon alaný projesi
belediyemiz tarafýndan hazýrlanmýþ, yapýmý TOKÝ
tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Proje 550.000 m2
lik alaný ile Ege Bölgesinin en büyük yeþil alan
düzenlemesidir. Birçok farklý spor tesisini içinde
barýndýran proje; amfi tiyatrosu, sosyal tesisleri,
kültür-fizik alanlarý ve farklý konseptlerdeki çocuk
oyun alanlarý, kafeterya ve piknik alanlarý, yürüme
ve bisiklet yollarý ile kentimize de hizmet
verecektir.

Proje Adý: Kent Bilgi Sistemi Çalýþmalarý
Proje Hedefleri: Belediyemiz yetki sýnýrlarý
içersinde, yapýlan ve yapýlacak olan tüm
çalýþmalarda, kentlerin daha saðlýklý olarak
planlanmasý ve yönetilmesi, mevcut kaynaklarýn
verimli ve þeffaf kullanýlmasý, hizmetlerin

vatandaþlara en iyi þekilde sunulmasý,
Proje Süreci(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): 2010Devam ediyor
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve Son durum: Þehrimiz için büyük
önem taþýyan Kent Bilgi sistemi çalýþmalarýyla,
verimliliði artýrmak, çaðdaþ toplum olmanýn bir
gereði olan e-devlet uygulamalarý kapsamýnda
vatandaþlarýn bilgi edinme haklarý, geliþimde ve
deðiþimde öncü katýlýmcý, þeffaf, örnek ve model
bir Belediye olmak amacýyla çalýþmalara devam
edilmiþtir.
Adres sorgulama sistemi üzerinden mahalle,
cadde-sokak, kapý numarasý ile konumsal
anlamda yapý bilgisine ulaþýlabilmekte, önemli
yer sorgulamalarý ile de sistem üzerinde
tanýmlanmýþ kurum ve tesisler görülebilmektedir.
Proje kapsamýnda imar planlarý, kadastro
mülkiyetleri, ada parselasyonlarý ve bina kütleleri
sayýsallaþtýrýlmýþ, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planý Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnda kullanýlarak
ada ve parsel bilgilerine göre, plan verilerine ait
sorgulamalar yapýlabilmekte olup, ayrýca e-imar
durum belgesi verilebilmektedir.
Projenin Adý: Katýlýmcý Planlama Ve Tasarým
Çalýþtayý
Denizlinin geleceðini oluþturacak stratejiler ile
projelerin ortaya konulduðu Denizlinin Geleceði:
Yol Haritasý 2010-2023 ÇEKÜL Vakfýnýn gönüllü
desteði 2009 yýlýnda belediyemiz tarafýndan
hazýrlanmýþtýr. Türkiye'de ilk kez katýlýmcý
yöntemle ve stratejik tasarým yaklaþýmýyla
kentimizin üç önemli bölgesi olan Molla Deresi,
Kiriþhane ve Çatalçeþme için bir çalýþma
yürütmüþtür. Belirtilen her bir alan için; yerel,
ulusal ve uluslararasý düzeyde 3 mimari gruptan
oluþan 3 ekip oluþturulmuþtur. Yol haritasýnda
belirlenen stratejiler doðrultusunda incelenip karar
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vericiler ve Denizli Belediyesi Danýþma Kurulu
üyelerinden fikirler alýnarak ihtiyaç programlarý
hazýrlanmýþtýr. Proje hazýrlýklarý aþamasýnda tüm
gruplar ile bir araya gelinerek çalýþmalar üzerinde
tartýþýlmýþ ve Danýþma Kuruluna sunulacak
projeler ile ilgili nihai kararlar alýnmýþtýr. Projeler
2011 yýlý Ekim ayýnda Danýþma Kurulu ile de
paylaþýlmýþ ve yaklaþýmlar üzerine tartýþýlmýþtýr.
Belediye Meclisi fuaye alanýnda proje sergisi
düzenlenmiþtir.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Proje Adý: Engellilere Yönelik Ýþ - Meslek
Edindirme Projesi
Proje Baþlama Tarihi: 2011
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi, ÝÞKUR, Milli
Eðitim Md-Halk Eðitim Merkezi, BELTAÞ
Projenin Genel Tanýmý: Engellilerin sosyal hayata
katýlmalarý, ekonomik ve sosyal baðýmsýzlýklarýný
kazanmalarý, içinde yaþadýklarý toplumun
yükümlülükleri ve sorumluluklarý dahilinde
deðerlendirilmesi için Mandrel ile Cam Boncuk
Yapýmý Projesi hazýrlanmýþ ve bu kapsamda bir
cam boncuk atölyesi oluþturulmuþtur.
Sonuçlar ve Son Durum: Proje, ÝÞKUR Genel
Müdürlüðü bünyesindeki Özürlü ve Hükümlü
Çalýþtýrmayan Ýþyerlerinden Kesilen Ceza Paralarýný
Kullandýrmaya Yetkili Komisyon tarafýndan
finanse edilmiþtir. Projede, 10 fiziksel engelli,
mandrel ile cam boncuk yapýmý konusunda iyi
bir eðitim dönemi sonunda sertifika alarak meslek
sahibi olmuþtur.

Proje Adý: Kadýn ve Aile Mobil Danýþma Merkezi
Tarama Aracý
Sonuçlar ve son durum: 2010 yýlýnda baþlayan
Denizli Belediyesi, Saðlýk Müdürlüðü, Kent
Konseyi Kadýn Meclisi, iþbirliði ile gerçekleþen
proje 2011 yýlýnda devam etmiþ olup, mobil araçla
ulaþabilirliði yetersiz 12 bölgeye gidilmiþtir.
Farklý günlerde farklý konularda saðlýk ve aile
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eðitimlerinin yaný sýra isteyen kiþilerden popsmear tarama yapýlmaktadýr. Toplamda yýlsonuna
kadar 702 bayandan smear alýnmýþtýr. Ayrýca
tarama grubu dýþýnda gelen tüm bayanlara meme
ve rahim kanseri eðitimi, erkeklere prostat kanseri
ile ilgili eðitim verilmiþtir.
Proje Adý: Engelli Koordinasyon Merkezi
Sonuçlar ve son durum: Engelli Koordinasyon
Merkezine baþvuran vatandaþlarýmýzýn bilgileri
engelli veri tabanýna kaydedilmiþtir.
Engellilerimizin günlük ulaþým ve ekipman
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý yanýnda, istihdama
yönelik olarak da destek verilmiþtir. 2011 yýlýnda
tedavi gören 2500 engelli, özürlü, kimsesiz, yaþlý
ve hasta vatandaþlarýmýza 2 özürlü aracý tahsisi
yapýlarak rehabilitasyon merkezlerine veya
hastanelere taþýnmasý saðlanmýþtýr. Ayrýca yýl
içerisinde 13 adet konuþan saat, 17 adet beyaz
baston, 34 adet akülü sandalye, 98 adet tekerlekli
sandalye, 1 adet volkýr, 1 adet ortopedik minder
verilmiþtir.
Proje Adý: Her Çocuða Bir Fidan Kampanyasý
Sonuçlar ve Son durum: 2007 yýlýnda baþlatýlan
kampanyasý kapsamýnda 2007 yýlýndan 2011 yýlý
sonuna kadar 300 bin adet fidan toprakla
buluþturulmuþtur. 15 farklý bölgenin
aðaçlandýrýlmasý saðlanmýþtýr.

Proje Adý: Sokak Hayvanlarý Beslenme Odaðý
Projenin Hedefleri: Sokak hayvanlarý için saðlýklý
yaþam ortamý oluþturmak.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011-devam
ediyor
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve Son Durum: 2008 yýlýndan itibaren
devam eden sokak hayvanlarý projemiz 2011
yýlýnda beslenme odaðý çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Bakýma ihtiyacý olan sokak hayvanlarý için soðuk
ve sýcaktan korunacaklarý kulübeler ve binalar
yapýlmýþtýr. Yavrulu anneler için özel bölümler
vardýr. Beslenme ihtiyaçlarý düzenli olarak

saðlanmaktadýr.
Proje Adý: Sevgi Eli
Proje Hedefleri: Geçim sýkýntýsý çeken
vatandaþlarýmýza yardým etmek ve toplumsal
yardýmlaþmayý saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
ve Gönüllüler
Bütçe: 642.370,00TL+ Gönüllü Halk desteði
(01.01.201131.12.2011)
Sonuçlar ve Son durum: Belediyemizin sosyal
yardým sandýðýndan 3.638 aileye 642.370,00TL nakdi yardým yapýlmýþtýr. Ayrýca 150 ailenin
evi temizlenmiþtir. Ramazan ayý içerisinde muhtaç
durumdaki ailelere Sevgi Eli aracýlýðýyla 9.600
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gýda paketi, 200 aileye odun yardýmý yapýlmýþtýr.
Sevgi Eli, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþabilmek
için mahalle muhtarlarý, saðlýk ocaklarý, hayýr
kurumlarý ve derneklerin desteðiyle ihtiyaç
sahiplerine ulaþarak ihtiyaçlarýný gidermeye
çalýþmýþtýr. Sevgi Eline baþvuruda bulunan 5.873
aileye kýyafet ve 600 aileye ev eþyasý daðýtýlmýþtýr.
Sevgi Eli çalýþmalarýný Denizli il merkeziyle
sýnýrlamamýþ ilçe ve beldelerimizde varlýðý tespit
edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine de ulaþarak
hizmetlerini artýrmýþtýr. Denizli Belediyesi, Van
depreminin ardýndan depremzedelerin yaralarýnýn
bir nebze olsun sarýlabilmesi için yardým
malzemeleri taþýyan 3 týrý deprem bölgesine
göndermiþtir.
Proje Adý: Kent Gezileri
Sonuçlar ve Son durum: Belediyemizin kente
kazandýrdýðý projeleri tanýtmak ve devam eden
çalýþmalar hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirmenin
yaný sýra Denizlinin tarihsel ve kültürel
mekanlarýnýn da tanýtýldýðý kent gezileri
düzenlenmiþtir. Program çerçevesinde yapýlan
gezilerde tüm mahallelerdeki vatandaþlarýmýz
otobüslerle mahallerinden alýnarak gün boyunca
kenti gezmeleri saðlanmýþtýr.

Proje Adý: Genç Denizli Projesi
Proje Hedefleri: 15-25 yaþ arasý gençlerde aidiyet
duygusunu geliþtirerek Denizlili olma bilincini
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kazandýrmak ve sporu sevdirerek daha saðlýklý
bireyler olmalarýna katký saðlamaktýr.
Proje Süreci(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): 2009 devam ediyor
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi,
Milli Eðitim Müdürlüðü, Denizli Ticaret Odasý
(DTO), Sanayi Odasý (DSO), Esnaf ve Sanatkârlar
Odasý, Ticaret Borsasý (DTB) ile Tekstil ve
Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði (DETKÝB)
Bütçe: 600.000,00 TL
Sonuçlar ve Son durum: Denizlide yaþayan
gençlere sporu sevdirmek ve gençlerde aidiyet
duygusunu geliþtirerek Denizlili olma bilincinin
oluþturulmasý amacýyla baþlatýlan, Türkiyenin
en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü alan
Genç Denizli Projesi, 2011 yýlýnda daha da
geliþtirilerek devam etmiþtir. 35,000 üyeye sahip
olan Genç Denizli ; gençlerin sosyal yaþamlarýný
renklendirmekte, eðitimlerine destek olmakta ve
spor aktivitelerine katýlmalarýna olanak
saðlamaktadýr. Ayrýca gençlere; projeye üye
farklý sektörlerde hizmet veren 300 iþyerlerinden
%10-60 indirimli alýþveriþ yapma imkaný
saðlanmaktadýr.
 Gençlerin hayatta daha sosyal olmalarýna
katkýda bulunmak amacýyla gençleri profesyonel
oyunculardan oluþan ücretsiz tiyatro oyunlarý,
stand-up gösterileri, ünlü pop, rock sanatçýlarýnýn
yaný sýra Boðaziçi Üniversitesi Müzik Kulübünün
(BÜMK) caz, klasik müzik konseri düzenlenmiþtir.
 2000 lise son sýnýf öðrencilerine uzman rehber
eþliðinde Çanakkale, Assos ve Gelibolu
Yarýmadasý gezisi düzenlenmiþtir.
 Genç Denizlili üniversite adaylarýnýn doðru tercih
yapmasý için 15 gün boyunca, rehber öðretmenler
eþliðinde öðrencilere ücretsiz danýþmanlýk hizmeti
verilmiþtir.
 Gençlerimizin spora olan ilgisini artýrmak
amacýyla ücretsiz Tenis Kursu düzenlenmiþ, kursu

baþarýyla tamamlayan gençlere sertifika
verilmiþtir. Ayrýca kursa katýlan üyelerini Denizlide
düzenlenen Belçika, Estonya, Fransa, Ýspanya,
Ýsviçre,Ukrayna ve Türkiye milli takýmlarýnýn
katýldýðý yaz kupasýna , Avrupa Bayanlar 16 Yaþ
Altý (Junior FED Cup) tenis ön eleme maçlarýný
izleme fýrsatý sunmuþtur.
 Ayrýca; kiþisel geliþim uzmaný Profesör Dr.Üstün
Dökmen Genç Denizlililerle bir araya gelerek
onlara kiþisel geliþim ve motivasyon konusunda
bilgi vermiþtir.
EÐÝTÝM
Proje Adý: Eðitim Yardýmlarý
Proje Hedefleri: Öðrencilerimizin eðitimlerine
yardýmcý olmak ve eðitime tam destek vermek
Proje Süreci(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Her yýl
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve Son durum: 2007 yýlýnda baþlayan
proje kapsamýnda; 20112012 öðretim yýlý
baþýnda belediyemiz sýnýrlarý içindeki 100
ilköðretim okulunda eðitime yeni baþlayan 1.
sýnýf öðrencilerine 8.500 adet önlük ve yaka
daðýtýlmýþtýr. Öðrencilerimizin eðitimine katkýda
bulunmak için 43.000 tatil kitabý ve 8.500 SBS
soru bankasý kitabý daðýtýlmýþtýr. 20112012 yýlý
için 2.500 lise öðrencisine nakdi öðrenim yardýmý
yapýlmýþtýr. Ýlimizdeki tüm ilköðretim öðrencilerine
Denizli Çocuk Dergisi hediye edilmiþtir. Bunun
yaný sýra çocuklarýn hayal gücünü geliþtiren,
onlarýn yeteneklerini ortaya koymalarýný saðlayan
boyama kitaplarý da belediyemiz tarafýndan okul
öncesi öðrencilerine daðýtýlmýþtýr

sýra eðitsel Oyun -Drama ve çeþitli sosyal
faaliyetleri ile yarýnlarýn bilgili, kültürlü bireylerini
yetiþtirmeye çalýþýlmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Belediyemizin her
mahallede yapýlmasýný hedeflediði Bilgi Evleri
ve Kurs Merkezlerinin yapýmýna öncelikli olarak
dezavantajlý bölgelerden baþlanmýþtýr. 2011 yýlýnda
sayýsý 8e ulaþan bilgi evleri, 126 öðretmeniyle
yaklaþýk 1800 öðrenciye hizmet vermektedir.

Proje Adý: Eðitim Ýçin El Ele
Proje ortaklarý: Denizli Belediyesi-Milli Eðitim
Md. ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Sonuçlar ve Son Durum: Projesi kapsamýnda,
ÖSSye hazýrlanan fakat dershaneye gitme imkâný
bulamayan 500 öðrenciye, 78 gönüllü
eðitmenlerimiz tarafýndan kendi branþlarýnda ÖSS
hazýrlýk dersleri verilmiþtir.

Proje Adý: Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Dezavantajlý bölgelerdeki
çocuklarýmýzýn okuldan sonraki zamanlarýný en
iyi þekilde geçirmeleri için eðitim faaliyetleri yaný
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Proje Adý: Bir Dil Bir Kültür
Proje Süreci: 2011
Sonuçlar ve Son Durum: Proje kapsamýnda
Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi,
10 yabancý ülkeden gelen eðitmenlerle Denizlili
gençlerin Ýngilizce öðrenmesini saðlamýþtýr.

ÇEVRE
Proje Adý: Evsel Atýk ve Katý Atýk Poþeti
Daðýtýmý
Projenin Hedefleri: Denizli Belediyesi mücavir
alandaki tüm hanelere Evsel Atýklarýn ve Ambalaj
Atýklarýn ayrý toplanmasýný ve düzenli bir þekilde
çýkarýlmasýný saðlamak amacýyla Siyah Evsel
Atýk Poþeti ve Mavi Ambalaj Atýðý Poþeti
daðýtýlmasý
Proje Baþlangýç Tarihi: 2008- devam ediyor (her
yýl)

Proje Ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve son durum: Evsel ve Ambalaj
atýklarýn ayrý ve düzenli bir þekilde çýkarýlmasýný
saðlamak amacýyla 2008 yýlýndan itibaren devam
etmekte olan bu çalýþmada 2011 yýlý içinde
Belediyemiz sýnýrlarý içinde bulunan (201.514
konuta) aylýk 8 adet siyah evsel atýk poþeti ve 4
adet mavi ambalaj atýðý poþeti daðýtýlmýþtýr.
Okullarda yürütülen eðitim çalýþmalarý
kapsamýnda, 65 ilköðretim okulunda katý atýklar
ve geri dönüþüm konularýnda öðrencilere bilgi
verilmiþtir.
Proje Adý: Atýklarýn Toplanmasý, Taþýnmasý ve
Bertarafý
Projenin Hedefleri: Evsel Atýklar, Ambalaj Atýklarý,
Atýk Kaðýt, Atýk Cam, Týbbi Atýklar, Organik
Atýklar, Diðer Atýklar, Atýk Pillerin ayrý ayrý olarak
toplanmasýný saðlamak.

Sonuçlar ve Son durum: Ambalaj atýklarýnýn
kaynaðýnda ayrý toplanmasý amacýyla bir lisanslý
firma ile 2011 yýlýnda toplam 79 mahalleden
5740 ton ambalaj atýðý toplanmýþtýr. Ayrýca; 23ton
atýk kaðýt, 113ton atýk cam, 1.660kg atýk pil
toplanmýþ, 995 ton týbbi atýk bertaraf edilmiþtir.
171.052 ton çöp toplama ve nakletme
501.171.077m2 makine ile süpürme,
136.489.266m2 elle süpürme, 3.558.398m2
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makine ile yýkama, 16.691ton moloz toplanmasý
faaliyetlerini gerçekleþtirmiþtir. Atýk toplama
yapýlan tüm bölgelerde cadde ve sokak temizliði
ile ana caddelerde yýkama iþi yapýlmýþtýr. Pazar
yeri ve park bahçe atýklarý ayrý toplanarak pilot
kompost tesisimizde iþlenmekte ve kompost
gübre elde edilmektedir. Kompost tesisine 2011
yýlýnda yaklaþýk 485ton organik atýk kabul
edilmiþtir.

Proje Adý: Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi
Projenin Hedefleri: Týbbi atýklarýn sterilize edilerek
evsel atýk özelliðine getirmek.
Projenin Kapsamý: Týbbi atýklarý sterilize edip,
düzenli depolama sahasýnda bertaraf etmek
Projenin Süreci: Haziran2011-devam ediyor
Projenin Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve son durum: 2011 yýlýnda 432 ton
týbbi atýk düzenli depolanýrken, haziran ayýndan
sonra 563 ton týbbi atýk sterilize edilerek düzenli
depolanmýþtýr.

Kendi Malý Bidon Uygulamasý Belediye
sýnýrlarýmýzda evsel atýklar konteynerlerin kötü
kullanýmý sonucu koku ve sinek gibi problemler
oluþmasý, atýklarýn zamanýnda ve uygun torbalarda
çýkarýlmamasý sonucu koku ve görüntü kirliliði
oluþmasý sebebiyle 2010 yýlýnda Kendi Malý
Bidon Uygulamasýna geçilmiþtir. 2011 yýlý
içerisinde 2 mahallede daha çöp konteynerleri
kaldýrýlarak toplam 7 mahallede kendi malý plastik
bidon uygulamasýna geçilmiþtir.
Atýk Piller: Atýk pillerin toplanmasýna teþvik
edilmesi amacýyla Belediyemiz sýnýrlarýnda yer
alan ilköðretim okullarý arasýnda Atýk Pil Toplama
Kampanyasý yapýlmýþ ve dönüþümlü olarak
okullara atýk pil toplama makineleri
yerleþtirilmiþtir. Kampanya kapsamýnda 1.400kg
atýk pil toplanarak dereceye giren okullarýmýz
ödüllendirilmiþtir. Ayrýca; Alýþveriþ merkezlerine
atýk pil toplama makineleri yerleþtirilmiþ böylelikle
vatandaþýn dikkati çekilerek atýk pillerin daha
etkin toplanýlmasý hedeflenmiþtir.

Belediye sýnýrlarýnda pillerin ayrý toplanmasýna
yönelik Denizli Belediyesi ile Taþýnabilir Pil
Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) arasýnda
yapýlan protokol çerçevesinde okullara,
eczanelere, hastanelere, alýþveriþ merkezlerine
ve muhtarlýk binalarýna yerleþtirilmiþ olan 122
adet atýk pil kutusundan 2011 yýlýnda 1.660kg
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atýk pil toplanmýþtýr. Atýk piller belediyemiz
tarafýndan toplanarak geçici olarak
depolanmaktadýr
Proje Adý: 5 Haziran Dünya Çevre Günü
Etkinlikleri ve Katý Atýk Þenliði
Proje Hedefleri: Çevre Bilinci Oluþturmak
Proje ortaklarý ve katýlýmcýlar: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve Son durum: 5 Haziran Dünya Çevre
Günü etkinlikleri kapsamýnda; *Fotoðraflarda
Çevremiz konulu fotoðraf yarýþmasý, çevre konulu
bilgi yarýþmasý ve okullar arasý atýk pil toplama
yarýþmasý düzenlenerek öðrencilere çevreye farklý
bakýþ açýsý kazandýrýlmasý hedeflenmiþtir.
*Mahalle sakinleri ile birlikte mahallelerde toplu
temizlik günleri düzenlenmiþtir.

*Resmi kutlama töreni, ritim ve skeç gösterileri,
þiir dinletileri, atýk materyallerden yapýlmýþ yerel
kýyafet defilesi gibi farklý etkinliklerin yaný sýra
Çevre sektöründe hizmet veren dernek ve
kuruluþlarýn katýlýmýyla stantlarla da halký
bilgilendirme amaçlý stantlar açýlmýþtýr.
*Etkinliklerin 2.gününde kentimizin farklý bir
bölgesinde bulunan parkta düzenlenen þenliðe
katýlan ilköðretim öðrencileriyle Atýk Parkuru
isimli yarýþma düzenlenmiþ ayný zamanda halka
ve öðrencilere katý atýklar ve geri kazaným
konularýnda broþür, el ilaný ve kitapçýklar
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daðýtýlarak bilgilendirme yapýlmýþtýr. 5-11 Haziran
tarihleri arasýnda düzenlenen çevre haftasý etkinlik
çerçevesinde 5000 adet Petunya Çiçeði
daðýtýlmýþtýr.

Proje Adý: Katý Atýk Bertaraf Tesisi Elektrik
Enerjisi Üretim Santrali
Projenin Hedefleri: Denizli Belediyesi Katý Atýk
Düzenli Depolama Sahasýnda oluþan metan
gazýndan elektrik enerjisi üretimi için enerji
santralinin kurulmasý amacýyla; 10 yýl süre ile
Bereket Enerji Üretim A.Þ.ye verilmiþtir.
Sonuçlar ve son durum: 2011 yýlýnýn þubat ayýnda
devreye alýnan Tesiste 635 kwhlýk gaz toplama
sistemi, ön gaz arýtma sistemi, gaz motoru ve
elektrik baðlantý elemanlarý bulunmaktadýr. 2011
yýlýnda 546.923 m³ çöp gazý ön gaz arýtma
sisteminden geçirilerek gaz motorunda yakýlmýþ
ve toplam 747 MW elektrik enerjisi elde edilmiþtir,
oluþan gazýn satýlmasýyla ek gelir saðlanmýþtýr.
Proje Adý: Üst Yapý Yenileme
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2010-2012
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Þehir merkezinde bulunan
ve alt yapýsý tamamlanan bölgelerde üst yapý
yenileme çalýþmalarýnýn yapýlmasý
Sonuçlar ve Son Durum: Çalýþmalar kapsamýnda

yaklaþýk 1.700.000m² alanda yol ve kaldýrým
yapýmý gerçekleþtirilmiþ olup imalatlarýn %85i
tamamlanmýþtýr. Ana caddelerimizin yeniden
kazýlmasýnýn önlemek için kaldýrýmlara HDPE
boru döþenmiþtir. Ana yollarýmýzda beton üzerine
asfalt dökülmüþtür. Ara yollarda ise 15 cm. poroz
beton üzerine çeþitli renk ve ebatlarda beton
parke döþenmiþtir. Yollarýn, kaldýrýmlarýn, yeþil
alanlarýn, rampalarýn, fiziksel mekanlarýn ve
belediye otobüslerinin engellilerin faydalanacaðý
þekilde düzenlenmesiyle Denizli engelli dostu bir
þehir olmuþtur.

ULAÞIM
1. Trafik Eðitim Pisti: Belediyemize ait
Bahçelievler Trafik Eðitim Pistinde verilen eðitim
programý dahilinde 40 ilköðretim okuluna trafik
ikaz, uyarý, iþaret ve bilgi levhalarý hakkýnda
eðitim verilmiþtir.

Proje Adý: Üst Geçit Çalýþmalarý
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: DenizliÝzmir, DenizliAntalya karayolu üzerine ve hastanenin bulunduðu
cadde üzerine yayalarýn güvenliðini saðlamak
amacýyla; çocuklarýmýzýn, engelli
vatandaþlarýmýzýn rahatlýkla kullanabilecekleri
þekilde 3 adet çelik yaya köprüsü yapýlmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Kentimizde çelik yaya
köprüsü sayýsý 8e ulaþmýþtýr.

SAÐLIKLI YAÞAM
Projenin Adý: Bisiklet ve Yürüyüþ Yolu Yapým
Ýþi
Projenin Kapsamý: Bisiklet ve yürüyüþ yolu yapýmý
Projenin Süreci: 05.10.2010 - 03.06.2011
Projenin Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: vatandaþlarýn, bireysel
ve toplumsal yararlar saðlayan günlük yaþama
zenginlik katan bisiklet kullanýmýna olan ilgisini
arttýrmak, trafik yoðunluðunu ve hava azaltmak,
daha saðlýklý ve kaliteli bir doðal yaþam saðlamak
amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Projenin Son Durumu: 2.057 metre uzunluðunda
Parkur, 3 adet fitness alaný, 3 adet bisiklet park
yeri bulunmaktadýr. Kentin farklý noktalarýnda
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bisiklet ve yürüyüþ yolu çalýþmalarý devam
etmektedir.

Proje Adý: Spor Yap, Saðlýklý Beslen, Obeziteye
Dur De!
Projenin Hedefleri: Saðlýðýn korunmasý ve
geliþtirilmesinde doðru beslenme alýþkanlýklarýnýn
kazanýlmasý, hareketli bir yaþam tarzýnýn
benimsenmesi saðlamak
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi-gönüllüler
Sonuçlar ve Son Durum: 2010 yýlýnda Hareketli
Yaþa Egzersiz Yap Ödülün Saðlýk Olsun projesi
çalýþmasý ile baþlayana projemiz; 2011 yýlýnda
Spor Yap, Saðlýklý Beslen, Obeziteye Dur De!
sloganýyla devam etmektedir.
*Saðlýk Eðitim Semineri: Endokrin uzmanlarýnýn
gönüllü olarak katýldýðý Saðlýklý beslenme
konularýnda ücretsiz eðitimleri düzenlenmiþtir.
*Ücretsiz Step Aerobik: dezavantajlý bölgelere
kurulan etüt merkezlerimizi de içerecek þekilde
2011 yýlýnda 8 farklý noktada 250 kiþiye ulaþmýþtýr.
*Fitness Aletleri Eðitimi: Park ve mahallelere
yerleþtirilen fitness aletlerinin tam ve doðru
kullanýlmasý için birebir yerinde eðitim çalýþmasý
8 farklý bölgede gerçekleþtirilmiþtir.
*Saðlýklý Yaþam Standý: Saðlýklý yaþam konusunda
vatandaþýn bilinçlenmesi ve motivasyonu
saðlamak amacýyla kent meydanýnda ve büyük
parklarda kurulan stantla vatandaþlarýn vücut
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analizleri yapýlmýþ, adým sayar ve buzdolabý üzeri
magnet daðýtýlmýþtýr. Ayrýca; Spor Uzmaný
tarafýndan fiziksel aktivite yöntemleri hakkýnda
bilgi ve rehberlik hizmeti verilmiþtir.
*Afiþ ve Bilbord: Kiþilerin farkýndalýðýný artýrmak,
saðlýklý yaþam konusunda yapýlan çalýþmalar,
yaygýn ve etkin hale getirmek amacýyla 8000
adet A3-afiþler apartmanlarýn kapýsýna asýlmýþ
ve 5000 adet tiþört ve þapka, 3000 adet el broþürü
daðýtýlmýþtýr.
*Saðlýklý Yaþam Haftasý: Mayýs ayýnýn ilk haftasý
saðlýklý yaþam haftasý olarak kutlanmýþtýr. Doða
yürüyüþü ile baþlayan etkinlikler, öðrenciler için
tiyatro oyunu ve ailelere yönelik beslenme ve
spor konulu eðitimler bir hafta boyunca hergün
farklý okulda gerçekleþtirilmiþtir.
*Þehrimizin Amatör Spor Kulüplerine eþofman
takýmý, forma, spor ayakkabýsý, futbol topu, kaleci
eldiveni, tekmelik, yaðmurluk, tenis topu, tenis
filesi, raket temin edilmiþtir.
*Belediyesporun da katkýsýyla yaz aylarýnda
belediyemizin yapmýþ olduðu spor alanlarýnda
çocuklara yönelik ücretsiz basketbol ve tenis
kursu eðitimleri verilmektedir.

Proje Adý: Muhtelif Alanlarda Park Yapým Ýþi
Proje Süreci: 01.01.2011-31.12.2011
Proje Ortaklarý: Denizli Belediyesi

Projenin Genel Tanýmý: Kentin dezavantajlý
bölgelerinde yeþil alan ve park yapýlmasý
Sonuçlar ve Son Durum: Kentimizin 3 ayrý
bölgesinde büyüklükleri 149 m2 ile 38.000 m2
arasýnda deðiþen toplam 380.151 m2 alanda yeþil
alan park düzenlenmesi yapýlmýþtýr. 87 farklý
noktaya çocuk oyun grubu, 69 farklý noktada
açýk alan spor aletleri, 1adet sentetik çim mini
futbol sahasý, 9 adet basketbol sahasý, 1adet tenis
kortu ve 8adet görsel havuz þehrimize
kazandýrýlmýþtýr.

Proje Adý: Denizli Belediyesi Çevre ve Kalite
Laboratuar (DENÇEV)
Projenin Hedefleri: Uluslararasý standartlara uygun
laboratuarla tüm bölgeye hizmet vermek
Projenin Ortaklarý: Denizli Belediyesi
Sonuçlar ve son durum: Uluslararasý standartlara
uygun olarak hazýrlanan TÜRKAK tarafýndan
akredite olan laboratuarýmýz su/atýksu,
mikrobiyoloji ve kömür analizi konusunda sadece
kentimize deðil çevre illere de hizmet vermektedir.
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DÝDÝM BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Mümin KAMACI
Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI:
Saðlýklý Kentler Proje Koordinatörlüðü Faaliyet
Alanlarý
 Saðlýklý Kentler Projesi ile ilgili belge, dosya
ve kayýtlarý tutmak
 Yýllýk faaliyet raporu hazýrlamak ve hazýrlanan
raporu ilgili mercilere göndermek.
 Yazýþmalarý yapmak ve çalýþma gruplarý
oluþturmak.
 Saðlýklý kent profilini hazýrlamak ve buna
baðlý olarak kent saðlýk planý oluþturmak.
 Kent saðlýk planý doðrultusunda projeler
üretmek ve hayata geçirilmesini saðlamak.
 Oluþturulan projeler üzerinde etkin ve verimli
çalýþýlmasýný saðlamak.

Aslý KIRAY

Proje Koordinatörü
 Saðlýklý Kentler projesinin basýlý ve görsel
basýnda yer almasýný saðlamak.
 Saðlýklý Kentler Birliði ve Dünya Saðlýk Örgütü
ile iliþkileri sürdürmek.
 Saðlýklý Kentler Birliði toplantý ve seminerlerine
katýlmak.
ORGANÝZASYON YAPISI:
Didim Belediyesi Saðlýklý Kentler Proje
Ofisimizde; 1 proje koordinatörü (Çevre
Mühendisi), 1 Ziraat Mühendisi, 1 Proje Ofis
Sorumlusu (Çevre Mühendisi) ve 1 Raporlama
Sorumlusu (Biyolog) olmak üzere 4 personel
ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
Proje Adý: Fahri Çevre Müfettiþliði
Proje Hedefleri: Çevre bilincinin arttýrýlmasý ve
duyarlýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Eðitimler 2011
yýlý Mart ayýnda baþlatýlmýþ olup Nisan
ayýnýn sonlarýnda tamamlanmýþtýr. Bu tarihten
itibaren çalýþmalar yürütülmüþtür.
Proje Ortaklarý: Didim Belediyesi, Kaymakamlýk,
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Garnizon
Komutanlýðý, Kent Konseyi ve Çevko tarafýndan
çalýþmalar yürütülmüþtür.
Projenin Genel Tanýmý:
Fahri çevre müfettiþliði eðitimi için 100ü öðrenci
135 kiþi 1 aylýk eðitime alýnmýþtýr. Alýnan eðitimin
kapsamýnda; ambalaj atýklarýnýn geri dönüþümü,
hava, su, toprak kirliliði, deniz kirliliði gibi
konularýna deðinilmiþtir. Eðitimin ardýndan
müfettiþler, yere izmarit, çöp atýlmasýndan, moloz
dökülmesine, denizi kirletmeye kadar çevreyle
ilgili pek çok konuya müdahale edip tutanak
tutarak belediyeye ulaþtýracaklardýr.
Sonuçlar ve Son Durum:
Fahri çevre müfettiþleri tarafýndan belirlenen
yönetmelikçerçevesinde tespit edilen noksanlýklar
tutanakla 3 gün içerisinde Zabýta Müdürlüðüne
iletilmiþtir. Bu tutanaklar, belediye encümeni
tarafýndan incelenerek kabahatler kanunu baþta
olmak üzere çeþitli yasalara göre ceza kesilmiþ
ve uyarýlarda bulunulmuþtur. Fahri Çevre
Müfettiþliði projesine Milli Eðitim Bakanlýðý 12.
Sýnýf Coðrafya ders kitabýnda da yer verilerek
örnek gösterilmiþtir.

98

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

Fahri Çevre Müfettiþliði Eðitimi
Proje Adý: Derin Deniz Deþarjý
Proje Hedefleri: Didim çevre projesi kapsamýnda
bulunan ön arýtma ve biyolojik arýtmayý
takiben seyrelme iþleminden faydalanmak
hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Ocak ayýnda
protokol yapýlmýþtýr. 2011 yýlý Kasým
ayýnda derin deniz deþarjý inþaatý tamamlanmýþ
ve iþletmeye alýnmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Didim Belediyesi tarafýndan
malzeme alýmý yapýlmýþtýr. Doðuþ Holding A.Þ.
tarafýndan iþçilik yürütülmüþtür.
Projenin Genel Tanýmý:
Didim Belediyesi evsel atýk su arýtma tesisinde
ön arýtma, biyolojik arýtma ve dezenfeksiyon
iþlemi gerçekleþtirilmektedir. Arýtma tesisinin
deþarj noktasýndan itibaren karadan yaklaþýk 430
metre, kýyýdan deniz içine doðru da 745 metre
olmak üzere toplamda yaklaþýk 1200 metre
uzunlukta ve 22 metre derinlikte deþarj edilerek
denizdeseyrelme faktöründen yararlanýlmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Deþarj kriterlerine
uyularak arýtýlan atýk su 1200 metre açýða deþarj
edilmektedir.

Didim Belediye Baþkaný Mümin Kamacý
Tarafýndan Çalýþmalar Ýncelenirken.
Proje Adý: Yaðmur Suyu Hattý
Proje Hedefleri: Didim Belediyesi tarafýndan
yaðmur sonrasý yaþanan sýkýntýlar ve taþkýnlarýn
sonlandýrýlmasý hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Mart ayýnda
proje baþlatýlmýþ, çalýþmalar yýlsonuna
kadar devam etmiþtir.
Proje Ortaklarý: Yaðmur suyu hattý projesi Didim
Belediyesi tarafýndan yürütülmüþtür.
Projenin Genel Tanýmý: Didim ilçe genelinde
yaðmur sonrasý yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesi
için yapýlan çalýþmalarda problem yaþayan
bölgeler belirlenmiþtir. Öncelikli mahallelerden
baþlanmýþtýr. Didim Belediyesi tarafýndan 2011
sonu itibariyle 11.000 m uzunluðunda Yaðmur
Suyu Hattý döþemesi deðiþik bölgelerde
gerçekleþtirilmiþtir.
Sonuçlar ve Son Durum: Belirlenen bölgelerde
su taþkýný problemleri artýk yaþanmamaktadýr.
Didim de yaðmur suyu hattý döþenmeyen
mahallelerde proje devam ettirilecektir.

Yaðmur Suyu Kazý-Dolgu Ýnþaatý
Proje Adý: Saðlýklý Yaþam Ýçin Spor
Proje Hedefleri: Saðlýklý bir yaþamý desteklemek
ve yaþam kalitesini arttýrmak hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 21 Mart 2011
tarihinde baþlamýþ, haftada 3 gün olarak
devam ettirilmiþtir.
Proje Ortaklarý: Bu proje Didim Belediyesi ve
Kent Konseyi tarafýndan yürütülmektedir.

Saðlýklý Yaþam Ýçin Spor Çalýþmasýndan
Projenin Genel Tanýmý:
Yaklaþýk 40 kiþinin katýlýmýyla baþlayan
çalýþmalarda Didim Belediyesi spor eðitmeni
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tarafýndan haftada 3 gün gerçekleþtirilmiþ olan
spor çalýþmalarýnda kültür fizik hareketleri, fitness
ve yürüyüþ ile tamamlanmýþtýr. Didim
Stadyumunda çalýþmalar sürdürülmüþtür.
Sonuçlar ve Son Durum: Katýlýmýn artmasý ile
çalýþmalar devam etmektedir.

plajýn yanýndaki bölüme eklenen engelli
çocuk parký sayesinde çocuklar gönül rahatlýðýyla
eðlenip deniz kýyýsýnda vakit geçirebilmeleri
saðlanmýþtýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Engelli vatandaþlarýn
keyifli bir tatil geçirmeleri saðlanmýþtýr.

Proje Adý: Engelsiz Park
Proje Hedefleri: Engelli vatandaþlarýn, rahat,
keyifli ve engelsiz zaman geçirmeleri
hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2011 Yýlý Mayýs
ayý içerisinde halkýn hizmetine sunulmuþtur.
Proje Ortaklarý: Bu proje Didim Belediyesi
tarafýndan yürütülmüþtür.

Proje Adý: Mavi Bayrak
Proje Hedefleri: Saðlýklý, nitelikli ve güvenilir
sahilleri tescillendirmek hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 2005 yýlýnda
bu ödül alýnmaya baþlanmýþtýr. 2011 yýlý
ödülü Ocak ayýnda yapýlan baþvuru ile kabul
edilmiþtir.
Proje Ortaklarý: Didim Belediyesi, Türkiye Çevre
Eðitim Vakfý ve Didim Saðlýk Grup Baþkanlýðý
tarafýndan yürütülmüþtür.

Engelsiz Park
Projenin Genel Tanýmý:
Engelli vatandaþlarýmýzýn rahatça denize
girebileceði özel bir alan olarak düzenlenmiþ
plajda alüminyum korkuluklar yapýlmýþtýr. Denizin
içine ve kýyýya yapýlmýþ olan rampa sayesinde
de denize giriþin kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Belediye Çay Bahçesinin hemen yanýnda
bulunan plaja gelen vatandaþlarýmýzýn yiyecekiçecek ihtiyaçlarýný da karþýlamalarý da
kolaylaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca Belediye Kafeteryasýna
mevcut tuvaletleri yaný sýra bir de engelli
tuvaletleri eklenmiþtir. Engelli çocuklar için hemen
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Projenin Genel Tanýmý:
Mavi Bayrak ödülü yerel sorumluluðunu Didim
Belediyesi üstlenmiþtir. 2011 yýlýnda 3 halk
plajý, 7 adet tesis plajý ve 1 marina olmak üzere
11 Mavi Bayrak Didimde dalgalanmýþtýr.
Mavi Bayrak ödülü plajlar için öncelikle temiz
deniz suyu, merkezi arýtma tesisi, geri dönüþüm
çalýþmalarý, ilk yardým-cankurtaran olanaklarý,
engelliler için planlanan kullaným kolaylýklarý ve
sonrasýnda çevre eðitimi ve bilgilendirmeye önem
veren, gerekli donanýma sahip iyi bir çevre
yönetimini temsil etmektedir. Mavi Bayrak
ödülünü hak etmek için 32 kriterin eksiksiz yerine
getirilmesi koþulu vardýr. Herhangi bir kriter ihlali
mavi bayraðýn indirilmesine neden olmaktadýr.
Sonuçlar ve Son Durum: Mavi Bayrak kriterleri
eksiksiz yerine getirilmiþtir. Gelen misafirlerin ve
yerel halkýn rahat ve güvenilir bir tatil geçirmeleri
saðlanmýþtýr. 2012 yýlý baþvurularý tamamlanmýþtýr.

Kampanyaya katýlan öðrencilerle 300 fidan
doðayla buluþturulmuþ ve fidanlara öðrencilerin
adý verilmiþtir. Projenin bitiminde dereceye giren
öðrenciler ödüllendirilmiþtir.
Sonuçlar ve Son Durum: Okuma kampanyasýna
ilgi fazla olduðu için, tüm yýla yaymak
hedeflenmiþtir.

Mavi Bayrak Töreni
Proje Adý: Oku ki Geliþ, Anla ki Deðiþ
Proje Hedefleri: Okuma alýþkanlýðý kazandýrmak
ve yaygýnlaþtýrmak hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 1 Temmuz 
1 Eylül 2011 tarihleri arasýnda yürütülmüþtür.
Proje Ortaklarý: Didim Kaymakamlýðý, Didim
Belediyesi ve Kent Konseyi tarafýndan
yürütülmüþtür.

Okuma Kampanyasý Baþlatýlýrken Protokol Üyeleri
30 Dakika Boyunca Kitap Okudular
Projenin Genel Tanýmý:
Okuma Kampanyasý yaz tatilinde öðrencileri
okumaya teþvik etmek için ödülle desteklenmiþtir.
Öðrenciler Didim Belediyesi Kütüphanesinden
yararlanmýþtýr.
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GEBZE BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Adnan KÖÞKER
Belediye Baþkaný

Gökay BAHÇEKAPILI
Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI:
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðinin belirlemiþ olduðu prensipler
doðrultusunda Gebze Belediye Baþkanlýðýnca proje üretilmesi, uygulanmasý ve projelerin birlik
ile paylaþýlmasý.
ORGANÝZASYON YAPISI:
Türkiye Saðlýklý Þehirler Proje Koordinatörlüðümüz 1 (bir) Çevre mühendisi tarafýndan
yürütülmektedir.
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FAALÝYETLER:
Proje Adý: Görülmeyen Tehlike! Kullanýlmýþ
Kýzartmalýk Atýk Yaðlar
Proje Hedefleri: Kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk
yaðlarýn çevre ve insan saðlýðýna zarar
vermeyecek þekilde ayrý toplanmasýný, tüketim
sürecinde gýdadan zamanýndan çekilmesini ve
geri kazanýmý ile çevresel sorundan çevresel
avantaj saðlayacak þekilde ülke ekonomisine
hammadde kaynaðý saðlamaktýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Bu proje 2010
yýlýnýn Ocak ayýnda baþlatýlmýþ ve proje halen
sürdürülmektedir.
Proje Ortaklarý:Gebze Belediyesi-Çevre Koruma
ve Kontrol Servisi Amirliði-Gebze Halký ve Esnaf
Projenin Genel Tanýmý
 Proje, konutlar ve ticari iþletmeler olarak iki
ayrý þekilde yürütülmektedir. Konutlarda yapýlan
çalýþmalar; pilot bölge uygulamasý ile öncelikle
toplu yerleþim yerlerinden baþlayarak (Yenikent
Mahallesi) pilot bölgedeki tüm sakinlere kapýdan
kapýya bilgilendirmeler yapýlmýþtýr. Bilgilendirme
esnasýnda broþür ve afiþ daðýtýlarak projenin
tanýtýmý yapýlmýþ ve atýk yaðlarýn ayrý
biriktirilebilmesi için site yönetimlerine bidonlar
teslim edilmiþtir. Belirli periyotlarla toplanan
kullanýlmýþ kýzartmalýk yaðlar Belediyemiz ile
sözleþme yapan lisanslý firma aracýlýðý ile biyodizel
üretilmek üzere toplanmaktadýr.
 Ticari iþletmelerde yapýlan çalýþmalar; Bitkisel
Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde
yürütülmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan 2872 sayýlý Çevre Kanunu kapsamýnda
Belediyemize yapýlan denetim ve idari yaptýrým
uygulama yetkisi doðrultusunda, Belediyemiz
sýnýrlarý içerisinde kýzartmalýk atýk yað üreten
iþyerlerine yönelik denetimler yapýlmýþtýr.
Kullandýklarý kýzartmalýk yaðlarý ayrý biriktirmeleri
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ve bitkisel atýk yað toplama lisansý bulunan
firmalar ile yýllýk protokol yapmalarýný saðlamak
amacýyla tebligat yapýlmýþtýr. Yapýlan denetimler
neticesinde iþyerlerinden toplanan kullanýlmýþ
kýzartmalýk atýk yaðlarýn internet ortamýndaki
sistem sayesinde kayýt altýna alýnmaktadýr.
Böylece hangi iþletme hangi tarihte ne kadar
kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk yað teslim ettiði ve
aylýk biriktirilen atýk yað miktarlarýnýn daðýlýmý
izlenerek bu sistem de denetimin bir parçasý
olmuþtur. Ayrýca Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnýn
28.08.2007 tarihinde yürürlüðe koyduðu 2007/41
nolu '' Kýzartma Amacýyla Kullanýlan Katý ve Sývý
Yaðlarýn Kontrol Kriterleri Tebliði'' ne göre
kullanýlan yaðlarýn sürekli olarak fiziksel ve
kimyasal kalitelerinin kontrol edilmesi
gerekmektedir. Bu tebliðe göre kullanýlmýþ
kýzartmalýk atýk yaðlarýn içerisindeki toplam polar
madde oraný %25in altýnda olmalýdýr. Bu
doðrultuda, Kýzartmalýk yaðlarýn tekrar tekrar
kullanýlmasýyla insan saðlýðý üzerinde oluþturduðu
olumsuz etkilerin önüne geçmek ve kýzartmalýk
yaðýn zamanýnda gýdadan çekilmesini saðlamak
amacýyla, denetim esnasýnda, kullanýlan
kýzartmalýk atýk yaðlarýn içerisindeki toplam polar
madde ölçümleri yapýlmaktadýr. Yeni faaliyete
geçecek olan bu tür iþyerlerinde ise,
Belediyemizden iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý
alma aþamasýnda lisanslý firmalar ile protokol
yapmalarý ön þart olarak talep edilmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Döküldükleri yerden ulaþtýklarý son noktaya
kadar görülmeyen ve önemli çevre sorunu
oluþturan kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk yaðlarýn
ayrý toplanmasý sayesinde, su kaynaklarýna ve
çevreye vereceði kirliliðin önüne geçilmesi büyük
ölçüde saðlanmýþ ve projenin devamlýlýðý açýsýndan
sürdürülebilir çevre oluþumuna hizmet etmiþtir.
 Ciddi yatýrým maliyeti gerektiren kanalizasyon

sistemlerine dökülen kýzartmalýk atýk yaðlarýn;
hattýn kýsa sürede ömrünü tamamlamasýna ve
iþletme maliyetinin artmasýna neden olmaktadýr.
Bu proje, ile alt yapý sistemlerinin daha uzun süre
hizmet vermesinde ve iþletme maliyetlerinin
azaltýlmasýnda önemli rol oynamýþtýr.
 Alýcý ortama kontrolsüz olarak dökülen
kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk yað kaynaklý kirliliðin,
ilçemizdeki deniz ve içme suyu kaynaklarý ve
canlýlarýn üzerinde oluþturacaðý tahribat %95
oranýnda önlenmiþtir.
 Evsel atýksular genelde biyolojik olarak arýtýlýrlar.
Atýk su içerisindeki yaðýn biyolojik olarak arýtýlmasý
mümkün deðildir. Dolayýsýyla atýksu içerisindeki
yað oranýnýn artmasý arýtma tesisinin verimli
çalýþmasýna engel olacaðý gibi arýtma maliyetini
de artýracaktýr. Bu proje, arýtma tesislerinin etkin
ve verimli þekilde çalýþmasýna katký saðlamýþtýr.
 Çevresel sorun olan kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk
yaðlardan alternatif yakýt olan biyodizel üretilmesi
saðlanarak, ülke ekonomisine tekrar hammadde
kaynaðý ile katma deðer oluþturulmuþtur.
 Yüksek sýcaklýkta ve defalarca kullanýlan
kýzartmalýk atýk yaðlarýn zamanla bozunmaya
uðramasý nedeniyle insan saðlýðý olumsuz
etkilenmekte ve kanser riski oluþturmaktadýr.
Kullanýlmýþ kýzartmalýk atýk yað içerisindeki
toplam polar maddenin Belediyemize ait ölçüm
cihazý ile tayin edilmesi neticesinde; kullanýlan
kýzartmalýk yaðýn zamanýnda gýdadan çekilmesini
saðlayarak Gebze halkýnýn, kýzartmalýk yað
kullanarak gýda üreten iþyerlerinde güvenle
beslenme ihtiyaçlarýný karþýlamalarý ile saðlýðýn
geliþmesine katkýda bulunmuþtur.
 Zamanýnda gýdadan çekilmiþ 1 lt kullanýlmýþ
kýzartmalýk atýk yaðdan 1lt biyodizel üretilmesi
mümkündür. Ancak tekrar tekrar kullanýlan
kýzartmalýk yaðlarýn insan saðlýðýna verdiði zararýn
yanýnda biyodizel üretimindeki verimide

düþürmektedir. Bu doðrultuda kullanýlmýþ
kýzartmalýk yað üreten iþyerlerinde yapýlan
ölçümlerin, biyodizel üretimindeki verimini olumlu
etkileyerek atýk yað kaybýnýn azaltýlmasý
saðlanmýþtýr.
 Þehirlerde; ulaþýmda veya ýsýnmada biyodizel
kullanýmý hava kalitesini iyileþtirmekte, enerjide
dýþa baðýmlýlýðý azaltmaktadýr. Dolayýsýyla yüksek
etki potansiyeline sahip bu sürdürülebilir projenin
ülkemiz genelinde uygulamaya koyulmasý ile
hava kalitesinin korunmasý, hava kirliliði kaynaklý
saðlýk sorunlarýnýn azaltýlmasý ve ham madde
kaynaklarýndan tasarruf elde edilmesi gibi birçok
alanda olumlu sonuçlar getirmektedir.

Afiþ
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Ýþyeri Denetimleri

Kampanyalar
Projenin Adý: Gebzede Japon Yýlý Kültür
Köprüleri Projesi
Projenin Hedefi: Kültür Köprüleri Projesinin amacý,
21. yüzyýlýn sosyal belediyecilik anlayýþýna uygun
saðlýklý, refah bir toplum ve saðlýklý bireylerin
oluþmasýna hizmet etmek amacýyla, medeniyetler
ittifakýna layýk, dýþ toplumlara ve kültürlere
hoþgörülü bir toplumun devamý için kültürler
arasý kaynaþmayý ve diyalogu artýrmak; Türk ve
Japon kültürlerinden odakla kültürler arasý
ürünlerin ve etkileþimin dolaþýmýný saðlamak;
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Gebzedeki öðrencilerin ve yerel halkýn
yaratýcýlýðýný ve üretkenliðini geliþtirmektir. Bu
amaçlar belirlenirken toplumsal katýlýmcýlýk ve
toplumun güçlendirilmesi için etkin bir altyapý
oluþturma ilkeleri benimsenmiþtir.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Bu proje 2010
yýlý Ocak ayýnda baþlatýlmýþ ve 2010 yýlý Haziran
ayýnda tamamlanmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Gebze Belediye Baþkanlýðý-Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü-Gebze Mesleki Eðitim
Kurslarý (GESMEK)
Projenin Genel Tanýmý
Osmanlý Ýmparatorluðu'na ait Ertuðrul
Firkateyni'nin Japonya'yý ziyareti ve ardýndan
yaþanan felaket ile baþlayan Japonya ve Türkiye
arasýndaki dostluk 2010 yýlýnda 120. yýldönümüne
ulaþmýþtýr. Bu sebeple 2010 yýlý Türkiyede Japon
Yýlý olarak kutlanmýþtýr. Belediyemiz de
Türkiyede Japon yýlý münasebetiyle Gebze Meslek
Eðitimi Kurslarý (GESMEK) bünyesinde Kültür
Köprüleri Projesi ile her yýl düzenlemiþ olduðu
sergi ve yarýþma programýný 2010 yýlýnda Japon
Yýlý temalý ürünlere ve bu ürünlerin yarýþmasý ve
defilesine ayýrmýþtýr. Gebze Belediyesi Mesleki
Eðitim Kurslarý(GESMEK) bünyesinde Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðüne baðlý olarak düzenlenen
bu proje ile Japon-Türk motifli ürünler üretilmesi,
bu ürünlerin sergisi yapýlmasý ve uluslar arasý
katýlýmcýlarla bu ürünlere yönelik defile organize
edilmesi aktivitelerini içermektedir. Proje, Dünya
Saðlýk Örgütünün Avrupalý Saðlýklý Þehirler Aðý
V. Fazýnda belirtilen aktif vatandaþlýk ve sosyal
hizmetler temalarý esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn 2010 Türkiyede
Japon Yýlý politikasýna istinaden Belediyemiz
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan ilk
olarak GESMEK kursiyerlerine yönelik yarýþma
kurallarý ve yarýþma þartnamesi hazýrlanarak
GESMEK kursiyerlerine ve öðretmenlerine

bildirildi. 2000 GESMEK Kursiyerine 2010 Ocak
ayýndan itibaren yarýþma çerçevesinde 2010
Türkiyede Japon Yýlý temalý ürünler tasarlayýp
üretmeleri için 4 aylýk bir hazýrlýk süresi verildi.
Bu süre içerisinde GESMEK kursiyerleri kurslarda
Japon ve Türk kültürlerine yönelik ürünlerini
yarýþmaya hazýrladýlar.
Yarýþmanýn konusu olan 2010 Türkiyede Japon
Yýlýna istinaden Türkiyenin Japonya Baþkonsolos
Vekili Mitsuru Horiguchi davet edildi ve ekibi ile
programa Japonyayý temsilen katýlýmý saðlandý.
Mitsuru Horiguchi proje etkinlikleri esnasýnda
gördüðü ürünlerin tek tek fotoðraflarýný çekerek
düzenlenen bu etkinliði ülkesinde tanýtmýþtýr.
28 Mayýs 2010 Cuma günü Gebze Eskihisar
Kalesinde düzenlenen final programýnda jüri
üyelerinin kararýyla dereceye giren kursiyerler
için ödül töreni düzenlenmiþ ve kursiyer ödüllerini
Gebze Belediye Baþkaný Adnan Köþker ve
Japonya Baþkonsolos Vekili Mitsuru Horiguchinin
elinden almýþtýr. Ayrýca dereceye giren çalýþmalar
için Kalede ayný gün sergi açýlmýþ ve katýlýmcýlar
yapýlan ürünleri görme fýrsatý yakalamýþlardýr.
Programýn devamýnda kursiyerlerin kendileri
tarafýndan yaptýklarý ürünlerin defilesi de
gerçekleþtirilmiþtir. Kursiyerler bu defilede JaponTürk kültürü temalý tasarýmlarýný izleyicilere kendi
üzerlerinde sunmuþlardýr. Bu faaliyetler Mehteran
Bölüðü gösterileri ile desteklenerek iki kültür
arasýnda bir köprü oluþturulmuþtur.
Programda ayrýca geleneksel yemeklerden oluþan
bir stant da kurulmuþ ve bu stant yabancý
katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgi görmüþtür.
Programda Japonya Baþkonsolos Vekili Mitsuru
Horiguchi'ye Yaratýlaný Seviyoruz Yaratandan
Dolayý ve Yaþasýn Türk-Japon Dostluðu yazýlý
bir tezhip tablosu hediye edildi.
Yarýþmadan sonra dereceye giren ürünlerin
sahipleri ödüllendirilip bu ürünler Gebze Belediyesi

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünün arþivlerinde
muhafaza altýna alýnmýþtýr. Bu ürünler kentin
tanýtýmý için düzenlenen etkinliklerde halen
sergilenmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Kültür Köprüleri Projesi halkýn sosyal, kültürel
ve ekonomik geliþimine katký saðlamýþtýr. Ev
hanýmlarý ve kurslara raðbet gösteren yerel halk
evlerinden çýkýp kendi el iþi ürünlerini üreterek
sergileme fýrsatýna eriþtiler. Kursiyerler arasýnda
ürettikleri ürünlerin yarýþmasý yapýlarak
ödüllendirilmeleri saðlandý. Böylece rekabet
ortamýnda güzel ürünler ortaya çýkmýþ, bu ürünler
yoluyla da halkýn sosyal aktivitelere ilgisi artmýþtýr.
Gebzede yaþayan yerel halk için sosyal, kültürel
ve ekonomik açýdan kalkýnmýþlýk düzeyine
eriþmek ve toplumsal kaynaþmayý saðlamak için
büyük bir adým olmuþtur.
 Yarýþmanýn konusu dolayýsýyla yerel halk yeni
bir kültürü ve toplumsal motiflerini tanýma fýrsatý
bulmuþtur. Çalýþma yapan kursiyerler ürünleri
üretirken iki kültürü birleþtirip harmanladýlar. Bu
durum kültürler arasý diyalogun artmasýný
saðlamýþtýr.
 Ýþsiz ve kötü alýþkanlýklara yönelmiþ gençler
proje etkinlikleri yoluyla tanýma fýrsatý bulduðu
kurslara yönelerek bu kurslarda saklý yönlerini
keþfetmiþlerdir. Bu sonuç dolaylý olarak toplumsal
asayiþ ve refahýn oluþmasýna hizmet etmiþtir.
 Projenin en önemli sonucu halkýn sosyal
faaliyetlere karþý duyarlýlýðýnýn artmasý olmuþtur.
Proje sonrasýnda halkýn sosyal ve kültürel
faaliyetlere karþý ilgi, alaka ve katýlýmý büyük
ölçüde artýþ göstermiþtir.
 Projede uluslar arasý katýlýmcýlarýn da yer almasý
kentin uluslar arasý potansiyelini ortaya çýkararak
þehrin farklý toplumlarda tanýtýmýný saðlamýþtýr.
 Proje, Ýspanya Baþbakaný Luis Rodriguez
Zapatero ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan
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tarafýndan baþlatýlan ve Birleþmiþ Milletlerin de
desteðini alan Medeniyetler Ýttifaký Projesine de
iki farklý medeniyeti bir araya getirerek katký
saðlamýþtýr.
 Proje GESMEK kurslarýna katýlýmý artýrýrken,
tamamen halkýn sosyal ve kültürel edinimler
kazanmasýna hizmet eden bu yapýnýn
kurumsallaþmasýný da saðlamlaþtýrmýþtýr.
 Proje sonucunda üretilen seçkin ürünlerden
oluþturulmuþ yarýþma katalogunun ulusal ve
uluslar arasý dolaþýmý saðlanmýþtýr.
 Kentin ulusal ve uluslar arasý alanda tanýtýmý
saðlanmýþtýr.
 Proje faaliyetleri ile Gebzede bulunan kurumlar
arasý iþbirliði de artmýþtýr.
 Proje Gebze için uluslar arasý katýlýmcýlarla
düzenlenen ilk projedir. Bu yüzden ilk olmasý
sebebiyle katma deðer etkisi yüksek olmuþtur.
 Sürdürülebilir kültür programlarýnýn temeli
atýlmýþtýr. 2011 Yýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý
tarafýndan Kuzey Kýbrýs Yýlý olarak belirlenmiþtir.
Kuzey Kýbrýs Yýlý hazýrlýklarý tüm hýzýyla devam
etmekte ve yakýn zamanda tamamlanacaktýr.
Afiþ
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Projenin Adý: Gýda Güvenliði Okulu Temiz
Gýda Ýçin Belediye Esnaf El Ele
Projenin Hedefi: Ýlçe sýnýrlarý içerisinde gýda ile
ilgili olarak faaliyet gösteren iþyerlerinin güvenli,
mevzuatlara uygun ve tüketici haklarýný gözeterek
gýda ticareti yapmalarý yolunda yetkili ve gýda
çalýþanlarýna sürekli eðitim ve denetim desteði
saðlamak.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Bu proje 2010
yýlý Þubat ayýnda baþlatýlmýþ ve halen
sürdürülmektedir.
Proje Ortaklarý: Gebze Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü, Gebze Pastacýlar, Tatlýcýlar ve
Lokantacýlar Odasý, Gebze Fýrýncýlar Kooperatifi,
Gebze Bakkal, Bayiler, Büfeciler Odasý, Gebze
Pazarcýlar Odasý, Gebze Birleþik Esnaf ve
Sanatkarllar Odasý
Projenin Genel Tanýmý
Gýda Güvenliði Okulu 15.07.2010 tarihinde
uygulamaya konulmuþtur. Proje tam kapasite ile
06.10.2010 tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
Gýda Güvenliði Okulu çalýþmalarýna yönelik yýlýn
baþýnda eðitim takvimi ve müfredatý
belirlenmektedir. Kullanýlacak eðitim materyalleri,
reklam malzemeleri, eðitim broþürleri vb. ihtiyaçlar
proje ekibi tarafýndan belirlenip tedarik
edilmektedir. Proje kapsamýnda yýllýk olarak 20
eðitim yapýlmasý ve bu eðitimler yoluyla 600 adet
gýda ile ilgili iþletmeye ulaþýlmasý planlanmýþtýr.
Projenin alt yapý ve fizibilite çalýþmalarý 15.07.2010
tarihinde baþlamýþtýr. Yaklaþýk üç aylýk bir hazýrlýk
aþamasýndan sonra proje kapsamýnda ilk eðitim
06.10.2010 tarihinde verilmiþtir. Bu güne kadar
8 eðitimde toplam 190 adet iþyeri sahibi ve
çalýþanýna ulaþýlmýþtýr.
Gebze Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Denetim
Ekipleri tarafýndan ilçemizde yapýlan rutin gýda
denetimlerinde, ilgili faaliyet kolunda bulunan
iþyeri yetkilileri gýda güvenliði eðitimine davet
edilmektedir. Denetimlerde eksikleri olduðu tespit

Afiþ
edilen iþyerlerinin ise yakýn tarihli eðitime katýlýmý
zorunlu tutulmaktadýr. Eðitimin yapýlacaðý gün
öncesi eðitim ayrýca ilgili esnafa davetiyeler
yoluyla duyurulmakta ve davet edilen ve eðitime
katýlan iþyerleri proje kapsamýnda tutulan kayýtlara
iþlenmektedir. Ayrýca verilen eðitimin konusu ile
alakalý meslek kuruluþlarýnýn temsilcileri de
eðitimlere katýlmaktadýr.
Gýda Güvenliði Okulu Projesi kapsamýnda yapýlan
eðitimlerimiz iki ders olarak tasarlanmýþtýr. Ýki
ders iki ayrý Gýda Mühendisi tarafýndan
verilmektedir. Birinci dersin konusu Gýdalardaki
Önemli Mikroorganizmalar, ikinci dersin konusu
ise Gýda Ýle Ýlgili Faaliyet Gösteren Ýþyerlerinde
Bulunmasý Gereken Þartlardýr. Ve Gýda
Müktesebatýdýr. Eðitimlerde gýda ile ilgili güncel
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geliþmelere, mevzuat deðiþimlerine ve esnaflardan
gelen taleple oluþturulmuþ konulara da yer
verilmektedir.
Eðitim sonrasýnda eðitime katýlanlara yönelik
anket çalýþmasý yapýlmakta, eðitime katýlanlara
her iki dersi ve eðitmeni ayrý ayrý deðerlendirme
imkâný verilmektedir. Anket sonuçlarýna göre bir
sonraki eðitimin daha verimli ve daha etkili olmasý
için gerekli çalýþmalar yapýlarak anketler kayýt
altýna alýnmaktadýr.
Eðitime katýlým saðlayan iþyerleri eðitim tarihinden
1 hafta sonra gýda denetim ekibimiz tarafýndan
denetime tabi tutulmakta ve eðitim sonrasý
deðiþim yerinde gözlenerek raporlanmaktadýr.
Denetimlere ilgili meslek odasý temsilcisi de
katýlmakta ve denetimler objektif bir ortamda
sürdürülmektedir. Gýda Denetim Ekibinin
deðerlendirmesi olumsuz ise eðitime katýlýmýn
tekrarlanmasý talep edilmekte ve iþyerinde
yaþanan sorunlarýn temelli çözüm yollarý için gýda
mühendislerimizin tarafýndan danýþmanlýk hizmeti
saðlanmaktadýr.
Yýl sonu analizlerde en çok katýlýmý saðlayan ve
ilgili mevzuatlara en uygun faaliyet gösterdiði
tespit edilen iþyerlerine ödüllendirme yapýlarak
diðer esnaflarýn da teþvik edilmesi saðlamaktadýr.
Ayrýca eðitimler ve denetimler sonucu oluþan
deðiþim raporlarý proje faaliyet planý çerçevesinde
arþivlenmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum: Bu proje ile gýda ile
ilgili üretim ve satýþ yapan iþyerlerinden halkýn
daha güvelir alýþveriþ yapma imkaný saðlamýþ ve
bu yönde de ilçe esnafý temel eðitimlere
kavuþmuþtur.Halen devam eden bu projede esnaf
ve diðer tüm derneklerle müþterek çalýþma ve
eðitimler devam etmektedir.
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 Projenin Adý: Hayatý Paylaþmak için Engel
Yok
Projenin Hedefi: Tekerlekli sandalye ile yaþamýný
sürdüren engelli vatandaþlarýn öncelikle saðlýk
kuruluþlarýna, kamu kurumlarýna, eðitim ve sosyal
etkinliklere ulaþmalarýný saðlayarak yaþam
kalitelerini artýrmaktýr.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: Bu proje 2010
yýlý Þubat ayýnda baþlatýlmýþ ve halen
sürdürülmektedir.
Proje Ortaklarý: Gebze Belediyesi Basýn Yayýn
ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü- Engelli Sivil Toplum
Örgütleri
Projenin Genel Tanýmý
Belediyemize baþvuruda bulunan (444 50 41)
engelli vatandaþlarýmýz, bu proje için tasarlanmýþ
engelli hizmet aracý ile saðlýk, sosyal ve kültürel
imkanlardan faydalanabilmesi için gerekli olan
ulaþým imkaný saðlanmaktadýr. Engelli aracý 4
adet tekerlekli sandalye ve 4 refakatçi ile toplam
8 kiþilik kapasiteye sahiptir. 350 kg kaldýrma
kapasitesi bulunan AB standartlarýna uygun lift
asansör sistemi mevcuttur. Engelli sevk aracý
hizmete girmesiyle Gebze de yaþayan engelli
vatandaþlara engelsiz ulaþým hizmeti verilmektedir.
Sonuçlar ve Son Durum: Bu proje ile tekerlekli
sandalyeye mahkum olan engelli vatandaþlarýn
tüm ulaþým imkanlarý Gebze Belediyesi tarafýndan
saðlanmýþtýr. Bugüne kadar 174 ayrý noktaya
engelsiz ulaþým hizmeti vermiþtir. Büyük ilgi gören
bu proje etkin bir þekilde yürütülmektedir.

GÖLCÜK BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Mehmet ELLÝBEÞ
Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI:
Gölcük Belediyesi Halkýmýzýn gurur duyduðu
Çaðdaþ Donanma Kenti Gölcük için,
sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri doðrultusunda
herkese kaliteli bir yaþam saðlamak ve
yaþanabilir saðlýklý bir kent oluþturmak için
02.05.2005 tarihinde 36 sayýlý Belediye Meclis
kararý ile Türkiye Saðlýklý Kentler Aðýna üye
olma kararý almýþ ve Gölcük Saðlýklý Kentler
Birliði Proje Ofisi kurularak faaliyetlerine
baþlamýþtýr. Gölcük Belediyesi Dünya Saðlýk
Örgütü Saðlýklý Kentler Aðý 5. Faz üyesidir.
Gölcük Saðlýklý Kentler Birliði Proje Ofisi
Görevleri;
Herkes Ýçin Saðlýk prensipleri doðrultusunda
hazýrlanan Gölcük Saðlýk Geliþim Planý ný

Dr. Metin ÞENTÜRK
Proje Koordinatörü
uygulamak, gerekli projeleri üretmek ve
projelerin koordinasyonu saðlamak,
Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði; misyonu ve
vizyonu doðrultusunda Sürdürülebilir Kalkýnma
ile  Sürdürülebilir bir kent oluþturmak ,
Yaþanabilir ve saðlýklý bir þehir oluþturmak için
tüm kentsel ve çevresel konularda eþitsizlikleri
azaltmak ve yoksullukla mücadele etmek
amacýyla, üye kentler arasýnda iþbirliði
saðlayarak ve diðer kentlerin deneyimlerini
paylaþarak, güç birliði oluþturacak ortak projeler
üretmek,
Dünya Saðlýk Örgütü Saðlýklý Kentler aðýna
üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini
paylaþarak, karþýlýklý sorunlarýný aktararak
ortak projeler geliþtirmek; Gölcükün
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ulusal/uluslararasý düzeyde temsil edilebilmesini
ve ortak ihtiyaçlarýnýn çözümlerini saðlamak,
Geliþtirilecek projeler ile Gölcükte yaþam kalitesini
yükseltmek , güven ve huzur içinde çevre, insan
saðlýðý ve kültürel varlýða saygýlý, nitelikli kentsel
alt yapýya sahip, estetik ve konforlu bir kent
yaratmaya katkýda bulunmak,
Gölcükte tüm sektörlerin þehir saðlýðý planýnýn
uygulanmasýnda iþbirliði yapmasýný saðlamak,
Dezavantajlý olan kiþilerin yaþama ve çalýþma
koþullarýnýn geliþtirilmesini, fiziksel ve sosyal
çevrelerinin daha þanslý olan gruplarýn düzeyine
yükseltilmesi için çalýþmalar yapmak. Kentin
fiziksel koþullarýnýn, dezavantajlý kiþilerin
yaþamasýna uygun hale dönüþtürülmesine katkýda
bulunmak,
Yerel Gündem 21 ve Saðlýk 21 hedeflerine
ulaþmayý saðlayacak çalýþmalar yapmak,
Haftalýk rutin toplantýlarýn sonuçlarýný Belediye
Baþkanýna sunmak.

FAALÝYETLER:
Projenin Adý: Yazlýk ýlýca Turizm Projesi
Turistik tesis yapýmý;
Gölcük Belediyesinin maliki olduðu Yazlýk Beldesi
281 ada 1 parselde bulunan eski ýlýcaya ait tonoz
ve kanal kalýntýsý Kültür Bakanlýðý Ýstanbul 2
numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu tarafýndan 03.10.1996 tarih ve 4276 sayýlý
karar ile tescillenmiþtir.

ORGANÝZASYON YAPISI:
Gölcük Saðlýklý Kentler Birliði Proje
koordinatörlüðümüz çalýþanlarý: 2 Koordinatör,
2 Meclis üyesi, 1 Sekreter, 1 Basýn Danýþmaný
ve 3 Gönüllü personel olmak üzere 9 personel
ile hizmet vermektedir.
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2010 Yýlýnda Bakanlýk izni ile Müze Müdürlüðü
kontrolünde Gölcük Belediyesi tarafýndan
arkeolojik kazýlar tamamlanmýþtýr.
Tarihi Ilýcayý yeniden canlandýrarak termal turizm
merkezi yaratmak amacý ile termal tesisleri projesi
hazýrlanmýþ olup. Ýçerisinde zemin katta bay
bayan olmak üzere iki adet yetiþkin havuzu,
çocuk havuzu, türk hamamý, 8 adet özel aile
havuzlarý ve bodrum katýnda bay bayan soyunma
odalarý, saunalar ayrýca lokanta salonu ve mutfaðý
ile çamur havuzlarý bulunmaktadýr. Otopark,
çocuk oyun alanlarý ve sergi alanlarý da açýk
alanda düzenlenecektir. Hazýrlanan projeler Kültür

ve Tabiat Varlýklarýný Koruma kurulunun
21.02.2011 tarih ve 2049 sayýlý kararý ile
onaylanmýþtýr. Belediyemizce ihalesi yapýlmýþtýr.
Projenin Adý:Deðirmendere Sahil Düzenleme
Projesi

olmak üzere toplam 2 adet (zemin kauçuk
kaplamalý)
 Fitness Grubu : 1 takým (11li) (zemin kauçuk
kaplamalý)
 Umumi WC: 1 bay,1 bayan ve 1 engelli kýsýmdan
oluþuyor.
 Otomatik Sulama olmak üzere gerekli
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Projenin Adý: Gölcük Buz Pateni Pisti
Buz pateni pisti projesi, . Gölcük Kavaklý
mahallesinde bulunan Kapalý yüzme havuzu
yanýndaki 700 m2 alan üzerine 666 m2 kapalý alan
olmak üzere Çelik yapý olarak inþa edilecek.
Projede 270 m2 buz pistiyle 100 kiþilik tribün
bulunacak. Salonda kafeteryanýn yaný sýra,
soyunma odasý, idari ofis, depo, fuaye alaný bay
ve bayan wc ve paten odasý yer alacak þekilde
ihalesi yapýlmýþtýr.

Deðirmendere sahil düzenlemesi 1. Etap projesi
kapsamýnda 1200 metrelik alanda :
 Tahkimat Kazý ve Taþ Dolgu : 900 mt. ( Kazý
dolgu derinlik : 2,30 mt. Geniþlik : 3  5 mt.)
 Mahmuz : 1030 mt. (Yükseklik : 0,60 mt.
Geniþlik : 0,80 mt.)
 Yeþil Alan . 6000 m2
 Bitkisel Peyzaj : 1200 adet bitki dikimi yapýldý.
 Elektrik Direði: 42 adet ( boy 6-8 mt.)
 Andezit Bordür : 3100 mt.
 Pelit Karo Kaplama : Zemin 7600 m2 ve
Mahmuz 650 m2 olmak üzere toplam 8250 m2
 Osmanlý Çeþmesi : 5 adet
 Pergola : 5 adet
 Oturma Banký : 55 adet
 Çöp Kovasý : 22 adet
 Oyun Grubu : 1 adet normal , 1 adet engelli

Projenin Adý: Saðlýklý Vadi Projesi
Yeni alanlar oluþturulmasý kapsamýnda Niðdeliler
Sitesi ile Çaðlar Sitesi arasýndaki 27.000 m2 alanýn
Saðlýklý Vadi olarak düzenlemesi çalýþmalarýna
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baþlanmýþtýr.

7. Diðer Parke ve Yürüyüþ Alanlarý: 310 m2
2
8. Toplam Alan 129.33x80.44 m = 10404 m
2
9. Yeþil Alan: 10.404 - 4561 = 5843 m dir.
Projeye 12.12.2010 tarihinde baþlanmýþ
19.05.2011 tarihinde tamamlanmýþtýr. Projede
toplam Bütçesi ve Finansmaný 850.000 TL. Olup
Gölcük Belediyesinin kendi öz kaynaklarý ile
finanse edilmiþtir.

Projenin Adý: Atatürk Mahallesi 19 Mayýs Spor
Kompleksi Projesi
Projemizin amacý 7'den 70'e, kentte yaþayan tüm
bireylerin, yapýlmýþ olan proje ile aktif yaþama
katýlarak, saðlýklý, sürdürülebilir bir toplumsal
yaþam standardýna ulaþmak olarak belirlenmiþtir.
Proje Kapsamýnda Yapýlan Tesisler içerisinde
1. F u t b o l S a h a s ý : 5 2 x 3 2 m = 1 6 6 4 m2
2. Basketbol Sahasý: 16.20x28.22 m = 457 m2
3. Tenis Kortu : 18x36 m = 648 m2
2
4. Yürüyüþ Parkuru: 400 m (400x2 m = 800 m)
5. Fitness Spor Alaný: 257 m2
6. Çocuk Parký ve Kapalý Oturma Birimi: 425 m2
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Projenin Adý: Gölcük Vizyon 2023 Projesi
Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük
Kent Konseyi 22.02.2011 tarihinde imzaladýklarý
iþbirliði protokolü ile Gölcük Vizyon 2023 projesi
çalýþmasýný baþlatmýþlardýr. Bu projenin amacý;
Gölcük Ýlçesi ve çevresindeki tarih, kültür, tabiat,
sanat ve folklor kaynaklarýnýn tespiti, korunmasý,

geliþtirilerek Kent Kimliðinin oluþturulmasýdýr.
Gölcük Vizyon 2023 isimli proje kapsamýnda
taraflar,
A-Kültür, Sanat ve Sosyal Çalýþmalar
B- Saðlýk ve Turizm Çalýþmalarý
C- Tarým ve Hayvancýlýk Çalýþmalarý
D- Ýmar ve Þehircilik Çalýþmalarý
Olmak üzere dört ana baþlýk altýnda iþbirliði ve
çalýþmalar yapmayý kararlaþtýrmýþlardýr.

Projenin Adý: 1.Uluslar Arasý Deðirmendere
Uygulamalý Seramik Sempozyumu
Sempozyum, Kocaeli Üniversitesi Deðirmendere
Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu, Gölcük
Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iþbirliði ile
30 Mayýs  08 Haziran 2011 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirildi. Sempozyuma Türkiyeden 19
yerli sanatçý, Mýsýr, Meksika; Tayvan, Amerika
ve Þiliden 8 yabancý seramik sanatçýsý katýlmýþtýr.
Sempozyum kapsamýnda Prof.Dr. Güngör
GÜNERin Anadoluda Çömlekçilik ve
Günümüzdeki Seramik Sanatý konulu paneli ile
Prof. Dr. Türker ÖZDOÐAN ýn  Mimaride
Seramik Sanatý konulu paneller gerçekleþtirilmiþ,
sempozyum sonunda sanatçýlarýn üretmiþ olduðu
eserler Çaðdaþ Seramik Sanatý isimli bir karma
sergi ile sergilenmiþtir.

Projenin Adý: 18.Uluslararasý Deðirmendere
Zühtü Müridoðlu Ahþap Heykel Sempozyumu
Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamýndaki
sempozyum, 11-29 Temmuz 2011 tarihleri
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arasýnda gerçekleþtirildi. Sempozyuma
Türkiyeden 3, Finlandiya, Ýspanya ve
Japonyadan 1er sanatçý olmak üzere toplam 6
heykel sanatçýsý katýlmýþtýr. Üretilen eserler
Deðirmendere Çýnarlýk Meydanýnda
sergilenmektedir. Türk heykel tarihinin önemli
ve nitelikli baþlýca sempozyumlarýndan biri olan
ve Deðirmendere isminin sanat ve heykelle
bütünleþmesini saðlayan sempozyum, sanatçý
üretimlerinin birebir izlenebilirliði ile
sanatseverlerin takdir ve beðenisine layýk
olmuþtur.

Projenin Adý: Mekânsal Geliþtirme Stratejilerinin
Belirlenmesi
Gölcük Vizyon 2023 Ýmar ve Þehircilik çalýþmalarý
kapsamýnda gerçekleþtirilen bu proje, Kocaeli
Üniversitesi Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi ile
Gölcük Belediyesi Ýmar ve Þehircilik
Müdürlüðünün ortaklaþa gerçekleþtirdiði bir proje
olmuþtur. Proje, yöntemsel olarak stratejik
planlama yaklaþýmýný ( geniþ kapsamlý, çok
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aktörlü ve dinamik) uygulayarak sürdürülebilirlik
bakýþ açýsý doðrultusunda mevcut yerel
potansiyellerin deðerlendirildiði ve gelecek
nesillerin de söz konusu potansiyellerden
faydalanabilmesini amaçlayan, Gölcük ilçesi
bütününde bir planlama sorunsalýný ele almýþtýr.
Proje; a) Bireysel çýkarlardan ziyade toplumsal
çýkarlarýn gözetildiði sürdürülebilir bir planlama
süreci, b) Gölcük Ýlçesinin potansiyellerin
geliþtirildiði; tarým-turizm kültür iliþkilerinin
kurgulanmasý, c) Gölcük yereline uygun bir
planlama pratiði yaratýlmasý gibi hedefleri
içermektedir. Bu hedefler doðrultusunda 17
çalýþma grubu oluþturularak, Kuzey Ýhsaniye
Bölgesi Stratejik Analizi, Kuzey Hisareyn Bölgesi
Stratejik Analizi, D-130 Kuzeyi Deðirmendere
Bölgesi Stratejik Analizi yapýlmýþ, yapýlan analizler
Gölcük bütününde tek bir GZFT haline getirilmiþtir.
Bu amaçla 25.05.2011 tarihinde çeþitli kurum
ve kuruluþ yetkilileri, STKlar ve muhtarlarýn
katýldýðý GZFT deðerlendirme çalýþtayý yapýlmýþtýr.
Daha sonra 5N-1K tekniði kullanýlarak stratejik
programlama gerçekleþtirilmiþ, Aralýk ayýnda
sergi yapýlmasý ve proje kataloðunun basýlýp
daðýtýlmasýyla proje sona erecektir.
Projenin Adý: Gölcük Kent Kimliði Ve Aidiyet
Projesi
Projenin uygulama adýmlarý;
1- Arþiv Çalýþmasý: a) Osmanlý arþivi taramalarý
b) Cumhuriyet arþivi taramalarý c) Kiþisel arþivlerin
taranmasý d) Vakýflar Genel Müdürlüðü arþivi e)
Tapu Genel Müdürlüðü arþivi f) Donanma ve
Tersane Komutanlýðý arþivi.
2- Sözlü Tarih Sohbetleri
3- Gölcük Köyleri Saha Çalýþmasý
4- Gölcük Doða Envanteri Çalýþmasý dýr
Projenin yürütülebilmesi için öncelikle Gölcük
Belediyesi bünyesinde, Adnan Menderes Ýþ

Merkezinde Nisan ayýnýn sonunda Kültürel Miras
Ofisi açýldý. Kültürel Miras Ofisinde Kocaeli
Üniversitesinin konuyla ilgili bölümlerinden 3
öðretim elemaný ve 15 öðrenci görev yapýyor.
Gölcük tarihi ve kültürel mirasý ile ilgili bilgi ve
belge sahibi olan vatandaþlarýmýz ofise gelerek
röportaj veriyor, ya da çalýþmalara katký sunuyor.
Proje ilerliyor, Gölcük Kent Tarihi ve kültürel
mirasý kayýt altýna alýnýyor. Böylece, projenin yola
çýkýþ nedeni olan Gölcükü Yaþayan Bir Tarih
ve Kültür Merkezi durumuna getirme hedefi için
yeterli envanter birikecek ve bu envanterler
Gölcükte kurulacak olan müzeler ve merkezlerde,
gerek Gölcük, gerek Kocaeli, gerekse tüm
Türkiyenin hizmetine sunulacaktýr.

Projenin Adý:Atýk Yað Toplama Projesi
Büyükþehir Belediyeleri ve Ýlçe Belediyeleri yetki
sahasýnda bulunan lokantalar, sanayi mutfaklarý,
oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazýr
yemek üretimi yapan firmalar ve hanelerden,
kýzartmalýk yaðlarýn toplanmasý için gerekli
sistemi kurmakla birlikte bilgilendirme çalýþmasý
yapmakla yükümlüdür.
Bu amaçla Gölcük Belediyesi 2011 yýlýnda Strateji
Performans Planýna göre Muhtarlýklara, Okullara
ve hanelere 200 adet 50 kglik Atýk Yað Toplama
bidonu daðýtmýþtýr. Atýk Yað bidonu daðýtýrken
Bilgilendirme çalýþmasý yapýlmýþ olup, afiþ ve
broþür verilmiþtir.
Gölcük Belediyesi ve Yetkilendirilmiþ Firma (Ezici
bioelektrik) tarafýndan 01.01.2011-31.12.2011
tarihleri arasýnda Kullanýlmýþ Kýzartmalýk Yað
Hanelerden, 1 ton 305 kg, Ýþletmelerden 60 ton
510 kg Bitkisel Atýk yað toplanmýþtýr.
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ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Kadir TOPBAÞ

Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Dünya Saðlýk
Örgütünün Saðlýklý Þehirler Aðýna ve ülkemizde
kurulmuþ olan Saðlýklý Kentler Birliðine üye
olmak üzere baþvurmuþ ve Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Meclisinin 22.11.2005 tarih ve 2721
sayýlý, 12.05.2006 tarih ve 904 sayýlý,
11.10.2006 tarih ve 1831 sayýlý Meclis Kararlarý
doðrultusunda 16.11.2006 tarihinde üye
olunmuþtur.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisinin
13.06.2008 tarihinde 1324 sayýlý Kararý ile
koordinatörlüðün Ýmar ve Þehircilik Daire
Baþkanlýðý, Þehir Planlama Müdürlüðü
tarafýndan yürütülmesine ve bu Müdürlük
bünyesinde Saðlýklý Þehirler Ofisi kurulmasýna
karar verilmiþtir.

Mehmet ÇAKILCIOÐLU

Proje Koordinatörü

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisinin
15.04.2009 tarih ve 204 sayýlý Kararý ile Saðlýklý
Kentler Birliðinde Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesini temsil etmek üzere Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir TOPBAÞ
(Doðal Üye), ÝBB Meclis Üyesi Atilla AYDINER
(Asil Üye), ÝBB Meclis Üyesi Serhan KURAL
(Asil Üye), ÝBB Meclis Üyesi Veli SARIKAYA
(Yedek Üye) ve ÝBB Meclis Üyesi Gülver
ERDEM (Yedek Üye) seçilmiþtir.
Söz konusu Meclis Kararý ile DSÖ, Saðlýklý
Kentler Aðýnýn 5. fazýna katýlarak aktif olarak
belirlenen hedeflerde çalýþmalar yapýlmasýna
karar verilmiþtir.
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GÖREV TANIMI
Þehir Planlama Müdürlüðünün 5216 Sayýlý
Büyükþehir Belediyeleri Kanunu Kapsamýnda
görev ve sorumluluklarý aþaðýdaki gibidir;
Ýstanbulun uzun vadede geliþmesinin
yönlendirilmesi ve denetim altýnda tutulmasý
amacýyla;
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesince yapýlmasý
gereken nazým imar planlarýnýn, bütünlüðünün
saðlanmasý, ÝBB yetki sýnýrlarý içindeki alanýn
uzun vadede geliþmesinin yönlendirilmesi, kontrol
altýnda tutulmasý, sýhhileþtirilmesi, doðal tarihi
ve kültürel deðerlerinin korunmasý amacý ile
uygulamayý yönlendirilecek ölçeklerde planlar
hazýrlamak.
Nazým imar planlarýna göre hazýrlanacak eylem
planlarý kapsamýnda öncelikli bölgelerde kentsel
tasarým projelerini ve yatýrým projelerini, ilgili
planlama ve yatýrým müdürlükleri ile koordineli
olarak tayin etmek.
Nazým imar planlarýnýn hazýrlanmasýnda yardýmcý
bakanlýklar, Devlet Planlama Teþkilatýnýn ilgili
birimleri, yatýrýmcý kamu kurumlarý ve sivil toplum
örgütleri ile koordinasyon saðlamak, Ýstanbula
ait Merkezi Yönetim politikalarýnýn ve yatýrým
programlarýnýn imar planlarý ile uygunluk ve
entegrasyonunu temin etmek.
5538 sayýlý yasa gereði, Ýstanbul il sýnýrlarý içinde
(29/02/2008 gün ve s/272 sayýlý ÝBBMnin kararý)
kentsel ve kýrsal geliþmeler ile sanayi, tarým,
turizm, ulaþým gibi sektörel geliþme
potansiyellerini de deðerlendirecek, korumakullanma dengesini kuracak, stratejik kararlar
ve arazi kullaným kararlarýnýn belirlendiði ve
planlama sýnýrlarý içinde alt ölçekli planlara esas
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olacak 1/100.000 ve/veya 1/50.000 Ölçekli
Ýstanbul Çevre Düzeni Planýný yapmak,
Çevre Düzeni Planýna uygun olmak kaydýyla,
Büyükþehir Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý
içinde 1/25.000 ile1/5.000 arasýndaki her ölçekte
nazým imar planýný yapmak, yaptýrmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükþehir içindeki
belediyelerin nazým plana uygun olarak
hazýrlayacaklarý uygulama imar planlarýný, bu
planlarda yapýlacak deðiþiklikleri, parselasyon
planlarýný ve imar ýslah planlarýný aynen veya
deðiþtirerek onaylamak ve uygulanmasýný
denetlemek; nazým imar planýnýn yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren bir yýl içinde uygulama imar
plânlarýný ve parselasyon planlarýný yapmayan
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
planlarýný ve parselasyon planlarýný yapmak veya
yaptýrmaktýr.
ORGANÝZASYON YAPISI
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Saðlýklý Þehirler
Proje Koordinatörlüðünde; Þehir Planlama
Müdürlüðünde þef olarak görev yapmakta olan
Koordinatör; Dr Þehir Plancýsý Mehmet Çakýlcýoðlu,
koordinatör yardýmcýlarý; Þehir Planlama
Müdürlüðünde þef olarak görev yapmakta olan
Yüksek Þehir Plancýsý Timuçin Kurt ve Müdürlük
teknik elemanlarýndan Yüksek Þehir ve Bölge
Plancýsý Sema Reyhan ve Saðlýk ve Hýfzýssýhha
Müdürlüðünde Müdür Yardýmcýsý olarak görev
yapmakta olan Dr. Gülten Özcan olmak üzere 4
kiþi görev yapmaktadýr.

FAALÝYETLER
7-9 Nisan 2011 tarihinde Saðlýklý Kentler Birliði
Kentleþme ve Kentlerde Yaþam temasýyla
Bursada yapýlan Saðlýklý Kentler Birliði
Buluþmasýna katýlým saðlanmýþtýr.
22  24 Eylül tarihinde 2020 Saðlýk Politikalarý
ve Yerel Seviyede Saðlýðýn Yönetimi temasýyla
Eskiþehir Tepebaþýnda gerçekleþtirilen Türkiye
Saðlýklý Kentler Birliðinin 7. yýl Konferansýna
katýlým saðlanmýþtýr.
Konferansta, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi,
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Dr.
Muzaffer SARAÇ tarafýndan; Ulaþým ve
Eriþilebilirlik, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Örneði" konulu bir bildiri sunulmuþtur.
Bu Rapor; Planlama Çalýþmalarý, Sektörel
Araþtýrmalar, Ýstanbul Genelindeki Donatý
Alanlarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Kültürel Hizmetler,
Eðitim Hizmetleri, Saðlýk Hizmetleri, Sportif
Hizmetler, Park ve Rekreasyon Hizmetleri,
Çevrenin Korunmasý ve Niteliðinin Arttýrýlmasýna
Yönelik Hizmetler, Sosyal Hizmetler, Özürlülere
Yönelik Hizmetler ve Ulaþým Hizmetleri
bölümlerinden oluþmaktadýr.
SEKTÖREL ÇALIÞMALAR
Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi Projesi
Kapsamýnda Yapýlan Çalýþmalar
Ýstanbulda yaþam kalitesi, güvenlik ve ulaþým
imkânlarýnýn artýrýlmasý, finansal kuruluþlarýn
altyapý ihtiyaçlarýný karþýlayacak fiziksel koþullarýn
saðlanmasýna yönelik çalýþmalar yapmak üzere
baþkanlýðýný ÝBB Genel Sekreterinin yaptýðý
Altyapý Komitesi oluþturulmuþtur.
Altyapý Komitesi bünyesinde Ulaþým, Ýletiþim,
Enerji; Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre; Eðitim,
Saðlýk; Güvenlik; Doðal Afetler Çalýþma Gruplarý

oluþturulmuþtur. Oluþturulan Çalýþma Gruplarý
tarafýndan, sorumlu olduklarý konularda mevcut
durum ve ihtiyaçlarýn tespiti yapýlmýþ; ilk etapta
2011 yýlý olmak üzere önümüzdeki süreçte kalite
ve standartlarýn yükseltilmesi için Ýstanbul
genelinde yapýlmasý gereken çalýþmalar
belirlenmiþtir. Çalýþma Gruplarý tarafýndan
gerçekleþtirilen mevcut durum ve ihtiyaç
belirleme çalýþmalarý ile önümüzdeki dönemde
yapýlacak faaliyetler ile ilgili olarak ÝFM Altyapý
Komitesi Çalýþma Raporu ve 2011 Eylem Planý
hazýrlanmýþtýr.
PLANLAMA ve PROJE ÇALIÞMALARI
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Ýmar ve Þehircilik
Daire Baþkanlýðý, Þehir Planlama Müdürlüðü
tarafýndan 15.06. 2009 onaylý 1/100.000 ölçekli
Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda belirlenen hedefler
ve stratejiler doðrultusunda Ýstanbul Ýl genelinde
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarý çalýþmalarý
gerçekleþtirilmiþtir.
2011 yýlý içerisinde nazým imar planý hazýrlanan
alanlarda mevcut donatýlara ilave olarak, toplam
1416 ha yeni donatý alaný (eðitim, saðlýk, idare,
sosyal, kültürel ve teknik altyapý tesisleri vb.)
planlanmýþtýr. Bu alanlarda 2011 yýlýnda Projeler
Müdürlüðü tarafýndan, kentin ihtiyaçlarý
doðrultusunda meri imar planlarýnda önerilen
kullanýmlarla (hizmet binalarý, spor tesisleri, kültür
tesisi alanlarý, ulaþým, çevre, saðlýk vb.) ilgili
olarak projeler hazýrlatýlmýþtýr. Bu kapsamda 2011
yýlý yýlýnda Hizmet sektörü (26 adet), Spor (5
adet ) Kültür (4), Saðlýk (4),Ulaþým (19 adet)
ve Çevre (14) olmak üzere toplam 72 adet proje
tamamlanmýþtýr
Kentsel Dönüþüm Planlarý
Deprem ve diðer afet risklerine karþý güvenli yapý
yapýlmasý ve yaþam kalitesi yüksek bir çevre
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oluþturulmasýna katký saðlanmasý, yapý stokunun
yenilenmesi ve saðlýklý mekansal alanlarýn
oluþturulmasý amacýyla katýlýmcý bir anlayýþla ve
1/1000 ölçekli Fikirtepe Ve Çevresi Uygulama
Ýmar Planý yapýlmýþtýr.
KÜLTÜREL HÝZMETLER
Kültürel Etkinlikler
2011 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi,
Kültür Müdürlü tarafýndan konser, çocuk oyunu,
yetiþkinler için kültür gezisi, seminer ve açýk
oturum, festival, sempozyum, anma ve saygý
programý, tiyatro, sinema gösterisi, sergi, hayvan
haklarý etkinliði vb. etkinlikler gerçekleþtirilmiþtir.
2011 yýlýnda toplam 568 konser, 515 seminer,
318 çocuk oyunu gösterimi, 63 sinema gösterimi,
47 sergi ve 44 özel etkinlik olmak üzere toplam
1.556 etkinlik gerçekleþtirilmiþtir.
Tiyatro Etkinlikleri
2011 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine
baðlý 11 adet tiyatro ve 1 adet açýk hava tiyatrosu
hizmet vermeye devam etmiþtir. Söz konusu
tesislerin toplam koltuk kapasitesi 8.352 kiþidir.
Þehir Tiyatrolarý sahnelerinde 2011 yýlýnda
sahnelenen oyun sayýsý 121, seans sayýsý 1758,
izleyici sayýsý 400044 kiþi olup; yýl genelinde
tiyatrolarýn doluluk oraný %59 olarak
gerçekleþmiþtir Ayrýca yurt içine 14 adet,
yurtdýþýna 2 adet turne düzenlenmiþtir (Þehir
Tiyatrolarý Müdürlüðü, 2011).
Çocuk ve Gençlere Yönelik Kültürel Ekinlikler
Kültür Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda 116
adet Çocuk Oyunu, düzenlenmiþtir. Çocuklara
tiyatro sanatýný tanýtmak ve sevdirmek amacýyla,
Kültür Müdürlüðü bünyesinde Drama Atölyesi
ve Mucitler Atölyesi gibi çocuklara yönelik
atölyeler düzenlenmiþtir.
Çocuk Eðitim Birimi ile Özürlüler Müdürlüðü
Rami Özürlüler Merkezi iþbirliði ile Farklý Olanlar
ve Farklý Geliþenlerle Tiyatro Projesi hazýrlanarak
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sahnelenmiþtir.
Kültürel Yayýnlar
Kültür Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda
düzenlenen özel etkinlik, sergi ve sempozyumlara
ait yayýnlarýn basýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca, ÝBB
Kültür A.Þ. tarafýndan; Ýstanbulun 100leri adlý
kitap çalýþmasýnýn 8 kitabý, 3 prestij yayýn, 1
müzik albümü ve 2 belgesel film yayýmlanmýþtýr.
Kültür Günleri
Kültür Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda,
Güngören Erdem Beyazýt Kültür Merkezinde
Suriye Kültür Günleri düzenlenmiþtir.
Kültür Gezileri
ÝBB Turizm Müdürlüðü tarafýndan, 2011 yýlýnda
kentin tanýtýmýna yönelik düzenlenen kültür gezileri
ve seminerlere iliþkin bilgiler aþaðýda özetlenmiþtir.

Kaynak: ÝBB Turizm Müdürlüðü, 2011.
Festivaller
ÝBB Kültür A.Þ. tarafýndan 1-15 Mayýs 2011
tarihleri arasýnda Üniversitelerarasý 9.Ýstanbul
Tiyatro Festivali gerçekleþtirilmiþtir. ÝBB Gençlik
ve Spor Müdürlüðü ve ÝBB Gençlik Meclisince
planlanan ve NÝP Kültür A.Þ. tarafýndan organize

edilen Graffiti Festivali 24 Temmuz 2011
tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Kültür Müdürlüðü
sorumluluðunda olan ve Türkiye Yazarlar Birliði
Ýstanbul þubesinin organize ettiði 3.Ýstanbul
Edebiyat Festivali 5-10 Aralýk tarihlerinde
yapýlmýþtýr. 8-20 Aralýk tarihlerinde Kültür
Müdürlüðü tarafýndan Ýstanbul Dünya Müzikleri
Festivali ve 16-20 Aralýk tarihlerinde Kültür
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve Kültür A.Þ.
tarafýndan organize edilen 3.Uluslararasý Mistik
Sanat Festivali gerçekleþtirilmiþtir.
Müze
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin
sorumluluðunda Yerebatan Sarnýcý, Miniatürk ve
Panorama 1453 Tarih Müzesi olmak üzere 3 adet
müze bulunmaktadýr. 2011 yýlýnda Yerebatan
Sarnýcýný 438.092, Miniatürkü 344.044 ve
Panorama 1453 Tarih Müzesini 153.318 kiþi
ziyaret etmiþtir.
2011 yýlýnda Beyoðlunda ÝBB Karikatür ve Mizah
Merkezi açýlmýþtýr.
Kütüphane
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane ve
Müzeler Müdürlüðüne baðlý 14 sabit ve 5 gezici
kütüphane ile hizmet verilmiþtir. 2011 yýlýnda,
kütüphanelerdeki kitap ve kitap dýþý materyal
sayýsý 500.000e ulaþmýþtýr.
Sivil Mimarlýk Örneklerinin Korunmasýna Yönelik
Restorasyon Çalýþmalarý
UNESCO Dünya Miras Alaný kapsamýnda yer
alan Süleymaniye ve Zeyrek bölgelerinde 251
tescilli sivil mimarlýk örneði yapýnýn korunmasýna
yönelik restorasyon çalýþmalarýna devam
edilmiþtir.
Ýstanbul Tarihi Yarýmada Alan Yönetim Planý
Çalýþmalarýna 2009 yýlýnda baþlanan Ýstanbul
Tarihi Yarýmada Alan Yönetim Planý 2011 yýlý

sonunda tamamlanmýþtýr. Tarihi Yarýmada
Yönetim Planý ile bütüncül, akýlcý ve sürdürülebilir
bir koruma anlayýþýyla alanýn mimarisi, arkeolojisi,
peyzajý, doðal varlýklarý ve kentsel dokusuyla
yaþayan bir þehir olarak korunmasý ve
güçlendirilmesi, alandaki tüm varlýklarýn üstün
evrensel deðer özelliðinin, özgünlüðünün ve görsel
bütünlüðünün muhafaza edilmesi ve bunun
toplum tarafýndan anlaþýlmasýnýn saðlanmasý,
alanýn bir eðitim kaynaðý olarak kullanýlmasýnýn
özendirilmesi, alanýn kendi kültürel, sosyal ve
ekonomik canlýlýðý içinde korunmasý,
desteklenmesi ve alanýn özellikle üstün evrensel
deðeriyle birlikte gelecek kuþaklara aktarýlmasý
hedeflenmektedir.
SAÐLIK HÝZMETLERÝ
ÝBB bünyesinde 2011 yýlýnda Sosyal Yaþam
Kalitesinin Artýrýlmasýna yönelik gerçekleþtirilen
saðlýk hizmetleri Ayaktan Teþhis ve Tedavi
Hizmetleri, Kadýn ve Aile Saðlýðý Hizmetleri,
Psikolojik Danýþmanlýk Hizmetleri, Evde Saðlýk
Hizmetleri ve Hýfzýssýhha Laboratuvar Hizmetleri
olmak üzere beþ grupta toplanmaktadýr.
Ayaktan Teþhis ve Tedavi Hizmetleri
Ayaktan teþhis ve tedavi hizmetleri, Þehzadebaþý
Týp Merkezi, Tozkoparan Týp Merkezi, Kayýþdaðý
(Darülaceze) Týp Merkezi ve kurum tabiplikleri
aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir.
Kadýn ve Aile Saðlýðý Hizmetleri
2011 yýlýnda 34 Kadýn ve Aile Saðlýðý Merkezi, 3
Görüntüleme Merkezi, 10 Psikolojik Danýþmanlýk
Merkezi ve 2 mobil saðlýk ekibiyle gerçekleþtirilen
Kadýn ve Aile Saðlýðý Hizmetleri verilmiþtir.
Bu merkezlerde, ALO 153/2 numaralý Çaðrý
Merkezi üzerinden randevu alýnmasý sistemi ile
ücretsiz hizmet verilmektedir. Kadýn Saðlýðý
Koruma hizmetleri kapsamýnda rahim kanseri,
meme kanseri ve kemik erimesi açýsýndan düzenli
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kontroller yapýlmakta, kadýnlarda sýk görülen
rahatsýzlýklarýn önlenmesine yönelik tedbirler
alýnarak eðitimler verilmektedir. Ayrýca
Görüntüleme Merkezlerinde ücretsiz olarak dijital
mamografi çekimi, dexa (Kemik Yoðunluðu
Ölçümü) çekimi, meme ultrasonografi çekimi
yapýlmýþtýr.
Merkezlerde teþhis ve taný hizmetlerinin yaný sýra
psikolojik danýþmanlýk hizmetleri de verilmektedir.
Bu hizmetler kapsamýnda aile görüþme ve
deðerlendirme hizmeti, çocuk ve ergen psikolojisi
destek hizmetleri verilmiþ, Kadýn ve Aile Saðlýðý
Merkezlerinden, sosyal güvencesi olsun veya
olmasýn 15 yaþ üzerinde olan tüm bayanlar
ücretsiz olarak faydalanmýþtýr (ÝBB Saðlýk, A.Þ.).
Evde Saðlýk Hizmetleri
2011 yýlýnda, ÝBB tarafýndan 1i merkez olmak
üzere 4 adet Evde Bakým Ünitesinde (Edirnekapý,
Küçükçekmece ve Üsküdar) gerçekleþtirilen Evde
Saðlýk Hizmetleri verilmektedir.
Hasta ve bakýma muhtaç bireylerin saðlýk
kontrollerinin, teþhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerinin, bireyin bulunduðu ortamda
karþýlanmasýna imkan saðlanmýþtýr. Topkapý,
Edirnekapý, Küçükçekmece ve Üsküdar üniteleri
üzerinden hizmet verilmiþtir.
Evde saðlýk hizmetleri kapsamýnda aþaðýdaki
hizmetler yürütülmüþtür:
 Saðlýk ve Sosyal Ön Deðerlendirme Hizmeti;
ALO 153 numaralý telefon hattýna gelen ihbarlar
sosyal çalýþmacýlar tarafýndan deðerlendirilip
uygun olanlarý (sosyal güvencesi olmayan ve
sosyal güvencesi olup deðerlendirme raporunda
uygun görülen) deðerlendirme ekiplerine
yönlendirilmiþtir.
 Evde Doktor Deðerlendirmesi; doktor, hemþire
ve þoförden oluþan Deðerlendirme Ekipleri hasta
evlerinde hastalarýn týbbi muayenelerini
gerçekleþtirerek hastaya uygun hizmetin
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verilebilmesi amacýyla ilgili personele
yönlendirmeleri gerçekleþtirilmiþtir.
 Ýlaç Tedavi Hizmetleri; doktor tarafýndan ilaç
kullanmasý öngörülen hastalarýn ilaçlarý Bakým
Hemþireleri tarafýndan hastanýn evine götürülerek
ilaçlarýn ne þekilde kullanýlacaðý ayrýntýlý olarak
hasta ve yakýnlarýna anlatýlmýþtýr.
 Hastane Tedavi Hizmetleri; hastane hizmeti
gereken hastalar (uzman muayenesi, operasyon,
yatýþ, doðum vb.) hastanelere sevk edilerek
tedavileri yapýlmasý saðlanmýþtýr.
 Evde Hemþirelik Bakýmý ve Fizyoterapi
Uygulamasý; bakým (yara pansumaný, yanýk
pansumaný vb.) gereken hastalara doktorlar
tarafýndan belirlenen sayý ve sýklýkta ziyaretler
Bakým Hemþireleri tarafýndan düzenlenmiþtir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bakýmý gereken
hastalara, fizyoterapistler tarafýndan doktorlar
tarafýndan belirlenen sayý ve sýklýkta bakýmlarý
yapýlmýþtýr.
 Evde Kiþisel Bakým; ihtiyacý olan hastalara týbbi
malzemeler temin edilerek ulaþtýrýlmakta, ev
temizliðini yapamayan hastalarýn evlerine temizlik
personelleri gönderilmiþ, hastalarýn kiþisel
bakýmlarýnýn yapýlmasý amacýyla bakým destek
personelleri görevlendirilmiþtir. Ayrýca hastaneye
gidemeyen veya hastane hizmeti sýrasýnda
yardýma ihtiyaç duyan hastalarýn hastaneye
transferi saðlanarak hastane hizmetlerinde destek
almalarý saðlanmýþtýr.
ÇEVRENÝN KORUNMASI VE NÝTELÝÐÝNÝN
ARTTIRILMASINA YÖNELÝK HÝZMETLER
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma
Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda hava, gürültü
ve deniz kirliliðinin önlenmesine yönelik aþaðýdaki
faaliyetler gerçekleþtirilmiþtir.
Hava Kirliliðinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler
Hava kalitesi izleme çalýþmalarý 11 istasyonda

devam ettirilmekte olup, ölçüm sonuçlarý Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi ve Çevre ve Orman
Bakanlýðý internet sitelerinden saatlik olarak
yayýnlanmýþtýr. Ýstanbula sevk edilen kömürlerden
numuneler alýnarak Çevre ve Yakýt Analiz
Laboratuvarlarýnda 1.854 adet kömür analizi
yapýlmýþ, spektlere uymayan kömürler için yasal
iþlemler uygulanmýþtýr.

ULV aracý ile kanal mücadelesi yapýlmýþtýr. Proje
koordinasyonu 6 þantiyeden yürütülmüþtür.

Gürültü Kirliliðinin Önlenmesine Yönelik
Faaliyetler
Ýstanbul'un Þehir Gürültü Haritasýnýn Çýkarýlmasý
Projesine, Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn AB
Gürültü Eþleþtirme Projesi çerçevesinde devam
edilmiþtir. 2011 yýlý Aralýk ayý sonunda haritalarýn
%42'lik kýsmý tamamlanmýþtýr.
Deniz Kirliliðinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler
Ýstanbul sýnýrlarý içerisindeki gemilerden
kaynaklanan kirliliklere yönelik olarak 45.160
deniz vasýtasý denetlenmiþ ve toplam 124 gemiye
idari para cezasý uygulanmýþtýr.

Çevre Konusunda Halkýn Bilinçlendirilmesine
Yönelik Faaliyetler
Çevre bilincinin geliþtirilmesinde 2011 yýlý
içerisinde seminerler, bilgi paylaþýmý, doküman,
çizgi film, kitapçýk, broþür vs. ile 21.515 kiþiye
ulaþýlmýþtýr.

Ýlaçlama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Ýlaçlama
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dâhilinde
halk saðlýðýný tehdit eden vektörlerle (hastalýk
yapýcý zararlý organizmalar) mücadele ve kapalý
alanlarda (kamu ve özel mülk) her türlü haþereye
karþý ilaçlama ve mücadeleye yönelik çalýþmalar
sürdürülmüþtür.
2011 yýlý vektörle mücadele çalýþmalarý, 75 ulv
cihazý, 9 mist blower, 146 motorlu pulverizatör,
149 araç, 428 sýrt pulverizatörü, toplam 450
personel ile tüm Ýstanbul genelinde yürütülmüþtür.
ÝBB Saðlýk AÞ tarafýndan yürütülen biyolojik
kimyasal, fiziksel ve kültürel mücadele yöntemleri
kullanýlarak yapýlan zararlýlarla mücadele
çalýþmalarýnda 347 personel görev almýþ; 97 çift
kabin kamyonet ile 75.000 üreme kaynaðýnda
mücadele çalýþmasý yapýlmýþtýr. Ayrýca 31 adet

Dezenfeksiyon
Araçlar ve mekanlar, rutin temizliðin ardýndan
bakteri oluþumu ve mikroplara karþý, insan
saðlýðýna ve araçlara zarar vermeyen su bazlý
özel solüsyonlarla dezenfekte edilmiþtir.

Kurban Satýþ ve Kesim Hizmetleri
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine ait Kurban
Satýþ ve Kesim yeri olan Alibeyköy tesisleri,
kurbanlýk satýþ iþlemlerinin baþladýðý 25 Ekimden,
Kurban Bayramýnýn son günü olan 9 Kasýma
kadar ÝBB Saðlýk A.Þ. tarafýndan iþletilmiþtir.
Beton zemine kanallarý, su ve elektrik altyapýsý,
otoparklarý ve sosyal alanlarý ile kurulmuþ olan
1.344 büyükbaþ, 780 küçükbaþ hayvanlýk çadýr
kapasitesine sahip olan tesiste 596 adet büyükbaþ,
1.153 adet küçükbaþ hayvan satýþý olmuþ ve
satýlan hayvanlardan 373 büyükbaþ, 340
küçükbaþ hayvanýn kesimi tesislerde kurulmuþ
olan kesim ünitelerinde yapýlmýþtýr.
SOSYAL HÝZMETLER
Sosyal Yardým Hizmetleri
Alýþveriþ Kuponu Projesi
Sosyal yardým faaliyetlerinin düzenlenmesi
amacýyla, Ýstanbul genelinde yaþayan muhtaç
ailelerin temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kadýn
Koordinasyon Merkezleri üzerinden hizmet
verilmiþtir.
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Kadýnlara Yönelik Sosyal Destek Hizmetleri
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin Kadýn
Koordinasyon Merkezleri kurs programlarý
kapsamýnda, Kadýn Koordinasyon Merkezi
Bakýrköy Eðitim Birimi tarafýndan kasnakta týðla
boncuk iþleme kursu ile yapay çiçek yapýmý kursu
düzenlemiþtir.
Ýstanbul Kadýn Konuk Evi 3 Projesi
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü
arasýnda 21.01.2011 tarihinde Ýstanbul Konukevi
3ün açýlmasý ve iþletilmesine iliþkin iþbirliði
protokolü imzalanmýþtýr. Ýlgili protokol gereði
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesince inþa edilen
Kadýn Sýðýnma Evi Ýl Sosyal Hizmetler
Müdürlüðüne iþletilmesi amacýyla devredilmiþtir.
ÝBB Yapý Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan Ataþehir
Kayýþdaðý Kadýn sýðýnma evi yapýlmýþtýr.
Ýzcilik Hizmetleri
Ýzcilik Federasyonu Baþkanlýðý ile Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Müdürlüðünün iþbirliði ile Ümraniye Kent Ormaný
Yaz Kampý, Murat Daðý Kýþ Kampý, Kastamonu
Kýþ Kampý, Sarýkamýþ Kýþ Kampý, Gelibolu Milli
Bilinç Kampýnda izci yetiþtirilmektedir.
ÖZÜRLÜLERE YÖNELÝK HÝZMETLER
Özürlü vatandaþlarý, þehrin imkanlarýndan ve
kendi haklarýndan daha fazla yararlandýrmak
amacýyla, özürlülükle ilgili 23 merkez tarafýndan
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme,
danýþmanlýk, sosyal ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri verilmiþtir. Bu çerçevede görme, iþitme,
ortopedik, zihinsel ve diðer özürlerinden dolayý
günlük hayatlarýný sürdürmekte yardýma ihtiyaç
duyan her yaþtan özürlüye hizmet götürülmüþtür.
2011 yýlýnýn sonunda verilen hizmet sayýsý
444.116ya, kayýtlý özürlü kiþi sayýsý 100.831e
ulaþmýþtýr.
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2011 yýlýnda Esenler Özürlüler Merkezi, Maltepe
Özürlüler Merkezi ve Atakent Özürlüler Merkezi
hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Engelli vatandaþlara Gelin Engelleri Birlikte
Aþalým Broþürü, Özürlüler Yerel Hizmet Rehberi,
Yasal Haklar ve Ýstihdam Rehberi ve Özürlünün
Yasal Haklarý Kitapçýðý gibi yayýnlar ve broþürler
sunulmuþtur.
ÝBB Saðlýk A.Þ. tarafýndan Özürlü ve Yaþlý Taþýma
Hizmeti sunularak toplu taþýma araçlarýný
kullanamayan özürlü ve yaþlýlarýn sosyal hayatýn
içerisinde daha fazla yer almalarý saðlanarak
ücretsiz ulaþým hizmeti verilmiþtir. Sosyoekonomik düzeyi düþük olan özürlüler, kendi
baþýna hareket edemeyenler, refakatçisi olmadan
toplu taþýma araçlarýný kullanamayan özürlü ve
yaþlýlar, özürlü sivil toplum örgütlerinin eðitim
amaçlý organizasyonlarýna katýlan özürlü üyeleri,
kas hastasý, omurilik felçlileri, ortopedik ve zihinsel
özürlüler bu hizmetten yararlanmýþtýr.
ULAÞIM HÝZMETLERÝ
Özürlü Park Kartý
Özürlü vatandaþlara Ýstanbul þehir trafiðinde
kolaylýk saðlamak amacýyla Özürlü Park Kartý
verilmiþtir. Bu kart sahipleri; yaya geçidi, itfaiye
musluðu ve kavþaklar hariç, park yeri olmayan
yerlerde trafiði aksatmayacak þekilde en çok 20
dakika geçici süreli park yapabilmektedir. Park
yerlerinde öncelik hakký saðlanmaktadýr. Özel
olarak özürlüler için ayrýlan park yerlerinde bu
kart sahibi olmayanlar park yapamamaktadýr.
Bu kapsamda, ÝBB Toplu Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü tarafýndan 2011 yýlýnda toplam 98
adet özürlü park kartý verilmiþtir.
Meydan Projeleri
Ulaþým Koordinasyon Müdürlüðü tarafýndan
Ýstanbul genelinde yaya ve araç trafiðinin
iyileþtirilmesi, yenilenmesi amacýyla sadece nokta

bazýnda deðil, ayný zamanda bölgedeki bütünleþik
sirkülasyonun çözümlenmesi, koridor bazýnda
yol ve kavsak düzenlemeleri projelerine devam
edilmiþtir. Dar sokaklar sahip çarþý alanlarýnda,
yaya dolaþýmý rahatlatýlýp, trafik yükünün
azaltýlmasý, yayalarýn alýþveriþ - gezi ihtiyaçlarý,
taþýtlarýn yarattýðý gürültü ve hava kirliliðinden
arýndýrýlmýþ olarak saðlanmasý amaçlarýyla Ýstanbul
genelinde yayalaþtýrma ve meydan projeleri
çalýþmalarý yürütülmüþtür. Bu kapsamda
Çaðlayan Kavþaðý ve Meydan Düzenlemesi ve
Sultanahamet Meydaný ve Çevresi Yayalaþtýrma
Düzenlemesi Projeleri tamamlanmýþtýr.
Trafik Eðitimi ve Toplum Bilincinin Arttýrýlmasýna
Yönelik Çalýþmalar
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Trafik Müdürlüðü
tarafýndan, Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne
baðlý ilköðretim okullarýnda 814 yaþ gurubu
öðrencilere ve gelen talepler doðrultusunda sivil
kuruluþlara ve kamu kurumlarýna trafik eðitim
parklarý, gezici eðitim otobüslerinde trafik eðitimi
verilmiþtir.
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ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Aziz KOCAOÐLU

Büyükþehir Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
 Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Avrupa Saðlýklý
Kentler Aðýnýn V. Fazýna 24.09.2010 tarihinde
üye olan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kent
Saðlýk Geliþim planýný hazýrlamayý öncelikli
hedef olarak benimsemiþtir.
 Saðlýklý Kentler Projesi ile ilgili belge, dosya,
kayýt ve defterleri tutmak,
 Proje çalýþmalarýný amaçlara uygun, etkin,
verimli ve plana dayalý olarak yürütmek,
 Gerekli Proje ortaklýklarýnýn kurulmasýný
Baþkana teklif etmek,
 Proje ortaklarý, Saðlýk platformu temsilcileri

Özlem TUÐAÇ

Proje Koordinatörü

ve Belediye birimleri ile görüþmek, yazýþmalarý
yapmak ve çalýþma gruplarý oluþturmak,
 Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek,
 Dünya Saðlýk Örgütü ile iliþkileri yürütmek,
 Belediye Ýletiþim Aðý, Ýzmir Saðlýk Platformu,
Saðlýklý Kentler Birliði ve Dünya Saðlýk Örgütü
ile ilgili diðer örgütlerin düzenlediði toplantý ve
seminerlere katýlmak ve/veya adý geçenlerle
toplantý ve seminer düzenlemek,
 Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýndaki
konularda ulusal ve uluslararasý ilgili kurum ve
kuruluþlarla hibe kredileri ile ilgili temaslarda
bulunmak iþlemleri yürütmek ve baþkanýn
onayýna sunmak,
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 Proje Uygulama Komisyon (PUK) kararlarý ve
uygulamalarý hakkýnda Genel Sekreter, ilgili Genel
Sekreter Yardýmcýlarý, Daire Baþkanlarý ve
Müdürleri bilgilendirmek,
 Saðlýklý Kentler Projesindeki çalýþmalarýn basýnda
yer almasýný saðlayarak kamuoyunu
bilgilendirmek.
ORGANÝZASYON YAPISI
Hukuki ve fiziki altyapýsý 2006 yýlýnda hazýrlanan
Saðlýklý Kentler Proje Ofisinde; Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan atanan 1 proje koordinatörü,
1 halkla iliþkiler sorumlusu, 1 çevre mühendisi,
1 þehir plancýsý, 1 biyolog, 1 idari asistan, 2 büro
personeli olmak üzere toplam 8 personel görev
yapmaktadýr.
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FAALÝYETLER
Proje Uygulama Komisyon (PUK) kararý ile iki
yýlda bir güncellenmesi gereken Ýzmir Kent Saðlýk
Profil kitabýnýn 2009 yýlý verileri ile güncelleme
çalýþmalarý Saðlýklý Kent Platform (proje ortaðý
olan 5 üniversite, kamu kurum ve kuruluþlarý ile
meslek odalarý ve sivil toplum örgütleri)
üyelerinden oluþan 145 kiþi ile hazýrlanmýþtýr.
Ýzmir Kent Saðlýk Profil kitap güncellemesi ile eþ
zamanlý olarak Ýzmir Kent Saðlýk Geliþim Planý
da ayný çalýþma gruplarý ile 82 toplantý
gerçekleþtirilerek hazýrlanmýþ ve Ýzmir Kent
Saðlýk Geliþim Planý kitabý Aralýk ayýnda
basýlmýþtýr.
Yurtiçi ve Yurtdýþý Konferanslar:
2011 yýlý Nisan ayýnda Türkiye Saðlýklý Kentler
Birliðinin Bursada düzenlediði Kentleþme ve
Kentlerde Yaþam temalý konferansa, Ýzmir
Büyükþehir Belediyesini temsilen ÝBB Meclis
üyelerinden Ali Rýza KAYA, Talat KARASU ve
Saðlýklý Kentler Proje Koordinatörü Özlem TUÐAÇ
katýldý.
2011 yýlý Haziran ayýnda Dünya Saðlýk Örgütünün
(DSÖ) Belçikanýn Liege kentinde düzenlediði
Avrupa Saðlýklý Þehirler Aðý Yýllýk Ýþ ve Teknik
Konferansýna, Ýzmir Büyükþehir Belediyesini
temsilen ÝBB Meclis üyelerinden Ali Rýza KAYA,
Talat KARASU ve Saðlýklý Kentler Proje
Koordinatörü Özlem TUÐAÇ katýldý. Konferansta
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin ilgili birimleri
tarafýndan Kadifekale Kentsel Dönüþüm ve
Kardeþ Aile Projeleri ile ilgili sunumlar yapýlarak
bilgi ve deneyimler paylaþýlmýþtýr.
2011 Eylül ayýnda Türkiye Saðlýklý Kentler
Birliðinin Eskiþehirde düzenlediði 7. Yýl
Konferansýna, Ýzmir Büyükþehir Belediyesini
temsilen ÝBB Meclis üyesi Levent KÖSTEM, Genel
Sekreter Yardýmcýsý Serpil BARAN, Saðlýklý Kentler

Proje Koordinatörü Özlem TUÐAÇ ve Çevre
Mühendisi Þule AZBAR katýldý.
2011 Ekim ayýnda DSÖ Avrupa Saðlýklý Kentler
Aðýnýn; Brüksel, Belçikada düzenlediði Saðlýklý
Kentsel Çevre Alt Aðýnýn (HUE) Sürdürülebilir
Saðlýklý Planlama ve Eþitlikçi Kentleþme konulu
eðitim ve iþ toplantýsýna; Ýzmir Büyükþehir
Belediyesini temsilen ÝBB Meclis üyesi Levent
KÖSTEM, Nazým Plan Þube Müdürlüðünden Þehir
Plancýsý Seha ÖZMEN ve Saðlýklý Kentler Proje
Koordinatörü Özlem TUÐAÇ katýldý.
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým:
Saðlýklý Kentler Birliðinin hazýrlayarak çýkarmýþ
olduðu Kentli Dergisi için; Nisan ayý sayýsýnda
Ýleri Yaþ Dostu Þehir: Ýzmir makalesi, Temmuz
ayý sayýsýnda Ýzmir Büyükþehir Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Aziz KOCAOÐLU ile yapýlan
röportaj ve Aralýk ayý sayýsýnda ise Van depremi
için baþlatýlan Ýzmir Bizim Van Bizim
kampanyasýna ait makaleler hazýrlanarak
gönderilmiþtir.
Üyesi olduðumuz Þehir Saðlýðý dergisinin ÝngilizceTürkçe çýkarýlacak olan Þubat ayý sayýsý için
Egenin Ýncisi Ýzmir, Kadýnlarýn Yanýnda baþlýðý
altýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin kadýnlara
yönelik yaptýðý çalýþmalarla ilgili makale
hazýrlanarak gönderilmiþtir.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin DSÖ V.Faz ana
konularýna ait Faaliyetleri
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi olarak DSÖ V.Faz
ana konularýna ait faaliyetlerin bir kýsmý aþaðýda
sunulmuþtur. Bunlar:
Ana tema 1: Destekleyici Çevreler (Tüm çocuklar
için daha iyi çevreler, göçmenler ve sosyal
bütünleþme, yaþ dostu þehirler, saðlýklý yaþlanma,
aktif vatandaþlýk, saðlýk hizmetleri ve sosyal

hizmetler, saðlýk bilinci)
Proje adý: Ayni ve Nakdi Yardýmlar
Hayata geçirdiði sosyal projelerle pek çok kente
örnek olan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýzmirliler
arasýndaki dayanýþma ruhunu yeniden
canlandýrma konusunda da önemli çabalar
harcýyor. Elindeki kaynaklarý özellikle ihtiyaç
sahibi vatandaþlarla paylaþmaya devam ederek
ayni ve nakdi yardýmlarýný aralýksýz sürdüren Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi, 2011 yýlý içinde
23.700.000 TLye ulaþarak ihtiyaç sahiplerine
teslim edildi.
Okullara yapýlan kýrtasiye ve süt desteðinden
yazý tahtasýna, tekerlekli sandalyeden, hasta ve
çocuk alt bezine kadar çok geniþ bir yelpazede
yardým elini uzatan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
bayramlarda ve ihtiyaç duyulan durumlarda da
devreye girerek zor durumdaki aileler ile þehit ve
gazi ailelerine destek gerçekleþtirdi.
Bayram Destekleri: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
ihtiyaç sahibi aileleri yine unutmadý. Dini
bayramlar öncesinde ekonomik gelir düzeyi iyi
olmayan ailelere yardýmý bir gelenek haline getiren
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, uygulamayý bu yýl
da sürdürdü. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde yardýma
muhtaç yaþlýlar, engelliler, þehit aileleri ve gaziler
ile dar gelirli olduðu tespit edilen 48.000 aileye
150þer TL yardým yaptý, 40.000 aileye de erzak
paketi götürdü. Kurban Bayramý öncesinde de
ihtiyaç sahibi 44.332 aileye 100er liralýk yardýmda
bulundu.
Proje adý: Balkan Halk Danslarý Festivali Projesi:
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin ev sahipliðinde
düzenlenen 7. Balkanlýlar Halk Danslarý Festivali
gerçekleþti. Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hýrvatistan, Karadað, Kosova,
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Makedonya, Romanya, Sýrbistan, Slovenya ve
Yunanistan olmak üzere 11 Balkan ülkesinden
ekiplerin yer aldýðý festival, 8-12 Ekim tarihleri
arasýnda yapýlarak yüzlerce konuk Ýzmirde
aðýrlandý. Festival 2004 yýlýndan itibaren Ýzmir
Büyükþehir Belediyesinin ev sahipliðinde
yapýlýyor.
Proje adý: 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Festivali
Birleþmiþ Milletler tarafýndan Kadýn Dostu Kent
seçilen Ýzmirde, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
etkinlikleri kapsamýnda Kadýn Festivalinin
ikincisi 7-12 Mart 2011 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirildi. Kadýnlarýn içinde bulunduklarý
sýkýntýlara kamuoyunun dikkatini çekmek
amacýyla hazýrlanan Kadýn Festivalinde defileler,
çeþitli konserler, paneller ve sergiler düzenlendi.

tarihinden itibaren devam eden üniversite
öðrencilerine sýcak çorba ve ekmek daðýtýmý
projesi kapsamýnda ise yaklaþýk 100.000
üniversiteliye hizmet götürüldü.
Proje adý:Ýzmir Bizim Van Bizim Kampanyasý
Ýzmirliler ve kentteki çeþitli kurumlarýn dayanýþma
amacýyla baþlattýðý yardým kampanyasýný düzenli,
koordineli bir þekilde yürütmek ve yardýmlarý
yerine ulaþtýrmak için Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
çatýsý altýnda baþlatýlan Ýzmir bizim, Van bizim
kampanyasýnda bölgeye 46 tonluk erzak
yardýmýnda bulundu. Ayný zamanda Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi Van Depremi Ýnsani Yardým
Hesabýna 50.000 TL nakdi yardýmda da bulundu.
Ayrýca Vanda meydana gelen deprem felaketinin
ardýndan kenti terk etmek zorunda kalarak Ýzmire
gelen depremzedelerin kamu kurumlarýna ait
kamp ve sosyal tesislere yerleþtirildi.

Kadýn Festivali
Proje adý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Aþevi
Gürçeþmede faaliyet gösteren Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi Aþevi Þube Müdürlüðü, 2011 yýlý içinde
1.275.000 yemek, 125.000 de kumanya daðýttý.
Yakýnlarý vefat edenler için pide hizmeti de veren
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, 13.770.000 aileye
ulaþarak taziye amaçlý 555.000 adet pide ve
ayran daðýtýmý gerçekleþtirdi. Eylül 2011
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Van Depremi (ÝBB AKS 110 Ekipleri)

Proje adý:AblaAðabeyKardeþ Projesi
2007 yýlý Mart ayýnda bir sosyal dönüþüm projesi
olarak Türkiyede ilk kez Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan AblaAðabey-Kardeþ Projesi, her öðretim döneminde
üniversite öðrencisi gönüllü abla ve aðabeyleri
kardeþleri ile buluþturuyor. Ýzmire iç göçle gelen
aileleri hedef alan proje, bu tür etkinliklerle
kardeþlerin kent yaþamýna katýlmasýný saðlýyor.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sosyal Projeler
Merkezinde yapýlan ön görüþmelerden sonra
gönüllüler, gerekli belgeleri ve eðitimlerini
tamamlayarak kardeþleri ile buluþmaya hazýr
duruma geliyor. Proje, baþladýðý günden bu yana
abla- aðabey sayýsýný 3.700e, kardeþ sayýsýný
ise 3.500e çýkararak 4 yýlda büyük bir baþarýya
imza attý.
Proje adý: Ýzmir Gençlere Kucak Açýyor
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin sivil toplum
örgütleri ve bazý ilçe belediyelerin iþbirliðiyle
baþlattýðý ve amacý kamu üniversitelerini
kazanarak kente yeni gelen gençlere kayýt, burs
ve barýnma gibi konularda danýþmanlýk vermek
olan Ýzmir Gençlere Kucak Açýyor projesinde
bu yýl 100 kiþiden oluþan gönüllü ordusu 24 saat
mesai yaparak ellerindeki pankartlarla gençleri
otogarda karþýlayarak sýcak çorba ikramýndan
sonra üniversitelerine ücretsiz ulaþtýrdý. Üniversiteli
gönüllüler, ulaþýmlarý süresince kente yeni gelen
gençlere eþlik ederek rehberlik yaptý. Ulaþým,
barýnma ve kültürel-sosyal ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmelerini saðlayacak, sosyal
sorumluluk projeleri ve sosyal etkinlikler ile ilgili
bilgiler de içeren broþürler, üniversitelerde açýlan
danýþma noktalarýnda gençlere daðýtýldý. Ayrýca
belirlenen üniversitelerde de rehberlik hizmeti
verildi.

Proje adý: Okullarda Süt Daðýtýmý
Geliþme çaðýndaki çocuklarýn saðlýklý
beslenmesine sütle destek olmak için 2005 yýlýnda
baþlatýlan Okul Sütü projesi ile Türkiyeye örnek
olan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi; bu yýl proje
kapsamýndaki okul sayýsýný 246ya, her hafta 1.2
litre süt içirdiði öðrenci sayýsýný da 207.000e
yükseltti. Hem saðlýklý nesiller yetiþmesine katký
saðlamak hem de süt üreticisinin desteklenmesi
amacýyla sözleþmeli üretim modelini uygulayan
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, 2009 yýlýndan bu
yana okullu miniklere armaðan ettiði sütleri Tire
Süt Kooperatifinden satýn alýyor. Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi okullarýn açýlmasýyla birlikte 20112012 eðitim-öðretim yýlýnda 246 okuldaki toplam
207.669 öðrenciye düzenli olarak haftada bir
litrelik UHT süt ile 200 ml.lik bardakta günlük
pastorize süt daðýtmaya baþladý.
Proje adý: Eðitime Destek
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, 2011-2012 eðitimöðretim döneminde çocuklarý ilköðretime
baþlayan binlerce aileyi çanta ve kýrtasiye seti
masrafýndan kurtardý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
196 ilköðretim okulunda 1.sýnýf öðrencilerine
toplam 16.000 adet kýrtasiye seti ve okul çantasý
daðýttý. Daðýtýmlar daha çok dar gelirli ailelerin
yaþadýðý bölgelerdeki okullarda gerçekleþtirildi.
Kýrtasiye setinin içinde kuru boya, sulu boya,
pastel boya, kurþun kalem, kýrmýzý kurþun kalem,
silgi, kalemtraþ, resim defteri, farklý özelliklerde
defterler ile çizim seti bulunuyor.
Büyük bir bakým ve onarým hamlesi baþlatarak,
Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý 575 ilköðretim
okulu ve liseyi yenileyen Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, eðitime destek çalýþmalarýný,
kendisine baðlý tüm ilçelerdeki mahalle ve köylere
kadar ulaþtýrdý. Ödenek yetersizliði nedeniyle
bakýmsýzlýktan çatýsý akan, ýsýnamayan, musluklarý
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bozuk, duvarlarý yýkýk, harap durumdaki okullarda
eðitim görmeye çalýþan binlerce öðrenci, Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan saðlýklý ortamlara
kavuþturuldu. Bunlarýn yanýsýra, öðrencilerin
saðlýklý sýnýflarda daha nitelikli koþullarda eðitim
almalarýna katkýda bulunmak amacýyla;
öðrencileri tebeþir tozundan kurtaran beyaz
tahtalarý, ihtiyaç sahibi okullara takmaya bu yýl
da devam ediyor. 2005 yýlýndan bu yana
sýnýflardaki kara tahtalar toplam 7.132 adet beyaz
laminant tahtayla deðiþtirildi. Okullara basketbol
potasý, voleybol neti, tenis masasý, jimnastik
minderi gibi spor malzemesi setleri de daðýtan
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, öðrencileri spor
yapma olanaðýna da kavuþturdu.
Proje adý: Göremeyenler Ýçin Kent Rehberi
3 Aralýk Engelliler Günü etkinlikleri kapsamýnda,
Türkiye'de ilk kez Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan projelendirilerek hizmete sunulan ve
görme engellilerin yaþamýný kolaylaþtýracak
Göremeyenler Ýçin Kent Rehberi ile; görme
engellilerin cep telefonu yardýmýyla yön ve adres
bulmalarý saðlanmaktadýr. Uygulanan sistem
sayesinde; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi yetki
alanýndaki taksi ve otobüs durak bilgileri ile
eczanelere, resmi kurum kuruluþlardan alýþveriþ
merkezlerine, banka ve veznelerden tarihi/turistik
yerlere kadar yaklaþýk 15.000 önemli yer bilgisine
GPS özelliði olan cep telefonlarý ile
ulaþýlabilmektedir.
Proje adý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi acýlý
günde de Ýzmir halkýnýn yanýnda
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, acýlarý da paylaþýyor.
Metropol alan dahilinde yapýlmakta olan defin
hizmetleri çok küçük bedellerle gerçekleþtirilirken,
yakýnlarýný yitiren hemþehrilerin evlerine taziye
mesajý ile birlikte pide ve ayran gönderiliyor.
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5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Yasasý
çerçevesinde hizmet verilen ilçe ve belde belediye
sayýsýyla birlikte mezarlýk sayýsý da 42den 241e
ulaþtý. Doðumdan vefata kadar her alandaki
sorumluluklarýný yerine getiren Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, yeni baðlanan ilçe ve beldelerde açtýðý
þubeler, yeni aldýðý modern araçlar ve çaðdaþ
hizmet anlayýþýyla bu alanda da hemþehrilerinin
yanýnda yer aldý. Mevcut mezarlýklar yeni projelerle
daha yeþil ve bakýmlý hale getirilirken, artan
ihtiyacý karþýlamaya yönelik yeni gömü alanlarý
oluþturuldu. Tüm mezarlýklar bakým ve onarýma
alýndý. Su tesisatlarý yenilendi, ilçe ve belde
mezarlýklarý da dahil olmak üzere 104 mezarlýkta
yeþillendirme ve temizlik çalýþmasý yapýldý, 30
bin aðaç ve çiçek dikimi yapýldý. Karþýyaka
Doðançay ile Bornova Erzene mezarlýklarýndaki
projelerle Karþýyaka 3.5 yýllýk (7.431 adet)
Bornova 6 yýllýk (5.620 adet ) gömü alaný
hazýrlandý. Kayýtlarýn bulunduðu arþiv tamamen
yenilenerek vatandaþlarýn internet ortamýnda
doðru bilgiye daha kýsa yoldan eriþimi saðlandý.

Düzenlenen mezarlýklara örnek
Ana tema 2: Saðlýklý yaþam (önemli konular:
bulaþýcý olmayan hastalýklarýn önlenmesi, yerel
saðlýk sistemleri, dumansýz þehirler, alkol ve

uyuþturucu, aktif yaþam, saðlýklý beslenme ve
diyet, þiddet ve yaralanmalar, saðlýklý ortamlar,
esenlik ve mutluluk)
Proje adý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa
Hastanesi Halk Saðlýðý Eðitimleri
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa
Hastanesinin 2008 yýlýndan bu yana sürdürdüðü
ücretsiz halk saðlýðý eðitimlerine binlerce kadýn
katýlýp sertifika aldý. Hastaneye baðlý Toplum
Saðlýðý Çalýþmalarý Ekibinin uzman doktor,
hemþire ve ebeleri tarafýndan yürütülen
seminerlerin sonunda katýlýmcýlara hem sertifika
hem de temel hijyenik ihtiyaçlarýný karþýlayacaklarý
malzemeleri ve ilkyardým kitapçýðýný içeren
saðlýklý anne-kadýn çantasý verildi. 2008 yýlýnda
kadýnlarýn saðlýk konusunda bilinç düzeyini
artýrmak, hem kadýn, hem de anne olarak hayatýn
içindeki rollerini daha aktif hale getirmek amacýyla
baþlatýlan Anne ve Kadýn Saðlýðý Eðitimleri
kapsamýnda bugüne kadar toplam 5.876 kadýn
eðitildi.
P r o j e a d ý : G l u t e n s i z E k m e k P r o j e s i
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi glutensiz ekmek
projesiyle çölyak hastalýðý ile mücadelede yeni
bir adým attý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Buðday
Ülkesinde Buðdaysýz Yaþamak adlý bir el kitabý
bastýrarak hastalýðýn tanýnmasýna katký koymuþtur.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Grand Plaza þirketi
tarafýndan Kent Ekmek Fabrikasý, 2010 yýlýnýn
Mart ayýndan bu yana haftada ortalama 1.500
adet glutensiz ekmek üretmiþtir. Glutensiz
ekmekler, Kent Ekmek büfelerinde ve eczanelerde
sipariþ üzerine satýlmaktadýr. Ýzmir dýþýndan talepte
bulunan hastalara da kargoyla ulaþtýrýlmaktadýr.

Proje adý: Kadýn Danýþma Merkezi 2011
Çalýþtayý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin evsahipliðini
yaptýðý Kadýna Þiddetin Önlenmesi konusunda
çalýþtay düzenlendi. Hollanda-Türkiye Deneyim
Paylaþýmý adý altýnda gerçekleþtirilen toplantý,
Hollandada kadýn danýþma ve sýðýnmaevi
konusunda çalýþan KADERA kuruluþu ile Ege
bölgesinde ayný konuda hizmet veren kurumlarýn
temsilcilerini bir araya getirdi. Çalýþma
kapsamýnda karþýlýklý deneyimlerin paylaþýlmasý,
kadýn danýþma merkezi ve sýðýnmaevleri
uygulamalarý konusunda karþýlýklý deneyim
aktarýmý ve sürdürülebilir iþbirlikleri yaratmayý
hedefledikleri çalýþtay sonunda bir sonuç bildirgesi
hazýrlandý. Ýzmire gelen Hollanda heyetinin 5
günlük ziyareti kapsamýnda sýðýnmaevleri ve
kadýn danýþma merkezleri de ziyaret edildi.
Proje adý: Meslek Edindirme Kurslarý (ÝZMEB):
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin açtýðý meslek
edindirme kurslarýna 2006-2011 eðitim yýlýnda
katýlan 12.830 kiþi sertifikalý oldu. Kursiyerlerin
Hayat Mektebi adýný verdikleri kurslarda kalorifer
ateþçiliði de öðretiliyor, kuaförlük de.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Milli Eðitim
Bakanlýðý ve Halk Eðitim müdürlükleriyle iþbirliði
halinde yürüttüðü Meslek Edindirme ve Beceri
Kurslarý, bu yýl deðiþik branþlarýyla dikkat çekti.
Toplam 29 branþta düzenlenen ücretsiz meslek
edindirme kurslarýna ilgi gün geçtikçe artýyor.
Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý, özellikle
kentin alt gelir gruplarýnda yer alan kadýn ve
gençlere yönelik olarak ilgi çekici alanlarda
düzenleniyor.
ÝZMEB Kurslarýndan 2010-2011 eðitim yýlýnda
kurslara toplam 3.417 kiþi kayýt yaptýrýrken,
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katýlanlar arasýndan 1.354 kursiyer Milli Eðitim
Bakanlýðý onaylý sertifika almaya hak kazandý.
2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda ise 29 branþta
2.069 kiþi 9 kurs merkezinde kurslara kayýt
yaptýrdý. 31 Ekimden bu yana devam eden
kurslarda 65 sýnýfta halen toplam 1.064 kiþi çeþitli
branþlarda eðitim alýyor.
Proje adý: Yeni Doðan Bebeklere Hoþ geldin
Her bebeðin ortalama 15 günlük bez ihtiyacýnýn
karþýlanmasý hedeflenerek aile bütçesine katký
saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca
uygulamanýn kent genelinde de yaygýnlaþtýrýlmasý
için, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan gýda
daðýtýmý yapýlan ihtiyaçlý ailelerin yeni doðan
bebeklerine de bebek bezi armaðan ediliyor. Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi, 2008in Haziran ayýndan
bu yana sürdürdüðü uygulama ile 1.700 aileye
bebek bezi desteði verdi.
Proje adý: Toptan Çözüm Projesi:
Yeni baðlanan 48 ilçe ve beldenin hizmet
eksiklikleri giderildikten sonra, eski metropol
sýnýrlarýndaki az hizmet almýþ çevre yerleþimlerin
sorunlarýna el atan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi,
ilk planda sorunlarýný belirlediði 85 mahallede
toptan çözüm atýlýmý baþlattý. Bu mahallelerdeki
her sokak Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
elemanlarýnca denetlendi, hizmet beklenti anketleri
yapýldý. Sorunlar fotoðraflarla saptanýp mahalle
yatýrým raporlarý oluþturuldu. Daha sonra yetkili
bürokratlardan oluþan bir heyet muhtarlarý ziyaret
ederek, iþlerin önceliðine karar verdi.
Güçlü iþ makineleriyle donatýlan 850 kiþilik toptan
çözüm ordusu, geceli gündüzlü çalýþarak fiziki
düzenlemeler yaparken, ihtiyaç sahiplerine erzak
yardýmý, bakýma muhtaç yaþlý ve hastalara
evlerinde hizmet verildi. Saðlýk ekipleri de hem
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öðrencileri hem mahalle sakinlerini ücretsiz tam
saðlýk taramasýndan geçirdi. Toplu ulaþým
ihtiyacýna göre yeni duraklar yapýldý ve otobüs
hatlarý konuldu. Toptan çözüm ekiplerinin girdiði
mahallelerde, yol, istinat duvarý, korkuluk,
merdiven yapýmý, meydan ve pazaryeri
düzenlemesinden kanal yapýmýna kadar bütün
sorunlarý toptan çözüme kavuþturan Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi, yerleþimlerdeki eðitim
binalarý, sosyal kurumlar, spor alanlarý, dini yapýlar
bakým ve onarýma alýndý. Çözümü orta vadeli
olan sorunlar için projeler geliþtirildi ve ihale
süreçleri baþlatýldý.
Ana tema 3: Saðlýklý kent planlamasý (önemli
konular: saðlýklý kent planlamasý, barýnma ve
dönüþüm, saðlýklý ulaþým, iklim deðiþikliði ve
kamu saðlýðý ile ilgili acil durumlar, güvenlik ve
emniyet, gürültü ve kirliliðe maruz kalma, saðlýklý
kent tasarýmý, yaratýcýlýk ve yaþanabilirlik)
Proje adý: Ýzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi
Saðlýklý bir kentsel yaþamýn sürdürülebilmesi için
afet önlemleri hususunda yapýlan önemli
müdahalelerden biridir.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gecekondu ve imar
aflarý sonucu oluþmuþ bölgelerde saðlýklý yaþam
alanlarýnýn oluþturulmasý amacýyla, 1/25000
ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge Nazým Ýmar Planýnda
Merkez Kent Kentsel Yenileme-Saðlýklaþtýrma
Program Alanlarý olarak 15 bölge tespit edilmiþtir.
Bu kapsamda yarattýðý can ve mal kaybý tehdidi
nedeniyle jeolojik sakýncalý alanlar öncelikle
gündeme alýnmýþtýr.

Bu alanlardan ilki yaklaþýk 20.000 kiþinin yaþadýðý
Kadifekale Heyelan Bölgesidir. Jeolojik etüt
raporlarý doðrultusunda, Bakanlar Kurulu kararý
ile Afete Maruz Bölge ilan edilen bu alanda,
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
kamulaþtýrma kararý alýnarak ve alternatif konut
alaný saðlanarak uygulamaya geçilmiþtir. Bu
süreçte, T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý, T.C. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
Baþkanlýðý ve T.C. Konak Belediyesi Baþkanlýðý
arasýnda yasa uyarýnca; ÝzmirKonak Kentsel
Yenileme Projesine Ýliþkin Protokol imzalanmýþtýr.
Proje 2006-2017 tarihleri arasýnda sürecek olup
proje ile heyelan bölgelerinde yaþayan halkýn
güvenliði saðlanarak gecekondu ve kaçak
yapýlarýn tasfiyesi, vatandaþlara konut tahsisi
yapýlmasý ve yapý yasaðý olan bu bölgelerin
rekreasyon alaný olarak düzenlenmesi
hedeflenmiþtir.
Bölgede yaþayan hak sahiplerinden, konut tercih
edenlere maliyet fiyatlarý üzerinden, 15 yýl geri
ödeme avantajý saðlanarak, 1.094 adet konut
tahsis edilerek, Uzunderede bu amaçla inþa
edilen konutlara taþýnmasý saðlanmýþtýr. Bedel
tercihinde bulunanlara ise kamulaþtýrma bedelleri
nakit olarak ödenerek iþlemler tamamlanmýþtýr.
Proje alanýndaki, 1968 yapýnýn yýkým ve tasfiye
çalýþmalarý devam etmekte olup 1.437 yapýnýn
yýkýmý tamamlanmýþtýr. Alanda yaklaþýk 42ha
büyüklüðünde rekreasyon alaný projelendirme
çalýþmalarý devam etmekte olup, uygun alanlarda
aðaçlandýrma yapýlmaktadýr.

þenliði düzenlemiþtir. 42 ha büyüklüðünde 9
mahalleyi kapsayan Kadifekale Kentsel Yenileme
Projesi, 200.000.000 TL.ye mal olmuþ ve tamamý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi bütçesinden
karþýlanmýþtýr. Uzun yýllar sonra yeniden kentin
cazibe merkezi olmaya aday Kadifekalede Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yürütülen
Kentsel Dönüþüm çalýþmalarýnda, 420.000 m2lik
alanýn 60.000 m2lik bölümü aðaçlandýrýlmýþtýr.
Yaz aylarýnda Kalenin denize bakan tarafýndan
baþlatýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý Yeþildere
tarafýnda da devam etmektedir. Bölgeye þu ana
kadar 15 farklý türde 2.142 aðaç dikilmiþtir. Bu
projenin uygulanmasýyla; Afet olmadan can ve
mal güvenliði saðlanmýþ, kente 420.000 m²
yeþil alan kazandýrýlmýþ, Ýzmir'in tarihsel simgesi
olan Kadifekale'nin güney ve güneybatý silüeti
ortaya çýkarýlmýþtýr.
Konak Kentsel Yenileme Projesi, afet olmadan
önce eyleme geçerek insan hayatýna verdiði
deðer ile ekonomik temelli amaçlarýn önüne
geçebilmiþ bir projedir. Böylece hem afet tehlikesi
altýnda yaþamakta olan vatandaþlarýn modern
hayatýn gerektirdiði sosyal donatýlara sahip saðlýklý
bir çevrede yaþamalarý saðlanacak, hem de
rekreasyon alaný ile yenilenen kent parçasý, yeni
bir kimlik kazanacaktýr. Ayný zamanda Ýzmir Kenti
yaklaþýk 42 halýk bir rekreasyon alanýna
kavuþmuþ olacaktýr. Kadifekale nin tarihi dokusu
ortaya çýkacak ve turizm açýsýndan önemli bir
çekim merkezi haline gelecektir.

Bölgede oturan binlerce vatandaþý güvenli
konutlara taþýyarak boþaltýlan heyelan bölgesinde
Kent Ormaný oluþturmaya baþlayan Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi; kent dönüþümünde
Türkiye için örnek bir model uyguladýðý
Kadifekalede 10.12.2011 tarihinde aðaç dikme
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Kadifekale 2006

atýk su olarak çýkýþý ve arýtma tesisinden denize
deþarjýna kadar olan süreç sistem sayesinde
deðerlendirilebiliyor. Tüm güncel verilere hýzlýca
eriþilebildiði için, abone sorunlarýna daha hýzlý
cevap verilebiliyor.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ÝZSU Genel
Müdürlüðünün geliþtirdiði bilgi sistemi projesi,
Hollandada düzenlenen yarýþmada birinci oldu.
5.000 km yol aðý üzerindeki içme suyu, atýk su
ve yaðmursuyu altyapýsýnýn bilgisayar ortamýnda
yönetilebilmesini saðlayan ÝZSU Coðrafi Altyapý
Bilgi Sistemi (CABS), Hollandanýn baþkenti
Amsterdamda düzenlenen 2011 yýlý Bentley
Uluslararasý Yaratýcýlýk Ödülleri yarýþmasýnda
büyük ödüle layýk görüldü. Ýzmir, 20 kategoride
düzenlenen yarýþmada Su, kanalizasyon ve
yaðmursuyu altyapýlarý kategorisinde yarýþan 38
proje arasýndan birinci seçildi.

Kadifekale 2011
Proje adý: ÝZSU Bilgi Sistemi Projesi
Ýzmirin altyapý yönetiminde kullanýlan sistem
sayesinde, 5.000 km yol aðýnda bulunan içme
suyu, atýk su ve yaðmur suyu altyapýsý bilgisayar
ortamýnda yönetilmektedir. Planlama, inþaat
çalýþmalarý ile tamir, bakým ve onarým gibi iþletme
faaliyetleri bu sistem sayesinde hýzlý ve verimli
bir þekilde yapýlabiliyor. Kurum içi bilgi alýþveriþi
kolaylaþýrken, veri tekrarlarý ve veriye ulaþým
sorunlarý çözülüyor. Ýmalat ve iþletmede hýzlý ve
kaliteli hizmet saðlanýyor. Ayrýca su üretiminin
kaynaðýndan aboneye kadar geliþi, aboneden
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ÝZSU Bilgi Sistemi Proje Ödül Töreni
Þebekeye rekor yatýrým: Gerçekleþtirdiði yatýrým
hamlesi ile 20042010 yýllarý arasýnda 984 km
uzunluðunda yeni þebeke döþeyerek ilçe, mahalle
ve köyleri saðlýklý ve kesintisiz suya kavuþturan
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ÝZSU Genel
Müdürlüðü, 2011 yýlýnda da hýz kesmedi. Bu yýl
önemli yatýrýmlara imza atan ÝZSU Genel

Müdürlüðü, 1.133 km uzunluðunda þebekeyi
baþtan sona yenilemek için 71.000.000 liralýk
yatýrým yapýyor. Þebeke yenileme çalýþmalarý
kapsamýnda 350 km uzunluðunda içme suyu
hattý imalatý tamamlanýrken, 783 km
uzunluðundaki hatlarda yenileme çalýþmasý devam
ediyor. 350 km uzunluðunda içme suyu þebekesi
döþenerek pek çok ilçe, mahalle ve köy saðlýklý
ve kesintisiz suya kavuþtu. Kanal alt yapýsý
olmayan bölgelere 133 km uzunluðunda
kanalizasyon hattý döþendi. 22.5 km uzunluðunda
yaðmur suyu hattý ve 7 km uzunluðunda dere
ýslahý yapýldý. 5216 Sayýlý yasanýn çýkmasý ile
birlikte hizmet verdiði ilçe sayýsý 21e çýkan ÝZSU
Genel Müdürlüðünün yatýrýmlarýyla pek çok
mahalle ve köy, yýllardýr ihtiyaç duyduðu
yatýrýmlara kavuþmanýn mutluluðunu yaþadý. Su
sýkýntýsý çekilen yerlerde yeni kuyular devreye
girdi, su depolarý onarýldý. Özellikle bu yýl ÝZSUnun
yatýrýmlarýna Menemen merkez ve Urla
merkezdeki içme suyu yatýrýmlarý damgasýný
vurdu. 9.500.000 liralýk yatýrýmla Menemen
ilçesinin tüm içme suyu þebekesi yenilenirken,
20.500.000 liralýk yatýrýmla Urla ilçesinde yýllardýr
sýkýntýya neden olan eski þebekeleri de
yenilenmeye baþladý. ÝZSU, 45.000.000 liralýk
yatýrýmla 928 km uzunluðunda þebeke borusu
satýn aldý. Böylelikle hazýr halde bulunan borularla
imalatlarýn daha hýzlý tamamlanmasý ve yatýrým
maliyetinin düþmesi hedeflendi.
Proje adý: Büyük Körfez Projesi
Yüzülebilir Körfez hedefiyle; Ýzmir Körfezinde
sýðlaþmaya neden olan çamur birikiminin
önlenmesi, Körfezde sirkülasyonu saðlayarak
sualtý yaþamýnýn yeniden canlandýracak kanallarýn
açýlmasý, derelerin Körfeze çöp taþýmasýnýn
engellenmesi, sýðlaþan Liman bölgesinin
derinleþtirilmesi gibi çok yönlü amaçla Büyük

Körfez Projesini baþlatan Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, Ýzmiri çevre konusunda dünyanýn
sayýlý kentlerinden biri haline getirecek önemli
yatýrýmlarýn da çalýþmasýný baþlattý. Körfeze akan
dere aðýzlarýnýn temizlenmesi, Körfezin kuzeyinde
bir sirkülasyon kanalý açýlmasý ve Körfez
tabanýndaki malzemelerin temizlenmesi için
9.300.000 liralýk yatýrýmla tarama gemisi alým
ihalesi yapýldý. 2012 yýlý ortalarýnda Ýzmir
Körfezinde hizmet vermeye baþlayacak gemi,
14 m derinliði tarayabilecek, saatte 800 ton
çamuru 1-2 km uzaklýða aktarabilecek. Kýþ
mevsiminde yoðun yaðýþlar nedeniyle Körfeze
akan derelerin önlerinde birikerek set oluþturan
çamur þu anda Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin
DLHdan kiraladýðý gemiyle temizleniyor. Yeni
alýnacak gemiyle temizlik süresi çok daha kýsa
zamanda gerçekleþecek. Körfezin kuzey aksýnda
su sirkülasyonunu önleyen Ragýp Paþa Dalyaný
dip kalýntýlarý da kaldýrýlmaya baþlandý.
Proje adý:Atýksu Arýtma Tesisleri
18.300.000 liralýk yatýrýmla Özdere ile
DoðanbeyÜrkmez ileri biyolojik atýksu arýtma
tesislerinin temeli atýldý. 2008 yýlýndan bu yana
devreye aldýðý 9 yeni arýtma tesisiyle birlikte
iþlettiði atýksu arýtma tesislerinin sayýsýný 22ye
çýkaran ve Ýzmirlilere daha yaþanýlabilir bir çevre
sunan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, DoðanbeyÜrkmez ve Özdere arýtma tesislerinin devreye
alýnmasýyla birlikte, 5 büyük turistik yerleþimde
birden atýk su sorunu tarih olacak. Türkiyedeki
tüm biyolojik arýtmanýn %38ini tek baþýna
saðlayan tesislerle tarým topraklarý, yer altý sularý
ve nehirler kalýcý olarak koruma altýna alýndý.
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, AyrancýlarYazýbaþý, Bayýndýr, Torbalý, Menemen, Seferihisar,
Aliaða, ve Kemalpaþa ileri biyolojik atýksu arýtma
tesisleri sayesinde, evsel atýklarýn temizlenmesi
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ve tarýmsal alanlarýn korunmasýnýn yaný sýra,
güneþi ve denizi ile ünlü kýyýlarýmýz da korunarak
turizm geliþmesine olanak saðladý. Ýleri teknoloji
ile arýtýlan atýk sular, sulama amaçlý kullanýlabilir
niteliktedir.

arasýný 60 dakikaya, Alsancak ile Cumaovasýný
arasýný 26 dakikaya düþürmüþtür.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve TCDD arasýnda
banliyö hattýný Cumaovasýndan Torbalýya kadar
uzatacak protokol de imzalandý.

Proje adý:Sarýkýz Ýçme Suyu Arýtma Tesisi,
Suda geleceðe yatýrým
Gördes Baraj suyunu arýtarak kente veren
Manisadaki Sarýkýz Ýçme Suyu Arýtma Tesisinin
açýlýþý yapýldý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin
16.500.000 liralýk yatýrýmla hizmete aldýðý tesis,
800.000 kiþinin su ihtiyacýný karþýlayacak
kapasitededir. Yarýmada bölgesi için çok önemli
olan Çamlý Barajýnýn hayata geçirilebilmesi için
çalýþmalar aralýksýz sürdürüldü. Planlama raporu
revizyonu için ihaleye çýkýldý. Deðirmendere Barajý
için de planlama raporu revize ve uygulama
projesi ihalesi yapýldý.

Ayrýca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi toplu ulaþýmda
entegrasyon ve tüm toplu taþýma araçlarýnda 90
dakika içinde ilk biniþten sonraki tüm biniþlerin
ücretsiz olduðu sistem uygulamasýný banliyö
sistemlerinde de kullanýyor. Metropol kentlere
örnek olarak, Aliaðadan Menderese uzanan 80
km.lik hat ve aktarmalar dahil olmak üzere,
sadece 1.70 kuruþa gerçekleþtirerek kent içi toplu
taþýmacýlýkla, Türkiyedeki en ucuz ulaþým
hizmetini vermektedir. Projeyle kent içindeki trafik
yükünün hafifletileceðini, trafiðe çýkan araç
sayýsýnýn azaltýlacaðýný ve dolayýsýyla egzoz gazý
kaynaklý çevre kirliliðinin önüne geçileceði
amaçlanmaktadýr.

Proje adý: Aliaða-Menderes Banliyö Sistemi
Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu ulaþým projesi
olarak Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve TCDD
iþbirliðiyle yaþama geçirilen Aliaða-Menderes
Banliyö Sistemi, düzenlenen devlet töreni ile
resmi olarak hizmete girdi. Aliaða-Menderes
Banliyö Sistemi Ýzmirin kuzeyi ile güneyi
arasýndaki 80 km.lik hattýn tamamýnda metro
standardýnda ulaþým olanaðý saðlamýþtýr.
Aliaða-Menderes Banliyö Sistemi Türkiyenin en
büyük þehir içi toplu taþýma projesi olma özelliðini
taþýyor. Bu büyük projeyle Aliaðadan baþlayýp
kuzeyde; Menemen, Çiðli, Karþýyaka, Alsancak
güneyde; Þirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes
Havaalaný ve Cumaovasýna kadar uzanan bir
hatta günde 550.000 yolcu güvenle ve konforla
seyahat edecek. Toplam 31 istasyon ve 79 km.lik
çift hattan oluþan bu sistem Alsancak ile Aliaða
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Proje adý: Ova Yollarý Projesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Ýzmir
Büyükþehir Belediyesinin gerçekleþtirdiði Ova
Yollarý Projesi, yerelde tarýmsal kalkýnma
hedefinin en önemli ayaklarýndan birini oluþturdu.
6.000.000 m2 alanda ova, köy ve tarla yollarý
asfaltlandý. 104.000.000 liralýk bu yatýrýmýn geri
dönüþü daha da büyük oldu; hem ürünlerin kalitesi
hem de üreticilerin ekonomik gücü arttý.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin ova yollarýna
iliþkin bu örnek uygulamasý, tarýmsal üretime ve
üreticiye sayýsýz yarar saðlýyor. Tarladaki ürün
tozdan ve tozun neden olduðu zararlýlardan
kurtulurken, daha çok geliþme imkaný bulan
ürünlerin kalitesi artýyor ve verim yükseliyor.
Üreticiler, ilaçlama maliyetinden kurtulduðu için
daha doðal ürün yetiþtirilmeye baþlanýyor. Eskiden
kýþ aylarýnda girilemeyen tarlalara artýk yaz-kýþ

girilebiliyor ve yýl içinde ikinci ürün alýnma imkaný
saðlanýyor. Tarlalara ulaþýmýn kolaylaþmasýyla
birlikte pazarlama imkanlarý kolaylaþýyor, tacirler
ürünü istediði zaman tarlada görme imkanýna
kavuþuyor.
Proje adý: Köyler Artýk Uzak Deðil
Kent merkezine ve ilçelere ulaþým sýkýntýsý çeken
orman köyleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin
yeni hamlesiyle muradýna erdi. 19 Eylül Pazartesi
günü 60 orman köyüne birden Köyler Artýk Uzak
Deðil sloganýyla baþlatýlan çalýþmanýn startý
Torbalýnýn Daðtekke Köyünden verildi. Daha
önce 38 köye otobüs tahsis eden ve 60 orman
köyü ile birlikte toplu ulaþým götürülen köy sayýsýný
2011 yýlýnda 98e çýkarttý.
Projenin amacý; köylerde oturan ve sanat okulu,
lise, çýraklýk okuluna gitmek isteyen öðrencileri
ilçe merkezlerine ve kent merkezlerine götürmek.
Proje adý: Gezici Mutfak
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, olasý bir afet
durumunda vatandaþlarýn yiyecek ihtiyacýný
karþýlamak üzere Gezici Mutfak aracýný 2011
yýlý içinde hizmete aldý. 5.000 kiþiye sýcak yemek
daðýtma kapasitesine sahip gezici mutfakta ayrýca
2.000 kiþilik yemek piþirme olanaðý var. Yangýn,
deprem ve sel gibi afetlerde hizmet verecek olan
araçta yemek piþirmek ve sýcak tutmak için her
türlü ekipmanýn yaný sýra soðutucu, lavabo, temiz
su ve atýk su deposu da bulunuyor.
Proje adý: Afet Bilgi Sistemi
Toros mevkiinde Ýtfaiye Eðitim Tesislerindeki
315 m2lik alanda tek katlý olarak kurulan merkeze
Ýzmirin merkez 8 noktasýndan, Ýzmir Metro
güvenlik kameralarýndan ve Balçova Mobese
kameralarýndan görüntü aktarýmý ÝzmirNet projesi
üzerinden saðlanýyor. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi

tarafýndan yürütülen ÝzmirNet Projesi kent içindeki
Mobese sisteminin de temel alt yapýsýný
oluþturuyor. 400 m2lik alanda oluþturulan Bilgi
Teknolojileri Daire Baþkanlýðý Bilgi Teknolojileri
Merkezi de, Ýzmirin kara kutusu olmasý amacýyla
tasarlanan bir veri merkezi olarak hizmet verecek.
Bünyesinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin
bilgisayar sunucu sistemleri, veri ambarlarý,
ÝzmirNet yönetim merkezi, Afet Koordinasyon
Merkezi de dâhil olmak üzere çeþitli görüntü
sistemlerini toplama, yönlendirme ve yönetim
sistemini barýndýrýyor. Böylelikle afet aný ve
sonrasýnda bu birim Ýzmirin Veri Merkezi olarak
afet yönetiminin baþarýyla yürütülmesini
saðlayacaktýr.
Afet bilgi Sisteminde, imar verileri, 3 boyutlu
rehber deki cabs verileri ve mevcut önemli yer
noktalarýndan yararlanýlmaktadýr. 3 boyutlu rehber
üzerinde hazýrlanan veri giriþ ara yüzünden afet
ile ilgili diðer önemli ve hassas noktalarla (yangýn
vanalarý, trafolar, aks personelleri, itfaiye
personelleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
personelleri, engelli vatandaþlar vb.) ilgili bilgiler
güncellenmektedir. Bu kapsamda 19.855 engelli
vatandaþýmýz, 442 kriz personeli, 2.807 Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi personeli ve yaklaþýk 3.500
adet de afet ile ilgili önemli ve hassas noktalarýn
sisteme giriþi yapýlmýþtýr.
Proje adý: ÝzmirNET Fiberoptik Altyapý Projesi
Kent çapýnda fiber optik iletiþim aðýnýn kurulmasý
ve tüm ilçe belediyeler diðer ilgili kurum ve
kuruluþlarý kapsayan yüksek hýzlý ve baðýmsýz
bir bilgi-iletiþim altyapýsý için 150 km.lik altyapý
ve buna baðlý toplam 400 km.lik ÝzmirNET
omurgasý oluþturulmuþtur. ÝzmirNET projesi, trafik
sinyalizasyon sisteminin geliþtirilmesinden,
güvenlik aðý MOBESE sistemine, Coðrafi Bilgi
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Sisteminden kent terminallerine, Ýzmir'in kriz
yönetiminden, e-belediye hizmetlerine kadar
uzanan birçok alanda kullanýlmaktadýr. Bu sistem
sayesinde, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ile ilçe
belediyelerin iþbirliði ve koordinasyonunda etkinlik
saðlanýrken, kurum ve kuruluþlar sanal ortamda
anýnda bilgi paylaþýmý yapýlabilmektedir.
Proje kapsamýnda 3 yerde 7.609luk switchle ana
omurga aktif cihaz yapýsý oluþturulmuþtur ve bu
sayede Mpls yapýsýnda network alt yapýsý
güçlendirilmiþtir. Kent yönetiminde etkinliði artýran
sistem, trafik sinyalizasyonu ile MOBESE'yi de
beslemenin yanýnda Kiosk olarak adlandýrýlan ve
kentin birçok noktasýnda bulunan kent
terminalleriyle, aðda bulunan kurumlarla ilgili
internet üzerinden kentliye elektronik iþlem yapma
olanaðý da tanýnmaktadýr.
Proje adý: Sayýsal Telsiz Sistemi Projesi
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi yetki alanýnda (21
ilçe) afet ve kriz anýnda kesintisiz ses ve veri
iletiþimini saðlamak amacýyla sayýsal trunk
sistemine geçilmiþtir. Sivil uygulamalarda en
büyük kaplama alanýna sahip olan sistem
kapsamýnda 11 baz istasyonu kurulmuþ ve metro
tünel içi kaplamasý ve scada sistemleri için
çalýþmalara baþlanmýþtýr. Sistem için gerekli olan
enerji ise Türkiye'deki iletiþim sistemlerinin
saðlandýðý enerji üretiminde; Türkiye'de bir ilk
olan ve Menderes/Deðirmendere köyüne kurulan,
Hybrit sistemi (güneþ enerjisi elektrik üretimi) ile
42.000 watt enerji üretilerek saðlanmaktadýr.
2.300 adet el telsizi, 200 adet gps telsiz, 750
adet araç telsizi, 430 adet sabit merkez telsizi
olmak üzere 3.860 adet telsiz sistemde aktif
olarak kullanýlmakta ve kesintisiz ve ekonomik
iletiþim saðlanmaktadýr.
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Proje adý:Hava Kirliliði Ölçüm Ýstasyonlarý
Ýzmirin hava kalitesi Ýzmir Büyükþehir
Belediyesinin kentin çeþitli bölgelerinde kurulu
tam otomatik cihazlarýyla yapýlan ölçümlerle 24
saat gözlem altýnda tutuluyor. Çevre Bakanlýðýnýn
ölçüm sistemine entegre edilmiþ olan ve Dünya
Saðlýk Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre yapýlan
hava kirliliði ölçüm deðerlerini, isteyen herkes
Bakanlýða ait www.havaizleme.gov.tr adresinden
anlýk olarak izleyebiliyor. Günlük, aylýk ve yýllýk
deðerlere bakýldýðýnda ise 2011 yýlýnda Ýzmirin
havasýnýn, DSÖnün sýnýr deðerlerinin oldukça
altýnda olduðunu gösteriyor.
91 ülkeden 110 farklý þehirde açýk hava kalitesini
ölçen DSÖ, Türkiyede hava kirliliði açýsýndan
analiz edilen þehirler arasýnda Ýzmirin havasý en
temiz (55 ug/m3) il olduðunu tespit etti.

Proje adý:Ýzmir Turistik Þehir Otobüsü
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin kendi
atölyelerinde turizme hizmet vermesi için özel
olarak tasarlayýp üretilen 7 adet tur otobüsleri
kentin turistik sembolleri arasýna girmeyi baþardý.
Kruvaziyer gemilerle kente gelen turistler, günlük
biletlerle sýnýrsýz süre ve sayýda aktarma yaparak
Ýzmiri gezmektedir. Kentin merkezi bölgelerinde
inerek gezinti ve alýþveriþ yaptýktan sonra, baþka
bir tur otobüsüne biniyor ve limana dönüyor.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin bu uygulamasý
kent ekonomisine de hareket getiriyor.
Geçtiðimiz yýlýn Haziran ayýndan bugüne kadar
toplam 66.317 yolculuk gerçekleþtirildi.
Yabancý dil bilen þoförlerin görev yaptýðý tur
otobüslerinin teknik donaným özellikleri ise;
otobüslerin her koltuðunda, güzergah üzerindeki
tarihi yapýlar ve o bölge hakkýnda 5 dilde bilgi

veren kulaklýklý ses sistemleri, LCD TVlerden
tanýtým görüntülerini izleme imkaný, ücretsiz su
ile yaðmurlu havalarda ücretsiz yaðmurluk ve 5
dilde hazýrlanmýþ kentin tarihi-turistik mekanlarýný
gösteren broþür ve haritalar bulunmaktadýr.
Proje adý: Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden
43 km.lik bisiklet parkuruna 22 km daha ekleyen
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýzmiri bir bisiklet
þehri haline getirebilme çabalarýna bir yenisini
daha ekledi. Bostanlý ile Doðal Yaþam Parký
arasýnda baþlatýlan ücretsiz bisiklet turlarý, daha
ilk gününde Ýzmirli bisiklet severlerden büyük ilgi
gördü. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýzmirlilerin
bisiklet alýþkanlýðý kazanmasý ve kent içinde
bisiklet kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için yeni
bir projeye start verdi. Kentteki bisiklet yollarýný
uzatarak spor ya da alternatif ulaþým için tercih
edilir hale getirmeyi amaçlayan Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden
projesi kapsamýnda, bisiklet severlere haftanýn
her günü ücretsiz bisiklet ve kask kullandýrmaya
baþladý.
Üçkuyular Vapur Ýskelesinden Alsancak
Limanýna kadar uzanan, tamamen deniz
kenarýndaki 9 km.lik yol, Bayraklý Turgut Özal
Rekrasyon Alanýndan Soðukkuyuya kadar
uzanan 7 km uzunluðundaki ikinci parkur, Bostanlý
Rekreasyon Alanýndan Çiðli Kent Ormanýna,
Ýzmir Doðal Yaþam Parkýna ve Ýzmir Kuþ
Cennetine kadar uzanan 25 km uzunluðundaki
3. parkur ve Gaziemir-Sarnýç arasýnda 2 km
uzunluðundaki 4. parkur, Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan kente kazandýrýldý.
Çalýþmalara ilave olarak 22 kilometrelik Kuþ
Cenneti yolu da söz konusu parkura eklendi. Bu
çalýþmalara paralel olarak Gaziemir, BucaÞirinyer, Karþýyaka, Alaybey, Çiðli istasyonlarýna

bisiklet park yerleri monte edildi.
Proje adý:Tarihi ve Kültürel Mirasý Koruma
Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasý
Tarihi Kentler Birliði tarafýndan daha önce iki kez
ödüllendirilen Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, kentin
tarihi aksýný canlandýrmak için hayata geçirdiði
5 projeyle yeniden ödüle layýk görüldü. Ýzmirin
turizm ve hizmet þemsiyesi çatýsý altýnda
geliþmesini saðlamak ve bu kapsamda kentin
tarihi deðerlerini gün yüzüne çýkarmak için yoðun
tempoda çalýþan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi;
Türkiyeden 239 belediyenin üye olduðu Tarihi
Kentler Birliði, 2011 yýlý Tarihi ve Kültürel Mirasý
Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme
Yarýþmasýnda, kente bütünsel bir bakýþ açýsý ve
sahip olduðu mirasa layýk bir bilinç seviyesi
sergilemesi nedeniyle Uygulama Ödülü aldý.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yürütülen
Agora Kazý Evi Restorasyon Projesi, Pýnarbaþý
Hamamý Restorasyon Projesi, Kemeraltý
Anafartalar Caddesi Cephe Düzenlemesi 3. ve 4.
etap uygulamalarý, Ayavukla Kilisesi
Restorasyon Uygulamasý ve Beith Hillel
Sinagogu Restorasyon Projesi, ödülü alan projeler
oldu.
Proje adý:Agora Kazý Evi Restorasyon Projesi
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Agora kazý alaný
içindeki yýkýlmaya yüz tutmuþ tarihi bir yapýyý
kente kazandýrmak için çalýþmalara baþladý.
Ýzmirin 19. yüzyýl kentsel yerleþim alaný içerisinde
bulunan tarihi yapý Agora Kazý Evi olarak
kullanýlacak. Ýçerden ve dýþarýdan askýya alýnarak
güçlendirme çalýþmalarýna baþlanan bina, orijinal
haline en yakýn þekilde restore edilerek ayaða
kaldýrýlýyor.
Projede; binanýn görsel algýlama açýsýndan restore
edilerek, mimarlýk ve restorasyon çevrelerinde
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

143

tanýtýmýnýn yapýlmasý, restore edilecek yapýnýn iç
mekân fonksiyonlarýnýn kent merkezindeki
arkeoloji müzesinde sergilenebilecek buluntu
sayýsýný artýrarak ve buluntular üzerinden yeni
akademik çalýþmalara ýþýk tutacak Agora Kazý
Evi olarak düzenlenerek kent merkezinde kültür
turizminin geliþmesine destek olmak, turizm
sektör temsilcilerinin katýlýmýnda tanýtým
seminerleri düzenlenmesi vb. amaçlanmaktadýr.
Agora kazýlarýnda iþçilik ve malzeme destekleri
hariç, sadece kamulaþtýrmalar için 27.000.000
TL harcayan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Agora
Kazý Evi Projesi ile ortaya çýkarýlan eserler için
envanterleme, konservasyon, kataloglama ve
depolama gereksinimlerine yanýt verecek üniteler
oluþturuyor. Yapýnýn yeni iþleve yönelik
düzenlemesinde, kent tarihini araþtýranlarýn
çýkarýlan objeler hakkýnda bilgi toplayabilmelerini
saðlayacak bir kütüphane de yer alacak. Ayrýca
kazý çalýþmalarý bünyesinde görev yapan farklý
üniversite ve disiplinlerden yerli ve yabancý
arkeolog, mimar, sanat tarihçi, epigraf,
antropolog, tarihçi vb. akademisyenlerin
konaklama gereksinimlerini karþýlayacak
mekanlar da yaratýlacak.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan
Agora Kazý Evi Restorasyonu Projesi, Ýzmir
Kalkýnma Ajansý'nýn (ÝZKA) Turizm ve Çevre
baþlýðý altýnda açtýðý destek programýnda yapýlan
deðerlendirme sonucunda Ýzmir çapýnda birinci
oldu.
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Agora

Agora Kazý Evi Proje çalýþmasý (eski hali)

Agora Kazý Evi Proje çalýþmasý (yeni hali)

ÝZMÝT BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Nevzat DOÐAN

Ýzmit Belediye Baþkaný

Fatma Kandaz

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI:
Ýzmit Belediyesini temsilen birlik misyonu ve vizyonuna uygun, belediyemizde yapýlan tüm
çalýþmalarýn birliðe eksiksiz ulaþmasýný saðlamak ve birliðin toplantýlarýný etkin bir þekilde
deðerlendirmektir. Tüm belediye birimleri genelinde Saðlýklý Kent bilincini uyandýrmaktýr.
ORGANÝZASYON YAPISI:
1 koordinatör (mimar) ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý: Sosyal Medya Kullanýmý- Baþkan
Proje Hedefleri: Proje, Sosyal medya kullanýcý
sayýsýnda yaþanan büyük artýþ nedeniyle sosyal
medyayý daha aktif bir biçimde kullanarak hedef
kitleye daha kolay ve etkin olarak ulaþmayý,
onlarý kurum hakkýnda bilgilendirmeyi ve
sorunlarýna çözüm bulmayý amaçlýyor.

Proje Baþlangýç - Bitiþ Tarihi: 01.03.2011 - ..
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Vatandaþ
Proje Genel Tanýtýmý: Ýzmit Belediye Baþkaný Dr.
Nevzat Doðanýn kiþisel Facebook ve Twitter
hesabý bizzat kendisi tarafýndan aktif þekilde
kullanýlmaktadýr. Hesaplar aracýlýðýyla ulaþan
öneri, sorun ve þikayetlerin takibi yapýlmaktadýr.
Bu yolla gelen þikayetler, ilgili müdürlüklere
ulaþtýrýlarak çözüme kavuþmasý saðlanmaktadýr.
Ayrýca resmi Facebook hesabý ile her ay 2 kez
online halk buluþmasý gerçekleþtirilmektedir. Bu
buluþmalarda facebook kullanýcýlarý duvar
üzerinden belediye baþkanýna her türlü sorununu
iletme imkaný bulmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: Facebook hesabý
aracýlýðýyla Ýzmit Belediye Baþkaný Dr. Nevzat
Doðan 5.000 kiþi ile sürekli olarak iletiþime
geçmektedir. Ayrýca facebook hesabý üzerinden
gelen 3834 mesaja yanýt verilmiþ ve sorunlarýn
tümü çözüme kavuþturulmuþtur. Facebook hesabý
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üzerinden 2.158 kiþinin doðum günü kutlanmýþtýr.
Belediye ve Belediye Baþkaný birçok kez sosyal
medya kullanýmý dolayýsýyla yerel ve ulusal basýna
haber olmuþtur.
Projenin Adý: Hizmet Kapýnýzda
Proje Hedefleri: Birebir vatandaþa ulaþarak istek,
þikayet ve memnuniyetlerini alarak çözüm
yönünde takibini saðlamak.
Proje Baþlangýç - Bitiþ Tarihi:14/09/2011  ..
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi  Vatandaþ
Proje Genel Tanýtýmý: Halkla Ýliþkiler Uzmaný 6
personel, 3 araç ile Ýlçe sýnýrlarý içerisinde bulunan
52 mahalledeki bütün evleri tek tek ziyaret ederek
vatandaþla birebir iletiþim kurmakta ve vatandaþýn
bulunduðu mahallenin sorunlarý kayýt altýna alýnýp
takip edilmektedir. Diðer resmi kurumlarý
ilgilendiren sorunlarda da kurum adýna talep
alýnarak ilgili kurumlara iletilmektedir.
Sonuçlar Ve Son Durum: 13 mahalle ziyaret
edilmiþ ve 23.103 vatandaþa ulaþýlmýþtýr. 3
mahallede çalýþmalar devam etmektedir.

Projenin Adý: Mahalle Ziyaretleri
Proje Hedefleri: Program doðrultusunda haftada
2 mahalle gezisi gerçekleþtirebilmek.
Her mahalledeki cadde ve sokaklarý gezi heyetiyle
tek tek gezerek, incelemeler yapmak, sorunlarý
tespit etmek ve bu sorunlarý çözümleyerek

vatandaþ memnuniyetini arttýrmaktýr. Belediyenin
katýlýmcý yönetim ilkesi doðrultusunda
vatandaþlarýn þikâyet, istek ve önerilerini tespit
ederek çalýþmalara bu doðrultuda yön vermektir.
Proje Baþlangýç - Bitiþ Tarihi: 01.04.2011- .
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Muhtar Vatandaþ.
Proje Genel Tanýtýmý: Mahalle gezileri, gezi heyeti
ile yapýlmaktadýr. Gezi heyeti; Belediye Baþkaný
Dr. Nevzat DOÐAN, Meclis Üyeleri, Teknik
Baþkan Yardýmcýlarý, Ýlgili Müdür ya da sorumlular
ve mahalle muhtarýndan oluþmaktadýr. Mahalle
gezileri zamandan tasarruf ederek bütün ilgililerle
mobil toplantý yapar gibi bir ortam saðlayan,
giydirilmiþ, donanýmlý Halkla Ýliþkiler otobüsü
ile yapýlmaktadýr. Bu sayede vatandaþýn
belediyeye gelmesine gerek kalmadan vatandaþýn
caddesine, sokaðýna gidilmekte yani Halk Günü
mahallede yapýlmýþ olmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: Bu güne dek 52
mahallenin tamamý gezilmiþ olup çoðu mahalleye
de ikinci gezi düzenlenmiþtir. Yapýlan mahalle
gezilerinde 1101 talep alýnmýþ, bunlarýn 841 adeti
tamamlanmýþ, 260 adeti ise planlamaya alýnmýþ
olup çalýþmalar devam etmektedir.

Projenin Adý: Speakýng Cafe
Proje Hedefleri: Speaking Cafenin asýl hedefi
insanlara ingilizce pratik yapma olanaðý

saðlamaktýr. Günümüz Türkiyesinde genellikle
öðrencilerin ve insanlarýn yaþadýðý problem
olanÝngilizce biliyorum fakat konuþamýyorum
önyargýsýný ortadan kaldýrmaktýr. Ayrýca kafede
bulunan ve müþteri olarak da gelen yabancýlarla
kültürleri,yaþam tarzlarýný ve fikirleri paylaþarak
çok uluslu bir ortam sunmaktýr.Yalnýzca Ýngilizce
deðil baþka dillerde de konuþma ortamý yaratmak
insanlara hizmet vermek projenin hedeflerinden
bazýlarýdýr.
Proje Baþlangýç - Bitiþ Tarihi: 25.10.2011Proje Ortaklarý: Ýzmit belediyesi  Öðrenciler Vatandaþ

Proje Genel Tanýtým: Proje Ýzmit halkýna Ýngilizce
konuþabilecekleri keyifli sýcak bir kafe ortamý
sunmaktadýr. Kafe Pazar günleri hariç haftada 6
gün hizmet vermektedir. Çalýþma saatleri sabah
09:00dan akþam 21:00a kadardýr. Kafemizde
2 yabancý personel çalýþmakta olup müþterileri
Ýngilizce konuþmaya teþvik etmektedirler. Proje
öðrencilere yönelik olarak algýlansa da tüm Ýzmit
halký için hizmet vermektedir. Ayrýca kafede
Ýngilizce oyunlar, karaoke ,Ýngilizce altyazýlý filmler,
Ýngilizce þarkýlar gibi aktivitelerde bulunmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: Kocaeli üniversitesi
ve Kocaelideki kurslardan ve Ýngilizce aðýrlýklý
eðitim veren liselerden çok sayýda müþterisi
bulunmaktadýr. Erasmus ve Aiesec öðrencileri
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sürekli gelen müþteriler arasýndadýr. Ýzmitteki
bütün yabancýlara ulaþmýþ olup neredeyse hepsi
kafeyi ziyaret etmiþtir. Kafenin 500ü aþkýn üyesi
vardýr.

Projenin Adý : Cepsin
Projenin Amacý: Çocuklarýn ücretsiz olarak kendi
yaþ gruplarýna uygun ve eðitici filmleri izleyerek
faydalý vakit geçirmelerini hem de sinema
atmosferini doyasýya yaþayabilmelerini
amaçlamaktadýr.
Proje Baþlangýç - Bitiþ Tarihi: 2011.
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi-Çocuklar
Proje Genel Tanýtým: Türkiyede ilk defa
gerçekleþtirilen proje kapsamýnda 4 ayrý noktada
kurulan cep sinemalarýnýn duyurularý yapýlarak
çocuklarýn sinema gösterilerine katýlýmlarý
saðlanmaktadýr. Kabin þeklinde portatif prefabrik
içerisinde kurulan sinema sisteminin 45 kiþilik
seyirci kapasitesi bulunmaktadýr. Ayný zamanda
sinema salonunda bir adet klima ve havalandýrma
sistemi bulunmaktadýr. Film gösterileri günde 6
seans olarak devam etmektedir
Projenin Sonuçlarý: Her hafta deðiþen farklý film
gösterileriyle çocuklarýn ilgisini kazanan Cepsinler
kýsa zamanda çok fazla çocuða ulaþmayý
baþarmýþtýr. Birçok çocuðun ulaþamadýðý
sinemalar mahallelerde kurularak çocuklarýn
ayaðýna getirilmiþtir. Çocuklarýn her seansý
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heyecanla beklediði bu proje, ailelerinde desteðini
kazanmýþ, çocuklarýnýn mahalle ortamýnda böyle
bir faaliyete katýlmasý onlarý da
heyecanlandýrmýþtýr. Çocuklarýn sinema keyfi
yaþamalarýný saðlarken ayný zamanda kendi
aralarýnda da sosyalleþmelerini saðlamaktadýr.
Þimdiye kadar 20.000 çocuðu Cep sinemalarýnda
buluþturan bu proje seyirci sayýsýný gün geçtikçe
çoðaltmaktadýr

Projenin Adý: Emekli Evleri
Projenin Hedefleri: Sosyal belediyecilik
anlayýþýndan hareketle emekli nüfus grubunda
yer alan bireylere boþ zamanlarýný en verimli
þekilde geçirmelerine olanak tanýmak,
deneyimlerini genç nesillere aktarmalarý için
uygun ortamý oluþturmak, üretkenliklerine destek
olarak çeþitli sosyo-kültürel faaliyetlerde
bulunmalarýný saðlamak amacý ile açýlmýþ hizmet
alanlarýdýr.
Projenin Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: 01.06.2011- .
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Yaþlýlar
Proje Genel Tanýtým: Emekli üyeler için tüm
detaylarý düþünülerek dizayný yapýlan emekli evi
ve emekli odalarýnda; Dinlenme koltuklarý, Masaj
koltuklarý, Satranç köþesi, Günlük gazete imkâný,
Ücretsiz çay servisi ile emekli üyeler için adeta
ev konforunda bir ortam oluþturulmuþtur.

Her ayýn son haftasý o ay doðmuþ olan
emeklilerimize doðum günü kutlamasý yapýlarak,
hediye verilmektedir. Saðlýk seminerleri yapýlarak
emekli üyelerimize bilgilendirme yapýlmakta,
hastaneden randevu almalarý konusunda yardýmcý
olunmaktadýr. Tamamý kayýtlý üyelerden oluþan
ve Kýdemliler Korosu adý verilen Türk Sanat
Müziði Korosu çalýþmalarý devam etmektedir.
Tüm bu uygulamalara ek olarak hava koþullarýnýn
elverdiði aylarda çeþitli kültür gezileri
düzenlenmektedir. 6 adet mahalle konaðýnýn
içerisinde Emekli Odasý olarak hizmet
verilmektedir.
Projenin Sonuçlarý: Emekli evlerine kayýt
yaptýranlarýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr.
Her yeni yapýlan etkinlik üye sayýsýnýn artýþýný da
desteklemektedir. Alýnan geri bildirimler ile
emeklilere ev konforunda sosyalleþme alanlarý
yaratýlmaktadýr. Sunulan hizmetler duyuruldukça
ve çeþitlilik kazandýkça baþka mahallelerden de
benzer talepler alýnmakta, imkanlar ölçüsünde
gelen taleplere yanýt verilmeye çalýþýlmaktadýr.
Uygulama alanlarýnýn hepsinde sunulan hizmet
standartlar çerçevesinde mekanlara
uyarlanmaktadýr.

Projenin Adý: Kahvemiz Evimiz
Projenin Hedefleri: Günümüzde, her mahallede
hatta neredeyse her sokakta bir mahalle kahvesi

bulunmaktadýr. Boþ vakitlerin bir deðirmen gibi
öðütüldüðü bu mekânlarýn, bu þekilde kullanýlmasý
hem halkýmýzý hem de Ýzmit Belediyesi olarak
bizi çok rahatsýz etmektedir. Yeni bir dönemde,
kent estetiðine de çok önem veren Ýzmit Belediyesi
sýnýrlarýnda bulunan, dumansýz hava sahasýna
giren kahvehane ortamlarýnýn Kahveciler Odasý
iþbirliði ile iyileþtirilmesi ve kitap okumanýn toplum
gündemine alýnmasý için böyle bir karar alýnmýþtýr.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 01.05.2010.
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Kahveciler
Odasý - Vatandaþ

Proje Genel Tanýtým: Proje faaliyetleri aþamasýnda,
Kocaeli Kahveciler Odasýnýn tespit edeceði
kahvehanelerde, Ýzmit Belediyesi iþbirliðinde
öngörülen faaliyetler gerçekleþtirilmektedir. Tespit
edilen bu kahvehaneler, Ýzmit Belediyesi tarafýndan
boyanarak, temiz bir görüntü elde edilmektedir.
Ayný zamanda Ýzmit Belediyesi yenilenen bu
mekânlara, kitaplarla donatýlmýþ bir kitaplýk hediye
etmektedir. Ayný zamanda her kahvehaneye bir
satranç takýmý hediye etmektedir.
Projenin Sonuçlarý: Bu güne dek 13 kahve
gerçekleþtirilmiþ olan bu iyileþtirme projesi Ýzmit
halký tarafýndan benimsenmiþtir. Her yaþtan
insanýn rahatlýkla, ocak baþý sýcaklýðýndan,
kahvelerin, çaylarýn ikram edilebileceði þehrin
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misafir odalarý kentimize yepyeni bir hava katarak
eski kýraathane anlayýþýný geri getirmiþtir. Sosyal
dayanýþmanýn tarlasý olan bu mekânlar, bizden
sonraki nesillere de örnek olarak, var olan kötü
kokulu, duman isinin duvarlara sinmiþliðinin
vermiþ olduðu karanlýk ve izbe yerler olmaktan
çýkarak, daha çok gencin uðrak yerleri olmaya
baþlamýþtýr. Yaþlý ve genç insanlarýn paylaþým da
bulunabilecekleri mekânlar haline gelerek, , halkýn
kahvelere karþý bakýþ açýsýný deðiþtirmiþtir.
Projenin Adý: Satranç Okulu:
Projenin Hedefleri: Satranç sporunu sevdirmek,
yaygýnlaþtýrmak yerel, ulusal ve uluslararasý
alanda baþarýlý sporcular yetiþtirmek bu projenin
en önemli amaçlarýndandýr. Aklý bilinçli
kullanmak, satranç sporunu yaþam felsefesi
haline getirmek projenin çýkýþ noktalarýdýr.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 2011- .
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Çocuklar

Proje Genel Tanýtým : Haftanýn 5 günü
11:00/22:00 saatleri arasýnda uzman hocalar
eþliðinde eðitim verilmektedir.2011 yýlýnda
faaliyete baþlanan satranç okulu yanýnda,
ilköðretim okullarý satranç sýnýflarýna talepte
bulunan 20 okula bahçe satrancý destek
olunmuþtur. Çeþitli zamanlarda Satranç
Turnuvalarý düzenleyerek eðitim gören
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öðrencilerin tecrübe kazanmalarý saðlanýyor.
Projenin Sonuçlarý: Proje kapsamýnda satranç
okulunda, satranç bilmeyen 300 öðrenci eðitim
aldý. Çok kýsa sürede yarýþmalara katýlacak
seviyeye gelen öðrenciler, satrançta öðrendiklerini
diðer derslerine aktarýmla akýl koordinasyonlarýný
tamamlamýþ oluyorlar. Ýlçe satranç þehri olma
yolunda emin adýmlarla ilerliyor
Proje Adý: Mahalle Konaklarý Ve Mahalle
Meydanlarý:
Proje Hedefleri: Mahallelinin sosyal ihtiyaçlarýný
karþýlayacak, farklý ihtiyaçlara cevap verecek, iç
ve dýþ mimari yapýsýyla estetik niteliðe sahip
hizmet binalarý oluþturmaktýr. Meydanlarý modern
þehircilik anlayýþýna uygun, mahalle dokusunu
koruyan sosyokültürel bir yaþam alaný haline
dönüþtürmeyi hedeflemiþtir.

Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: 01.01.201101.06.2011
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi  Vatandaþ
Proje Genel Tanýtýmý: Vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný
karþýlayacak muhtarlýk bürosu, saðlýk odasý,
eðitim salonu, emekli dinlenme odasý ve çeþitli
kurumlara ait ödeme tahsilat alanlarý hizmet
binalarýnda oluþturulmuþtur.Kertiltekke Meydaný
Sehir teraslarý,oturma alanlarý,çocuk oyun gruplarý
ve peyzaj düzenlemesi ile mahalle sakinlerinin

huzur içinde vakit geçirdikleri bir mekan haline
gelmiþtir.
Proje Sonuçlarý: 2011 yýlý içerisinde; 4 adet
mahalle konaðý tamamlanmýþtýr. 2 adet de
tamamlanmak üzeredir. Kertiltekke Meydaný ve
çevresi yeniden düzenlenerek, tarihi siluetin ortaya
çýkarýlmasý, kullanýmsýz durumda olan meydanýn
önerilen programlar ile yeniden iþlevlendirilerek
kentsel sit kompozisyonunun bütünlenmesi
saðlanmýþtýr.
Proje Adý: Taksi Duraklar
Proje Hedefleri: Kent içerisinde atýl durumda
bulunan pek çok taksi duraðýnýn tek tip estetik
bir görüntü ile donatýlmasý ve taksicilere iþlevsel
birer mekan kazandýrmak.
Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: 01.01.2011Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi-Taksiciler
Proje Genel Tanýtýmý: Dýþ cephe mimarisi Ýzmit
Tarihi Saat Kulesinden esinlenilerek tasarlanmýþ
taksi duraklarýnda taksicilerin ihtiyaçlarýný
optimum düzeyde karþýlayacak tüm detaylar
düþünülmüþtür.
Proje Sonuçlarý: Bu güne dek 7 adet mahallede
taksi duraklarý yeniden tasarlanmýþ, kent
merkezine ve mahallelere yepyeni taksi duraklarý
kazandýrýlmýþtýr.

Proje Adý: Cephanelik Spor Kompleksi
Proje Hedefleri: Belediye Gençlerin ve amatör
spor kulüplerinin yýllardýr yaþadýklarý tesis
sýkýntýsýna son vermek amacýyla atýl durumda
bulunan Cephanelik mevkiini amatör sporcularla
buluþturmayý hedefliyor.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: Eylül 2010 
Aralýk 2011
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi - Spor Kulüpleri
- Gençler
Proje Genel Tanýtýmý: Proje bugüne kadar
ülkemizde amatör sporlara yapýlan en büyük
yatýrým olma unvanýný taþýmaktadýr .10000 kiþi
kapasiteli tribün,nizami futbol sahasý,spor
salonlarý,basketbol ve voleybol sahalarý,tenis
kortlarý,soyunma odalarý ve amatör kulüplere ait
oda ve salonlar ile kondisyon aletleri ile donatýlmýþ
yürüyüþ yollarý ve kafeterya bulunmaktadýr.
Proje Sonuçlarý: Proje uygulama aþamasý
tamamlanmýþ ve amatör sporcularýn hizmetine
sunulacak hale gelmiþtir. Yakýnda açýlýþý
tamamlanacak.

Proje Adý: Dekoratif Aydýnlatma
Proje Hedefleri: Belediye Marka þehir olma
yolunda büyük adýmlar atan þehir estetiði
standartlarýna uygun görsel aydýnlatma elemanlarý
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kullanýlarak, þehre farklý ve güzel bir görünüm
kazandýrmak hedeflenmiþtir.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: 2011 yýlýnda 13
bölgede yapýmý tamamlanan aydýnlatma
çalýþmalarý 2012 yýlýnda da devam edecektir.
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi-Vatandaþ
Proje Genel Tanýtýmý: Projemizde Led
aydýnlatmalar kullanýlarak kavþaklar, cadde ve
sokak üstü dekoratif aydýnlatmalar uygulanmýþtýr.
Proje Sonuçlarý: Kente estetik bir aydýnlatma
sistemi kazandýrýlmýþtýr.

Proje Adý: Kültür Tepesi
Proje Hedefi: Belediye bu uygulama ile;
Cumhuriyet dönemine ait Atatürk heykeli ile
Osmanlý dönemine ait Saat Kulesini ve Kasr-ý
Hümayun (Av Köþkünü) birbirine baðlayan yol
ile aradaki kopukluðun giderilmesini amaçlamýþtýr.
Yapýmý tamamlanan kafeterya, dinlenme alanlarý,
manzara seyir teraslarý, süs havuzlarý ile yýllardýr
ihmal edilen alanýn aktivitesinin arttýrýlmasý ve
mevcut atýl görünümünden kurtarýlmasý
amaçlanmaktadýr.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: Projemizin
yapýmýna 05.01.2011 tarihinde baþlanýp
03.06.2011 tarihinde tamamlanmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Ýzmit Belediyesi-Vatandaþ
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Proje Genel Tanýtýmý: Yapýmý tamamlanan
kafeterya, dinlenme alanlarý, manzara seyir
teraslarý, süs havuzlarý ile yýllardýr ihmal edilen
alanýn aktivitesinin arttýrýlmasý ve mevcut atýl
görünümünden kurtarýlmasý amaçlanmaktadýr.
Hazýrlanan özel aydýnlatma projesi ile þehrin
sembolü Saat Kulesi ve Atatürk heykelinin
Türkiyenin en yoðun kullanýlan ulaþým aðý olan
D-100den gece ve gündüz görünür hale gelmesi
saðlanmýþtýr.
Proje Sonuçlarý: Bu proje ile ÇEKÜL Vakfý Tarihi
ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný
Özendirme Yarýþmasýna katýlmýþtýr. Türkiyenin
en yoðun kullanýlan ulaþým aðý olan D-100den
gece ve gündüz görünür hale gelmesi saðlanmýþtýr.

Proje Adý: Tarih Koridoru Projesi
Proje Hedefi: Belediye tarihi ve kültürel mirasa
sahip çýkmak, gelecek nesillere aktarmak, þehri
kültür turizm kenti yapmak hedefi ile Tarih
Koridoru Projesi ni hayata geçirmiþtir.
Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihi: Projenin hayata
geçirilmesi Mayýs 2009 döneminden baþlayýp
halen uygulama süreci devam etmektedir.
Proje Genel Tanýtýmý: Döneminde tescilli binalarýn
istimlak edilmesi ve röleve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazýrlatýlarak, Tabiat
Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun onayý ile
onarýmlarýmýza baþlamýþ bulunmaktadýr. Kapanca
sokak 189 ada 16 parseldeki mülkiyeti belediyeye
ait olan tescilli binada restorasyon çalýþmalarý
devam etmektedir. Kapanca sokak 189 ada 25
parseldeki mülkiyeti belediyeye ait olan binanýn
rekonstrüksiyon uygulamasý hafriyat
çalýþmalarýyla devam etmektedir. Kapanca sokak
189 ada 23-24 parseldeki mülkiyeti belediyeye
ait olan tescilli binanýn rekonstrüksiyon
uygulamasý temel kazýsý yapýlmasýyla devam
etmektedir.
Hacýhasan mahallesi 390 ada 1 parseldeki
mülkiyeti belediyemize ait olan tescilli binanýn
restorasyon çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir.
Akçakoca mahallesi 371 ada 3 parseldeki
mülkiyeti belediyemize ait olan tescilli binanýn
restorasyon çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir.
hacýhasan mahallesi 398 ada 10 parseldeki
mülkiyeti belediyemize ait olan tescilli binanýn
restorasyon çalýþmalarý devam etmektedir.
Kapanca sokak 190 ada 1 parseldeki mülkiyeti
belediyemize ait olan tescilli binanýn
rekonstrüksiyon ihalesi sonuçlandýrýldý.
Firmaya yer teslimi 26.01.2011 tarihinde
yapýldýktan sonra uygulamaya baþlanacaktýr.
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KADIKÖY BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Selami ÖZTÜRK

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI:
Koordinatörlüðümüz, Kadýköy Belediyesi Plan
ve Proje Müdürlüðü bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Misyonumuz; Kadýköy Belediyesi Misyon ve
ilkeleri doðrultusunda sürdürülebilir kentler
yaratmak, saðlýklý kent ve saðlýklý toplum
kriterlerine ulaþmak amacýyla, Kadýköy Ýlçesi
ve Kadýköylüler için farklý ölçekte ve içerikte
projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve
uygulanmasý için gerekli koordinasyonu
saðlamak, Kadýköyün Kültürel ve Tarihi
deðerleri ile ilgili araþtýrma ve tespitler yapmak
tüm kent ortaklarý ile birlikte hareket ederek
tarihi çevrenin korunmasýna ve yaþatýlmasýna
katký saðlamak, toplumla paylaþýlmasýný da
saðlayarak yayýn ve organizasyon çalýþmalarýný
yürütmek, kurum müdürlükleri ve baðlý

Þule ONUR

Proje Koordinatörü
kuruluþlarý ile kurumun iliþkide bulunduðu kiþi,
kurum, kuruluþ ve birimler arasýndaki
koordinasyonu saðlamaktýr.
Vizyonumuz; Türkiyede örnek bir belediye
olarak gösterilen kurumumuzun ve çaðdaþ,
katýlýmcý, demokratik anlayýþý güçlü,
Kadýköylülerin, refah ve mutluluðunu arttýrmak
ve bütünlüðünü saðlamak için daha saðlýklý
ve sürdürülebilir bir kent yaratmak.
ORGANÝZASYON YAPISI
Koordinatörlüðümüz; 1 Koordinatör, 1 Harita
Mühendisi,1 Harita Teknikeri, 1 Restoratör, 1
Makine Mühendisi, 2 Elektrik Mühendisi, 4
Mimar,1 Peyzaj Mimarý ve 1 Ýnþaat Mühendisi
olmak üzere toplam 13 teknik personel ile
hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLERÝ:
V. Dönem Ana Temalarý;
Önemseyen ve destekleyici çevreler
Saðlýklý Yaþam
S a ð l ý k l ý K e n t s e l Ç e v r e v e T a s a r ý m
Baþlýklarý altýnda toplanmýþ olup, DSÖ Saðlýklý
Þehir Planlamasý ve Saðlýklý Yaþlanma çalýþma
gruplarý üyesi olan belediyemiz, önemseyen ve
destekleyici çevreler ile Saðlýklý Kentsel Çevre
ve Tasarýmýný kapsayan projeler ve çalýþmalar
yapmaktadýr.
Saðlýklý bir þehir her þeyin üzerinde tüm
vatandaþlarýný kapsayýcý, destekleyici, duyarlý ve
vatandaþlarýnýn farklý ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verebilen bir þehir olmalýdýr. Saðlýklý bir
þehir saðlýklý yaþam tarzlarýný destekleyen þart
ve imkanlarý saðlamalý. Saðlýklý bir þehir, tüm
vatandaþlar tarafýndan eriþilebilir olan ve saðlýðý,
rekreasyon ve esenliði, güvenliði, sosyal
etkileþimi, kolay eriþilebilirliði, özsaygýyý, kültürel
kimliði destekleyici fiziksel ve yapay bir çevre
sunmalý. Bu temalar kapsamýnda Kadýköy
Belediyesi olarak çalýþmalarýmýz devam
etmektedir.

Proje Adý: Elektrikli Elektronik Atýklarýn
Yönetimi Projesi (Aeee )
Avrupa Birliði ile Türkiye arasýnda Sivil Toplum
Diyaloðunun Geliþtirilmesi 
Kentler ve Belediyeler Hibe Programý kapsamýnda
desteklenenElektrikli Elektronik Atýklarýn
Yönetimi Projesi Kasým 2009 itibariyle sona
ermesine raðmen Çevreye ve insana faydalý
projemiz devam etmektedir. Bu güne kadar
toplam 199138 kg atýk elektronik malzeme
ekipmaný toplanmýþtýr ve bu ürünlerden ortaya
çýkan 199 ton 138 kg atýk geri dönüþüme
kazandýrýlmýþtýr. Atýk bilgisayarlarýn çalýþýr
durumda olan parçalarýndan yeni bilgisayarlar
yapýlarak Urfa, Uþak, Tokat, Manisa, Diyarbakýr,
Mardin gibi çeþitli kentlerde yer alan okullara
toplam 649 adet bilgisayar ekipmaný hibe
edilmiþtir.
Proje Adý: Dr. Faruk Ayanoðlu Caddesi
Yenileme Projesi
Fenerbahçe Mahallesi Dr. Faruk Ayanoðlu caddesi
proje kapsamýnda; nitelikli kamusal alan
oluþturmak, yaya eriþimini ve engelli eriþimini
rahatlatmak ve standartlara uydurmak, ekolojik
bir çevre için yeþili arttýrmak, mevcutta
aksaklýklara sebep olan araç trafiðini düzenlemek
amaçlarý ile kapasite ve malzeme açýsýndan
yetersiz kalan kaldýrým, bisiklet yolu, yeþil alan
ve parklanma cebi gibi donanýmlarýn
iyileþtirilmesine yönelik mimari proje
hazýrlanmýþtýr. Aydýnlatma ve peyzaj projeleride
hazýrlanmýþtýr.
Proje Adý: Engelsiz Eriþim Çalýþmalarý
Ýlçemiz sýnýrlarýnda tasarladýðýmýz, Çevre
Düzenleme, Park, sokak rehabilitasyon vb.
projelerde engellileri de düþünerek rampa, bariyer,
engelli tuvaleti gibi tasarýmsal elamanlarý

156

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

projelerimiz içinde çözüyor, engelsiz bir yaþam
nasýl saðlanabilir arayýþýyla projelerimizi
hazýrlýyoruz. Ýlçemizde yer alan yaya yollarýnda
görme engelliler için yol izi imkaný saðlayan
malzeme ve standartlara uygun yükseklikte trafik
babalarý kullanýlmaktadýr. Yeni yapýlan Kaldýrým
Uygulamalarýnda Yol ve Kaldýrýmlar Ayný Kota
getirilerek Engelsiz Ulaþým Saðlanmaktadýr. Dar
kaldýrýmlar imar planlarýna uygun olarak
geniþletilerek, kaldýrým üzerinde bulunan fiziksel
engeller kaldýrýlmakta, çýkýþ ve iniþler uygun eðim
ile yeniden düzenlenmektedir. Görme Engellilere
Engel olan taþýnmaz aðaçlar budanmakta,
taþýnabilir aðaçlar ise kaldýrýlmaktadýr. Bu amaçla
ilçemiz sýnýrlarý içerisindeki cadde ve sokaklar
yeniden düzenlenmektedir.

Önce

sonra

önce

sonra

Proje Adý: Bahriye Üçok Yeþil Anaokulu Projesi
Eðitimi teþvik eden sürdürülebilir çevre ve ekolojik
mimari konularý ele alýnarak, çocuk dostu bir
çevre yaratmak, öðrenci ve öðretmen için
kullanýmý kolaylaþtýran, yapýlaþan çevrede yaþam
kalitesini arttýran, çevreye uyumlu yapýlar
yapýlabileceðinin mümkün olduðunu göstermek
amacýyla, Sahrayýcedid de bulunan Belediyemiz
Bahriye Üçok anaokulu ilk hedef olarak
yenilenecektir. Projede, ekolojik sistemlerin
korunmasýna yönelik olarak enerji, su, malzeme,
arsa, sermaye gibi tüm kaynaklarýn etkin kullanýmý
hedeflenen projede mimari projesinde revizyonlar
yapýlmýþ statik, elektrik ve mekanik projeleri
bitirildikten sonra uygulamasý yapýlacaktýr.
Proje Adý: Kadýköy Belediye Binasý Enerji
Verimliliði Çalýþmasý
Enerji Verimliliði Kanunu 2 Mayýs 2007 tarihinde
26510 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak
yürürlüðe giren, kanun kapsamýnda Hizmet
Binamýzda enerji verimliliði açýsýndan alýnmasý
gereken önlemleri belirlemek üzere Verimliliði
Arttýrýcý Proje (V.A.P.)hazýrlanmýþtýr.
Kadýköy Belediyesi enerji verimliliði çalýþmalarý
kapsamýnda ; Kadýköy ilçesi genelinde 2020
yýlýna kadar % 20 karbondioksit (CO2) emisyonu
azaltma hedefine ulaþmak için sürdürülebilir enerji
eylem planý hazýrlamaya karar verilmiþtir. 2011
yýlýnda yapýlan uygulamalar ve Kadýköy Belediye
Baþkanlýk binasý VAPsi etüt sonuçlarý Enerji
Tüketim Bilgileri ile birlikte belediyemiz kültür
merkezlerinden olan Caddebostan Kültür Merkezi
Enerji verimliliði kanunu kapsamýnda Enerji
Tüketim Bilgileri hesaplanarak Elektrik Ýþleri
Etüt Ýdaresi Müdürlüðüne gönderilmiþtir.
5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunuve 25 ekim
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2008 tarihli Enerji kaynaklarýnýn ve enerjinin
kullanýmýnda verimliliðin artýrýlmasýna dair
yönetmeliðe dayanarak enerji verimliliði
çalýþmalarý kapsamýnda ;Halis Kurtça Kültür
Merkezi binasýnýn mevcut sistem durumu ve
yalýtým sonrasý durumu incelenmiþtir. Her iki
durumda kullanýlan enerjinin miktarlarý tespit
edilmiþ , buna baðlý olarak daha az enerji kullanýmý
ile yanma sonucu açýða çýkan, zararlý
emisyonlarýn çevreye olumsuz etkilerinin
azaltýlmasý ve mevcut enerji kazançlarýnýn tespiti
için Verimlilik Artýrýcý Proje (VAP) hazýrlanmýþtýr.

olarak kullanýlmak üzere belediyemizce satýn
alýnarak Röleve, Restitüsyon Ve Restorasyon
Projeleri hazýrlanmýþtýr ve Koruma Kuruluna Onay
için gönderilmiþ olup, onay süreci devam
etmektedir.

Proje Adý: Rasimpaþa Yeldeðirmeni Mahalle
Yenileme Projesi
Yeldeðirmeni/ Rasimpaþa Mahallesinde
geliþtirilmesi düþünülen Mahalle Yenileme projesi
kapsamýnda, bölgenin fiziksel ve sosyal deðerlerini
koruyarak, ekonomik, toplumsal ve fiziksel
alanlarda mahallede kalýcý canlanmayý saðlayacak
entegre projeler ve uygulamalar yapmak
amaçlanmýþtýr. Bu amaçla baþlanan projede,
- Yeldeðirmeninin tarihi karakteri ve mahalle
kültürünün korunmasý.
- Mahalle kimliðini ve iliþkilerini korunmak,
- Yýpranmýþ dokuyu onarma,
- Kamusal alan yaratmak,
hedeflenmektedir.
Proje Adý: Notre Dame Du Rosaýre Kilisesi
Restorasyon Projesi

La Nouvelle Eglise et Le Pensionnat SainteEuphemie isimli rahibe okuluna ait olan tarihi
Notre Dame du Rosaire Kilisesi, kültür merkezi
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Proje Adý: Yeþil Avlular Projesi
Konut adalarý içerisinde kalan ve avlu niteliðinde
olan atýl alanlarýn; dinlenme, çocuk oyun alaný
ve rekreasyon alanlarý gibi ortak mekanlara
dönüþtürerek sosyal paylaþýma da olanak
saðlayan yeþil avlular þeklinde düzenlenmesi
projesidir.

gruplarý önerilmiþ, fiziksel aktivite alanlarý , spor
alanlarý , dinlenme ve oturma alanlarý park
projelerinde öngörülmüþ, yapýsal ve bitkisel
peyzaj tasarým projeleri hazýrlanmýþ ve
uygulanmýþtýr.

Proje Adý: Dr.Rana Beþe Saðlýk Polikliniði
Yenilenen polikliniðimiz Kadýköylülere , Dahiliye,
Endokrinoloji, , Göz, Beslenme ve Diyetetik
,Diyabet, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, Aðýz ve
Diþ Saðlýðý Hastalýklarý, Kadýn Hastalýklarý ve
doðum,Kardioloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji
Laboratuarý, Radyoloji ( Ultrason, Doppler, Kemik
Yoðunluðu, Mamografi)ve Psikolojik Danýþmanlýk
bölümlerinde hekimlerimiz hizmet vermektedir.
Proje Adý: Yeþil Alan, Kýyý, Rekreasyon, Spor
Ve Park Düzenleme Projeleri
Saðlýklý Kentler kapsamýnda ilçemizde bulunan
(Onay sitesi parký, Dostluk parký, Bostancý
Emanet sokak parký, Ýntaþ 23 Nisan parký,
Sahrayýcedit 876 adada yer alan park,
Öðretmenler parký, Kozyataðý 175 ada, 883
ada, 72 parselde yer alan parkýn, Behice Yazgan
Parký) yeniden revize edilerek mevcutla kullaným
fonksiyonunu yitirmiþ, yýpranmýþ alanlar
yenilenmiþ,yürüyüþ ve bisiklet parkurlarý
oluþturulmuþtur.Çocuklarýn
el  göz
koordinasyonunu geliþtirmeye yönelik oyun

2011 Yýlý Ýþlem Tablosu

2011 Yýlý Etkinliklerimiz
Toplum Saðlýðýný ve halký bilinçlerdirmeyi
amaçlayan Eðitim ve Seminer programlarýmýz
2011 yýlýnda da hýz kesmeden devam etmiþtir.
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Proje Adý: Çocuk Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Polikliniði
Çocuklarýmýzýn Gülüþüne Saðlýk Projesi ile
Kadýköy Ýlçesi sýnýrlarýnda yer alan resmi
ilköðretim okullarýnda, ücretsiz olarak aðýz ve diþ
saðlýðý muayenesi, tedavisi ve koruyucu hekimlik
uygulamalarý hizmetleri sunulup, bunun yaný sýra
aðýz hijyeni ve saðlýklý beslenme eðitimleri de
verilmektedir.
 Diþ Ameliyathane Ünitesinde ise fiziksel ve
zihinsel engelli vatandaþlarýmýza genel anestezi
altýnda uzman hekim kadrosu tarafýndan ücretsiz
diþ tedavi hizmeti verilmektedir.
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Proje Adý: Çocuk Saðlýðý Ve Hastalýklarý
Polikliniði
Kadýköy Belediyesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Polikliniðinde, Kadýköy Ýlçesi sýnýrlarý dahilinde
yer alan resmi ilköðretim okullarýndaki
çocuklarýmýzýn boy, kilo ve tansiyon ölçümü,
ardýndan genel bir saðlýk taramasý sonucu
çocuklarýn geliþim süreçlerini takip amaçlý
muayeneler ve uzman psikolog tarafýndan
psikolojik danýþmalýk hizmetleri ücretsiz olarak
verilmektedir.

Proje Adý: Kadýn Saðlýðý Ve Mamografi Merkezi
Meme kanserine dikkat çekmek, kadýnlara erken
taný saðlayan tarama yöntemleri hakkýnda bilgi
vermek ve risk altýnda olsun olmasýn tüm kadýnlarý
bilinçlendirmek amacýyla Kadýköy Belediyesi
Mamografi ve Kadýn Saðlýðý Merkezini hizmete
geçirmiþtir. Merkezimizde 20 yaþ üstü her kadýna
meme muayenesi yapýlmaktadýr. Muayene sonucu
gerekli görülenlere ve 40 yaþ üstü kadýnlara daha
ileri tetkikler ( mamografi, ultrason ) yapýlmaktadýr.
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Proje Adý: Çocuk Koruyucu Ruh Saðlýðý Polikliniði
Toplum ruh saðlýðýný iyileþtirmek, çocuðun duygusal ve zihinsel geliþimini takip etmek, ruhsal ve
zihinsel bozukluklarý erken dönemde tespit etmek, aileye danýþmanlýk vermek, okul danýþmanlýklarý
yapmak, gerekli durumlarda tedavi yapmak, uzun süreli tedavi gerektiren hastalarý hýzlýca tanýsýný
koyup ruh saðlýðý hastanelerine yönlendirmek amacýyla 14/03/2011 tarihinde açýlan Çocuk Koruyucu
Ruh Saðlýðý Merkezimizde , 1580 çocuk ve aileye 3879 seans uygulanmýþtýr. Merkezimizde 15 Anne
ve Baba Eðitim Semineri düzenlenmiþ 480 ebeveyn katýlmýþtýr.
MAHALLE TARAMALARIMIZ
Saðlýklý Þehir planlamasý kapsamýnda Mahalle Saðlýk Taramasý Projesi 2011 yýlýnda da devam
etmiþtir.
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Proje Adý: Dumlupýnar Saðlýk Polikliniði
Kadýköy Belediyesi Dumlupýnar Saðlýk Polikliniðinde Dahiliye, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, Kadýn
Hastalýklarý ve Doðum, Kulak Burun Boðaz (KBB), Aðýz ve Diþ Saðlýðý, Psikolojik Danýþmanlýk ve
Hemþirelik hizmetleri verilmektedir.
2011 Yýlý Poliklinik Hizmet Verilerimiz
Polikliniðimizde tedavi edici saðlýk hizmetlerinin
yaný sýra koruyucu saðlýk hizmetlerine önem
verilmekte; halkýn saðlýk bilincini geliþtirmek,
saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesini saðlamak
amacýyla eðitim seminerleri düzenlenmektedir.

*Eðitimler sonunda düzenlenen törenle 68 iþyeri temsilcisine katýlýmcý belgesi verildi.
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Hastalýklarýn erken tanýsý için mahallemizde saðlýk taramalarý yapýlmaktadýr.

Proje Adý: Atýk Yönetimi
Atýk Koordinasyon Merkezi: Tüm atýklarla ilgili
koordinasyonu saðlamak üzere, atýk yönetimi
prensiplerine uygun olarak 27.11.2008 tarihinde
hizmete açýlmýþtýr.
Ambalaj Atýklarý Yönetimi: 2011 yýlýnda 9.328.520
kg ambalaj atýðý toplanmýþ olup, 8.125.158 kg
ambalaj atýðý geri dönüþümü saðlanarak
ekonomiye kazandýrýlmýþtýr.
Bitkisel Atýk Yaðlarýn Kaynaðýnda Ayrý
Toplanmasý:Kadýköy Ýlçesinde 2011 Yýlýnda
Toplanmýþ OlanBitkisel Atýk Yað Miktarý evlerden
3.473( kg/lt),iþyerlerinden 425.860( kg/lt) olmak
üzere toplam 429.333 kg/lt toplanmýþtýr.

Atýk Piller ve Akümülatörlerin Evsel Atýklardan
Ayrý Toplanmasý :2011 yýlý sonu itibari ile lisanslý
firma tarafýndan toplanan atýk pil miktarý 9.130
kg (410850 adet) dýr.
Tadilat ve Moloz Atýklarý Yönetimi :2011 yýlýnda
Belediyemizce maliyetine toplanan çuvallanmýþ
tadilat atýk miktarý 1.538 ton dur.
Genel Atýk Yönetimi:Atýk Koordinasyon
Merkezimize e-atýklar (bilgisayar v.b.) ile ilgili
gelen 169 adet bildirim Merdivenköyde bulunan
Kadýköy Belediyesi E-atýk Atölyesine
yönlendirilmiþtir.

01.01.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasýnda
Atýk Koordinasyon Merkezine Gelen Bildirimlerin Atýk Türüne Göre Daðýlýmý
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Proje Adý: Çevre Bilincini Geliþtirme Çalýþmalarý
Atýk Yönetimi ve Çevre Eðitimi Projesi (AYÇEP)
2011-2012 Eðitim ve Öðretim Yýlýnýn 1.
Döneminde gerçekleþtirilen eðitimlerle
tamamlanmýþtýr. Bugüne kadar Ýlçemizdeki 68
ilköðretim okulunda 10.011 öðrenci ve 387
öðretmene ulaþýlan ve görsellerle desteklenen
eðitimlerde, öðrencilerin; çevre nedir, çevre kirliliði
nedir, atýk nedir, hangi atýklar geri kazanýlabilir,
plastik torbalarýn çevreye ve canlýlara olan zararlarý
nelerdir gibi sorulara yanýt bulmalarý ve konularla
ilgili bilgi sahibi olmalarý saðlanmýþtýr.

Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliði Bilgilendirme Toplantýsý
ile belirtilen usul ve esaslar hakkýnda bilgi verilmiþ
olup, konuyla ilgili gelen tüm sorularý
cevaplandýrýlmýþtýr. Ýlçemiz Ambalaj Atýklarý
Toplama ve Ayrýþtýrma Tesisini 2011 yýlýnda 21
okuldan, 839 öðrenci ziyaret etmiþtir.
Öðrencilerimize Ambalaj Atýklarý Toplama ve
Ayrýþtýrma Tesisinde atýklara yönelik yapýlan
çalýþmalarla ilgili bilgiler verilmiþtir.
Küresel Ýklim Deðiþikliði konulu eðitim
gerçekleþtirilmiþtir. Toplamda; 269 gönüllümüze
eðitim verilmiþtir.

Bina Yöneticileri ve Bina Görevlilerine yönelik
Ýstanbul Makine Mühendisleri Odasý ortaklýðýyla
gerçekleþtirilen Apartman-Site Yönetici ve
Görevlileri Bilgilendirme Toplantýsýna 55
apartman yöneticisi ve görevlisi katýlmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn, Sýcak Sulu Kazanlarýn Çalýþma
Prensipleri, Binalarda Enerji Yönetimi ve Apartman
Yöneticileri ile Görevlilerinin Uymasý Gereken
Kurallar konularýnda bilgi sahibi olmalarý
saðlanmýþtýr.
Proje Adý: Kadýköy Belediyesi Sera Gazý
Salýmlarýnýn Hesaplanmasý Projesi
Proje kapsamýnda 2011 yýlý içinde Kadýköy
Belediyesinin 2010 yýlý kurumsal sera gazý
envanteri hesaplanmýþtýr. Belediyemiz
Bünyesindeki; 77 çalýþma birimi (doðalgazelektrik-klima), 36 park (elektrik ve yutak alan),
173 resmi araç, 30 Kiralanan araç ve taþeron
araç (akaryakýt) Kapsam 1, Kapsam 2, Kapsam
3 ve Yutak olarak hesaplanmýþtýr.
Proje Adý: Solucanlarla Organik Atýklardan
Kompost Elde Edilmesi Projesi
2011 yýlý Nisan ayýnda baþlayan Solucanlarla
Organik Atýklardan Kompost Elde Edilmesi
Projesi kapsamýnda yaz ve sonbahar
dönemlerinde proje eðitimlerinde kullanýlacak
sunumlar ve eðitim materyallerinin (broþür, afiþ
vb.) hazýrlýðý tamamlanmýþtýr. Bu süreç içerisinde
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kompost projesi için kullanýlacak olan solucanlarýn
toplanmasý ve üretilmesine baþlanmýþtýr.
Solucanlarýn üretimleri halen devam etmektedir.
Proje Adý: Engelli Danýþma Ve Dayanýþma
Merkezi

2011 Yýlýnda Merkez Tarafýndan
Gerçekleþtirilen Faaliyetler

Proje Adý: Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi
Kadýköy Belediyesi bünyesinde görmeyenlere
yönelik kütüphane hizmeti vermek amacýyla
kurulmuþtur.
Gönüllüler tarafýndan seslendirilen kitaplar görme
engellilerin internet üzerinden ve telefonla
dinlemesine uygun hale getirilmekte, Brail
kabartma baský tekniði kullanýlarak kitap çýkýþý
alýnabilmekte ve TSS cihazý ile de az görenler
için mürekkep baskýlý kitaplar okunabilir hale
getirilmektedir.
Proje Adý: Engelsiz Ýþ Ve Ýstihdam Merkezi
Merkezimizde engellilerin iþ yaþamýna
kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar sürdürür.
Merkezde sürdürülmekte olan temel çalýþmalar:
Ýstihdama yönelik çalýþmalar, Ýstihdama yönelik
eðitim çalýþmalarý,Ýstihdama yönelik danýþmanlýk
hizmetleri,Proje çalýþmalarý sürdürülmektedir.
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KADÝRLÝ BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dr. Ömer TARHAN

Belediye Baþkaný

Adil KELEÞ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Saðlýklý Kentler Birliði Koordinatörlüðü Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
bünyesinde faaliyet göstermektedir.
ORGANÝZASYON YAPISI
Kadirli Belediyesi Koordinatörlüðü 1 Koordinatör, 1 Þehir Plancýsý olarak çalýþmaktadýr. Kadirli
Belediyesi henüz küçük bir belediyesi olmasýna karþýn önemli projeleri sahiplenmektedir.
Rekreasyon alanlarýnýn planlanmasý, ulaþým planlarý, eðitim hizmetleri projeleri ve sosyal
sorumluluk projeleri kapsamýnda tüm projelerle ilgili Kadirli Belediyesi nin ilgili kurumlarý ile
birliktelikle yürütülmektedir.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý: Kadirli Belediyesi Muhtarlýk
Binalarý Projesi
Proje Hedefleri: Mahalle halkýný saðlýklý hizmete
ulaþtýrýrken, muhtarlarýn talebi üzerine hizmet
alanlarýnýn Kadirli Belediyesi nce belirlenmesi
amaçlanmaktadýr.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 2011 yýlý nisan
ayýnda baþlanmýþtýr ve halen devam etmektedir.
Proje Ortaklarý : Kadirli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Kadirli Belediyesi
tarafýndan her mahallede uygun alanlarda hem
iþlevsel hem de estetik görüntünün yakalandýðý
tip projesi imar müdürlüðünce hazýrlanan
yapýlardýr.
Sonuç ve Durum: 1 adet muhtarlýk binasýnýn
inþasý bitmiþ olup faaliyete geçmiþtir.

Projenin Adý: Kadirli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu
Proje Hedefleri: Kadirli Belediyesi sýnýrlarýnda ve
çevre köylerde eðitime devam eden çocuklara
yönelik tiyatro ve sahne faaliyetlerinin gösterildiði;
saðlýklý ve estetik bir yapýda hizmete sunularak
toplanma alanýnýn oluþturulmasý.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 2011 yýlý Ocak
ayýnda faaliyete geçmiþtir.
Proje Ortaklarý: Kadirli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Kadirli Belediyesi
168
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sýnýrlarýnda Dr.Hüseyin Kabasakal Parký içinde
100 m2 inþaat alaný ile faaliyete geçen çocuk
tiyatrosu birçok faaliyete ev sahipliði yapmaktadýr.
Sonuç ve Durum: Kadirli Belediyesi Çocuk
Tiyatrosu faaliyete geçtiði günden itibaren birçok
faaliyete ev sahipliði yapmaktadýr.

Projenin Adý: Kadirli Belediyesi Kent Meydaný
Projesi
Proje Hedefleri: Kadirli kentinde nitelikli bir
meydan oluþumunun olmayýþýndan kaynaklanan
ulaþým aksýndaki aksaklýklarýn giderilmesi ve
kente özgün toplanma alaný oluþturmak.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 2010 yýlý ocak
ayýnda proje çalýþmalarýna baþlanmýþ olup halen
devam etmektedir.

Proje Ortaklarý: Kadirli Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Kent Meydaný Projesi

yaklaþýk 12000 m2 alandan oluþmaktadýr.Proje
bütünü 2 etap halinde tamamlanacaktýr.Görsel
ve iþlevsel nitelikler kazandýrýlarak daha
fonksiyonel bir tören alaný ile toplanma mekaný
oluþturulmaktadýr.
Sonuç ve Durum: Çalýþmalar halen devam
etmektedir.
Projenin Adý: Avrupa Ýçin Bir Lider Doðuyor
Proje Hedefleri: Gençlik programlarý kapsamýnda
eylem 3.1 adý altýnda Kadirli Belediyesi ni
tanýtmak için uluslarasý projelerde yer almak için
bir baþlangýç ve ev sahipliði yapmak.
Proje Baþlangýç Ve Bitiþ Tarihleri: 8-9 ARALIK
2011
Proje Ortaklarý: Kadirli Belediyesi
Katýlan Ülkeler: Polonya, Rusya, Belarus,
Makedonya, Fransa, Hollanda, Ukrayna,
Romanya
Projenin Genel Tanýmý: Avrupanýn çeþitli
ülkelerinden gelen üniversite mezunu genç liderler
9 gün süre ile Kadirli Belediyesi nin ev
sahipliðinde C3 profosyonel eðitici nezaretinde
liderli eðitim alarak, hem kentin uluslar arasý
platforma girmesi hem de kentin tanýtým
saðlamasý için seçilen bir programdýr.
Sonuç ve Son durum: Çalýþmalar halen devam
etmektedir.
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KARÞIYAKA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Cevat DURAK

Ýzmit Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
 Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði tarafýndan talep
edilen dokümanlarýn hazýrlanmasý ve ilgili
yazýþmalar.
 Þehir Saðlýk Profilinin hazýrlanmasý
 Þehir Saðlýk Geliþim Planýnýn hazýrlanmasý
 Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði buluþmalarýna
ve birlik içi eðitim programlarýna katýlýmýn
saðlanmasý
 Dünya Saðlýk Örgütü çalýþmalarýnýn takip
edilerek karþýlýklý bilgi ve proje paylaþýmýnýn
saðlanarak, ilgili konferans ve seminerlere
katýlýmýn saðlanmasý.

Serdar SEPETÇÝOÐLU

Proje Koordinatörü

ORGANÝZASYON YAPISI
Karþýyaka Belediyesi Saðlýklý Kentler Ofisi
faaliyetlerini Etüd ve Proje Müdürlüðüne baðlý
olarak sürdürmektedir. 1 koordinatör(þehir
plancýsý), 1 harita mühendisi(etüd proje
müdürü), 1 kimya mühendisi,1 finans
sorumlusu,1 þehir plancýsý,1 jeoloji mühendisi,2
proje sorumlusu,1 inþaat mühendisi,1 harita
teknisyeni, 2 grafiker,1 sekreter, ve 1 hizmetli
olmak üzere toplam 14 kiþi görev yapmaktadýr.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý : Torbaný deðiþtir, geleceðini
deðiþtir.
Hem sýnýrlý fosil kaynaklarýn tüketimi anlamýna
gelen, hem de geriye dönülmez bir kirliliðin
kaynaðý olan plastik torbalar, tüm dünyada
kademeli olarak kullanýmdan kaldýrýlmaktadýr.
Ýlçemizde yaþayan vatandaþlarýn alýþveriþlerinde
taþýma amacý ile kullandýðý naylon poþet yerine,
geri dönüþümü mümkün olan ya da yeniden
kullanabilir alternatif ürünlere yönlendirilmesi
hedeflenmiþtir.
Ýlk aþamada en yoðun olan Bostanlý Pazarý pilot
uygulama alaný olarak belirlenmiþtir. Daha
önceden duyurularý yapýlarak pazarcý esnafýna
10 000 kese kaðýdý ve kaðýt çanta daðýtýlmýþ,
pazara alýþveriþe gelen halka da 5 000 file ve bez
çanta verilmiþtir. Yine ayný gün pazarýn tüm
çevresi naylon poþetin doðaya verdiði zararý
anlatan afiþlerle donatýlmýþtýr.
Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan tespitte
kentimizde 22.500 ilköðretim öðrencisinin olduðu
tespit edilmiþtir. Belediye Baþkanýmýz henüz
naylon poþet kullanma alýþkanlýðý edinmemiþ
olan öðrencilere hitaben bir mektup kaleme
almýþtýr. Mektup tüm öðrencilerin adlarýna yazýlmýþ
zarflar içinde ayrý ayrý gönderilmiþtir.
Belediye Baþkaný her hafta en az bir gün belirlenen
güzergah üzerindeki esnafý ziyaret ederek kese
kaðýdý, kaðýt torba daðýtýmý yapmýþ, naylon poþetin
çocuklarýmýzýn yaþayacaðý gelecekte doðayý nasýl
tehdit ettiðiyle ilgili açýklamalarda bulunmuþtur.
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Yapýlan çalýþmalarda evlerde sonradan
kullanýlmak üzere biriktirilmiþ çok sayýda naylon
poþet olduðu tespit edilmiþtir. Bu stoklarýn
eritilmesine yönelik, 10 kullanýlmýþ naylon poþet
getirene, bir file, ya da þýk bir bez torba verileceði
duyurularak haftada bir gün kentin en iþlek
yerlerinde kurulan stantlarla stoklar eritilmiþtir.
Çalýþmalarda 2 000 000 civarýnda naylon poþet
toplanmýþtýr. Toplanan poþetler doða dostu üretim
için fabrikalara gönderilmiþtir.
Yine ilköðretim öðrencileri için içinden kaðýt
mesaj çýkan þýk kalemler yaptýrýlýp daðýtýlarak,
çocuklarýn ev halký üzerinde baský oluþturulmasý
hedeflenmiþtir.
Kampanya sürecinde sponsorlarýn temin ettikleri
25 000 file, 150 000 bez torba, 500 000 oksobio doðada çözünebilir poþet, 75 000 adet kese
kaðýdý, 25 000 adet saplý kaðýt torba daðýtýlmýþtýr.
Kampanyanýn ilk 6 ayýndan itibaren zabýta
marifetiyle iþ yeri, pazar, alýþveriþ merkezlerinde
denetimler yapýlmýþtýr. Yapýlan denetimlerde ilk
6 ay içersinde naylon poþet kullanýmýnýn % 60
seviyesinde azaldýðý tespit edilmiþtir.
Kentimizde faaliyet gösteren iki adet toptan
ambalaj malzemesi satan müessesenin naylon
poþet satýþýný durdurduðu tespit edilmiþtir.
Uygulamanýn ilk altý ayýnda, Zabýta Müdürlüðüne
naylon poþet kullanan esnafla ilgili 168 þikayet
ulaþmýþtýr. Bu da halkýn konu ile ilgili bilincinin
arttýðýnýn ve kampanyanýn içinde yer alma
istekliliðini ortaya koymasý açýsýndan çarpýcý bir
örnektir.

Projenin Adý : Saðlýklý Kentsel Planlama
Genel anlamda kentsel dönüþüm; çarpýk yerleþim
alanlarý ve eskiyen kent kýsýmlarýný yeniden inþa
ve restore etmek amacýyla uygulanan strateji ve
eylemlerinin bütünü olarak genel bir tanýma
sahiptir. Deprem riski yüksek bir bölge olan
Karþýyakamýzda eskiyen kent dokusunun çarpýk
kentleþmeye neden olduðu bölgelerde yaþanýlabilir
mekanlar yaratmak kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu
kapsamda;
Eskiyen kent dokusunu yenilemek,
 Bölgede yaþayan insanlarýn yine ayný bölgede
yaþamalarýný saðlamak,
 Bölgenin ihtiyacý olan donatý alanlarýný
karþýlamak,
 Kentsel yaþam kalitesini yükseltmek,
 Bölge insanýna ekonomik gelir saðlayabilecek
mekanlar yaratmak gibi hedefleri içerisinde
barýndýrmak amacýyla Cumhuriyet, Örnekköy,
Alaybey mahallelerinde kentsel dönüþüm ve
yenileme çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr. Özellikle
Ýzmir Afet Riskini azaltma eylem planý çalýþmalarý
kapsamýnda Ýzmir Ýli için seçilen 3 pilot bölgeden
biri olan Alaybeyde, Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ýzmir Þubesi tarafýndan bina taramalarý yapýlmýþ
ve taranan 259 binadan %55inin inþaat kalitesinin
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zayýf, %4ünün iyi olduðu sonucuna varýlmýþtýr.
Ýzmir Ýlinde yapýlan Ýzmir Afet Riskini Azaltma
Sempozyumunda (7-8.12.2010) seçmeli olarak
incelenen Karþýyaka Ýlçesi, Alaybey Mahallesinde
144 binanýn inþaat kalitesinin zayýf olduðu
açýklanmýþtýr.
5902 sayýlý kanun ile gerçekleþtirilmesi amaçlanan

en önemli hedeflerden biri; ülkemiz afet
yönetiminin müdahale ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn
bir adým önüne geçerek afet ve acil durum
tehlikeleri ve risklerinin tespitinin, yönetiminin
etkin ve doðru bir þekilde yapýlmasý suretiyle Afet
ve Acil Durum zararlarýnýn asgari düzeye
indirilmesini saðlamaktadýr.Karþýyaka
Belediyesince bu çalýþma sonrasý da olasý afetin
doðuracaðý risklere karþý afet zararlarýnýn en aza
indirilmesine yönelik Çevre Þehircilik Müdürlüðü,
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Mimarlar
Odasý gibi birçok kurum ve kuruluþla yazýlý irtibata
geçilerek iþbirliði talep edilmiþtir. Bu baðlamda
Karþýyaka Ýlçe sýnýrlarýnda belirlenen bir alanda
hak sahipliði, bina kalitesi, ruhsat durumu gibi
analiz çalýþmalarýna paralel olarak Ýnþaat
Mühendisleri Odasý ile Belediye arasýnda alandaki
binalardan karot alýnmasýna iliþkin protokol
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imzalanmýþtýr.
Bu çalýþmalara ek olarak kentsel kullaným
alanlarýnýn eþitsizliði, kent dokusunun eski olmasý,
binalarýn ekonomik ömrünü tamamlamasý, dar
ve kaldýrýmsýz yollarýn yarattýðý ulaþým sorunlarý
göz önüne alýnarak Alaybey, Tersane, Tuna ve
Donanmacý Mahallelerini kapsayan yaklaþýk 45
hektarlýk bir alanda  Alaybey Bölgesi kentsel
Yenileme  proje çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.
Projenin Adý: Deprem Çalýþmalarý
Belediyemiz doðal afetleri en az zararla
atlatabilmek, olasý bir doðal afet sonrasýnda
gerekli acil müdahaleyi zamanýnda yapabilmek,
halkýn bilinçlendirilmesini saðlayabilmek amacýyla
çok yönlü çalýþmalarýný koordineli ve ciddi bir
þekilde sürdürmektedir.
Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durakýn
göreve gelmesinden sonra baþlatýlan bu tarz
projelerin ilki Manisa Belediyesi ile imzalanan
Afete Karþý Kardeþ Þehir Protokolü olurken bunu
sýrasýyla diðer önemli hizmetler izlemiþtir.
Karþýyaka Belediyesinin bugüne kadar yapmýþ
olduðu çalýþmalar þunlar olmuþtur;
1) Türkiyede Ýlk Kez Afete Karþý Kardeþ Þehir
Protokolünü Ýmzaladýk
2) Doðal Afet Merkezi- Arama Kurtarma
Ekipmanlarý ve Doðal Afet Müdahale ekibi
Karþýyaka Belediyesi, ilçeye 17 Aðustos 2011
tarihinde Örnekköy Þantiye Tesislerinde bir Doðal
Afet Merkezi kazandýrdý.

Arama Kurtarma Ekibi

Deprem senaryosu
4)Uydu Haberleþme Telefonlarý
Karþýyaka Belediyesi olasý bir afet anýnda GSM
operatörlerinin kesilmesi ve eriþim sýkýntýsý
nedeniyle belediyeye 12 adet uydu haberleþme
telefonu almýþtýr. Bu telefonlar sayesinde doðal
afetlere müdahale konusunda kiþi ve kurumlar
arasýnda iletiþim kopukluðunun önüne geçilmesi
hedeflenmektedir.
5) Afet Toplanma Bölgeleri, Tanýtýcý Levhalar
Karþýya Belediyesi yine olaðanüstü doðal afet
durumlarýnda ilçenin 33 merkezi noktasýna afet
sonrasý toplanma bölgeleri oluþturmuþtur.

Projenin adý : Ulusal Yarýþma  Dön Çöp Dön
de ödüller sahiplerini buldu. Eski eþyalar yeni
tasarýmlarla yeniden hayat buldu.
Belediyemiz ve Yaþar Üniversitesi iþbirliðiyle geri
dönüþümü özendirmek, çevre bilincine dikkat
çekmek amacýyla Dön Çöp Dön isimli proje
yarýþmasý düzenlendi.
Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük ilgi gören
yarýþmaya 78 kiþi müracaat etti. Yarýþmaya
baþvurular Eskiþehir, Antalya, Trabzon, Akçaabat,
Ankara, Konya, Ýzmir vb. bir çok ilden yapýldý.
Yarýþma için baþvurular Haziran 2011 de baþladý
21 Kasým 2011 de son buldu. Birçok kiþinin
eskidiði veya hoþa gitmediði için attýðý plastik,
tahta, metal, elektronik her türlü eþya, yarýþma
için kiþinin zengin hayal gücü ile buluþarak saðlýk
koþullarýnda uygun biçimde tasarlandý.
Sanatsal Tasarým kategorisi Kullanýlabilir Eþya Tasarýmý
Kategorisi
1. Osman Ertöz
1. Anýl Aydemir
2. Gizem Tekeli
2. Selma Çalýker
3. Fýrat Eren Gül
3. Ayþe Mutluevlat
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Kullanýlabilir Eþya Tasarýmý 1. si

Sanatsal Tasarým kategorisi 1.si
Projenin Adý : Otizmli Çocuklara Yönelik Yapýlan
Atla Terapi Çalýþmalarý (TAY PARK )
ODER (Otistik Çocuklarý Koruma ve Yönlendirme
Derneði) ve Ýzmir Otizm Spor Derneði ile yapýlan
protokoller çerçevesinde otizmli çocuklara
haftanýn 5 günü ( cumartesi- Pazar hariç ) Tay
Park  ta bulunan manej alanýmýzda atla terapi
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yapýlan terapi
çalýþmalarý karþýlýðýnda herhangi bir ücret
alýnmamaktadýr.
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Bu amaçla Veteriner Ýþleri Müdürlüðünün tüm
personeline Otizm konusunda dernek yetkililerince
eðitim verilmiþtir. Ayrýca at antrenörümüz
engellilerle terapi çalýþmalarý konusunda Binicilik
Federasyonunun eðitim kursuna gönderilerek
sertifika almasý saðlanmýþtýr. Otizmli çocuklarla
yapýlan çalýþmalarda dernek eðitmenleri de hazýr
bulunmaktadýr. Çalýþmalarda 4 adet Pony at
kullanýlmakta, 2 antrenör ve 2 seyis görev
yapmaktadýr.
Otizmli çocuklara yönelik yapýlan atla terapi
çalýþmalarýmýzdan 78 çocuk yararlanmakta olup,
terapi çalýþmalarý düzenli þekilde devam
etmektedir. Yaklaþýk 8 aydýr devam eden
çalýþmalar sonucunda çocuklarda pozitif geliþimler
aileleri ve eðitmenlerince de dile getirilmektedir.
Otizmli çocuklarla yapýlan çalýþmalarda,
çocuklarýn fiziksel, duygusal, soysal ve kültürel
kazanýmlar edinmesi yanýnda, sosyal çevreleri
ile buluþmalarý ve toplumda farkýndalýk yaratýlmasý
hedeflenmiþtir.
Atla terapi çalýþmalarý zihinsel veya bedensel
engelli çocuk sahibi ailelerden yoðun ilgi görmüþ
ve bu yönde gelen taleplerin karþýlanabilmesi
amacýyla planlamalara baþlanmýþtýr.

Projenin Adý : Fiziksel Aktiviteler Motorsikletliler
Kadýna Þiddete Hayýr  Dedi
Ýzmir-Karþýyaka 1 Motorsiklet Festivaline Katýlan
Motosikletliler Kortej Yapýp Kentte Tur Attý
Karþýyaka Belediyesi ile Ýzmir Motor Grubu
iþbirliðiyle düzenlenen Ýzmir Karþýyaka 1.
Motosiklet Festivaline katýlan motosikletliler,
Türkiyede ilk kez Kadýna Þiddete Hayýr diyerek
kortej yapýp kent içinde tur attý. Yamanlar Köyü
piknik alanýnda üç gün sürecek festivale ülkemizin
birçok il ve ilçesinden, yurtdýþýndan
700
motosiklet ile yaklaþýk 1200 kiþi katýldý. Ýlk gece
kamp ateþi yakýp saat 04.00lere kadar müzikler
eþliðinde danslar yapan motosikletliler, bugün
de kortej yapýp sokaklarda gösteriler
gerçekleþtirdi. Karagöl yolundan Girne
Caddesine, daha sonra sahilden Maviþehire
kadar konvoy halinde giden motosikletliler,
Bostanlý Demokrasi Meydanýna geldi. Daha sonra
motosikletliler yine konvoy halinde Cemal Gürsel
Caddesinden Yunus Heykellerinin bulunduðu
Þehit Diplomat Erdoðan Özen Meydanýndan
Girne Caddesine, oradan da konakladýklarý
Yamanlar Daðý Piknik alanýna geçti.
Alanda ise en yavaþ giden motosiklet, kovalarla
dökmeden su taþýma gibi birçok ilginç yarýþmalar
yapýldý. Art Motor Akademi eðitmenleri
motosikletlilere güvenli sürüþ teknikleri semineri
verdi. Gecede de motosikletliler için besteler

yapan Ogün-Bülent-Görgün grubu sahne aldý.
Gece boyunca müzik gruplarý sahnede müzikler
çaldý.

Projenin Adý: Karþýyaka Her Yýl Bisikletle
Þenleniyor.
Karþýyaka Belediyesinin organizasyonu ile her
yýl yapýlan ve herkese açýk olan 7den 77ye
bisiklet turu ilçenin vazgeçilmez spor
aktivitelerinin baþýnda geliyor.
Geçtiðimiz yýl þenlik Yol Verin Geçelim ismiyle
bir kampanyaya dönüþtü. Kent genelinde motorlu
taþýt yerine bisiklet kullanýmýnýn teþvik edilmesi,
yeni yollar ve bisiklet otoparklarýnýn yapýlmasý
konularýna dikkat çekildi.
Bisiklet turu Karþýyaka vapur iskelesi ve Anayasa
meydanýný takiben tekrar Bostanlý rekreasyon
alanýnda sona eriyor. Bisiklet turuna yaklaþýk her
yýl 500 kiþi katýlmaktadýr.
Tur sonunda çekilen kuralarla 3 kiþiye bisiklet
hediye edilmektedir.
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Bisiklet faaliyetleri

Sahilde spor
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KIRIKKALE BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Veli KORKMAZ

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
 Dünya Saðlýk Örgütü Saðlýklý Þehirler Projesi
ana kriterlerini yerelde hayata geçirebilmek ve
uygulanmasýný saðlayýcý koordinasyonu
üstlenmek,
 Herkes için saðlýk ilkesinden yola çýkarak
kentte yaþayanlarýn yaþam kalitesini
yükseltmeyi hedefleyen program ve projeleri
hayata geçirmek,
 Saðlýklý kent ilke ve politikalarýnýn yerel
düzeyde uygulanmasýný saðlayarak, þehrimizin
fiziki ve sosyal sorunlarýnýn giderilmesine yönelik
projeler üretmek,
 Kentlilik bilinci ve Saðlýklý Kent Kimliðinin
oluþmasýna katkýda bulunmak için sivil toplum,
kamu kuruluþlarý iþbirliðini saðlayarak projeler

Feyza DEMÝRCÝOÐLU

Proje Koordinatörü
geliþtirmek,
 Üyesi olunan Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði
ile iliþkileri yürütmek ve birliðe aktif katýlýmý
saðlamak, ilgili toplantý ve organizasyonlarda
belediyeyi temsil etmek,
 Proje kapsamýnda edinilen bilgi ve deneyimleri
diðer üye kentlerle paylaþmak,
 7-Ofis bünyesindeki yazýþmalarý yürütmek
ve evrak akýþýný saðlamak
ORGANÝZASYON YAPISI
Kýrýkkale Belediye Baþkanlýðý bünyesinde
görev yapan Saðlýklý Kentler Proje
Koordinatörlüðümüz; 1 Proje Koordinatörü, 1
Halkla Ýliþkiler Personeli olmak üzere 2 personel
ile hizmet vermektedir.
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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FAALÝYETLER
Proje adý: Atatürk Bulvarý Peyzaj Düzenlemesi
Proje Hedefi: Saðlýklý Kentsel Tasarým, Planlama
ve Çevre
100 dekarlýk bir alanda çok amaçlý, hem þehrin
merkezinde estetiði ve çaðdaþlýðý buluþturan bir
çizgi de hem de insanlarýn rahatça gezinti
yapabileceði, dinlenebileceði, yeþil alanlara sahip,
þehrimize nefes aldýrabilen saðlýklý bir ortam
yaratmayý hedefleyen bir projedir. Atatürk
Bulvarýndan Cumartesi pazarýnýn kalkmasý ile
birlikte bu alanda yürüyüþ yollarý, spor sahalarý,
amfi tiyatro, yeþil alanlar, havuzlar, oturma ve
dinlenme yerlerini kapsayan çevre düzenlemesi
gerçekleþtirilmiþtir. Mevcut yeþil doku korunarak
ek aðaçlandýrma ile zenginleþtirilmiþtir.
Atatürk Bulvarý projesi, kullaným açýsýndan 3
bölüme ayrýlmýþtýr.
1. bölümde havuz önünde lale deseni þeklinde
bir meydan ve peyzaj düzenlemesi ile büyük
kamelya havuz aksýna yerleþtirildi. Saat kulesi
24 saat aydýnlatýlarak etrafýndaki su oyunlarý ile
görsel bir þölen yaratýlmýþ, etrafýna çok sayýda
oturma alanlarý yerleþtirilmiþtir.
2. bölüm daha çok ailelerin vakit
geçirebilecekleri bir alan olarak tasarlanmýþtýr.
15 adet kamelya,3 adet çocuk oyun grubu, çocuk
su oyunlarý parký, kafeterya, 11 metre çapýnda
su gösterilerinin olduðu havuz, 12 m yüksekliðinde
saat kulesi, büyük kamelya ve havuz kenarýnda
gösteri platformu yer almaktadýr.
3. bölüm daha çok hareketliliðin olduðu bir alan
olacak, özellikle spor yapmak isteyen insanlarýn
vakit geçirebileceði bir alan olarak tasarlanmýþtýr.
2 m geniþliðinde 400 m uzunluðunda bir koþu
yolu, 250m uzunluðunda eðrisel hatlý bir bisiklet
yolu, bisiklet yolu üzerinde gökkuþaðý tüneli
dediðimiz su gösterisi, mevcut bisiklet yolu
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bitiminde 20 adet aleti bulunan fitness grubu,
bisiklet yolunun diðer aksýnda çim amfi ve gösteri
platformu, çok sayýda aðaç, renkli aydýnlatma
elemanlarý, yapýlan banklar ve peyzaj
düzenlemesiyle birlikte halkýmýzýn hizmetine
sunulmuþtur.
Maliyeti: 10.615.000.-TL

Proje adý: Karþýyaka Kapalý Semt Pazarý
Uzay çatý sistemiyle yapýlan ve 5.000 m² kapalý
alana sahip olan Karþýyaka Kapalý Semt Pazarý
2
kýsa sürede tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr.
Maliyeti: 1.400.000.TL

Proje adý: Meyhoþ Park
Proje Hedefi: Saðlýklý Yaþam
Kent merkezinde bulunan meyve ve sebze halinin
yýkýlmasýyla ortaya çýkan alan yeniden
projelendirilerek dinlenme alaný haline getirilmiþtir.
1000 m2 alan üzerine oturtulan dinlenme alanýnda
WC, büfe, kameriyelerden oluþan oturma gruplarý
mevcuttur. Park alaný içinde yoðun bitkilendirme
çalýþmasý yapýlmýþtýr. Park çevresinde bir bölüm
otopark olarak inþa edilmiþtir. Aydýnlatma 3
metrelik ve 1 metrelik dekoratif aydýnlatma
elemanlarýyla saðlanmýþtýr. Meyhoþ Park binalar
arasýnda nefes alýnabilecek bir mekân haline
gelmiþtir.
Maliyeti: 80 000 TL

yapma hizmeti de sunulmuþtur. Bitkilendirme
çalýþmasý yapýlarak park çevresinde yeþil bir doku
kazandýrýlmýþtýr.
Maliyeti: 40 000 TL

2

Proje adý: Spor Ve Kondisyon Alanlarý

Proje adý: Sanayi Çocuk Parký
Sanayi Mahallesinde 2000 m lik bir alan üzerine
kurulmuþtur. Bölge halkýnýn ihtiyaçlarý göz önüne
alýnarak park içinde kameriyeler, oturma gruplarý
yerleþtirilmiþ olup, çocuklarýn güvenle
oynayabileceði modern çocuk oyun monte
edilmiþtir. Park içinde spor ve kondisyon aletleri
yerleþtirilerek bölge nüfusuna dýþ mekanda spor

Parklar; kamelyalar, oturma gruplarý, spor ve
kondisyon aletleri ve oyun gruplarý ile donatýlarak
fonksiyonel hale getirildi. Vatandaþlarýmýzýn
rahatlýkla gidebildiði hem dinlenme hem de spor
yapma imkanýna kavuþtuðu mekanlar haline
getirildi. Genciyle yaþlýsýyla herkesin spor
yapmasýna imkan saðlandý. Halkýn dýþ mekanda
spor yapmasýna imkan verecek 33 takým spor
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011
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ve kondisyon aleti monte edilerek kent nüfusunun
ihtiyaçlarýný gidermenin yaný sýra saðlýklý yaþam
ve sosyalleþme amaçlanmýþtýr. Spor ve kondisyon
aletlerinin bulunduðu parklarýn her semtte
yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor.
Maliyeti: 324 000 TL
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KOCAELÝ BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Cevat DURAK

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Kocaelinin
özelikle geliþmiþ sanayisinin bir dezavantajý
olarak kentteki hava ve deniz kirliliðinin en aza
indirilebilmesi amacýyla kentte çok ciddi projeler
yürütmüþtür. Bu projeler çerçevesinde 14 Mart
2008 tarihinde Kocaeli Büyükþehir Belediye
meclisinin almýþ olduðu kararla Kocaeli
Büyükþehir Belediyesinin Saðlýklý kentler
birliðine dâhil olma kararý oybirliði ile alýnmýþ
ve Saðlýklý Kentler Birliðinin 24-25-26 Nisan
2008 tarihlerinde Vanda gerçekleþen
toplantýsýnda birliðe üyelik oybirliði ile kabul
edilmiþtir. Bu süreç sonrasýnda Kocaeli Kent
Konseyi Genel Sekreteri Sedat YÜCEL proje
koordinatörü olarak belirlenmiþ ve bu görevi
üç yýl süresince yürütmüþtür. 2011 yýlý itibariyle

Serdar SEPETÇÝOÐLU

Proje Koordinatörü

Saðlýklý Kentler Birliði Koordinatörlüðü görevini
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Basýn Yayýn
Halkla Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý AB ve Dýþ
Ýliþkiler Þube Müdürü Bilal Barýþ yürütmektedir.
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Saðlýklý Kentler
Birliði Proje Ofisi Görevleri
 Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði misyonu ve
vizyonu doðrultusunda Sürdürülebilir Kalkýnma
ile Sürdürülebilir bir kent oluþturmak ,
 Yaþanabilir ve saðlýklý bir þehir oluþturmak
için tüm kentsel ve çevresel konularda
eþitsizlikleri azaltmak ve yoksullukla mücadele
etmek amacýyla, üye kentler arasýnda iþbirliði
saðlayarak ve diðer kentlerin deneyimlerini
paylaþarak güç birliði oluþturacak ortak projeler
üretmek,
 Geliþtirilecek projeler ile Kocaelindeki yaþam
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kalitesini yükseltmek ve güven ve huzur içinde
çevre, insan saðlýðý ve kültürel varlýða saygýlý,
nitelikli kentsel alt yapýya sahip, estetik ve konforlu
bir kent yaratmaya katkýda bulunmak,
 Kocaelinde ciddi bir sorun olan sanayi atýklarýnýn
þehir saðlýðý planý çerçevesinde Belediye-Sanayi
iþbirliði ile en aza indirilmesini saðlamak,
 Dezavantajlý olan kiþilerin yaþama ve çalýþma
koþullarýnýn geliþtirilmesini, fiziksel ve sosyal
çevrelerinin daha þanslý olan gruplarýn düzeyine
yükseltilmesi için çalýþmalar yapmak. Kentin
fiziksel koþullarýnýn, dezavantajlý kiþilerin
yaþamasýna uygun hale dönüþtürülmesine katkýda
bulunmaktýr.
ORGANÝZASYON YAPISI
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Saðlýklý Kentler
Birliði Ofisi 1 Saðlýklý Kentler Birliði Koordinatörü
ve bir proje koordinatörü ile çalýþmalarýný
yürütmektedir.

FAALÝYETLER
P r o j e n i n A d ý : G ý d a K o n t r o l P r o j e s i
Projenin Hedefleri:Tüketime sunulan gýdalarýn
son noktada deðil üretime baþlandýðýndan itibaren
hem üretim koþullarý hem de üretilen gýda ile ilgili
denetimlerinin yapýlmasý ve alýnan numunelerle
yapýlan analizleri neticesinde güvenle tüketiciye
ulaþmasý öncelikli hedefimizdir.
Proje Süresi: Gýda Kontrol Projesi Kocaeli
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaklaþýk 20
yýldýr uygulanmakta olup, halen tüm Kocaelinde
sürdürülmektedir.
Proje Ortaklarý: Kocaeli Büyükþehir Belediyesi,
Saðlýk Ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, Gýda
Kontrol Þube Müdürlüðü
Proje Sonuçlarý: Büyükþehir Belediyesinin ilgili
birimlerinden elemanlarýn katýlýmýyla yapýlan
denetimlerde gýda üretimi, depolamasý, satýþý
yapan iþyerleri ile toplu tüketim yapýlan iþyerleri
ve buralarda tüketime sunulan gýda maddeleri
denetlenmiþtir.2011 yýlý içerisinde toplam 4927
adet denetim gerçekleþtirilmiþtir
Ekmek ve ekmek çeþitleri ile unlu mamuller
üretimi yapan iþyerlerine yönelik denetimler
gerçekleþtirilmiþtir.

Kocaeli sýnýrlarý içerisinde lokanta, market, kasap,
v.b iþyerleri teknik ve hijyenik yönden
denetlenmiþtir.
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Gerçekleþtirilen bu denetimler sýrasýnda þüphe
edilen durumlarda, analizleri yapýlmak üzere
numuneler alýnmýþ, uygun koþullarda laboratuara
ulaþtýrýlmýþtýr.
Okullarýn açýlmasýyla, öðrencilere yönelik faaliyet
gösteren okul kantinlerinin de satýþ koþullarý ve
buralarda satýþa sunulan gýda maddeleri
denetlenmiþtir.

yapýlmýþtýr.
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Haller Þube
Müdürlüðü, Ýzmit ve Gebze Meyve Sebze
Hallerinde gýda maddesi olarak tüketilebilme
özelliðini kaybetmiþ gýda maddeleri kontrol
edilerek imhasý saðlanmýþtýr.
Yapýlan denetimlerde tüketime sunulmasý
sakýncalý görülen bozulmuþ, son kullanma tarihi
geçmiþ ya da üretim izni olmadan satýþa sunulmuþ
gýda maddelerine el konularak Kocaeli Büyükþehir
Belediyesi Zabýta Müdürlüðü nezaretinde imha
edilmiþtir.
Ýmha edilen miktar
6336,83
Kg
946,19
Lt
245
Adet
Gýda Kontrol Laboratuvarýmýzda 387 adet gelen
numunenin; Kimyasal, Mikrobiyolojik ve serolojik
analizleri yapýlarak sonuçlarý rapor haline
getirilmiþtir.

Halk pazarlarýnýn denetlenmesine yönelik program
çerçevesinde, belirli günlerde faaliyet gösteren
semt pazarlarý denetlenmiþtir.
Gýda üreten iþyerlerinin ruhsatlandýrýlmasý
aþamasýnda teknik personel desteði isteyen Ýlçe
Belediyeleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Baþkanlýðý Ruhsat Denetim Þube Müdürlüðünün
toplam 32 adet baþvurusu deðerlendirilmiþ gerekli
denetimler yapýlarak teknik destek saðlanmýþtýr.
Müdürlüðümüze vatandaþlar tarafýndan yazýlý
veya internet ortamýnda yapýlan 121 adet þikayet
baþvurusu deðerlendirilmiþ ve gerekli iþlemler
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Gýda kontrol laboratuarýmýzda gýda maddelerinin analizleri teknolojik geliþmeler takip edilerek,
modern cihazlarla yapýlmaktadýr.
Kocaeli Büyükþehir Belediyesinin ilgili birimlerinin gýda denetim alanýnda yaptýðý taramalarýn ilçelere
göre daðýlýmý ve yýllara göre grafikleri aþaðýda verilmiþtir.
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P r o j e n i n A d ý : A n n e l e r S ü t Y a r d ý m ý
Projenin Hedefleri:
 Her saðlýk ocaðýnýn, kendi sorumluluk
bölgesindeki hamileleri tespit ederek, onlarý týbbi
takibe almasý ve gerekli periyotlarda aþýlarýnýn
yapýlmasý,
 Anne ve bebekle ilgili hastalýklarýn baþýnda
önlenerek ve ileride hasta, özürlü çocuk doðum
oranlarýnýn düþürülmesi,
 Çaðdaþ toplumlarýn en önemli göstergelerinden
biri olan  bebek ölümlerinin en aza indirilmesi,
 Hem annenin hem bebeðin saðlýklý beslenmesine
katký saðlanabilmesi

Projenin Adý: Tedavi Ve Saðlýk Giderleri Yardýmý
Projenin Hedefleri: Ýlimizde yaþamakta olan ve
hiçbir sosyal güvencesi olmayan ya da sosyal
güvencesi olan fakat katýlým payýný
karþýlayamayacak durumda olan
vatandaþlarýmýzýn saðlýk ve tedavi harcamalarýný
karþýlamaktýr.
Proje Süresi: Proje 2005 yýlýndan beri devam
etmektedir.
Proje Ortaklarý: Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý
Proje Bütçesi: 2011 yýlý içerisinde 71 kiþinin
tedavi masraflarý karþýlanmýþ olup maliyeti
69.911.22 TL tutarýndadýr.
Proje Sonuçlarý: Ýlimiz sýnýrlarý içinde yaþayan
sosyal güvencesi olmayan veya katýlým payýný
karþýlayamayacak durumda olan
vatandaþlarýmýzýn, tedavi ve saðlýk giderleri
karþýlanarak vatandaþlara saðlýk hizmeti
sunulmasý saðlanmýþtýr.

Proje Süresi: Annelere süt yardýmý projesi 2005
yýlýnda baþlamýþ olup 2011 yýlý itibariyle halen
tüm Kocaelide devam etmektedir.
Proje Ortaklarý:18.10 2005 tarihinde Kocaeli
Büyükþehir Belediyesi ile Kocaeli Ýl Saðlýk
Müdürlüðü tarafýndan imzalanan protokol ile
gerçekleþtirilmektedir.
Proje Bütçesi: 2005 yýlýndan itibaren Annelere
Süt daðýtým organizasyonu sürmektedir. 2011
yýlýnda 3.774.392,64 TL tutarýnda süt yardýmý
anlaþmalý marketler aracýlýðý ile yapýlmýþtýr.
Proje Sonuçlarý: 2011 yýlý içerisinde 23.838
anneye doðum öncesi üç ayý ve doðumdan sonra
üç aylýk olmak üzere 6 ay boyunca ayda 12
Litreden toplam 72 Litrelik Süt Yardýmý
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saðlanmýþtýr. Böylelikle hem annelerin hem de
bebeklerin saðlýklý beslenmesine katký
saðlanmýþtýr.

Projenin Adý: Özürlülere Yapýlan Sosyal
Yardýmlar
Projenin Hedefleri:
 Özürlü vatandaþlarýmýza yapýlan yardýmlarla bu
kiþilerin sosyal hayata katýlýmlarýný desteklemek,
Özürlü vatandaþlarýmýzýn toplumla
bütünleþmelerini saðlamak,
 Özürlü bireylerin yaþam standartlarýný
yükseltmek hedeflenmektedir.
Proje Süresi: Özürlüleri yapýlan sosyal yardýmlar
2004 yýlýndan beri Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan baþlatýlmýþ olup, halen tüm Kocaelinde
devam etmektedir.
Proje Ortaklarý: Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý
Proje Bütçesi: 2011 yýlý içerisinde toplam 1368
engelli vatandaþa 466.526.98 TL tutarýnda
akülü/manüel tekerlekli sandalye, hasta bezi,
hasta yataðý, týbbi araç gereçler gibi bireysel
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ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr.
Proje Sonuçlarý: Engelli vatandaþlarýmýza yapýlan
yardýmlar neticesinde bu vatandaþlarýmýzýn
toplumdaki yerinin güçlendirilmesi saðlanmýþ
olup, engelli bireylerin bireysel ihtiyaçlarý
karþýlanmýþtýr.

 Projenin Adý: Hasta Nakil Hizmetleri
Projenin Hedefleri:
 Týbbi müdahale gerektirmeyen hastalarýn güvenli
olarak hastaneye ve hastaneden eve nakil
iþlemlerini güvenli bir þekilde gerçekleþtirmek
 Kocaeli il sýnýrlarý içersinde tüm etkinliklerde
görev almak, Tüm yýl spor müsabakalarýnda,
þenliklerde, konser alanlarýnda, alt yapý
çalýþmalarýnda, çeþitli tatbikatlarda, ramazan ayý
boyunca iftar çadýrýnda, ayrýca yaz döneminde
Kandýra sahillerinde, Kocaeli fuarýnda ihtiyaç
duyulan ve talep edilen her yerde kaliteli bir
hizmet sunmaya çalýþmak.
Projenin Süresi: 2004 yýlýndan beri Kocaeli
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlmýþ olup,
halen tüm Kocaelinde devam etmektedir.
Proje Ortaklarý: Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý

ARAÇ TÜRÜ
SAYI
Hasta Nakil Aracý (Hizmet Alýmý) 20
Hasta Nakil Aracý
5
Kullandýðýmýz Araç Sayýsý
25

Tablo 2: 2011 Yýlý Aylara ve Müfrezelere Göre
Taþýnan Hasta Sayýsý

Nakil Servisi Araç Durumu
Proje Bütçesi: 2011 yýlý içerisinde toplam 34395
hasta vatandaþa 466.526.98 TL tutarýnda hizmet
sunularak ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr.

Grafik 1: Yýllara Göre Taþýnan Hasta Sayýsý
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 Projenin Adý: Evde Bakým Hizmetleri
Projenin Hedefleri:
 Evde Bakým Hizmetleri sosyal ve ekonomik
açýlardan yoksulluk ve yoksunluk içindeki
bireylere yönelik olarak sunulan modern bir
tedavi-bakým-destek sistemidir.
 Evde bakýmla hastanýn saðlýk bakým sürekliliðini
saðlamak, hastadaki problemleri daha erken
saptamak, iyileþmeyi hýzlandýrmak ve hasta ve
hasta yakýnýnýn bakýma katýlýmý saðlamak
amaçlanmýþtýr.
 Hastaneden taburcu edilen, yaþlýlýk, kronik
hastalýk, özürlülük gibi yataða baðýmlý hastalarýn
ihtiyaç duyduðu hizmetleri hastaya ulaþtýrmak
temel anacýmýzdýr.

Projenin Süresi: Pilot bir çalýþma olarak 20 Eylül
2006 tarihinde Gebze bölgesinde baþlatýlan, 2007
yýlýnda tüm Kocaeline yaygýnlaþtýrýlan çalýþma
halen devam etmektedir.
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Proje Ortaklarý: Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý ve
Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile koordinasyonlu bir çalýþma
sürdürülmektedir.
Proje Bütçesi: 2011 yýlý içerisinde toplam 17185
hasta vatandaþa 692.339,00TL tutarýnda hizmet
sunularak evde bakým hizmetleri karþýlanmýþtýr.

Tablo 1: 2011 Yýlý Aylara Göre Evde Bakým
Hizmeti

Grafik 1: Yýllara Göre Doktor Deðerlendirme
Hizmeti Ziyareti Sayýsý

Grafik 2: Yýllara Göre Hemþirelik Hizmeti Ziyareti
Sayýsý

Tablo 2: Yýllara Göre Evde Bakým Hizmetleri
Ziyaret Sayýlarý

Grafik 3: Yýllara Göre Ziyaret Sayýsý
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Tablo 3: Yýllara Göre Evde Bakým Hizmetleri
Maliyetleri
YILLAR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM
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MALÝYET TUTARLARI
(KDV Hariç))
121.778,24
606.565,69
1.548.287,11
2.057.658,91
3.005.365,86
692.339,00
8.031.994,81
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Grafik 8: Yýllara Göre Maliyet Tutarlarý

MUDANYA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Hasan AKTÜRK

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI
Mudanya Saðlýklý Kentler Proje Koordinatörlüðü
faaliyetlerini gerçekleþtirmek için sahip olduðu
imkanlar çerçevesinde görevlerini
sürdürmektedir. Faaliyet gösterdiði alanlar
içerisinde;
A-Önemseyen ve Destekleyici Çevreler
 Tüm çocuklar için daha iyi sonuçlar
 Yaþ dostu þehirler
 Göçmeler ve Sosyal Bütünleþme
 Aktif Vatandaþlýk
 Saðlýk Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler
 Saðlýk bilinci
B-Saðlýklý Yaþam
 Bulaþýcý olmayan hastalýklarýn önlenmesi
 Yerel Saðlýk Sistemleri
 Dumansýz Þehirler
 Alkol ve Uyuþturucu
 Aktif Yaþam

Dr. Neþe TÜREYENGÝL

Proje Koordinatörü

 Saðlýklý gýda ve beslenme
 Þiddet ve yaralanmalar
 Saðlýklý ortamlar
C- Saðlýklý Kentsel Çevre ve Tasarým
 Saðlýklý Þehir Planlamasý
 Barýnma ve Dönüþüm
 Saðlýklý Ulaþým
 Ýklim deðiþikliði ve kamu saðlýðý ile ilgili
acil durumlar
 Güvenlik
 Gürültülü ve kirliliðe maruz kalma
 Saðlýklý Kent Planlamasý
 Yaratýcýlýk ve Aranabilirlik
ORGANÝZASYON YAPISI
Mudanya Saðlýklý Kentler Proje
Koordinatörlüðünde 1 Proje Koordinatörü ve
sekreter olmak üzere toplam iki kiþi görevlidir.
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FAALÝYETLER
Destekleyici Çevreler
 Etkinlikler halk ile paylaþýlmaktadýr.
 Resmi, dini ve Mudanya´ya özgü günlerde konser
ve gösteri programlarý düzenlemektedir.
 Kardeþ þehirleri ziyaret ve rehberlik programlarý
hazýrlanmaktadýr.
 Ýlçe merkezi ve çevresinde basýn yayýn
çalýþmalarý gerçekleþtirilmektedir.
 Kültür ve Sanat çalýþmalarý sürmektedir.
 Ülkü mahallesin de kütüphane kurulmasý
projesine baþlanmýþtýr.
Saðlýklý Yaþam
 Yoksul vatandaþlara imkanlar ölçüsünde sosyal
yardýmlar yapýlmaktadýr.
 Mudanya Belediyesi Kreþinde çocuklara okul
öncesi eðitim verilmektedir.
 Zabýta çalýþmalarý sayesinde açýkta satýlan
yiyeceklerle mücadele edilmektedir.
 Semt pazarlarý denetlenmektedir.
 Asker ailelerine yardýmlar sürmektedir.
 Sokak köpekleriyle ile mücadele merkezleri
açýlmýþtýr.
Kentsel Tasarým Planlama ve Çevre
 Mudanyaya yakýþýr kapalý Pazar yerleri
yapýlmýþtýr.
 Çeþitli mahallelerde muhtelif alanlara park ve
çevre düzenlemeleri yapýlmýþtýr.
 Engelsiz Park Güzelyalý mahallesinde
açýlýþmýþtýr. Park içine tekerlekli sandalye ile de
girebilecek bir oyun gurubunun yaný sýra fitness
ekipmanlarý da konulmuþtur. Engelsiz Parkta
halter aleti, kol, ayak çalýþtýrma aleti, arabalý
kaldýraç, el ayak bisikleti de bulunmaktadýr.
 Yenilenen araç parkuruyla çöpler 2011 yýlý
itibariyle belediye tarafýndan toplanmýþtýr ve 1
milyon TL tasarruf edilmiþtir. Her türlü donanýma
sahip jeneratörlü ve sýcak sulu mobil cenaze
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yýkama aracý hizmete baþlamýþtýr.
 Mudanyada günlük 90 fizik tedavi ve 60
poliklinik hizmetinin yenileceði fizik tedavi merkezi
kurulmasý planlanmýþtýr.
 Tarihi dokuyu bozmadan dere temizliði,
kanalizasyon ve arýtma sistemleri, yeþil alan ve
park düzenlemeleri tretuvar bordur ve parke
çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 43 km tretuvar, 3 km
parke yol, 15,5 km ham yol düzenlemesi istinat
duvar ve çevre düzenlemesi gerçekleþtirilmiþtir.
 Tüm mahallelerde asfalt çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
36.8 km2lik alanda 63 bin ton asfalt dökülmüþtür.
 32 milyon TLlik BUSKÝ yatýrýmý yapýlmýþtýr.
Yapýlan yatýrýmlarýn 2 yýl içerisinde 50 milyon
TLyi geçecektir.
Pis su
Yaðmur suyu
Ýçme suyu
36.613 m
24.888 m
26.034 m
4.034.578 TL
4.649.5 TL
23.186.78 TL
 Çevre yolu kamulaþtýrmalarýnýn %88i
tamamlanmýþtýr.
 Mudanya yolu Tepederbent Mudanya arasýnda
kalan 3600 metrelik bölüme 85 direk dikilerek
aydýnlatýlmýþtýr.
 Mal bölgesi, eski zeytin hali restorasyonu ile
yeni yüzüne kavuþmuþtur. 27 adet dükkan ile
1350 m²lik meydan halka sunulmuþtur.
 Tekke-i Cedid Camii çevre düzenlemesi.
 Tekke-i2Atik Camii þadýrvan, çevre düzenlemesi.
 Hasan bey mahallesindeki tarihi Mirliva-i Mýsri
Hasan bey Camii restorasyonu.
 Tahir Paþa Konaðý müze olarak restore
edilecektir.
 Piknik alanlarý revize edilmiþtir.
G ü z e l y a l ý  d a
kentsel
dönüþüm
gerçekleþtirilmiþtir.
 Spor tesisleri yenilenmiþtir. Stad çimleri
onarýlmýþtýr.
 Tarýmsal amaçlý su kuyularý açýlmýþtýr.

2012 projeleri arasýnda, sahil bandý yenileme
çalýþmasý, Demirhane ve Yýldýztepe projeleri,
Hükümet Konaðý ve Kent meydaný
projelendirilmesi, ilçe stadýnýn üstünün
kapatýlmasý, Aydýnpýnara 100 yataklý Devlet
hastanesi yapýlmasý hedefleri bulunmaktadýr.
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MUÐLA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dr. Osman GÜRÜN

Belediye Baþkaný

Mehmet YILDIZ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Muðla Belediyesi Proje Uygulama Koordinasyon ekibinin koordinatörlüðü Saðlýklý Kentler Birliði
koordinatörlüðü görevini yürütmektedir.
ORGANÝZASYON YAPISI
Muðla Belediyesi Saðlýklý Kentler Birliði Proje ofisinde 1 halkla iliþkiler uzmaný, 1 þehir plancýsý,
1 arkeolog, 1 bilgisayar programcýsý, 1 ofis elemaný çalýþmaktadýr.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý: Atýk Sular Deðerlendiriliyor
Projenin Süresi: 2011-2014
Projenin Hedefleri: Çevreyi saygýyý hayata
geçirdiði tüm projelerinde temel ilke olarak
benimseyen Muðla Belediyesi, yeþil alan ve park
sulamalarýnda, atýk sularýn arýtýlmasý sonucu çýkan
deþarj suyu ile sulama sisteminin alt yapýsýný
hazýrlamýþtýr

Projenin Adý: "Yeni Kampüs" Projesi
Projenin Süresi: 2011----

Projenin Hedefleri: Muðla Belediyesi ve Türkiye
Toplum Hizmetleri Vakfý (TOVAK) iþbirliðiyle
Yeni Kampüs Projesini hayata geçiriyor. Ýlk
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etapta yirmi öðrenciye burs olarak verilen
çevrimiçi (online) eðitim paketi ile üniversiteye
hazýrlýkta tam desteðin saðlanmasý amaçlanýyor.
Ýnternet teknolojisi kullanýlarak uygulanan sistem
üzerinden sýnav konularýný gözden geçirmek,
örnek sorular incelemek, ünite bazýnda testler
çözmek ve deneme sýnavlarý ile durum
deðerlendirmek mümkün. Eðitim paketi bunlarýn
yaný sýra öðrencilere tercih listelerini hazýrlarken
ve tercihlerini belirlerken de yardýmcý oluyor
Projenin Adý: Atýk Yað Toplama
Projenin Süresi: 2011--Projenin Hedefleri: Muðla Belediyesinin
çalýþmalarýný uzun süredir devam ettirdiði Ambalaj
Atýklarý Yönetim Planý 03.10.2011 tarihinde, Çevre
ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan 31.08.2009
tarihli Ambalaj Atýklarý Yönetim Planý Formatýna
uygun bulunarak onaylanmýþtýr. Bu kapsamda
Ekim ayýnda, yýllardýr baþarý ile sürdürülen ve
kýsa adý YEKAP olan Yeniden Kazaným Projesi
çatýsý altýnda bu güne kadar tonlarca ambalaj
atýðý toplanarak ülke ekonomisine geri
kazandýrýlmýþ ve bu atýklarýn çöpe gitmesi
engellenmiþtir. 2 adet Atýk Toplama Kamyonu,
4 adet YEKAP Bisikleti, 450 adet YEKAP Bidonu
ve 150 adet YEKAP sepetine sahip çevre dostu
Muðla Belediyesi bu uygulamasý ile sadece
çevrenin korunmasýný saðlamamýþ ayný zamanda
vatandaþlara iþ imkâný yaratmýþtýr.

hafta kapsamýnda verilen ilk ödül olma özelliði
taþýyor. 12 Yýldýzlý Kent unvanýný alarak ülkemizde
bir ilki gerçekleþtiren Muðla Belediyesi geçtiðimiz
Aðustos ayýnda Türkiye Belediyeler Birliðinin
düzenlediði birçok belediyenin katýldýðý bir
toplantýda 12 Yýldýzlý Kent deneyimini aktarmýþtý.

Projenin Adý: Yeniden 12 Yýldýzlý Kent
Projenin Süresi: 15-22.10.2011
Projenin Hedefleri: Muðla Belediyesi 2011 Avrupa
Yerel Demokrasi Haftasý (AYDH) etkinliklerindeki
baþarýsý nedeniyle bir kez daha Avrupa Konseyi
tarafýndan 12 Yýldýzlý Kent unvaný ile
ödüllendirildi. 47 Avrupa Ülkesinde eþ zamanlý
olarak düzenlenen bu etkinliklerin bir parçasý
olan Muðla Belediyesi, ilk olarak geçtiðimiz yýl
etkinliklere katýlmýþ ve Paris, Strazburg, Belgrat
gibi büyük Avrupa kentlerine verilen bu unvaný
2010 yýlý ana temasý Ýklim Deðiþikliði ve Yerel
Yönetimlerin Katkýsý  konulu etkinlikleri ile
kazanmýþtý. Bu ödül ayný zamanda Türkiyeye

Projenin Adý: Arasta da II Adým
Projenin Süresi: 2011-2013
Projenin Hedefler: Muðla Belediyesi Muðla kültür
mirasýnýn korunup yaþatýlmasý adýna yaptýðý
önemli projelerden biri olan Arasta Projesinin ilk
etabýný tamamladýktan sonra þimdi de II. Etap
Cephe Yenileme Projesini hayata geçirecek.
Bu projenin, Arasta'da sosyal ve ekonomik
yapýnýn yeniden güçlendirilmesi için önemli bir
çalýþma olduðunu ifade eden Muðla Belediyesi
Sanat Tarihi uzmaný Esin Gençtürk Gümüþ Arasta
II. Etap Cephe Yenileme Projesi hakkýnda þunlarý
söyledi: I. Etap Cephe Yenileme Projesinde,
Muðla Kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan
Arasta'mýzda bulunan yapýlarýn çatý ve dýþ
cepheleri saðlýklaþtýrýlmýþ, dýþ cephe doðramalarý
ile tabelalar tek tip hale getirilmiþtir. Ayný zamanda
yol çalýþmalarý ile 1 yýl gibi kýsa bir zamanda I.
Etap Cephe Yenileme Projesini bitirilerek kültür
mirasýmýzda önemli bir yer tutan Arasta'nýn tarihe
olan yolculuðunda ciddi bir katký saðlamýþ olduk.
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Projenin Adý: Çevre Dostu Belediye
Projenin Süresi: 2011Muðla Belediyesinin çalýþmalarýný uzun süredir
devam ettirdiði Ambalaj Atýklarý Yönetim Planý
03.10.2011 tarihinde, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý tarafýndan 31.08.2009 tarihli Ambalaj
Atýklarý Yönetim Planý Formatýna uygun bulunarak
onaylanmýþtýr. Bu kapsamda Ekim ayýnda, yýllardýr
baþarý ile sürdürülen ve kýsa adý YEKAP olan
Yeniden Kazaným Projesi çatýsý altýnda 172 ton
ambalaj atýðý toplanarak ülke ekonomisine geri
kazandýrýlmýþ ve bu atýklarýn çöpe gitmesi
engellenmiþtir. 2 adet Atýk Toplama Kamyonu,
4 adet YEKAP Bisikleti, 450 adet YEKAP Bidonu
ve 150 adet YEKAP sepetine sahip çevre dostu
Muðla Belediyesi bu uygulamasý ile sadece
çevrenin korunmasýný saðlamamýþ ayný zamanda
vatandaþlara iþ imkâný yaratmýþtýr.

Muðla Belediyesi þimdi de, Ambalaj Atýklarý
Yönetim Planý doðrultusunda Çevre Koruma ve
Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý (ÇEVKO)
ve Lisanslý Firma EGDAÞ iþbirliði ile yeni bir
uygulamayý hayata geçirmiþtir. Aylýk ortalama
172 ton toplanan ambalaj atýklarýnýn 250 tona
çýkartabilmesini amaçlayan ve 21 Kasým,
Pazartesi günü Her Atýk Çöp Deðildir sloganý
ile baþlayan proje doðrultusunda 9 kiþilik ekip
oluþturulmuþ ve ev ev dolaþýlarak vatandaþlara
200

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

ambalaj atýklarý ile ilgili broþür daðýtýmýna
baþlamýþtýr. Bu çalýþmada günlük 1.400 adet
broþür ile iki hafta boyunca yaklaþýk 20.000 adet
broþür daðýtýlmasý hedeflenmektedir.

Projenin Adý: Çevre Dostu Belediye
Projenin Süresi: 2011Muðla Belediyesi saðlýklý çevre politikalarýný her
alana taþýmak amacýyla Bez Torba Kulanýmý
kampanyasýný baþlattý. Koruma kuruluþlarýnýn
araþtýrmalarýna göre dünyada plastik torba
kullaným adedi yýlda kiþi baþý 167 adettir.
Kullanýlmýþ poþetlerin geri dönüþümü ile de yalnýz
siyah poþet yapýlabilmektedir ve bu poþetler
diðerlerine göre çevre ve insan saðlýðýna daha
zararlý olabilmektedir. Türk Gýda Kodeksi 19.
maddesinin (d) bendinde kesinlikle gýda
ambalajýnda kullanýlmasýna izin verilmeyen ve
çöplerden toplanan eski poþet ve naylon
parçalarýndan siyah poþetler yapýlmaktadýr. Bu
þekilde imal edilen siyah poþetler ise içeriðinde
oflutoksin gibi son derece zararlý mikrotoksinler
barýndýrmaktadýr. dedi
Esasen 16 Kasým 1997 tarihli 23172 sayýlý Resmi
Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Türk Gýda
Kodeksinin 24. maddesinde gýda ile temasta
kullanýlan plastiklerin yüksek molekül aðýrlýklý
polimerlerden olmasý gerektiði bilgisini paylaþan
Baþkan Gürün. Çukurova Üniversitesi Çevre

Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezinin
yaptýðý araþtýrmaya göre kanserojen madde içeren
poþetlerin, doðada çözülmesi 1000 yýldan fazla
zaman almaktadýr. Ülkemizde plastik poþetlerin
kullanýlmasý çok yaygýndýr. Rastgele çevreye
atýlan poþetler rüzgârýn etkisi ile kolayca doðaya
yayýlmaktadýr. Bu durum hem doðada kötü
görünüm oluþturmaktadýr hem de doðaya daðýlan
bu plastiklerin çözülmesi uzun sürerek kalýcý
kirliliðe neden olmaktadýr
Baþkan Gürün, Belediyemizin, Ülkemize örnek
olan Yeniden Kazaným Projesi kapsamýnda
(YEKAP) aylýk 180 ton ambalaj atýðý
toplamaktayýz; bunun yaklaþýk 3 tonu plastik
torbadýr ve geri dönüþümde kullanýlmaktadýr.
Günlük yaklaþýk 80 ton oluþan atýðýmýz için
yaptýðýmýz karekterizasyon çalýþmalarýnda ise
günlük atýk miktarýmýzýn %6sýnýn yani 4,8 tonunun
plastik torba olduðu ortaya çýkmýþtýr. Kýsacasý
günlük 4,8, ton plastik torba çöpe girmekte ve
Muðlamýzý en az 1000 yýllýk süre için
kirletmektedir. Bu nedenle sosyal sorumluluk
projelerimiz kapsamýnda Kötekli Pazar yeri
açýlýþýnda hayatý poþetleyin sloganý ile daðýtýmýný
yaptýðýmýz bez torbalarýn devamý niteliðindeki
alýþ veriþ fileleri ile plastik torba kullanýmýný en
aza indirmek için halkýmýza ücretsiz daðýtýmýný
gerçekleþtirmekteyiz.
Projenin Maliyeti:
Projenin Adý: Ulaþýma Saðlýklý Dokunuþ
Projenin Süresi: 2011Muðla Belediyesi toplu ulaþýmda hizmet veren
belediye araçlarý ve özel denetimli halk araçlarýna
dezenfeksiyon uygulamasýna baþladý. Toplu
taþýma araçlarýnda altý ayda bir periyodik þekilde
yapýlacak projede halk saðlýðýna öncelik
verilmekte. Ayný sorumlulukla, toplam 50 olan
özel halk ve belediye araçlarýnda yýlda iki kere

dezenfeksiyon uygulamasý yaparak halkýmýzýn
toplu ulaþýmdan ideal saðlýk þartlarýnda
yararlanmasýný saðlanacaktýr.

Projenin Adý: Asar Daðý, Mobolla Ören Yeri
Yol Düzenleme
Projenin Süresi: 2011Mimar Ebru Soydaþ Çakýr ve Emre Batuhan
Çakýrýn gönüllü olarak hazýrladýklarý proje
kapsamýnda Hisar sokaktaki su deposunun
bulunduðu yerden baþlayan ve tepedeki Ortaçað
kalesine kadar devam eden 1 kmlik patika yolda
ahþap transferlerle basamaklar yapýlýyor, taþ
istinat duvarlarý ile yolun güvenliði saðlanýyor,
patika boyunca yönlendirme ve bilgilendirme
tabelalarý yerleþtiriliyor, projede belirlenen
noktalarda seyir teraslarý oluþturuluyor.
Ahþap basamaklarýn büyük oranda bitirildiðini,
istinat duvarlarýnýn yapýmýna baþlandýðýný ve seyir
teraslarýnýn yerlerinin belirlendiðini belirten proje
danýþmaný Esin Gençtürk Gümüþ, Projemiz
tamamlandýðýnda, travers merdivenler ve peyzaj
düzenlemesi ile Muðla kültür turizmi adýna önemli
bir geliþme saðlanmýþ olacak. Proje, önümüzdeki
aylarda baþlayacak olan arkeolojik kazý
çalýþmalarýný da güçlendirerek Mobolla ören
yerinin eski önemine kavuþmasýný da
saðlayacaktýr.
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hassasiyetimizi göstermesi bakýmýndan ayrýca
dikkate deðerdir.
Projenin Maliyeti:927.255 TL

Projenin Adý: Sonsuz Enerjimiz Güneþ ve
Arýtýlmýþ Su Ýle Park ve Bahçelerin
Projenin Süresi: 2011-2014
Muðla Belediyesinin Güney Ege Kalkýnma
Ajansýndan ( GEKA) Sonsuz Enerjimiz Güneþ
ve Arýtýlmýþ Su Ýle Park ve Bahçelerin Sulanmasý
Projeleri için hibe aldý.
Muðla Belediyesi GEKAdan hibe almayý hak
ettiði iki proje de çevreci projelerdir. Güneþ Evi
ve Hizmet Binamýzýn güneþ enerjisi ile dýþ
aydýnlatmasýnýn saðlanmasý projelerinden sonra,
güneþ enerjisi konusunda bir ilke daha imza
atacak yeni bir proje baþlamaktadýr. Mezbaha
enerjisini güneþ enerjisinden elde edilmesini
saðlayacak proje Ýklim Dostu Kent unvaný alan
Muðla için örnek çalýþmalardan biri olacaktýr.
Ayrýca Arýtýlmýþ Su Ýle Park ve Bahçelerin
Sulanmasý Projesi su kullanýmý konusunda
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Projenin Adý: Ücretsiz SBS Kurslarý
Projenin Süresi: 2011Muðla Belediyesi ihtiyaç sahibi Ýlköðretim Okulu
7  8. sýnýf öðrencilerine yönelik verdiði kurstur.
Projenin Maliyeti: 6.720,00 TL
Muðla Belediyesi atýk su deþarj sularý ile sulama
yapýlmasý konusunda çalýþmalara yaparak
sularýmýzýn etkili ve verimli kullanýmýný
saðlamaktayýz. Bu çalýþmalar doðrultusunda Uður
Mumcu Bulvarýndaki refüj ve yeþil alanlarda,
100mm HDPE ana hat ile 90 mm çapýnda
baþlayan boru döþeme yapýldý, yine bu alan için
su toplama depolarý yapým çalýþmalarý hýzla
devam etmektedir. Kullanma sularý için yaptýðýmýz
depolardan sonra suyun tasarruflu kullanmasý
adýna damlama sulama ve fýskiye, mikro sulama
yöntemleri kullanýlacaktýr
Geçtiðimiz dönemlerde yaþanan kuraklýk tehdidine
karþý þehrimizin deðiþik noktalarýna 9 adet
kullanma deposu, 2 terfi, 1 ana daðýtým deposu
ve 13 adet þehir içi daðýtým depolarýnýn olduðu
toplam 16 adet içme suyu deposunu yaptýklarýný
bunun sayesinde toplam 15350 ton içme suyu
tutma kapasitesine ulaþtýðýný, çalýþmalarýnýn
devam edeceðini ifade etti.

NÝLÜFER BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Mustafa BOZBEY

Belediye Baþkaný

Evrim EKÝZ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
1. DSÖ Saðlýklý Kentler Aðý ile iliþki ve iletiþimi saðlamak,
2. 2009  2013 yýllarý 5. döneminde bulunan DSÖ Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýnda çalýþmalar
yürütmek,
3. Üyesi olunan Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek ve birliðe aktif katýlýmý
saðlamak,
4. Saðlýðýn ve belirleyicilerinin yerel düzeyde geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi için araçlar üretmek,
hedefler belirlemek ve bu araç ve hedeflerin politik dayanýmlarla desteklenmesini saðlamak,
5. Saðlýklý kentler projesi uyarýnca saðlýk gösterge ve ölçütlerini içeren ve bunlar üzerinden
belirlenen hedefleri içeren Mart 2007 tarihli kent saðlýk profilini güncellemek.
6. 2008 yýlýnda hazýrlanan ve 2009-2013 yýllarýný kapsayan Nilüfer Kent Saðlýk Geliþim Planýnda
yer alan hedeflerin gerçekleþtirilmesini desteklemek.
7. Kent saðlýk geliþim planýnýn, diðer kent ve bölge planlarý ile entegrasyonunu saðlamak,
8. SED yöntemini etkinleþtirmek için çalýþmalar yürütmek.
9. Saðlýklý Kentler projesinin ana temalarý ile ilgili projeler üretmek ya da var olan projeleri
desteklemek,
10. Nilüfer Saðlýk Platformu Toplantýlarýný düzenlemek,
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203

11. Belediye bünyesinde Saðlýklý Kent Planlama ile ilgili çalýþmalarda yer almak,
12. Ýlgili toplantýlarda Belediyeyi temsil etmek,
13. Ofis bünyesindeki yazýþmalarý yürütmek ve evrak akýþýný saðlamak,
ORGANÝZASYON YAPISI
 Koordinatörlüðümüz bünyesinde 1 Koordinatör (Þehir Plancýsý) tam_zamanlý görev almaktadýr.
 Bunun dýþýnda gerektiðinde çalýþmalara dahil edilmek üzere Nilüfer Belediyesi ilgili birimlerinden
bir proje ekibi oluþturulmuþtur.
 Koordinatörlük Nilüfer Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðüne baðlý hizmet vermektedir.
 Koordinatörlüðe Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç.
Dr. Kayýhan PALA danýþmanlýk yapmaktadýr.

204

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

FAALÝYETLER
Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýnda 2011 yýlýnda
Eþitsizlikler konulu 3. Kent ve Saðlýk
Sempozyumunu düzenlemek, Nilüfer saðlýk
platformu toplantýlarý organize etmek, ulusal ve
uluslar arasý düzeyde toplantýlara katýlým ve DSÖ
5. Faz ana temasý olan Saðlýk ve Saðlýkta
Eþitsizlikler konusunda çalýþmalar yapmak
öngörülmüþtür.
Nilüfer Saðlýk Platformu
2011 yýlýnda Nilüfer Saðlýk Platformu toplantýsý
gerçekleþtirilmemiþtir.
Saðlýklý Kent Göstergelerine Göre Ýllerin
Karþýlaþtýrýlmasý Çalýþmasý
Bu çalýþmanýn amacý Türkiyede bulunan Ýller
bazýnda elde edilen saðlýðýn sosyal belirleyicileri
ve saðlýkla ilgili göstergeleri bir araya getirerek
karþýlaþtýrmasýný yapmak ve elde edilen sonuçlarla
mevcut durumu görsel olarak ortaya koyabilmek
olarak belirlenmiþtir. Daha önce Saðlýklý Kent
Göstergeleri üzerinden mevcut verilerin elde
edilerek karþýlaþtýrmasýnýn ve görselleþtirilmesinin
yapýlmamýþ olmasý çalýþmaya özgünlük
katmaktadýr. Çalýþmada çeþitli Kent Göstergeleri
taranarak 122 göstergeden oluþan bir Saðlýklý
Kent gösterge tablosu oluþturulmuþ ve bu
göstergelere iliþkin Türkiyede bulunan resmi
kurumlardan veri toplanmýþtýr. Toplanan veriler
Microstation V8 çizim ve tasarým programý ile
Türkiye haritasý üzerine iþlenmiþtir. Veriler konuya
ilgi duyan herkesin iller arasýndaki farklýlýklarý
algýlamasýný kolaylaþtýrmak için görselleþtirilmiþtir.
2012 yýlý Mart ayýnda çalýþmanýn geniþletilerek
makale haline dönüþtürülmesi planlanmaktadýr.
Seçilmiþ Saðlýklý Kentler ve Londra Üniversite
Koleji Arasýnda Ortaklýk
DSÖ Avrupa Saðlýklý Kentler Aðý Yýllýk Ýþ Ve

Teknik Toplantýsý sonucunda Belediyemiz DSÖ
Avrupa Saðlýklý Kentler Aðý ve Londra Üniversite
Koleji (Marmot Araþtýrma Ekibi) ile Saðlýk ve
Saðlýðýn Sosyal Belirleyicileri Avrupa Araþtýrmasý
ortaklýðýna davet edilmiþtir.
Çalýþmanýn hedefi ; Avrupa bölgesinden belirli
sayýda kent ve Marmot Araþtýrma Ekibi arasýnda
yerel saðlýkta eþitsizlikleri azaltmak ve saðlýkta
sosyal gradyandaki açýðý daraltmak için tutarlý
stratejiler, politikalar, uygulamalar geliþtirmede
ilerlemeyi ivmelendirecek yerel eyleme katkýda
bulunmak için etkin bir ortaklýk geliþtirmek olarak
belirlenmiþtir. Paydaþ kentler iyi uygulamanýn ve
yerel saðlýðýn geliþmesinde iþbirlikçi eylemin
örnekleri olarak ve Marmot Ekibi Avrupa Bölgesi
Araþtýrmasýnda aktif olarak en iyi uygulamayý
yaymak açýsýndan önemli rol oynayacaklardýr.
Çalýþmanýn kapsamý
1. Geniþletilmiþ web tabanlý ortak dayanýþma
2. Bir masaüstü analizi yürütmeyi ve mevcut ve
gelecekte saðlýkta eþitsizlikler stratejik planlarý,
uygulama planlarý ve izleme mekanizmalarýný
denetlemede destek
3. Saðlýkta eþitsizliklerle ilgili çalýþmada son
kanýtlarla ilgili düzenli brifingler
4. 3 ayda bir DSÖ Avrupa Araþtýrmasý ile ilgili
toplantýlar
5. Ýlgili literatür ve vaka çalýþmalarýna eriþimle
birleþik öðrenmeyi desteklemek için veri tabaný
6. 2011-2012 yýllarýnda 2 çevrimiçi (on-line)
danýþma konferansý
7. 6 güne kadar farkýndalýðý arttýrmak ve
ivmelenen deðiþim için güç oluþturmak için yerel
iþbirlikçi aðlar ve anahtar paydaþlar ile
konsültasyon
8. Yerel bireysel gereklilikleri yansýtan istek
üzerine, maliyetlendirilmiþ anlaþma pazarlýðý ve
her kent arasýnda ve Marmot Araþtýrma Ekibi ile
anlaþma
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9. Kapsamlý destek için her kente düþen ilk
tahmini maliyet paketi : 10.000 Ýngiliz Sterlingi
ve ulaþým ve masraflarýn maliyeti.
Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði Toplantýlarý
Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði Bursa Buluþmasý
Kentleþme ve Kentlerde Yaþam temasý ile 7-9
Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleþtirilmiþtir. 2 gün
süren toplantýya Belediyemizi temsilen Þeref
Tuzcu, Evrim Ekiz Gözler, Aþiyan Karaçay, Ýlknur
Yavuz ve Aylin Kýral katýlmýþlardýr.
Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði 7. Yýl Konferansý
2020 Saðlýk Politikalarý ve Yerel Seviyede
Saðlýðýn Yönetimi temasýyla 22-24 Eylül tarihleri
arasýnda Tepebaþýda gerçekleþtirilmiþ,
Belediyemiz adýna toplantýya Mustafa Bozbey,
Turgay Erdem, Prof. Dr. Kayýhan Pala ve Evrim
Ekiz Gözler katýlmýþlardýr.
Uluslar arasý toplantýlara katýlým
Avrupa Saðlýklý Kentler Aðý 5. Faz Saðlýklý Kentsel
Çevre Alt Aðý 1. toplantýsý Ýskoçyanýn Glasgow
kentinde 10-11 mayýs 2011 tarihinde
düzenlenmiþtir. Toplantýya Nilüfer Belediyesi
adýna Prof. Dr. Kayýhan Pala ve Evrim Ekiz Gözler
katýlmýþlardýr. Alt að çalýþmasýnýn amacý kent
planlamanýn saðlýk üzerindeki etkileri ile ilgili
deneyimleri paylaþmak ve kentsel çevrenin saðlýðý
geliþtirmek üzere nasýl kullanýlabileceðini bulup;
bu meselenin kanýt temelini oluþturma anlayýþýný
geliþtirmek ve saðlýkta eþitliðin kent planlama
politikasýna entegrasyonunu saðlamaktýr.
DSÖ Avrupa Saðlýklý Kentler Aðý Yýllýk Ýþ ve
Teknik Toplantýsý Yerel Düzeyde Yönetim :
Ýnsanlar, Yurttaþlar ve Saðlýk Deðerleri baþlýðý
altýnda Belçikanýn Liege kentinde 15-18 Haziran
2011 tarihlerinde düzenlenmiþtir. Nilüfer Belediyesi
adýna bu toplantýya Mustafa Bozbey, Turgay
Erdem, Aysel Okumuþ, Kayýhan Pala ve Evrim
Ekiz Gözler katýlmýþlardýr.
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Kent ve Saðlýk Sempozyumu
Kent ve Saðlýk konularýnda toplumu ve ilgilileri
bilinçlendirmeyi hedefleyen geleneksel Kent ve
Saðlýk sempozyumlarýnýn üçüncüsü Nilüfer
Belediyesi, Uludað Üniversitesi ve Bursa Tabip
Odasý iþbirliðinde Eþitsizlikler Kaçýnýlmaz mýdýr?
temasýyla 27-28 Mayýs 2011 gerçekleþtirilmiþtir.
Sempozyumda neo-liberal politikalar sonucu
derinleþen eþitsizlikleri daraltmada neler
yapýlabilir? Sorusunun yanýtý aranmýþ bu baðlamda
çeþitli dallardan bir çok uzman, bilim adamý,
politikacý ve kentlilerin tartýþmasý saðlanmýþtýr.

Iþýktepe Sosyal ve Kültürel Aðýrlýklý Kentsel
Dönüþüm Projesi
Iþýktepe Mahallesi Nilüfer Belediye sýnýrlarý
içerisinde bulunan, coðrafi olarak kuzeyinde,
batýsýnda ve güneyinde Organize Sanayi Bölgesi
ile çevrili ve güneydoðu sýnýrýnda bulunan 50 mt
lik karayolu ile kentsel alandan ayrýlan yaklaþýk
2.5 ha alan büyüklüðünde bir yerleþimdir.
Karayolunun diðer tarafýnda Ataevler Mahallesi
bulunmaktadýr. Iþýktepe Mahallesinin 2010 yýlý
nüfusu 3.410dur ve bu nüfus Nilüfer Belediyesi
toplam nüfusunun %1.20sidir. Mahallede
yaþayanlarýn %24,11i 0-14 yaþ grubunda,
%70,53ü 15-64 yaþ grubunda ve %5,36sý 65
yaþ üzerindedir. Mahallenin imar deseni
incelendiðinde Bitiþik Nizam iki katlý bir yapýlaþma
olduðu görülmektedir.

Iþýktepe mahallesinin kentsel konumu nedeniyle
yaþayanlarý kentsel hizmetlerin bazýlarýndan yeterli
ölçüde yararlanamamaktadýr. Kentsel alanda
eþitsizlikleri azaltmak için hizmette eriþilebilirliði
saðlamak üzere alýnan karar sonucunda bu
yoksun yerleþimde en baþta sosyal ve kültürel
olarak ve bununla birlikte mekansal baðlamda
da bir dönüþüm amaçlanmaktadýr. Bu amaçla
proje çalýþmalarý baþlatýlmýþ ve bir dizi etüt ve
toplantý gerçekleþtirilmiþtir. Yerinde yapýlan halk
toplantýlarý ve inceleme gezileri sonucunda bir
çok sorun tespit edilmiþtir.
Proje alanýnda tespit edilen sorunlar iki gruba
ayrýlmýþtýr. Bunlar;
 Toplumsal hizmetler yönünden sorun alanlarý
 Mekansal hizmetler yönünden sorun alanlarý
Mekansal hizmet yönünden sorun alanlarý;
- Ulaþýma baðlý sorunlar
- Yapý stoku yönünden sorunlar
- Çevresel sorunlar
Bölgede mekansal sorunlara yönelik mevcut
durum tespiti yapýlmasý hedeflenmektedir. Bunlar
öncelikle, kat yükseklikleri ve yapý kalitesi analizi,
ulaþým analizi ve çevresel etmenler analizi
olmalýdýr. Tüm bu tespit çalýþmalarý bölgede
uygulamaya yönelik ilke ve öneriler
oluþturulmasýný saðlayacaktýr. Bu ilke ve öneriler
öncelikle yaya ve araç dolaþým alanlarýnýn
belirlenmesi, cephe düzenlemeleri, yeþil akslar
oluþturulmasý ve çevresel kirlilik ortamlarýnýn
azaltýlmasýný saðlamalýdýr.
Freiburg Teknik Ýnceleme Gezisi
13  16 Kasým 2011 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi
olarak bu teknik geziyi gerçekleþtirmekteki
amacýmýz Freiburg kentinde sürdürülebilir kentsel
geliþme ile saðlýklý topluma ulaþma çabalarýnýn
üst düzeyde olmasýdýr. Kentte saðlýk ve

belirleyicileri ile ilgili dinamiklerin hangi
uygulamalarla gerçekleþtirildiðini görmek ve
anlamak Belediyemiz uygulamalarý için yol
gösterici olabilir. Bu nedenle teknik gezi ekibi
oluþturulurken ilgili birimler saptanmýþ ve ilgili
birim temsilcilerinden bir ekip oluþturulmuþtur.
DSÖ saðlýklý kent kavramýný, bir kentin saðlýklý
olmasýnýn o kentin saðlýklý kent kriterlerinin hepsini
saðlamýþ olmasý deðil saðlýklý kent olma bilincine
sahip olmasý biçiminde tanýmlar. Freiburg Teknik
Ýnceleme ve Gezisi sýrasýnda Freiburg kentinin
saðlýklý kent olma bilincine çok uzun bir süredir
sahip olduðunu ve bu bilinç ve bakýþ açýsýyla
saðlýklý kent kriterlerine büyük bir hýzla
ulaþmakta olduðu söylenebilir. Freiburgta kent
planlama ve mimarlýk, çevreci ve entegre ulaþým,
sosyal bütünleþme ve çevreci belediye hizmetleri
oldukça ileri düzeyde saðlanmakta. Kent planlama
ve mimarlýk katýlýmcý bir biçimde, en özgün
örnekleriyle uygulanmakta ve kentin insanlarýna
verilen deðeri gözler önüne sermekte. Çevreci ve
ucuz toplu taþýma hizmetlerinin entegrasyonu,
bisiklet aðlarýnýn yoðunluðu ve kullanýmý
gerçekten çok etkileyici. Tüm bunlarýn
uygulanýyor olmasýnda toplumun gücü ve yerel
yönetimin bakýþ açýsýnýn yer aldýðý söylenebilir.
SAÐLIKLI KENT ANLAYIÞI ÇERÇEVESÝNDE
NÝLÜFER BELEDÝYESÝNÝN GERÇEKLEÞTÝRDÝÐÝ
ÇALIÞMALAR (2011)
Proje adý: Nilüfer Halk Saðlýðý Projesi
Nilüfer Halk Saðlýðý Eðitim, Araþtýrma ve
Uygulama Bölgesi, Nilüfer Belediyesi ile Uludað
Üniversitesi arasýnda 30 Ekim 2001de imzalanan
bir protokolle kurulmuþtur. Bu iþbirliði üç temel
iþlevi yerine getirmek için gerçekleþtirilmiþtir:
Bölgede yaþayanlara nitelikli birinci basamak
saðlýk hizmeti sunmak, týp fakültesi son sýnýf
öðrencileri ile halk saðlýðý araþtýrma görevlilerinin
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eðitiminde uygulama olanaklarýný saðlamak,
toplumun saðlýk sorunlarýnýn belirlenmesi ve
çözümüne yönelik saha araþtýrmalarýný yürütmek.
Hizmet Ýçeriði
 Ana-Çocuk Saðlýðý Hizmetleri
 Aile Planlamasý Hizmetleri
 Saðlýk Eðitimi
 Çevre Saðlýðý Hizmetleri
 Hasta muayenesi
 Ýlk ve Acil Yardým Hizmetleri
 Laboratuar Hizmetleri
 Ücretsiz Ýlaç Daðýtýmý Hizmetleri
 Ýstatistik Ýþleri
 Yaþlýlarýn ve Diðer Risk Gruplarýnýn Ýzlenmesi
Proje adý: Nilüferde Kadýn Hayata Yakýn
Projenin Amacý
5747 Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçerisinde
Ýlçe Kurulmasý Ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun yürürlüðe
girmesiyle birlikte tüzel kiþiliklerini yitirerek Nilüfer
Belediyesine baðlanan 6 beldede yaþayan
kadýnlarý hayatýn içine daha fazla çekebilmek
amacýyla, onlarla birlikte çeþitli sosyal etkinlikler
gerçekleþtirmek amaçlanmýþtýr.
Projenin Kapsamý
Bu kapsamda 2011 yýlýnda 3 kez olmak üzere
edebiyat dünyamýzda önemli yerleri olan kadýn
yazarlarýmýzýn kitaplarý kadýnlara daðýtýlmýþ,
okumalarý saðlanmýþ ve okuyan kadýnlar yazarla
kitaplarý üzerinden söyleþmiþlerdir.
Projenin Hedef Kitlesi: Nilüfer belediyesine
baðlanan eski beldelerde yaþayan kadýnlar
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Proje Baþlangýç Tarihi: 2010
Projenin Sonuçlarý: 2011 yýlýnda
- 1.129 kadýn tiyatro ile buluþtu,
- 1.183 kadýn sinema filmi izledi,
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- 1.042 kadýn eðitim etkinliklerine katýldý ve
- 990 kitap okundu.
- 414 kadýn Ýstanbul gezisine katýldý.

Proje adý: Her Gün 200ml Süt Daðýtýmý Projesi
Projenin Amacý
Bursa Nilüfer Ýlçesinde yer alan ilköðretim
okullarýnýn 1. sýnýf öðrencilerine, her gün 1 paket
tam yaðlý 200ml UHT uzun ömürlü süt daðýtýlmasý
ve bu sütlerin öðrencilere içirilmesini ve çocuklarýn
süt içme alýþkanlýklarýnýn geliþtirilmesini
amaçlamaktadýr.
Proje Hedef Kitlesi: Nilüferde bulunan Ýlköðretim
okullarýnýn 1. Sýnýf Öðrencileri
Projenin Paydaþlarý: Nilüfer Belediyesi
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Proje Baþlangýç Tarihi: 2005
Proje Bitiþ Tarihi : -

Projenin Sonuçlarý: 2010  2011 öðretim yýlýnda
3.973 Süt daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir.

Proje adý: Hobi Bahçeleri
Nilüferde yaþayanlar için gerçekleþtirilen bu
projede amaç; kentlileri yoðun çalýþma tempo
ve stresinden uzaklaþtýrmak ve doðayla baþ baþa
kalmalarýný saðlayarak hem fiziksel egzersiz hem
de kendi ürünleri ile saðlýklý beslenmelerini
saðlamaktýr.
Proje adý: Yeþil Nilüfer Haftasý
Projenin Amacý: Yurttaþlarýn saðlýðýný ve yaþam
kalitesini, özellikle kentsel alanlarda arttýrmak
için, arabalara olan aþýrý baðýmlýlýðý ve trafik
hacmini azaltmak, bunlarýn iklim deðiþikliði
üzerindeki olumsuz etkilerini sýnýrlandýrmak,
bilinçliliði arttýrmak, davranýþlardaki deðiþiklikleri
ilerletmek ve yurttaþlarý ulaþým sistemlerinin
geliþtirilmesine dahil etmek amacýný taþýyan proje
ile mümkün olduðunca daha fazla yurttaþýn daha
sürdürülebilir ulaþým araçlarýnýn yararlarýný
görmelerinin saðlanarak yaþanabilir ve saðlýklý
bir kentsel alan oluþturmasý hedeflenmektedir.
Projenin Hedef Kitlesi: Yaþlýlar / Çocuklar /
Gençler / Engelliler
Projenin Paydaþlarý Nilüfer Belediyesi / Bursa
Valiliði / Bursa Emniyet Müdürlüðü / Bursa Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü / Nilüfer

Kaymakamlýðý / Nilüfer Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
Proje Sorumlusu: Nilüfer Kent Konseyi
Proje Baþlangýç Tarihi: 23-26.09.2004
Projenin Bitiþ Tarihi
Proje adý: Spor Þenliði
23 Nisan  19 Mayýs haftasý arasýnda okul
öðrencilerinin katýldýðý spor aktivitelerini içeren
geleneksel þenliðin hedef kitlesi ilköðretim okullarý
öðrencileridir. Þenlik kapsamýnda Kardeþ
Belediyelerin halk danslarý ve çeþitli spor
dallarýnda ekipleri de yer almaktadýr. Proje 2001
yýlýndan beri her yýl sürdürülmektedir.
Proje adý: Giymiyorsanýz Giydirin
Projenin Amacý: Nilüfer'de yaþayan ailelerin
evlerinde kullanmadýðý her türlü giyecek ve ev
eþyasýnýn toplanýp, onarýlýp, temizlenip, tasnif
edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý
Proje Hedef Kitlesi: Maddi olanaklarý eksik olan
Nilüfer halký
Projenin Paydaþlarý: Nilüfer Belediyesi / Nilüfer
Kent Konseyi
Proje Sorumlusu: Nilüfer Kent Konseyi
Proje Baþlangýç Tarihi: 2004
Projenin Bitiþ Tarihi
Proje adý: Nilüfer Organik Ürünler Pazarý
Projenin Amacý: Her Aþamasý Kontrollü ve
Sertifikalý Organik Ürünleri Bursalýlarla
Buluþturmak
Proje Hedef Kitlesi: Üreticiler /Tüketiciler
Projenin Paydaþlarý: Nilüfer Belediyesi /Tarým
ve Köy Ýþleri Bakanlýðý /Ziraat Mühendisleri Odasý
Bursa Þubesi /Ekolojik Yaþam Derneði /Nilüfer
Kent Konseyi/ASDF Fuarcýlýk /DOÐADER
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi/Özel Kalem
Müdürlüðü
Proje Baþlangýç Tarihi: Ekim 2006
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Projenin Bitiþ Tarihi
Nilüfer Belediyesi olarak Organik ürün üreticileri
ile tüketicileri buluþturma amaçlý olarak
geliþtirdiðimiz Organik Pazar projesiyle de
Bursada bir ilki gerçekleþtirerek hem tarým
sektöründeki kalkýnmaya,hem de bilinçli tüketim

konusuna bir katký saðlanmasý hedeflenmektedir.
Proje adý: Misi Koruma Ve Yaþatma Projesi
Projenin Amacý: Kültürel mirasý korumak,
yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Miside
tarihi ayaða kaldýrmak ve bölgenin özgün yapýsýný
burada yaþayan insanlar için bir artý deðere
dönüþtürmek.
Proje Hedef Kitlesi: Misi Köyü ve çevresinde
yaþayan halk, ziyaretçiler
Projenin Paydaþlarý: Bursa Valiliði/ Uludað
Üniversitesi/ Nilüfer Kaymakamlýðý/ Nilüfer
Belediyesi/ Büyükþehir Belediyesi/ ÇEKÜL Vakfý/
Gümüþtepe muhtarlýðý/Nilüfer Kent Konseyi/
B.K.T.V.K.K./BUSKÝ/D.S.Ý./ TEDAÞ/ Orman
Bölge Müdürlüðü
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi
Proje Baþlangýç Tarihi: 2006
Projenin Bitiþ Tarihi: 2016
Projenin Sonuçlarý: Bu projeyle Misi adýyla anýlan
hem tarihi hem de mimari açýdan oldukça önemli
deðerler taþýyan Gümüþtepe Mahallesi'nde tarihi
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ve kültürel deðerlerin yaþatýlmasý
amaçlanmaktadýr. 17. ve 18. yüzyýldan kalma
27 tescilli yapýnýn bulunduðu bölgede, ilk etapta
3 tarihi yapýnýn kamulaþtýrýlmasý, röleve ve
restorasyon projelerinin hazýrlanýp-uygulamasý
yönünde çalýþmalar tamamlanmýþtýr. Nilüfer
Belediyesi bu binalara sanat evi, müze ev, halk
eðitim merkezi gibi fonksiyonlar kazandýrarak bir
yandan tescilli yapýlarý yaþatýrken bir yandan da
bölgeye sosyo-ekonomik hareketlilik
kazandýrmayý hedeflemektedir. Tescilli yapýlarýn
restorasyon çalýþmalarý devam ederken, ayný
bölgede bulunan diðer yapýlarýn cephelerinde
iyileþtirme çalýþmalarýný yürüten Nilüfer Belediyesi,
Misi'nin tüm tarihi ve kültürel deðerlerini ortaya
çýkaracak festival organizasyonlarýyla da projeyi
desteklemektedir.
Proje kapsamýnda özel mülkiyete ait binalarýn
restorasyonu için Misi Koruma ve Güzelleþtirme
Derneði aracýlýðý ile Kültür Bakanlýðýna baþvuru
yapýlmýþtýr.
Tarihi Kentler Birliði üyesi olan Nilüfer Belediyesi,
Misi projesi ile özendirme ödülüne kayýk
görülmüþtür.
Bu projenin yaný sýra, Özlüce Kilisesi, Demirci
Cami ve hamamý ve Ürünlü (Kite) Kervansarayý
restorasyonlarý sürmektedir.
Proje adý: Gümüþtepe (Misi) Maksem Cephe
Saðlýklaþtýrma Uygulamalarý 2011
Amaç: Çatý yenileme, baca tamiri, çerçeve
yenileme, sýva tamiri ve boya iþlerini kapsayan

basit onarým çalýþmalarý ile yapýlarýn genel
bakýmýný yapmak ve yýpranmalarýný engellemek.

Tablo. 2011 Yýlý Hanelerden Toplanan Atýk Yað
Miktarlarý (kg)

Proje adý: Su Kirliliði Tespit Çalýþmalarý
2011 Yýlýnda Nilüfer Ýlçesine dahil olan mahalle
ve köylerin içme suyu depolarý incelenerek durum
tespiti yapýlmýþ, depolar fotoðraflanarak bir rapor
hazýrlanmýþ ve BUSKÝ ve Ýl Saðlýk Müdürlüðüne
gönderilmiþtir. Su kirliliðinin izlenmesi çalýþmalarý,
Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý
Anabilim Dalý ve Nilüfer Belediyesi ortaklýðý ile
kurulmuþ olan Özlüce Halk Saðlýðý Laboratuarýnda
yapýlmaktadýr.

Okullar
Site, muhtarlýklar, belediye binalarý
Toplam Miktar

Proje adý: Bitkisel Atýk Yaðlarýn Toplanmasý
19/04/2005 tarih ve 25791 sayýlý resmi gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe giren Bitkisel Atýk
Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði kapsamýnda Çevre
ve Orman Bakanlýðý tarafýndan 21 Þubat 2008
tarihinde Belediyemize yetki paylaþýmý yapýlmýþtýr.
Ayný yönetmelik þartlarý gereðince 2008 yýlý Ocak
ayýndan itibaren hanelerden bitkisel atýk yaðlarýn
toplanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. 2011 yýlý
içerisinde Bitkisel Atýk Yað Toplama bidonu
býrakýlan sitelerdeki her haneye, konu ile ilgili
hazýrlamýþ olduðumuz bilgi broþürleri daðýtýlmýþ
olup ayrýca duyuru panolarýna da afiþerimiz
asýlmýþtýr.
2011 yýlýnda projeye dahil olan 45 siteyle birlikte
toplam 370 sitede Bitkisel Atýk Yað Toplama
Bidonu bulunmaktadýr.
Ayrýca 2011 yýlý içerisinde 23 yurttaþýmýz bitkisel
atýk yað projesi hakkýnda bilgi talebinde bulunmuþ
veya bitkisel atýk yað toplama bidonu istemiþtir.
Tabloda 2011 Yýlý Hanelerden Toplanan Atýk Yað
Miktarlarý verilmektedir.

2011 yýlý hanelerden toplanan atýk yað miktarý (kg)

4195 kg
1360 kg
5555 kg

Nilüfer Belediyesi yetki ve sorumluluk alaný
dahilindeki bitkisel atýk yað üreticilerinin tamamý
mutfaklarýnda çýkan bitkisel atýk yaðlarý lisanslý
toplayýcýlara teslim etmektedir.
Proje adý: Gürültü Kirliliði
2011 Yýlýnda Çevre Bürosuna gelen gürültü konulu
þikayet sayýsý 134dür. Þikayetlerin niteliðine
göre gürültü ölçümleri yapýlmýþ olup gerekli yasal
prosedür uygulanmýþtýr.
2011 Yýlýnda Nilüferin Mahalle ve Ana Arterlerinde
gürültü ölçümleri yapýlarak gece ve gündüz gürültü
haritalarý oluþturulmuþtur. Mahallelerde 267
noktada gündüz, 266 noktada gece gürültü
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ölçümleri yapýlmýþtýr. Ana arterlerde ise 26 noktada
gece ve gündüz gürültü ölçümleri yapýlarak harita
üzerinde gürültü düzeyleri gösterilmiþtir. Nilüfer Ýlçesi
Gürültü Haritalarýnda gösterilmektedir.

Proje adý: Elektromanyetik Alan Kirliliði
Belediyemiz ve Sakarya Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan
Mart ayýnda gerçekleþtirilen Nilüfer-BURSA Ýlçesinde
Baz istasyonu kaynaklý Elektromanyetik Kirliliðin
(EMK) Belirlenmesi ve alt seviyelere çekilmesi için
Örnek Bir Model Oluþturulmasý projesi sonucunda;
Nilüfer Ýlçesinde mevcut baz istasyonlarýndan
kaynaklanan Elektromanyetik Alan seviyelerinin
korunmasý ve teknolojik geliþmeye baðlý olarak
ileride sayýlarý artmasý beklenen baz istasyonlarýnýn
daha fazla Elektromanyetik Kirliliðe neden olmamasý
için bir yönetmelik hazýrlanmýþ ve Belediye Meclis
toplantýsýnda karar altýna alýnmýþtýr.
09.02.2011 tarihinde Prof. Dr. Osman ÇEREZCÝ
tarafýndan Nilüfer sýnýrlarý dahilindeki Ýlköðretim
Okullarýnda maruz kalýnan EMA deðerleri ile ilgili
bir arazi çalýþmasý yapýlmýþtýr.
(Ülkemizde çoðu okullarýn yakýnýnda baz istasyonu
bulunmakta, okullarýn üzerinden YGH geçmekte ve
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okul bahçelerinde trafolar bulunmaktadýr. Çocuklar
yetiþkinlere göre çevresel toksinlerden daha çok
etkilendiklerinden, çocuklarýný okula gönderen anne
babalarý endiþelendirmektedir.Bursa Nilüfer
ilçesindeki 20 Ýlköðretim okulunda yapýlan bu çalýþma
ile;öðrenciler,öðretmenler ve okul personelinin günün
önemli bir bölümünde bulunduklarý okullarýn iç ve
dýþ ortamlarýndaki EMA maruziyetleri niteliksel olarak
analiz edilmiþtir.) Çalýþma sonuçlarý 08-20 Mayýs
2011 tarihleri arasýnda Slovenyanýn Ljubljanada
düzenlediði Ýnternational Conference on Non-Ionizing
Radiation and Childrens Health Konferansýnda ve
8 Ekim 2011de YTÜde yapýlan EMANET
SEMPOZYUMUnda paylaþýlmýþtýr.
*25.02.2011 tarihinde Nilüfer Belediyesi üst düzey
yöneticileri ile baz istasyonlarý ile ilgili yönetmeliðin
sahada nasýl uygulanacaðý konusunda bir toplantý
yapýlmýþtýr.
*26.02.2011 tarihinde de Bursa EMO tarafýndan
düzenlenen EMA Kirlilik Paneline katýlým saðlanmýþtýr.
*04.04.2011 tarihinde Özel Tan okullarýnda EMA
Kirliliði ile ilgili Prof. Dr. Osman Çerezci tarafýndan
bir sunum yapýldý.
*16.06.2011 tarihinde Emir-koopta gerçekleþtirilen
100. Yýl Mahalle komitesi toplantýsýnda Prof. Dr.
Osman Çerezci tarafýndan baz istasyonlarý ve
elektromanyetik kirlilik hakkýnda eðitim verilmiþtir.
*23.08.2011 tarihinde BTK tarafýndan açýlan dava
ile Yönetmeliðimiz iptal edilmiþtir.
*8 Ekim 2011de YTÜde yapýlan EMANET
SEMPOZYUMUna (Elektromanyetik alanlar ve
Etkileri) katýlým saðlanmýþtýr. Nilüfer Belediye Baþkaný
Mustafa Bozbey EMA Kirliliðine Yerel Yönetimlerin
Bakýþý konulu bir sunum gerçekleþtirmiþ ve Nilüferde
yapýlan çalýþmalarý anlatmýþtýr.
Ayrýca 2011 yýlýnda;
*Yüksek Gerilim Hattý kaynaklý Elektromanyetik
Radyasyon þikayeti nedeniyle 22 ev ve 20 okul
içinde Baz istasyonu kaynaklý Elektromanyetik
Radyasyon þikayeti 41 ev ve 19 okulda ölçümler
gerçekleþtirilerek raporlanmýþ ve Web sitemizde
yayýmlanmýþtýr.
*Toplam 413 imza ile Nilüferde yaþayan
vatandaþlar 5 adet baz istasyonunun kaldýrýlmasýný
talep etmiþtir.

Proje adý: Torbaný Deðiþtir Geleceðini Deðiþtir
Projesi
Naylon Torba kullanýmýndan kaynaklanan COx
emisyonlarýnýn azaltýlmasý yoluyla çevre kirliliðinin
azaltýlmasý ve Nilüfer Ýlçesinin çevreye saygýlý ve
doða ile dost bir kent haline dönüþmesi amacýyla
hazýrlanan Torbaný Deðiþtir Geleceðini Deðiþtir
projesi, Nilüfer Belediye Baþkanlýðý, Nilüfer Kent
Konseyi , Bursa Eczacýlar Odasý, Bursa Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý (BESOB),Nilüferde faaliyet
gösteren marketler ve süpermarketlerin
ortaklýðýyla hayata geçirildi.
Proje faaliyetleri kapsamýnda; Belediye Meclis
üyelerine ve muhtarlara projenin tanýtýmý yapýldý.
Belediye zabýta personeline proje hakkýnda eðitim
verildi. Mahalle Komitelerinin temsilcilerinin
katýldýðý bir toplantý gerçekleþtirildi. Okullarda
konu ile ilgili eðitimler verildi. Ayrýca;
Nilüferdeki pazarlara naylon torba saðlayan
firmalar ile görüþülmüþ, Nilüfer Belediyesi Meclis
Kararý doðrultusunda ilçemiz genelinde doðada
bozunmayan poþet kullanýmýnýn yasak olduðu
belirtilmiþtir. Pazarlarda promosyon olarak
daðýtýlacak olan kesekaðýdý, bez torba ve file
yaptýrýlmýþtýr. Pazarcýlarýn giymeleri için projeyi
anlatan tiþortler yaptýrýlmýþtýr. Nilüfer ilçesindeki
33 pazaryerinde standlar kurularak pazarcýlara
ve vatandaþlara proje ile ilgili bilgilendirmeler
yapýlmýþ, tanýtým amacý ile ücretsiz bez torba ve
kesekaðýdý daðýtýlmýþtýr. Projenin daha ulaþýlabilir
olmasý için bir web sayfasý tasarlanmýþ, belediye
web sayfamýzdan da linki yayýnlanmaktadýr.
Proje adý: Çevre bilincinin arttýrýlmasý için verilen
eðitimler
Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu tarafýndan
ilköðretim okullarýnda çevre bilincini arttýrmak
amaçlý çevre gezileri düzenlenmekte, öðrencilere
Doburca Ýçme Suyu Arýtma Tesisi ve Hamitler

Katý Atýk Depolama Alaný gösterilerek
anlatýlmaktadýr. Ayrýca öðrencilerden izlenimleri
ile ilgili geri bildirimler de alýnmaktadýr.
Proje adý: Bisiklet Projesi -En Çalýþkan Kim?
Projenin Amacý: Öðrencileri ödüllendirmek,
baþarýlarýnýn devamý için motivasyon saðlamak
ve öðrenciler arasý baþarý yarýþýný pekiþtirmek.
Nilüfer Belediyesi olarak ilk kez 2005  2006
Eðitim Öðretim yýlýnda baþlattýðýmýz, ilköðretim
okullarýnýn 1,2,3,4,5,6,7,8. sýnýflarýnýn en baþarýlý
öðrencilerine bisiklet hediye edilmektedir.
Proje Hedef Kitlesi: Nilüfer Merkezdeki Ýlköðretim
Öðrencileri
Projenin Paydaþlarý: Nilüfer Belediyesi -Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi Özel Kalem
Müdürlüðü
Proje Baþlangýç Tarihi: 2005

Proje adý: NÝKADAM-Nilüfer Kadýn Danýþma
Ve Dayanýþma Merkezi
Projenin Amacý: Kadýnlarýn kadýn olmaktan
kaynaklanan sorunlarýný paylaþtýklarý, çözüm
üretebildikleri, ihtiyaçlarý doðrultusunda psikolojik,
hukuksal ve kadýn saðlýðý ile ilgili konularda
danýþmanlýk hizmeti alabildikleri ve kadýnýn sosyal
yaþama katýlýmýný arttýrýcý eðitim çalýþmalarý
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düzenleyen bir merkez oluþturmak.
Proje Hedef Kitlesi: Nilüferde þiddete maruz
kalmýþ kadýnlar
Projenin Paydaþlarý: Nilüfer Belediyesi, Nilüfer
Kent Konseyi, Bursa Barosu, Uludað Üniversitesi,
Bursa Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü, Bursa Tabip
Odasý, D&D Psikolojik Danýþmanlýk Bürosu
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi
Proje Baþlangýç Tarihi: 2005
Proje Bitiþ Tarihi
Proje adý: Engelsiz Nilüfer
Projenin Amacý: Her engellinin, tüm vatandaþlarýn
yararlandýðý mekanlara ulaþabilmesi ve bunlardan
kendi olanaklarýyla baðýmsýz olarak
yararlanabilmesinin saðlamak.
Proje Hedef Kitlesi: Engelliler,Yaþlýlar,Çocuklar
Projenin Paydaþlarý: Özel Kalem Müd./Fen Ýþleri
Müd./Zabýta Müd./Park ve Bahçeler Müd./Ýmar
ve Þehircilik Müd./Plan ve Proje Müd./NYG 21
Emekliler Grubu
Proje Sorumlusu: Nilüfer Belediyesi
Proje Baþlangýç Tarihi: 25.08.2005
Projenin Bitiþ Tarihi
Projenin Sonuçlarý: 25 Aðustos 2005 tarihinde
Nilüfer Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen
projenin amacý, özürlülerin, ortak mekanlara
ulaþabilmesi ve bu mekanlardan kendi
olanaklarýyla baðýmsýz olarak yararlanabilmesini
saðlamaktýr. Projenin hedefi, iþyerlerinin,
kaldýrýmlarýn, ulaþým araçlarýnýn, okullarýn,
hastanelerin, kültürel ve sosyal faaliyet gösteren
her türlü mekanýn ve çevre koþulunun, yaþlý,
çocuk, engelli kullanýmýna uygun hale
getirilmesine yönelik olarak çeþitli çalýþmalar
üretmek ve bu konuda herkesi içine alan, herkes
için uygun bir toplum tasarýmý yaratmak olarak
belirlenmiþtir.
Bu düzenlemelerin bulunmadýðý yol, kavsak, yaya
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geçidi ve parklar saptanarak bazýlarýnda
iyileþtirmeler hayata geçirilmiþtir. Ayný proje
kapsamýnda, trotuarlara park eden araçlara Zabýta
Müdürlüðünce hazýrlanan uyarý yazýlarý daðýtýlmýþ
ve sonrasýnda devam eden park durumlarýnda
yasanýn ilgili maddesi gereðince ceza verilmeye
baþlanmýþtýr. Belediye sýnýrlarýnda iþyeri açacak
olan kiþilere, iþyerinin özürlü kullanýmýna uygun
þekilde yapýlmasý þartýyla Ýþletme Ruhsatý
verilmeye baþlanmýþtýr. Nilüfer Belediyesi
tarafýndan gerçekleþtirilen tüm imalatlarda bu
düþünce hayata geçirilmektedir.
Proje adý: Engelliler Sosyal Yaþam Destek
Merkezi
Projenin Amacý: Engelliler Hizmet Birimi
bünyesinde 25 Nisan 2011de açýlan merkezimiz;
Engellilerin sosyal yaþama katýlýmlarýný arttýrmak,
Engelli ailelerine özgür zamanlar saðlamak,
Kentsel hizmet sunumunda dezavantajlý gruplarý
desteklemek, Nilüferde ikamet eden fiziksel,
zihinsel, görme, iþitme engellilere ve ailelerine
destek olmak, Engelli engelsiz herkesle sosyal
kaynaþma ortamý yaratmak amacýyla faaliyetlerini
yürütmektedir.
Projenin Süresi: Sürekli
Projenin Hedef Kitlesi: Nilüferde ikamet eden 9
yaþ üzeri fiziksel, zihinsel, görme engelli ve aileleri.
Engelli bireyleri tanýmak ve onlarla ayný ortamda,
paylaþýmlarda olmak isteyen yurttaþlar.

Proje kapsamýnda; Engelli ve engelli ailelerine
yönelik psikolojik destek hizmeti;
Engelli haklarý ile ilgili bilgilendirme ve
danýþmanlýk hizmeti; Ücretsiz servis hizmeti
(Kurum içi ve kurum dýþý); Atölye çalýþmalarý
(Ebru, taký tasarýmý, müzik, resim, ahþap boyama,
yemek piþirme); Sosyal faaliyetler (Çevre gezileri,
konserlere ,sergilere katýlým); Spor çalýþmalarý
(Eskrim,basketbol,masa tenisi,futbol,basit spor
aktiviteleri)
Tarýmsal bahçe uygulamasý; Görme engellilere
yönelik iç ve dýþ mekan için baðýmsýz hareket ve
beyaz baston kullanýmý eðitimi; Bilgisayar
eðitimi;Ýngilizce eðitimi; Kiþisel idare eðitimi ve
Biliþim desteðidir.

Proje adý: Eþitlik Birimi
2011 yýlý içerisinde Eþitlik Birimi önerisi ve
katkýlarýyla belediye meclisinde 3 kadýn 2 erkek
üyeden oluþan Eþitlik Komisyonunu kurulmuþtur
ve Eþitlik Birimi ile iþbirliði halinde çalýþmalarýný
yürütmektedir.
Belediyemiz Eþitlik Birimi tarafýndan Bursa Valiliði
ile birlikte kamu kurumlarýnda ve yerel
yönetimlerde kurulan Eþitlik Birimi ve Eþitlik
Komisyonlarýnda görevli personele toplumsal
cinsiyet eþitliði ve cinsiyete duyarlý kent
planlamasý konusunda eðitimler verilmiþtir.
8 Mart Dünya Kadýnlar Gününde Nilüfer

Belediyesi kadýn personeli izin yapmaktadýr. 2011
yýlý 8 Martýnda belediyemiz kadýn personeline
içerisinde kadýn fotoðraflarýn yer aldýðý özel tasarým
çerçeveler hediye edilmiþtir. Kentte yapýlan 8
Mart etkinliklerinde yer almaktadýr. Kadýn Adaylarý
Destekleme Derneði (KADER) ile birlikte üç gün
süren ve Uður Mumcu sahnesinde gerçekleþtirilen
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði fuarý düzenlenmiþtir.
Bursada faaliyet yürüten kadýn örgütleri üç gün
boyunca tanýtým stantlarý açtý, Filmorun çektiði
kadýna yönelik þiddet konusunda film gösterimleri
yapýldý ve Eþitlik birimimizin de konuþmacý olarak
katýldýðý toplumsal Cinsiyet eþitliði ve cinsiye
duyarlý kent planlamasý baþlýklý söyleþi ve film
gösterimi gerçekleþtirildi. Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etütler Vakfý ile Habitat Kalkýnma ve
Yönetiþim Derneði tarafýndan yürütülen ve Avrupa
Birliði tarafýndan desteklenen Kadýn Meclisleri
Birbirini Eðitiyor isimli proje kapsamýnda, Nilüfer
Belediyesi Türkiyenin ilk Eþitlik Birimini kurmasý
ve yaptýðý çalýþmalar sebebi ile örnek belediye
seçilmiþtir.

Proje adý: Geri Kazaným Sistemi
Türkiye çapýnda ilk ambalaj atýðý yönetim planýný
hazýrlayan belediye Nilüfer Belediyesidir. 5 firma
ile protokollü firma ile çalýþma yürütülmektedir.
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Tablo.
Yýl
2009
2010
2011

Daðýtýlan Geri Kazaným Kutusu Sayýlarý
Daðýtýlan geri kazaným kutusu miktarý
4000
5000
4500 adet karton 4500 adet plastik

gibi ambalaj atýðý oluþturan noktalarda kumbara,
konteynýr veya kafes sistem kullanýlmaktadýr.
Kumbaralar konusunda okul ve resmi dairelerde
özel olarak ise Avrupadan örnek alýnarak
geliþtirilen dört renkli özel kumbaralar
kullanýlmaktadýr.
Gayri resmi olarak ambalaj atýðý toplayan kiþiler,
toplama günlerinde sabah erken saatte bölge
dýþýndan toplayýcýlar bölgeye gelmektedir.
Belediyeye bildirilen veya belediyemizce tespit
edilen toplayýcýlara zabýta müdahale etmekte ve
bölgeden uzaklaþtýrma çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Geri Kazaným Projesi kapsamýnda verilen eðitimler
tabloda yer almaktadýr.
Tablo: Geri Kazaným Etkinliði Türü ve Katýlan Kiþi Sayýsý

Konutlara poþet daðýtma-toplama.
 Sitelere, toplu yerleþim alanlarýna poþetin yaný
sýra, ve kutu býrakarak toplama.
 Okul, hastane, kamu kuruluþlarý vb. kutu ve
kumbara býrakarak toplama.
 Satýþ Noktalarýna konteynýr býrakarak veya atýk
sahalarýnda düzenli depolayarak toplama.

Nilüfer Ýlçesi sýnýrlarýnda bu iki yöntem ortak
olarak kullanýlmaktadýr. Ambalaj atýðý üreticisi;
konut, hastane, fabrika, lokanta, büfe, resmi
kurum, market, alýþ veriþ merkezi, satýþ noktasý
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Proje adý: Atýk Piller
Belediyemiz ilçe içersinde toplamayý daha hýzlý
ve sürekli yapabilmek için haftada bir gün tüm
belediye sýnýrlarýna ulaþan bir sistem olmasý
dolayýsýyla geri kazaným sistemini kullanmaktadýr.
Geri kazaným protokollü firmalar her biri kendi
bölgesinde pil alýmý konusunda görevlendirmiþ
ve pilin birikmiþ olduðu adreslerden alýmý
konusunda nakliye hususunda gerekli desteði
saðlamýþtýr. Toplanan piller TAP derneðine
gönderilmektedir. Pil geri kazaným yarýþmalarý,

Pil kutusu daðýtýmlarý, Mahalle duyurularý, Afiþ
asýlmasý gibi eðitimler yapýlarak 2011 yýlýnda
1210 kg pil toplanmýþ ve TAP gönderilmiþtir.

Proje adý: Ömrünü Tamamlamýþ Lastikler
Belediyemiz sýnýrlarýnda 2011 yýlý içerisinde
hanelerden Kaynaklanacak ömrünü tamamlamýþ
lastikler konusunda bir çalýþmaya baþlanmýþtýr.
istek öneri sistemi ömrünü tamamlamýþ lastik
atýðý olan vatandaþýn aramasý ve lastiðini dýþarý
çýkarmasý yeterlidir. Program dahilinde en kýsa
zamanda alýnan ÖTL belediyemiz þantiye alanýnda
depolanarak belirli periyotlarla ÖTL lisanslý bir
firmaya teslim edilmektedir. 2011 yýllýnda 12.220
kg lastik belediyemiz hizmetleri ve vatandaþ istek
önerisi sonucu toplanmýþ ve uygun yollarla
bertaraf edilmiþtir. Atýk lastikler sonucu oluþan
görüntü kirliliði, sinek sorunu, toprak kirliliði
oluþumu önlenmiþtir.
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ODUNPAZARI BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Burhan SAKALLI

Belediye Baþkaný

Ahmet GEÇÝLÝ

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Üyesi olunan Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri yürütmek ve birliðe aktif katýlýmý saðlamak,
Kent saðlýk profilinin ve kent saðlýk planýnýn hazýrlanarak uygulamalarýný takip etmek,
Saðlýklý Kentler projesinin ana temalarý ile ilgili projeler üretmek ya da var olan projeleri
desteklemek,
Belediye bünyesinde Saðlýklý Kent Planlama ile ilgili çalýþmalarda yer almak,
Ýlgili toplantýlarda Belediyeyi temsil etmek,
Ofis bünyesindeki yazýþmalarý yürütmek ve evrak akýþýný saðlamak,
ORGANÝZASYON YAPISI
Odunpazarý Belediyesi Koordinatörlüðü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü bünyesinde
faaliyetlerini gerçekleþtirmekte olup, 1 Koordinatör ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili),
1 Koordinatör Yardýmcýsý (Þehir Plancýsý), 1 Çevre Mühendisi ve 1 Bilgisayar Ýþletmeni olmak
üzere 4 personel ile hizmet vermektedir.

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

219

FAALÝYETLER
Proje adý:
Karapýnar Vadisi Projesi
Projenin Hedefi: Odunpazarý Belediyesi tarafýndan
bu bölgedeki mevcut ulaþým ve altyapý
sorunlarýnýn giderilmesi, çoðunluðu niteliksiz ve
gecekondu olan yapýlaþmanýn yarattýðý fiziksel
tehdit ve görsel kirliliðin önlenmesi ve Eskiþehirin
konum olarak en güzel yerlerinden biri olan bu
bölgeye hak ettiði niteliðin kazandýrýlmasý için
geniþ kapsamlý bir gecekondu dönüþüm projesi
hazýrlanmýþtýr.
Uzun süren detaylý araþtýrmalar neticesinde
hazýrlanan Karapýnar Gecekondu Dönüþüm
Projesinde, sadece Odunpazarý ilçesi deðil,
Eskiþehir ili ve hatta Türkiye genelinde bir cazibe
merkezi oluþturulmasý düþünülmüþtür.
Projenin Süreci: 2009 yýlýnda öncelikle bölge
halký ile görüþmeler yapýlmýþ, projemiz anlatýlarak
bölge halkýnýn desteði alýnmýþtýr. 2010 Haziran
ayýnda belediyemizin özverili çalýþmalarý ve
halkýmýzýn desteði ile alandaki hak sahipleri ile
uzlaþma süreci ve tapu devir iþlemleri kýsa sürede
tamamlanmýþ, ihale sýnýrlarýna isabet eden 200
konutun yýkýmý gerçekleþtirilmiþtir. Bölge halkýnýn
projemize olan ilgilerinden dolayý yýkým
aþamasýnda hiçbir sorunla karþýlaþýlmamýþtýr.
Evleri yýkýlan vatandaþlara kira yardýmý ödenmeye
baþlanmýþ ve evleri teslim edilene kadar ödeme
yapýlmaya devam edecektir.
Projenin Ortaklarý: Odunpazarý Belediyesi ve TC.
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Bütçe: Projenin maliyetleri TOKÝ ve Odunpazarý
Belediyesi bütçelerinden karþýlanmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: 2011 Mayýs ayýnda
1092 adet konut için ihale aþamasý tamamlarak
inþaatlar baþlamýþtýr. Ýnþaat çalýþmalarýnýn 1.5 yýl
sonra tamamlanmasý öngörülmüþtür. Türkiye
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için örnek teþkil edecek Karapýnar Gecekondu
Dönüþüm Projesi, ülkemizde diðer örnekler
içerisinde en hýzlý ve verimli ilerleyen proje olarak
emsal oluþturmaktadýr. Bu baþarýdaki en önemli
pay ise þüphesiz projeyi sahiplenip desteðini
esirgemeyen hak sahibi vatandaþlara aittir.
Projenin, Eskiþehir kentinde gerçekleþtirilen ve
yerinde dönüþümün hedeflendiði ilk uygulama
olmasý, hýzlý bir þekilde geliþen, hem ulusal hem
de uluslar arasý turizmde yer sahibi olmaya
baþlayan Eskiþehir kenti için önemli bir milat
teþkil edecektir.

Karapýnar Vadisi inþaat çalýþmalarý
Proje adý: Spor Okulu Projesi
Projenin Hedefi: Sportif faaliyetlerle gençlerin
disipline edilerek zararlý alýþkanlýklardan
uzaklaþmalarýný saðlamak, boþ zamanlarýný
deðerlendirebilecekleri ortam oluþturarak spor
bilincini kazandýrmaktýr. Bayanlarýn saðlýklý
vücuda sahip olmalarýný saðlamaktýr.
Projenin Süreci: Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðümüz sorumluluðunda Odunpazarý
Belediyesi Mehmet Terzi Spor Salonunda baþta
gençler ve çocuklar olmak üzere Eskiþehirlilere
hizmet verilmektedir. Mehmet Terzi Spor
salonunda, ihtiyaç olmasý halinde okul takýmlarýnýn

da antrenmanlarýný yaptýklarý Basketbol  Voleybol
 Jimnastik - Badminton ve Tekvando
branþlarýnda çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir.
Yine bunlara ilave olarak, bayanlara Aerobik ve
Plates dersleri verilmektedir.
Bütçe: Tüm harcamalar Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: Mehmet Terzi Spor
salonunda bayanlara hafta içi her sabah aerobik,
haftanýn üç günü ise plates dersleri verilmekte
olup, 2011 yýlýnda 60 bayan etkinliklere katýlmýþtýr.
Bayanlar için gerçekleþtirilen bu tür aktiviteler
ile bayanlarýn hem hoþça vakit geçirebilecekleri
hem de saðlýklý vücuda kavuþabilecekleri sosyal
bir ortam oluþturulmuþtur. Aktivitelere katýlan
bayanlardan bir kýsmýnýn saðlýk problemleri
azalmýþ, bir kýsmý ise kendileri adýna vakit
ayýrabildikleri için özgüvenleri artmýþtýr.
Bir yýlda kýþ dönemi iki sezon þeklinde ve yaz
dönemi olmak üzere üç dönem spor okulu
faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir. Spor Okulunda
yaþ gruplarýna göre basketbol, voleybol, tekvando,
jimnastik ve badminton branþlarýnda çalýþmalar
yapýlmaktadýr. 2011 yýlýnda yaz okulunda 196,
kýþ okulunda ise 97 kiþi faydalanmýþtýr. Kýþ
okuluna devam edenlerin yaz okuluna da devam
ettiðini ve farklý birkaç branþa devam ettikleri
düþünüldüðünde yaklaþýk 600 kiþi bu okullardan
faydalanmýþtýr.
Ayrýca, spor salonunda Tüm Bölgeler Arasý
Tekvando Ligi Turnuvalarý gerçekleþtirilmektedir.
Gerçekleþtirilen spor etkinlikleri ile gençlerin
hoþça vakit geçirebilecekleri sosyal bir ortam
oluþturularak, kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmalarý,
spor bilincine ve saðlýklý vücuda kavuþmalarý
saðlanmýþtýr.

Bayanlar için aerobik dersi

Basketbol Kursu
Proje adý: Sokak Saðlýklaþtýrma Ve
Yayalaþtýrma Projesi
Projenin Hedefi: Esnafýn yoðun olarak bulunduðu
çarþý alýþveriþ bölgesini, kent halkýnýn rahatlýkla
alýþveriþ yapabileceði, aileleri ile birlikte uzun
zaman geçirebileceði modern bir yapýya
kavuþturmak hedeflenmiþtir.
Projenin Süreci: 2004 yýlýnda öncelikli olarak
Postane sokakta baþlamýþ olan projenin ilk
aþamasýnda çarþý bölgesinde bulunan esnaf ile
görüþmeler yapýlmýþ, kendilerine projemiz
anlatýlarak destekleri alýnmýþtýr. Daha sonra yol
kaldýrýlmýþ, yeraltýnda bulunan tüm alt yapý tesisleri
ilgili birimler tarafýndan yenilenerek tekrar
kazýlmayacak hale getirilmiþtir. Sokaklarda kirli
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görüntülere neden olan tüm elektrik ve telefon
kablolarý ilgili birimler tarafýndan yer altýna alýnarak
görüntü kirliliði ortadan kaldýrýlmýþtýr. Yaðmur
sularýnýn yollarda birikmesini önlemek amacýyla
yer altýna yaðmursuyu oluklarý döþenmiþ, yaðmur
sularýnýn ýzgaralara aktarýlmasý saðlanmýþtýr. Tüm
alt yapý çalýþmalarý bittikten sonra yol kapatýlmýþ,
yer üstü çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Yol ve tretuar
arasýndaki kot farký sýfýrlanmak suretiyle,
vatandaþlarýn rahatça kullanabilecekleri geniþ
yollar yapýlmýþtýr. Tretuarlara vatandaþlarýn
ayaklarýný yormayacak andezit düz taþlar, yollara
ise kaymayý önleyici granit küp taþlar döþenmiþtir.
Araçlarýn yaya yoluna müdahalesini engellemek
için tretuar kenarlarýna dökümden yapýlmýþ
dubalar konulmuþtur. Caddeler üzerinde bulunan
tüm yaþlý ve kurumuþ aðaçlar sökülerek yerlerine
genç aðaçlar dikilmiþtir. Aydýnlatma olmayan
tüm cadde ve sokaklara insanlarýn gözlerini
rahatsýz etmeyen aydýnlatmalar konulmuþ, yol
kenarlarýna banklar, çiçek saksýlarý ve çöp kovalarý
konularak vatandaþlarýn kullanýmýna hazýr hale
getirilmiþtir.
Projenin Ortaklarý: ESGAZ, TÜRK TELEKOM,
TEDAÞ ve ESKÝ
Bütçe: Projemizde 36.171m2 andezit taþ,
2
37.967m granit taþ kullanýlmýþtýr. Projemize
Ýþçilik bedelleri ile birlikte 3.590.912,63 TL
yatýrým yapýlmýþtýr.
Sonuçlar Ve Son Durum: 2004 yýlýnda baþlamýþ
olan projemize 2011 yýlýnda 18 sokaðýn eklenmesi
ile toplam 53 sokaðýn saðlýklaþtýrýlmasý
gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan düzenlemeler sonucu
bölge karanlýk, taþýt istilasýna uðramýþ, yürünemez
bir durumda olmaktan kurtarýlmýþtýr. Tüm
altyapýnýn yenilenmesi ile yollarýn tekrar kazýlmasý
ve böylece oluþacak gereksiz masraflarýn önüne
geçilmiþtir. Elektrik ve telefon kablolarý yer altýna
alýnmak suretiyle görüntü kirliliði ortadan
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kaldýrýlmýþtýr. Daha önce yollarda yaðmur suyu
ýzgaralarý olmamasýndan dolayý yol ve
kaldýrýmlarda birikintiler meydana gelmekte,
böyle günlerde vatandaþlarýn yürümesi
zorlaþmaktaydý. Yapýlan çalýþmalar ile
vatandaþlarýn yaðmurlu günlerde rahatça
yürüyebilecekleri nezih mekanlar oluþturulmuþtur.
Yol ve tretuar arasýndaki kot farký sýfýrlandýðý için,
kaldýrýmlara rampalar yapmak zorunda
kalýnmamýþ, böylece engellilerin, yaþlýlarýn, bebek
arabasý kullanan bayanlarýn zorlanmadan
kullanabilecekleri rahat yollar oluþturulmuþtur.
Yollarýn trafiðe kapatýlmasý ile güvenli mekanlarýn
oluþturulmasý, sokaklardaki evlerin dýþ
cephelerinin boyanmasý, yol ve kaldýrýmlarda
görselliðe önem verilmesi, gözleri rahatsýz
etmeyecek þekilde aydýnlatmalarýn tasarlanmasý,
banklar ve süs havuzlarý yapýlmasý sonucunda
vatandaþlar hem gezmek, hem dinlenmek hem
de alýþveriþ yapmak için çarþý bölgesinde daha
uzun süre vakit geçirmeye baþlamýþlardýr. Bölge
cazibe merkezi haline gelerek vatandaþlarýn bu
mekanda geçirdikleri zaman uzamýþ, bölgeye
gezmek ve alýþveriþ yapmak için gelen turist
sayýsýnda artýþ olmuþtur. Hoþça vakit
geçirebilecekleri mekan oluþmasýndan dolayý
vatandaþýn, alýþveriþ yapan kiþi sayýsý artmasýndan
dolayý ise çarþý esnafýnýn memnuniyeti artmýþtýr.
Sonuç olarak bölge eski görünümünden
kurtarýlarak, nezih, modern bir yapýya
kavuþturulmuþtur.

Reþadiye önceki durum

Reþadiye sonraki durum

Telefon Kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý

Yaðmursuyu hattýnýn döþenmesi

Ýstiklal Mahallesi önceki durum

Ýstiklal Mahallesi sonraki durum
Projenin Adý: OMEK (Odunpazarý Meslek
Edindirme Kurslarý)
Projenin Hedefi: Þehrimiz insanýnýn el becerilerini
geliþtirmek, meslek edinmek isteyen
vatandaþlarýmýza öncülük ederek aile bütçelerine
katký saðlamalarýna destek olmaktýr. Sýcak cam
sanatý kurslarýnýn açýlmasý ile bölgeye sanatçý
adaylarý kazandýrmak, kurs sonunda yapýlan
kaliteli ürünler yerli ve yabancý turistlerin satýþýna
sunularak, cam ürünlerinin satýn alýnabileceði
önde gelen bir bölge olarak Eskiþehirin tanýtýlmasý
istenilmektedir.
Projenin Süreci: 20042005 eðitim yýlýnda Basýn
Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü bünyesinde
10 farklý branþta 6 usta öðretici ve 93 öðrenci ile
açýlan Meslek Edindirme kurslarý, Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürlüðü bünyesinde büyüyerek geliþti.
Kurslarýmýz vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýna ve
isteklerine göre açýlmaktadýr. Kurslarý tamamlayan
katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve
Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü tarafýndan kursu
baþarýlý olarak bitirdiklerini onaylayan Kurs Bitirme
Belgesi verilmektedir.
Ayrýca, Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün
Artýrýlmasý Mali Destek Programý çerçevesinde
BEBKA (Bursa, Eskiþehir, Bilecik Kalkýnma
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Ajansý)na 2011 Ocak ayýnda sunmuþ olduðumuz
Sýcak Cam Sanatý Projesi hibe almaya hak
kazanmýþtýr. 2011 Nisan ayýnda baþlamýþ olan
projemizin sonunda 50 kursiyere sýcak cam sanatý
teknikleri öðretilecektir.
Projenin Ortaklarý: Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü
Bütçe: Tüm harcamalar Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü ve BEBKA tarafýndan
karþýlanmaktadýr.
Sonuçlar Ve Son Durum:
2011 yýlýnda OMEK Bünyesinde açýlan Ýnönü
Sýrmasý, Ýþaret Dili, Lületaþý iþlemeciliði, Kilim
Dokuma, ev çocuk bakýmý gibi 38 branþta açýlan
kurslara 48 usta öðretici desteði ile 4131 kursiyere
hizmet verilmiþtir. Kurslarý baþarýlý olarak bitiren
katýlýmcýlara Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü onaylý kurs
bitirme belgeleri verilmiþtir. Kurslara katýlan
bayanlar çeþitli alanlarda meslek edinmiþlerdir.
Örneðin, Ev Çocuk Bakýmý kursunu bitiren
bayanlar çocuk bakýcýlýðý yapmaya baþlamýþlardýr.
El sanatlarý kursunu bitiren bayanlara yaptýklarý
ürünleri satabilmeleri amacýyla Odunpazarý
Belediyesinin katkýlarýyla satýþ noktalarý
oluþturulmuþtur. El sanatlarý ürünleri yanýnda,
kendi imkânlarý ile yapmýþ olduklarý gýda ürünlerini
de satabilme fýrsatý verilmiþ ve halkýn bu pazara
olan ilgisi arttýrýlmýþtýr. Kilim Dokumacýlýðý, Ýnönü
Sýrmasý ve taký tasarýmý gibi kurslarý baþarýyla
bitiren bayanlar ise evlerinde yaptýklarý ürünleri
kendi imkanlarýyla satarak ev ekonomilerine katký
saðlamaktadýrlar. Böylece, kendi ayaklarý üzerinde
durabilen, özgüven sahibi bayanlar topluma
kazandýrýlmýþtýr.
Sýcak Cam sanatý kurslarýna katýlan 16 katýlýmcý
sýcak cam sanatý tekniklerini ayrýntýlarýyla alanýnda
uzman hocalardan öðrenmektedirler. Henüz 2
aydýr gerçekleþtirilen kurslar 8 ay süresince
devam edecektir. Kurslar hafta içi gerçekleþmekte
224

Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

olup, hafta sonlarý ise sanatçýlar tarafýndan cam
þovlar gerçekleþtirilmektedir. Cam Þovlarda
Sanatçýlar tarafýndan halka ve turistlere camýn
nasýl iþlendiði þov þeklinde gösterilmektedir.
Ayrýca, Odunpazarý bölgesindeki okullardaki
öðrenciler ve öðretmenler kurslara davet
edilmektedir. Belirlenen sayýda katýlýmcý servis
ile önce okullarýndan alýnmakta ve cam iþleme
performansýný izledikten sonra tekrar okullarýna
býrakýlmaktadýr.
Eskiþehire gelen turistler Odunpazarý Bölgesini
gezerken kurslarý ziyaret edebilmekte, camýn
nasýl iþlendiðini ve ne tür eserler ortaya çýktýðýný
görebilmektedirler. Ýki ay içerisinde en az 10000
kiþi cam þovlarý izlemiþ olup, kurslarý ziyaret eden
öðrenciler, Cam Þovunu izlemeye gelen turistler
ve bu kiþilerin çevresindeki insanlar yoluyla cam
sanatýnýn tanýnýrlýðý artmýþtýr. Kurslarý ziyaret eden
öðrencilerin cam sanatýna karþý ilgisi artmýþtýr.

Öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Cam Þov
etkinliði

Sýcak Cam Sanatý Kursu Atölyesi

Dikiþ Nakýþ Kursu

Resim Kursu
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ORDU BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Seyit TORUN

Belediye Baþkaný
GÖREV TANIMI:
 DSÖ Saðlýklý Kentler Aðý ve Türkiye Saðlýklý
Kentler Birliði ile gerekli iletiþimleri kurmak ve
faaliyetlere katýlýmý saðlamak.
 Proje ofisinin ve alt çalýþma gruplarýnýn
oluþturulmasý ve organizasyonun saðlanmasý.
Yýllýk faaliyet raporlarýnýn, Saðlýklý kent profilinin
ve bu profili baz alarak kent saðlýk geliþim planý
hazýrlamak ve bunlarýn devamýný saðlamak.
 Saðlýklý bir kent oluþumu için kentte bulunan
sivil toplum örgütleri ve tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý ile birlikte çalýþmak ve üretilen
projelerin hayata geçmesini saðlamak.
 DSÖ ana temalarýna uygun projeler üretmek

Nurdan KARADENÝZ

Proje Koordinatörü

ve diðer birimler tarafýndan üretilen projelerin
yürütülmesini saðlamak..
 Proje kapsamýndaki tüm etkinlikleri kentlilerle
paylaþmak.
 Belediye bünyesinde Saðlýklý Kent Planlama
ile ilgili çalýþmalarda yer almak
 Ýlgili toplantýlarda Belediyeyi temsil etmek
 Ofis bünyesindeki yazýþmalarý yürütmek ve
evrak akýþýný saðlamak.
ORGANÝZASYON YAPISI:
Koordinatörlüðümüz bünyesinde 1 Koordinatör
(Þehir Plancýsý) tam zamanlý aktif görev
almaktadýr. Bunun dýþýnda 1 Ýnþaat Mühendisi
ve 1 Mimar ile proje ekibi oluþturulmuþtur.
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FAALÝYETLER
Projenin Adý: Sokak köpekleri koruma altýna
alýnmasý
Ordu Belediyesi ekipleri tarafýndan toplanan
sokak köpekleri Veteriner Müdürlüðüne baðlý
Evcil Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
barýnaðýnda koruma altýna alýnarak gerekli görülen
sokak köpekleri tedavi edilmektedir.
Özellikle kýþ þartlarýnda daha hassasiyetle hizmet
verilen barýnakta sokak köpeklerini koruma
altýnda tutan Ordu Belediyesi, saðlýk açýsýndan
kötü durumda olan birçok köpeði tedavi
etmektedir. Toplanan köpekler tedavi ve aþýlarý
yapýldýktan sonra havalarýnda düzelmesi ile birlikte
tekrar doðaya býrakýlacaktýr.
Bu tedavilerin yaný sýra barýnaðýn hemen yanýnda
bulunan yeþil alana kendi tesislerinde ürettiði 15
adet köpek kulübesini yerleþtirecek olan Ordu
Belediyesi, 25 büyük ve 15 yavru köpeði ayrý
ayrý sýnýflandýrarak bakýmlarýný sürdürecektir. 1,5
mye 2,5 m eninde ve üzeri yarý sundurma olan
kulübeler sayesinde köpekler müsait hava
þartlarýnda açýk havadan daha saðlýklý koþullarda
yararlanacaklardýr.
Proje hedefi: Destekleyici Çevreler

Barýnak
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Kulübeler
Projenin adý: Çöp konteynýrlarýnýn temizlenmesi
Yerleþim alanlarý içinde bulunan konteynýrlarýn
koku ve görüntü kirliliðini ortadan kaldýrmak
amacýyla Ordu Belediyesi tarafýndan 2009 yýlýnda
baþlatýlan çöp konteynýrlarýný dezenfekte çalýþmasý
özel bir yýkama aracýyla birlikte düzenli aralýklarla
yapýlýyor.
Temizliðin yaný sýra boyasý eskimiþ çöp
konteynýrlarýnýn boya iþlemini de yapan Ordu
Belediyesi, böylelikle çevrede görüntü kirliliðinin
yaný sýra hijyene de ne denli önem verdiðini bu
çalýþmalarla gösteriyor.

Proje hedefi: Saðlýklý Yaþam
Çevre saðlýðýnýn kontrol altýnda tutulmasý
açýsýndan önemli bir uygulama olan bu çalýþma,
kentte yaþayan vatandaþlar tarafýndan da olumlu
bir hizmet olarak deðerlendiriliyor.

Projenin adý: Muhtar evleri
Her Mahalleye bir muhtar evi kazandýrmak
düþüncesiyle yola çýkan Ordu Belediyesi 8 muhtar
evini açarak halkýn hizmetine sunmuþtur. Ordu
Belediyesi Mahallelerimizde yaþayan halkýmýzýn
sorunlarýný en iyi bilen insanlardan biri olan
muhtarlarýmýzýn daha güzel þartlarda ve
imkânlarda görev yapmalarý gerektiðine
inanmaktadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarda ve
oluþturduðumuz yatýrým programlarý
muhtarlarýmýzýn istekleri ve önerileri doðrultusunda
hazýrlanarak son þeklini almaktadýr. Halkýmýzýn
en yakýn temsilcileri olan muhtarlarýmýzla uyum
içinde çalýþmayý önemsiyor, onlarýnda bizler gibi
kamu görevi yaptýklarýna inanýyoruz. Ordu
Belediyesi Karapýnar, Taþbaþý, Bahçelievler,
Þirinevler, Subaþý, Bucak, Yenimahalle, Þahincili,
Durugöl, Akyazý, Aziziye-Saray, Karþýyaka,
Kumbaþý, Güzelyalý ve Düz Mahalle muhtar evlerini
açarak hizmete sunmuþtur.
Proje hedefi: Saðlýklý Kentsel Tasarým

Muhtar Evi
 Projenin adý: Boya Kampanyasý
Kentler kurulduklarý coðrafyalar ve bu
coðrafyalarda da kentsel geliþim süreçleri ile
yaþanýlabilir bir hayatý saðlamaktadýrlar. Ancak
günümüz kentsel geliþim deðerleri kent ve insan
birliktelikleri açýsýndan pekte saðlýklý yaþam

kurallarýna hizmet etmemektedir. Bu açýdan
deðerlendirildiðinde kentlerde ortaya çýkan en
önemli sorunlarýn baþýnda da mimari estetik
açýdan bakýldýðýnda mevcut yapýlarýn sývasýz ve
boyasýz dýþ cepheleri görüntü kirliliðine yol
açmaktadýr.
Ordu kenti; yerleþim alaný özelliklerine göre
þehircilik geliþimini deðiþen ve geliþen dünya
standartlarýna daha yakýn bir þekilde söz konusu
deðiþime ayak uydurmak zorundadýr. Bu amaçla
Ordu Belediyesi olarak binalarýn dýþ cephelerinde
yapýlacak tüm etkin çalýþmalarý ortaya koya
bilmek için birçok kez Boya Kampanyasý
gerçekleþtirmiþtir. Yine Belediyemizce her yýl
yapýlmakta olan Dýþ Cephe Boya Ýhalesi
kapsamýnda farklý bir uygulama olarak Stadyum
çevresinde yer alan binalarýn boyanmasý
çalýþmasýný da gerçekleþtirmiþtir. Çalýþmanýn en
etken rolü olan Ordu Sporumuzun Süper Lige
çýkmasý ile kentimizin yerel ve ulusal basýnda
daha fazla görünür bir þekilde yer alacak olmasý
halkýmýz ve bizler içinde büyük bir tanýtým örneði
sergileyecektir.
Haziran 2011 sonlarýnda baþlatýlan çalýþma
doðrultusunda yapýlan boya ihalesi öncesinde ilk
önce yýpranmýþ binalarýn tespitinin yapýlmasý,
kent haritasý üzerine iþlenmesi ve metre kare
tespitinin ortaya konulmasý için çalýþmalar
tamamlanmýþtýr. Bu sürecin ardýndan kent
mimarisinin ve yapýsýnýn özelliklerine göre renk
uygulama ve seçme çalýþmasý da
gerçekleþtirilerek ihale ön fizibilitesi çýkartýlarak
hazýr hale getirilmiþtir.
Bugün itibari ile yapýlan incelemeler sonucunda
tespit edilen 47 adet binanýn 35 adedinin dýþ
cepheleri özlenen kent normlarý içinde mimari
ahengi yakalamýþtýr.
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Proje hedefi: Planlama ve Çevre

Boztepeden Ordu'nun Görünüþü
Önceki Hali

Boyanmýþ Hali

Projenin adý: Çatý Kampanyasý
Ordu kenti turizm deðerleri açýsýndan ele
alýndýðýnda; Karadeniz kýyýsý boyunca kent merkezi
geliþim yapýsý ile de turizm kenti olma yolunda
çaðýn gerektirdiði normlar doðrultusunda hýzla
ilerlemektedir. Aþaðýdaki Þekil 11'de görüldüðü
gibi Turizmin lokomotifi olacak Teleferik ile
kent merkezli bir deðiþimin nasýl geliþtirildiði
açýkça görülebilmektedir. Ülkemizde ve
kentimizde ender rastlanýlan panoramik kent
manzarasý gerek bizlerin gerekse farklý illerden
gelen ve yabancý konuklarýn ilgisini de
çekmektedir. Ancak mevcut teleferik hattý
boyunca bakýmsýz, boyasýz ve döküntü halinde
bulunan kötü çatý ve örtü sistemleri söz konusu
olan görselliði oldukça olumsuz bir þekilde
etkilemektedir.
Turizm kenti olma yolunda hýzla ilerleyen
þehrimizde özellikle teleferik hattý güzergâhý
boyunca yer alan özellikle çatýlarý ile çirkin
görünüm sergileyen 200e yakýn yapý tespit
edilmiþtir. Bu yapý sahiplerine ulaþýlarak belediye
meclis salonunda toplantý düzenlenmiþtir. Bu
toplantýda katýlýmcýlara yapýlan çalýþmalarýn
kentimizin turizmi açýsýndan önemi ifade edilmiþ,
finansman çözümü için alternatifler sunulmuþtur.
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Düz Mahallede Çatýlarýn Teleferikten Görünüþü

OSMANCIK BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Bekir YAZICI

Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
1. Üyesi bulunduðumuz Türkiye Saðlýklý Kentler
Birliði ile iliþkileri yürütmek,
2. Osmancýk Belediyesi bünyesinde Saðlýklý
Kentler konusunda proje üretmek, proje
çalýþmalarýnýn yürütülmesini saðlamak ve
takibini yapmak,
3. Saðlýklý Kentler Birliði ve Saðlýklý Kent
konusuyla ilgili toplantýlara katýlarak Osmancýk
Belediyesini temsil etmek,
4. Kent Saðlýðýnýn yerel düzeyde geliþtirilmesi
ve iyileþtirilmesi için çözümler üretmek,

Hakan ÇIPLAK

Proje Koordinatörü

ORGANÝZASYON YAPISI
Osmancýk Belediyesi Saðlýklý Kentler Birliði
Koordinatörlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðünün Park
ve Bahçeler bünyesinde yapýlandýrýlmýþtýr.
Osmancýk Belediyesi Koordinatörlüðü
bünyesinde 1 koordinatör (Peyzaj Mimarý) ile
hizmet vermektedir. Bunu yaný sýra gerektiðinde
ilgili birimlerden ilave personel
görevlendirilmektedir.
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FAALÝYETLER
 Proje adý: Emülsiyonlu 2 Kat Satýh Kaplama
Asfalt ile Kaplama Yapýlmasý
Proje Hedefleri:
 Asfalt yapýlan bölgelerde yaþayan insanlarýn
daha saðlýklý daha düzgün bir þekilde yollarý
kullanmalarýný saðlamak,
 Daha uzak mahallelerde yaþayan insanlarýn
yaþam standartlarýný yükseltmek,
 Yaya olarak yollarý kullanan insanlarýn daha
iyi þartlarda evlerine gidip gelmelerini saðlamak.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 20 Mayýs 2011
- 20 Ekim 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk Ýlçe Merkezinde
bulunan 32 km Stabilize Yolun Bordürlerinin
Döþenerek Emülsiyonlu 2 Kat Satýh Kaplama
Asfalt ile Kaplama Yapýlmasý
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje eksiksiz olarak tamamlanmýþtýr.
 Çalýþma yapýlan bölgelerde yaþayan insanlarýn
projeden memnun olduklarý ve yol sirkülasyonunu
daha saðlýklý bir þekilde kullandýklarý
gözlemlenmiþtir.

Yol Çalýþmasý
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 Proje adý: Polietilen Çocuk Oyun Gruplarý
Alýnmasý
Proje Hedefleri:
 Eski demir çocuk oyun gruplarýnýn çocuklara
verdiði yaralanmalarý ve saðlýksýz kullanýmlarý
ortadan kaldýrmak,
 Çocuk oyun alanlarýnýn daha cazip, daha çekici,
daha saðlýklý ve güvenli olmasýný saðlamak
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 15 Haziran
2011 - 30 Aralýk 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk Ýlçe Merkezinde
bulunan eski çocuk oyun gruplarýnýn yenilenmesi
ve yeni çocuk oyun alanlarý yapmaktýr. Bu
çalýþmalarda 21 adet çocuk oyun grubu
kurulmuþtur.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje eksiksiz olarak tamamlanmýþtýr.
 Çocuklarýn daha istekli bir þekilde çocuk oyun
gruplarýný kullandýklarý,
 Ebeveynlerin çocuklarýný çocuk oyun alanlarýna
daha rahat ve güvenli olarak gönderdikleri,
 Salýncaklarda ve kaydýraklardaki
yaralanmalarýn ortadan kalktýðý gözlenmiþtir.

Polietilen Çocuk Oyun Gruplarý

 Proje adý: Yeþil Alanlar Yapýlmasý
Proje Hedefleri:
 Halkýn rekreasyon gereksinimlerini karþýlamak,
 Bölgede bulunan çocuklarýn güvenli olarak vakitlerini geçirebilecekleri çocuk oyun alanlarý
Oluþturmak,
 Ekonomik ömrünü tamamlamýþ bir alaný daha estetik bir hale getirerek ilçenin görsel güzelliðini
Artýrmak.
 Bulunduðu yerlerden geçiþlerde özellikle yaþlý insanlar için dinlenme soluk alma görevi üstlenmesini
saðlamak,
 Etrafýnda bulunan kalabalýk daireli binalar için bir nefes alma ortamý saðlamak,
 insanlar için komþuluk iliþkilerini artýrmak, tanýþma ve kaynaþmayý artýrarak sosyal yapýyý
güçlendirmek
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 01 Ocak 2011 - 31 Aralýk 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk ilçesi imar sýnýrlarý içinde park alaný olarak ayrýlmýþ 16 adet yeþil
alanýn düzenlenerek halkýn rekreasyon gereksinimlerini karþýlamak.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Estetik açýdan ilçeye görsellik kattýðý,
 Çocuklar Ve Büyükler Arasýnda Yeni Arkadaþlýklar Tanýþmalar Olduðu, Sosyalleþmede Artýþ
Olduðu
 Binalarda oturan ailelerin çocuklarý ile vakit geçirebildikleri bir alanýn oluþtuðu,
 insanlarýn komþuluk iliþkilerinin arttýðý, birlikte vakit geçirdikleri, gözlemlenmiþtir.

Limon Evler Parký

A.Türkeþ Parký
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Dursun Otuzbir Parký

Çay Mah. Parký

 Proje adý: Dýþ Mekan Spor Aletleri Alýnmasý
Proje Hedefleri:
 Osmancýk Halkýnýn spor yapma gereksinimleri saðlamak,
 Vatandaþlarýmýza Saðlýklý yaþamak için spor yapma bilincini geliþtirerek; insanlarý spor yapmaya
teþvik etmek.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 01 Ocak 2011 - 31 Aralýk 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk Ýlçe Merkezinde bulunan yeþil alanlarda uygun yerlere 10 adet
dýþ mekan spor aletleri konularak Osmancýk halkýna spor yapmalarý için yer saðlayarak; spor
yapmaya teþvik etmek.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje eksiksiz olarak tamamlanmýþtýr.
 Spor alanlarýnýn yoðun kullanýldýðý ve ilave dýþ mekan spor aletleri taleplerinin olduðu,
 Osmancýk ta spor yapan kiþi sayýsýnda artýþ olduðu,
 Spor yapan insanlarýn etrafýndaki insanlarý da spor yapmalarý konusunda teþvik ettiði gözlenmiþtir.

Dýþ Mekan Spor Aletleri
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 Proje adý: Osmancýk Belediyesi Spor Kültür
Parký
Proje Hedefleri:
 Osmancýk Halkýnýn Spor yapma
gereksinimlerini karþýlamak,
 Gençler ve çocuklarýn spor sevgisini artýrmak
ve güvenli bir spor alaný oluþturmak
 Ailelerin çocuklarý ile beraber birlikte spor
yapabilecekleri bir alan oluþturmak,
 Osmancýk ta daha önce bulunmayan tenis
sahasý yüzme havuzu gibi alanlarý oluþturarak
yeni spor branþlarýna ilgi çekmek,
 Her insana hitap eden her çeþit spor dalýnýn
bulunduðu bir spor kompleksi oluþturmak,
 Ailelerin spor yaparken çocuklar için oyun
alanlarý oluþturmak.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 15 Nisan 2009
- 31 Aralýk 2013
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk Ýlçe Merkezi
Ada mevkiinde; içinde kapalý spor salonu bulunan
yaklaþýk 35.000 m2 olan alanda sentetik futbol
sahasý, tenis-basketbol sahasý, güreþ eðitim alaný,
dýþ mekan spor aletleri, yürüyüþ parkuru, tribün,
antrenman sahasý, çocuk oyun alaný, dinlenme
alanlarý, kafeterya ve yarý olimpik yüzme havuzu
yaparak ilçeye bir spor merkezi kazandýrmak.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Projede bulunan sentetik futbol sahasý, tenisbasketbol sahasý, yürüyüþ parkuru, çocuk oyun
alaný, dýþ mekan spor aletleri alaný, tribün, çayevidinlenme alaný, 500 kiþilik tribün tamamlanmýþ,
diðer ünitelerinde proje ve hazýrlýk çalýþmalarý
devam etmektedir.
 Spor alanlarýnýn kullanýldýðý, amatör futbol
kulüplerine gençlerin daha fazla ilgi gösterildiði,
 Osmancýk da daha önce yapýlmayan tenis
sporuna ilginin arttýðý,
 Spor yapan insanlarýn etrafýndaki insanlarý da

spor yapmalarý konusunda teþvik ettiði
gözlenmiþtir.

Spor Kültür Parký
 Proje adý: Aðaçlandýrma Çalýþmasý
Proje Hedefleri:
 Cadde ve sokaklarýn sadece yapýsal bir görüntü
oluþturmasýný engellemek,
 Aðaçlarla bir ilçenin nefes almasýný saðlamak,
 Ýlerde kaldýrýmlarda yürüyen insanlara gölge
saðlamak,
 Ýlçeyi Saðlýk açýsýndan daha yaþanabilir bir
hale getirmek,
 Yeþil alanlarda insanlarýn nefes aldýðý doðal
ortamlar saðlamak.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 01 Ocak 2011
- 30 Nisan 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk Ýlçe Merkezinde
bulunan yeþil alanlar ve yaya kaldýrýmlarýnda
uygun yerlere 5000 adet bitkinin dikilerek ilçenin
yeþil alan gereksinimi için çalýþma yapýlmasý
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje eksiksiz olarak tamamlanmýþtýr.
 Özellikle yaya kaldýrýmlarý ve yeþil alanlarda;
kent estetiði ve doðal alanlar oluþturulmasý
açýsýndan güzel bir görüntünün oluþtuðu,
 Bitki sevgisinin ve korunmasý gerektiðinin
bilincinin arttýðý,
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 Yaz aylarýnda Kaldýrýmlarda insanlarýn
durakladýðýnda bitkilerin gölgelerini kullandýðý,
 Yaz aylarýnda yollarýn beton etkisinin azaldýðý,
gözlemlenmiþtir.

Yeþil Alan Aðaçlandýrma Çalýþmasý

Yaya Kaldýrýmý Aðaçlandýrmasý
 Proje adý: Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN Parký
Proje Hedefleri:
 Çocuklara alýþýlmýþýn dýþýnda farklý bir çocuk
oyun alaný oluþturmak,
 Çocuklara parkta yapýlan hayvan figürlü çocuk
oyun gruplarý ile hayvanlarý sevdirerek tanýtmak,
 Büyükþehirlerde yapýlan farklý tipteki
malzemeleri kullanarak halkýmýza büyükþehir
standartlarýný getirmek,
 Temel Reis Çocuk Oyun grubu ile çocuklara
masal kahramanlarýný da tanýtmak,
 Ebeveynlerin, çocuklar farklý çocuk oyun
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gruplarý ile oynarken vakit geçirmelerini saðlamak,
 Ýnsanlar için komþuluk iliþkilerini artýrmak,
tanýþma ve kaynaþmayý artýrarak sosyal yapýyý
güçlendirmek
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 15 Mart 2011
- 15 Haziran 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Osmancýk ilçesi
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan yeþil alana
hayvan figürü ve masal kahramaný temalý çocuk
parký yapýlmasý.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje eksiksiz olarak tamamlanmýþtýr.
 Estetik açýdan ilçeye görsellik kattýðý,
 Farklý çocuk oyun gruplarý olduðu için daha
fazla ilgi gördüðü,
 Çocuklarýn normal çocuk oyun alanlarýna göre
daha fazla ilgi gösterdiði,
 Özellikle küçük çocuklarýn daha çok parký
kullandýðý,
Gözlemlenmiþtir.

 Proje adý: Diyaliz Hastalarýnýn Taþýnmasý
Proje Hedefleri:
 Osmancýkta bulunan diyaliz hastalarýnýn hastaneye gidiþ geliþlerindeki yaþadýklarý sorunlarý ortadan
kaldýrmak,
 Belediye personeli refakatinde dýþarýdan anlaþmalý araçlarla diyaliz hastalarýna maddi manevi
destek olunmasý.
Proje Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 01 Ocak 2011 - 31 Aralýk 2011
Proje Ortaklarý:---Projenin Genel Tanýmý: Ýlçemizde bulunan ve maddi durumu elveriþli olmayan, sürekli tedaviye
ihtiyacý olan diyaliz hastalarý, belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimince yapýlan araþtýrma sonucu tespit
edilip kendilerine ulaþým desteði saðlanmasý.
Sonuçlar ve Son Durum:
 Proje yýl boyunca eksiksiz olarak devam etmiþ ve tamamlanmýþtýr.
 Diyaliz hastalarýnýn artýk hastaneye geliþ gidiþlerinde sorunlar yaþamadýðý,
 Kendilerini güvende ve yalnýz olmadýklarýný hissettikleri,
Gözlemlenmiþtir.

Diyaliz

Diyaliz Hastalarý Taþýma Aracý
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OSMANGAZÝ BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Mustafa DÜNDAR

Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
DSÖ Saðlýklý Kentler Aðý ve Türkiye Saðlýklý
Kentler Birliði ile gerekli iletiþimleri kurmak ve
faaliyetlere katýlýmý saðlamak
2009  2013 yýllarý 5. aþamasýnda bulunan
DSÖ Saðlýklý Kentler Projesi kapsamýnda
çalýþmalar yürütmek
Proje ofisinin ve alt çalýþma gruplarýnýn
oluþturulmasý ve organizasyonun saðlanmasý
Yýllýk faaliyet raporlarýnýn, Saðlýklý kent profilinin
ve bu profili baz alarak kent saðlýk geliþim
planý hazýrlamak ve bunlarýn devamýný saðlamak
Saðlýklý bir kent oluþumu için kentte bulunan
sivil toplum örgütleri ve tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý ile birlikte çalýþmak ve üretilen
projelerin hayata geçmesini saðlamak

Esin KARAHAN

Proje Koordinatörü
Saðlýðýn ve belirleyicilerinin yerel düzeyde
geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi için araçlar
üretmek, hedefler belirlemek ve bu araç ve
hedeflerin politik dayanýmlarla desteklenmesini
saðlamak
Saðlýklý Kentler projesinin ana temalarý ile ilgili
projeler üretmek ya da var olan projeleri
desteklemek
Edinilen deneyimleri diðer üye kentlerle
paylaþmak
Proje kapsamýndaki tüm etkinlikleri kentlilerle
paylaþmak
Belediye bünyesinde Saðlýklý Kent Planlama
ile ilgili çalýþmalarda yer almak
Ýlgili toplantýlarda Belediyeyi temsil etmek
Ofis bünyesindeki yazýþmalarý yürütmek ve
evrak akýþýný saðlamak
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ORGANÝZASYON YAPISI

FAALÝYETLER

Koordinatörlüðümüz bünyesinde 1 Koordinatör
(Þehir Plancýsý) görev almaktadýr.
Koordinatörlük Osmangazi Belediyesi Ýmar ve
Þehircilik Müdürlüðüne baðlý hizmet vermektedir.

Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðinin Kentleþme ve
Kentlerde Yaþam temasýyla 7-8-9 Nisan 2011
tarihlerinde Bursada ve 22  24 Eylül tarihlerinde
Eskiþehir Tepebaþýnda2020 Saðlýk Politikalarý
ve Yerel Seviyede Saðlýðýn Yönetimi ana
temasýyla düzenlenen 7. Yýl Konferansýna
katýlým saðlanmýþtýr.

Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðinin Eskiþehirde
gerçekleþtirilen 7. Yýl Konferansýnda Bursayý
temsil eden Osmangazi Belediyesi, açtýðý stantta
tarihi, kültürel ve sosyal projelerini tanýttý. 2020
Saðlýk Politikalarý ve Yerel Seviyede Saðlýðýn
Yönetimi temasýyla toplanan konferansýn onur
konuklarýndan biri olan Ýngilterenin Liverpool
Büyükþehir Eski Belediye Baþkaný Ron Gould,
Osmangazi Belediyesinin standýný ziyaret ederek
projeler hakkýnda bilgi aldý. Osmangazi
Belediyesinin projelerine büyük ilgi gösteren
Gould, özellikle engellilere yönelik gerçekleþtirilen
Hipoterapi çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgi istedi.
Liverpool Büyükþehir Eski Belediye Baþkaný
Goulda Hipoterapi çalýþmalarý hakkýnda bilgi
veren Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tuðcu ve
Celal Akgün, Hipoterapi yönteminin, atýn salýným
hareketleri kullanýlarak engelli çocuklarýn
duygusal, zihinsel ve fiziksel geliþimine katký
saðladýðýný belirttiler. ABD ve Ýngilterede yaygýn
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olarak kullanýlan Hipoterapi yöntemi sayesinde,
engellilerin hem psikolojik hem de fiziksel
geliþimlerinin desteklenmesinin amaçlandýðýný
belirten Hüseyin Tuðcu, çalýþmalarýn Osmangazi
Belediyesinin dünyaya örnek olan Sahipsiz
Hayvanlar Doðal Yaþam Merkezinde hayata
geçirildiðini belirttiler. Osmangazi Belediyesini
Hipoterapi çalýþmalarý nedeniyle kutlayan Gould,
çalýþmalarýn geliþtirilerek yaygýnlaþtýrýlabileceðini
söyledi.

Proje adý: Elmasbahçeler Mahallesi Kültür
Merkezi Projesi
Osmangazi Ýlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi 2151
ada 1 parsel üzerinde bulunan Kültür Merkezi
binasýnýn bölge halkýnýn ihtiyacýna cevap
verebilecek kapasitede olmamasý nedeniyle yeni
bir kültür merkezi binasý hayata geçirilecektir.
Yeni Kültür Merkezinde 300 kiþilik tiyatro salonu,
200 kiþilik sinema salonu, 300 m² sergi salonu,
500 kiþilik düðün salonu, 75 kiþilik spor salonu,
75 kiþilik halk oyunlarý salonu, 100 kiþilik
kafeterya, 500 m² aþevi, 250 m² çocuk klubü,
600 m² halk eðitim kurs atölyeleri, 150 m²
kütüphane, engelliler merkezi, gençlik spor klubü,
muhtarlýk, saðlýk ocaðý, ptt, kent konseyi, gerekli
idari bürolar, teknik servisler ve otopark
bulunacaktýr. Toplam proje alaný 12000 m²dir.

Projenin Adý: Merinos Pazar Alaný Ve Yer Altý
Katlý Otopark Projesi
Osmangazi Ýlçesi Çýrpan Mahallesi Merinos Park
Alaný içerisinde oluþturulan proje toplam 23.335m2
inþaat alanýna sahiptir. Zemin kat alaný 7.642 m2
dir ve pazar alaný olarak düþünülmüþtür. Zemin
altýnda dört kat otopark alaný vardýr ve toplam
280 adet araç park edebilecektir. Pazar alanýnýn
üzeri çelik konstrüksiyon üst örtü ile kapatýlýrken
tasarýmýn çevreye saygýlý, uyumlu ve modern
olmasýna özen gösterilmiþtir.
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fonksiyonlarýna uygun olarak modern ve özgün
bir þekilde tasarlanmýþtýr. Projede; soyunma
giyinme kabinleri, kafeterya, otopark, wc, yönetim
odasý, standartlara uygun balýk satýþ bölümleri
ve soðuk hava depolarý bulunmaktadýr.

Projenin Adý: Fatih- Çiftehavuzlar Kapalý Pazar
Alaný Ve Yeraltý Otoparký Projesi
Osmangazi Ýlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesinde
hazýrlanan projenin toplam inþaat alaný 6809m2
dir. Zemin kat pazar alaný 2.030 m (açýk alanýyla
2
birlikte 3.400 m²)
dir ve üzeri çelik konstrüksiyon
üst örtü ile kapatýlmýþtýr. Bodrum kat alaný 2.379m2
dir ve 70 adet aracýn park edebilmesi saðlanmýþtýr.
Projenin Adý: Akpýnar Kapalý Pazar Alaný Projesi

Osmangazi Ýlçesi, Akpýnar Mahallesi sýnýrlarý
içerisinde yer alan Pazar alaný 4.943 m² lik alaný
kapsamaktadýr. 205 adet tezgah kapasitesi olan
projede, örtüyü cephede sarmal etki yaratan
çelik kolon ve kiriþ sistemi taþýmaktadýr. Poliüretan
çatý örtüsünde yer yer açýlan ýþýklýklar sayesinde
mekân doðal ýþýktan da faydalanabilmektedir.
Proje, sebze-meyve ve giyim pazarý
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Projenin Adý: Küçükdeliler Hizmet Binasý
Projesi
Osmangazi Ýlçesi, Küçükdeliller Köyü sýnýrlarý
içerisinde yer alan yapý hizmet binasý olarak
tasarlanmýþtýr. 222m2 olan zemin katta muhtarlýk,
2
arþiv, wc ve kahvehane, 265 m²
olan birinci
2
katta ise çok amaçlý salon, depo ve wc, 51 m²
olan çatý katýnda ise 2 odalý köy misafirhanesi
bulunmaktadýr. Birinci kata ulaþým zemin kattaki
merdivenden olabildiði gibi doðu cephesinden
direkt olarak da saðlanabilmektedir.

Projenin Adý: Koðukçýnar Mahallesi Muhtarlýk
Ve Park Düzenleme Projesi
Osmangazi Ýlçesi, Koðukçýnar Mahallesi Çýnar
Caddesinde tip muhtarlýk konseptine göre

hazýrlanan projede muhtarlýk ofisi, wc ve mutfak
bölümleri bulunacaktýr. Çevre düzenlemeleri ile
birlikte toplam proje alaný 388m²dir.

4 buçuk metre olan geniþliðini 10 metreye
uzunluðunu ise 45 metreye çýktý. Ayrýca yaya
yolu olmayan þimdi ise yayalarýn yeni yapýlan
bir buçuk metre geniþliðindeki yoldan güvenle
geçebilmeleri saðlandý.

Projenin Adý: Emek Belediye Hizmet Binasý
Projesi
Osmangazi Ýlçesi, Emek Mahallesi, 7. Oðuz
Sokak ta bulunan ve imar planýnda Saðlýk Alaný
olarak geçen alanda projelendirilecek olan
Belediye Hizmet Binasý içinde; saðlýk ocaðý, çok
amaçlý salon, lokal, muhtarlýk, tahsilat ve yönetim
odasý bulunmaktadýr. Taban alaný 210 m² olan
bina üç katlý toplam inþaat alaný 680 m² dir.

Projenin Adý: Görme Engelli Taþý Projesi
Görme engelli taþý, yol, kaldýrým, yaya geçidi,
açýk ve yeþil alanlar, spor alanlarý ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapý alanlarýnda görme
engelli vatandaþlarý yönlendiren özel bir taþ olup,
iki farklý bölümden oluþuyor. Biri uzun çizgili
yönlendirme taþý, diðeri ise noktalardan oluþan
uyarýcý taþ. Yönlendirici taþlar yürüyüþü, uyarýcý
taþlar ise kaldýrýmýn bitip baþladýðýný görme engelli
vatandaþa bildiriyor.
Türkiyenin Avrupa Birliðine uyum sürecinde
belediyelerin uymasý gereken görme engelli taþ
uygulamasýný tüm ilçeye yaymak için harekete
geçen Osmangazi Belediyesi, iþe Uludað
Caddesindeki kaldýrýmlardan baþladý.

Projenin Adý: Armutköy Köprü Projesi
Demirtaþ ile Terminali, Yunuseli ve Hamitlere
baðlayan alternatif yol güzergahý üzerine yer alan,
40 yýlý aþkýn süredir hizmet veren, hem fiziki
yetersizliði hem de dar olmasý sebebiyle tehlike
arz eden Armutköy Köprüsünün Osmangaziye
ve Bursaya yakýþýr hale getirilmiþtir. Köprümüzün
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Projenin Adý: Dede Torun Çevre Ýçin El Ele
Projesi
Proje Süreci: 10.01.2011-10.08.2011
Projenin Amacý
 Ýnsan ve çevre saðlýðýna verilen önemin
arttýrýlmasý,
 Dede ve ninelerimize saygý, unutulan deðerlerin
anýmsatýlmasý ,
 Geri kazanýlabilen atýklarýn ayrý toplanarak ve
belediyemize verilerek çevreye gösterilen özenin
arttýrýlmasý,
 Atýktan temiz enerji üretimine fayda saðlanmasý
 Ayný amaç doðrultusunda hizmet veren kurumlar
arasý diyalog ve koordinasyonun geliþtirilmesiyle,
hizmette kalite ve verimliliðin arttýrýlmasý,
 Baþarýyla uygulanmýþ bir projenin diðer illere
de örnek oluþturmasý,
 Kurumlarýn saygýnlýk ve güvenilirliðinin daha
üst seviyelere çýkartýlmasý.
 Ambalaj atýklarý, atýk pil ve akümülatörler,
bitkisel atýk yaðlar, elektronik atýklar ve plastik
poþetlerin çevreye ve insan saðlýðýna zararlarý,
diðer atýklardan ayrý toplanmasý ve genel çevre
bilgisini içeren eðitimlerle öðrencilerde çevre
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bilincinin arttýrýlmasý,
 En deðerli varlýðýmýz ve geleceðimizin teminatý
olan çocuklarýmýzýn, 2010-2011 Eðitim Öðretim
yýlýný daha verimli, baþarýlý ve güvenli bir þekilde
bitirmeleri amaçlanmýþtýr.
Proje Ortaklarý
 Bursa Büyükþehir Belediyesi Huzurevi
 Exitcom Recycling Atýk Taþýma Toplama
Depolama Elektronik Sanayi Tic. Ltd. Þti
 Özel Nilüfer Eðitim Kurumlarý
Proje Süreci
Proje hazýrlýk sürecinde proje ortaklarýmýzla
görüþmeler yapýldý. Projenin amacý ve uygulama
þekli ile ilgili bilgi verildi,
Konu ile ilgili gerekli materyaller afiþ, broþürler
hazýrlandý ve e-atýk toplama konteynerleri
yerleþtirildi,
2500 öðrenciye, öðretmenlerimize ve 285
Huzurevi sakinine Osmangazi Belediyesi yetkilileri
tarafýndan atýklarýn zararlarý, geri dönüþümü ve
genel çevre bilgisini içeren bilgilendirme semineri
düzenlendi,
Okul ortamýnda öðrencilerin göreceði bir çok
mekana bilgilendirme afiþleri asýldý,
Öðrencilerimiz çevrelerinde konuya dikkat
çekerek bilgilendirme yaptý,
Proje kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar ile
ilgili sunum- kýsa film hazýrlandý,
Proje kapsamýnda, ekonomik deðeri olan atýklarýn
ayrý toplanmasý ile elde edilen gelirden öðrenciler
huzurevi sakinlerine bireysel hediyeler aldý,
Huzurevi sakinleri; plastik poþet tüketiminin
sýnýrlandýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýmýzda bez
torba dikerek, huzurevine yerleþtirilen
konteynerlerle e-atýklarý ayrý toplayarak ve 1
milyon fidan kampanyasýna katýlarak çevre saðlýðý
projemize destek oldu,
Baþta Osmangazi Belediye Baþkanýmýz, Baþkan

Yardýmcýmýz ve tüm öðrencilerle Dede-Nine/Torun
eþleþmesi yapýldý.
Proje süresince öðrenciler aileleri ile huzurevi
sakinlerini ziyaret etti,
Proje bitiminde Bursa Büyükþehir Belediyesi
Huzurevinde tören düzenlendi, törende DedeNine/Torun kucaklaþmasý yaþandý ve Osmangazi
Belediye Baþkanýmýz Mustafa Dündar dedesine,
Baþkan Yardýmcýmýz Servet Büyükpoyraz ninesine
ve öðrenciler de dede ve ninelerine hediyelerini
verdi.
E-atýklar yýl boyunca Osmangazi Belediyesi
yetkililerince düzenli aralýklarla alýndý.
Elde Edilen Sonuçlar
Sürdürülen geri kazaným çalýþmalarýnýn toplumun
farklý kesimlerine ulaþmasý saðlandý ve çýð gibi
büyüyen çevreci topluluklarýn oluþmasýna katkýda
bulunuldu.
Elektronik atýk toplama konusunda çok yeni olan
ülkemizde bu bilincin yaygýnlaþmasý saðlandý.
Proje ile öðrencilerin topladýðý elektronik atýklar
Osmangazi Belediyemiz vasýtasýyla geri dönüþüme
kazandýrýldý.
Projeyle öðrenciler hayatýn devamlýlýðý, saðlýklý,
yaþanabilir bir ortam için yakýn çevreden uzak
çevreye her adýmda duyarlý olunmasý gerektiðini,
alýnacak küçük önlemler ile çevrenin
korunabileceðinin farkýna vardýlar.
Projeye katýlan öðrencilerin huzurevine yaptýklarý
ziyaretlerle sosyal sorumluluk duygusunun geliþtiði
gözlendi.
Proje kapsamýnda 10 ton e-atýk toplayarak 2
milyon 500 bin ton topraðýmýzý ve 20 milyon litre
içme suyumuzu kirlenmekten kurtardýk.
Yerel basýnda yer alan proje birçok kamu ve özel
sektör çalýþanýna ilham oldu.
Huzurevindeki yaþlýlarý ziyaret oraný % 40 arttý.
RECYCLÝNG ve ÇEVKO dergilerinin Nisan
sayýsýnda örnek proje olarak yayýnlandý.
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Proje Adý: Sümbüllü Bahçe Konaðý Sosyal
Tesisleri
Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi, Kuruçeþme Mahallesi,
4268 ada 167 parselde yer alan sivil mimarlýk
örneði yapý grubu, farklý dönemlerde yapýlmýþ 6
yapýdan oluþmaktadýr. Sümbüllü Bahçe Konaðý
olarak isimlendirilen komplekse ait 6 yapýnýn
rekonstrüksiyon projesi kapsamýnda ana iþlevi
VIP aðýrlama ve restoran-kafe olarak belirlenmiþtir.
A YAPISI
Projede, ana yapý olarak belirlenen yapý özgün
haline uygun olarak inþa edildikten sonra yapý
baþkanlýk aðýrlama-kabul mekânlarý olarak
düzenlenecektir. Yapýlan kazý sonrasýnda zeminde
açýða çýkarýlan moloz örgü taþ duvarlar gerekli
müdahalelerden sonra sergilenecektir. Bir üst
katta bulunan ve bahçeden ve yapýnýn içinden
olma üzere iki giriþi bulunan özgün bodrum katý
ise sergi-galeri amaçlý kullanýlmak üzere
düzenlenecektir. 1.kat baþkanlýk aðýrlama-kabul
ve VIP yemek salonu olarak düþünülmüþtür.
B YAPISI
Müþtemilat yapýsý olarak inþa edilmiþ olan yapýnýn
zemin kattaki Z08_Z09 nolu odalarý mutfak olarak
düzenlenecek, diðer tüm odalar kafe ve servis
mekanlarý þeklinde düzenlenecektir.
C YAPISI
C yapýsý bodrum yapýlan kazý sonucu zeminde
çýkan Erken Osmanlý hamam kalýntýlarýnýn
korunmasý kararý ile bodrum katta sergilenmek
amacýyla korunacaktýr. Zemin kat lokanta servis
mekanlarý ve mutfak olarak düzenlenecektir. 1.
kattaki odalar ise yemek salonlarý olarak
düzenlenecektir.
D YAPISI
Yapý okuma salonu ve kitaplýk olarak
düþünülmüþtür.
Yapýlan kazý sonucu açýða çýkan piþmiþ torak
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zemin kaplamasý bodrum olarak ilave edilen katta
sergilenmek üzere koruma altýna alýnacaktýr.
E-F YAPILARI
Sosyal tesis olarak iþlevlendirilen kompleksin
giriþi niteliðinde bulunan bu yapýlar birleþtirilmiþ
ve tek yapý haline getirilmiþtir. Zemin kat turizm
danýþma, 1. kat ise kompleksin idari kýsmý
olacaktýr.
Taban Alaný
A YAPISI ......... 162.18 m²
B YAPISI.......... 100.31 m²
C YAPISI.......... 107.19 m²
D YAPISI.......... 40.19 m²
E-F YAPISI........... 30.81 m²
Bahçe
771 m²

Kat sayýsý
bodrum+2 kat
zemin+1 kat
bodrum+1 kat
yarým kat bodrum+1 kat
bodrum+2 kat

Proje Adý: Nilüfer Köylü Pazarý
Bursa Ýli, Merkez Osmangazi Ýlçesi sýnýrlarýnda
kalan, Bursanýn en eski pazarlarýndan biri olan
Nilüfer Köylü Pazarý, Tarihi Hanlar Bölgesi ve
Tarihi Bursa Çarþýsýnýn merkezinde yer
almaktadýr.Güneyde Orhan Ýmaret Sokaðý,
kuzeyde Tuzpazarý , doðuda Tarihi Tuzhan ve
Gümüþçeken Caddesi, batýda Tarihi Uzun Çarþý
, Belediye Caddesi ve Zabýta Müdürlüðü binasý
ile çevrelenmiþ ve beþ ayrý koldan yaya ulaþýmý
mevcuttur. Dükkan sayýsý 86 adet olarak

artýrýlmýþtýr.Bütün taþýyýcý sistem ahþap
konstrüksiyon olarak tasarlanmýþtýr.Gün ýþýðýndan
maksimum faydalanmak için yarý þeffaf
polikarbon üst örtü kullanýlmýþtýr.

Proje Adý: Ertuðrul Saðlam Spor Tesisleri
Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi, Adalet Mahallesi
sýnýrlarý içerisinde yer alan tesis 7716 m2 lik alaný
kapsamaktadýr.Tesis, Tarým Ýl Müdürlüðü ve
müþtemilatý vasfý ile Maliye Hazinesi adýna kayýtlý
olup, 2 adet hangar ve 1 adet kazan dairesinden
oluþmaktadýr. Projede, atýl durumda olan
hangarlarda 2 kapalý akrilik tenis kortu, 2 tenis
eðitim kortu, soyunma duþ birimleri ve kafeterya
bulunmaktadýr. Kazan dairesinde 1 adet fitness,
1 adet jimlastik ve step salonu, 3 adet sauna
bulunmaktadýr. 5400 m2 lik açýk alanda 2 adet
açýk toprak tenis kortu, 1 adet çocuk yüzme
havuzu ve bu tesise hizmet eden 2 açýk kafeteryasý
mevcuttur.

Proje Adý: Demirtaþ Yarý Olimpik Yüzme
Havuzu
Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi, Demirtaþ
Mahallesinde yapýlacak olan Yarý Olimpik Yüzme
Havuzu, spor ve eðlence amaçlý kullanýlmak üzere
2
projelendirilmiþtir. 5734 m²
lik parsel alanýnda
2
yapýlacak olan proje, toplam 4531 m²
lik alaný
kapsamaktadýr. Parsel anayola (Bursa-Gemlik
eski yolu) ortalama 35.00m mesafededir. Parselin
anayola yakýn ve paralel olan cephesi bina giriþ
ve ön bahçe olarak düzenlenmiþtir. Bina giriþ
bölümünde 9.00m yüksekliðe ulaþan, kafeterya,
tuvaletler, danýþma ve satýþ bölümünden oluþan
bekleme bölümü tasarlanmýþtýr, diðer tüm
bölümler bu bölüme baðlanmýþtýr. Bekleme
bölümünün ardýnda Yarý Olimpik Yüzme Havuzu
bulunmaktadýr. Zemin katta; Havuz bölümüne
hizmet eden ýslak hacimler, bekleme bölümünün
iki yanýna simetrik olarak konumlandýrýlmýþtýr.
Çok amaçlý düþünülen spor odalarý da bu
bölümlerin üzerindedir. Bekleme bölümünün iki
yanýnda konumlandýrýlmýþ merdivenler ile 1. kat
seviyesinde, çok amaçlý salonlara, doktor odasý
ve yönetim odalarýna ulaþýlmaktadýr. Yapý
tasarýmýnda engelli kiþilerin ihtiyaçlarý göz önünde
tutularak gereken donaným saðlanmýþtýr.
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TEPEBAÞI BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dt. Ahmet ATAÇ

Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
 Dünya Saðlýk Örgütü Saðlýklý Kentler aðý ile
iliþki kurar ve iletiþimi saðlar.
 Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði ile iliþkileri
yürütür ve birliðin çalýþmalarýna aktif katýlýmý
saðlar.
 Tepebaþý ilçe halkýnýn, temiz, güvenli ve
kaliteli bir çevreye, dengeli ve sürdürülebilir
bir ekosisteme, güçlü ve dayanýþma içinde olan
bir toplum yapýsýna ulaþmak için, kendi hayatýný,
saðlýðý ve refahýný etkileyen kararlara katýlýmýný
saðlar ve bu süreci düzenler.
 Þehir profilinin hazýrlar.

Ýnci ÇALIÞKAN

Proje Koordinatörü

 Ýlçe profilinde tespit edilen sorunlarýn
giderilmesi ve saðlýklý yaþam stratejisini ve
hedeflerini koyan Saðlýk Geliþim Planý ný
hazýrlar.
Hazýrlanan profil ve geliþim planý
doðrultusunda þehirdeki kurum/kuruluþ, sivil
toplum örgütü, odalar, sendikalar, üniversiteler
ve yerel yönetimlerin katýlýmýyla çalýþma
gruplarýnýn oluþmasýný ve çalýþmalarýný koordine
eder.
 Çeþitli etkileþim ve iletiþim aðlarý kullanarak
ilçe halkýnýn var olan tüm bilgi deneyim ve
kaynaklara ulaþmasýný saðlar.
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 Tarihi, kültürel, biyolojik geçmiþe ve mirasa
sahip çýkacak bilgi ve becerilerin geliþtirilmesini
saðlayacak yapýlar oluþturur.
 Yerellik ilkesi çerçevesinde katýlýmcýlýðý,
demokrasiyi ve uzlaþma kültürünü geliþtirir. Kent
yönetiminde saydamlýk, katýlým, hesap verebilirlik,
öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasýna katkýda
bulunur.
 Tepebaþý Ýlçesinde üretilen toplumsal
kaynaklarýn etkili, verimli ve eþit biçimde
kullanýmýna katkýda bulunur.
 Sürdürülebilir bir kalkýnma anlayýþýna dayalý
ilçenin saðlýk bilincini ve yaþam kalitesini geliþtiren
çevreye duyarlý ve yoksulluðu giderici programlarý
destekler.
S i v i l t o p l u m u n g e l i þ m e s i n e v e
kurumsallaþmasýna katkýda bulunur.
 Çocuklarýn, gençlerin, kadýnlarýn, engellilerin
ve yaþlýlarýn toplumsal yaþamdaki etkilerini
artýrmayý ve yerel karar mekanizmalarýnda aktif
rol almalarýný saðlar.
ORGANÝZASYON YAPISI

FAALÝYETLER
Proje adý: Tepebaþý Belediyesi Özdilek Sanat
Merkezi
Tepebaþý Belediyesi kent yaþamý içerisinde yer
edinmiþ önemli yapýlarýn kent yaþamýna
kazandýrýlmasýna yönelik projelerinden biri olan
Özdilek Sanat Merkezi: 1980 öncesinden 1996
yýlýna kadar Milli Ýstihbarat Teþkilatýnýn
Eskiþehirde lojman olarak kullandýðý bir binayken,
2006 yýlýnda yapýlan plan mutabakat çerçevesinde
Tepebaþý Belediyesine devredildi. 2009 yýlýnda
Tepebaþý Belediye Baþkaný Dt. Ahmet Ataçýn
göreve gelmesi ile birlikte atýl durumda olan
binanýn bir kültür sanat merkezine çevrilmesi
süreci hýzla gerçekleþtirildi.
Eskiþehirin kent yaþamý içerisinde sembolik
anlamý olan Milli Ýstihbarat Teþkilatýnýn lojmaný
kent halkýnýn kültür ve sosyal faaliyetlerini
karþýlayacak proje Nisan 2011de tamamlanarak
ilk olarak 2. Ulusal Sanat Çalýþtayýna ev sahipliði
yaptý.

Saðlýklý Þehir Proje ofisinde 2 Sosyolog, 1
Uluslararasý Ýliþkiler Uzmaný, 1 Grafiker ve
sekretarya görev yapmaktadýr. Belediye içindeki
müdürlükler, þehirdeki üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, kurum ve kuruluþlarla ortak çalýþmalar
yapar.

Özdilek A.Þnin desteði ile hayata geçen yeni
proje ile kentin gizemli kalmýþ bir noktasýný halkýn
kullanýmýna sundu.
2
1750 mlik
alanda hizmet verecek bina: 200
kiþilik çok amaçlý salon, Narçiçeði Kadýn
Kooperatifi satýþ ofisi, galeri, sergi salonu, baský
resim, resim, cam, seramik, lületaþý gibi birçok
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alanda eðitim çalýþmalarýnýn yapýldýðý atölyelerden
oluþmaktadýr. Açýldýðý günden 2011 yýlýnýn sonuna
kadar 929 çocuða hizmet vermiþtir.

Proje adý: Gökkuþaðý Cafe
Gökkuþaðý Cafe, zihinsel engelli bireylerin
toplumla bütünleþmesinin amaçlandýðý bir mekân
olarak kent hizmetine açýlmýþtýr.
Tepebaþý Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneði
ile ortaklaþa hayata geçirilen Gökkuþaðý Cafe,
zihinsel engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmek
ve özgüvenlerini kazandýrmak amacýyla kuruldu.
Engelli bireyler Cafenin üst katýnda oluþturulan
alanda fotoðraf çekiminden, ebruya halk
oyunundan Latin danslarýna kadar farklý
aktivitelerde bulunmaktadýrlar.

Gökkuþaðý Cafe, zihinsel engelli bireylerin servis
yaparak iþ gücüne dâhil olabildikleri bir alandýr.
Cafede ayrýca zihinsel engelli bireylerin geliþimi
takip edilirken akademik alanda çalýþmalar

yürüten akademisyenler ve öðrenciler buradan
yararlanabilmektedirler.
Proje adý: Tepebaþý Belediyesi 19 Mayýs Gençlik
Merkezi
Eskiþehir kent kimliðinde önemli bir yer tutan
genç nüfusun bir araya gelerek dayanýþma içinde
kente katký saðlayacak projeler üreteceði
Tepebaþý Belediyesi Gençlik Merkezi, Kentte
bulunan çeþitli gençlik dernek ve topluluklar ile
Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi ve birçok
lisenin temsilcilerinin katýldýðý toplantý ile merkezin
çalýþma konularýný belirleyerek açýlmýþtýr.
Ýletiþim ve dayanýþmanýn merkezin faaliyetlerini
belirlemede ana iki birleþen olmasý gerektiðini
belirten gençler, kendi aralarýnda Danýþma
Kurulunu belirlediler. 11 kiþiden oluþan danýþma
kurulu kentteki farklý öðrenci gruplarýný temsil
edecek þekilde belirlendi.
Merkez, var olan imkânlara gençlerin ulaþabilmesi
ve faydalanabilmesi; çeþitli aktiviteler içinde yer
alarak sosyal beceriler kazanabilmesi; en önemlisi
gençlerin paylaþýmda bulunabileceði bir mekân.
Toplumun her kesiminden gençlere bilgi, beceri
ve yaklaþýmlar konusunda olanaklarýn sunulduðu,
farklý kültürlerin bir arada yaþanarak öðrenildiði
ve paylaþýldýðý alanlar oluþturan merkez kente
yaþayan gençlerin yeni buluþma noktasý.
Proje adý: Tepebaþý Belediyesi Toprak Dede
Hayrettin Karaca Parký
Çamlýca Mahallesinde yapýmý tamamlanan
Toprak Dede Hayrettin Karaca Parký törenle
hizmete açýldý. 20 dekarlýk alaný kaplayan park,
2009 yýlýnda çöplük halindeyken doðal
malzemelerle 150 tür bitkinin bulunduðu doðal
bir ortam olarak kent hizmetine sunulmuþtur.
Müziðin ritmine göre çalýþan fýskiyeler, birbirine
küçük derelerle baðlanan üç adet gölet, kafeler
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ve restoranlarla parkýn doðal yapýsý
zenginleþtirilmiþtir.

Proje adý: Behiç Erkin Spor Kompleksi
Tepebaþý Belediyesi oluþturduðu spor alanlarý ile
halka ve özellikle gençlere yaþam standartlarý
yüksek bir Tepebaþý sunmayý hedefliyor.
Bu hedef doðrultusunda amatör sporlara verilen
desteðin yaný sýra mahallelerdeki parklarda
yapýlan spor alanlarý halkýn kullanýmýna sunuluyor.
Bu alanlardan biri olan Etuðrulgazi Behiç Erkin
Spor Kompleksi törenle halkýn kullanýmýna
sunuldu. Tepebaþý Belediyesi, Ertuðrulgazi
Mahallesinde sentetik çim kaplamalý futbol
sahasýný tamamlayarak Çamlýca ve Eskiþehir
bayan futbol takýmlarý dostluk maçý ile açýlýþ
yapýldý.

Proje adý: Geri Dönüþüm
Tepebaþý Belediyesi bölgede gerçekleþtirdiði geri
dönüþüm çalýþmalarý ile doðal kaynaklarýn
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korunarak geleceðe yönelik çevre bilinci
oluþturmaya devam ediyor.
Tepebaþý Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada 2011
Temmuz-Aralýk aylarý içerisinde hizmete alýnan
konut sayýsýnýn 17.447, nüfus sayýsýnýn 37.505
kiþi olduðu belirtildi.
Geri dönüþüm çalýþmalarý kapsamýnda
apartmanlar için dayanýklý mukavvadan hazýrlanan
geri dönüþüm kutularý, iþ yerlerinin yoðun olduðu
caddelere kumbara ve toplama birimlerinin
yerleþtirilmesinin ardýndan özellikle geri dönüþüm
kutularýnýn binanýn içinde bulundurularak sokak
toplayýcýlarýndan kaynaklanan izinsiz toplamalar
önlenmeye çalýþýlmaktadýr. Temmuz-Aralýk 2011
tarihlerinde 10 okuldan 798 öðrenci ve 100 veliye
geri dönüþüm eðitimi verildi.
Tepebaþý Belediyesi geri dönüþüm çalýþmalarýnda
toplama faaliyetine iliþkin sürecin eksiksiz ve
sorunsuz olarak devamlýlýðýný saðlamak, ilerleme
kaydetmek ve baþarýsýný ölçmek, varsa
baþarýsýzlýklarýn sebeplerini belirleyip çözüm
yöntemleri araþtýrmak amacýyla lisanslý tesis
teknik elemanlarý ile izleme çalýþmalarý
yürütmektedir. Ýzleme ekibi, düzenli olarak
kaynaðýnda ayrý toplama aparatlarýnýn bulunup
bulunmadýðýný ve yerlerinin sabit kalmasýný,
poþetlerin düzenli daðýtýmý, ambalaj atýðý toplama
araçlarýnýn belirlenmiþ gün ve saatlerde atýklarý
toplayýp toplamadýðýný ve eðitim çalýþmalarýnýn
düzenli yapýlmasý gibi konularý da izlemektedir.
Proje adý: 5. Uluslararasý Piþmiþ Toprak
Sempozyumu
Uluslararasý Eskiþehir Piþmiþ Toprak Sempozyum
ile geleneksel piþmiþ toprak üretiminin ve
sanayisinin geliþimine katký vermek; piþmiþ
topraðýn sanatsal yönden deðerlendirilmesi ile
sanata farklý boyut getirmek ve kent kimliði ile

özdeþleþtirmek; tarihi, coðrafyasý ve kültürel
mirasý ile farklý bir yeri olan üzerinde yaþadýðýmýz
bu topraklarýn gerek ülkemiz, gerekse dünya
kamuoyunda evrensel amaçlar taþýyan bir kültür
düzenlemesi içerisinde sunmak amacýyla 5 yýldýr
düzenlenen Piþmiþ Toprak Sempozyumu, 2011
yýlýnda da Tepebaþý Belediyesi
koordinatörlüðünde: T.C. Kültür Bakanlýðý,
Eskiþehir Valiliði, Büyükþehir Belediyesi, Anadolu
ve Osmangazi Üniversiteleri, Baþak Kiremit
kuruluþlarýnýn ortaklýðý ve sponsorlarýn desteði
ile düzenlenmiþtir. 5incisi düzenlenen
sempozyumda: 32 bildiri sunulmuþ, 8 sergi
açýlmýþ, 6 konferans verilmiþ, 3 atölye çalýþmasý
ile çok sayýda konser gerçekleþtirilmiþ ve üreticiler
de, ürünlerini sergileme þansý bulmuþlardýr.

II. ULUSAL SANAT ÇALIÞTAYI
Tepebaþý Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iþ
birliði ile düzenlenen  II. Ulusal Sanat Çalýþtayý
Tepebaþý Özdilek Kültür Merkezinde 4 gün
boyunca halka açýk olarak sürdü. Çalýþtaya çeþitli
illerden 32 sanatçý katýldý. Çalýþtay sonunda,
Tepebaþý Belediyesi Hizmet Binasýnda oluþturulan
sergi alanýnda halkla buluþtu.
Proje adý: 1.Uluslararasý Eskiþehir Þiir
Buluþmasý
DÝZELER YUNUSUN KENTÝNDE SES BULDU
Eskiþehir Tepebaþý Belediyesinin Türkiye Yazarlar

Sendikasý ve PENin desteðiyle gerçekleþtirdiði
1.Uluslararasý Eskiþehir Þiir Festivali 21- 24 Nisan
tarihleri arasýnda yapýldý. Eskiþehir Tepebaþý
Belediye Baþkaný ve Festival Düzenleme Kurulu
Baþkaný Dt. Ahmet Ataç, Yunus Emre ile
özdeþleþmiþ Eskiþehirde uluslararasý bir þiir
festivali düzenlemenin sevinci içinde olduklarýný
belirterek, Böyle bir festivalin, Yunus Emrenin
þehri Eskiþehire çok yakýþacaðý inancýndayým.
Bunu þiir severlerle paylaþmak, sevincimizi
çoðaltacaktýr dedi.
Tepebaþý Belediyesi Zübeyde Haným Kültür
Merkezinde yapýlan festival oturumlarýna; Fransa,
Finlandiya, Almanya, Ýtalya, Küba ve Tunustan
birer olmak üzere Türkiyenin farklý illerinden ve
Eskiþehirden de çok sayýda þair katýldý. Festivalin,
ilk onur konuðu, Türk Þiirine verdiði emekleri
nedeniyle þair Özdemir Ýnce oldu.
Her yýl Yunus Emre adýna yapýlacak bir oturumla
baþlayacak festivalin bu yýlki ilk oturumunda
yazar- þair Vecihi Timuroðlu konuþtu. Festival
kapsamýnda Özdemir Ýnce ve geçen yýl
yitirdiðimiz þair Arif Damar için de birer oturum
yapýldý. Ayrýca Fransýz Þiiri, 2000lerde Türk
Þiiri, Konuk Þairlerle Dünya Þiiri ve Çocuk
Þiirleri gibi oturumlarla, þiir okumalarýnýn yanýnda
Eskiþehir Þiir Festivalinde, müzik dinletileri ve
Frigya Vadisi gezisi de yapýldý. Festivale katýlacak
þairlerin þiirlerinin yer aldýðý bir Festival Kitabý
da, oturumlara katýlan þiir severlere festival
armaðaný olarak daðýtýldý.
Eskiþehir Þiir Festivaline yurt dýþýndan katýlacak
þairler þöyle: Lionel Ray (Fransa), Tahar Bekri
(Tunus), Thomas Luthardt (Almanya), Giancarlo
Cavallo (Ýtalya), Juha Kulmala (Finlandiya),
Laura Ruiz Montes (Küba).
Türkiyeden katýlacak þair ve yazarlar þunlar:
Tozan Alkan, Riitta Cankoçak, Metin Cengiz,
Nurduran Duman, Enver Ercan, Haydar Ergülen,
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Didem Gülçin Erdem, Tarýk Günersel, Özdemir
Ýnce, Mustafa Köz, Çiðdem Sezer, Mahmut
Temizyürek, Adnan Özer, Vecihi Timuroðlu,
Rahmi Emeç, Erol Büyükmeriç, Aytül Akal,
Bahadýr Gülmez, Medine Sivri.
Festival Kapsamýnda, Eskiþehirden Dizeler
baþlýðý altýnda Eskiþehirde yaþayan veya geçmiþ
yýllarda Eskiþehirde yaþamýþ þairler de þiir
okumalarýna katýldý.

Proje adý: Baba Destek Programý
Anne Çocuk Eðitim Vakfý (AÇEV) tarafýndan
geliþtirilen Baba Destek Programý toplantýlarýna
Tepebaþý Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat
Merkezi ev sahipliði yapýyor.
AÇEV tarafýndan sürdürülen Baba Destek
Programý, Tepebaþý Belediyesi 23 Nisan Çocuk
Sanat Merkezinde düzenlenen toplantýyla 40
babayla buluþtu. AÇEVden gelen 5 eðitmen
program hakkýnda babalara bilgiler verdi. 10-12
Hafta sürecek oturumlara 6-11 yaþ arasýnda
çocuðu olan babalar katýldý. Baba Destek
Programý, babaya destek vererek çocuðun çok
yönlü geliþimine katkýda bulunmayý hedefleyen
bilimsel bir yetiþkin eðitim programý olarak göze
çarpýyor. Katýlýmcý ve yüz yüze eðitim tekniklerinin
kullanýldýðý program babalarýn çocukla iletiþimini
saðlýklý kurmasýný ve çocuklarýn geliþimlerini
desteklemeleri için babalarda davranýþ deðiþikliði
oluþturmayý hedefleyen bir çalýþmadýr.
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Proje adý: Saðlýk Öðütleri
Tepebaþý Belediyesi ve Eskiþehir Tabip Odasý
iþbirliði ile uygulanacak olan eðitim programý,
Ev Kazalarý ve Ýlk Yardým; Aile içi Ýletiþim; Saðlýklý
Gebelik ve Gebelikte Temel yaklaþýmlar; Aðýz ve
Diþ Saðlýðý; Adet Düzensizlikleri ve Sebepleri;
Hijyen ve Saðlýklý Beslenme; Bulaþýcý Hastalýklar;
Meme Kanseri gibi birçok konuyu kapsamaktadýr.
Tepebaþý Belediyesi ve Tabip Odasý tarafýndan
14 farklý konuda verilen/verilecek eðitimlerle
toplumdaki saðlýk konusundaki bilgi eksikliklerinin
giderilmesi amaçlanmaktadýr. Eðitimler, Mustafa
Kemal Paþa Belde evi, Sazova Emine Cahide
Kara Ali, Çamlýca 75.Yýl, Esentepe 100.Yýl ve
Fevzi Çakmak Cemalettin Sarar ilköðretim
okullarýnda verilecek. Ýsteyen vatandaþlar
eðitimlere ücretsiz olarak katýlabilecekler.

TRABZON BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOÐLU

Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
Trabzon Belediyesi 04.03.2005 tarihli 69 sayýlý
meclis kararý ile Türkiye Saðlýklý Kentler Birliðine
üye olma kararý almýþ ve Trabzon Saðlýklý
Kentler Birliði Proje Koordinatörlüðü
faaliyetlerine baþlamýþtýr. Trabzon Belediyesi,
20 Mayýs 2011 tarihinden itibaren Dünya Saðlýk
Örgütü (DSÖ) Avrupa Saðlýklý Þehirler Aðý 5
faz üyesidir.
Proje Koordinatörlüðünün Görevleri:
 Saðlýklý Kentler Birliði tarafýndan talep edilen
dokümanlarýn hazýrlanmasý ve yazýþmalarýn
yapýlmasý

Yasemin AKTÜRK

Proje Koordinatörü

 Þehir saðlýk profilinin hazýrlanmasý
 Türkiye Saðlýklý Kentler Buluþmalarýna ve
birlik içi eðitim programlarýna katýlýmýn
saðlanmasý
 Dünya Saðlýk Örgütü çalýþmalarýnýn takip
edilerek bilgi ve proje paylaþýmýn saðlanmasý
 SED yöntemini etkinleþtirmek için çalýþmalar
yürütmek
 Saðlýklý kentler projesinin ana temalarý ile
ilgili projeler üretmek
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ORGANÝZASYON YAPISI

FAALÝYETLER:

Trabzon Belediye Meclisin 04.09.2009 tarih ve
103 sayýlý kararýyla Saðlýklý Kentler Birliðine
Trabzon Belediyesini temsil etmek üzere Trabzon
Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu
(Doðal Üye),Trabzon Belediyesi Meclis Üyesi
Sezgin YILMAZ(Asýl Üye) ,Trabzon Belediyesi
Meclis Üyesi Eyüp KÝTAPÇI(Asýl Üye), Trabzon
Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin TURAN (Yedek
Üye), Trabzon Belediyesi Meclis Üyesi Nihat
DEMÝR (Yedek Üye) seçilmiþtir.
Saðlýklý Þehir Proje Ofisi, Trabzon Belediyesi
Etüd-Proje Müdürlüðü bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Saðlýklý Kentler Birliði Proje Ofisinde; Trabzon
Belediyesi tarafýndan atanan 1 proje koordinatörü
(Peyzaj Mimarý) eþ zamanlý olarak görev
yapmaktadýr.

 Proje Adý: Meydan Parký Ve Yakýn Çevresi
Kentsel Tasarým Projesi
Projenin Hedefleri: Trabzonun gelecek vizyonu
koþutunda, ; tüm vatandaþlar tarafýndan eriþilebilir
olan ve saðlýðý, rekreasyon ve esenliði, güvenliði,
sosyal etkileþimi, kolay eriþilebilirliði, özsaygýyý,
tarihsel, kültürel ve mekânsal deðerlerin nitelikli
bir biçimde geliþtirilmesini destekleyen, çok
sayýdaki seçenek arasýndan koruma-kullaným
dengesini gözeten iþlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi
özgün kimlikli mekânlar oluþturularak meydanýn
Trabzona yakýþýr biçimde kent yaþamýna
kazandýrýlmasýdýr.
1. Etap Projenin Baþlangýç Tarihi: 07.01.2011
1. Etap Projenin Bitiþ Tarihleri: 15.07.2011
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi-Kent Tasarým
Ekibi
Projenin Genel Tanýmý: Projenin uygulamasýnýn
3 etapta yapýlmasý planlanmaktadýr.
I. Etap : Mevcut park alaný ve kent içi trafik
düzenlenmesi ile yayalaþtýrýlan alan,
II. Etap: Eski belediye binasý, Trabzon Týp Merkezi,
Trabzon Belediyesi eski Sosyal Ýþler Müdürlüðü
olarak hizmet veren binalarýn oluþturduðu alan
ile Ýskenderpaþa Camisini içine alan.
III. Etap: Ýskenderpaþa otoparký ve Tansa nýn
olduðu binanýn içinde olduðu alanlardýr.
Trabzon gibi eski bir kentin tarihi dokusu içinde
dönemin yaþamýný yansýtacak yapýlarýn
korunmasý, günün ihtiyaçlarýna uygun bir iþlevle
yaþatýlmasý Trabzon Belediyesinin önemle
üzerinde durduðu konular içindedir. Arazinin
mevcut kotlarý dikkate alýnarak tasarlanan alt
mekânlarda, meydanýn sosyalleþme amacýna
uygun olarak Trabzon insanýnýn ve dýþarýdan
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gelen turistlerin bir arada toplanabileceði, yer yer
aileleri ile birlikte hoþ zaman geçirebileceði farklý
oturma etkinlik alanlarý tasarlanmýþtýr. Bu þekilde
projenin özgünlüðü arttýrýlmýþ, oturma etkinlikleri
açýsýndan modern yaklaþýmlar benimsenmiþtir.
Serbest oturma alanlarýnýn ve oturma
basamaklarýnýn sýkça yer verildiði projede mimari
fonksiyonlara paralel olarak projenin yeni etkinlik
önerileri içerisinde bina yakýn çevresinde yemeiçme alanlarýnýn da katýlmasý önemlidir.
Sonuçlar ve Son Durum: Projenin 1.etabýnýn
uygulamasý tamamlanmýþtýr.2. etap proje
çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir.

Projeden Görüntüler

Proje Alanýn Ýmar Durumu Ve Uygulama Etaplarý

Proje Adý: Zaðnos ve Tabakhane Vadisi Kentsel
Dönüþüm Projesi
Projenin Hedefleri: Belediyeler ve TOKÝ iþbirliði
ile gerçekleþtirilen farklý nitelikteki kentsel
dönüþüm projeleri ülkemizde art arda
uygulanmaya baþlanmýþtýr. Belediye sýnýrlarý
içinde bulunan Zaðnos ve Tabakhane vadileri
Trabzon kent merkezine yakýn, yoðun ticari
faaliyetin olduðu ve kentin kalbi sayýlabilecek
önemli bir tarihi çevrede yer almaktadýr Projeler
ile vadiler yapýlaþmadan kurtarýlarak, kentin
akciðerleri görevini görmesi saðlanacaktýr. Bir
zamanlar mandalina aðaçlarýnýn ve zeytinliklerin
olduðu bu vadiler; zamanla göç nedeniyle düzensiz
yapý topluluklarýna dönüþerek kentin itici
merkezleri haline gelmiþtir. Ýklimin nemli ve ýlýman
olduðu ilimizde vadiler ayný zamanda; daðdan
Birlik Üyeleri Faaliyet Raporu - 2011

257

denize doðru doðal bir hava koridoru
oluþmaktadýr.
Projenin Baþlangýç ve Bitiþ Tarihleri: 1.etap
yapým ihalesi Trabzon Zaðnos Rekreasyon 2
Kafeterya, 1 Çok amaçlý birim, Amfi tiyatroyu
içeren alan 20.11.2006 tarihinde sonuçlanmýþtýr.
Ayrýca, Devlet Su Ýþleri tarafýndan ihalesi yapýlýp,
kamulaþtýrma iþlemleri Belediyemiz tarafýndan
yürütülen proje kapsamýnda; Zaðnos Vadisi'nin
üzerinin tamamen açýlýp, yaðmur sularýnýn
oluþturduðu derenin görsel güzelliði ortaya
çýkartýlmýþtýr. DSÝ "Zaðnos Vadisi Dere Islahý
Projesi" 2 tane tersip bendi yapýlacaktýr. Trabzon
Belediyesi bu çalýþmaya paralel olarak yaðmur
sularý ile kanalizasyon sularýnýn ayrýlmasý projesini
hayata geçirecektir.
2 etap yapým iþi; Trabzon Bahçecik Zaðnos Vadisi
354 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, Altyapý
ve Çevre Düzenlemesi Ýþi tamamlanma
aþamasýndadýr.
Belediyemiz ve Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
arasýnda 11.05.2009 tarihinde yapýlan protokol
ile Zaðnos vadisi proje alaný sahile kadar uzatýlmýþ,
ayný zamanda Tabakhane proje alaný da güneye
doðru geniþletilmiþtir. Böylece proje etaplamasý
4 e yükselmiþtir.
Zaðnos 3. Etap 2 Adet Konaklama, 1 Adet Þifalý
Bitkiler Çay Evi, Kapalý Otopark Ýle Altyapý, Peyzaj
ve Çevre Düzenlemesi uygulamasý için 2011son
çeyreðinde ihale yapýlmýþtýr.
4. etap proje çalýþmalarý devam etmektedir.
Proje çalýþmalarý biten, Trabzon Belediyesi ile
TOKÝ'nin ortaklaþa yürüttükleri "Tabakhane
Kentsel Dönüþüm Projesinde" yýkýmlar hýzlý bir
þekilde devam etmektedir.2011 Aralýk itibarýyla,
685 binanýn yýkýlacaðý Tabakhane Kentsel
Dönüþüm Projesi kapsamýnda þimdiye 360
binanýn kamulaþtýrmasý tamamlanýrken anlaþma
saðlanan iki bin 44 hak sahibine yaklaþýk 40
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milyon TL para ödenmiþtir.
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi-TOKÝ
Projenin Genel Tanýmý
Zaðnos Vadisi Kentsel Dönüþüm Projesi 4 etaptan
oluþmaktadýr.
1 Etap: Zaðnos köprüsü ile Gülbahar Hatun
köprüsü arasý
2 Etap: Gülbahar Hatun Köprüsü güneyi
3 Etap: Zaðnos Köprüsü Kahramanmaraþ Caddesi
arasý.
4.Etap: Kahramanmaraþ Caddesi ile Pazar kapý
Mahallesi(sahile kadar).
Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüþüm Projesi
Kültürel süreklilik açýsýndan çalýþmalara
bakýldýðýnda tarihi niteliði olan bu kentin deðerlerini
yarýnlara taþýyarak, iç kalenin etrafýnýn
temizlenerek buradaki tarihsel dokunun gelecek
nesillere iletilmesi dikkate deðer duyarlý bir
giriþimdir. Ayrýca gelecek kuþaklara
yaþanabilecek doðal, fiziki, sosyal bir çevre
býrakýlarak yaþam kalitesinin artýrýlmasý önemli
bir kazanýmdýr.
Vadi projelerinin uygulanmasýyla Trabzonun ilk
yerleþim yeri olan iç kalenin etrafý temizlenerek
kentin tarihi dokusu ön plana çýkmýþ olacaktýr.
Görüntü kirliliði ve çarpýk yapýlaþmadan
kurtararak çaðdaþ standartlarda bir kent
oluþturmak projelerin ana hedefidir. Projenin
tamamlanmasýyla tüm kentin kullanabileceði
sosyal ve kültürel mekânlarý içeren kamusal bir
alan oluþturulmuþ olacaktýr.

Geriye kalan binalarýn kamulaþtýrýlmasý için hukuki
süreç devam edilmektedir.
Peyzaj Mühendisleri Odasý Trabzon Þubesi
tarafýndan koordine edilen, TOKÝ ve Trabzon
Belediyesi'nin de katký sunduðu proje bazý küçük
deðiþikliklerin yapýlmasý kaydýyla Belediye Meclisi
tarafýndan kabul edilmiþtir.en kýsa zamanda
uygulamaya baþlanýlacaktýr.

Tabakhane Vadisi

Ayasofya Kentsel Dönüþüm

Zaðnos Vadisi
 Projenin adý: Ayasofya Kentsel Dönüþüm
Projesi
Projenin Hedefleri: Trabzon Belediyesi ile TOKÝ
tarafýndan ortaklaþa yürütülen Ayasofya Müzesi
Etrafý Kentsel Dönüþüm Projesi, Trabzon'un 4
bin yýllýk tarihi kimliðini ortaya çýkarýlmasý
açýsýndan çok önemlidir. Proje 25000 m2lik alaný
kapsamaktadýr.
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi-TOKÝ
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediyesi ile
TOKÝ'nin ortaklaþa yürüttükleri Ayasofya Kentsel
Dönüþüm Projesi kapsamýnda hak sahiplerine
32 bin TL ödeme yapýlýrken; 44 binanýn yýkýlacaðý
proje kapsamýnda þimdiye kadar anlaþma
saðlanan 35 binanýn yýkýmý gerçekleþtirilmiþtir.

 Proje Adý: Yürüyüþ Ve Bisiklet Yolu
Projenin Hedefleri: Trabzon ili, sahilinde
vatandaþlarýn güvenlik, eriþilebilirlik, konfor ve
aktif yaþam konusundaki beklentilerini
karþýlayabilecek, yürüme ve bisiklete binmeyi
kolaylaþtýran ve sosyal olarak destekleyici çevreler
oluþturmak.
Proje Süreci: Baþlangýç: 12.01.2010-Bitiþ:
21.10.2010
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi-Spor Toto
Teþkilat Baþkanlýðý
Günümüzde dezavantajlý ve özellikle de düþük
gelir düzeyine sahip kiþiler program ve tesislerden
yararlanma maliyetini karþýlayamamaktadýrlar.
Hizmete eriþim ve çevre güvenliði açýsýndan boþ
zamanlarýnda daha az aktif olma eðilimi
göstermektedirler.
Fiziksel aktiviteye yönelik olanaklarýn arttýrýlmasýný
amaçlayan belediyemiz; güvenli ve ulaþým
kolaylýðýna sahip yürüyüþ ve bisiklet yolu halkýn
hizmetine sunmuþtur. Ayrýca günümüzde
çocuklarýn hareket alanlarý son derece sýnýrlýdýr.
Apartman dairelerinde yaþayan, okula servisle
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giden, televizyon ve bilgisayar karþýsýnda vakit
geçiren çocuklar için Spor Alt Yapý Geliþtirme
Grubunu hizmete açmýþtýr.

Trabzonda 15 Ocak 2010 tarihinde
gerçekleþtirilen açýlýþ toplantýsý ile çalýþmalarýna
baþlanan Trabzon Yerel Çevre Eylem Planý pilot
çalýþmasý, bu alanda Türkiye'de bir ilke iþaret
etmektedir. Çevre Alanýnda Kapasite Geliþtirme
Projesi kapsamýnda yürütülen Yerel Çevre Eylem
Planý, Trabzon pilot çalýþmasýnda her bir Çalýþma
Komitesi ayda birer kez toplanmýþtýr. Toplam 32
adet Çalýþma Komitesi Toplantýsý ve 8 adet
Paydaþlar Grubu Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir.
Trabzon için bir Yerel Çevre Eylem Planý
oluþturulmuþtur.

Yürüyüþ yolu

 Proje Adý: Benimle Oynar mýsýn?
Projenin Hedefleri: Trabzon ilinde dezavantajlý
konumdaki 36-48 aylýk yaþ grubuna giren 48
çocuðun, okul öncesi eðitim programlarý
(Montessori Yaklaþýmýna Dayalý Eðitim Modeli)
almasýný saðlamak ve bu ailelerde okul öncesi
eðitim anlayýþýnda farkýndalýk oluþturmak.
Projenin Baþlangýç ve Bitiþ Tarihi: Projemiz 2010
yýlýnda uygulama baþlamýþ olup;2011 yýlý sonunda
tamamlanmýþtýr.

Yerel Çevre Eylem Planý Kapanýþ Toplantýsý
 Projenin adý:Yerel Çevre Eylem Planý
Projenin Hedefleri: Katýlýmcý bir süreç içinde,
Trabzon kentinde yaþayan tüm paydaþlarýn
sahiplenmesi ile çevre sorunlarýn derinlemesine
incelenerek önceliðe almak ve bu yönde eylem
planlanýn oluþturmak.
Proje Süreci: Proje 2010 yýlýnda baþlanmýþ, 2011
yýllýnda tamamlanmýþtýr.
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi, Çevre ve
Orman Bakanlýðý ve REC Türkiye
Çevre ve Orman Bakanlýðý ve REC Türkiye
iþbirliðinde, yapýlan proje çalýþmalarýnda seçilen
3 pilot ilden (Aksaray, Mardin, Trabzon) biri olan
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Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odasý.
Projenin Genel Tanýmý: Bölgemizde okul öncesi
eðitimin geliþtirilmesi için AB uygulamalarýyla
uyumlu stratejiler ortaya koyarak, okul öncesi

eðitim hizmetlerinin dezavantajlý olduðu bölgelerde
yaþayan ailelerdeki farkýndalýðýn oluþturulmasýný
saðlamak ve eðitimde fýrsat eþitliðini ortaya
koymak. Bu amaçlarla AB ye uyum sürecini
tamamlamýþ bir Türkiye hedefine katkýda
bulunmak.

Sonuçlar ve Son Durum: Trabzon Belediyesine
Baþvuran 36-48 aylýk yaþ grubuna giren
dezavantajlý çocuklarýn tespiti yapýlmýþtýr. Hedef
grubumuz Trabzon Belediyesinden yardým alan
ailelerin çocuklarýdýr. Dolayýsýyla öncelikli olarak
bu grup seçilmiþtir.36-48 aylýk yaþ grubuna giren
48 tane çocuða Oyun Evinde Montessori
Yaklaþýmýna Dayalý Eðitim Modeli uygulanmýþtýr.
Okul öncesi eðitim konusunda düzenlenen 5
seminer ve 6 aile grup çalýþmasý ile ailelerin
farkýndalýk düzeyleri artýrýlmýþtýr. Bu çalýþmayla
tüm Trabzon halkýný okul öncesi eðitim konusunda
bilinçlendirmek ve özellikle sosyo-ekonomik
açýdan yetersiz olan aileleri bu çalýþmaya katmak
hedeflenmiþtir. Bu çocuklarýn yapýlan faaliyetlerle
temel eðitime adaptasyonunu kolaylaþtýrmýþtýr.
Bu çocuklarýn bedensel, zihinsel ve duygusal
geliþmesi ve iyi alýþkanlýklar kazanmasý
saðlanmýþtýr. Trabzon Belediyesi saðlýk ekipleri
tarafýndan, Gezici Mobil Oyun Evi'nin gideceði 9
mahallede, Gezici Mobil Oyun Evine katýlan
çocuklarýn %40nýn saðlýk taramasý yapýlmýþtýr.
Oyun Evine katýlan 48 çocuðun saðlýk taramasý

yapýlmýþtýr. Gezici Mobil Oyun Evi'nden, pilot
bölge olarak belirlenen yerlerde 500-800 arasý
çocuk faydalanmýþtýr. Bu projeden faydalanan
36-48 aylýk yaþ grubuna giren çocuklarýn %90'nýn
anasýnýfýna devamý saðlanmýþtýr.
 Projenin Adý: Üniversite Hazýrlýk Kursu
Projenin Hedefleri: Üniversiteye sýnavýna
hazýrlanan gençlere ücretsiz hazýrlýk kurslarý
açarak, gençlerin eðitimine katký saðlamak.
Proje Ortaklarý: Trabzon belediyesi- Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Özel Dershaneler
Geçen yýl 220 öðrencinin yararlandýðý hazýrlýk
kurslarýna bu yýl 550 öðrenci katýlmaktadýr. 31
eðitimcinin görev aldýðý kursa, hafta içi 146, hafta
sonu 404 olmak üzere toplam 550öðrenci devam
etmektedir. Derslikler sayýsal, sözel, eþit aðýrlýk,
meslek sözel, meslek sayýsal olarak ayrýlmýþtýr.
 Projenin Adý: Kart 61
Projenin Genel Tanýmý: Eskiden ihtiyaçlý
vatandaþlara poþetler içinde kuru gýda yardýmýnda
bulunan Trabzon Belediyesi artýk yapýlacak
yardýmlarý vatandaþlarýn tercihine býrakacaktýr.
Yardýmlar belediyeden yapýlmayacaktýr.
Vatandaþlar belediyenin kendilerine verdiði özel
kartla birlikte mahallelerinde anlaþmasý bulanan
bakkal ve marketlerden alýþ veriþ yapabilecek
ve tercih tamamen kendisinde olacaktýr. Ayrý
þekilde ekmek yardýmýndan faydalanan
vatandaþlar bu kartlarla birlikte ekmeklerini
anlaþmalý market ve bakkallardan alabilecektir.
Vatandaþlarýmýzda kendisine en yakýn ya da ucuz
olan bakkal ve marketlerden her türlü (Alkol,
sigara, þans oyunu, telefon kontörü vs. hariç)
alýþveriþlerini yapacaklardýr.
 Projenin Adý: Ücretsiz Çamaþýrhane Hizmeti
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediyesi,
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öðrenciler için ücretsiz çamaþýrhane açmýþtýr.
Kalkýnma mahallesi gençlik merkezinde açýlan
çamaþýrhanede öðrenciler, çamaþýrlarýný ücretsiz
yýkatabiliyorlar. Hizmet vermeye baþlandýðý 2009
yýlýndan beri ücretsiz çamaþýrhane hizmetinden
yaklaþýk 5500 öðrenci yararlanmýþtýr.
 Projenin Adý: Kadýna Karþý Þiddete Sýfýr
Tolerans Kampanyasý
Proje Ortaklarý: Trabzon Valiliði, Trabzon
Belediyesi ve Trabzon Kadýn Platformu
Projenin Genel Tanýmý: Kadýn Dostu Kent olan
Trabzon Belediyesi çalýþanlarýna yönelik eðitim
toplantýlar yapmak.
 Projenin Adý: Gençlik Merkezi
Projenin Hedefleri: Gençlerin kiþisel geliþimlerine
katký saðlamak
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi Gönüllü
Öðretmenler
Projenin Genel Tanýmý: Kalkýnma Mahallesi'nde
faaliyetlerini sürdüren gençlik merkezinde,
bilgisayar, resim, keman, gitar, baðlama, kurdele
nakþý, ebru ney, Ýngilizce, Almanca, Ýspanyolca,
Fransýzca, Rusça, Ýtalyanca, Arapça, taekwondo
ve aerobik kurslarýnda toplam 415 kursiyer eðitim
görmektedir. Geçen yýl 325 vatandaþýn
yararlandýðý Gençlik Merkezi bünyesindeki kurulan
"Gençlik Ýletiþim Merkezi'nde" ise öðrencilere
yönelik oluþturulan bilgisayarlý kütüphaneden
öðrenciler internet de dâhil olmak üzere ücretsiz
olarak faydalanabilmektedirler. Konusunda uzman
öðretmenlerin ders verdiði hafta içi ve hafta sonu
yapýlan kurslarda, taekwondo, bilgisayar, resim,
, kurdele nakþý kurslarý ücretsiz olarak verilirken;
aerobik, müzik ve dil kurslarýna katýlanlardan
aylýk 40 TL ücret alýnmaktadýr.
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 Projenin Adý: Sünnet Þöleni
Projenin Hedefleri: 100 çocuk sünnet etmek
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi, Trabzon
Yýldýzlý Güven Hastanesi
Projenin Genel Tanýmý: 100 çocuða sünnet
yapýlarak, çeþitli hediyeler verilmiþ ve otobüslerle
þehir turu yaptýrýlmýþtýr.
 Projenin Adý: Yaz okulu
Projenin Hedefleri: Çocuklarýn yaz tatilini etkili
bir þekilde geçirmeleri saðlamak.
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediye spor
bünyesinde açýlan yaz futbol okulu çalýþmalarýný
sürdürmektedir. Her yýl geleneksel olarak açýlan
yaz futbol okuluna bu yýl 50 sporcu katýlmaktadýr.
 Projenin Adý: Þehir Saðlýk Profilinin
Hazýrlanmasý
Projenin Hedefleri: Trabzon ilinde yaþayanlarýn
saðlýðý ile ilgili doðru, güncel, tarafsýz ve baðýmsýz
bilginin saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon saðlýk profili,
þehirde yaþayanlarýn saðlýðýnýn ve saðlýklarýný
etkileyen faktörlerin nicel ve nitel açýklamasýdýr.
2011 yýlýnda veriler çeþitli kurumlardan toplanarak
hazýrlanmýþtýr.
 Projenin Adý: Spor Parký Saðlýk Etki
Deðerlendirmesi
Trabzon Belediyesi saðlýklý kent oluþturma
amacýyla; 2011-2012 yýlýnda hayata geçecek
olan projeleri arasýndan tarama yapýlmýþ ve Spor
Parký Projesine iliþkin saðlýk etki deðerlendirmesi
yapýlmasýna karar verilmiþtir.
Bu deðerlendirme için Ýl Saðlýk Müdürlüðünden
Halk Saðlýðý Uzmaný. Dr. Hasan Hamzaçebi

görevlendirilmiþtir. Ýlk SED toplantýsý yapýlmýþ
olup, çalýþmalar devam etmektedir.
 Projenin Adý: Geri Dönüþüm
Projenin Hedefleri: Ambalaj atýklarý olan cam,
plastik, metal ve kâðýt gibi geri dönüþüm
yapýlabilecek atýklarý kaynaðýnda ayrý olarak
toplayarak ekonomiye geri kazandýrmak
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi
Projenin Genel Tanýmý: Belediye kamu kurum
ve kuruluþlarý ile mahallelerde bilgilendirme
toplantýlarý yaparak vatandaþlarý proje hakkýnda
bilgi verilmektedir. Bu amaçla bazý pilot mahalleler
ile kent genelinde bazý sokak ve caddelere
yerleþtirilen geri dönüþüm kumbaralarýna atýlan
atýklarý özel olarak düzenlenen araçla
toplamaktadýr. Çevre Bakanlýðýndan lisan almýþ
ve belediye tarafýndan yetkilendirilmiþ tesislerde
toplanan atýklar cinsine göre sýkýþtýrýlýp
balyalanarak geri dönüþüm firmalarýna
gönderilmektedir.
 Projenin adý: Evde Bakým Hizmeti
Projenin hedefleri:
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi-Saðlýk Ýl
Müdürlüðü
Projenin Genel Tanýmý: 2011 yýlý içerisinde 45
kiþiye evde bakým hizmeti yapýlarak, saðlýk
kurumlarýna yönlendirilmiþtir. Trabzon Belediyesi
yalnýz yaþayan 45 yaþlý ve hastaya, hastanýn
durumuna göre haftada bir, 15 günde bir evde
temizlik, yemek, bakým v.b hizmeti vermektedir.
Yataða baðlý yaþayan 2 hastaya ise haftada 2
gün hizmet götürmektedir.
 Projenin adý: Mikro kredi
Projenin hedefleri:
Proje Ortaklarý: Trabzon Belediyesi Trabzon
Valiliði

Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediyesi, ÝÞKUR ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
ortaklaþa baþlatýlan meslek edindirme kurslarý
sonucu baþarýlý olup sertifikalarýný alan kursiyerler
için baþlatýlan mikro kredi uygulamasýndan 446
kiþiye toplam 302 bin 900 TL kredi
kullandýrýlmýþtýr. Belediyenin, üreten kadýnlarýn
ürünlerini satabilmeleri için Hanýmeli Pazarlarý
oluþturma çalýþmasý devam etmektedir. Forum
ve Varlýbaþ alýþveriþ merkezlerinde oluþturulan
Hanýmeli Pazarlarý ile kadýnlar kira ödemeden
ürünlerini satabilmektedirler. Bunun yanýnda
yapýlacak olan Orta Hisarý Turizme Kazandýrma
Projesi kapsamýnda Hanýmeli Pazarlarý oluþturma
çalýþmalarý devam edilmektedir.
 Projenin Adý: Kent Bilgi Sistemi
Projenin Hedefleri: Bölgede yaþayan vatandaþlarýn
istek, sorun ve ihtiyaçlarýndan oluþan her türlü
güncel verinin minimum zamanda ve minimum
maliyetle, toplanmasý, depolanmasý ve iþlenmesi
ile yönetimlerin; iç ve dýþ birimler arasýndaki
koordinasyonun saðlanmasý, kent bütçesinin hýzla
belirlenmesi, ekonomik hizmet üretiminin
yapýlabilmesi, akýlcý planlama ile kaliteli yönetim
saðlanarak hýzlý bir denetim imkâný elde etmektir.
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediye Baþkaný
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçü oðlu nun 61
Projesinden biri olan Kent Bilgi Sistemi
tamamlanmýþtýr. Tamamen belediye personeli
tarafýndan veri güncellemesi yapýlan sisteme:
Trabzon Belediyesi'nin resmi web sitesi
"trabzon.bel.tr" adresinde yayýna baþlayan Kent
Bilgi Sistemi ile vatandaþlar, 'Kent Rehberi' ve
'imar durumu' ve e-mebis olmak üzere üç ayrý
linkten yararlanýyor. Sistem sayesinde vatandaþlar
birçok bilgiye rahatlýkla ulaþabiliyor. Uygulamayla
ilk etapta vatandaþlar internet üzerinden kredi
kartý ile birlikte þehrin bina yapýsýndan nüfus
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durumuna, su faturasýndan emlak vergisine tüm
iþler takip edileceði gibi belediyenin gelir giderleri
de anýnda görülebilecek. Kurulacak çaðrý
merkezleri ile birlikte vatandaþlardan gelen istek
ve talepler takip edilerek çözüme kavuþturulacak.
 Projenin Adý: Engelsiz Trabzon
Projenin Hedefleri: Fiziksel çevre koþullarýnýn
engellilerin yaþamýný kolaylaþtýracak þekilde
düzenlemek.
Projenin Genel Tanýmý: Trabzon Belediyesi Ana
Hizmet Binasý; bina giriþ ve çýkýþlarý, asansörleri
ve engelli WC si ile tüm engelli vatandaþlarýmýz
için ulaþýlabilir olarak planlanmýþtýr. Halkýnýn
Belediye hizmetlerinden daha rahat faydalanmasý
amacý Belediyemiz bünyesinde oluþturulan Bordo
Mavi Masa da görev yapan 2adet personelin,
iþitme engelli vatandaþlarla iletiþimi saðlamak
amacýyla, iþaret dili eðitimi almak üzere
görevlendirilmeleri yapýlmýþ olup, haftalýk çalýþma
programý ile ilgili Milli Eðitim Müdürlüðü ile
görüþmeler baþlatýlmýþtýr.
Belediyemiz Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðünce
engellilere yönelik yapýlan çalýþmalar;
Yürüteç(100adet), Akülü Araç (60adet), Engelli
Aracý(80adet), Yatak (yatalak hastalar için)
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27adet, Koltuk Deðneði(6çift) ve Ayakkabý (özel
sipariþ) (2çift) ve Sinema Günleri (2adet) .
Kent içerisinde engelli rampasý olmayan
kaldýrýmlar tespit edilmiþ ve bu güne kadar toplam
170adet engelli rampasý uygulanmýþtýr. Halkýn
kullanýmýnda olan 83adet parký 42 adedi; park
giriþi, oyun alanýna giriþ ve oturma gruplarý
açýsýndan engellilerce ulaþýlabilir hale getirilmiþtir.
1adet engelli otobüsümüzle þehrin deðiþik
yerlerinde oturan 15 engelli vatandaþýmýz
evlerinden alýp Sezai Uzay Caddesinde yer alan
Rehabilitasyon Merkezine býrakýp, programdan
sonra tekrar evlerine getirilmektedir. Son iki yýl
içerisinde satýn alýnan 20adet halk otobüsünde
engelli aparatý bulunmaktadýr. Akülü engelli
araçlarý bulunan vatandaþlarýn araç tamirat iþleri
müdürlüðümüz bünyesinde yapýlmaktadýr. Engelli
vatandaþlarýmýz ulaþým hizmetlerimizden ücretsiz
yararlandýrýlmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýzýn
yapacaðý turistik gezilerde de otobüs ihtiyaçlarýna
cevap verilmektedir.

ÜRGÜP BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Fahri YILDIZ

Belediye Baþkaný

GÖREV TANIMI
Kar amacý gütmeyen Birlik amacýný yaþama
geçirmek üzere:
Yaþanabilir ve Saðlýklý Ýlçe için saðlýk ve saðlýðý
ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda
eþitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluðu ile
mücadele etmek, belediyecilik, saðlýk,
planlama, çevre, konut, ulaþým, eðitim, güvenlik
ve benzeri saðlýklý kent konularýyla ilgili bilgi,
belge, mevzuat kaynaklarý saðlamak ve ayný
konularda eðitime dönük etkinlikler düzenlemek
Kentsel ve doðal çevre içinde saðlýklý ve
yaþanabilir kentler yaratma hedefine
ulaþabilmek için gerekli olan iyi iletiþim, ortak

Ýnan COÞKUN

Proje Koordinatörü

anlayýþ, alt yapý ve çözüme yönelik projelerin
hazýrlanarak gerçekleþtirilmesi,
Yasal olanaklar çerçevesinde kent halkýnýn
saðlýklý kent vizyonunu, doðal ve kentsel çevreyi
koruma bilincini yükseltmeye yönelik film,
multivizyon ve benzeri görsel, belgesel
malzemeleri hazýrlar, hazýrlattýrýr ve radyo ve
televizyon yayýnlarý için programlar düzenlemek,
ORGANÝZASYON YAPISI
Ürgüp Belediyesi Baþkaný ve 1 Koordinatör,
1 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Elemaný olmak üzere
3 personel ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
Proje adý: Ýçme suyu Ýsale Hattý projesi ve
Ýnþaatý yapýmý iþi
Proje hedefleri: Ürgüp Ýlçesinin tamamýna 35 yýl
boyunca insani tüketim amaçlý sular hakkýnda
yönetmelik kriterlerine uygun içme ve kullanma
suyu saðlamak.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 20/10/2010 
30/06/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi, Kayseri Ýller
Bankasý A.Þ.
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Ýlçesi Mazý Köyü,
Bozbel Mevkiinde bulunan 5 adet Derin kuyu
içme suyu sondajýnýn toplanarak Ø400 mm
polietilen PE100 boru ile 9 km lik isale hattýnýn
döþenerek Kellah Bölgesinde bulunan içme suyu
deposuna getirilmesi, hattýn öncelikle projesi
hazýrlanarak inþaatýnýn yapýlmasý.
Sonuçlar ve son durum: Proje yapýmý ve projenin
uygulanmasý 1.500.000 TL. bedelle Ýsale hattý
çalýþmasý tamamlanmýþ olup Ürgüp Ýlçesinin içme
suyu insani tüketim amaçlý sular hakkýnda
yönetmelik kriterlerine uygun olarak hizmet
vermektedir.

Proje adý: Kadý Kalesi Kaya ýslah projesi
Proje hedefleri: Ürgüp Ýlçesi Kadý Kalesi Mevkiinde
düþme tehlikesi bulunan ve yerleþim alanlarýný
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tehdit eden kaya bloklarýnýn ýslah edilerek kaya
düþme tehlikesinin bertaraf edilmesi.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 19.07.2011
tarihinde ihale edilerek, çalýþmalar 01.12.2011
tarihinde tamamlanmýþtýr.
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi,
Afet ve Acil Durum Müdürlüðü,

Projenin genel tanýmý: Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi,
Ürgüp Belediyesi, Afet Acil Durum Müdürlüðü
ve Nevþehir Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu tarafýndan tespit edilmiþ ve acil olarak
yapýlmasý gerekenler;
Yamaçta serbest halde, yuvarlanma tehlikesi
bulunan kaya bloklarýnýn kontrollü þekilde
kýrýlmasý
Eðimli þekilde bulunan topuk kýsmýnýn
temizlenerek kademeli bir þekilde düzenlenmesi,
Kadý kalesinin zirvesinde serbest bloklarýn ve
düþme tehlikesi bulunan bloklarýn kontrollü bir
þekilde düþürülmesi,
Çalýþma esnasýnda herhangi bir kazaya sebebiyet
vermemek için çalýþma yapýlacak kaya bloðunun
üzerinin yüksek galvaniz kaplý çelik kompozit tel
ile kaplanmasý,
Düþürülen kayalarýn yuvarlanmasý engellemek
için hendek açýlarak istinat duvarý yapýlmasý,
çelik halat paneller kullanýlarak yüksek enerjiyi
absorbe edecek çelik kaya bariyeri yapýlmasý,

Topuk kýsmýnda kopmalarý engelleyecek istinat
duvarý yapýlmasý,
Sonuçlar ve son durum: Kadý Kalesi mevkiinde
yapýlan çalýþmalar tamamlanmýþ olup yerleþim
alanlarýný tehdit eden kaya bloklarý temizlenerek
güvenli bir alan oluþturulmuþtur.
P r o j e A d ý : T e m e n n i t e p e s i S o k a k
Saðlýklaþtýrmasý ve Çevre düzeni projesi
Proje hedefleri: Ürgüp Ýlçesi Temenni mahallesinin
tamamý sokak saðlýklaþtýrmasý ve çevre düzeni
projesi kapsamýnda yenilenerek daha saðlýklý ve
düzenli yerleþim alanlarý oluþturmak.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 20/08/2010 
Devam ediyor.
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Ýlçesi Temenni
Mahallesinde bulunan iþyeri,konut ve tarihi
mekanlarýn yaklaþýk 54155 m2 alanýn tamamýnýn
düzenlenerek restorasyonun yapýlmasý
amaçlanmaktadýr.
Sonuçlar ve son durum: Projemiz Nevþehir Kültür
Varlýklarýný Koruma Kurulu Müdürlüðünde
görüþülmesi devam etmektedir.

Proje Adý: Damsa Çayý Temizlik ve Çevre
Düzeni projesi
Proje hedefleri: Ürgüp Ýlçesi Merkezinden geçen
damsa çayýnýn temizlenerek ýslah edilmesi ve

düzenlenmesi amaçlanmaktadýr.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 10/10/2011 
Devam ediyor.
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Ýlçesi Merkezinden
geçen çay ekseninin sabitlenmesi, taban ve yan
þevlerinin düzenlenerek taþla kaplanarak damsa
çayýnýn zamanla dolmasý, taþkýn ve sel olaylarýna
karþý daha duyarlý hale getirilmek ve ilçe
merkezinde bulunmasýndan dolayý sinek
oluþmasýný engellemek amaçlanmýþtýr.
Sonuçlar ve son durum: Kanal temizliði yapýlmýþ
olup akak sabitlenerek, taban ve yan þevleri taþ
kaplanarak betonla kaplanmýþtýr. Yaz döneminde
mesire alaný ve yürüyüþ parkurlarý, bisiklet yolu
gibi düzenlemeler yapýlacaktýr.

Proje Adý: Ürgüp Belediyesi Kent Konseyi Kadýn
Meclisi depremzedelere yardým kampanyasý
Proje hedefleri: Vanda meydana gelen depremde
zarar görmüþ depremzedelerin ihtiyacýna yönelik
giyecek, yiyecek, vb. ihtiyaçlarýn toplanmasý.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 31/10/2011 
07/11/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi, Ürgüp
Kaymakamlýðý, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasý
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Ýlçe Kaymakamlýðý,
Ürgüp Belediyesi, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasý
iþbirliði ile Van ili Afet Bölgesi için Yardým Toplama
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Merkezi oluþturuldu. Ürgüp Belediyesinden Yardým
toplama anonslarýnýn yapýlmaya baþladýðý andan
itibaren duyarlý vatandaþlar Vanlý depremzedeler
için harekete geçti. Yardým için toplanan ihtiyaçlar
malzemeleri özellikle Kuru Gýda, Battaniye,
Katalitik Soba, Çocuk Mamasý ve Bezi, Ýç ve Dýþ
Giyim, Kýþlýk Giyecek ve Ayakkabý gibi yardým
malzemeleri toplandý. Ayrýca Ýlçemiz genelinde
ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz için giysi toplanarak
ihtiyaç sahibplerine ulaþtýrýlmaktadýr.
Sonuçlar ve son durum: Toplanan yardým
malzemeleri temizlik ve kontrolleri yapýldýktan
sonra paketlenerek depremzede vatandaþlara
ulaþtýrýldý.
Proje Adý: Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Sünnet Þöleni
Proje hedefleri: Vanda meydana gelen depremden
etkilenmiþ depremzedelerin ihtiyacýna yönelik
giyecek, yiyecek, vb. ihtiyaçlarýn toplanmasý.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 24/07/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi, Ürgüp

Projenin genel tanýmý: Ürgüpte her yýl geleneksel
olarak düzenlenen ve bu yýl 3.sü gerçekleþtirilen
Sünnet Þöleni ve Halk Konserinde Türkiyenin
ve Kapadokyanýn çok yakýndan tanýdýðý Serkan
Vural ve TRTnin 2009 yýlýnda düzenlediði Türk
Halk Müziði yarýþmasýnda birinci olan Elif Avcý
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sahne aldý. Bu yýl Ürgüpte gerçekleþtirilen Sünnet
þöleninde 27 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet þöleni
öðle saatlerinde sünnet olan çocuklar ve aileleri
ile birlikte katýldýklarý araç konvoyu ile yaptýklarý
kent gezisiyle baþladý. Kent gezisinin ardýndan
Ürgüpte ki þölen alanýnda tüm Ürgüp halkýna ve
Ürgüp dýþýndan gelen yerli ve yabancý konuklara
Ürgüpte bulunan turistik tesis iþletmeleri
tarafýndan hazýrlanan yemek ikramý yapýldý.
Sonuçlar ve son durum: Geleneksel olarak yapýlan
sünnet þöleninde 27 çocuk sünnet olmuþtur.
Proje Adý: Aþure günü toplantýsý ve aþure
daðýtýmý
Proje hedefleri: Aþure günü önemi ve birlik
beraberliðin saðlamlaþtýrýlmasý.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 05/12/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Belediyesi Kültür
Etkinlikleri kapsamýnda Muharrem Ayý
münasebetiyle 5 Aralýk 2011 Pazartesi günü eski
Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Necmettin NURSAÇAN'IN konuþmacý olarak
katýldýðý "Geçmiþten Bu Yana Muharrem ve Aþure
Sohbeti" konulu etkinlik düzenlenmiþtir. Ürgüp
Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen
etkinlikte misafirlere Aþure ikramý gerçekleþtirildi.
Sonuçlar ve son durum: Kültür merkezinde
gerçekleþtirilen etkinliðe geniþ katýlým olmuþ ve
birlik beraberlik saðlanmýþtýr.

Proje Adý: Bað bozumu festivali
Proje hedefleri: Yöremizin geçim kaynaðý olan
baðcýlýk ve doðal tarýmýn devamýný saðlamak
yeni nesle ve yerli, yabancý turiste baðcýlýk ve
bað bozumunun önemini vurgulamak.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 02/09/2011 
11/09/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: ÜRGÜP 41. Uluslar arasý
Bað Bozumu Festivali
Ürgüp ilçesi 9-10-11 Eylül tarihlerinde
gerçekleþtirdiðimiz 41. Uluslararasý Ürgüp Bað
Bozumu festivali kapsamýnda çeþitli etkinlikler,
konser ve yarýþmalar yapýlmýþtýr. Ürgüp Belediye
Baþkaný Fahri Yýldýz üzüm yarýþmasýna katýlan
tüm çiftçilere Eldiven, Þapka, Bað Makasý, Testere
ve Bað Býçaðý hediye etti. Ödül töreninin ardýndan
tüm protokol Üzüm yarýþmasýnýn yapýldýðý stantlarý
ziyaret ederek çiftçileri tebrik ettiler. Çiftçilerde
ürettikleri üzümlerden protokole ikram ettiler.
Nevþehir Valisi ve beraberindeki protokol daha
sonra vatandaþlar ve Festival için gelen yerli ve
yabancý konuklarla birlikte üzüm pekmezi
kaynatýlan ocaðý ve tandýr ekmeði piþirilen ocaðý
gezdikten sonra bað bozumunu gerçekleþtirildi.
Bað bozumunun ardýndan tüm konuklara
geleneksel bað bozumu pilavý ikramý gerçekleþti.
Sonuçlar ve son durum: Yöresel tarým ürünlerinin
tanýtýmý yapýlmýþ ve festival sona ermiþtir.

Proje Adý: Sokak Hayvanlarýný Aþýlama ve
Kýsýrlaþtýrma;
Proje hedefleri: Ýlçemizde bulunan sokak
hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrma ve aþýlarýnýn yapýlmasý.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: 12/09/2011 
17/09/2011
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: Ürgüp Ýlçesi kent
merkezinde ve mahalle aralarýnda baþýboþ halde
dolaþarak, insan saðlýðýný ve çevre saðlýðýný tehdit
edici düzeye gelen sokak köpeklerine yönelik
baþlatýlan Kýsýrlaþtýr, Aþýlat ve Yaþat
kampanyasýnýn 3. Etap çalýþmalarýna baþlandý.
50 sokak köpeðinin kýsýrlaþtýrýlmasý kuduz, uyuz
ve parazit aþýlarý yapýlmýþtýr. Özel olarak dizayn
edilen Mobil saðlýk aracýnda operasyonlar
gerçekleþtirilmiþtir. Deneyimli personel tarafýndan
hiçbir kesici, delici ve patlayýcý silah kullanýlmadan
tamamen insan gücüyle yakalanan sokak
köpekleri, yapýlan gerekli saðlýk müdahalelerinin
ardýndan tekrar yakalandýklarý alana býrakýlmýþtýr.
Sonuçlar ve son durum: 50 adet sokak köpeðinin
kýsýrlaþtýrýlmasý, kuduz ve uyuz, parazit aþýlarý
yapýlmýþtýr.
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Proje Adý: Ürgüp Geneli Ýlaçlama ve Haþerelerle
Mücadele
Proje hedefleri: Ýlçemiz genelinde yaz mevsimi
boyunca ilaçlama yapýlarak sinek ve haþerata
karþý mücadele edilmiþtir.
Proje baþlangýç ve bitiþ tarihleri: Yaz dönemi
Proje ortaklarý: Ürgüp Belediyesi,
Projenin genel tanýmý: Belediyemiz tarafýndan
havalarýn ýsýnmasý ile üremeye baþlayan,
vatandaþlarýmýzýn rahat bir yaz dönemi
geçirebilmeleri için haþerelerle mücadeleye
yönelik çalýþmalar yapýlmýþtýr. Soðuk ve yaðýþlý
havalarýn etkisini kaybetmesi ve 10 derecenin
üzerine çýkan hava sýcaklýðýnýn sonucu olarak
üremeye baþlayan haþerelerin, larva döneminde
mücadele amacý ile baþlanan çalýþmalar öncelikle
sitelerin kalorifer kazan daireleri, ahýrlar ve sulak
alanlar olarak belirlendi. Bu alanlarda uyuyan
yumurta býrakmaya hazýrlanan karasinek,
sivrisinek, tatarcýk ve similiumspp (üvez) adlý
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haþerelerin erginleþmelerini önlemek amacýyla
larvasit ve uzun etkili ilaçlar kullanýldý. Hedef
haþerelere yönelik olarak kapalý alanlarda termal
(sýcak sisleme), ULV(soðuk sisleme), sulak
mekânlar ile gübrelik ve çöplükte pulverize
yöntemiyle ilaçlama yapýlmýþtýr. Belediyemizce
kasým sonuna kadar süren haþereyle mücadele,
hava þartlarýna baðlý olarak larva dönemi ilaçlama
ve uçkun dönemi ilaçlama olarak devam etmiþtir.
Sonuçlar ve son durum: Yaz dönemi sinek ve
haþerelerden kaynaklý olumsuzluklar önlenmiþtir.

YALOVA BELEDÝYESÝ

- GÖREV TANIMI
- ORGANÝZASYON YAPISI
- FAALÝYETLER

Yakup Bilgin KOÇAL

Belediye Baþkaný

Dr. Metin Beyazýt,

Proje Koordinatörü

GÖREV TANIMI
Yalova Belediyesi Saðlýklý Kentler Proje ofisi Dünya Saðlýk Örgütü, Saðlýklý Þehirler Projesinin
Türkiye Saðlýklý Kentler Aðý ile ilgili gerekli çalýþmalarý yürütmek üzere kurulmuþtur.

ORGANÝZASYON YAPISI
Yalova Belediyesi, Saðlýk Ýþleri Birimi, Kent Saðlýðý Araþtýrma, Geliþtirme ve Uygulama Merkezi
1 doktor, 1 ebe, 3 hemþire, 1 laborant ve 1 saðlýk memuru ile hizmet vermektedir.
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FAALÝYETLER
Destekleyici Çevreler (Tüm çocuklar için daha
iyi çevreler, göçmenler ve sosyal bütünleþme,
yaþ dostu þehirler, saðlýklý yaþlanma, aktif
vatandaþlýk, saðlýk hizmetleri ve sosyal hizmetler,
saðlýk bilinci)
Proje Adý: Hoþgeldin Bebek
Proje Hedefleri: 3 ayýný doldurmuþ bebeklerin
saðlýk ve beslenmeleriyle ilgili ailelerin
bilinçlendirilmesi.
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Haziran
2010  Devam Etmekte
Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Ýl Saðlýk Müdürlüðü,
Yalovada ikamet eden en az üç ayýný doldurmuþ
bebek sahibi aileler.
Bütçe: 10.000 TL
Sonuçlar ve son durum: Proje kapsamýnda Ýlimiz
merkezinde yaþayan ailelerin çoðunluðuna ulaþým
saðlanmýþtýr.
Proje Adý: Balkan Evi ve Sokaðý
Proje Hedefleri: Balkan göçmenlerinin kültürünü,
yaþam tarzýný, gelenek ve göreneklerini, giyim
tarzlarýný ve Balkan mutfaðýný tanýtmak amacýyla
üç katlý bir bina inþa edilmesi planlanmaktadýr.
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Aralýk
2010  Aralýk 2012
Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Yunanistan 
Gümülcine, Romanya  Mecidiye, Bulgaristan 
Smolyan, Makedonya - Ohrid, Kosova  Ýpek
Belediyeleri
Bütçe: 1.000.000 TL
Sonuçlar ve son durum: 2012 yýlýnda
düzenlenecek Büyük Balkan Buluþmasý etkinlikleri
kapsamýnda proje hedefleri tamamlanacaktýr.
Saðlýklý Yaþam (Bulaþýcý olmayan hastalýklarýn
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önlenmesi, yerel saðlýk sistemleri, dumansýz
þehirler, alkol ve uyuþturucu, aktif yaþam, saðlýklý
ortamlar, saðlýklý gýda ve beslenme, þiddet ve
yaralanmalar, esenlik ve mutluluk)
Proje Adý: Organik Ulaþým
Proje Hedefleri: Þehir içi trafik sorununu
azaltmak,Saðlýklý yaþam döngüsünü
hazýrlamak,enerji tasarrufunu saðlamak,hava ve
gürültü kirliliðini azaltmak.
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Haziran
2010  Mayýs 2012 Devam Etmekte
Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Yalova Valiliði,Yalova
Belediye Baþkanlýðý, Yalovada ikamet eden tüm
vatandaþlar
Bütçe: 10.000 TL
Sonuçlar ve son durum: Proje kapsamýnda
hedeflenen organik ulaþým çalýþtaylarý
tamamlanmýþtýr.

Proje adý: Yalova Belediyesi Sigarayý Býrakmaya
Kararlý
Proje Hedefleri: Hem saðlýk hem maddi açýdan
zararlý olan sigara kullanýmýný Yalova Belediyesi
personelinin býrakmasýný saðlamak
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Ocak
2011 - Mart 2011
Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Yeþilay Yalova
Derneði

Bütçe: 6.000 TL
Sonuçlar ve son durum: Yalova Belediyesinde
sigara kullanan ve býrakma isteklisi olan 60
personele endorfin dengesini saðlayan ýþýn tedavisi
uygulanmýþ týr. Yapýlan anket ile Katýlýmcýlarýn %
60 ý sigarayý býraktýðý anlaþýlmýþtýr.
Saðlýklý Kentsel Tasarým, Planlama ve
Çevre(saðlýklý þehir planlamasý, saðlýklý ulaþým,
barýnma ve dönüþüm, kamu saðlýðý ile ilgili acil
durumlar, güvenlik, gürültü ve kirlilik, yaratýcýlýk
ve yaþanabilirlik)

Proje Adý: Vatandaþ Odaklý Hizmet Yönetimi
(Spor Etkinlikleri)
Proje Hedefleri: Halkýn sporun saðlýk getirileri
konularýnda bilinçlendirilmesi ve spor yapma
alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý.
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): 2010
Mart  Devam Etmekte

Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Yalova Gençlik ve
Spor Merkezi, Karanfil Evler
Bütçe: 15.000 TL
Sonuçlar ve son durum: Halka spor yapma bilinci
kazandýrýldý.
Proje Adý: Genç Ergen Sporcu Saðlýðý
Proje Hedefleri: Yalovada 14-18 yaþ arasý
sporcularýn saðlýk haritalarýnýn hazýrlanmasý
Proje Süreci-(baþlangýç ve bitiþ tarihleri): Ekim
2011  Aralýk 2011
Proje ortaklarý- katýlýmcýlar: Yalova Belediyesi,Ýl
saðlýk Müdürlüðü,Milli Eðitim Müdürlüðü
Bütçe: Yok
Sonuçlar ve son durum: 1500 genç ergenin
beden kitle endeksi ölçüldü,, Sporcu Beslenmesi
ve obezite seminerleri verildi.Sporla uðraþan
öðrencilerin saðlýk haritalarý çýkarýldý.
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Saðlýklý Kentler Birliði Baþkanlýðý
Buski Acemler Yerleþkesi Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý
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