ŞEHİRLERE
SAĞLIKLI
DOKUNUŞ

2005
Bu kitapta yer alan tüm bilgiler yarışmaya katılan üye belediye projelerinden derlenmiştir.

SAĞLIKLI
ŞEHİRLER

EN İYİ UYGULAMA

YARIŞMASI
2017

2005

Sağlıklı Kentler Birliği
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Kuzey Ofisleri
Kat:B Osmangazi/Bursa
www.skb.gov.tr
Çalışma Yöneticisi
Murat AR
Yayına Hazırlayan
Mustafa SEVİM
M. Furkan YURTSEVEN
Yunus İhsan ŞAHİN
Tasarım ve Yapım
Yusuf KIRHAN
Baskı
Aktaş Ofset Matbaacılık
Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı
No:41/7 İskitler / ANKARA
Tel : 0312 253 65 44 • Faks : 0312 341 56 26
www.aktasmatbaacilik.com
ISBN 978-605-80795-4-0
Basım Tarihi
Ağustos 2019

SAĞLIKLI
ŞEHİRLER

EN İYİ UYGULAMA

YARIŞMASI
2017

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

ÖDÜL ALAN PROJELER

JURİ ÜYELERİ........................................................................................................................06

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Samsun Sahileri Mavi Bayrakla Dalgalaniyor...................................................15
KADIKÖY BELEDİYESİ
Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı............................................................17

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ’İN ÖNSÖZÜ.....................................................................09
ÖDÜL TÖRENİ FOTOĞRAFLARI.................................................................................11

SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı...............................................................................20
URLA BELEDİYESİ
Balıklıova Rekreasyon Alanı Köylüsüne Emanet............................................23
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
İZMIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Avrupa Bisiklet Yarışması..............................................................................................25
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi ......................................................................27
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Trabzon Şehir Müzesi.....................................................................................................29
NİLÜFER BELEDİYESİ
Oyun Engel Tanımaz.......................................................................................................31
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ..................................................................................................34
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum ................................ 34
GEBZE BELEDİYESİ
Evsel Çöplerden Bitkisel Organik Gübre ............................................................36
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Anıt Ağaçların Tespiti Korunması ve Rehabilitasyon Projesi...................38
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her An Yanınızdayız...............................................40
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Urla Bademler Kooperatifi Doğal Yaşam Köyü Projesi...............................42
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi......................................................45
URLA BELEDİYESİ
Okulum Yanımda / Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları........................46

SAĞLIKLI
ŞEHİRLER

EN İYİ UYGULAMA

YARIŞMASI
2017

YARIŞMAYA KATILAN
DİĞER PROJELER
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

Akçadağ Belediyesi ........................................................................................................53

Akçadağ Belediyesi .....................................................................................................109

Burdur Belediyesi .............................................................................................................55

Didim Belediyesi ...........................................................................................................111

Çankaya Belediyesi .........................................................................................................56

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ............................................................................114

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ...............................................................................58

İnegöl Belediyesi ...........................................................................................................116

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ...............................................................................60

Kadıköy Belediyesi .......................................................................................................118

Hatay Büyükşehir Belediyesi .....................................................................................61

Kadıköy Belediyesi .......................................................................................................120

Hatay Büyükşehir Belediyesi .....................................................................................63

Kadirli Belediyesi ...........................................................................................................122

İnegöl Belediyesi ..............................................................................................................65

Kadirli Belediyesi ...........................................................................................................124

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ................................................................................67

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ..........................................................126

İzmir Büyükşehir Belediyesi .......................................................................................69

Menteşe Belediyesi .....................................................................................................128

İzmir Büyükşehir Belediyesi ......................................................................................72

Mersin Büyükşehir Belediyesi ................................................................................130

Kadıköy Belediyesi ..........................................................................................................74

Mezitli Belediyesi ..........................................................................................................132

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi .............................................................76

Nilüfer Belediyesi ..........................................................................................................134

Karesi Belediyesi ...............................................................................................................77

Odunpazarı Belediyesi ...............................................................................................137

Karşıyaka Belediyesi .......................................................................................................79

Trabzon Büyükşehir Belediyesi .............................................................................139

Malkara Belediyesi ..........................................................................................................81

Pendik Belediyesi ..........................................................................................................141

Menteşe Belediyesi ........................................................................................................83
Merkezefendi Belediyesi .............................................................................................85
Mersin Büyükşehir Belediyesi ...................................................................................87
Muğla Büyükşehir Belediyesi ....................................................................................89
Odunpazarı Belediyesi ..................................................................................................91
Odunpazarı Belediyesi ..................................................................................................93
Ortahisar Belediyesi ........................................................................................................95
Osmaniye Belediyesi .....................................................................................................97
Samsun Büyükşehir Belediyesi ................................................................................99
Pamukkale Belediyesi..................................................................................................101
Pendik Belediyesi ..........................................................................................................103
Pendik Belediyesi ..........................................................................................................105

SAĞLIKLI
ŞEHİRLER

EN İYİ UYGULAMA

YARIŞMASI
2017

YARIŞMAYA KATILAN
DİĞER PROJELER
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Akçadağ Belediyesi .....................................................................................................145

Akçadağ Belediyesi .....................................................................................................183

Denizli Büyükşehir Belediyesi ................................................................................147

Balçova Belediyesi ........................................................................................................185

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ............................................................................149

Bilecik Belediyesi ...........................................................................................................187

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ............................................................................151

Burdur Belediyesi ..........................................................................................................191

Karesi Belediyesi ............................................................................................................153

Çankaya Belediyesi ......................................................................................................193

Menteşe Belediyesi .....................................................................................................155

Denizli Büyükşehir Belediyesi ..............................................................................195

Menteşe Belediyesi .....................................................................................................157

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ............................................................................197

Merkezefendi Belediyesi ..........................................................................................159

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ............................................................................199

Mersin Büyükşehir Belediyesi ................................................................................161

Hatay Büyükşehir Belediyesi ..................................................................................201

Mezitli Belediyesi .........................................................................................................163

İnegöl Belediyesi ...........................................................................................................202

Odunpazarı Belediyesi ...............................................................................................165

İstanbul Büyükşehir Belediyesi .............................................................................204

Odunpazarı Belediyesi ...............................................................................................167

Kadıköy Belediyesi ......................................................................................................208

Pendik Belediyesi ..........................................................................................................169

Kadıköy Belediyesi ......................................................................................................211

Samsun Büyükşehir Belediyesi .............................................................................171

Karesi Belediyesi ............................................................................................................213

Samsun Büyükşehir Belediyesi .............................................................................174

Karşıyaka Belediyesi ....................................................................................................216

Trabzon Büyükşehir Belediyesi .............................................................................176

Merkezefendi Belediyesi ..........................................................................................218

Yalova Belediyesi ...........................................................................................................178

Mersin Büyükşehir Belediyesi ...............................................................................220
Mersin Büyükşehir Belediyesi ...............................................................................222
Nilüfer Belediyesi ..........................................................................................................224
Odunpazarı Belediyesi ...............................................................................................227
Pendik Belediyesi ..........................................................................................................229
Pendik Belediyesi ..........................................................................................................231
Toroslar Belediyesi ........................................................................................................233
Trabzon Büyükşehir Belediyesi .............................................................................235
Urla Belediyesi ................................................................................................................237
Yalova Belediyesi ...........................................................................................................240

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
E. Öğretim Üyesi
Jüri Başkanı

Prof. Dr. Feza KARAER

Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Uludağ Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Emel İRGİL

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E. Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN

Abdullah Gül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi

6

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA
Osmangazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Murat AR

Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü

www.skb.gov.tr

JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

2005

14 EYLÜL 2017 BURSA

2005

Sağlıklı Kentler Birliği’nin En iyi Uygulama Ödülleri adı altında 10 yılı
aşkın bir süreden beri düzenlediği yarışmalara ilgi giderek artıyor.
2017 yılı yarışması için yapılan yarışmaya başvuran belediye sayısı 35
oldu. Başvuru konularını oluşturan projelerin sayısıysa 100’ü geçti. Bu
ilgi artışını yalnızca ödül kazanabilmenin sağlayacağı psikolojik katkıyla açıklamak yeterli olamaz. Açıkça görülüyor ki, Birliğe üye olan
belediyelerimizde “sağlıklı kent” olgusunun önemine olan inanç giderek güçleniyor. Birliğin amaçlarına ulaşılması doğrultusunda, bu ilgi
artışını sevinçle karşılamak gerekir.
Ödül Jürisinin bu yılki üyeleri arasında, Uludağ Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Feza Karaer, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ( E ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel İrgil, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tuna,
Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar yer alıyordu.

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
E. Öğretim Üyesi
Jüri Başkanı

Jüri her zaman olduğu gibi, yarışmaya sunulan projeleri a) Sosyal
Sorumluluk, b) Sağlıklı Şehir Planlaması, c) Sağlıklı Yaşam ve d) Sağlıklı Çevre kategorileri içinde sınıflandırarak; bunlardan her birinde,
Büyükşehir Belediyelerini, Büyükşehirlerin İlçe Belediyelerini, İl Belediyelerini ve İlçe Belediyelerini kendi aralarında yarıştıracak biçimde
değerlendirmeye almıştır. Toplam 103 proje içinde, başvuruların sayısı Sosyal Sorumluluk için 31, Sağlıklı Şehir Planlaması için 20, Sağlıklı Yaşam için 20, Sağlıklı Çevre içinse 32 olmuştur. Her kategoride,
kent büyüklüklerine göre yapılan başvurularda ise, sıralamanın şöyle
olduğu görülüyor: A) Sosyal Sorumluluk: Büyükşehir Belediyeleri (11),
Büyükşehir İlçe Belediyeleri (17), İl Belediyeleri (3). B) Sağlıklı Şehir
Planlaması: Büyükşehir Belediyeleri (6), Büyükşehir İlçe Belediyeleri
(12), İlçe Belediyeleri (2). C) Sağlıklı Yaşam: Büyükşehir Belediyeleri (9),
Büyükşehir İlçe Belediyeleri (10), İl Belediyeleri (1). D) Sağlıklı Çevre:
Büyükşehir Belediyeleri (13), Büyükşehir İlçe Belediyeleri (17), İl Belediyeleri (2).
Bu yıl, Büyükşehir Belediyelerimizden Trabzon Büyükşehir Belediyesi
“Şehir Müzesi” Projesiyle Sosyal Sorumluluk dalında ödüle layık görülürken, Jüri Özel Ödülü de, “Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her Yanınızdayız” adlı projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Sağlıklı
Yaşam dalındaki ödülü, “Avrupa Bisiklet Yarışması” adlı projesiyle İzmir
Büyükşehir Belediyesi alırken, bu daldaki Jüri Özel Ödülü de, “Akıllı
Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi” adlı projesiyle Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Sağlıklı Şehir Planlaması dalındaysa, ödülü alan “Uluslararası Gökyüzü Parkı” adlı projesiyle Erzurum
Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Sağlıklı Çevre dalındaki ödül “Samsun Sahilleri Mavi Bayrakla Dalgalanıyor” başlıklı projesiyle Samsun
Büyükşehir Belediyesine giderken, bu daldaki jüri özel ödülünü, “Anıt
Ağaçların Tespiti, Korunması ve Rehabilitasyonu” adlı projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi almıştır.
Büyükşehir İlçe Belediyelerinin kazandıkları ödüllerse şöyle: Sosyal
Sorumluluk dalında, “Oyun Engel Tanımaz” adlı projesiyle Nilüfer
Belediyesi ödüle değer bulunurken, aynı dalda, Urla Belediyesi de,
“Okulum Yanımda: Toplum Temelli Çocuk Oyun Odaları” adlı projesiyle Jüri Özel Ödülünün sahibi olmuştur. Öte yandan, Sağlıklı Yaşam
dalındaysa, Çankaya Belediyesi, “Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi”
projesiyle ödüle değer bulunmuştur. Son olarak, Sağlıklı Çevre dalında da, ödülü, “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri
Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” adlı projesiyle Kadıköy Belediyesi
kazanmış; bu daldaki özel ödül ise, “Evsel Çöplerden Bitkisel Organik
Gübre” başlıklı projesiyle Gebze Belediyesine verilmiştir.Görüldüğü
gibi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin en iyi uygulama ödüllerini alabilmek
için, Birliğe üye belediyeler neredeyse sıraya girmiş, çeşitli dallarda,
kentin ve çevrenin sağlık standartlarını yükseltebilmek için ellerinden
gelen çabayı harcamaktan geri kalmamışlardır. Kentsel yaşam kalitesinin önemli ölçütlerinden biri olan sağlık alanında böylesine önemli
ilerlemelere destek olan ve öncülük eden Sağlıklı Kentler Birliği yöneticilerini kutlamak gerekir.

www.skb.gov.tr
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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Samsun Sahilleri
Mavi Bayrakla Dalgalanıyor

Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
1 Eylül 2014 tarihi itibarıyla işletmeye alınmış olup Samsun ili nüfusunun % 44’ne hizmet vermektedir. Artık Samsun sahilinden denizlerimize pis su akışı yoktur.

Projenin Amacı :
Samsun sahilinde yer alan plajların mavi bayrak alarak Deniz Turizmine kazandırılması.
Mavi Bayrak 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödüldür.
289 Km’lik sahile sahip olan Samsun’un her yıl mavi bayrak ödül sayısını artırmak amacıyla bu çalışma yürütülmektedir.
Samsun ilinin turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla tüm turizm
alanlarının iç ve dış turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Samsun ilinin coğrafi konumu nedeniyle hava, deniz, kara ve demiryolu
ulaşımlarının mümkün olması, Batı-Doğu Karadeniz ve İç Anadolu
bağlantı noktasında olması il turizm değerlerini ortaya koyacak olmamızla birleşince il ve bölge ekonomisini canlandıracak etki ortaya
çıkacaktır.
Mavi Bayrak için önemli sacayakları deniz suyu temizliği, plajların temizliği ve cankurtaran hizmetleridir.
www.skb.gov.tr

Tesisin 220 dönümlük bir alan içerisinde yer alması, günlük ortalama
105.000 m3/gün atıksu arıtıldıktan sonra 1600’luk boru ile yaklaşık 2,5
kilometre açık denize deşarj edilmesi bakımından Karadeniz Bölgesinin en büyük Atıksu Arıtma Tesisi olma özelliği taşımaktadır.Sahili
temiz tutmaya yönelik alt yapı çalışmalarımız olumlu sonuçlar vermiş,
mavi bayrak alabilir duruma gelinmiştir. Sahilimizde 6 plaja mavi bayrak alınmıştır.
Mavi Bayrak plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33 marinalar için 25 kriter bulunmaktadır. Dünya’da
Mavi Bayrak Programına 46 ülke dahildir. Dünya’da 4.413 mavi bayraklı plaj, marina ve yat bulunmakta bunların %11’i Türkiye’dedir. Ülkemizde 1993 yılından beri yürütülmekte olan Mavi Bayrak Programı
24. yılındadır.
Türkiye’de 2017 yılı itibariyle Mavi Bayraklı 454 plaj, 22 marina ve 13
yat bulunmaktadır. Türkiye dünyada en fazla Mavi Bayraklı plajı olan
İspanya (578) ve Yunanistan (486)’dan sonra üçüncü ülkedir. Ülkemizde en fazla mavi bayraklı plajı olan illerimiz Antalya (200), Muğla
(101) ve İzmir (51)’dir.
Akdeniz ve Ege sahillerimizi süsleyen Mavi Bayrakların Karadeniz Bölgesinin incisi 289 km’lik sahile sahip olan Samsun İlimizde de dalgalanması için 2015 yılından beri yoğun bir çalışma yürütülmektedir.

15

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Mavi Bayrak Ödülü içi yapılan çalışmalar kapsamında Atakum, İlkadım ve Terme İlçelerinde yaklaşık 3,5 km’lik sahil kesiminde cankurtaran hizmeti verilmesi , peyzaj düzenlemeleri, yeni tuvalet üniteleri,
plaj için engelli ulaşımı hizmetleri vb. hem altyapı hem de üst yapı
hizmetleri yapılmıştır. İnsanları daha temiz, daha konforlu, daha ulaşılabilir, daha güvenli alanlarda denize girmelerine olanak sağlanmıştır.
2015 yılından beri Kadınlar Plajı olarak kullanılan Fener Plajından hafta
içi ortalama 1000 kişi hafta sonları ise yaklaşık 1800 kişi yararlanmaktadır.

Proje Ortakları:
Samsun Valiliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, SASKİ, TÜRÇEV, Kültür Turizm
Tic. A.Ş., Anakent Turizm Tic. Ltd. Şti.

Bir diğer Mavi Bayraklı Plajımız Terme Miliç Çevre Eğitim Plajımızdan
hafta sonları günde ortalama 4000 kişi yararlanmaktadır.
Atakum ilçemizdeki İnci, Körfez, Güzelyalı ve Omtel plajlarımızdan ise
günlük ortalama 1500 kişi yararlanmaktadır.

Projenin Süreci :
İlimizdeki merkez ilçelerin atık sularının kanalizasyon sistemiyle toplanarak Doğu İleri Biyolojik Atık Su arıtma sistemi ve derin deniz deşarjı
ile denize kirli su akışı engellenmiş ve bütün merkez Samsun sahili
her noktasından denize girilebilir hale gelmiştir. Bütün bu emeklerin
bir ödülle taçlandırılması için Mavi Bayrak ödül başvuru çalışmaları
2015 yılında yoğun bir şekilde başlatılmıştır. Mavi Bayrak alabilmek
için 33 kriterin yerine getirilmesi gerekmektedir. Başlıca kriterler yüzme suyu temizliği, plaj temizliği, cankurtaran hizmetleri ve çevre eğitim etkinlikleri başlığında toplanmaktadır.
2015 yılında kriterleri sağlayan Fener Plajı ile başvuru yapılmış ve 2016
yılında ödüle layık görülmüştür. İlk Mavi Bayrağımız 4 Haziran 2016
da Türkiye ödül alan bütün plaj, marina ve yatların temsilen Ulusal
Mavi Bayrak ödül töreninde göndere çekilmiştir. 2017 yılı için çalışmalar devam etmiş ve bu ödüle 5 plaj daha eklenerek Samsun’daki
Mavi Bayraklı Ödüllü plaj sayısı 6’ya çıkmıştır. İlçelerimizdeki altyapı
çalışmaları ve arıtma sistemleri tamamlandıkça her yıl katlanarak bu
sayının artırılması hedeflenmektedir. Mavi Bayrağın önemli kriterlerinden birisi de Çevre Eğitim Etkinlikleridir. Tabiatta Ders Var Projesi,
Kent Estetiği Sempozyumu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlamaları,
Hayvansever Ziyaretleri, Atıktan Enerjiye Yeşil İzler Yarışması Sergisi,
Eurodesk ile Gençler Samsun Kızılırmak Deltası’nda, Fener Plajı Çevre
Eğitim etkinliği vb. faaliyetlerimizle hazırladığımız Çevre Eğitim Etkinliği Dosyası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı En İyi Çevre
Eğitim Etkinliği Uygulama Ödülü almaya hak kazanmıştır.
Bu çalışmalar her yıl yaz sezonu boyunca İl Halk Sağlığı ve SASKİ ile
ortak yürütülmekte ve yüzme suyu analiz sonuçları dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Denize kıyısı olan 10 ilçemizde de arıtma sistemleri tamamlandıkça Mavi Bayrak ödül sayısı her sene peyder pey
artacaktır.

16

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Mavi Bayrak çalışması Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan Stratejik Amaç 3 Kentsel Yaşam Kalitesi Standartlarını Geliştirmek ve Uygulamak amacına hizmet etmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kültür Turizm Tic. A.Ş ve Anakent Turizm Tic. Ltd. Şti şirketlerinin öz kaynaklarından karşılanmaktadır.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

KADIKÖY BELEDİYESİ
İnşaat Sahalarında Asbest
Kirliliğinin Önlenmesi ve
Geri Dönüştürülebilir Atıkların
Kazanımı
KADIKÖY BELEDİYESİ
İNŞAAT SAHALARINDA ASBEST KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
ve GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARIN KAZANIMI PROJESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Ödülü 2017

Asbest İş Akışı

Asbest Söküm Çalışmaları
Proje Bilgisi
İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir
Atıkların Kazanımı Projesindeki amaç inşaat sahalarından kaynaklanan ve
halk sağlığına zarar verebilecek asbest vb. tehlikeli atıkların ilgili
yönetmeliklere uygun şekilde çevreye zarar vermeyecek şekilde
bertarafının sağlanması ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların uygun
metotlar ile toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasıdır.
İnşaat sahalarındaki tehlikeli atıkların (asbest, vb.) bertarafının ve geri
dönüştürülebilir atıkların kazanımının sağlanması aşamalarından oluşan
Proje kapsamında, İnşaat sahası için hazırlanan; Asbest Envanter Raporu,
Yıkım Atık Yönetim Planı ve Risk Analiz Raporları teknik ekiplerimiz
tarafından incelenmekte ve şartlara uygun çalışmalarını tamamlayan
inşaat firmaları için “çevresel ve atık yönetimine ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmiştir” yazısı verilmektedir. İlgili yazıyı alan firmalar, diğer
gerekli şartları da sağladıklarında yıkım ruhsatlarını almaktadır.

Asbest Nedir? Tehlikeleri Nelerdir?

Proje ile Kentsel Dönüşüm sürecinde yenilenen Kadıköy İlçesinde, halk
sağlığını tehdit edebilecek inşaat sahasından kaynaklanan olası
kirliliklerin önüne geçilmiştir.
Türkiye’de ilk olarak Kadıköy Belediyesinde uygulanmaya başlayan Proje,
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakasında yer alan ve kentsel
dönüşümün etkilerini yaşamaya başlayan diğer belediyelerde de
uygulanmaya başlanmıştır.

Meclis Kararı
Asbest, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda
kanserojen bir maddedir.
Parçalandığı zaman lifli yapısı nedeniyle havada gözle görülmeyen kirliliğe
neden olan asbest, solunum yoluyla vücuda girerek akciğerlere
yerleşmekte, çağımızın hastalığı olan kansere neden olmakta ve halk
sağlığı için büyük tehlike yaratmaktadır.

Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı

Asbest Nerelerde Kullanılır?

Çatı Eterneti

Kalorifer Kazanı ve Boru İzolasyonu

Marmara Belediyeler Birliği
Altın Karınca
Belediyecilik Ödülleri

İnşaat sahaları yetkilileri alınan meclis kararı gereği (Tehlikeli & Tehlikesiz)
Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür.
Atık Yönetim Planı hazırlayan firma, binada geri dönüştürülebilir tüm
atıkların evsel atıklardan ayrı biriktirilmesi için ambalaj, cam ve evsel
atıkların atılacağı konteynerları almakla yükümlüdür. Konteyner alımı
sonrası hazırlanan yönetim planı asbest raporu ile birlikte teknik
ekiplerimize teslim edilmektedir.

İnşaat sahalarında Asbest Kontrolü
Marleyler

Vinil Yer Kaplamaları

Projemiz, Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri
Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Kategorisi İkincilik Ödülünü kazanmıştır.
Çatı Kaplama

Yer Kaplamaları

Mülkiyeti: Kadıköy Belediyesi

24 Ağustos 2015
tarihinde
çalışmalara
başlandı

İnşaat sahaları
denetlendi

Asbestli
malzemeler yetkili
firmalar tarafından
bertaraf edildi

Asbestli malzemeye
sahip binalar tespit
edildi

Proje Yürütücüsü: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Projenin Amacı :

Bu doğrultuda, yaşanılan olumsuzlukları önlemek amacıyla Belediyemiz bir takım önlemler almaya başlamıştır.
Mayıs 2012 tarihinde, Kadıköy’de kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi başlatılmış ve başta Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak
bölgelerde; mahalle/ada/bina ölçeklerinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş, belirlenen kriterler kılavuz haline getirilmiştir.
Proje sonrasında hızla artan bina yenileme çalışmaları ile Türkiye’de
ilk kez İlçemizde inşaat sahalarına yönelik; bina yıkımı inşaat sahası
atık yönetimi ve çevresel kirliliklerin önlenmesine ilişkin belirlenen
kriterler doğrultusunda 08.01.2014 tarih ve 2014/6 sayılı meclis kararı
alınmıştır. Alınan karar ile İlçemizde bina yıkımı yapılırken aranacak
hususlar, inşaat sahası atık yönetimine dair kriterler ve çevresel kirliliklerin önlenmesine ilişkin kriterler belirlenmiştir.
Kadıköy Belediye Meclisi tarafından onaylanan “İnşaat Sahası Yıkım,
Atık Yönetimi ve Çevresel Kirliliklerin Önlenmesine İlişkin Kriterler”
doğrultusunda; 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan İnşaat Sahalarında
Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projesi’nin amacı inşaat sahalarından kaynaklanan çevresel kirliliklerin önlenmesi, halk sağlığına zarar verebilecek asbest vb. tehlikeli
atıkların ilgili yönetmeliklere uygun şekilde çevreye zarar vermeyecek
şekilde bertarafının sağlanması ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların uygun metotlar ile toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasıdır.

Kadıköy, İstanbul’un Anadolu Yakasının; yüksek nüfus ve bina yoğunluğu ile önemli yerleşim alanlarının başında gelir.
Kadıköy’ün 2016 yılı nüfusu 452 bin kişi olup, bu sayı kentsel dönüşümün etkisiyle giderek azalmaktadır. Ancak yakın gelecekte kentsel
dönüşüm sürecinin tamamlanmasıyla ilçede önemli oranda nüfus
artışı yaşanacağı öngörülmektedir.
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun ile birlikte Kadıköy İlçesinde başta Fikirtepe Kentsel Dönüşüm
Bölgesi olmak üzere tüm mahallerde yapı stoklarının yenilenme süreci de hız kazanmıştır.
Tüm bu yenilenme süreci, kentte yaşamını sürdürmeye çalışan canlıların; yaşam kalitesini düşürmüş, Kadıköy Belediyesi’ni; gürültü, toz,
toprak kirliliği, yıkım emniyeti, inşaatlarda tehlikesiz atıkların geri dönüşümü ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi çevresel sorunları ele almaya, yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerle çözüm geliştirmeye zorunlu
kılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunan binalar ile ilgili, teknik ekiplerimizce inşaat sahasında yapılan ilk denetimde, binanın asbest envanteri çıkartılmaktadır. Binanın kat sayısına ve kullanılan malzemenin
taşıdığı asbest riskine göre numune sayısı ve noktası belirlenmektedir. Tüm tespitler, inşaat sahası kontrol tutanağı ile inşaat yetkilisine/iş
sağlığı ve güvenliği uzmanına tebliğ edilmektedir.
Asbestli malzemelerin binalarda yoğun olarak; kazan, boru, izolasyon
ceketlerinde, asma tavan kaplamalarında, marleylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde, oluklu çatı kaplamalarında ve duvar kaplamalarında bulunma olasılığı yüksektir.

Proje Ortakları:

Yıkım yapılacak tüm binalarda inşaatın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından Asbest Envanter Raporu hazırlanması, tespit edilen
asbestli malzemelerin ilgili yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun
olarak sökümünün yapılması, sökülen tehlikeli atıkların özel tekniklerle paketlenerek, bertaraf edilecekleri bu konuda yetkili merkeze
hazırlanan ulusal atık taşıma formu ile gönderilmesi istenmektedir.
Bu aşamada yapılan tüm işlemler söküm firması tarafından İŞKUR’a
bildirilmektedir.

Proje Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde
gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda, çalışma ortaklarımız olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelinmiş, yasal ve
uygulama süreç hakkında uluslararası denetleme kuruluşları ve halk
sağlığı uzmanları ile bilgi paylaşımı yapılarak halkın ve müteahhitlerin
bilgilendirilmesi amacıyla 2016 yılı Nisan ayında “Kadıköy’de Kentsel
Dönüşüm & Asbest Gerçeği Paneli” gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının sağlanması konusunda İSTAÇ ve
İZAYDAŞ ile gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Çalışmayı yapan asbest söküm/iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yapılan
tüm çalışmaları kapsayan raporunu, belediyemize sunmaktadır.
Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı İnşaat sahalarında asbest
atıklarının uzaklaştırılması aşamasında Yıkım (Tehlikeli & Tehlikesiz)
Atık Yönetim Planı istenmektedir.
Atık Yönetim Planı hazırlayan firma, inşaat esnasında geri dönüştürülebilir tüm atıkların evsel atıklardan ayrı biriktirilmesi için ambalaj, cam
ve evsel atıkların atılacağı konteynerları almakla yükümlüdür. Konteyner alımı sonrası hazırlanan yönetim planı asbest raporu ile birlikte
teknik ekiplerimize teslim edilmektedir.

Projenin Süreci :
“İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projesi”, bina yıkımlarından önce her türlü
tehlikeli atığın (paratoner, asbest, vb.) bertarafının ve geri dönüştürülebilir atıkların kazanımının sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen kontrol ve denetim çalışmalarında
Yapı Kontrol ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri koordineli şekilde çalışmakta ve yıkım ruhsatı alınması aşamasında inşaat firması
tarafından;
•Asbest Envanter Raporu

İnşaat sahası için hazırlanan; Asbest Envanter Raporu, Yıkım Atık Yönetim Planı, Risk Analiz Raporları teknik ekiplerimiz tarafından incelenmekte ve şartlara uygun çalışmalarını tamamlayan inşaat firmaları
için “çevresel ve atık yönetimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiştir” yazısı Yapı Kontrol Müdürlüğüne gönderilmektedir. Firmalar
gerekli diğer şartları da sağladıklarında yıkım ruhsatlarını almaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Kentsel dönüşüm çalışmaları, yoğun şekilde yaşandığı bölgede çok
sayıda çevresel kirliliğe (hava, su, toprak kirliliği vb.) neden olmaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz projemiz, çevresel kirliliklerin başında gelen hava
kirliliğinin ve hava kirliliğine bağlı yaşanması muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçmek için atılmış önemli bir adımdır.

•Yıkım Atık Yönetim Planı
•Risk Analiz Raporlarının hazırlatılması ve Belediyemize sunulması istenilmektedir.
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Parçalandığı zaman lifli yapısı nedeniyle havada gözle görülmeyen
kirliliğe neden olan asbest, solunum yoluyla vücuda girerek, akciğerlere yerleşmekte, yirmi yıllık bir süreçte çağımızın hastalığı olan akciğer kanserine neden olmakta ve halk sağlığı için tehlike yaratmaktadır.
www.skb.gov.tr

Proje ile Kentsel Dönüşüm sürecinde yenilenen Kadıköy İlçesinde,
halk sağlığını tehdit edebilecek inşaat sahasından kaynaklanan olası
kirliliklerin önüne geçilmiştir.
İlçemizde atıkların geri kazanım çalışmalarına farklı bir yön verilmiş
ve atık yönetiminin alınan meclis kararı ve hazırlanan yeşil bina kriterlerine uygun olarak yıkım aşamasından itibaren uygulanması çalışmalarına başlanmıştır.Atık yönetimi konusunda inşaat sahasından
başlayan çalışmalar, inşaatın tamamlanma süreci sonrasında da farklı
meclis kararlarının alınarak, geri dönüştürülebilir atıkların bina iskan
aşamasından itibaren ayrı toplanabilmesi için başlatılan çalışmalara
destek olmuştur.
Türkiye’de ilk olarak Kadıköy Belediyesinde uygulanmaya başlayan
süreç, ülke çapında yankı uyandırmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde
olan belediyeler ve kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda, bilgi ve belge paylaşımları yapılmıştır. Projemiz, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakasında yer alan ve kentsel dönüşümün etkilerini
yaşamaya başlayan diğer belediyelerde de uygulanmaya başlanmıştır.
24 Ağustos 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başladığımız proje kapsamında Belediyemizin sertifikalı bir asbest söküm elemanı da
bulunmakta olup, 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar, 1517 şantiye alanı
denetlenmiştir. 446 şantiye alanında asbestli malzemeye rastlanmış
ve toplam 498,5 ton asbest atığının bertarafı sağlanmıştır.
2016 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında Kentsel Dönüşüm’de İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında Belediyemizin
yaptığı çalışmalar Bakanlıklar, Belediyeler ve bu konuda çalışan Üniversitelerle paylaşılmıştır.

Asbest, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir maddedir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak,
gök toprak, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle bilinmektedir.
Doğal bir silikat minerali olan asbest maddesi 19. yüzyılda da ısıyı ve
elektriği yalıtması, sürtünmeye, asit gibi maddelere dayanıklı olması
nedeniyle yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat 20. yüzyılın
ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için
öldürücü toz tanımlaması yapılmıştır. Uluslararası Kanser Araştırmaları
Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak
özelliklerine göre gruplara ayırırken, asbest maddesi, “kesin kanserojen” tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılmaktadır.
Parçalandığı zaman lifli yapısı nedeniyle havada gözle görülmeyen
kirliliğe neden olan asbest, solunum yoluyla vücuda girerek akciğerlere yerleşmekte, çağımızın hastalığı olan kansere neden olmakta ve
halk sağlığı için büyük tehlike yaratmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin,
Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile 2010 yılı sonunda asbestin veya asbest ürünlerinin her
türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması, ithalatı ve üretilmesi yasaklanmıştır. Böylece asbeste maruz kalma durumu sadece yıkım, tamirat ve bakım esnasında olanaklı kılınmıştır.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanmaya başlanan ve Kadıköy Belediyesi
2015-2019 Yılı Stratejik Planında; “Her canlı için yaşanabilir bir Kadıköy” ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin
kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi
çerçevesinde gelişim sağlamak.” amacı kapsamında “Her türlü çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, analizi ve azaltılması için çalışmalar gerçekleştirmek” ve “Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik
işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.” hedefleri doğrultusunda yürütülen “İnşaat Sahalarında
Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Kazanılabilir Atıkların Kazanımı
Projesi” ile kentsel dönüşümün etkisi ile oluşan inşaat sahalarından
kaynaklanan atıkların en tehlikelilerinden biri olan asbest atıklarının
çevreye verdiği zararın engellenmesi ve halk sağlığının korunması;
yine inşaat sahalarından kaynaklanan ve geri dönüşümü mümkün
olan cam, metal, plastik ve kağıt gibi atıkların ekonomiye geri kazandırılması amacıyla başlatılmış somut bir çalışmadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Yerel yönetimler, halkın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirerek, en kısa
sürede çözüm üretebilecek hizmet birimleridir. Merkezi hükümetin
çıkardığı yasa ve yönetmelikler bazı durumlarda yerleşim yeri özellikleri ve sorunlarına yeterli çözümler getirmeyebilir.
Bu kapsamda İlçe belediyeleri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere
aykırı olmayacak şekilde meclis kararları ile karşılaştıkları sorunlara
çözüm üretebilirler.
Belediyemiz, meclis kararı ile belirlenen kriterlerin alanda kontrolünü sağlamak için teknik elemanlarından oluşan bir ekip düzenli saha
kontrolleri yaparak, yıkımı yapılacak binalarda çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı gereken tehlikeli atıklar ile geri dönüştürülebilir
atıkların ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması aşamalarından oluşan “inşaat sahalarında asbest kirliliğinin önlenmesi ve geri
dönüştürülebilir atıkların kazanımı” çalışmalarına başlamıştır.
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında 1
yıllık proje süreci için ihtiyaç duyulan bütçe:
Matbu evraklar için:1.000,00 TL
Personel Giderleri: 48.000,00 TL
Personel Eğitimi (Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi): 1.000,00 TL
olmak üzere: 50.000,00 TL’dir.
Projenin tüm finansmanı Belediye Bütçesinden karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı
(Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve
Eğitim Parkı)

Dünyada birçok ilki içinde barındıracak ve kalkınmada çok önemli unsur olan sinerjiyi tetikleyecek bu parkın tanıtım ofisi, alt yapı ve
göletin inşa süreci başlamış olup, dünyada bir ilk olan Dünya Çocuk
ve Gençlik Meclisi ile Yaşlı ve Engelli Merkezi yapılması parkın tüm
dünyaya duyurulması adına çok önemlidir.
Projenin temel hedefleri Erzurum’u herkesin gelip görmek isteyeceği
bir tarih, bilim, kültür, spor ve kongre kenti ve cazibe merkezi hâline
getirmektir.
Hedef kitlesinin, engeli olan ve olmayan tüm dünya çocukları, engeli olan ve olmayan tüm dünya gençleri, tüm dünya bilim insanları,
sanatçıları, sporcuları, aileler ve tüm dünya okulları ile insanları olan
proje bilim, eğitim ve kültür ortamlarını, doğal çevre nitelikleriyle özgün bir rekreasyon merkezi olan doğa parkının etkinlik odakları olarak
öneriyor.
Proje bu anlamda, iç ve dış mekân alternatifleriyle zengin bir sosyal
çevre de sunuyor.
Yapılar, kendi özgün mimari kimlikleriyle öne çıkıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin dünyasında etkili olacak davetkâr formlarla güçlü
bir siluet ve çekim merkezleri oluşturuyor ve gezerken öğrenme, öğrenirken eğlenme parkın çevre ve mimari tasarım konseptini oluşturuyor.

Projenin Amacı :
Kalkınmanın temelini yüksek seviyede eğitilmiş, yaşanabilir bir dünya
için teknoloji ve somut projeler üretebilen toplumlar oluşturmaktadır. Ortak aklın şekillendirdiği “Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı” projesi,
Cumhuriyetimizin 100. yılında Bilimin, sahip olduğumuz fizikî imkânların, şehrin, Büyükşehir Belediyesinin ve Atatürk Üniversitesinin
mevcut potansiyeli ve nihayet ortak aklın şekillendirdiği bilimde, eğitimde, sanayide, teknolojide, kültürel alanlarda, sanatta ve sporda bir
cazibe merkezi olmasını, Erzurum’un ve bölgemizin bilimsel, kültürel,
sosyal, tarihsel ve ekonomik potansiyelini işleyerek faydaya dönüştürmeyi, ülkemizin dünya sıralamasında üst seviyelerde yerini almasını
amaçlamaktadır.
Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla yenilik ve farkındalık oluşturacak
strateji ile uygulamaları başlatmak gereğinden yola çıkılarak oluşturulan ve hayata geçirilen bu projeler; Erzurum’a, bölgeye, Türkiye’ye ve
dünyaya yeni bir vizyon getirecektir.
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Proje Ortakları:
1- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
2 -Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
3- Bilim Tarih Eğitim Vakfı (BİLTEV)
Proje ortakları olup, projenin uygulanmasına katkıda bulunmaya başlayan kurumlar ise:
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
( İlbank Genel Müdürlüğü )
2- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
( Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü )
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
( Karayolları Genel Müdürlüğü )
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ayrıca;
- Birçok ilkleri içinde barındıran bir proje olması açısından oldukça
stratejik bir projedir.
-Kar tanesi, Sayılar, Tarih Duvarı ve Böbrek merkezleri dünyanın ilk
müze ve eğitim parkları olacaktır.
-Yapılan fizibilite çalışmalarında park ziyaretçi sayısının ilk yıl yaklaşık
2.000.000 kişi olacağı öngörülmektedir.
-Türkiye’nin ilk Yaşlı ve Engelli Eğitim, AR-GE ve 3D Printing (3 boyutlu
yazıcı) ve robotik ürünler merkezi olacaktır. Birçok yerli ve yabancı bilim adamının bilimsel çalışmalar yapmasına olanak sağlayacaktır.
-Proje kapsamında yer alan Dünya Çocuk ve Gençlik Meclisi’nin
UNESCO, UNICEF, BM ve Avrupa Birliği ile ilişkili olarak kurulması parkın uluslararası tanınırlığına önemli bir destek sağlayacaktır.
-Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı’nın oluşturacağı sinerji şehrin, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında önemli olan birçok iş kolunun oluşmasına da fırsat sağlayacaktır.
-Doğu Anadolu’nun merkezi konumunda olan Erzurum’da bu proje
gerçekleştiğinde başta hizmet sektörü olmak üzere birçok işkolunda
ciddi istihdamların (2000 kişi) olacağı öngörülmektedir.

Projenin Süreci :
Dünyada bir ilki gerçekleştirmek üzere Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliğiyle Türkiye’den
ve bütün dünyadan farklı meslek gruplarından 3500’den fazla kişiyle
birebir görüşme ve işbirliği yaparak engeli olan ve olmayan her yaş
grubundan tüm dünya insanlarına yönelik ‘Uluslararası Gökyüzüşehri
Parkı’ projesi oluşturulmuştur. Proje uygulanmasına 2014 yılı içerisinde başlanmış ve tahmini toplam süre 6 yıl süreceği düşünülmektedir.
Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı’nın tüm kurumsal kimlik çalışmaları
(vakıf, yönetim, internet sitesi, katalog, basılı ve görsel unsurlar vb.)
tamamlanmıştır.
Uluslararası Gökyüzüşehri Parkı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca 22 Mart 2016 tarih ve 1072 sayılı ‘Kültür Yatırım Belgesi’ verilmiştir.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bütçesi ile “Uygulama
projesi hazırlanması” hizmet alımı işi 04.03.2015 / 23.09.2016 tarihleri arasında ihalesi yapılarak 1.459.070,00 TL sözleşme bedeli ile proje
hazırlama işi günümüz itibari ile %95 oranda tamamlanmıştır. Bu kapsamda; Kar Tanesi Müzesi ve Eğitim Merkezi, Tarih Koridoru Müzesi ve
Eğitim Merkezi, Astronomi Müzesi ve Eğitim Merkezi, Biyolojik Gölet,
Tanıtım Ofisi ve Altyapı uygulama projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca
3.339.400,00 TL sözleşme bedeli “Tanıtım Ofisi” inşaatına başlanmış ve
günümüz itibari ile %10 oranda tamamlanmıştır. Kar Tanesi Müzesi ve
Eğitim Merkezi inşaatı ise ihaleye hazırlanmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu olan İLBANK A.Ş. tarafından
“Arazi tamamının altyapısı” inşaatı 16.09.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 3.436.580,00 TL sözleşme bedeli ile inşaata başlanmış ve günümüz itibari ile %75 oranda inşaat tamamlanmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ tarafından “Biyolojik Gölet
ve su kenarı rekreasyon alanları” inşaatı 18.05.2016 tarihinde ihalesi
yapılarak 19.117.038,37 TL sözleşme bedeli ile inşaata başlanmış ve
günümüz itibari ile %80 oranda inşaat tamamlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Göletin bir peyzaj elemanı olmanın ötesinde farklı etkinlik odaklarını
ve rekreasyon noktalarını buluşturması, etrafında gelişen yeşil alanla
doğal ve iklimsel bütünlük oluşturması,
Kar tanesinin sırlı yolculuğunun anlatılması çocuk, genç, erişkin, engelli veya engelsiz bütün insanlara hayatı, kışı ve karın bütün güzelliğinin gösterilmesi ve özellikle kar ve buz sporları ile ilgili olarak yapılacak eğitim ve araştırmalara imkân sağlaması,
Yıldızlara en yakın noktada konumlanmış olan Erzurum’un, dünyanın
uzaya açılan dördüncü önemli kapısı olarak kurulacak Doğu Anadolu Gözlemevi ile birbirine bağlı sistem sayesinde yapılan gözlemlerin
anlık ekranlara yansıtılması,
Sayıların sosyolojik, felsefi, dini ve matematik alanındaki farklı özelliklerinin anlatılması, sıradan gibi görünen sayıların arka planında nasıl
bir derinliğe sahip olduğunun gösterilmesi,
Depreme ve diğer doğal afetlere karşı neler yapılması gerektiğinin bilinmesi, birlikte yaşama kurallarının hatırlanması, doğal afetleri tanıyıp
anlamaya yönelik bir farkındalık oluşturulması,
Selçuklu döneminden Osmanlı’ya ve günümüze nasıl ışık tuttuğunun
görüleceği, farklı dönemlerine ait izlerin takip edilmesi ve tam 1000
yıl öncesinde hayata dair olan her şeyin hiçbir engele takılmadan izlenmesi,
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Yediğimiz gıdalardan alışkanlıklarımıza kadar pek çok etkenin vücudumuzdaki karşılıklarının sergileneceği, aynı zamanda sağlıklı bir
hayat için bilinçlendirme, yeme içme alışkanlıklarımızla ortaya çıkan
obezite, hipertansiyon, diyabet gibi modern çağ rahatsızlıkları ile tuz
ve şekerin vücudumuzda yaptığı tahribatların sergilenmesi,
Engelli ve yaşlılık bilimiyle uğraşan bilim adamlarının çalışmalarını yapabilecekleri, elde ettikleri sonuçları park içerisinde uygulayabilecekleri ve son hâlini verdikleri ürünün patentini alıp üretime hazır hâle
getirebileceği bir merkez olması,

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005-2020 Strateji Planında yer alan
“bütün vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için sağlık,
ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek” stratejik amacı doğrultusunda;

Parkın enerji ihtiyacının tamamının proje kapsamında Güneş Enerji
Sistemi ile karşılanması, Türkiye’nin ilk güneş enerji temelli yeşil enerji
projesi olması,
Teknolojiyi ve yeniliği yalnızca kullanan değil, üreten ve ekonomiye
yansıtan, bu yolla refah artışı sağlaması,
Yurt içi ve dışı öğrencilerinin bire bir yaşayarak öğrenmeleri amacıyla
ulusal ve uluslararası atölye ve sınıflarda eğitim almalarına imkân sağlanacak konaklamalı dünyadaki ilk merkez olması,
Gündemi sevgi, barış, hoşgörü ve bilim olan her ülkeden engelli ve
engeli olmayan temsilcilerin katılacağı yıllık toplantıların yapılacağı,
bir ödül programının oluşturulacağı, çocuklara ve gençlere bilim, sanat, kültür, tarih ve spor alanlarında ödüllerin verileceği Dünyada ilk
Çocuk ve Gençlik Meclisi kurulması,

İnsanın çevresindeki olaylardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilen sosyal bir varlık olduğu, bu nedenle de insan-çevre etkileşiminin başarıya giden yolda önemli bir adım olarak, göl, su kenarı peyzajı
ve rekreasyon çalışmaları, özellikle bitki ve böcek başta olmak üzere
bölgenin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğin değerlendirilebileceği, aynı zamanda koruma altına alınabileceği bir Biyoçeşitlilik Parkının yapılandırılarak çevre kültürünün oluşması, işlenmesi ve gelişmesi
ile temiz bir çevre bilincini, bilim ve müze alanlarındaki sergilemelerle
geçmişe ve geleceğe dair fikir ve muhakeme gücünü, eğitim ve arge
merkezleri ile bilgi ve fikir dağarcığını, atölyeler ve paylaşım ortamları
ile özgüvenli, becerili, donanımlı, katma değer kazandırma hazlı ve
artarak gelişen bir süreklilikle gelecek nesillere aktarılacağı dünya ölçeğinde toptan bir iyileşme sağlanmasına adım atılmış olacaktır.
Proje kapsamı aynı zamanda Büyükşehir Belediyemize ait 2015-2019
yıllarını kapsayan IV-TEMEL STRATEJİK KONULAR başlığı altında aşağıdaki amaçlara birebir uyduğu kabul edilmektedir.

Engelsiz olarak dizayn edilmiş 500 yataklı termal kongre otelin, park
konseptine uygun mimari ve iç mekânlarıyla, misafirlerine bilim,
doğa, tarih ve eğitimin tatlı meyvelerinin tattırılacağı bir huzur ortamını barındırması,
Parkın konseptine, bölgenin coğrafi özelliğine ve iklim koşullarına uygun alışverişin farklı boyutta ele alınması,
Ana temaları ile kısa vadede ölçülebilir sonuçlar elde etmenin beklenemeyeceği ancak; şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getireceği, hayata dair gerçekliğin ve eğitimin temellendirilmesi
kapsamında algı ve merak duymayı öğreteceği, özgüvenli, kültürlü,
bilgili, ruh ve beden sağlığı yerinde mutlu bireyler yanında, mutlu bir
kent yaşamının ortaya çıkması sağlanmıştır.

Amaç-2: Erzurum’un sosyal, fiziksel gelişimine doğal ve tarihi mirasa
reel politikalarla yön vermek; kent ve toplum düzenini iyileştirmek,
Amaç-3: Şehrin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel
hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. Şehrin sosyo-ekonomik
gelişimine katkıda bulunmak,
Amaç-4: Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde
karşılamak,
Amaç-6: Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak,
Amaç-8: Erzurum’u bölgesinde etkinliğini ve imajını güçlendirmek,
turizm ve diğer sektörler açısından cazibe merkezi haline getirmek,

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje tamamının inşaata dönüştürülmesi için ihtiyaç duyduğu toplam bütçesi yaklaşık 500.000.000,00 TL civarında beklenmektedir. Bu
bedel öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere proje
ortağı Atatürk Üniversitesi yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları,
ajanslar, yap-işlet-devret kiralamaları ile bağışlardan karşılanacaktır.
Halihazırda KDV dahil iş artışları hariç 32.027.970,00 TL harcama yapılmakta olup, bu bedel Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve İLBANK
tarafından karşılanmaktadır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

URLA BELEDİYESİ
Balıklıova Rekreasyon Alanı
Köylüsüne Emanet

Katılımcı yönetim anlayışı içerisinde bu alanın yeniden planlanması
için köy halkı ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılar sonucunda köy halkında gelen talepler doğrultusunda;
•Köylülerin uzun zamandan beri aktif olarak sürdürdüğü tiyatro çalışmalarını sergileyebilmeleri için mini amfi tiyatro
•Yerel üretici kadınların kendi ürünlerini satabilecekleri kadın üretici
pazarı
•Çocuklar için oyun parkı
•Balıklıova Semt evi ve kadınların İşleteceği bir kafeterya binası planlanarak, alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.
•Alana 8426 bitki dikilerek peyzaj çalışması yapılmıştır.

Projenin Amacı :
Projenin amacı, katılımcı yönetim anlayışı ile sağlıklı kamusal alanlar
yaratmak için Urla Belediyesi’ne ait Balıklıova Köyü’nde bulunan taşınmazın bulunduğu alanın yeniden planlanarak köyde yaşayan vatandaşların kullanımına açmaktır.

Proje Ortakları:
Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı

Projenin Süreci :
Proje, yaz aylarında tatil yapmak amacıyla mülkiyeti Urla Belediyesi’ne
ait kıyı şeridinde bulunan taşınmaza yapılan sağlıksız yapılaşmalarla
ilgili gelen şikayetlerin yerinde incelemesi ile başlamıştır. Belediye
ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda; sadece yaz aylarında yazlık olarak kullanılmak üzere ve yaz, kış kullananlar olmak üzere iki gecekondu tipi kullanım tespit edilmiştir. Alan incelendiğinde,
temiz su, elektrik ve atık su arıtma gibi alt yapı gereksinimlerin olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, ilk önce Balıklıova’da yaz-kış yaşayan
6 hane halkına 6 ay süreli kira yardımı yapılarak Urla Kaymakamlığı ile
birlikte alan temizlenmiştir. Temizlik süresince Balıklıova halkı temizlik
ekiplerine destek olmuştur.
www.skb.gov.tr

Semt evi, köydeki kadınların Kadın Sağlığı Eğitimi Programı(KSEP),
Kadın Hakları Eğitimi Programı(KİHEP), Liderlik, Girişimcilik, Dikiş, El
Sanatları, Hediyelik Eşya Üretimi, Hijyen, Geleneksel Gıda İşleme Yöntemleri gibi kursları; çocuk ve gençlerin satranç, akıl ve zeka oyunları,
masa tenisi, İngilizce, el sanatları, geri dönüşüm, hak ve değerler eğitimi, gençleri güçlendirme seminerleri gibi eğitimler amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kadınların eşit hak ve şartlarda düzenli ve
dönüşümlü olarak çalışabilecekleri bir kafeterya alanı yapılmıştır. Bu
alanda kadınlar aylık kuralar ile belirlenen bir program dahilinde işletmeci olarak çalışmaktadırlar.
Urla Kadın Kooperatifi Balıklıova Şubesi olarak faaliyet gösteren kafeteryada hafta içi her gün sabah 2 akşam 2 olmak üzere 4, hafta sonları
8 kadın dönüşümlü çalışmaktadır. Her kadın çalışma saati oranında
sürekli gelir elde etmekte ve sigorta primi ödenmektedir. Köyümüzde
çalışmaya istekli 24 kadın bu alanda hem üretim yapıp, hem işletmecilik tecrübesi edinirken hem de sosyal güvence sahibi olmaktadırlar.
Balıklıova köylüsü ve ilçemizi ziyarete gelen tüm vatandaşlarımız geçmişte sağlıksız ve işgal altındaki rekreasyon alanında sosyalleşmekte,
sorunsuzca denize girmekte, gölgelik ve oturma alanlarında dinlenebilmekte, tiyatro gösterileri düzenleyebilmekte, yerel ürün ve üretimlerin alışverişini yapabilmekte ve bina dahilinde eğitim ve üretim,
kafeteryası ile ekonomik olarak güçlenmektedir.
Ziyarete gelen vatandaşlarımız ise ekonomik, sağlıklı ve yerel ürünlere sağlıklı ortamlarda ulaşabilmektedir.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
1.İzinsiz işgal altındaki kamuya ait alan yeniden tüm kamunun kullanımına açıldı.
2.Sağlıksız (Su, Elektrik, Atık Su Sistemi olmadan) ve kaçak olarak inşa
edilen yazlık barakalar yıkılarak çevresel temizlik yapıldı. Alt yapı çalışması yapılarak, deniz ve toprak kirliliği önlendi.
3.Yerel halk toplantıları ile köylülerin istek ve görüşleri ile rekreasyon
alanı projesi yapıldı.
4.Yerel halkın katılımı, gönüllü katkıları ve belediye öz kaynakları ile
proje yerinde uygulandı.
5.Proje ile köye ait uzun yıllardır var olan köy tiyatrosu yerelde sahne
edinmiş ve köy için etkinlik alanı kazanılmış oldu.
6.Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm yerel halkın spor yapması için imkân yaratıldı. Alanda düzenlenen spor kurslarıyla spora
katılım her geçen gün artıyor.
7.Köylülerin kendi ürünlerini satabilecekleri üretici pazarı alanı yapılarak, yerel halkın kendi ürünlerinden gelir elde etmesi ve ziyaretçilerin
doğal ürünleri uygun ücretle temin etmesi sağlanmış oldu.
8.Balıklıova Semt Evi ve köylü kadınların işleteceği kafeterya binası
inşa edilerek köylünün yaz kış sosyalleşebileceği bir alan yaratılmış
oldu.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
AMAÇ 1 Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir ve Etkin Yönetişim Anlayışını
Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak
AMAÇ 10 Dezavantajlı Konumdaki Birey, Grup ve Topluluklara Yönelik
(Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Engelli, vb.) Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Alanda Hizmetler Sunmak
HEDEF 10.2 2019 Yılı Sonuna Kadar Dezavantajlı Konumdaki Kişilerin
Sosyal Entegrasyonunu Kolaylaştırıcı Çalışmalar Gerçekleştirmek
HEDEF 10.3: 2019 Yılı Sonuna Kadar Kadına Yönelik Bilinç Yükseltme,
Kadın Dayanışması, Toplumsal Cinsiyet ve Demokratik Değerleri Artırarak, Ayrımcı ve Şiddet İçeren Yaklaşımların Azaltılması ile Kadınların
Sosyal ve Ekonomik Yaşama Katılımını Teşvik Etmek
HEDEF 10.4 2019 Yılı Sonuna Kadar Dezavantajlı Konumdaki Kişilerin
Güvenceli ve Nitelikli İşlerde İstihdamını Artırmak
AMAÇ 14: Sağlıklı Kentleşme Ekseninde, Kent Turizminin Canlanmasını Sağlayacak Uygulamalarla, Kültürel Kalkınmayı Desteklemek
HEDEF 14.1: 2019 Yılı Sonuna Kadar Turizm Alanında Gerçekleştirilen
Uygulama ve Etkinlikleri Güçlendirerek İlçeye Gelen Yerli Yabancı Turist Sayısını %50 Oranında Artırmak

9.Öncelikle kadın, çocuk ve engelli bireylerin yararlanacağı bu binada
Kadın Sağlığı Eğitimi Programı (KSEP), Kadın Hakları Eğitimi Programı(KİHEP), liderlik, girişimcilik, dikiş, el sanatları, hediyelik eşya üretimi,
hijyen, geleneksel gıda işleme yöntemleri gibi kurslar, çocuk ve gençler için satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, ingilizce, el sanatları,
geri dönüşüm, hak ve değerler eğitimi, gençleri güçlendirme seminerleri ve köylümüzün talep ettiği tüm alanlarda eğitim düzenlenmesi ve üretim yapılabilmesi için alan yaratılmıştır.
10.Köyde ikamet eden kadınlar için açılan kafeterya ile köylü kadınlar
kendilerine ait bir işletmeye sahip olma tecrübesi edinmekte, kolektif
bir yapıyla ast üst ilişkisi olmaksızın üretim ve hizmet üretmekteler.
Gelir, gider, maliyet hesabı, basit kasa muhasebesi, insan ilişkileri gibi
konularda uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu işletme sayesinde kadınlar ekonomik olarak güçlenmekte ve üretim kabiliyetleri artmaktadır.
11.Alanın düzenlenmesi, sahilin ve denizin temizlenmesi sonrasında
köye ve ilçemize turizm amaçlı ziyaretçi sayısı arttığından ekonomik
katkı oluşturmuştur.
12.Dikilen 8426 bitki ile çevre güzelleştirilirken, korunmuş ve geliştirilmiştir.
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AMAÇ 15: Toplum Sağlığının Önemli Bileşenlerinden Olan Sportif Faaliyetlerden Yararlanma İmkânlarını Geliştirmek
HEDEF 15.1: 2019 Yılı Sonuna Kadar Sağlıklı Toplumun Alt Yapısını
Oluşturmak ve Halkın Spor Yapma Alışkanlığını Yükseltmek
AMAÇ 17: İlçenin Coğrafi Dokusu ile Tarihi-Kültürel Zenginliklerini Koruyarak Sağlıklı Kentsel Gelişimin Sürdürülmesini Sağlamak
HEDEF 17.3: 2019 Yılı Sonuna Kadar İlçe Genelinde Bulunan Yeşil Alan
Oranını %10 Oranında Artırmak
AMAÇ 18: Kültürel, Kentsel ve Doğal Değerlere Yönelik Korumacı Yaklaşım Ekseninde Kentsel Tasarım ve Dönüşümleri Gerçekleştirecek
Projeler ile Sağlıklı, Planlı Kentsel ve Kırsal Yapılanma Sağlamak
HEDEF 18.1: 2019 Yılı Sonuna Kadar Kentsel ve Kırsal Yapılanma Kapsamında Teklif Edilen Projeleri İmar Planları Doğrultusunda Üretmek
ve Uygulamaya Geçen Proje Sayısını %50 Oranında Artırmak

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje Bütçesi 566.672,44 TL. olup tümü Urla Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.
www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Avrupa Bisiklet Yarışması
(European Cycling Challenge – ECC)

Proje Ortakları:
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı :
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik politikaları kapsamında karbon ayak izini küçültmesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın temel stratejilerinden birisi de lastik tekerli
ulaşım modlarının yerini çevreci alternatiflerin almasıdır. Söz konusu
çevreci alternatiflerin başında gelen bisikletin ulaşım amaçlı kullanımını artırmaya yönelik altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra bisikletli ulaşım
talebinin artmasını da sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda bisikletin ulaşım aracı olarak trafikteki algısını geliştirmek, çeşitli kampanya
ve organizasyonlarla bireylerin farkındalığını geliştirmek önemli bir
unsurdur. Bu amaçlara hizmet etmesi için organize edilen ECC; her yıl
Avrupa ülkelerinden birçok kentin birbiri ile yarıştığı, gündelik ulaşım
talebini bisikletle karşılayan ve yarışmaya dâhil olan kentlerde bulunan bireylerin katılımıyla gerçekleşir ve bisikletliler GPS verisi destekli
mobil uygulama aracılığıyla yolculuklarını kaydederler. .Bu yarışma ile
katılımcılar kendi skorları, alt grup skorları ve İzmir skoru ile yarışarak
bisiklet kullanımına teşvik olurken; birçok yeni bisiklet kullanıcısı kazanılmıştır.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
2012 yılında 7 farklı Avrupa kentinin katılımıyla 1-31 Mayıs tarihleri
arasında ilk kez düzenlenen ECC, her yıl artan katılımcı kent sayısıyla
Mayıs Ayı boyunca gerçekleşmektedir. Belediyemiz ilk kez 2016 yılında katıldığı yarışmayı, 52 Avrupa Kenti arasında 72.000 toplam kilometre skoru ile 1260 kişinin katılımıyla 17. sırada tamamlamıştır. 2017
yılında yapılan ECC’de ikinci kez katıldığımız yarışmada ise; 51 Avrupa
Kenti arasında 855.000 toplam kilometre skoru ile 5081 kişinin katılımıyla 1. sırada tamamlamıştır. Bu durumda; toplam kilometre skoru
12’ye katlanmış, katılımcı sayısı 4 katına çıkmıştır. Sonuç olarak sadece
2 yıllık bir geçmişle bisiklet kullanımında ciddi bir artış olmuş, trafikte
bisiklet kullanıcıları daha görünür kılınmıştır.
Söz konusu yarışma kapsamında 2017 yılı için yapılan tanıtım organizasyonları ile Kentimizde birçok bireye erişilmiş ve küçük hediyelerle
bisiklete binmeleri teşvik edilmiştir
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
İzmir’in yarışmaya katılan 52 Avrupa Kenti arasında 5051 katılımcı
sayısıyla toplam 855.000 km pedal çevirerek birinci olması Belediyemizin önemli bir prestij kazanmasını da sağlamıştır. Karar vericilerin
konu ile alakalı kararlılıkları ve hassasiyetleri artmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Bu yıl Avrupa Bisiklet Yarışması’ndaki İzmir’in başarısında yapılan tanıtım çalışmaları ve dağıtılan promosyonların büyük payı vardır. Ancak
asıl başarı tüm ay boyunca birbirlerini motive ederek bisiklete binen
ve insanları bisiklete binmeye ikna eden İzmirli bisiklet severlere aittir.
Yarışma boyunca İzmirli bisikletliler kentin her yerinde pedal çevirerek, bu kentin yollarının onlara da ait olduğunu göstermiş ve bisiklet
İzmir’de çok daha fazla insan tarafından ulaşım aracı olarak algılanır
olmuştur. Yapılan tanıtım çalışmaları, organizasyonlar, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik teşvikler bisikletli ulaşımın yaygınlaşabilmesi için sadece altyapı düzenlemelerinin yeterli olmadığını bir kez daha göstermiştir.

Avrupa Bisiklet Yarışması’nın (ECC) temel mantığı kent içindeki kısa
mesafeli yolculukları bisikletle yapmak üzerine kurulu olsa da yarışma sonunda tarafımıza teslim edilen, yarışma boyunca kullanım yoğunluğuna göre çıkan ısı haritasına göre yapılacak bisiklet yollarının
öncelik sırasını ve güzergâhını biçimlendirebilmektedir. Bu kapsamda
2009 yılı İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’nın 2. Sağlık 2.4. Spor Başlığında değinilen “yetersiz olan bisiklet yollarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi” politikası, 4. Fiziksel ve Sosyal Altyapı 4.3 Kent Güvenliği
Başlığında değinilen “yayalar ve bisikletliler için kamusal ulaşım arterlerin çoğaltılması” referansıyla ECC sonuçlarına göre bisiklet yolları geliştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra; 2015 – 2019 Stratejik Planına göre
bisiklet yolları yapmak (s.163) ve çeşitli bisiklet etkinlikleri yaparak
bisiklet kullanımını teşvik etmek (s.100) gibi stratejiler yer almaktadır.
Sonuç olarak Mayıs Ayı boyunca devam eden ECC; yeni bisiklet kullanıcıları kazandırırken, Ay bittikten sonra tarafımıza iletilen ısı haritası
ve detaylı rota kullanım verileriyle yapılacak olan bisiklet yatırımları
konusunda iyi bir kılavuz olmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Yarışma başvurusu için 1500 Euro bütçe ayrılırken; tanıtım, promosyon, etkinlik vb. aktivitelerin maliyeti 230.000 TL’dir. Yarışma için ayrılan bütçenin finansörü İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir.
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www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
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ÇANKAYA BELEDİYESİ
Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi

Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitifler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde
olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlık ve yaşam kalitelerini artırarak
yaşamlarını sürdürebilirler. Bunların yanı sıra, HIV pozitif annenin; gebelik döneminde, doğum sırasında ilaç tedavisi alması, doğum sonrasında bebeğe uygulanan ilaç tedavisi ve emzirmenin önlenmesi ile
anneden bebeğe HIV bulaşması önlenebilmektedir.
BM’in; daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya için evrensel
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı; HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların
ve hastalıkların 2030 yılına kadar engellenmesi ve bu enfeksiyonlara
bağlı hastalık ve ölümlerin önlenmesini hedeflemektedir.
Çankaya Belediyesi de, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve her
yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda
tedavi hizmetlerine eriştirebilmek amacıyla Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde, “Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi”ni oluşturmuş
ve 2016 yılı 1 Aralık Dünya AIDS gününde anonim HIV/AIDS testi ve
danışmanlığı hizmetini başlatmış bulunmaktadır.
Mekân tasarımı ve çalışma yöntemi belirlenirken, özellikle risk grubundaki gençlerin, şüpheli cinsel temasta ya da madde kullanımında
bulunan bireylerin ve yasal olmayan şekilde fuhuşu meslek edinen
kişilerin hizmetten yararlanabilmesi olanaklı kılınmıştır.
Tüm başvuranların, insan haklarına saygılı, mahremiyeti koruyan bir
anlayışla saklı tutulduğu birimde, HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili konularda erken tanı ve
tedavi için destek hizmeti sunulmaktır.

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
HIV Enfeksiyonu ilk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana, tüm
dünyada artarak yayılmaya devam eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2015 yılı
raporuna göre; dünyada 2015 yılı içinde yaklaşık 2,1 milyon kişinin
HIV enfeksiyonuna yakalandığı, 36,7 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğu ve 1,1 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü belirtilmektedir.
Dünya genelinde hasta sayısı azalırken Doğu Avrupa ve Orta Asya’da
artmakta, Türkiye de hasta sayısının artmakta olduğu ülkeler arasında
yer almaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de, 1985 yılından günümüze kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilen 12 bin
281 HIV ve 1.485 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların yüzde 78’i erkek,
yüzde 22’si kadındır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve
25-29’dır. Yıllar itibari ile hastalık trendinde artış izlenmektedir. 2010 yılında HIV pozitif kişi sayısı 529 iken, 2015 yılında bu sayı dört katından
daha fazla artış göstererek HIV pozitif kişi sayısı 2 bin 130 olmuştur.
HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. Enfeksiyonun ortaya çıktığı ilk
dönemlerin aksine günümüzde HIV/AIDS, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül hastalıklar listesinden çıkartılarak, yaşam boyu birlikte
yaşanacak hastalıklar listesine alınmıştır.

www.skb.gov.tr

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu danışmanlığında,
Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Gönüllü Test ve
Danışmanlık Birimini oluşturmuş ve anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığını başlatmıştır.
Projenin uygulanması, yaygınlaştırılması, kapsayıcılığının arttırılması,
hizmetlerin kalitesinin artması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına
yönelik ise Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile işbirliği yapılmaktadır.

Projenin Süreci :
Çankaya’da nüfus yoğunluğu, 2016 Anlara Kalkınma Ajansı istatistiklerine göre, bir milyona (919.119) yaklaşmış olup ilçede ikamet etmeyen ama ilçeyi kullanan kişi sayısı yaklaşık iki milyondur.
İlçede çok sayıda üniversitenin varlığına bağlı olarak genç nüfus oldukça fazladır. Bu dinamik nüfus yoğunluğu sürekli değişen ve gelişen hizmet modellerini zorunlu kılmakta, hizmet alanlarında yeni
bakış açıları ihtiyacını doğurmaktadır.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Ağlarının 6. Faz
için Eylem Taahhütlerinde, sağlıklı şehirlerin prensip ve değerlerinden olan eşitlik ilkesi; sağlık alanında eşitsizliklerle mücadele etmek,
zarar görebilir ve sosyal açıdan dezavantajlı olan kişilerin ihtiyaçlarını
gözetmek (eşitsizlik, sağlık alanındaki adaletsizlikler ve kötü sağlığın
engellenebilir nedenleri anlamına gelmektedir) şeklinde tanımlanır.
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Sağlık hakkı, cinsiyet, ırk, dini inanç, cinsel eğilim, yaş, engellilik veya
sosyoekonomik imkanlardan bağımsız olarak herkes için geçerlidir.
Anonim HIV/AIDS testi ve danışmanlığı ile ilgili çalışma süreci bu noktadan hareketle başlatılmıştır. Projenin oluşum sürecinde, Çankaya
ilçesinin bu konudaki ihtiyaç analizi ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmeler yoluyla tespit edilmiştir. Anonim HIV/
AIDS testi ve danışmanlığı konusunda, yerel yönetimlerin daha önce
yürüttükleri çalışmaları ve olumlu örnekleri incelemek üzere çalışma
ziyaretleri düzenlenmiş, deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Uzmanlaşmış sağlık ve sosyal hizmet personelinin yetişmesi amacıyla
aşağıda listelenen eğitimlere katılım sağlanmıştır.
•Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanlığı tarafından düzenlenen HIV/AIDS Bilgilendirme Eğitimi
•Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Sağlık Personelinin HIV Testi Uygulama Eğitimi
•Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün düzenlediği, Global Sağlık
ve İnsan Hakları Enstitüsü ve Albany New York Eyalet Üniversitesi’nden Dr. Arash Alae’nin yürüttüğü “Sağlık Çalışanları İçin Gönüllü HIV
Danışmanlığı ve Testi Eğitim Atölyesi” Eğitimi
Sağlık Bakanlığı ile proje ortaklığının görev ve sorumluluklarını belirleyen protokol anlaşması yapılmıştır. İştirakçi STK’lar bu konudaki
taahhütlerini içeren İyi Niyet Mektuplarını Çankaya Belediyesine iletmişlerdir. Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi 1 Aralık 2016 tarihinde,
“Dünya AİDS Günü”nde faaliyete başlamıştır. Çalışma içeriği, telefonla
ya da yüz yüze danışmalık sunmak, anonim ve hızlı HIV testi yapmak,
eğer sonuç pozitif ise tedaviye yönlendirmek biçimindedir.
1 Ağustos 2017 tarihine kadar 316 test ve doğrudan danışmalık hizmeti yapılmış, hızlı test uygulaması sonucunda ulaşılan 3 adet pozitif sonuç tedaviye yönlendirilmiştir. 96 kişiye telefon ile danışmanlık
hizmeti verilmiştir.Koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili çalışmalar, yavaş
ilerlese bile etkili olmaktadır. Enfekte olan bireylerin tedavi süreçlerine
erken dâhil olması ve bulaşıcılığın yayılmaması için önlem alınması
halk sağlığı için uzun erimli ve yararlı çalışmalardır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Çankaya Belediyesi Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi 1 Aralık 2016
tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Ancak birimin kuruluşu ve
kuruluş süreci başlı başına toplum sağlığının korunmasına ivme katabilecek niteliktedir. HIV enfeksiyonunun ağırlıklı olarak korumasız
cinsel ilişki yoluyla geçtiği ve hastalık tanısı konulan kişilerin yüzde
yetmişinin heteroseksüel olduğu bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak HIV pozitif kişilerin %30’u lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel,
interseksüel (LGBTİ) bireylerden oluşmaktadır. Toplumun genel olarak
%30’u LGBTİ bireylerden oluşmasa da risk grubu olarak büyük bir oranı temsil ettiğini söylemek olanaklıdır. Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi verilerine göre hızlı test için başvuran kişilerin yarısı LGBT’li bireylerinde oluşmaktadır. Ancak birimin faal olduğu süre henüz bir yılını
bile doldurmadığından sayısal verilerle ilgili verilerin geçerliliği zaman
içinde kesin niteliğine bürünecektir. Gönüllü Test ve Danışmanlık Biriminde mesai, hafta içi iki gün, 08.00-20.00 saatleri olarak belirlenmiş, yani mesai sonrası saatleri kapsayacak şekilde esnetilmiştir. Bu
esnemenin amacı farklı yaşama biçimi nedeniyle etiketlenen bireylerin hizmete ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca hasta kayıt sistemi,
anonimdir. Kişilerin kişisel bilgisi istenmemekte kendileri için uygun
buldukları sembolik isimler ile kayıt yapılmaktadır. Birim, hemen her
vatandaş için kolaylıkla ulaşılabilir merkezi bir konumdadır.Gönüllü
Test ve Danışmanlık Biriminde telefonla ya da yüz yüze danışmanlık
hizmeti de verilmektedir. Danışmanlık hizmeti genel anlamda cinsel
yolla bulaşan hastalıklardan korunma, bulaşma durumunda da tedaviye yönlendirme ve tedavi içeriklerine ilişkin olmaktadır. Bu hizmetin
koruyucu sağlık hizmeti boyutuyla, toplum sağlığı üzerine etki gücü
yüksek olacaktır.
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Hem kulaktan kulağa iletilen yanlış bilgilenme en aza inecek, hem de
güvenli cinsel yaşamın gerekliliklerine dair doğru bilgilendirme yaygınlaştırılacaktır. Gönüllü Test ve Danışmanlık Biriminde 1 Aralık 2016
tarihi sonrasında 316 kişiye doğrudan danışmalık sunulmuş ve hızlı
test yapılmış, 96 kişi ile de telefonda danışmalık hizmeti verilmiştir. 3
kişi pozitif tanı ile tedaviye yönlendirilmiştir. Ağırlıklı olarak gençlerin
danışmanlık hizmetine başvurduğu gözlenmektedir. Genç kişilerin
aktif, potansiyel olarak uzun sürecek ve ihtimal olarak korunmasız cinsel ilişki yaşama olasılığının daha yüksek olması, danışmalık almasının
yani koruyucu sağlık hizmetinin önemini arttırmaktadır. HIV ağırlıklı
olarak gençleri, LGBTI bireylerini ve farklı nedenlerle toplumsal yaşamdan dışlanan, madde bağımlılarını, sonunda ölüm olacak şekilde
tehdit etmektedir. Tedavi yöntemleri henüz tam olarak gelişmemiş olduğundan koruyucu sağlık hizmeti vermek ve hizmeti yerel yönetim
özelinde yaygınlaştırmak toplum sağlığını korumak için şarttır. Sağlık
Bakanlığı ile işbirliği yapılması hem ilgili personelin eğitimi hem de
gerektiğinde tedavi mekanizmalarına yönlendirme yapılması konusunda, diğer yerel yönetimler için de model geliştirme, hizmetin yaygınlaştırılması için örnek olabilecek niteliktedir. BM’in; “Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı; HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların
2030 yılına kadar engellenmesi ve bu Danışmanlık Biriminin çalışmaları uzun vadede bu hedefe de katkı sağlayacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı “
Amaç-3: Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim
Vermek ”
Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve düzeyli yaşamı sağlamak için Çankaya’nın
kent sağlığı profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilebilir
sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır.
İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimi kucaklayan ve
eşit hizmet götüren program ve projeler uygulanacak, toplumsal dayanışma Çankaya’nın her noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız
bırakılmayacaktır.
Hedef 3.11: Sağlıklı Kent İlke ve Politikalarını Hayata Geçirmek,
Sağlıklı Kentler Birliği’nde Etkinliği Artırmak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlıklı Kentler Birliği Projesi’nin 6. Fazı
kapsamında yer alan “sağlıkta eşitlik” hedefi doğrultusunda toplumun
dezavantajlı kesimlerine yönelik faaliyetler hayata geçirilecek.
İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık bilgisi, koruyucu sağlık
hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmelerini gerçekleştirmek için açılan Gönüllü Test
ve Danışmanlık hizmet birimi Çankaya Belediyesi’nin çalışma ilklerinin göstergesi olan Stratejik Plan ve hedeflerinin gerçekleşmesinde
önemli bir performans göstergesi olacaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmakta
olup toplam 218.743 TL’dir.
•Yıllık Personel Giderleri: 2 Hemşire ve 1 sosyoloğun brüt maaşı X 12
ay = 200.493 TL
•Yıllık Sarf Malzeme Giderleri: Printer Toner Kağıt Kalem, Defter, vs…
750 TL
•Yıllık Tıbbi Malzeme Giderleri: 3.500
•Yıllık Bina Giderleri: Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi hizmeti, 8 katlı
bir bina olan Halk Sağlığı Merkezi içinde yalnızca üç oda kullanılarak
verilmektedir. Birim başına düşen harcanan genel işletim gideri yaklaşık (elektrik, su telefon doğalgaz, internet) 14.000 TL
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Trabzon Şehir Müzesi

Projenin Amacı :
Trabzon Şehir Müzesi bir sosyal sorumluluk projesidir. Kentlinin hikâyesini gelecek nesillere en doğru; en gerçek haliyle aktarabileceği; arkeolojik eserler dışında halkın kendi elindeki eserlerden yararlanılarak
oluşturulmuş bir müze olması insanların ilgisini çekmektedir.

Projenin ulaşmak istediği hedeflerden birisi de müzenin sadece insanların gelip-gezip gittikleri yerlerden birisi olması değil halkın bilinçlendiği; eğitildiği bir yer olmasını sağlamaktır. Eğitim atölyelerinin
kurulduğu her ay için belirlenmiş bir akış içerisinde çeşitli programlarının seminerlerin; konferansların yapıldığı bir alan olarak düşünülmesini sağlamaktır. Çıkardığı yayınlarla da kentin hayatına bir yenilik;
farklılık getirmeyi amaçlamaktadır. Halkın eğitilmesinde etkili yaşayan
bir dinamik olarak düşünülmelidir.

Trabzon Şehir Müzesi; geleneksel yapı içerisinde bir şehrin bütünlüğünü koruyarak en doğru şekliyle gelecek kuşaklara aktarma amacını
taşımaktadır. Kentin ortak hafızasını oluşturan birlik; beraberlik düşüncelerini kullandıkları malzeme ile insanların gözü önüne sererek
bütünleştirme amacını taşır.
Trabzon Şehir Müzesi bir ilke imza atarak yaşayan müzeciliğin en
önemli amaçlarından birini gerçekleştirme amacını taşır. Bina içerisinde tadil edilen arşiv odasında sözlü tarihin tutulabileceği bir stüdyo
ortamı hazırlanmıştır. Böylece kentlinin geçmişi ile bağlantısı kesilmemiş olacaktır. Hedefimiz kendi kültürümüzün izlerini yerli-yabancı
turistlere anlatmak; kültürümüzü anlatırken ortak paydalarımız olan
halkların da birbirleriyle kaynaşmasını sağlayabilmektir. Bunu gerçekleştirmek için Kardeş Müze’ler oluşturmaktır.

www.skb.gov.tr
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi kente ve kentliye olan sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Bu yüksek bilinçle üzerine almış olduğu
misyonun farkındalığında yaşayan kültürün korunması; günümüze
ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı bu projenin hayata
geçirilmesini sağlamıştır. Somut olan ve olmayan kültürel miras öğelerinin bir arada harmanlanması ile klasik müzeciliğin ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Trabzon kenti içerisinde halka bütün olarak yapılan ilk çalışmadır. Müze içerisinde afişlerde kullanılan fotoğraflardan;
dekorlarda ve vitrin içerisinde kullanılan tüm materyal halkın müzeye
bağışlarıdır. Her eser kendi içerisinde ayrı bir hikâye ile şehir hayatına
eşlik etmektedir.

24 Şubat 2017 tarihinde Trabzon’da açılmış ve ilk bir aylık süreç içerisinde 70 bin kişinin ziyareti ile bölgemizde bir ilke ve rekora ulaşmıştır. Hedefimiz hem kendi kültürümüzün izlerini yerli-yabancı turistlere
anlatmak; kültürümüzü anlatırken ortak paydalarımız olan halkları
da birbirleriyle kaynaştırabilmektir. Rus işgali yıllarına ait fotoğrafları ile bir sergileme takvimi oluşturulmuştur Müzemizde Trabzon’un
dönemsel kronolojisini sunmanın yanı sıra halkın sosyal yaşamını;
gelenek ve göreneklerin kültürümüze etkilerini; siyasi ve yönetim
tarihini; yayla kültürünü; mutfak kültürünü, sağlıktan; eğitime; spora
ve ekonomik hayatına kadar Trabzon ‘un küçük bir kesitini anlatma
amacını taşımaktadır. Türkiye’de kent müzeleri içerisinde geniş alana
sahip müzelerdendir.

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
Trabzon Şehir Müzesi binası,1963 yılında Trabzon Merkez Bankası
olarak inşa edilmiştir. 1963-1994 yılları arasında banka olarak faaliyet
göstermiştir. Merkez Bankasının yeni binasına taşınmasının ardından
Ziraat tarafından kullanılmış kısa bir süre sonra Trabzon Valiliği İl Özel
İdaresine devredilir. Tevfik Serdar Kültür Merkezi olarak 1994-2012 yıllarında faaliyet gösteren yapı 13 Temmuz 2012 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesine Trabzon Şehir Müzesi olarak kullanılmak üzere
devredilir.
Trabzon Şehir Müzesi olarak, açılışına kadar yaklaşık dört yıl devam
eden bir inşaat süreci geçirmiştir. Bina içerisinde yapılan tadilat ile
Tevfik Serdar Kültür Merkezi olarak kullanıldığı dönemden kalma
dar; küçük odalar birleştirilmiş; bina içerisinde yer alan koro salonu
ve kafeterya gibi mekânlar ortadan kaldırılarak daha geniş ve büyük
mekânlar haline getirilmiştir. Binanın zemin katında bulunan ısınma
sistemi ile aynı mekânda yer alan tuvaletler; yapının içerisinde sular
altında kalan; nemden sıvaları dökülmüş; kolonları saran nemden
kurtarılmıştır. Bina 1963 yılında ilk yapıldığında bu alan içerisinde yer
alan kalorifer sistemi kullanılamaz halde bina içerisinde bırakılmıştır.
Trabzon Şehir Müzesi olarak çalışmamızı yaparken sadece üniversite
değil birçok dernek ve meslek odasından da taleplerimiz olmuştur.
Karadeniz Teknik Üniversitesi ( müzede kullanılan bilgi-belge ve arşivlerin bir araya getirilerek panolar üzerindeki metinlerin en gerçek halleri ile halka duyurusunu yapabilmek üzere bir Danışma Kurulu rica
edilmiştir. Danışma kurulunda birçok farklı disiplinden akademisyenler müze çalışmamız sırasında bilimsel veriler eşliğinde bizim çalışmamızda yardımcı olmuşlardır. Böylece en kısa zamanda en doğru bilgiye ulaşmamız sağlanmıştır. Ayrıca gelen bilgiler üzerinde en doğru
verilere ulaşmamız sağlanmışlardır. Trabzon demografisini araştırmak
için TUİK verileri; Trabzonlu sanatçılar için Trabzon Sanat Evi; Trabzon
Yazarlar Birliği; Trabzon’da sağlık konusu çalışmalarında Eczacılar Odası; Tabipler Odası ve çeşitli hastanelere yazışmalar yapılarak en doğru
verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Trabzon Şehir Müzesi; kültür, sanat ve
tarih alanlarında şehir hayatına katkıda bulunma amacını taşıyan Oltan Vakfı tarafından tadilatı ve donanımı gerçekleştirilmiştir.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda Toplum Gelişimini Desteklenmesi ana başlığında
Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Trabzon Şehir Müzesi; kültür, sanat ve tarih alanlarında şehir hayatına
katkıda bulunma amacını taşıyan Oltan Vakfı tarafından tadilatı ve donanımı gerçekleştirilmiştir.
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

NİLÜFER BELEDİYESİ
Oyun Engel Tanımaz

Proje Ortakları:
“Oyun Engel Tanımaz” Projesi toplumun birçok paydaşının gönüllü
katılımıyla bir araya gelmesiyle yürütülmüştür. Gönüllü bir tasarım
atölyesi niteliğini taşıyan projeyle; Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği ve ÇEK 3 Mart Azizoğlu İlköğretim
Okulu ile ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek projeye
katkı vermesi ile Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi yürütücülüğünde bir ortaklık oluşturulmuştur.

Projenin Amacı :
“Oyun Engel Tanımaz “ Projesi ile genel olarak;
- Engelli ve engelsiz çocukların bir arada güvenle oynayabileceği,
onların yeşil alan ve oyun alanı ihtiyacını karşılayabileceği sağlıklı bir
oyun parkı oluşturmak,
- Engelli bireylerin günlük yaşama katılımının artırılması,
- Parkların ve oyun araçlarının engelli ve gençlerin kullanımına uygun
olarak çevre dostu ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak tasarlanması,
- Engelli ve engelsiz çocukların kentsel yerleşim alanlarındaki karar
süreçlerine katılımı ile kentlilik bilincinin gelişiminin sağlanması,
- Kentsel yerleşim alanlarındaki karar süreçlerine çocukların katılımının, demokrasi kültürünün ve kentlilik bilincinin gelişiminin sağlanması,
- Sosyal alanları kullanma süreçlerinde toplumun daha özenli ve dikkatli bir kullanıcı olarak yer alması,
- Kentsel mekânın engelli ve engelsiz tüm bireylerin kullanımına uygun tasarlanması konusunda kapasite oluşturulması,
- Kullanılan yöntem ve uygulanan programlarla bir model oluşturarak
mimarlık kültürüne katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
“Oyun Engel Tanımaz” , ilçede yaşayan veya eğitim gören engelli ve
engelsiz çocukların bir araya gelerek birlikte bir oyun parkı tasarlaması amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu kapsamda projede Nilüfer
Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nden 6
engelli çocuk ile Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nden 24 çocuk
olmak üzere toplam 30 kişilik bir katılımcı grup, uzun soluklu bir eğitim programının sonucunda aynı zamanda kullanıcısı da olacakları
engelli ve engelsiz çocukların bir arada oynayabileceği bir oyun parkı
tasarlamışlardır.
İki dönemden oluşan toplam 28 haftalık eğitim programı ilköğretim
müfredatına paralel olacak biçimde kurgulanmıştır. Düzenli olarak
her hafta cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyeler birbirini izleyen ve destekleyen bir dizgeyle ele alınmıştır.
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İlk dönem programı kent, kentlilik kültürü, insan hakları, ekip çalışması, çevre ve ekoloji gibi başlıklarda seminerler şeklinde düzenlenmiş.
İkinci dönem programı ise oyun parkı tasarımının ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur.
Temel mimarlık bilgisi, tasarım bilgisi ve mekânsal tasarım gibi başlıklar ikinci dönem eğitim programında işlenen bazı konulardandır.
Aynı zamanda eğitim programı işbirliğine dayalı oyunlarla da desteklenmiştir. Yoğun ve eğlenceli eğitimler sonucunda engelli ve engelsiz
çocukların bir arada oynayabileceği bir oyun parkı projesi, kullanıcısı
olacak çocuklar tarafından tasarlanmış ve 1/50 ölçekli maketi hazırlanmıştır.
Proje uygulanmadan riskler belirlenmiş, bu risklerin bertarafı için
önlemler belirlenmiştir. Tüm eğitim süreci, çocukların içinde bulundukları yaşın özelliğine göre onları mümkün olduğunca sıkmayarak
katılım sağlamalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Proje sürecinde
ayrıca kolaylaştırıcılar olarak veli ve öğrenci yakınları da yer almıştır.
Engelli çocuklarla engelsiz çocukların uyumu için Bizim Ev Engelliler
Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin psikologu ve eğitmenleri çalışma
sırasında alanda yer almışlardır.
Engelsiz öğrenciler kiralanan bir servis aracı ile alınarak eğitim alanına
taşınmış, engelli öğrenciler ise Bizim Ev’in engelli bireylerin kullanımına uygun liftli servis aracı kullanılarak eğitim alanına ulaştırılmıştır.
Eğitimler sonucunda elde edilecek olan tasarımlar belediyenin tahsis
edeceği bir uygulama alanına usta öğreticiler eşliğinde ve mimarlar
gözetiminde uygulanmıştır.
Eğitim sürecinde öğretmenler, hukukçular, mimarlar, şehir plancıları,
peyzaj mimarları, çevre mühendislerinden, uygulama aşamasında ise
mimarlar ve usta öğreticilerden faydalanılmış ve birçok disiplinden
beslenen bir eğitim süreci gerçekleştirilmiştir.
Oyun Engel Tanımaz projesi kapsamında yapılan faaliyetler ve etkinlikler aşağıdaki gibidir:
1. Proje Ekibinin Oluşması ve İş Bölümü
2. Projenin Duyurulması (Basın tanıtımı, afiş, broşür vb.)

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje ile Kent Konseyi Çocuk Meclisi gönüllülerinin etkin katılımı ile
oyun ve park alanlarının planlanması konusunda çocukların ve engelli bireylerin yeşil alan ve oyun alanı gereksinimi çözümlenmiştir.
Böylelikle bireylerin kent yönetiminde etkin olması çocukluktan başlamış, toplumda farkındalık yaratılmıştır.
Katılımcılıkla oluşturulan park ile çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal, zihinsel ve dil gelişimine katkıda bulunulmuştur. Aynı zamanda
evin dışındaki dünyayı tanıması ve doğayı öğrenmesi için de bir potansiyel bir kaynak oluşturmuştur.
Oyun Engel Tanımaz projesi sonucunda çocuk meclisi binasını da
kapsayan toplam 4.700 m2’lik oyun parkı oluşturulmuştur. “Oyun Engel Tanımaz” Parkı; 125 m2 büyüklüğünde çocukların çalışmalarını yürütecekleri çok amaçlı salon, oyun gruplarına ulaşacakları engelli bireylere uygun tasarlanmış yol sirkülasyonu, çocuklar için tasarlanmış
park mobilyaları, tekerlekli sandalye geçişine de uygun tasarlanmış
bitkisel lâbirent, engelli ve engelsiz çocukların birlikte oynayabilecekleri oyun grupları, yer satrancı, kum ve çamur havuzları, oyun evleri,
boyama duvarı ve çocukların kendi tasarımları olan çeşitli oyun gruplarını barındırmaktadır.

3. NKK Çocuk Meclisi ve Nilüfer İlçesi sınırlarında ki okullardan 24 öğrencinin tespiti
4. Bizim Ev’den 6 engelli öğrencinin belirlenmesi
5. Öğrencilerin servis aracının sağlanması
6. Eğitim verilecek mekânın belirlenmesi
7. Eğitim dönemi boyunca gerekli olan maket ve kırtasiye sarf malzemesi temini
8. Eğitmenlerin ve derslerin organizasyonu
9. Eğitim için gerekli gezilerin organizasyonu
10. Park tasarımının ve maketlerinin yapımı
11. Uygulama alanının belirlenmesi
12. Oyun aletlerinin yapımı ve uygulama projesinin hayata geçirilmesi
Ekim 2013’ten itibaren hayata geçirilen “Oyun Engel Tanımaz” projesinin temelleri 22.04.2015 tarihinde atılmış olup 06.10.2016 tarihinde
oyun parkı çocukların kullanımına açılmıştır. Nilüfer Belediyesi’nin
bundan sonraki park alanlarının tasarım ilkelerinin yönlendirilmesi
bakımından yol gösterici bir çalışma olmuştur.
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Türkiye’de örneği bulunmayan Oyun Engel Tanımaz Projesi demokrasi kültürü, kent ve kentlilik bilincini geliştirmek, özel gereksinimi olan
bireylerin eşit biçimde kamusal mekânları kullanabilmesine olanak
sağlamak hedefleriyle şekillenmiştir. Proje, çağdaş eğitime model
oluşturan, sivil inisiyatifin gücünü vurgulayan ve demokratik yaşam
kültürünü yaygınlaştırma amacı ile yol alan, çocukların kentin yerel
yönetim süreçlerine, kullanıcısı oldukları kentsel mekân tasarımına
ilişkin kararlara dâhil olabilme imkânı buldukları, katılımcı ve çağdaş
bir kent paydaşlığı örneğidir. Proje bir parkın çocuklar tarafından demokrasi kültürüyle tasarlanması bakımından Türkiye’de ilktir.
www.skb.gov.tr

“Oyun Engel Tanımaz” projesi kentin sosyal alanlarının kullanımı ve
sahipliliği konusunda toplumda farkındalık yaratmaktadır. Bu farkındalığı bir eğitim ve uygulama programı bütününde ele alarak, temel
öğrenme yaşlarından başlayıp toplumun tüm yaş ve fiziki gruplarına
yaymak hedeflenmektedir. Bu şekilde toplumu yönetici-kullanıcı ilişkisinde salt kullanıcı konumundan çıkartıp, üretici-kullanıcı kimliğinin
biçimlenmesine katkıda bulunulmuştur.
Proje, 21 Kasım 2017 tarihinde “Eşitlik için Empati” sloganıyla TMMOB
tarafından düzenlenen ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odasınca yürütülen TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumunda tanıtılmıştır. Sempozyumda katılımcı tasarım, katılımcı kentlilik anlamında örnek çalışma olarak teşekkür plaketi sunulmuştur.

Şehir sağlılığı planları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü belirlediği
“Herkes İçin Sağlık Stratejisi” nin hayata geçirilmesinde yerel yönetimler anahtar bir görev üstlenmektedir. Bu planın oluşturulmasında
“Sektörler Arası Eylem”, “Toplum Katılımı” ve “Güvenilirlik” prensipleri
bulunmaktadır. “Oyun Engel Tanımaz” projesi de belediye, üniversite,
akademik oda ve kamu kurumunun işbirliği, çocukların ve ilgili paydaşların katılımı ile oluşturulmuş bir projedir. Bu doğrultuda demokratik yaşam kültürü yaygınlaştırmış, çocukların kentin yerel yönetim
süreçlerine ve kullanıcısı oldukları kentsel mekân tasarımına ilişkin
kararlara dâhil olabilme imkânı sağlanmıştır. Engelli ve engelsiz çocukların yeşil alan gereksinimi karşılanmış ve güvenli bir oyun alanı
oluşturulmuştur.

Çocukların hayalini kurup tasarladığı ve Nilüfer’de hayata geçirilen
“Oyun Engel Tanımaz” projesi, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı kapsamında 2016-2017 UIA Çocuk
ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri’nin ulusal jürisi tarafından 2017 Eylül
ayında Seul’da düzenlenecek 26. UIA Kongerisi’nde sunulmak üzere
Türkiye’yi temsil etmek üzere gönderilmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Sağlık koşullarındaki eşitsizlikleri belirleme ve azaltmada, özel sağlık
gereksinimlerini ve engelli grupların isteklerini karşılamada, sektörler
arası çalışmalarla daha sağlıklı yaşam çevreleri yaratmada, böylelikle
daha sağlıklı ve kolay çözümler üretmede yerel yönetimler önemli bir
noktada bulunmaktadır. Bunu yaparken de sağlıklı bir kentin oluşturulmasında kent yaşamıyla ilgili tüm paydaşların etkin bir işbirliği
içinde bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Nilüfer
Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi koordinatörlüğünde birçok paydaşın bir araya gelerek, çocukların kendi oyun parklarını öğrenerek
ürettikleri “Oyun Engel Tanımaz” projesi oluşturulmuştur.
Çocukların katılımıyla ve çeşitli paydaşların işbirliğiyle ortaya çıkartılan “Oyun Engel Tanımaz” modeli, Nilüfer Belediyesi’nin üye olduğu
Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 2005 -2020 Stratejik Planı’nda yer alan
vizyon, misyon ve stratejik amaç ve hedeflere uyum göstermektedir.
Proje, SKB’ nin “Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek” misyonu ve “Sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir
gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası
eşitsizlikleri azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak” vizyonu
ile uyumluluk göstermektedir. Proje ayrıca Birliğin; “Paydaşların memnuniyeti sağlamak“ ,“Yönetim ve planlara katılımı sağlamak“, “Yaşam
kalitesini arttırmak “, “Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek“, “Eşitsizlikleri azaltmak” ,“ Toplumsal katılım” ilkelerini de kapsamaktadır. Bu
doğrultuda SKB’ nin “Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam
sağlamak için; sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara
kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek “ stratejik amacını
kuvvetlendiren bir projedir. Bu stratejik amaç altında bulunan 5. Hedef “Sağlıkta Hakkaniyet” , 16. Hedef “Sağlıklı ve Güvenli Fiziki Çevre”
ve 22. Hedef “Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sosyal Donatı Alanlarının
Optimizasyonunu Sağlamak” hedeflerine katkı sağlamaktadır.
www.skb.gov.tr

Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak Birliğin kurulma
amacına uygun stratejik hedefleri 2015-2019 stratejik planında yer
vermiştir. “Oyun Engel Tanımaz” projesi de Nilüfer Belediyesi Stratejik Planı’nda bulunan “Toplumsal Gelişim” ve “Kentsel Gelişim” ana
amaçları altında bulunan hedeflerine uygun olarak dizayn edilmiştir.
Kentsel Gelişim ana stratejik amacının altındaki “Nilüfer’in katılımcı ve
sürdürülebilir planlama anlayışıyla, yaşanabilir sağlıklı ve güvenli bir
kent olmasını sağlamak” ve “Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı
alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak” hedefleri
altında gerçekleştirilmiştir.
Toplumsal Gelişim ana stratejik amacının altında ise “Sürdürülebilir
kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına
saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı
sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına
yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak” ve “Nilüfer`de sosyal
risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını,
toplumsal yaşama dâhil olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak; bir arada ve eşit yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek” hedeflerini gerçekleştirmek üzere proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda
stratejik plandaki birçok hedefi besleyen bir projedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje için kullanılan finansman Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Proje kapsamındaki maliyetler aşağıdaki gibidir:
İnşaat çalışmaları: 289.000,00.- TL
Oyun grupları ve kent mobilyaları: 240.000,00.- TL
Bitkilendirme: 10.000,00.- TL
Eğitim giderleri+İletişim ve etkinlik giderleri+ulaşım+çocuk meclisi
evi tefrişat giderleri ve diğer giderler: 78.000,00 TL.
TOPLAM: 617.000,00 TL
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ÇANKAYA BELEDİYESİ
Yağmur Hasadı Yoluyla
İklim Değişikliğine Uyum

Bu amaca ulaşmak için takip edilen hedefler; yerel düzeyde iklim değişikliğine adaptasyon kapasitesinin artırılması, yağmur hasadı metoduyla etkin su yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve iklim direnci
konusunda sürdürülebilir modellerin sözlü ve basılı materyaller yoluyla diğer kurumlara yaygınlaştırılmasıdır. Projemiz günümüzde acil
çözüm ihtiyacı duyan kuraklık sorununa yönelik bir iyileştirme önerisi
olarak geliştirilmiştir.
Proje kapsamında yağmur hasadı ve su tutma yöntemlerini öğrenmek, PAD ve Belediye bünyesinde bu konuda çalışan yöneticiler, tasarımcılar, uzmanlar ve uygulayıcıların sürekliliğini sağlamak için farkındalık temelinde eğitimlerle yağmur hasadı yöntemini Çankaya’ya
uyarlamak yer almaktadır. Proje ile yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruşlarını bir araya getirerek halka doğrudan ulaşmak ve projemizin
çıktılarını geniş kitlelere aktarmak mümkün olmuştur.
Yağmur hasadı ve su tutma konusunda teorik ve uygulamaya yönelik
eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiği proje ile; tüm yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar için bir
örnek oluşturularak iklim değişikliğine adaptasyon konusunda farkındalık sağlanmıştır.

Proje Ortakları:
Projenin Amacı :
Çankaya Belediyesi, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz
İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliği ile yürütülen proje geleceğe
dokunan bir kent oluşturmak için, kentsel/kırsal ekoloji çalışmalarına
başarılı bir örnek sunmak ve bu kapsamdaki çalışmaları geliştirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
İklim değişikliği sürecinde Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı öngörülen sorunların başında, yağış rejiminde değişiklik, kuraklıkta artış ve
buna bağlı olarak su kaynaklarında azalma gelmektedir. Kentsel ve
kırsal peyzajlarda ekolojik çözümlerden yağmur hasadı ve su tutma
yöntemleri ile, yağmur suyunu depolayarak farklı sektörlerin su ihtiyacı karşılamak mümkündür. Bu nedenle kentlerin iklim değişikliği sürecinde uyum kapasitesini arttırılması için yağmur hasadı yöntemini
öğrenmek, öğretmek ve doğru uygulamaları yaygınlaştırmak temelinde ele alınan projemiz sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı sunulmasına önem vermektedir.
Projemizin genel amacı iklim değişikliğine uyum kapsamında Türkiye
ve AB arasında işbirliğini geliştirirken, sivil toplum diyaloğunu teşvik
eden bilgi ve deneyim paylaşım ortamı oluşturmaktır.
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Peyzaj Araştırmaları Derneği, Ankara, Türkiye, Portekiz İnsani Dünya
Derneği (Association for a Humanitarian World ), Odemira, Portekiz

Projenin Süreci :
Avrupa Birliği ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV. Hibe Programı kapsamında Peyzaj Araştırmaları Derneğinin yürütücülüğünü yaptığı,
Çankaya Belediyesi ve Portekiz’den İnsani Dünya Derneği (AMH) nin
eş başvuran rollerinde yer aldığı projemiz, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmüş bir AB projesidir.
Projemizin çıkış noktası, İklim değişikliğine uyum için somut bir
çözüm önerisi gündeme getirerek dünyadaki en iyi örnekleri incelemekle başlamıştır. Bu noktada, Portekiz İnsani Dünya Derneği’nin
2007 yılında inşasına başladığı ve kısa sürede içinde tamamen su ile
dolu rezervlerde, çorak toprak yüzeyler üzerinde yağmur hasadı yöntemleri ile tonlarca suyu tutmayı başarmış olmaları bizlere bir adım
ileriye götürdü. Bu nedenle doğru su tutma yöntemini Çankaya’ya
özgü geliştiren eğitim modeli ile uygulamaya geçirebilmek için sivil
toplum kuruluşları ile ortak hedefler çerçevesinde projemizi geliştirip, hayata geçirdik.

www.skb.gov.tr

Projemiz 15 Şubat 2016 tarihinde başlamış ve 14 Şubat 2017 tarihine
kadar 1 yıl süresince resmi olarak devam etmiştir. Projenin resmi kapanışının ardından Çankaya Belediyesinin özkaynakları ile geliştirilmeye
devam eden konular arasında projemiz yerini almıştır.

-İklim değişikliğine uyum konusunda rehber kitaplar hazırlanmıştır.

Proje süresince yapılan ana faaliyetler arasında;

Projemizin çıktıları ile sağlık gelişim planlarında yer alan;

-Uluslararası uzmanlar Portekiz’den Ankara’ya gelerek arazi ziyaretini
13-17 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Bu faaliyet kapsamında; projenin akışının detaylandırılması, arazi üzerinde çalışma alanlarının incelenmesi ve Portekiz’de yapılacak eğiticilerin eğitimi programı
için Çankaya verilerinin toplanması sağlanmıştır.

-Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikası geliştirmek,

-10 çiftçi (Çankaya İlçesine bağlı kırsal mahallelerden Karahasanlı, Evciler, Akarlar, Tohumlar, Yayla Köyleri çiftçileri) ve 3 kişilik karar vericiler
ekibi (Belediye başkan yardımcısı, müdürler ve yardımcıları), su tutma
peyzaj uygulamalarını yerinde görmek için 23-25 Mayıs 2016 tarihinde Portekiz AMH’ye 3 günlük arazi ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda su tutma alanlarını yerinde inceleyerek uygulanan yöntemleri
yerinde gözlemlemişlerdir.
-12 kişilik uzman ekibin AMH’de su tutma peyzaj uygulamalarını ve
iklim değişikliği adaptasyon projelerini teorik ve uygulamalı olarak
öğrenmek için Portekiz’de eğiticilerin eğitimi programına katılması
23 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
-Portekiz’den Ankara’ya gelen uzmanlar, Eğitici Eğitimi’nin arazi çalışmaları için 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde uygulamalı eğitim programı
gerçekleştirmiştir. Böylece 12 uzman su tutma eğitici eğitimi sertifikası almıştır.
-3-4 Ekim 2016 tarihinde İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur
Hasadı Uluslararası Konferansı gerçekleştirilmiştir. 175 kişinin katılım
sağladığı konferans ile geniş kitlelere ulaşmak mümkün olmuştur.
-Model Eğitim Programı oluşturulmuştur ve Eğiticilerin eğitimi programına katılarak eğitmen olan uzmanlar Ankara’da 3 farklı gruba (STK,
belediye uzmanları ve çiftçilere) eğitim vermişlerdir.
-İklim değişikliği konusunda rehber kitap oluşturularak ilgili kurumlara dağıtılmıştır.
-İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için yağmur günü
proje kapanış toplantısı etkinliği 13 Aralık 2016 tarihinde düzenlenmiş, proje çıktıları broşürler, ajandalar, rehber kitaplar ve usb bellekler
halka dağıtılmıştır.
Projemiz sağlık alanında eşitlik konusuna ayrıca önem vermektedir.
Çünkü bireylerin en temel yapı taşı olan su ve suya doğrudan erişim yaşam kalitesi yüksek sağlıklı bir hayatın göstergesidir. Projemiz
kapsamında gezegenimizdeki suyu doğru kullanarak, tam su döngüsünün akışı içerisinde doğru şekilde nasıl rol alacağımızı öğrendik.
Bu kapsamda öğrenilenleri paylaştık, kitaplar hazırladık; konferanslar,
eğitimler, toplantılar düzenledik. Eşitliği sağlamak için sadece kentte
yaşayanlar değil kırsal alanda yaşayanlara da ulaştık. Ayrıca her cinsiyete fırsat eşitliği sunmak açısından kırsal alanda yaşayan katılımcıların kadın ve erkek sayısındaki eşitliğe dikkat ettik. Suya doğru erişimin
nasıl olacağını sağlıkta fırsat eşitliği noktasından aktardık.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Projemizin sonuçları beş temel grup altında ele alınmıştır.
- İklim değişikliğine uyum kapsamında proje ortakları ile birlikte sürdürülebilir ortaklık ve ağlar kurulmuştur.
-Belediyemiz ve PAD uzmanları ile yağmur hasadı uygulamalarına yönelik eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir.
-Yağmur hasadı yöntemini uygulamak için kapasite geliştirilmiştir.
www.skb.gov.tr

-İklim değişikliğine uyum kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılmıştır.

-Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,
- Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak,
adına politikaların geliştirilmesine katkı sunulmuştur. Projemizin sağlıklı şehir prensiplerinden hakkaniyet, sürdürülebilirlik, halkın katılımı,
sektörler arası işbirliği gibi konuların her birine göndermesi bulunmaktadır. Projemiz hakkaniyetlidir, çünkü her paydaşın adil erişimine
olanak vermiştir. Proje kapsamında yöneticiler, planlamacılar, tasarımcılar, uygulayıcılar ve özellikle çiftçi kadınlar ve eşleri örnekleri yerinde
görme ve öğrenme şansı yakalamıştır. Projemiz sürdürülebilirlik ilkesi
temelinde hareket etmektedir. Projemizin AB projesi olarak almış olduğu fon desteği tamamlanmış olsa bile, Belediyemiz proje kapsamında öğrenilenleri Çankaya’nın tüm parklarında uygulamaya sunabilmek için parkların tasarım kriterleri arasına yağmur hasadının/su
tutma prensiplerinin yer alması sağlanmıştır. Belediyemiz uygulanacak yeni parklarda artık “su tutma” kavramlarını kapsayan iki temel, beş
alt kriterle hareket etmektedir. Temel iki kriter; su tutma yöntemleri ve
ağırlıklı olarak yerel bitkilerin kullanımını kapsamaktadır. Projemiz halkın katılımını ve ihtiyaçlarını baz alarak hazırlanmıştır. Çeşitli paydaş
yelpazesi ile halkımızı temsil eden her kitleye yönelik farklı aktiviteler
içermiştir. Proje kapsamında halkı bilgilendirmeye yönelik broşürler,
bilgi içeren ajandalar basılmıştır. Basılan bu materyaller tüm etkinliklerde ve Çankaya evlerinde (Yaygın eğitim merkezleri) dağıtılmıştır.
Çocuklara yönelik ajandalar tasarlanmıştır ve Çankaya etüt merkezlerinde verilen eğitimlerle çocuklara ulaşılmıştır. Proje kapsamında her
faaliyet halkın katılımına açık düzenlenmiştir. Projemiz sektörler arası
işbirliği ve sivil toplum diyaloğu özünde doğmuş, temellerini bunun
üzerine kurmuştur. Belediyemiz ile birlikte ulusal ve uluslararası ortaklara sahip olmak projemizin yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
kamu ve üniversite ayağını yan yana getirmiş, düzenlenen etkinlerde
farklı sektörlerin katılımı işbirliğini güçlendirmiştir. Çankaya’nın Sağlıklı Şehirler arasında yer almasını sağlayan özelliklerden bir çoğuna
projemiz ile katkı sunmak mümkün olmuştur. Bugün dengeli olan
ve uzun vadede korunabilecek doğal çevre-ekolojik sisteme yönelik Yağmur Hasadı yöntemi doğrudan girdi oluşturmakta, ekosistem
bütünü destekleyen yöntemler içermektedir. Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb temel gereksinimlerini
karşılamak adına en temel gereksinim olan suyu doğru kullanmak
için öneriler sunmaktadır.Her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla
değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik konusunda yüzünü AB
ye dönmüş uluslararası mecralarla paralel çözümlere ulaşmayı sağlamaktadır. Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet
duygusuyla çevresini benimsemesi çekici bulması ve doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi,
katılımcı, paylaşmacı, birleştirici niteliklerin desteklenmesi için kent
estetiğinin öneminin vurgulanması konusunda ekoloji ve estetiği
birlikte öneren bir yöntemi yağmur hasadını gün yüzüne çıkarmıştır.
Projemizin uygulanmaya geçmesi ile yeni sivil toplum kuruluşları ile
farklı işbirlikleri devreye girmiştir. Bu konuda iklim değişikliğine adaptasyon konusunda yeni projeler üretilmiştir. Türkiye’de yerel yönetim
ölçeğinde Yağmur hasadı konusunda yapılan başka bir çalışma olmaması nedeniyle projemiz özgün bir projedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projemizin bütçesi 143 bin Euro’dur. Bütçenin % 90’ı Avrupa Birliğinden hibe olarak alınmıştır. Kalan %10 Belediyemizin eş finansman
katkısıdır. Proje bütçesinin ana giderleri 25 kişinin yurtdışı arazi çalışmaları ve eğitim bütçeleri kapsamında kullanılmıştır. Diğer bütçe
kalemleri arasında, uluslararası uzmanların Türkiye’ye ziyaretleri, konferans etkinlikleri, istihdam edilen kişiler, basılı materyaller ve rehber
kitabın oluşturulması yer almıştır.
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GEBZE BELEDİYESİ
Evsel Çöplerden Bitkisel
Organik Gübre

Buna ilave olarak depolama alanlarında bertaraf edilen katı atıklar içerisinde yüksek orana sahip organik içerikli evsel atıkları (yemek, sebze
meyve ve benzeri) değerlendirerek, depolama alanına gönderilen
toplam atık miktarını azaltmak ve bu atıklardan bitkisel katı organik
gübre elde etmek suretiyle özellikle de tarım sektöründe kimyasal
gübreye alternatif olacak, evsel çöplerden bitkisel katı organik gübre
elde edilmesine yönelik projemiz hayata geçirilmiştir.
Proje kapsamında; ilk olarak ilçemizde kurulan semt ve kapalı pazarlardan oluşan evsel çöpler, sebze ve meyve hal atıkları ile park bahçe
çalışmaları sonucu oluşan yeşil atıkların ayrı toplanarak değerlendirilmesi şeklinde başlatılmıştır. Bu doğrultuda haftanın 5 günü çeşitli
mahallelerde kurulan tüm semt pazarlarının atıkları, hal atıklarının
tamamı ve Belediyemizce yapılan park ve bahçe çalışmaları kapsamında oluşan tüm yeşil atıklar bu proje kapsamında diğer atıklardan
ayrı toplanarak bitkisel organik gübre elde edilmesi amacıyla değerlendirilmektedir.

Projenin Amacı :

Projede öncelikle İlçemizde toplanan ve düzenli depolama tesisine
gönderilen evsel çöplerin içerisindeki atık dağılımını ve ağırlıkça yüzdelik oranları belirleyebilmek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz
ile müşterek karakterizasyon çalışması yapılmıştır.

Kentlerde oluşan atıkların etkin yönetimini sağlamak amacıyla, düzenli depolama alanlarına giden atık miktarının azaltılması ve evsel
çöpler içerisinde organik içeriğe sahip atıklardan doğal organik gübre
elde edilmesidir.

Proje Ortakları:
Gebze Belediyesi
Organik Habitat A.Ş

Projenin Süreci :
Türkiye’nin en çok göç alan kentlerinden biri olan Gebze’nin; anlık ve
yerleşik nüfusu dikkate alındığında, belediye atıklarının, atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak etkin bir şekilde yönetilmesi, düzenli
depolama alanlarına gönderilen atık miktarını azaltacak politikalar
üretilmesi, kentlerdeki katı atık sorununun çözümünde ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması açısından kaçınılmaz olmuştur. İlçemizde
atık yönetimine yönelik yapılan mevcut çalışmalar içerisinde ambalaj
atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, iri hacimli eski
kullanılmış eşyalar gibi birçok katı atığın GEKAP (Gebze Geri Kazanım
Projesi) kapsamında 2009 yılından buyana kaynağında ayrı toplama
faaliyetleri kapsamında sürdürülmektedir
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Yapılan karakterizasyon çalışması ile İlçemizde toplanan evsel çöplerin yıllara göre içeriği izlenmiş ve içerisinde %57 gibi yüksek oranı
teşkil eden organik atıklardan organik gübre elde etmek ve bu vesile
ile atık miktarını azaltmak adına çalışmalar başlatılmıştır. Proje hayata geçirildiği günden itibaren ilçemizde ki tüm semt pazarları ile hal
atıkları tamamen ayrı toplanarak organik gübre elde etmek amacı
ile proje ortak yürütüşü Organik Habitat AŞ tarafından İlçemiz Pelitli
Mahallesinde kurulan pilot ölçekte ki tesiste organik gübre üretimine
başlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Proje kapsamında organik içeriğe sahip atıkların ayrı toplanması sonrasında gübre üretimi için yine yatırım maliyeti proje ortağı Organik
Habitat A.Ş. tarafından kurulan tesiste şimdilik manuel ayrıştırmaya
tabi tutulduktan sonra uygulanan proses ve aşılama sayesinde 24
saat gibi çok kısa süre içerisinde doğrudan kullanıma hazır halde organik gübre elde edilmesi sağlanmıştır.

Bilinen kompost yöntemlerine göre organik gübre elde etmek için
alan gerektiren ve aylarca süren işlemlere nazaran tüm süreç 24 saate indirgenerek Türkiye de organik gübre üretiminde bir ilke imza
atılmıştır.
Projemiz, koşul gerektirmeksizin 81 ilde uygulanabilecek bir proje olması nedeniyle diğer şehirlerin atık yönetimine, kentsel atık miktarı ve
karbon emisyon salınımının azaltımına katkı sağlayacaktır.
Kentlerin en önemli çevre sorunlarının başında gelen katı atıkların,
projemiz sayesinde gömülerek bertaraf edilmesi yerine geri kazanılarak başka bir sektörde ihtiyaç olan bir ürüne dönüştürülmesi ve kimyasal içerikte olmaması nedeniyle şehrin sağlığına ve çevre kirliliğinin
önlenmesinde önemli düzeyde rol oynamıştır.
Evsel çöplerden organik gübreye projemizin diğer şehirlerde uygulanabilir ve sürdürülebilir olması nedeniyle kent sağlığının gelişmesine
ve Sağlıklı Şehir ilkelerine hizmet etmektedir.

Gebze’de evsel çöplerden elde ettiğimiz katı organik gübrenin Türkak Laboratuarlarında analizi yapıldıktan sonra yerinde ilk denemeleri yapılmak üzere Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü olan Rize Çaykur
Fabrikasına yaklaşık 1 tır organik gübre gönderilmiştir. Bizzat üretici
tarafından uygulaması yapılarak arazinin bir kısmına hayvan gübresi
ve bir kısmına da Gebze de evsel çöplerden üretilen organik gübre
uygulanmıştır.
TÜİK verilerine göre Gebze’nin son 4 yıla ait nüfus sayımına baktığımızda her yıl yaklaşık ortalama 7.000 ila 12.000 kişi arasında nüfus
artışı olduğu görülmekle birlikte bunun doğal bir sonucu olarak
kentte oluşan atık miktarı da artmaktadır. Kentlerin en önemli çevre
sorunu olan katı atıkların hızla artan nüfusa rağmen etkin bir şekilde
yönetimi ve depolama alanına gitmekte olan atık miktarının azaltılması veya durdurulması için yürütülen organik gübre projemiz ile
verilere dayalı sonuçlar doğrultusunda amacına ulaşmakta olduğu
görülmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Evsel Çöplerden Bitkisel Organik Gübre Projemiz sayesinde;
Her yıl göç alan ve hızla nüfusu artan Gebze’de oluşan kentsel katı
atıkların etkin yönetimi sağlanarak düzenli depolama alanlarında bertaraf edilen yıllık atık miktarındaki artışın bir önceki yıla oranla yaklaşık
%35 oranında azalma sağlayarak depolama alanının ömrünün uzatılmasına katkı sağlanmıştır.

Üretilen bitkisel katı organik gübre, tarımda kullanılan kimyasal gübreye alternatif olarak özellikle de çay üretiminde bizzat uygulanarak
elde edilen sonuçlar ve oluşturduğu arz nedeniyle Ülkemiz tarım
politikalarının gelişmesine ve tarım alanlarının korunmasına önemli
düzeyde katkı sağlayacaktır.
Ülkemiz koşullarında sadece düzenli depolanmakta olan evsel çöplerden 24 saat içerisinde organik gübre elde ederek özgün bir nitelik
kazanan projemiz aynı zamanda da Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamıştır.
2016 ve 2017 yıllarını kapsayan projemiz süresince yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında üretilen organik gübrenin arz ve
talep oluşturması nedeniyle çevresel ve ekonomik alanda yeni ortaklıklar oluşturmuştur.
Tarımda kimyasal gübre kullanımının yasaklanması ve organik gübreye yönelim konusunda ki Ülkemiz tarım politikalarına hizmet eden
bir proje olmuştur.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Evsel Çöplerden Organik Gübre Projemiz, Belediyemizin 2015-2019
Yılı Stratejik Planı’nda yer alan aşağıdaki amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmaktadır:
Stratejik Amaç 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini
yükseltmek.
Stratejik Hedef 2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır.

Depolama alanına gönderilmeyen atık miktarı karşılığında toplama,
taşıma, nakliye, personel vb giderlerde ekonomik tasarruf sağlanmıştır.
Evsel çöplerin toplanması ve taşınması için kullanılan çöp araçlarında yakıt tüketimi azaltılarak karbon emisyon salınımının azalmasında
önemli rol oynamıştır.
Düzenli depolama alanına gönderilen atık miktarının azalması ile depolama alanlarında açığa çıkan ve sera etkisine neden olan gazların
salınımının azalmasına katkı sağlamıştır.
Yeni bir hammaddeye ihtiyaç duymadan atıl durumda ki atıktan bitkisel içerikli organik gübre elde edilmesiyle önemli oranda geri kazanım sağlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projemiz; girişimci ortaklığı ile evsel atık temini sağlamak suretiyle bila
bedelsiz ortak yürütülmüştür. Atıkların ayrı toplanması ve taşınması
için mevcut temizlik hizmeti ihalesindeki araç ve personeller kullanıldığından ayrıca bütçeleme yapılmamıştır.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Anıt Ağaçların Tespiti Korunması
ve Rehabilitasyon

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2017

ANIT AĞAÇLARIN TESPİTİ KORUNMASI VE REHABİLİTASYON PROJESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

İstanbul'un dört bir yanını süsleyen
anıt ağaçlarımız, nesilden nesile aktarılan
doğal miras özelliğini taşıyor.

Projenin Süreci :
- Anıt ve korunmaya değer ağaçların tespitlerinin yapılması,
- Tespiti yapılan anıt ve korunmaya değer ağaçların “Anıt Ağaç Bilgi
Fişlerinin” hazırlanması, bilgi fişleri hazırlanan tüm anıt ve korunmaya
değer ağaçların envanter kayıt formlarına aktarılması,
- Tespiti yapılan anıt ve korunmaya değer ağaçların interaktif sunumları için veri tabanı modelinin oluşturulması,
- Proje alanında akustik tomografi yöntemi ile sağlamlık kontrollerinin
yapılması,
- Anıt ve korunmaya değer ağaçların panoramik görüntülerinin alınması,
- Anıt ve korunmaya değer ağaçlar için röleve planlarının hazırlanması,
- Anıt ve korunmaya değer ağaçların tepe çapı iz düşüm alanına göre
çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve imar planlarına plan
notu olarak yazılması,

Mülkiyeti: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

- Anıt ağaçların düzenli olarak bakımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Projenin Amacı :
- İstanbul genelinde bulunan anıt ve korunmaya değer ağaçların sistemli bir envanterini yapmak ve bu ağaçlar hakkında mevcut tarihsel,
mistik ve folklorik bilgileri toplum ile paylaşmak,
- Anıt ağaç niteliği taşımasa da çeşitli özellikleri (Egzotik olma ve nadir
bulunma, bilimsel açıdan önem taşıma, kent siluet ve peyzajını tamamlayarak görsel kaliteyi yükseltme vb gibi) nedeniyle korunmaya
değer olan ağaçların, tespitlerini yaparak anıtsal nitelik taşıyanların
tescillerini sağlamak,
- Anıt ve korunmaya değer ağaçların halihazır durumlarını inceleyerek akustik tomografi yöntemi ile devrilme risklerini belirlemek ve bu
ağaçların hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli olan bakım ve koruma önlemlerini sağlamak,
- Yaşı, türü ve bulunduğu tarihsel konumu dolayısıyla anıt ve korunmaya değer ağaçların tedavi edilmesi, koruyucu sistemlerin uygulanması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

İstanbul’un dört bir yanını süsleyen Anıt Ağaçlarımız, nesilden nesile
aktarılan doğal miras özelliği taşımasıyla şehrimize daha da ayrı bir
değer katmakta ve çok daha fazla fayda sağlamaktadır.

Tespiti yapılan anıt ve korunmaya değer ağaç sayısı 5116 adettir.
Anadolu Yakası
Avrupa Yakası

: 2595 adet
: 2521 adet

Anadolu yakasındaki tür sayısı 45 adet olup 311 adedi anıt ağaç niteliğindedir.
Avrupa yakasındaki tür sayısı 53 adet olup 241 adedi anıt ağaç niteliğindedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Metropol şehirlerde yaşayan insanlar doğayla iç içe yaşamanın sayısız
faydasından uzakta kalırlar. Bu nedenle özellikle şehir insanı için doğayla adeta bir köprü vazifesi gören ağaçlar ayrı bir öneme sahiptir.
Hepimizin bildiği gibi ağaçların sera gazı etkisini azaltarak küresel ısınmayı engellemesi, şehrin kirli havasını temizleyerek oksijen üretmesi,
mikroiklimi etkileyerek şehri ve sokakları serinletmesi, psikolojik olarak çevresindekilere olumlu etki yapması, mevsim geçişlerini çevresindekilere görsel güzelliğiyle yaşatması, birçok canlıya yaşam imkanı
sunması gibi sayısız faydası vardır.

www.skb.gov.tr

Sürdürülebilir Çevre Gelişimine Katkı Sağlamak: Sağlıklı çevrede yaşama hakkını gözeterek, hava kalitesinin korunması, gürültü kirliliğinin
önlenmesi, yeşil alanların geliştirilmesi, atık yönetiminin etkinleştirilmesi, deniz kirliliği ile mücadele vb. konularda bütünleşik bir anlayışla
çevrenin korunmasını esas alan uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak. Stratejik Planda yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçesi dâhilinde finanse
edilmektedir.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Muhtarlık Bilgi Sistemi İle
Her An Yanınızdayız
Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2017

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

MUHTARLIKLAR

BİLGİ SİSTEMİ
İLE

HER AN

YANINIZDAYIZ

İBB Muhtarlık Bilgi Sistemi(MBS) üzerinden 25 Daire Başkanlığı, 101
Müdürlük, 2 bağlı kuruluş ve 28 iştirak, 959 Mahalleye açılıyor. Yaklaşık
15 Milyon vatandaş, belediye çalışmalarına ve hizmetlerine ortak oluyor.
MBS üzerinden 7-24 Belediyeye ulaşılabiliyor, 7-24 Resim, video ve
konum bilgileriyle hizmet, ihtiyaç sahibinin kapısına ulaştırılıyor.
MBS ile yerinden yönetim güçlendiriliyor. Vatandaş MBS’ye Projesini
sunarak hizmetin sürekli iyileştirilmesi, daha kolay ve etkili bir şekilde
sunulabilmesi için doğrudan kendi fikir, öneri ve projelerini sunabiliyor,
vatandaşın kendisi çözüme katkı sağlıyor. Belediyeler, muhtarlar kanalı
ile halka doğrudan dokunabiliyor, daha organik bir iletişim ortamına
sahip olarak vatandaşa birincil ilişkilerle en etkili şekilde ulaşıyor.
İBB Misyon ve vizyonuna dönük hedeflerin karşılanabilmesi amacıyla
mahallelerde hizmet veren kamu kurumu, ilgili kurum ve bilgilerinin
coğrafi ve elektronik tabanlı envanterinin tutulmasını sağlayan MBS,
mahallede kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu da sağlıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Kültür Sanat ve Turizm
Çevre

Gençlik, Spor ve Eğitim
İtfaiye Acil Yardım ile Afet Kootfinasyonu

İçme Suyu

Altyapı ve Dereler

Bilişim Teknolojileri ve e-belediye

Ulaşım
Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar

Planlama ve Projelendirme

Mülkiyeti: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Ortakları: İstanbul İlinde Bulunan Muhtarlar

Projenin Amacı :
Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS)’ni kullanarak vatandaşlarımızın talep
ve ihtiyaçlarını, talebe yanıt verecek sorumlu müdürlüğe veya diğer
kurumlara ileterek hızlı ve aktif şekilde çözmek amacıyla projeye başladık.

Proje Ortakları:
İstanbul Büyükşehir Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülen
projenin uygulama ortağı mahalle muhtarlarıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Daire Başkanlığı, 101 Müdürlük,
2 Bağlı Kuruluş ve 28 İştirak Şirketin planladığı/gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği planların ve yatırımları MBS sisteminden muhtarlarımız
aracılığı ile 15 milyon vatandaşımızın bilgisine sunuyoruz. Böylece vatandaşlarımızın iline ilçesine yapılan veya yapılacak olan hizmetler ve
yatırımlar hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor.
Müdürlüğümüz Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin aktif kullanılması ve kullanım önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin üzerinden dokunmatik ekran ile talep,
şikâyet, önerileri iletmekte zorlanan muhtarlarımızın taleplerini sesli
olarak ifade etmeleri sağlanmıştır. Muhtarlarımızın sesli olarak bulundukları talepler sistem üzerinden yazıya geçmektedir.
Muhtarlık Bilgi Sistemi vatandaşlarımızın muhtar aracılığı ile 7/24 ulaşabilecekleri bir sistem olarak tanımlanmaktayız. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunları resim/
video/konum ekleyerek Müdürlüğümüze ilettiği takdirde Müdürlüğümüz zaman kaybetmeden talebi sistem üzerinden ilgili Müdürlüğe yönlendirmektedir. Muhtarlar Vatandaşımızdan kendisine iletilen
veya kendisinin talebini Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin üzerinden konum
seçerek anlık olarak lokasyonunu gönderebilmektedir.
Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin programı ile sadece sorun, problem değil,
vatandaşımızın mahallesine veya şehrine hatta ülke genelinde yapmayı planladığı sosyal projeler ve aktiviteleri muhtarımızla paylaştığı
anda, direk Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin vasıtası ile projesinin gerçekleşmesi için ilgili müdürlüğe yönlendirilmektedir. Bu da her bireye
fikrinin karşılığını bulmasını sağalmaktadır.Muhtarlık Bilgi Sistemi İstanbul’un her noktasında her an vatandaşın yanında olan ve her an
vatandaşa hizmet veren bir iletişim kanalı olarak hizmet sunmaktadır.

Projenin Süreci :
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi a bendi ve 60. Maddesi p bendi ile
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi r bendi çerçevesindeki yetkilerine dayanarak İstanbul’daki 959 mahallemize hizmet götürmek için projeyi başlatmış, 959 muhtarımıza Muhtarlık Bilgi
Sistemi yüklü IPAD dağıtılarak sistem etkin hale getirilmiştir. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile 151’i kırsal toplam 959 mahallemizin sorunlarına
muhtarlarımız aracılığı ile anında ulaşıyor ve çözüm için; müdürlüğümüzde, eğitimli, deneyimli personellerin ekranına düşen talebin
içeriği ve ilgi alanına göre, Valilik, İlçe Belediyesi veya Büyükşehir Belediyemizin konu ile ilgili Müdürlüğüne hızlı bir şekilde iletilmektedir
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin IPAD üzerinden mobil olarak 2016 yılının
son çeyreğinden başlayan sistemimiz, aktif olarak kullanılmaya başlandığı andan itibaren gelen talepler anında ilgili kurumlar ile paylaşılarak çözüme ulaştırılmaktadır. Sistemi kullanan muhtarlarımız
vatandaşlarımızdan gelen ve muhtarımızın cadde cadde dolaşarak
şahit olduğu, istişare yaparak bilgi edindiği her türlü konu ile ilgili
başvurularda bulunmaktadırlar.
Her an, her bireyin acil ihtiyacı olan kan ihtiyacı dikkate alındığında
muhtarlarımız ve azalarının kan grupları Muhtarlık Bilgi Sistemi’nde
kayıt altına alınmıştır, kan ihtiyacı olduğunda hızlı bir şekilde hangi
kan grubuna ihtiyaç var ise o gruptakilere Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin
bilgilendirme sisteminden bilgi gidiyor ve bu da kelebek etkisi ile İstanbul’un her mahallesine hızlı bir iletişim ağının kurulmasını sağlamaktadır.
Müdürlüğümüze evde bakım, ilaçlama, PDR hizmetleri, hastaneler,
Darülaceze, sağlık hizmetleri, yüzme suyu analizi, sosyal hizmetler,
atık yönetimi, vektör ile mücadele ve alt yapı gibi sağlık ile başvurular
Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
Müdürlüğümüz halkın genel sağlığını ilgilendiren, yaşamı olumsuz
etkileyecek durumları, orman ve denizlerimizi tehlikeye sokacak olaylarda ki başvurulara öncelik vererek İl Sağlık Müdürlüğü, Hıfzıssıhha,
Vektörle Mücadele ve Kadın Aile Sağlığı Müdürlüklerine, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü
gibi anında müdahale eden Müdürlüğümüze süratle bildirim yaparak
sorunun çözümü için etkin bir parçası olmaktadır.
Kentleri sağlıklı kılan en önemli özelliklerden biri nüfus dağılımının
dengeli olması ve çarpık kentleşme ile gerçekleşen nüfus yükü ile
mücadeledir. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz ile 959 muhtarımız
“tersine göç” hususunda işbirliği içerisindedir. Muhtarlarımızdan
gelen göçle ilgili bilgi istemi ve destek hususundaki konular Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’ndeki Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin sorumlumuza
iletilmekte ve Müdürlük en kısa sürede muhtar ve vatandaş talebini
yerine getirmektedir.
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Muhtarlıklar Müdürlüğümüz, Muhtarlıklar Bilgi Sistemi yazılımcıları ile
düzenli olarak bir araya gelerek gelen talep ve şikayet ve önerileri dikkate alınarak sistemi geliştirerek güncellemektedir. Muhtarlıklar Bilgi
Sistemi’nde aktif olarak kullanıldığı tarihten bu zamana kadar birçok
değişiklik meydana gelmiş, sistem her gün üzerine koyarak ilerlemeye devam etmektedir.
2017 Haziran’ında Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin üzerinde gerçekleşen
güncelleme ile Muhtarlarımız, mahallelerinde vefat eden vatandaşların bilgisine Push-Up ile bildirimi ile ulaşabilmektedir. Muhtarlık Bilgi
Sistemi’nin sistemini sosyal hayatta daha aktif kullanabilmek için 2.
Faz görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve toplantı neticesinde sosyal hayatı düzenleyecek ve sistemimizi daha ileri götürecek kararlar alınmıştır.
Örneğin kısa vadede MBS sistemi üzerinden İŞKUR’a uç verilmesi
planlanmıştır. Buna göre muhtarlarımız aracılığı ile İŞKUR ve işsiz vatandaşlarımızın buluşturulması hedeflenmiştir. Bununla birlikte KOSGEB ve İSMEK ile işbirliği yaparak meslek edindirme, eğitim, hibe ve
destek, iş bulma, işçi bulma gibi programları tek kanaldan direkt olarak muhtarımız vasıtası ile vatandaşlarımıza hızlı ve kolay bir şekilde
ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.
01.01.2017 - 31.07.2017 Tarihleri arasında gelen toplam talep 3531
olurken, bunlardan 3092’si çözümlenmiş olup, diğerleri üzerinde takip devam etmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Mahallenin ve muhtarların genel bilgilerini tutmak ve ilgili kurum ve
kuruluşlar ile mahallenin ve muhtarlığın bilgilerinin coğrafi ve elektronik veri tabanlı envanter çalışmalarını yaparak hizmet sunum kapasitesini geliştirmek amacı ile ilgili kişi, kurum, kuruluş Sivil Toplum
Kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği sağlayarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin misyon, vizyon hedeflerine ulaşması noktasında üzerine düşen çalışmaları gerçekleştirmek Stratejik planda yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçe ve finansmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanmıştır.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Urla Bademler Kooperatifi
Doğal Yaşam Köyü

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
‘’URLA BADEMLER DOĞAL YAŞAM KÖYÜ PROJESİ’’
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI

Bademler kooperatifi içerisinde; sürdürülebilirlik açısından örnek
oluşturabilecek bir yerleşim yeri olarak oluşturulması, sürdürülebilir
tarım eğitimi verilecek bir eğitim merkezi haline getirilmesi ve sürdürülebilirlik kavramının yerleşkeyi ziyaret edecek olanlara tanıtılması
amacı ile yeni tesislerin oluşturulması suretiyle;
Eser/Eserin Yeri:İzmir İli Urla İlçesi Bademler Köyü Bademler Kooperatifi Doğal Yaşam Köyü Projesi
2015-2017 İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile.
Mülkiyeti Kime-Hangi Kuruluşa Ait:Urla/Bademler Köyü Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi.
Çalışmanın önemi: Doğal Yaşam Köyü, Bademler Kooperatifi içerisinde Kent insanının doğayla
bağlarını onarması, güçlendirmesi ve doğayı deneyimleyebilmesi için bir yaşam alanı oluşturmak,
Yerel halkın sahip olduğu kaynakları daha iyi kullanarak, kaybolmakta olan el sanatları, üretim
yöntemleri, gibi değerleri koruyarak devamlılığını sağlamak,
Geleneksel bilgiyi kaybetmemiş sosyal ve ekonomik prensiplerin işlenmiş olduğu köy yaşamına entegre
olarak köyün kendi unsurları ile içten canlandırılmasına vesile olmak,
Süreç içerisinde çalışmalara yerel halkı entegre ederek uygulamalı olarak gerçekleştirmek ve bu suretle
yerel halkı da eğitici konumuna getirerek geleneksel bilginin ileriye taşınmasını sağlamak amacıyla
planlanmıştır.
Bölgeye verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı için Önemi;
·

·
·

·

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DOĞAL YAŞAM KÖYÜ VAZİYET PLANI

Köy yaşamını, kültürünü yakından tanımak isteyen kentlinin bu vesileyle yerleşkede yapılması
öngörülen atölyelerde kendi ürününü yapabilmesi ve geleneksel yöntemleri öğrenmek isteyen
kentli,
Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinin uygulamalı olarak (organik tarım, iyi tarım
uygulamaları, agro turizm vb.)eğitim verilmesi,
Bademler Köyü’nde ikamet etmekte olan yerel halkın proje kapsamına alınarak yerel kültürün
tanıtılması sürecinde destek olunması sağlamak dolayısıyla istihdam olanağına katkıda
bulunmak,
İzmir sınırları içerisinde konu ile ilgili olarak aktif olan kurum – kuruluş, kooperatif, dernek ve
STK ların konu ile ilgili toplantı, sempozyum, konferans, eğitim, şenlik, (tohum takas vb)
organizasyon gibi aktivitelerin yapılmasına mekânsal olarak katkıda bulunmak, ve bu suretle
Organik tarımın kalbi SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK KENT İZMİR kentinin marka haline
getirilmesi sürecine destek olmaktır.

Ayırt Edici Özelliği:
Organik tarım alanları, saha içerisinde tarım açısından bakımsız alanların rehabilite edilerek potansiyel
alan oluşturulması, çalılık alanların rehabilite edilerek lavanta ve ayçiçeği gibi bitkilerle görsel anlamda
cazibe merkezi halime getirmek, alan içerisinde var olan mevcut binaların gerekli düzenlemelerle
gelecek ziyaretçilerin ortak alan olarak kullanımına olanak verilmesi, ziyaretçilerin kalması için on adet
bungalov evlerin konuşlandırılması saha içerisinde ki atık malzemelerin değerlendirilmesine yönelik
kompost alanının oluşturulması, mevcut yollar ve tarlalar arası yolların bisiklet yolu olarak kullanılması,
Kooperatif alanı içerisinde yapılması öngörülen ve alan içerisinde ki ürünlerin değerlendirilmesine de
vesile olacak olan el işlerinin, hafif-küçük üretimlerin yapıldığı küçük çalışma yeri olarak, sınırlı sayıda
katılımcı ile gerçekleştirilen, atölyelerin yapılması planlanmaktadır (gıda üretim atölyesi,kerpiç atölyesi,
tahtacı atölyesi vb.),sera malzemelerinin depolanmasına yönelik hangar yapılması,kooperatif satış alanı
ve kafe ile sempozyum, konferans, eğitim, şenlik, (tohum takas vb) organizasyon gibi aktivitelerin
yapılmasına mekânsal olarak katkıda bulunmaktır.
Uygulamada Çalışmanın Hangi Aşamada Bulunduğu: 2015 tarihinde başlamış olan çalışma 2017
yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje Bütçesi ve Finansmanı: Doğal Yaşam Köyü Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile
gerçekleştirilmiştir.

- Kent insanının doğayla bağlarını güçlendirmesi ve doğayı deneyimleyebilmesi için bir yaşam alanı oluşturmak,
- Yerel halkın sahip olduğu kaynakları daha iyi kullanarak, kaybolmakta olan el sanatları, üretim yöntemleri gibi değerleri koruyarak
devamlılığını sağlamak,
- Geleneksel bilgiyi kaybetmemiş sosyal ve ekonomik prensiplerin işlenmiş olduğu köy yaşamına entegre olarak köyün kendi unsurları ile
içten canlandırılmasını sağlamak,
- Süreç içerisinde çalışmalara yerel halkı entegre ederek uygulamalı
olarak gerçekleştirmek ve bu suretle yerel halkı da eğitici konumuna
getirerek geleneksel bilginin ileriye taşınmasını sağlamak,

BADEMLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Projenin Amacı :
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2008 yılında Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası’ndaki doğal ve kültürel değerlerin korunduğu
yerel kalkınmayı sağlamak hedeflenmiştir. Hedef ışığında;
a. Koruma ve yerel kalkınma önerilerinin belirlenmesi,

Özetle, ekolojik yaşam adı altında hem yerel halkın hem de ziyaretlerde bulunan kentlinin oradaki değerlerin farkına varmalarını sağlayıp, onları sürdürülebilir olmalarına sağlayarak var olan değerleri
korumaktır. Doğal kaynakların insan yaşamındaki yeri ve önemini
vurgulayarak, kullanımında sürdürülebilirliği sağlamak için geliştirilen
ekolojik planlama yöntemlerini ortaya koymak ve değerlendirmektir.

Proje Ortakları:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

b. Kamu yararı ve kuşaktan kuşağa toplumsal öncelikler ile ulusal
çıkarlar esas olmak üzere, ekolojik zenginliklerin, tarihsel kimlik ve
turistik değerlerinin yaşatılarak korunması, kentlilik ve çevre bilinci
içinde yöre sakinlerinin ve yerli–yabancı konukların sosyal, kültürel ve
turizm faaliyetlerinde birlikteliklerini sağlayacak ve bu çok özel coğrafyanın doğal değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın temel ilke
ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik fikir yarışması düzenlenmiştir.
Bu yarışma Yarımada Kalkınma Stratejisinin temelini oluşturmuştur.
Bu stratejiye katkı sağlamak amacıyla yaptığımız Doğal Yaşam Köyü
Projesi Urla ilçesi Bademler Köyü yaklaşık 315 dekar alan üzerine kurulmuş olan çiçek ve zeytinyağı üretimi yapan Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatif alanında oluşturulacaktır.
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- Alan içerisinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesine yönelik, hafif-küçük el işi üretimlerin yapılacağı, katılımcılar arası bilgi paylaşımına ve etkileşime dayalı eğitimlerin verilmesi amacıyla atölyeler
yapılmaktadır. Atölyeler ziyaretçilerin hasat etmiş oldukları ürünlerini
değerlendirmesine olanak sağlayarak ürünlerin (ekmek, salça, sabun vb.) üretilmesinde geleneksel metotların kullanıldığı bir eğitim
sürecinden geçerek kendi ürünlerini üretmiş olacaktır. Ayrıca, köyün
geleneksel el sanatın olan tahta oymacılığı konularında ahşap atölye
çalışmaları yapılarak kaybolmaya yüz tutmuş ata sanatı olan tahtacı
kültürünün de canlandırılması sağlanmış olacaktır.
- Atölye olarak kullanılacak yapının yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Atölyenin kullanım amacına yönelik gerekli olan tezgâhların
imal edilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Meydan Alan
- Ziyaretçilerin işleme atölyelerinde ürettikleri ürünlerin ve çevredeki
diğer kooperatiflerin ürünlerinin satışının yapılacağı alan alaçık ile birlikte bir hobi serası da bulunmaktadır.

Projenin Süreci :
Proje Alanındaki çalışma süreci aşağıdaki gibidir.

- Günübirlik ziyaretçilere, eğitim gruplarına ve ilgili organizasyonlara
yönelik konferans salonu, günübirlik ziyaretçilerin dinlenmesine yönelik kafeterya, çocuk oyun grupları, bilgilendirme binası ve tuvaletlerin çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Üretim Alanları
- Organik tarım alanı olan (35.000m2) yazlık ve kışlık olmak üzere sebze ve tıbbı bitkiler, (35.000m2) mandalina ve zeytinlik, şaraplık bağ, organik tarım usullerine göre üretimi yapılacaktır. Alan içerisinde toprak
işleme, gübreleme ve sulama sistemleri dâhil yetiştiricilik kapsamında
çalışmalar yapılmıştır. Alanda ziyaretçilere tarladan sofraya tüm süreç
bir eğitim program dâhilinde öğretilerek, organik tarım bilincinin yaratılması ve atölyelerde işlenerek ziyaretçiler tarafından değerlendirmesi sürecine dâhil edilecektir.
- Alanda (16.800m2), 700’e yakın, iki yaşında kapama badem bahçesi
bulunmaktadır. Alanın büyüklüğü göz önüne bulundurulduğunda,
sınırlı sayıda yerli ırklardan oluşan koyun, tavuk, inek, eşek ve atlarında
bulunduğu barınaklar yapılması planlanmıştır.
- 80.000m2, olup üzerinde bulunan dere yatağı, alanı ikiye bölmekle
birlikte çalılık ve fundalıklardan kaplı alanda, tesviye yapılması sonucunda bağ, lavanta, ayçiçeği tarlası ile kapama meyve bahçeleri oluşturulmuştur. Özellikle ayçiçeği ve lavanta yerleşke içerisinde görsel bir
zenginlik yaratarak agro turizmi destekleyecektir. Ayrıca; derenin ıslah
edilmesi ile doğal bir görüntü sağlanmıştır.
Yaşam Alanı
- Alan içinde atıl halde bulunan 3 adet binanın iyileştirme işlemleri
tamamlanmış olup konaklamalı ziyaretçilerin ortak kullanımına sunulacaktır. Bu binalar çamaşırhane mutfak ve revir olarak planlanmıştır.
- Ziyaretçilerin konaklamasına uygun olarak 10 adet bungalov tipi
evler yapılmıştır.
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- Alan içerisinde bitki artıkları, budama materyalleri artıkların bertarafına yönelik mini kompost alanı bulunmaktadır. Üretilen kompost
çiçek üretim seralarında kullanılacaktır.
- Tüm alan, üretim alanları da dâhil olmak üzere birbirlerine bisiklet
yolu ve yürüyüş yolu olacak nitelikte düzenlenmiştir.
- Mevcut halde çiçek üretim seralarında kullanılan tüm malzemelerin
toplu halde bulunacağı alacık depolama alanı yapılmıştır.
Doğal Yaşam Köyü içerisinde tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış
olup üst yapı çalışmaları ile alanın estetik dokusuna uygun peyzaj çalışmaları devam etmekte olup son aşamasına gelinmektedir.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Çalışmanın sonucu olarak oluşturulan Doğal Yaşam Köyü uygulaması, başta İzmir ölçeği olmak üzere birçok kente bu konuda bir fikir,
bir model ve örnek bir pilot çalışma kapsamında düşünülmüştür. Bu
suretle çalışma ile ekolojik köylerin ya da doğal yaşam köylerinin sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmaya çalışılmıştır. Tüm bu ilkeler ışığında;
- Dengeli arazi kullanımı ile kırsal kesimdeki yerleşkelerde büyüme sınırlarının ihtiyaçlara yönelik belirlenmiş olup gereksiz yayılım engellenerek, eko sisteme zarar vermeyecek şekilde planlanması yapılmıştır.

Doğal Yaşam Köyü ile doğal ve kültürel mirasın korunmasında katkı sağlayabilecektir. Alan içerisindeki çalışmalar (atölyeler, bitkisel ve
hayvansal üretim aşamalarında) Bademler Köyü halkının da birlikteliği ile gerçekleşirken, ekonomik kalkınmasına destek olup, sosyal ve
kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir sistemle oluşturacaktır.
Geleneksel yaşam şeklinin sürdürülmesi, kültür ve geleneklerin, insanın toprağa olan bağının, toplum değerlerinin, geleneksel zanaat
ve becerilerinin korunarak devam ettirilmesi, geliştirilmesi ve gelecek
kuşaklarca devamını sağlayacak olmasıyla da önem kazanmaktadır.
Ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte bu kültürel mirasın korunarak
devam ettirilmesi sağlanacaktır.

- Araç kullanımının azaltılarak kirli bir atmosferin oluşumunu önlemek, insan sağlığını tehdit edecek her türlü kirlenme için önlemler
alarak yaşam kalitesini yükseltmek, misafir ziyaretçilerin toplu taşıma
araçları ile getirilip iç dolaşımın bisiklet veya çevre kirliliği yaratmayan
araçlarla yapılması (akülü araç, bisiklet, hayvan gücü) daha temiz ve
verimli kaynak kullanımı sağlanacaktır.
- Atık yönetiminin ekolojik planlama ilkeleri çerçevesinde planlayarak, kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin
önlenmesi sağlanacaktır.
- Doğal Yaşam Köyünün bulunduğu çevrenin, doğal yapısındaki topografik özelliklerden kaynaklanan yeşil alanlar, vadiler, kanallar, dereler, yeşil koridorlar, açık alanlar çekim merkezleri haline getirerek
oluşturulmuştur. Bu oluşumlar yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları ile
desteklenmiştir. Kullanımdan kaynaklanan bozulmalar ya da atıl alanlar yeniden yapılandırılarak yaşama kazandırılmış olacaktır.
- Doğal Yaşam Köyü ile birlikte mevcut binalar ve eklenecek yapılar
sadece revize edilmiş olup doğal malzemelerle birlikte gerçek dokuya zarar vermeden korunmuş olacaktır. Gelen ziyaretçilerin doğal
çevreye saygılı ve var olan dokuya değer katarak saygı duyulması gereken bir doğa ve çevresinin de doğal peyzaj değeri olarak görebilen
bir dünya görüşünü geliştirecektir.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Doğal Yaşam Köyü Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019
Stratejik Planı çerçevesinde “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, organik tarımın yapıldığı, atıkların geri dönüşümünün sağlandığı, turizm amaçlı doğal tesislerin yer aldığı Ekolojik Köy oluşturmak “
yetki, görev ve sorumluluk kapsamında;
5216 s. K. M.7/f,i
6360 s. K. M.7/f
5403 s. K
2872 s. K Yasal dayanaklarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Doğal Yaşam Köyü Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İlgili Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerinin öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.

www.skb.gov.tr

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
2005

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Akıllı Yaşlı Bakım ve
Koordinasyon Merkezi

Projenin Süreci :
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı 2016 kapsamında desteklenen 23.12.2016 tarihinde başlayan 12 ay sürecek projemizle İlimiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu merkez ilçelerinde yaşayan
65 yaş ve üzeri 3000’e yakın yaşlımız ekiplerimizce tespit edilerek proje kapsamına alındı. 3000 yaşlı içerisinden sağlık durumlarına göre
150 yaşlımız tespit edilerek evlerine sistem kurulumu gerçekleştirildi.
Sosyal alarm cihazı, panik butonu, gaz dedektörü, duman dedektörü, su baskını dedektörü, yangın alarm sistemi ve uzaktan kumandalı
kapı kilit sistemi yaşlılarımızın evlerine kuruldu. Ayrıca akıllı şeker tansiyon ölçüm aletleri ve akıllı ilaç kutuları yaşlılarımıza dağıtımları
yapılarak kullanımları konusunda ekiplerimizce bilgi verildi. Yaşlılarımızın sağlık ve güvenlik durumlarını 7/24 takip edecek çağrı ve koordinasyon merkezi oluşturuldu. Merkeze proje kapsamında bir araç
alındı ikinci araç Büyükşehir Belediyemizce tahsis edildi. 2 yaşlı bakım
teknikeri ve teknikerlere yardımcı olmak üzere 4 destek personeli ile
3000 yaşlımızın evde bakımlarına başlandı. Üniversitemizin Yaşlı Bakım Programı Bölümünden 80 öğrenci proje kapsamında staj yaparak evde bakım ekiplerimize destek verdiler. Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi projemiz bakım ekipleri, temizlik ekipleri ve Çağrı
Merkezi ekiplerimizden oluşan 2 araç ve 18 personel ile yaşlılarımızın
sağlığı, güvenliği ve huzuru için 7/24 görev yapmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

Projenin Amacı :
65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine kurulacak akıllı
sağlık takibi, çağrı ve güvenlik sistemleri ile çağrı merkezi personelleri
tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda uzaktan sağlık durumlarının
takip edilmesi ile yaşlının tansiyonunun, nabız ve kalp atışlarının ve
şekerinin uzaktan ölçümlerinin yapılmasıyla yaşlının evde yaşamına
destek olunması amaçlanmıştır.Ayrıca yaşlıların bakım ekiplerimiz tarafından evde bakımlarının (Vücüt Temizliği, El ve Ayak Bakımları,
Öz Bakımı ve Ağız Bakımları) yapılmasıyla yaşlının yaşam kalitesinin
yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Türkiye de ilk olan projemizin amacı yaşlıya mümkün olduğunca kendi evinde yaşamasına destek olmak, hastaneye yatış sürecini geciktirmek ve sağlıklı yaşam kalitesini arttırmaktır.

Proje Ortakları:
Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
www.skb.gov.tr

Yalnız yaşayan yaşlıların uzaktan sağlık takiplerinin yapılacağı sistemlerin kurulumuyla ve evlerinin akıllı evler haline getirilmesiyle Çağrı
Merkezimiz tarafından sağlık ve güvenlik takipleri yapıldı ve risk taşıyan durumlarda ilgili sağlık ve kurum yetkilisine haber verilmesi ile
yaşlının evde bakımına destek sağlandı. Yaşlının evde bakımları (vücüt temizliği, el ve ayak bakımları, öz bakımı ve ağız bakımları) ve ev
temizliklerinin yapılması ile yaşlının yaşam kalitesi arttırılmış olundu.
65 yaş üstü yaşlı bireylerin evde bakım süresi uzadı ve hastaneye yatış süreleri gecikti. Yaşlı bireye düzenli ilaç kullanım alışkanlığı kazandırıldı, ilacını almadığı zamanlarda ilacının hatırlatılması sonucunda
sağlığındaki risk durumu azaltıldı.Yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri,
duman, su taşması vb durumları haber alacak bir sistemin evlerine
kurulması ile yaşlı acil durum butonuna bastığı anda çağrı merkezimize ulaştı, merkez görevlileri ihtiyaca göre ambulans, polis ve itfaiye
ve diğer yardım birimlerine haber vermesiyle yaşlının sağlığı ve güvenliği sağlanmış olundu. Yaşlı bireyler yaşadıkları ortamlarda daha
huzurlu ve mutlu oldular. Yalnız yaşayan yaşlı bireylerin yalnızlıkları
kurulan sistemle 7/24 çağrı merkezi ile iletişim halinde olması ile ve
yapılacak ev ziyaretleri ile azaltılmış olundu. Yaşlı bireylerin uzaktan
şeker, tansiyon ve diğer sağlık takiplerinin yapılması ile tıbbi gereklilik
durumları önceden tespit edildi ve daha hızlı bir şekilde tedavi imkanı
sağlanması ile yaşlının yaşam süresi uzadı.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Projemiz Sağlıklı Kentler Birliği’nin Stratejik Planında yer alan Stratejik
Amaç 1 ile ve altında bulunan 2,7,8,9,10,11,14,16,21 ve 22. Hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
1.098.100 TL (%80 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, %20 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
2005

URLA BELEDİYESİ
Okulum Yanımda / Toplum Temelli
Çocuk Oyun Odaları

- Çocuklarda farklı alanlarda bilinç geliştirerek onların sağlıklı bir çevrede yaşamalarına olanak sunmak, bu konuda talepte bulunur hale
gelmelerini desteklemek,
- Okul öncesi eğitim basamağında onların sosyal uyumlarını sağlayarak eğitim hayatına katılımlarını kolaylaştırmak,
- Eğitimler aracılığıyla bilişsel, sosyal, psikolojik ve fiziksel alanda çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak.

Projenin Amacı :
HEDEF : Urla ilçesinde yaşayan Roman çocukların ve Kadın Ceza İnfaz
Müdürlüğünde anneleri ile yaşamak zorunda olan çocukların okul
öncesi eğitim almalarını sağlamak ve sonraki eğitim basamaklarında
sosyal uyumlarını gerçekleştirmek.
- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne istinaden “çocukların öncelikli yararını
gözetmek” ve “doğduğu yer, konuştuğu dil, dini inancı, ten rengi ne
olursa olsun hiçbir çocuğa ayrımcılık yapılamaz” ilkelerini hayata geçirmek ,
- Çocukların yaşama ve gelişimlerini desteklemek amacıyla sağlıklı,
yaşanabilir, temiz bir çevrede hayat sürmelerine destek olmak,
- Sosyal dışlanmaya maruz kalan Roman çocukların ve annesi ile birlikte ceza evinde yaşamak zorunda kalan çocukların okul öncesi eğitim almalarını sağlamak,
- Zor koşullar altında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan
kırılgan gruplardan biri olan Roman ve cezaevi çocuklarının temel
eğitim haklarından faydalanmalarını sağlamak,
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Proje Ortakları:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Kadın Ceza
İnfaz Müdürlüğü

Projenin Süreci :
Belediyemizce 2013-2014 yılları arasında yürütülen “Romanım Ben de
Varım” projesinin devamı niteliğinde kurduğumuz Roman Mahallesi
Toplum Temelli Çocuk Oyun Odası ile ilçemiz sınırlarındaki Sıra Mahallede uzun yıllardır yaşayan roman vatandaşların okul öncesi çağındaki çocukları için temel eğitim olanağı sunduk. Projeyi sürdürülebilir
kılmak için İlçe Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği
gerçekleştirdik. Paydaşlarımızın sağladığı eğitmenler aracılığıyla dezavatanjlı çocukların temel eğitim imkanlarını geliştirdik. Ayrıca; çocukları sonraki eğitim basamaklarına hazırlamak için ve sosyal uyum
problemi yaşayan çocukların hayata kazandırılmaları için çalışmaya
devam ediyoruz. Çocukların zararlı alışkanlıklardan kurtulmalarını
desteklemek amacıyla düzenli bir şekilde takım sporu yapmalarına
özen gösteriyoruz. Spor yapmaları için gereken her türlü araç gereç
ve kıyafeti ücretsiz olarak temin ediyoruz.
www.skb.gov.tr

Roman Mahallesinde yürütülen toplum temelli çalışmalara ek olarak
2016 yılının sonlarına doğru kadın açık ceza infaz kurumuna dönüştürülen ve 100 yatak kapasitesine sahip olan cezaevinde anneleri ile
birlikte yaşamak zorunda kalan çocuklar için kurum bahçesine kreş
kurduk. Kreş için gerekli eğitim materyalleri ve fiziki yapı gereklerini
sağladıktan sonra İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokole istinaden kreş eğitmeni desteği alarak 2016 yılı Aralık ayında okul
öncesi eğitim çalışmalarına başladık.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çocuklara yönelik sosyal, kültürel hizmetler sunmak, yaşam kalitelerini arttırıcı faaliyetler sürdürmek, sağlıklı gelişimlerini destekleyici ve
çocukların öncelikli yararını gözeten çocuk katılımcılığını esas alan bir
anlayışla hiçbir çocuğa ayrımcılık yapmadan sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmak amacıyla Belediyemizin 2015-2019 strateji
planına göre;
HEDEF 10.2 2019 Yılı Sonuna Kadar Dezavantajlı Konumdaki Kişilerin Sosyal Entegrasyonunu Kolaylaştırıcı Çalışmalar Gerçekleştirmek
10.2.5 Urla Sıra Mahallesi yerleşkesinde yaşayan Roman vatandaşlara
yönelik geliştirilen sosyo-ekonomik ve mekânsal iyileştirme kapsamındaki projeler uygulamaya geçirilerek, sürdürülebilirliği sağlanacak.
YERİ : Urla Sıra Mahallesi’nde bulunan Roman Yerleşim Alanı ve Urla
Kadın Ceza İnfaz Kurumu

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sosyal hayattan dışlanarak yaşamak zorunda kalan ve sosyal uyum
problemi yaşayan çocukların hayata kazandırılması, morallerinin yükseltilmesi, kendilerini değerli hissetmeleri, özgüven sahibi olmaları,
temel eğitim alarak çeşitli alanlarda gelişimlerinin desteklenmesi sağlandı.

www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
97.000 TL – Urla Belediyesi

47

2005

YARIŞMAYA

KATILAN DİĞER

PROJELER
2017

2005

SAĞLIKLI
ÇEVRE
KATEGORİSİ
2017

2005

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

AKÇADAĞ BELEDİYESİ
Akçadağ’da İklim Değişikliği ve Sera
Gazı Salınımının Azaltılması

Projenin Süreci :
Proje Süresince Yapılacak Faaliyetler:
-Proje Ekibinin ve Ofisinin Oluşturulması
-Ortaklar İle Toplantı Yapılıp İlçenin Durumu, Çiftlikler Ve
Çöp Alanının İncelenmesi İçin Hazırlıkların Yapılması
-Açılış Toplantısı
-İklim Değişikliği İle Mücadele Rehberlik Ekibi
Oluşturulması
-İlçe Tarım Müdürlüğü Ve Ziraat Odası Destekleri İle
Rehberlik Destek Ekibine Eğiticilerin Eğitimi
Gerçekleştirilmesi
-Hollanda Çalışma Ziyareti
-Hollanda Örneğinin Çiftlik Personeli Ve Vatandaşlara
Yönelik Çalıştayların Düzenlenmesi
-İlçemizde Yaşayan Vatandaşlara, Çiftlik Sahipleri Ve
Çalışanlarına Sera Gazı Emisyonu İle Mücadelede
Rehberlik Desteği
-Okullarda Bilgilendirme Günleri Ve Yarışmalar
Düzenlenmesi
-Ağaçlandırma Çalışmalarının Yapılması
-Kamuoyunda Farkındalık Kampanyasının Yapılması
-Kapanış Toplantısı Ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin
Yapılması

Projenin Amacı :
Projenin amacı Malatya ili Akçadağ İlçesinde sera gazı (SG) salınımının
azaltılması için teşvik edilmesidir.
Akçadağ ilçesinde yer alan en az 1000 hane halkının evsel atıkların
yerinde ayrıştırılmasına teşvik edilmesi, İlçemizde bulunan 150 çiftlik
personelinin bilgilendirilmesi yoluyla sera gazı salınımının azaltılması
teşvik edilmesi, çiftlikler ve çöp alanları kurulurken yenilikçi yöntemler
ve iyi uygulamaların transferi ile AB ülkelerindeki standartlara ulaşmadaki yetersizliğin önlenmesi, bu amaçla Belediyemiz ve bu alanlardaki
STK üyelerinin eğitilmesi ve alınan eğitimlerin sahada uygulanması
için çalışma yapılmasıdır.

Proje Ortakları:
Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği,
İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığı
www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin
açmış olduğu İklim Değişikliği Hibe Programları kapsamında kabul
edilmiştir. Bu proje ile Akçadağ Belediyesi çalışanları ve ilçemizdeki
mahalle muhtarları iklim değişikliği ve sera gazı salınımının azaltılması konusunda aldıkları eğitimle bilinçlendiler.
Bu kapsamda ilçemizde yaşayan 1000 hane halkı ve 150 çiftlik sahibi
Sera Gazı Emisyonu İle Mücadelede Rehberlik Desteği verildi.
1000 öğrenciye geri dönüşüm hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı ve yarışmalar düzenlendi. 1000 çam ağacı dikildi.
Yapılan tüm faaliyetler ile İlçemiz daha yaşanabilir bir hale getirildi.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
34.300 Euro Merkezi İhale ve Finans Birimi / Akçadağ Belediyesi
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www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

BURDUR BELEDİYESİ
Göl Kenarı Doğa Dostu Proje
Uygulaması

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Burdur Gölü’nün daha çok kullanılması için doğa dostu proje yaklaşımıyla göl kenarında çeşitli rekreasyon alanları planlanmıştır. Bu
amaçla iskele, sahil bandı, seyir terasları, spor ve dinlence alanları
düzenlenerek bunların etkin kullanımları için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Projenin hayata geçmesiyle gölden uzaklaşan kent
yaşayanları göl ile yeniden buluşturulmuştur. Projenin sürdürülebilirliği bakımından Burdur Gölü kenarında düzenlenmiş olan etkinlik
alanlarının yaşatılmasına önem verilmiştir. Bu nedenle Belediyenin
çeşitli zamanlarda yapacağı kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile bazı
özel günler kapsamında çeşitli etkinliklerin bu alanda yapılması planlanarak göle olan ilginin korunması ve diri tutulması sağlanmaktadır.
Bu proje ile halkın gölü daha çok kullanması ve sahiplenmesi yapılan
uygulamaları kalıcı hale getirilecektir. Böylece korunan ve yaşatılan
Burdur Gölü, gelecek nesillere sağlıklı yaşam ortamının kazandırılması ve sürdürülmesi yolunda planlı bir sürecin de hayata geçirilmesi
sağlanacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Projenin Amacı :
Burdur Gölü toplam su kütlesinin yüzde kırkını kaybetmiştir. Göl suyunun çekildiği alanlarda ağır metallerin açığa çıkması, toprağın zehirli
çöl toprağına dönmesi, tarımı ve su kaynaklarını olumsuz etkilemekte, hem doğal tüm kaynaklar hem de tüm kent yaşayanları için tehlike
arz etmektedir.
Bu durum ise, gelecek için göçlerden işsizliğe, bitki çeşitliliğinden
tarımsal faaliyete hatta iklim değişikliğine kadar bir çok durumu etkileyeceğinden, bu önemli ekolojik varlığın korunması yaşamsal anlamda önemlidir.
Bu nedenle göle olan farkındalığın arttırılması ve yaşayanların gölü
daha çok kullanarak göl ile ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin Süreci :
Başlama Tarihi: Mart 2016 / Bitiş Tarihi: Mayıs 2017
www.skb.gov.tr

Burdur Gölü’ne olan farkındalığın arttırılması ile halkın gölü kullanma isteğinin geliştirilmesi ve bunun etkinliklerle de güçlendirilmesi
kentin sosyal yaşamı için önemli bir kazanım olacaktır. Burdur Gölü
uluslararası sulak alan olma özelliği ile ve göçmen kuşların kışlama
alanı olarak öne çıkmış,bu haliyle özgün nitelik taşımaktadır. 2015 yılından bu yana Hıdırellez, Solo Türk Gösterisi, Göl konserleri, su jeti ve
flyboard şampiyonası, su gösterileri, Göller arası basketbol şampiyonası fotoğraf çekim etkinlikleri ile giderek su kaybına uğrayan Burdur
Gölüne farkındalık arttırılmıştır. Bu proje bin yıllardır gölle yanyana yaşamış kentin yaşanabilir çevre özleminin bir ölçüde karşılanması için
moral duygularını geliştiren, sosyal açıdan gereksinimlerini karşılayan
ve kente sağlayacağı ekonomik katma değer açısından potansiyel
oluşturacaktır. Bu proje ile Burdur Gölüne benzer sulak alanlarda ve
ekolojik tehdit altındaki göllerde çevresindeki yaşayanların bilinçlenmeleri göllerine sahip çıkmaları ve benzer doğa dostu uygulamalarla
uygulanabileceğini göstermesi açısından örnek olmuştur. Gelecek
nesillerin daha kaliteli bir çevrede sağlıklı yaşama kavuşmaları için etkileri daha olumlu olacaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
1.200.000,00 TL - Burdur Belediyesi
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ÇANKAYA BELEDİYESİ
Çankaya’ nın Yeşil Okulları

a- Proje ile İlçe sınırlarındaki, ilk ve orta dereceli okulların çevre konusundaki mevcut durumları belirlenerek, eksikliklerinin giderilmesi,
b- Okullar arası rekabet ortamı yaratarak, çevre konusundaki faaliyetleri teşvik etmek amacıyla 2017 yılı yaz döneminde projenin hayata
geçirilmesi,
c-Çevre konusunda gençlere yönelik farkındalık yaratmak, geri dönüşüm, çevre koruma vb. konular ele alınarak çevre bilincinin arttırılması,
d- Okulların ve öğrencilerin çevre koruma, geri dönüşüm ve yeşil alan
yaratma konularında bilinçli davranma konusunda özendirilmesidir.
Çevre koruma ve geri dönüşüm konularında örnek projeler üreten;
düzenlediği eğitimler, seminerlerle, kampanya ve yarışmalarla 7’ den
70’ e her yaştan Çankayalıyı çevre bilinci hareketine dahil eden Çankaya Belediyesi bu projeyle okullardaki etki alanını genişletmeyi planlamaktadır.

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Çevre bilinci kavramının içeriği, birçok bilim adamının da vurguladığı
gibi çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı davranışladır.
Okul eğitiminde, çevre bilinci ile amaçlanan, sürdürülebilir kentleşme-gelişme mantığını içerecek şekilde öğrencilerin çevreyi koruma,
geri dönüşüm ve yeşil alan yaratma konusunda farkındalıklarını arttırmak ve yararlı tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sunmaktır.
Çalışmamızın dayanak noktası olarak kabul ettiğimiz bilimsel araştırmalar, öğrencilerin çevre hakkındaki bilgi sahipliğinin yetersiz olması,
çevreye duyarlı davranış geliştirmemeleri ve çevre üzerine olan davranışlarının istatistiksel olarak anlamsız olduğunu ortaya koymaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü tarafından
İlkokul 5 den üniversiteye kadar öğrencilerin, neler bildiklerini ve
tutumlarının nasıl olduğunu ve ne derece çevre dostu davranışlar
gösterdikleri konusunda genel bir fikir edinmek amacıyla yapılan bu
araştırma, olumlu tutumların davranışa dönüşmesinin kısa zamanda
olamayacağını, bunun zaman alacağını göstermektedir.
Proje kapsamında, çerçevesini çizdiğimiz amacımıza uygun olarak
belirlediğimiz hedeflerimiz;
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Proje ortakları Çankaya Belediye Başkanlığı ile
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ dür.

Projenin Süreci :
Projemizin uygulama sürecinde amacımıza ve hedeflerimize uygun
olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir.
Çankaya ilçe sınırları içindeki ilk ve orta dereceli okulların çevre ile
ilgili mevcut durumunu analiz edebilmek için, proje duyuru metni
ile okullara gönderilen anketin doldurularak, geri dönüş yapılması
istenmiştir. Anket; genel bilgiler, geri dönüşüm, etkinlik ve faaliyetler
başlıklarında 14 sorudan oluşmaktadır.
Bu sorularla; okulda yapılan çevre ile ilgili çalışma ve faaliyetlerin, atık
yönetimi uygulamalarının ve özellikle Çevre Mevzuatı gereğince ilçe
belediyeleri yükümlülüğündeki kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yasaya uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği araştırılmıştır.
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca Çankaya İlçesindeki ilk
ve orta dereceli okullara proje duyurusu yapılmıştır. Rekabet ortamı
oluşturmak amacıyla yarışma ödüllü hale getirilmiştir. Ödüller, okulların ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
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15 okul; anketi doldurarak, projeye katılmıştır. Anket sonucunda en
yüksek puan alan üç okul, anket bilgilerinin doğrulanması için Belediyemiz ilgili birim uzmanlarınca, okul yöneticileri ile görüşülerek
yerinde değerlendirilmiştir. Yapılan puanlama ve yerinde gözlem çalışması sonucu üç okul belirlenmiştir. Birinci olan okul Atatürk köşesi, ikinci olan okul bahçe spor alanı ile üçüncü okul ise okul bahçesi
için kameriye oturma alanı ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca okullar adına
yaptırılan plaketler, 5 Haziran Dünya Çevre gününde Belediyemizce
yapılan etkinlik kapsamında plaket töreni ile okul yöneticilerine takdim edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ortamında olanaklıdır. Bu nedenle her insanın bilinçli davranması hem kişisel sağlığı, hem toplum sağlığı hem
de gelecekteki yaşantıları etkiler, belirler. Çevre duyarlılığının geliştirilmesinde ailenin, eğitim kurumlarının, kitle iletişim araçlarının ve sivil
toplum örgütlerinin önemli rolleri vardır.
Çevre duyarlılığı diğer bir deyişle çevre bilinci, yaşam boyunca gelişebilen dinamik bir yapı içerir. Yani yaşamımızın bir döneminde oluşup
daha sonra hiç değişmeyen bir yapı olmayıp, yaşam boyunca gerek
kişinin kendisinden gerekse çevresinden gelen etkilerle şekillenen,
gelişen, kimi zaman da gerileyebilen bir yapıdır.
Bu değişimin olumlu anlamda (kişinin kendisine ve çevresine zarar
vermeksizin) akılcı düşünerek davrandığı biçimlerde olabilmesi için
“çevre, çevre sorunları, çevre duyarlığı, çevreyi koruma yolları” gibi konuların gündemden düşürülmemesi gerekmektedir.
Kişilerin sağlıklı bir çevre kavramını geliştirmeleri için bu konuda bilgilenmelerinin önkoşul olduğunu görmekteyiz. Bir toplumu oluşturan
bireyler, içinde yaşadıkları toplumun ve daha geniş bir açıdan bakarsak evrenin bugünü ve geleceğine zarar veren durumlar hakkında ne
ölçüde bilgilenirlerse, bu bilgilerle çelişen davranışlarının yoğunluğu
oranında çelişki yaşayacaklardır.
Özellikle kişilerin bu çelişkiden çıkma yolu olarak çevreye karşı olumlu
tutum geliştirme ve buna uyan davranışlar geliştirme yönünde yönlendirilmeleri anlamlı olacaktır.
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Bu da formal eğitimle, kitle iletişim araçları yoluyla olası görünmektedir. Projemiz ile ilk ve ortaokul öğrencileri sağlıklı çevre konusunda
bilgi edinmiştir.Çevre bilincini yansıtan davranışların çeşitli örgütlerin
çatısı altında maddi-manevi ödüllerle desteklenmesi, kitle iletişim
araçları yoluyla tanıtılması diğer insanlara model olabilir. Çevre bilincinin düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. Diğer bir
deyişle çevre bilinci; çevreyle ilgili kararları, ilkeleri, yorumları içeren
düşüncelerden, bu düşüncelerin yaşama aktarılması olan davranışlardan ve bütün bunlarla ilgili olarak çeşitli duygulardan oluşmaktadır.
Böylesine kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanoğlunun çevresiyle etkileşime girişiyle ivme
kazanan bu süreç, yaşam boyu devam eder.
Çevre bilinci kişilik gelişimine paralel olarak çeşitli etkenlerin karşılıklı
etkileşimi ile gelişmektedir. Bu üç boyutun her zaman aynı oranda
geliştiğinden söz edilemez. Örneğin çevre ile ilgili bilgisi olup bunu
davranışlarına dönüştüremeyen insanlar olduğu gibi, çevrenin kirlenmesinden endişe duyup ama onu koruma yönünde davranışlar
sergilemeyenler de olabilmektedir. Sözünü ettiğimiz gerekçeler ile
öğrencilerin sadece bilgi sahibi olması değil, okullarındaki çevre ile
ilgili uygulamalarda karar mekanizmalarına katılımları da sağlanarak
konuyla duygusal bağ kurmaları, bilinçli yurttaş olmalarının tohumları atılmıştır.
Çocukların erken dönemde gelişim özellikleri dikkate alındığında
verilecek çevre eğitimi, çocukların bilişsel gelişimlerine (sorgulama,
keşfetme vb.) katkıda bulunurken, aynı zamanda okul öncesi dönemdeki fen eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine olanak
sağlayacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Çankaya’yı
Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına
yönelik “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak”
hedefi ile bu proje hayata geçirilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmıştır.
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ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Erzurum İli Katı Atık Düzenli
Depolama Alanından Çıkan
Metan Gazından Elektrik Enerjisi
Üretilmesi

Proje Ortakları:
Bu proje Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.
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1853.056

1853.263

1853.319

1829.807

1831.344
1831.336
1831.355

İ

1836.893
1837.134

KANT

1838.169

1841.783

AH

1853.497

1829.651

1830.451
1830.463
1830.463
1830.254

1830.337

1830.643

1830.980
1831.552
1831.575
1831.522
1831.568
1830.886
1831.003

R7

1852.073

1852.657

1853.012

1850.689

1843.892

1829.792

1852.478

1837.520
1837.175
1836.921

1835.423 1834.934
1834.961
1834.675

AN

1845.741

1829.475

1829.540
1829.784

1830.034
1829.861

1830.246
1830.143

1830.645
1830.731

AH
AN
R9

1852.329

1842.994

1837.020
1837.052

1834.569

1838.632

1843.336

AT R8

1845.828

1830.4401830.276

1830.6351830.441

1836.956

GARAJ

1837.172
1837.016

1839.005
1839.008

R5

R6

1851.558

1_LOT

1829.755
1829.744
1829.739
1829.755

1829.325
1829.281
1829.634

R4

1836.818
1836.947
1836.698

1840.128
1839.857

AT

1851.225

R1

1839.647
1839.504

1849.526

1850.823

1850.867

1840.405

R2

AH

1829.208

1829.400

1849.479

1850.330
1850.116

1839.081

AN

1849.515
1846.116

1829.019
1829.173

1840.865

1842.885

AH

AN

1828.659

1828.720

1828.731
1828.999
1828.926

1829.160
1829.129
1829.395

1841.960

R3

AT

1848.848

1833.804

1841.432

HAT

ANA

1847.056
1847.795

1828.414

1828.595

1828.5531828.734
1828.870
1828.847
1828.749
1828.926
1828.958
1828.826

1842.068

1842.145
1841.304
1841.034

1828.300

1828.455

1829.022

1831.755

1832.184
1832.056
1832.060
1839.955
1842.389

1828.403

1829.147

1831.994

1840.824

1845.069

1845.939

1828.519

1828.716

1831.730
1831.842

1842.751
1844.202

1828.212
1828.395
1828.262
1828.417
1828.559

1828.203

1833.199

1831.148

1829.132
1829.680
1828.669
1830.853
1828.755
1828.771
1828.759
1828.803

1828.143
1828.374

1840.893

1841.406

1828.520
1828.243

1831.707

1840.802

1828.368
1828.339

1834.550

1839.854
1841.956

1844.053
1844.464
1844.281

1841.490

1840.242

2_LOT

1842.020

1842.007

1842.674

1842.725

1844.862
1845.292
1845.202

1842.682
1843.593

1840.780

1843.633
1842.802

1845.946
1846.247
1846.047

1841.098
1843.455

1844.607

1844.564

1846.770
1847.168
1847.085

1841.227
1844.407

1845.514

1845.484

1847.882
1848.179
1848.050

1841.730

1845.411

1846.370

1839.656
1838.989
1839.110

1841.953
1841.980

1839.344

1839.494

1839.751

1840.326
1840.531

1842.846
1842.870

1846.330

1848.888
1848.970

1839.093

1839.836

1839.317
1839.472

1846.374

1841.525

1842.622

1841.819

1847.361

1847.414

1849.960
1849.994

1842.761

1840.350

1847.308
1847.300
1840.931
1848.439
1840.812

1848.451

1851.152
1851.320

1848.236

1844.159
1843.960

1840.951

1841.678

1849.156
1842.527
1849.649

1852.606
1852.799
1842.254

1845.472
1845.447

1842.334

1849.706

1850.304

1842.857

3_LOT

1843.582
1846.400
1846.383

1843.756
1843.823

1850.326

1853.648
1854.001

1850.797 1851.052

1854.569
1854.813

1844.685

1855.171
1855.319
1855.277

1851.896

1851.712
1855.349
1855.615
1855.645

1852.111
1847.673
1847.805

1850.461

1851.465

1851.666

1851.434
1851.716

1845.449
1855.577
1855.778
1855.771

1852.062
1845.139

1851.892
1852.148

1855.677

1845.281
1852.203
1846.597

1855.754

1852.274

1855.651

1852.618

1855.715

1847.325

1848.570

1853.015

1855.711
1853.142

1855.716
1853.332

1855.537

1851.994

1852.957

1855.719

1852.125
1852.153
1852.209
1850.739
1850.710

1855.621
1847.680

1853.260

1853.400

1853.467
1853.456

1851.942

1847.810

1852.413

1852.599

1855.871

1852.220

1846.529
1846.446
1846.601

1852.115

1855.702

1855.607
1852.229

1849.222
1848.984

1855.439

1849.414

1853.660

1855.579

1851.913

1853.527

1852.203
1852.222
1852.271

1855.329
1855.403

1851.795

1850.481

1848.818

1850.8861851.039

1853.277

1851.422

1853.292

1853.962

1851.044
1851.249

1854.940
1854.736

1854.450
1854.581

1850.377
1850.559

1853.297
1854.828

1851.588

1853.999

1849.791
1849.854

1854.654

1853.629

1853.456

1851.686

1848.991

1853.396
1853.044
1853.162

1854.831

1854.756

1852.612
1852.814

1851.522
1852.377
1851.689

1852.003

1852.027

1852.594

1852.285

Projenin Süreci :
2008 yılında faaliyete alınan Katı Atık Düzenli Depolama Alanında
günümüze kadar yıllık ortalama 107.988 ton evsel katı atık düzenli
depolanmak suretiyle bertaraf edilmiştir. Geçen sürede 1. lotun ömrünü tamamlama sürecine girilmiş olup, bu sürede depolanan evsel
nitelikli katı atıkların biyo bozunmaya maruz kalması sonucu oluşan
metan gazından enerji üretilmesi maksadıyla hazırlanmış bir projedir.
Bu bağlamda gerekli tesislerin kurulup işletilerek elde edilen maddi
gelirin %70,71 lik kısmını Büyükşehir Belediyesine aktarılmak üzere
ihale edilmiştir. Gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış, ihale süreci aşılmış ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Projenin Amacı :
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanında
bertaraf edilen evsel nitelikli atıkların biyo bozunmaya maruz kalması
sonucu ortaya çıkan metan gazının çevreye olan etkilerini minimize
etmek ve elektrik enerjisi üretmek suretiyle ülke ekonomisine katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.

DEPOLANMIŞ ATIK ALAN KESİTİ
TOPRAK

ANAHAT Ø250

Ø200 PERFORELİ BORU
400 gr/m² GEOTEKSTİL KEÇE
ÇAKIL

ÇÖP
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ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

ÇÖP

www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- Kötü koku yaymanın vereceği rahatsızlığın yanı sıra deponi gazları; çevreyi menfi yönde etkilemekte, kirletmekte ve potansiyel riskler
taşımaktadır. Bu olumsuz etkiler sağlık açısından bir tehdit olduğu
gibi çöp sahalarındaki metan gazı salınımı bitkilerin oluşumunu da
engeller. Habitat, fauna ve flora etkilenir. Diğer yandan gaz sıkışması
nedeniyle, patlama tehlikesi ve yangın riski taşımakta olup, geçmişte
birçok örneği ile karşılaşılan yangınların ormanlara sıçradığı durumlarda büyük ölçüde doğayı tahrip etmektedir. Yapılan proje ile tüm bu
çevresel risklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Sağlıklı bir şehir oluşturulmasındaki önemli etmenlerden olan yeni
ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak, fosil yakıtların kullanımı
sınırlamak ve çevre kirliliğine sebebiyet verebilecek potansiyeli olan
her türlü atığın mümkün olan en az düzeyde çevreye zarar verecek
şekilde bertaraf edilmesidir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen proje stratejik plandaki hedeflerle aynı
amaca hizmet etmektedir.

- Metan gazı sera etkisini artırdığı ve ozon tabakasının üst katmanlarına zarar verdiğinden dolayı çevreye olan etkisi açısından tehlikeli
sınıfta yer almaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarının en önemlisi olan metan gazı diğer gazlarla karşılaştırıldığında
atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu
hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan
emisyonlarının %25 lik kısmından tek başına sorumludur. Bu bağlamda gerçekleştirilen proje ile çevreye verilen zararın minimum düzeye
indirgenmesi amaçlanmıştır.
- Katı Atık Depolama Sahasında yapım çalışmalarına başlanılan proje
ile günlük bertaraf edilen ortalama 400 ton katı atığın maruz kaldığı
biyo bozunma sonucu oluşan metan gazı ile 12.000 hanenin enerji
ihtiyacı karşılanması öngörülmektedir. Ülke ekonomisine sunduğu
katkının yanı sıra yeni istihdam alanı oluşturulması da amaçlanmaktadır.
- Proje 29 yıllığına planlanmış olup, mikroorganizmaların faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan atık gazın bir dizi işlemlerden geçirilerek elde
edilecek saf metan gazı oranında elektrik enerjisi üretilmesi öngörülmektedir.
- Gerçekleştirilen proje ile 2046 yılı sonuna kadar toplamda en az
1.178.490 ton CO2’e eşdeğer salınımın engellenmesi öngörülmektedir.

www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje sıfır bütçe ile uygulamaya geçirilmiş olup, yap-işlet-devret modeli ile yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Büyükşehir Belediyesi aylık elde edilen gelirden %70,71 pay + kira bedeli alacaktır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Geleneksel Mimari Eğitim
Atölyelerinin Rehabilitasyonu ve
İşletilmesi, Sokak Sağlıklaştırması
ile Taşınmaz Kültür Varlıkları
Envanteri Sayısallaştırma
Projenin Süreci :
Projeye başlanmadan önce Erzurum merkez ve ilçelerinde hangi caddelerin proje kapsamına dahil edileceği kararlaştırıldı. Bina ve dükkânların geleneksel Türk mimarisine uygun tasarımları oluşturuldu.
Tasarımı yapılan bina ve dükkânların çatı, vitrin, kapı, pencere imalatları tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilendi.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

Projenin Amacı :
Geçmişte günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olan Erzurum ilinin tarihi ve
kültürel yüzünü tekrar canlandırmak, eski ihtişam ve canlılığını korumak, geçmiş ve günümüz modern mimari özellikleri göz önüne
alınarak tekrar yaşatılmasını sağlamak, bu sayede bu bölge insanının
hem göçünü engellemek hem de bulundukları mekânların ekonomik, kültürel ve fonksiyonel olarak ne kadar değerli olduğu bilincini
aşılamak.

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
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Sıradan veya kullanılmayan bina ve dükkânların tadilatları yapılarak
yöre halkı için tekrar kullanılabilir alanlar haline getirilmiştir. Yapılan
bu imalatlardan sonra bu alanlarda görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan toplumsal bakış açısı
değişmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Proje ile bölgede tarihi doku ortaya çıkarılarak görüntü kirliliği azaltılmıştır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje giderleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

HATAY BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Çöp Gazından Elektrik Enerjisi
Üretimi

Proje Ortakları:
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yüklenici Atya Elektrik Enerji Üretim
A.Ş.

Projenin Amacı :
Gökçegöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çöp depolama alanlarında oluşan ve Karbondioksit (CO2)’ye göre 21 kat daha zararlı olan
metan (CH4) gazının neden olduğu sera gazı etkisini engellemek
amaçlı santraller kurulmuştur. Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi
Projesi adı altında karbon kredisi alınmasına uygun teknolojiler kullanılarak, her biri 1.4 MW/h olan 5 adet motor ile 7 MWh’lık bir ENERJİ
üretiminin gerçekleşmesi ve binlerce konutun elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile katı atıkların bertarafı konusu, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Belirtilen bu kanun kapsamında ilimiz 6 ilçe (Arsuz, Belen, Erzin,
Dörtyol, İskenderun, Payas) ve 9 ilçe (Antakya, Altınözü, Defne, Hassa,
Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı) olarak iki bölgeye
ayrılmış olup, 9 ilçenin atıkları Hatay Büyükşehir Belediyesi Gökçegöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde depolanmaktadır. Düzenli
Depolama Sahasına günlük yaklaşık 1.100 ton çöp taşınarak bertaraf
edilmektedir. Nüfusun hızla artması, tüketim maddelerinde çeşitliliğin çoğalması ve tüketim alışkanlıklarımızın değişime uğraması evsel
katı atıkların da aynı doğrultuda artmasına neden olmaktadır. Gökçegöz Düzenli Depolama Sahasında depolanan atıkların bozulmasıyla
ortaya çıkan Metan (CH4) gazının neden olduğu Sera Gazı etkisinin
zararlarını azaltmak amacıyla Ocak 2016’da ‘’ Hatay Büyükşehir Belediyesi Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Depolama Alanında oluşan Metan
Gazı Kullanılarak Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi İşi’’nin ihalesine çıkılmış
ve 19/02/2016 da iş teslimi yapılmıştır.
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Mevcut katı atık depolama sahasında gaz toplama taşıma ve yardımcı tesisler ile birlikte, biyogaz ile çalışacak olan elektrik enerjisi
üretim santralinin yapımı, bu alanda flare sisteminin ve/veya elektrik
enerjisi üretim santralinin kurulması ve enerji üretimi tesisinin Hatay
Büyükşehir Belediyesince 15 yıl süre ile yürürlükteki mevzuat ve yönetmelikler kapsamında işletilmesi ve üretilen elektrik enerjisi, karbon
kredisi satışı ve diğer tüm gelirler üzerinden İdare’ye %14’lük bir pay
verilmesi işini kapsamakta ve 18/02/2031 tarihinde projenin sona ermesi planlanmaktadır.

Gazların (Sera Gazı, Metan Gazı) salınımının azaltılması ile hem hava
kirliliğinin hem de insan sağlığını tehdit edecek faktörlerin önüne geçilmiş olmaktadır. Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesine ekonomik katkı sağlamakla beraber ülke
ve bölge ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çöplerin bozunmasıyla oluşan ve küresel ısınmanın ana sebeplerinden biri
olan sera gazı salınımı minimum değere inmiştir.

Bu bağlamda Nisan 2016’da 3 adet motor kurulmuş ve Enerji üretimine 28/10/2016 tarihinde başlanmıştır. Mayıs 2017’de ise 2 motor
daha kurularak 4,2 MWh’lık kurulu güç 7 MWh’a yükselmesi planlanmaktadır. Önemli bir ekonomik değere sahip olan evsel katı atıkların
yeni teknolojilerle ‘’Yenilenebilir Enerji’’ kapsamında değerlendirilerek
elde edilebilecek en değerli ürün olan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

- Yerel hava kalitesi korunmuş oldu (daha az kötü koku, sıfır CH4, daha
az CO2 salınımı)

Bu Proje ile;

- Gaz toplama amaçlı sistemler ile enerji kazanımı sağlandı.
- Yer altı ve yüzey sularının kalitesi korunmuş oldu.
- Görüntü kirliliği önlenmiş oldu.

Bu sistemler için tüm tasarım, mühendislik çalışmaları, gerekli ekipmanın temini, altyapı hazırlıkları, montajı, devreye alınması, işletimi ve
bakım-onarım işlemleri yüklenici firma tarafından sağlanmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Yerküre iklimi, atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının doğal
sera etkisini arttırması nedenli ısınmaktadır. Farklı sera gazı emisyon
(salım) senaryolarına dayanan iklim modelleri, 21’nci yüzyılda önemli
iklim değişikliklerinin olacağını öngörmektedir.
Öngörülen iklim değişikliklerini önlemenin ve bu değişikliklerin, sosyo-ekonomik sektörler, doğal ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza indirmenin en iyi yolu ise, insan kaynaklı
sera gazı salınımlarını azaltmak ve ormanlar gibi karbon tutucu ortamları (yutakları) çoğaltmak ve kuvvetlendirmektir.

- Düzenli depolama ile zararlı ve hastalık taşıyıcı canlıların barınma ve
çoğalma ortamı ortadan kalktı.
- Sera gazı emisyonu azaldı.
- Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamış oldu.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik Hedef : Hava Kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.
Fırsatlar kategorisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş, Rüzgar
vb.) bakımından potansiyelin yüksek oluşu.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Toplam Bütçe: 30.000,000 TL
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

HATAY BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Doğal Yaşam, Temiz Çevre ve
Mavi Deniz

Projenin Amacı :
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, toprak, su ve hava kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların en iyi şekilde korunması ile bugünkü ve
gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi,
güvence altına alınması için Hatay genelinde Suriye’deki savaş nedeniyle olağandan fazla kirlenen doğal yaşam alanı olan kıyıların ve
denizin sürekli temiz tutulması amaçlanmaktadır.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi, deniz
kirliliği ve kıyılar ile ilgili sorunlar ayrı bir önem taşımaktadır. Sanayi,
deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların boşaltılmasının yanı
sıra oluşan deniz kazaları ile de her geçen gün denizlerimiz daha hızlı
kirlenmeye başlamıştır. Hatay İli’nin Akdeniz’e 158 km kıyısı bulunmaktadır. Bu uzun kıyı boyunca birçok faaliyet yürütülmekte ve bu
faaliyetler doğrudan insan sağlığını etkilemektedir. Gerek gemilerin
denize bıraktığı yasadışı atıklar gerekse sınır ve kıyı komşumuz olan
Suriye’deki olumsuz koşullar sebebiyle Asi Nehriyle taşınan kirlilik,
Suriye tarafında kıyılardaki kirliliğin denizdeki akıntılarla kıyı ve denizlerimize taşınması ve gelen mülteci akınıyla mevcuttaki kirletici unsurların beklenenden fazla artış göstermesi denizlerimizdeki kirliliği
çok ciddi boyutlara taşımıştır. Bu kirlilik bölge halkının sağlığı ile birlikte bölgede yaşayan ya da yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren nesli
tehlike altında olan (deniz kaplumbağaları, kum zambakları, İskenderun Kertenkelesi ve Akdeniz fokları gb.) canlıların hayatlarını da olumsuz yönde etkilemekte ayrıca bölgenin turizme açılamamasının da en
büyük sebeplerinden biridir. Kıyı kumullarımız, Yeşil Deniz (Chelonia
mydas)kaplumbağaları ve iribaş (caretta caretta) türü kaplumbağaların yumurtlama alanlarından biridir. Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu canlıların dünya genelinde ender üreme alanlarından biri olan kıyılarımızın bahsedilen sebepler yüzünden kirlenmesi
bu canlıların sahillerimizde yuva yapıp üremelerini engellemektedir.
Ayrıca denizlerimizde yaşayan ve yine nesli tükenmekte olan Akdeniz
Fokları (Monachus monachus) için de deniz temizliği büyük önem
taşımaktadır. Bölgemize has endemik bir tür olan kum zambakları
(Pancratium maritimum) da çevre kirliliğinden etkilenmektedir. Erzin
ilçesi sahilinde görülen İskenderun Kertenkelesi (Acanthodactylus
schreiberi) kumullar üzerinden yaşamını sürdürdüğünden kirlilikten
oldukça etkilenmektedir. Çevre halkının sağlığını ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu canlıların doğal yaşam alanlarını
gerektiği gibi korumak amacıyla temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

Proje Ortakları:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Doğa Sanat Ve Turizm, Samandağ Çevre Koruma Ve Turizm Derneği Derneği

Projenin Süreci :
Deniz kaplumbağaları IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) kriterlerine göre nesilleri tehlike altında olan türler arasında yer almaktadır.
Samandağ sahiline yumurta bırakan yeşil deniz kaplumbağaları (Chelonia mydas) ve caretta carettaların yuvaları Samandağ Çevre Koruma
Derneği ile birlikte kaplumbağa koruma çalışmalarına gönüllü öğrenciler de destek vermektedir.
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Projenin Süreci :
Deniz kaplumbağalarının yaşamını tehdit eden, üremelerini sınırlayan birçok olumsuzluklar bulunmaktadır. Bunlar genel olarak insan
kaynaklıdır. Kumsaldan kum alımları sonucu kumsalın fiziksel yapısı
bozulmakta, kumul alanlarımız gün geçtikçe yok olmakta, kumsalda
bulunan yuvalar su baskını ve erozyona maruz kalarak tahrip olmaktadır. Herhangi bir kumsalda dünyaya gelen deniz kaplumbağası yıllar sonra olgunlaştığı zaman yuva yapmak üzere gene aynı kumsala
gelmektedir. Bu kumsalı yerinde bulamazsa neslini devam ettiremediği bilinmektedir.
Sahillerimizin kirlilik durumları deniz kaplumbağalarını da etkilemektedir. Kaplumbağalar ambalaj atıklarını, plastikleri, çöpleri besin sanıp
yiyerek boğulmaktadır. Atıklar kaplumbağaların yuvalama yapmak
için çukur kazmalarına engel olmaktadır. Yumurtadan çıkan yavrular
atıklara takılarak denize ulaşmada güçlük çekmekte veya bu esnada
yengeç, tilki, kuş, köpek gibi hayvanların yemi olmaktadırlar.
Ayrıca kumsallarımızda bulunan bitki örtüsü de bu kirlilik ve erozyondan kötü yönde etkilenmektedir. Kumsallarımızda yetişen ve nesli tükenmek üzere olan kum zambağı (Pancratium maritimum) bitkisinin
de kirlilikten çok etkilendiği görülmektedir.
Nesilleri tükenmekte olan Akdeniz foku (Monachus monachus), Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı ya da insan
etkinliklerinden uzak kalmış yerleri, tercihen üreme veya barınma işlevleri gören kıyı mağara ve kovuklarına sahip; sessiz ve tenha kayalık
sahilleri yaşama alanı olarak seçen Akdeniz fokları, bu alanların bozulmasından doğrudan etkilenmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Çalışmalarımız sonucunda ilimiz katı atık kirliliği bakımından eskiye
kıyasla daha temiz deniz ve sahillere kavuşmuştur. Daha temiz deniz
ve kıyıların tüm canlıların sağlığı üzerindeki etkileri olumlu olmuştur.
Bu etkiler;
•Atıkların geri dönüşümü
•Doğal yaşama destek
•Çevre bilincini geliştirme
•Sağlıklı yaşam
•Turizm faaliyetlerinin gelişimi ve ekonomiye katkı
Maddeleri şeklinde sıralanabilir.
Binlerce yıllık bir süreç sonunda meydana gelen kumul alanlar insan
faaliyetleri nedeniyle hızla yok olmaktadır. Yapılan temizlik çalışmaları ile nesli tükenmekte olan canlıların ve endemik bitki türlerinin
yaşam alanı olan kumul alanların korunmasına katkı sağlanmaktadır.
Böylelikle doğal hayat korunarak ve yaşam alanlarının geliştirilerek
nesillerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca temizlik çalışmaları sayesinde
çevre, insan ve diğer canlıların sağlığı için daha yaşanılabilir bir ortam
oluşması sağlanmış ve bir sonraki yıl daha temiz bir çevreye ulaşmak
için altyapı oluşturulmuştur. Bu etkiler bölgede turizmin daha aktif
hale gelmesini sağlamış, bölgede yaşayan ve yaşamsal faaliyetlerini
sürdüren nesilleri tükenmekte olan canlıların korunmasına katkıda
bulunulmuştur.

Akdeniz fokunun özellikle beslenmek için ıssız kayalık sahillerin dışına
çıkarak dolaşım alanını genişlettiğini, kumluk, çakıllık kıyılar ve nehir
ağızlarına da uğradığı bilinmektedir. Ancak, Akdeniz fokunun birincil yaşam alanı ıssız ve yapılaşmamış kayalık kıyılardır. Akdeniz fokları
ülkemizde Datça ile Kemer arasında, Alanya ile Taşucu arasında ve
Hatay Samandağ ile Suriye sınırı arasında kalan sahillerde var olma
mücadelesi vermektedir. Kıyılarımızda 100 kadar Akdeniz Foku yaşadığı tahmin edilmektedir.
Yukarıda bahsedilen canlıların yaşamı ve çevre halkının sağlığı açısından önemli olan 7 ay süreyle yapılan deniz temizliği çalışmalarını, 2
adet deniz temizleme teknesi ile denizde askıda halde bulunan atıkları konveyor bant sistemi ile toplayarak yapmaktayız. Kıyı ve plajların
temizliğinde 2 adet kum eleme makinesi ile 2 adet sıkıştırmalı çöp
kamyonu kullanılmaktadır. Temizlik çalışmalarında Samandağ’da 37,
Arsuz’da 26, Dörtyol’da 12, Erzin’de 8 ve Payas’ta 2 olmak üzere toplam 85 personel kıyı ve plajlarda temizlik çalışması yapmaktadır.
1 Nisanda başlayan çalışmalarımız sayesinde; yoğun yaz döneminde
sahillerimiz temiz hale gelmiştir. Hatay ili deniz ve kıyıları 158 km. olup
Erzin, Dörtyol, İskenderun, Payas, Arsuz ve Samandağ sahilinde olmak
üzere 6 ilçede yaptığımız deniz ve kıyı temizliği çalışmalarında 2016
yılında 7 aylık dönemde 610 ton atık toplanmıştır.
Denizlerdeki kirliliğin azaltılması amacıyla başlattığımız çalışmaların
daha verimli olması için balık tutarken balıkçıların ağlarına takılan
atıkların tekrar denize boşaltılması yerine teknede biriktirilmesi ve barınağa geri dönüldüğünde boşaltılması için balıkçı barınaklarına Deniz Atık Konteynerları yerleştirilmiştir. Barınaklarda bulunan konteynırlarda biriktirilen atıklar deniz atıkları toplama aracımız ile bertaraf
tesisine götürülmektedir.
Ayrıca bilinçlendirme ve koruma kapsamında yaptığımız çalışmalar;
İlimizde yaşayan ve nesilleri tehlike altında olan canlıları tanıtan ve
çevre temizliği bilinci aşılayan broşürler hazırlanıp dağıtılmış, yine
aynı bilgileri içiren 50 adet tabela hazırlanarak sahile yerleştirilmiş, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlenmesi adına 1400 adet kırmızı bayrak dikilmiş ve yine halkın dinlenmesi amaçlı üzerlerinde sloganların bulunduğu 40 adet piknik masası ve banklar yerleştirilmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Doğal alanlar ve Biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile İlimiz genelinde tespit ve projelendirme çalışmaları yapılması maddesi kapsamında değerlendirilebilir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Hatay Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
Toplam Maliyet : 2.057.717,75 TL
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İNEGÖL BELEDİYESİ
Oylat Yeşil Enerji

Proje Ortakları:
İnegöl Belediyesi ve Oylat Kaplıcaları A.Ş

Projenin Süreci :
Kömür kullanımından kaynaklı çevre kirliliği ve görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla atık termal suyun değerlendirilerek Oylat A.Ş. tesislerinin ısıtılması için hayata geçirilen çevre dostu Oylat Yeşil Enerji
Projesinin ilk aşamasında bir fizibilite raporu hazırlanarak projenin
yapılabilirliği araştırılmıştır. Bu rapor kapsamında Oylat’ta doğal ortamından çıkan termal suyun ısı enerjisi, tesislerde mevcut bulunan
ısıtma sisteminde kullanılıp kullanılamayacağı, termal tesislerde bulunan binalar için gereken ısı kapasitesi, yalıtım ve izolasyon durumu, kurulacak ısı merkezinin büyüklüğü, kurulacağı alan, projenin
maliyeti ve çevreye sağlayacağı fayda araştırılmıştır. Yapılan tetkik ve
araştırmalar sonucunda atık termal suyun enerji üretiminde kullanılabileceği ve tüm detayların ardından tesisin 3 senede kendini amorti
edeceğinden hareketle projenin hayat geçirilmesine karar verilmiştir.
2015 yılı Kasım ayında fizibilitesi ve projelendirmesi tamamlanan söz
konusu projeye Mayıs 2016’da start verilmiş olup Eylül 2016 tarihinde
sistem devreye alınmıştır.

Projenin Amacı :
Her mevsim farklı güzellikleri ile bir yeryüzü cenneti olarak bilinen ve
şifalı sularıyla hastalara şifa veren Oylat’ta hayata geçirdiğimiz Oylat
Yeşil Enerji Projesi, İnegöl’ümüzün coğrafi konumu bakımından sahip
olduğu şifalı kaynak sularının yeniden değerlendirilmesi, bölgedeki
tesislerin tamamının ısınma ihtiyacının karşılanması ve fosil yakıtın
sıfıra indirilmesi, fosil yakıt tüketiminin sonlandırılmasıyla hava, su ve
toprak kirliliğinin önüne geçilmesi, tesislerde yapılan yıllık ısınma ve
elektrik gideri için harcanan (yaklaşık ortalama) 1.350.000 TL giderden tasarruf edilmesi ve yemyeşil doğasıyla temiz havasıyla çevre
dostu bir turizm merkezi oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- Uludağ eteklerinde yer alan, 4 mevsim farklı güzelliklere sahip olan
Oylat’ın doğadan 41 derece olarak çıkan ve hiçbir soğutma işlemi
görmeden kaplıca hamamlarına gönderilen şifalı termal suyu çok
sayıda hastalığa deva olmasının yanı sıra Yeşil Enerji Projesiyle enerji
üretimine de katkı sağlamaktadır.
- Oylat Yeşil Enerji Projesi termal suyun en faydalı şekilde kullanılması
noktasında Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahiptir.
- Sistem bölgedeki tesislerde kullanılan günlük 4300 ton kapasiteye
sahip suyun yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Oylat Yeşil Enerji Projesi İnegöl Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planında yer almamasına rağmen gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda İnegöl Belediyesi’nin hissedarı olduğu ve Yönetim Kurulu
Başkanlığını Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Oylat A.Ş. işbirliği
ile yapılmıştır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi : 1.400.000 TL
Finansman : Oylat Kaplıcaları A.Ş. tarafından finanse edilmiştir.

- Projenin en önemli özelliği ise yılda 450 ton olan kömür kullanımının sona ermesi ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik sağladığı
faydadır.
- Sistem içerisinde bulundurduğu özellik sebebiyle Oylat A.Ş.’nin aydınlatma, ısınma ve diğer ihtiyaçları için kullandığı elektriği üretme
imkanı vermesi ile bölgede kullanılan elektriği bedelsiz hale getirmiştir. Hatta ilerleyen zamanda Oylat A.Ş üretilen fazla elektrikten para
kazanır hale gelecektir.
- Proje enerji verimliliği, çevre kirliliğini giderme, işletmeye sağlayacağı maddi katkı, müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti anlamında birçok faydayı bünyesinde birlikte barındırması bakımından
katma değeri yüksek olan bir projedir.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Deniz Yüzeyi Temizliği

Bu proje ile kaynakların ve zamanın verimli kullanılmasıyla İstanbul’da
sürdürülebilir deniz yüzeyi temizliği sağlanarak sağlıklı deniz ve sağlıklı şehir hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:
Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.

Projenin Süreci :
İstanbul deniz şartlarına uygun olarak ve yerli imkânlarla yaptırılan 7
adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT), 2014 yılı başı itibari ile
hizmet vermeye başlamış ve resmi açılışları İstanbul Büyükşehir Belediyemizce yaptırılan birçok çevre yatırımlarının hizmete alındığı toplu
açılış töreninde gerçekleştirilmiştir.
Olağan zamanlarda temizlik faaliyetlerini sürdüren DYT’ler; acil müdahale gerektiren olağanüstü zamanlarda gelen bildirimleri değerlendirmek sureti ile kirliliğin olduğu bölgeye intikal ederek müdahalede bulunmaktadır.
İstanbul deniz sınırları içerisinde Marmara Kıyıları, Haliç ve Boğaz bölgesinde, özel tasarım 7 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYT)
ile her gün deniz yüzeyinde ve dere ağızlarında bulunan pet şişe, ekmek, ambalaj atığı, ahşap ve plastik içerikli yüzer atıklar toplanarak
düzenli depolama alanlarına ulaştırılmaktadır.

Projenin Amacı :
Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin
ziyaret ettiği, ülkemizin nüfus, ekonomi, sosyal ve kültürel açıdan en
zengin, dünyanın da en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’umuzda denizlerimizin temiz tutulması büyük önem arz etmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak çevre bilincinin arttırılmasına ve deniz kirliliğinin azaltılmasına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup kimi
zaman okullar, kimi zaman da sivil toplum kuruluşları ile birçok farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, deniz ortamı
ve denizde yaşayan canlılar bakımından da olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Denizde yayılan çöpler, görüntü kirliliğine sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu atıkların bünyesinde bulunan zararlı maddeler
sebebiyle de deniz canlıları açısından tehlike oluşturmaktadır.
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Sahil ve kıyılara yerleştirilen kamera görüntüleri, izleme ve kontrol
merkezinde 24 saat boyunca takip edilmekte olup; tespit edilen
atıklar, bölgeye en yakın ekibin yönlendirilmesi ile deniz yüzeyinde
dağılmalarına mahal verilmeden temizlenmektedir. Deniz kirliliği ile
etkin mücadele edilerek çöplerin zararlı etkileri en aza indirilmektedir.
Böylelikle İstanbul deniz sınırlarını oluşturan 5 milyon m²’lik bir alan,
teknolojinin son imkanlarından faydalanmak suretiyle temizlenerek,
gelecek nesillere daha yaşanılabilir denizler bırakmak için çaba sarf
edilmektedir.

Son yıllarda dünya genelinde artan küresel ısınma ile birlikte oluşan
iklim değişiklikleri zaman zaman İstanbul’umuzda da etkisini göstermekte olup ani sağanak ve dolu yağışları ile bir takım olumsuzluklara
neden olmaktadır. Bu yağışların meydana getirdiği taşkınlar ile denize
taşınan özellikle ağaç dalları ve diğer atıklar DYT’ ler ile programlı bir
çalışma kapsamında toplanarak deniz yüzeyinde daha fazla yayılmalarının önüne geçilmektedir. Bu çalışmalar ile deniz yüzeyinden günlük 175 m³’ e kadar atık toplanabilmektedir.

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesinin ( MARPOL-73/78), 5. maddesi gemilerden atılan
çöpler ile kirlenmenin önlenmesi kuralları hususlarını içermektedir.
Büyükşehir Belediyemizce gerekli kontroller yapılmakta, gemilerde
bulunan atıklar özel tekneler ile alınarak denize deşarjı önlenmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Denizde yüzer halde bulunan çöpler görüntü ve çevre kirliliğine
yol açmakla beraber, çöplerden yayılan zararlı kimyasallar da deniz
içerisindeki ekosisteme zarar vermekte, deniz canlıları için de ciddi
riskler oluşturmaktadır. Atıklar, suda kalıcı kirliliğe neden olabileceği,
insanlar ve hayvanlar açısından tedavisi zor ya da imkânsız hastalıklara neden olabileceği, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini
bozabileceği görülmektedir. Temizlik çalışmaları ile bu risklerin önüne geçilmektedir.
Deniz yüzeyi temizlik tekneleri ile yapılan temizlik çalışmaları, balıkçılık faaliyetleri ve deniz ulaşımının yerine getirilmesinde çöp kaynaklı
sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Böylece ekonomik kayıplar da önlenmiş olmaktadır.
Temizlik çalışmaları ile sağlanan faydalardan biri de deniz ortamındaki çöplerin İstanbul’da bulunan 100’ ü aşkın plaj ve yüzme alanlarına
ulaşmadan DYT’ ler ile alınarak bertaraf tesislerine ulaştırılmasıdır.
2 denize ve Haliç’ e sahip olan İstanbul’umuzda yıl içerisinde birçok
ulusal ve uluslararası su sporları, yüzme yarışları gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Kentimizin ve Ülkemizin Uluslararası arenada tanıtımında büyük katkısı olan bu tür faaliyetler öncesi
DYT’ler ile gerekli temizlik çalışmaları yapılarak temiz bir ortamın oluşumuna katkıda bulunulmaktadır.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı içerisinde,
Çevre Yönetimi ana hizmet alanı altında tanımlanan “Sürdürülebilir Çevre Gelişimine Katkı Sağlamak” stratejik amacı bulunmaktadır.
Bu stratejik amaç adı altında “Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik
Uygulamalar Geliştirmek” stratejik hedefi tanımlanmış ve “Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı” performans göstergesi ile çalışmalar takip edilmektedir. Ayrıca stratejik planda, belirtilen amaç ve
hedeflere ulaşmak için, İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin
Temizlenmesi Hizmeti planlanmış ve her yıl yatırım programında bu
hizmete rutin faaliyet olarak yer verilmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmeti kapsamında yerine getirilmekte olup,
proje finansmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile karşılanmaktadır.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İzmir Büyük Körfez
Sağlıklı Şehirler

En İyi Uygulama
T.C
Yarışması 2017
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“İZMİR BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ”
SAĞLIKLI ÇEVRE
Projenin Amaçları
2000’li yıllar itibariyle “Büyük Kanal
Projesini tamamlayarak körfeze kirletici
girdisini önleyen ve bu kapsamda sorumlu
olduğu
atıksu
deşarj
standartlarını
tümüyle
sağlayan
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, deniz
suyu kalitesini daha da iyileştirerek
“Yüzülebiliriz Körfez” hedefine ulaşmak,
Körfezdeki
doğal/sulak
alanların
sürdürülebilirliğini sağlamak ve İzmir
Körfezi’nin Ekoljik değerini arttırmaktır.

Projenin Önemi

2000 YILI ÖNCESİ
İZMİR KÖRFEZİ

Tüm projelerin tamamlanması
halinde halinde İzmir Büyük
Körfez Projesi hayata geçirilmiş
olacak,
körfezle
buluşan
ve
körfezi her anlamda kullanan
halkımız
en
iyi
projenin
uyguladığı sağlıklı şehirlerden
biri
olan
İzmir’de
yaşama
ayrıcalığına ulaşacaktır.

2017 YILI
İZMİR KÖRFEZİ
“Büyük Körfez Projesi”
genel başlığı altında toplanan
projeler kümesi kapsamında
“YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ”
ana hedefimizdir.

YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ
ARITMA TESİSLERİMİZ

METEOŞİOGRAFİK GÖZLEM İSTASYONLARIMIZ

2014 YILINDA YAYINLANAN
TUiK 2012 YILI VERİLERİNE GÖRE;

Matematiksel modele gerçek
zamanlı
veri
akışının
sağlanabilmesi için KaraburunBüyükada, Foça-Deveboynu,
Güzelbahçe-AAT ve Pasaport
İskele'de Otomatik Meteoroloji
İstasyonu ve Akıntı Ölçüm
Cihazları'nın
kurulumu
tamamlanmış olup; Ocak 2013
itibariyle gözlem sisteminden
düzenli olarak veri akışı
sağlanmaya başlamıştır.

2015 yılında toplam arıtılan su miktarı 316
milyon metreküp’tür.
İzmir’in Avrupa
Standartlarında
İzmir - Türkiye
Atıksu Arıtma
Alanındaki Payı
Nüfus Oranı
% 5,3 İZMİR

% 94,7 DİĞER İLLER

TARAMA GEMİLERİMİZ
İZSU RÖMORKÖRÜ

İMBAT
İZMİR

İZSU TARAMA GEMİSİ

MELTEM
İZMİR

- Körfezin doğal yapısına uygun koruma/kullanım dengesinde planlanmasını sağlamak amacıyla; körfezde sirkülasyon kanalı açılması,
derinleştirme çalışmaları, gelecekteki kıyı tasarımı vb. mühendislik uygulamalarında temel oluşturmak üzere akıntı modelinin belirlenmesi,

% 21 İZMİR
% 79
DİĞER
İLLER

İzmir Toplam Atıksu Arıtma Tesisi açısından ileri
Biolojik Atıksu Tesisi sayısı açısından Türkiye’de
ilk sıradadır.

KÖRFEZ HER GEÇEN GÜN YENİLENİYOR HAYAT BULUYOR
KÖRFEZDEKİ CANLI YAŞAM

DENİZİ İLE BARIŞIK İZMİR

İZMİR HALKI KÖRFEZLE BULUŞUYOR
1900 YILLARI
İZMİR KÖRFEZİ
VE LİMANI

İzmir
Körfezi
ve
Limanı
Rehabilitasyon Projesi, özellikle
çevre değerlerini artırmaya ve
Yüzülebilir
Körfez
hedefini
gerçekleştirmeye yönelik olup,
Proje’nin gerçekleşmesi halinde
bölgede her geçen gün artan
liman talebi kapasite artırımı da
karşılanmış olacaktır.

PROJENİN EKOLOJİK - SOSYOEKONOMİK FAYDALARI

2000 YILLARININ İZMİR KÖRFEZİ VE LİMANI

Sirkülasyon Kanalı’nın taranması ve tarama
malzemesinin geri kazanımı ve değerlendirilmesi
işlemi; Körfeze temiz su girişi ve akıntı hızları
artacağından hem su kalitesinde ve biolojik
çeşitliliğinde hem de bölgenin eko sisteminde
iyileştirme sağlanacağından çevresel ve ekolojik fayda
sağlayacaktır.
Navigasyon Kanalı’nın taranması, yarım kalan II.
kısım
konteyner
terminalinin
inşaatının
tamamlanması ve Liman Gelişim Planı kapsamında
yapılacak dolgu ve rıhtım öteleme çalışmaları ile
Limanının kapasitesinin artırılması amaçlandığından,
İzmir Limanının ülke ekonomisine katkısı olacaktır.

Proje Mülkiyeti: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü

sucul ortamın değer kaybetmesinin ve mevcut koşullarda görülen
karasallaşmanın engellenmesi; böylece karasal ve sucul ekosistemin
çok daha sağlıklı bir yapıya dönüşmesine olanak sağlanması,

Proje Bütçesi ve Kaynakları: İzmir Büyükşehir
Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü kaynakları

Projenin Amacı :
2000’li yıllar itibariyle “Büyük Kanal Projesi”ni tamamlayarak körfeze
kirletici girdisini önleyen ve bu kapsamda sorumlu olduğu atıksu deşarj standartlarını tümüyle sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU
Genel Müdürlüğü, deniz suyu kalitesini daha da iyileştirerek “Yüzülebilir Körfez” hedefine ulaşmak, körfezdeki doğal/sulak alanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve İzmir Körfezi’nin ekolojik değerini arttırmak amacıyla “İzmir Büyük Körfez Projesi”ni hazırlamıştır.

- İzmir Körfezi’ni besleyen ana derelerin körfeze mansaplandıkları
kesimlerde gerek yağışlarla beraber dere yataklarına gelen teresubat
gerekse deniz ortamının gel-git hareketleri ile dere ağzına malzeme
geri beslemesi nedeniyle dere tabanlarında ve derelerin körfeze döküldüğü alanda malzeme birikiminin önlenmesi, bu sayede derelerdeki hidrolik akışın rahatlatılarak olası sel ve taşkın risklerinin önüne
geçilmesi,
- İzmir Körfezi’ne boşalan derelerdeki akıntı değişimlerinin ve katı
madde yükünün gerçek zamanlı olarak takip edilmesi, böylece derelerin akış karakteristiklerini izleyerek hem yağış dönemlerinde olası
taşkın risklerinin önlenmesi.
İdaremiz, tüm bu çalışmalar sayesinde İzmir Körfezi’ni doğru bir planlama ile yönetmek, ekolojik değerleri ön planda tutarak sürdürülebilir
bir kentsel gelişim sağlamak, körfezin yapısına en uygun kullanım
alanlarını oluşturmak ve İzmir Halkını Körfez’le yeniden buluşturmak
hedefindedir.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak İdaremizce İzmir Büyük Körfez Projesi
çerçevesinde hayata geçirilecek projelere ilişkin alt hedefler belirlenmiştir:
- İzmir Körfezi’nin mevcut su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve
gerek karasal gerekse sucul ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
- Körfez genelinde bütünsel bir geri dönüşüm yaratılması,
- Deniz suyu kalitesinin yükseltilmesi ve özellikle karasallaşma nedeniyle niteliği bozulmakta olan Gediz Deltası Sulak Alanı ile İzmir İç ve
Orta Körfezi kuzey kıyılarında sudaki oksijen miktarının arttırılarak
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü
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Bu kapsamda; kamu yararı gözetilerek İzmir Körfezi’nin ekolojik ve
ekonomik değerini arttırmak, bütünleşik bir planlama ve yönetim
sürecini olanaklı kılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü ile İdaremiz
arasında 2011 yılında bir işbirliği protokolü imzalanmış ve İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ne ait ÇED Raporu hazırlanmıştır.
Ayrıca Gediz Deltası’nın kuzeyinde İzmir Kuş Cenneti sahasında bulunan ancak zorlu deniz şartları ve meteorolojik etkenlerle giderek doğal vasfını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Homa Dalyanı’nın
rehabilitasyonu amacıyla yürütülen ve 2016 yılında tamamlanan çalışmalarda toplam 209.024,5 m3 tarama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Projenin Süreci :
Büyük Körfez Projesi kapsamında;
İzmir Körfezi’nin kuzey kıyılarındaki akıntıyı olumsuz etkileyen Ragıppaşa Dalyanı’nın 7km’lik duvarlarının su yüzeyindeki bölümleri 2000
yılında yıkılmış, 2014 yılına kadar da dip yapılarının kaldırılması çalışmalarında yaklaşık 1.243.600 m3 tarama gerçekleştirilmiştir.

İzmir Körfezi’ni besleyen ana derelerden Meles ve Arap derelerinin
kesiştiği noktadan Meles membaına doğru yaklaşık 34.000 m2 alanda
zemin düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öte
yandan körfeze boşalan ana derelerdeki akıntı değişimlerini ve katı
madde yükünü gerçek zamanlı olarak takip etmek üzere Meles, Manda, Bostanlı ve Bornova derelerinde 4 adet Akım Gözlem İstasyonu
kurulmuştur.
Ayrıca yine Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında deniz suyu, sedimenti
ve su canlıları analiz edilerek izlenmekte olup; körfezde su kalitesi ve
biyolojik çeşitliliğin gün geçtikçe arttığı ortaya konulmaktadır.

Körfezi besleyen dere havzalarında toplam 6.650 ha alanda 164.000
adet fidan dikilmiş; ayrıca sel ve erozyonu önleyici sanat yapıları imal
edilmiştir.
İç körfeze boşalan dere yataklarında ve ağızlarında periyodik bakım,
temizlik ve dip tarama çalışmalarıyla karasallaşmaya etken olan unsurlar önlenmeye çalışılmaktadır.
Körfezdeki akıntı rejiminin gerçek zamanlı olarak izlenmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile
2011 yılından bu yana gerçek zamanlı meteo-oşinografik gözlem
verilerine dayalı matematiksel modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Modelleme projesi doğrultusunda İdaremizce Karaburun, Foça, Pasaport, Bostanlı ve Güzelbahçe’de Meteo-Oşinografik Gözlem İstasyonları kurulmuştur. Güneş panelleri ve bataryaları sayesinde yenilenebilir temiz enerji ile çalışabilen bu istasyonlar, izlenen parametreler ve
hizmet ettiği model göz önüne alındığında, Türkiye’de kurulan ilk, tek
ve en kapsamlı sistem niteliğindedir.
Matematiksel modele göre; TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Körfez’in güney aksı boyunca açılacak olan Navigasyon Kanalı ile körfeze
temiz su girişinin artacağı; İdaremiz tarafından kuzey aksında açılacak
Sirkülasyon Kanalı sayesinde de ekolojik açıdan daha hassas olan kuzey kıyıları ve Gediz Deltası Sulak Alanı boyunca Körfez’e giren temiz
suyun miktarının ve dolaşımının hızlanması; böylece sulak alan potansiyeli ile önemli bir doğal değer olan bu yöredeki su kalitesinin ve
ekolojik çeşitliliğin artacağı belirlenmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Ragıppaşa Dalyanı ve körfezin kuzey kıyılarına boşalan dere ağızlarında yürütülen çalışmalar sonucunda körfezin bu bölümündeki su
akıntılarının etkinliği belirgin düzeyde artmıştır.
TCDD Genel Müdürlüğü ile İdaremiz arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon
Projesi ÇED Raporu” 15.04.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup; proje için
gerekli izin ve onayların tamamlanmasıyla 21.09.2016 tarihinde “ÇED
Olumlu Kararı” alınmıştır. ÇED Raporu kapsamında çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Güneyde TCDD tarafından Navigasyon Kanalı, kuzeyde İdaremiz tarafından Sirkülasyon Kanalı açılması ile hem körfezin hem de limanın
ekonomik ve ekolojik değeri artacaktır.
Sirkülasyon Kanalı’ndan çıkarılacak tarama malzemesinin inşaat sektöründe kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce yapılan araştırma projesi sonucunda, tarama malzemesinin çeşitli ön işlemler
sonrası agrega, asfalt dolgu malzemesi gibi alanlarda kullanılabilirliği
ortaya konulmuştur.
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Yine aynı malzemenin zirai faaliyetlerde doğrudan veya dolaylı kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nce
yapılan araştırma projesi sonucunda, çıkarılacak tarama malzemesinin ön işlem sonrasında arazi iyileştirme, şev stabilizasyonu, sulak alan
oluşturma gibi çeşitli zirai faaliyetlerde kullanılabileceği, ayrıca bazı
bitki ve ağaç türlerinin yetiştirilebilmesi için uygun ortam oluşumuna
olanak sağlayacağı belirtilmiştir.
Homa Dalyanı’nda yürütülen çalışmalarda 1250 m kuzey kanalı açılmasının yanı sıra, 2820 m dalyan duvarı güçlendirmesi yapılmış; ayrıca dalyan içinde zaman içinde yok olan adacıklar taranan malzeme
ile yeniden oluşturulmuş, kuşların üreyebileceği toplam 10.000 m2
büyüklüğünde adacıklar yaratılarak dalyan hem kuşlar hem de su
canlıları için eski haline kavuşturulmuştur.
Meles, Manda, Bostanlı ve Bornova derelerinde kurulan Akım Gözlem
İstasyonlarından alınan veriler ışığında oluşturulan akım anahtar eğrileri DSİ 2.Bölge Müdürlüğü tarafından incelenerek onaylanmıştır. Bu
sayede 2014 yıl sonu itibariyle istasyonlardan debi ölçümleri gerçek
zamanlı olarak izlenmeye başlanmıştır.

Buna göre: Stratejiler;
•Körfezi koruyarak
•Körfez su kalitesini izleyerek
•Araştırma projeleri yaparak
•Meteo-oşinografik verileri izleyerek
•Körfez taraması yaparak
•Performans Göstergeleri
•Körfezden alınan numune sayısı (adet)
•Analizi yapılan parametre sayısı (adet)
•Karasallaşan kıyı alanlarında yapılan tarama miktarı (m3)
•İzlenen meteo-oşinografik veri sayısı (adet)
•Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)
şeklinde tanımlanmıştır.
İzmir Körfezi su kalitesinin iyileştirilmesi ve ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarımız, aşağıda belirtilen planlardaki gelişme
eksenleri stratejik öncelikler ve hedefler ile uyumlu olarak sürdürülmektedir:

Tüm bu projelerin tamamlanması halinde İzmir Büyük Körfez Projesi hayata geçirilmiş olacak, körfezle buluşan ve körfezi her anlamda
kullanan halkımız en iyi projenin uygulandığı sağlıklı şehirlerden biri
olan İzmir’de yaşama ayrıcalığına ulaşacaktır.

- 10. Kalkınma Planı, “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” gelişme ekseni, “Kentsel Altyapı”, “Çevrenin Korunması” hedefleri.
- KENTGES (2010-2023), “Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin
Artırılması” gelişme ekseni, “Doğal ve Kültürel Varlık ve Değerlerin
Korunmasını Sağlamak”, “Kentlerde, Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı
Oluşturmak” hedefleri.
- İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı, “Güçlü Ekonomi” gelişme ekseni,
“Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu” stratejik önceliği, “Temiz
Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Kullanımına Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi” hedefi.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
“Yüzülebilir Körfez” hedefine yönelik olarak İzmir Körfezi su kalitesinin
iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar İZSU Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda “Atıksu ve Taşkın Yönetimi” stratejik
alanı çerçevesinde “Stratejik Hedef 2-2-2: İzmir Körfezi’ni Korumak,
Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek
Olmak” başlığı altında yer bulmaktadır.

- İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı, “Yüksek Yaşam Kalitesi” gelişme
ekseni, “Sürdürülebilir Çevre” stratejik önceliği, “Sürdürülebilir Atıksu,
İçme ve Kullanma Suyu Yönetiminin Sağlanması”, “İzmir’de Hassas
Ekosistemlerdeki Biyoçeşitliliğin Korunması” hedefleri; “Kaliteli Kentsel
Yaşam” stratejik önceliği, “Sürdürülebilir Bütüncül Kıyı Yönetimi Sağlanması, İzmir’in Deniz İle İlişkisinin Güçlendirilmesi” hedefi.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
2011 yılında imzalanan “İzmir Limanı Tarama Tevsii ve İzmir Körfezi Tarama İşlerinde ÇED Yönetmeliği ve Tarama Malzemesi Bertarafı
Hususunda İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol” kapsamında; bedelin
%50’si TCDD Genel Müdürlüğü, %50’si İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ödenmiştir.
www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı
Ağaçlandırması

Sağlıklı Şehirler

En İyi Uygulama
T.C
Yarışması 2017
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“TAHTALI BARAJI MUTLAK KORUMA ALANI AĞAÇLANDIRMASI”
SAĞLIKLI ÇEVRE
Projenin Amaçları

BARAJ GÖLÜNE YEŞİL KUŞAK

Tahtalı Barajı Koruma Alanının evsel,
endüstriyel ve tarımsal kirleticilerden
kaynaklanan su kirlenmelerine neden olan
yapılaşma baskısını ve bu alanların
endüstriyel
ve
tarım
alanı
olarak
kullanılmalarını
engellemek,
çevre
güzelleştirmesi ile birlikte yeşil alan miktarını
arttırmak, toplum sağlığı ve benzeri kollektif
hizmetlerdir.

Projenin Önemi
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı
Ağaçlandırma Projesi ile 2001
yılından günümüze kadar tarımsal
araziler kamulaştırılarak toplamda
640 hektar alan ağaçlandırılmış ve
1.020.000 fidan dikimi yapılarak
yeşil kuşak oluşturulmuştur.

1.020.000
FİDANA ULAŞILDI
640 HEKTAR
AĞAÇLANDIRILDI

Ayırt Edici Özelliği
Ağaçlandırma neticesinde toprak erozyonunun
önlenmesi ile Baraj Gölüne yüzeysel akışla gelen
sedimentlerin, göle 300 metrelik mutlak koruma
alnında kalması ile Tahtalı Barajının ekonomik su
ömrünün uzatılması ve toprakların korunmasına
katkı sağlanmasıdır

“Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari amaçlı olmaması koşulu ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.” hükümleri
gereği Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’nın büyük bölümü kamulaştırılarak ve etrafı çitle çevrilerek ağaçlandırılmıştır.
Ağaçlandırma çalışmalarına 2001 yılında başlanılarak 2004 yılına kadar
380.000, 2004 yılında 60.000, 2007 yılında 10.000, 2010 yılında 52.000,
2011 yılında 39.000, 2012 yılında 61.000 adet, 2013 yılında 122.000,
2014 yılında 76.000, 2015 yılında 180.000, 2016 yılında 40.000 olmak
üzere toplam 1.020.000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı
sonunda 50.000 adet fidan dikimi yapılması planlanmıştır.

Projenin Sürdürülebilirliği
İzmir halkının %40 su ihtiyacını karşılayan Tahtalı
Baraj Havzasının kirlilikten korunması, su
havzasından halka uzun yıllar sağlıklı su temin
edilmesi ile, halkımız en iyi projelerin uygulandığı
sağlıklı şehirlerden biri olan İzmir’de yaşama
ayrıcalığına ulaşacaktır.

Projenin Sağlıklı Çevre Açısından Önemi
İzmir'e sağlıklı ve temiz içmesuyu sağlanması için su
kaynaklarının ve çevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

Proje Mülkiyeti: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü

Proje Bütçesi ve Kaynakları: İzmir Büyükşehir
Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü kaynakları

Projenin Amacı :
Tahtalı Barajı havzasında yapılan ve yapılacak ağaçlandırmaların ana
amacı, bol, kaliteli ve sağlıklı temiz su üretebilmek için, erozyonu önleyecek bir özelliğe sahip, su tüketimi düşük olan doğal ağaç türlerine
ağırlık verilen ve hidrolojik işlevi ön planda gelen bir ekosistem oluşturmaktır. İkincil amaç ise; evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerden
kaynaklanan su kirlenmelerine neden olan yapılaşma baskısını ve
bu alanların endüstriyel ve tarım alanı olarak kullanılmalarını engellemek, çevre güzelleştirmesi ile birlikte yeşil alan miktarını arttırmak,
toplum sağlığı ve benzeri kollektif hizmetlerdir.

Projenin Süreci :
“İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’nin 4.B.2 maddesi; “Mutlak
koruma alanı İZSU Genel Müdürlüğünce bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki tüm yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre mutlak koruma alanının
tamamı ya da gerekli görülen yerler çitle çevrilir.”, ve 4.B.3 maddesi
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Mutlak koruma alınarak kamulaştırılmış olan ve daha önce tarım alanı olarak kullanılan alanların ağaçlandırılması sureti ile barajın çevresinde yeşil bir koruma bandı oluşturulması, böylece yüzeysel akışla
gelen teressubatın bu bantta tutulması amaçlanmıştır. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırma Projesi ile bugüne kadar 640
hektarlık alanda ağaçlandırma yapılarak göl alanı çevresinde yeşil
bir kuşak oluşturulmuştur. Mutlak koruma alanının kamulaştırılması
ve ağaçlandırılması ile bu alandaki tarımsal faaliyetler sonlandırılmış
olduğundan, Tahtalı Barajından İzmir ve İlçelerine temiz ve sağlıklı
içme suyu temini için bu alandaki tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan
kimyasal kirliliğin önlenmesi sağlanmıştır. Ağaçlandırma neticesinde
toprak erozyonunun önlenmesi ile Baraj Gölüne yüzeysel akışla gelen sedimentin bu bantta tutulması ile Tahtalı Barajının ekonomik su
ömrünün uzatılmasına ve toprakların korunmasına da katkıda bulunulmuştur.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik Amaç 1-1: İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma
Suyu Sağlamak
Stratejik Hedef 1-1-1: Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su
Kaynaklarını Korumak

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
3.075.000 TL - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü
Kaynakları
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

KADIKÖY BELEDİYESİ
“Atık Getirme Noktalarımız Mobil
Uygulaması”
Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Ödülü 2017

KADIKÖY BELEDİYESİ
ATIK GETİRME NOKTALARIMIZ MOBİL UYGULAMASI PROJESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Proje Bilgisi
2015 yılı sonunda başlatılan Geri Dönüşüm Buradan Başlıyor Projesi kapsamında belirlenen mahallelere
yerleştirilen ambalaj, cam ve elektronik atık kumbara adreslerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına
yönelik 2016 yılında bu haritaları mobil uygulamaya taşımak ve vatandaşlara en yakın/uygun atık
noktalarını belirleyerek adres tarifi verme fikrini geliştirerek, 29 Aralık 2016 tarihinde Atık Getirme

2015 yılı sonunda başlatılan Geri Dönüşüm Buradan Başlıyor Projesi kapsamında belirlenen mahallelere yerleştirilen ambalaj, cam ve
elektronik atık kumbara adreslerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına
yönelik 2016 yılında bu haritaları mobil uygulamaya taşımak ve vatandaşlara en yakın / uygun atık noktalarını belirleyerek adres tarifi
verme fikrini geliştirerek, 29 Aralık 2016 tarihinde Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması Projesi başlatılmıştır.

Noktalarımız Mobil Uygulaması Projesi başlatılmıştır.
Kadıköy'de toplanan evsel çöpler dışında bulunan geri dönüştürülebilen atık miktarlarını arttırmak,
vatandaşın atık toplama kumbara ve konteynerlarına daha fazla atık atmasını sağlamak, atık toplama
noktalarının bilinirliliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla hazırlanan Mobil Uygulama Projesinde
aynı zamanda uygulamada bulunan “Hangi Atık Nereye Atılmalıdır?” ve “A'dan Z'ye Evimizde ki
Atıklar” bilgi sayfaları ile konuyla ilgili bilincin oluşturulması ve geliştirilmesi de hedeflenmiştir.

Tüm atıkların bütüncül olarak ortak bir uygulama
içerisinde yer aldığı, halkın ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt
veren mobil uygulama projesi ile halkımız hem atıklar
konusunda bilgilendirilmekte hem de kendilerine en yakın
atık toplama noktasına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Türkiye’de Bir İlk!
İlçede belirli noktalara yerleştirilen 129 adet ambalaj atık kumbarası, 360 adet cam ambalaj atık
kumbarası, 44 adet bitkisel atık yağ bidonu, 17 adet elektronik atık konteyneri, 2 adet evsel atık ilaç
toplama kutusu ve 184 adet atık pil toplama kutusu ile devam eden faaliyetleri vatandaşlarımızın
evlerinde biriktirdikleri atıkları kolaylıkla getirip atmaları için uygun noktalara yerleştirilmektedir.
Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması kendi kategorisinde Türkiye’nin ilk mobil uygulaması olma
özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte uygulama içerisindeki bilgi kanalları ile hızlı ve kolay şekilde
vatandaşla iletişim kurma becerilerinin geliştirilerek çözüme en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır.
Bu kanallar ise uygulaması içerisinden direk konusunda uzman birim personellerine mail atma ve
telefonla arama şeklinde olmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan Mobil Uygulaması kullanıcıların

Kadıköy’de toplanan evsel çöpler dışında bulunan geri dönüştürülebilen atık miktarlarını arttırmak, vatandaşın atık toplama kumbara
ve konteynerlarına daha fazla atık atmasını sağlamak, atık toplama
noktalarının bilinirliliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla hazırlanan Mobil Uygulama Projesinde aynı zamanda uygulamada bulunan “Hangi Atık Nereye Atılmalıdır?” ve “A’dan Z’ye Evimizde ki Atıklar”
bilgi sayfaları ile konuyla ilgili bilincin oluşturulması ve geliştirilmesi
de hedeflenmiştir.

konum bilgilerini alarak hızlı ve basit şekilde kendilerine en yakın atık noktasını bulmalarını

Proje Ortakları:

sağlamaktadır.

Kadıköy Belediyesi tarafından geliştirilen projenin mobil yazılım hizmeti BO Development Office tarafından hazırlanmıştır.

Öncelikle uygulama internete bağlı bir mobil telefon ya
da tablete indirilmekte; daha sonra kişinin bulunduğu
konuma en yakın atık noktasına erişimi sağlamaktadır.
Uygulama telefondan ya da tabletlerden bulunduğunuz
konumu kullanarak, hızlı ve kolayca en yakın Atık
Noktasının bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Mülkiyeti: Kadıköy Belediyesi

Proje Yürütücüsü: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Projenin Amacı :
Kadıköy Belediyesi, İlçe genelinde 2000 yılından beri çevre kirliliğini
azaltmak, düzenli depolama sahalarının kullanım ömrünü uzatmak,
ekonomiye katkıda bulunmak, enerji verimliliğini sağlamak ve küresel
ısınmayı yavaşlatmak amacıyla başlattığı atık yönetimi çalışmalarına;
atık yönetmelikleri, sistemde sürekliliğin sağlanabilmesine yönelik alınan Meclis Kararları ve yapılan kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları ile çalışma ortaklarının desteği ile devam etmektedir.
İlçede geri dönüşümü mümkün olan atıklar haftalık periyotlar halinde adreslerden teslim alınmakta bu sistemin yanı sıra; İlçede belirli
noktalara yerleştirilen atık toplama kutuları / konteynerleri ile de atık
toplama faaliyetleri sürdürülmektedir.
Halkın kolay ulaşabileceği lokasyonlara yerleştirilen atık noktalarına
vatandaşlarımızın evlerinde evsel atıklarından yani çöplerinden ayrı
olarak biriktirdikleri atıkları getirip atmaları ve noktaların bilinirliliğini
arttırmak amacıyla daha önce web sayfamız üzerinden Atık Kutum
Nerede? Harita Uygulaması hazırlanmıştır.
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Projenin Süreci :
29 Aralık 2016 tarihinde hayata geçirilen Kadıköy Belediyesi Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması Projesi Türkiye’de ilk kez bir
yerel yönetim olarak Belediyemiz tarafından halkın hizmetine sunulmuştur.
2000 yılından bugüne geri dönüşümü mümkün olan atıklar konusunda çok sayıda proje geliştiren ve halkın bu konuda duyarlılığının
arttırılmasına yönelik çok sayıda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştiren belediyemiz, İlçe sınırları içerisinde yer alan ambalaj, cam ambalaj, bitkisel atık yağ, atık pil, elektrikli elektronik eşya
ve evsel atık ilaç toplama noktası adreslerine; hızla gelişen ve tercih
edilen teknolojiye uyumlu bir şekilde kısa sürede ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak, Getirme Noktalarımız Mobil
Uygulaması Projesini geliştirmiştir.
İlçede geri dönüşümü mümkün olan atıklar haftalık periyotlar halinde adreslerden teslim alınmakta ve bu sistemin yanı sıra; İlçede belirli noktalara yerleştirilen 129 adet ambalaj atık kumbarası, 360 adet
cam ambalaj atık kumbarası, 44 adet bitkisel atık yağ bidonu, 17 adet
elektronik atık konteyneri, 2 adet evsel atık ilaç toplama kutusu ve
184 adet atık pil toplama kutusu ile devam eden faaliyetleri vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atıkları kolaylıkla getirip atmaları için
uygun noktalara yerleştirilmektedir.
Tüm atıkların bütüncül olarak ortak bir uygulama içerisinde yer aldığı,
halkın ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt veren mobil uygulama projesi ile
halkımız hem atıklar konusunda bilgilendirilmekte hem de kendilerine en yakın atık toplama noktasına kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Öncelikle uygulama internete bağlı bir mobil telefon ya da tablete
indirilmekte; daha sonra kişinin bulunduğu konuma en yakın atık
noktasına erişimi sağlamaktadır. Uygulama telefondan ya da tabletlerden bulunduğunuz konumu kullanarak, hızlı ve kolayca en yakın
Atık Noktasının bulunmasına yardımcı olmaktadır.
Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması kendi kategorisinde
Türkiye’nin ilk mobil uygulaması olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte uygulama içerisindeki bilgi kanalları ile hızlı ve kolay şekilde
vatandaşla iletişim kurma becerilerinin geliştirilerek çözüme en hızlı
şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu kanallar ise uygulaması içerisinden direk konusunda uzman birim personellerine mail atma ve telefonla arama şeklinde olmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan Mobil
Uygulaması kullanıcıların konum bilgilerini alarak hızlı ve basit şekilde
kendilerine en yakın atık noktasını bulmalarını sağlamaktadır.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Telefonlardan, tabletlerden bulunulan konumu kullanarak, hızlı ve
kolayca en yakın atık toplama noktasının bulunmasına yardımcı olan
mobil uygulama ile; ambalaj, cam ambalaj, atık pil, elektrikli elektronik eşya, bitkisel atık yağ, atık ilaç noktalarına navigasyon üzerinden
ulaşılabilir, Atık Koordinasyon Merkezini arama ve e-posta iletişim
sağlanabilir ve hangi atık nereye nasıl atılmalıdır? Sorusuna yanıt bulunabilmektedir.
Türkiye’de ilk kez Belediyemiz tarafından uygulanmaya başlayan Kadıköy Belediyesi Atık Getirme Noktalarımız Mobil Uygulaması Projesi
atık yönetimi konusunda halkın bilincinin arttırılması, hızla gelişen
teknolojiye uyumlu olması, halkın ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt vermesi ve atıkların bütüncül bir çalışma içerisinde çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi ya da bertaraf edilmesini sağlayarak, çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.
Evlerden haftalık periyotlar halinde toplanan atıkların vatandaşlar tarafından oluştuğu anda en yakın atık noktasına ulaşımının sağlanması ile hem evlerde biriktirilen atık miktarı azaltılmakta hem de halkın
hareketliliği arttırılarak sağlıklı birey sağlıklı toplum bilincine destek
olunmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
2015-2019 Yılı Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı stratejik hedefleri içerisinde yer alan “mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, İlçede
oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar
yapmak” kapsamında belirlenen “her yıl en az iki mahallede geri dönüşümü mümkün olan atıkların kazanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi faaliyeti ile geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün
olan atıkların toplama miktarının 2014 yılı baz alınarak 2019 yılı sonuna kadar %5 artırmak için çalışmaların yapılması.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje yazılımı ve basım yayım giderlerinden oluşan proje bütçesi:
25.000 TL’dir. Tüm giderler Belediyenin kendi bütçesinden karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ağcalı Vadisi Rekrasyon Alanı
Aliya İzzetbegoviç Parkı

800 m uzunluğunda koşu ve yürüyüş parkurlarının yapımları tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. Ağcalı Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etap
çalışmaları devam etmekte olup 2018 yılı içerisinde tümüyle tamamlanacaktır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Huzurlu bir ortamda vakit geçirilmesi sonucunda depresyon, anksiyete, koroner kalp hastalığı, boyun, omuz, sırt, bilek ve el ağrıları, şeker hastalığı, solunum enfeksiyonları, astım, migren, vertigo ve mide
rahatsızlıkları azalacak. Spor alanlarının aktif kullanımı ile gençlerde
madde bağımlılığı, obezite vb hastalıkların önüne geçilecek ayrıca
yaşlılarımızın da aktif yaşlanma süreçlerine katkı sağlanmış olunacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Aliya İzzetbegoviç Parkı projemiz Sağlıklı Kentler Birliğinin Stratejik
Planında yer alan Stratejik Amaç 1 ile ve altında bulunan 2, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 16, 21 ve 22. Hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin Amacı :

3.000.000 TL (Büyükşehir Belediyesi Kaynakları)

Yeşil alanları, ağaçları, biyolojik göleti ve gemili su parkıyla, macera
çocuk oyun alanları ve görkemli kamelyalarıyla, kafeterya binası, yürüyüş yolları, kaykay pisti, Japon kale, tenis kortu ve basketbol sahası
gibi spor alanlarıyla şehir insanına nefes aldırmak amaçlanmıştır. Ayrıca ismini Bilge Kral Aliya İzzetbegoviçten alan ve içerisinde Mostar
Köprüsü gibi Bosna Hersek ile simgeleşmiş olan eserlerin yer aldığı
parkımızla Kahramanmaraş ve Bosna halkı arasında duygusal bir bağ
oluşturmak amaçlanmıştır.

Projenin Süreci :
215.000 m² alanda etaplar halinde planlanmış olan Ağcalı Vadisi
Rekreasyon Alanı’nın ilk 40.000 m² ‘lik alanı olan Aliya İzzetbegoviç
Parkı içerisinde 1 adet kafeterya binası, 2.800 m² biyolojik gölet,72
m²mescit, 11*24 m teniskortu, 15*28 m basketbol sahası,385 m²
japon kale,30*30m kaykay pisti, 1.388 m² macera çocuk oyun alanı,1000 m² gemili su park,25 adet kamelya,60 adet oturma bankı
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

KARESİ BELEDİYESİ
Karesi’de Okullar Hayat Oluyor

Amacımız; öğrenciler gidince kapanan bir okul değil gönüllü olarak
okullarımıza gelerek okullardan gündüz saatlerinin dışında da tam
kapasite ile faydalanılmasının sağlanması, okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projeler ile yeniden düzenlenerek peyzaj tasarımının
yapılması ve ağaçlandırılması, eğitimin paydaşlarının bütünleşmesinin sağlanması, fiziksel aktiviteler gerçekleştirmeleri ve 7 gün 24 saat
nefes alan okulların oluşmasıdır.

Projenin Amacı :
“Karesi de Okullar Hayat Oluyor” projesi, spor yapmayı seven öğrenciler ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi ve eğlenme ve
dinlenme aktivitelerine imkan veren yaşayan güvenli alanlar haline
dönüştürülmesidir.

Proje Ortakları:
Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Süreci :
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 2015 yılında 17 okulun bahçesini sosyal donatı alanları ile öğrencilere, yaşam alanları haline getirildi. 2016’daki hedeflerimiz ise 18 okul olarak planlanmış ve uygulama aşamasındadır.
Bu çalışmalarımız iki yönlüdür. Öncelikli olarak, planlı projeye dayalı ve sistematik bir çalışma olması ikincisi ise tamamen velilerimize
okuldan sonraki zamanlarda da halkımıza yönelik bir çalışma olmasıdır.
İkinci olarak, semtte yaşayan insanlar okul dışında da buraya gelerek
yararlanabileceklerdir.
2019 yılına kadar ilçe genelinde toplam 68 okulun bahçesinin modern sosyal donatı alanlarına sahip olacak ve 365 gün nefes alır hale
getirilecektir.
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Proje kapsamında sporun sağlık üzerinde etkilerini iki şekilde ele alınabilir. Kişisel yönden; iyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik,
kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır. Kültürel zevk, duyarlılık sağlar. Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri
kazandırır.
Toplumsal yönden; yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar. Toplumsal sorumluluğu geliştirir. Kendini kontrol etmeyi,
başkalarına kurallara saygıyı öğretir.
Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir. Birlikte
olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine
olanak verir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Karesi Belediyesi’nin proje ile ilgili olarak 2015-2019 stratejik planındaki stratejik hedefler doğrultusunda;
HİZMET ALANI –B : Kentsel/Mekasal Gelişim Stratejik Amaç; Yaşam
Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek Stratejik Hedef 7.5 – Spor Tesisleri
İnşa Ederek ve Sportif Etkinlikler Düzenleyerek, Spor ve Sağlıklı Yaşam
Kültürünün Vatandaşlar Arasında Yaygınlaşmasını Sağlamaktır.
Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda gençlerin sağlığını hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında 7.4 Gençler için destekleyici, güvenli
fiziki, sosyal ve ekonomik çevrelerin oluşturulması için çalışılacaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Bütçesi : 1.236.912,00 TL proje bütçesidir.
Finansman: Karesi Belediyesi Başkanlığı tarafından finanse edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Okullara son derece katkı sağlayan projemiz ile kurulduğu günden
bu yana 56 parkın 48’ini, 17 okul bahçesini, kırsalda da 36 parkı yeni
nesil oyun grupları ile donatılmıştır. Yapılan, basket sahası, çocuk
oyun sahaları ve satranç oyun alanları ile erken yaştan itibaren fiziksel
aktivitelere katılımın sağlanarak ileri yaşlardaki olası risklerin azaltılmasında bir adım atılmıştır. Diğer taraftan da okullarda; basketbol, futbol, voleybol, satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Bu sayede spor
sektörünün ekonomik boyutlarının büyümesi ve başarıya güdümlü
spora katılım daha çok sayıda çocuk ve genci sporcu olmaya yöneltmektedir.
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Katı Atık Getirme Merkezi

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
“KATI ATIK GETİRME MERKEZİ”
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması/2017

Proje/Proje Yeri ve Sahibi: 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi, İzmir Karşıyaka İlçesi, Karşıyaka

Belediyesi

Projenin Tanımı ve Amacı: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri kazanılabilir,
dönüştürülebilir ve bertaraf sağlanabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından
ayrı toplanması ve bu sayede ekonomiye geri kazandırılması ve aynı zamanda çevrenin
korunması ve eğitimlerle çevre bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan, insanların sosyal, evsel ve endüstriyel faaliyetleri sonucu oluşan katı atıklar, doğada uzun
zaman bozulmadan kalabilmekte, çevre kirliliğine sebep olmakta ve
insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Atık üretimi ve kaynak tüketimini azaltmanın en önemli yolu ise geri kazanım ve yeniden kullanımdır. Bu doğrultuda bu projede; çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri
kazanılabilir, dönüştürülebilir ve bertaraf sağlanabilir atıkların diğer
atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması ve bu sayede
ekonomiye geri kazandırılması ve aynı zamanda çevrenin korunması
amaçlanmıştır.

Proje Ortakları:
Proje Ortakları: Karşıyaka ilçesinde yaşayan tüm insanlar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör
ve okullar

Karşıyaka ilçesinde yaşayan tüm insanlar, kurum ve kuruluşlar, özel
sektör, okullar

Finans Kaynakları: Proje Karşıyaka Belediyesinin bütçesi imkanları doğrultusunda faaliyete
geçirilmiş olup toplam bütçesi 3.600.000 TL’dir.
Mülkiyeti: Karşıyaka Belediyesi

Proje Ortakları: Karşıyaka ilçesinde yaşayan tüm insanlar, kurum ve
kuruluşlar, özel sektör ve okullar

Projenin Amacı :
Karşıyaka Belediyesi olarak daha sağlıklı bir çevre, daha mutlu bir kent
ve daha yaşanır bir dünya için emek harcanmakta olup bu kapsamda
Stratejik Planda öncelikler arasında yer alan çevre ile ilgili; çevre bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak üzere çevre eğitimlerine ve
çevre için yapılan çalışmalara büyük önem vermektedir.

Projenin Süreci :
Proje kapsamında hem atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi ve
hem de özellikle eğitim seviyesindeki çocuklarımızda çevre bilincinin
oluşturulması amacıyla çevre eğitim merkezinin kurulması maksadıyla ve bütün bu faaliyetlerin bir yerde icra edilmesi amacıyla 2014
tarihinde Katı Atık Getirme Merkezi binasının inşaatı tamamlanmıştır.
Projenin bina inşaatının bitimine müteakip; gruplar halinde toplanan
geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir veya bertaraf sağlanabilir
atıklar için binadaki sütunlar arası 13 bölüme ayrılarak, her bölümde
atığa uygun ve anlaşılır olacak şekilde duvar giydirmeleri yapılmış ve
toplanacak atıkların kodlarını belirten zincir levhalar asılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Aynı zamanda gerektiğinde özellikle eğitim seviyesindeki öğrenciler ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapılacak eğitimler için
tam donanımlı eğitim salonu da aynı binada inşa edilmiştir. Katı Atık
Getirme Merkezi binasının dış cephesi ise mesaj verme niteliğinde
ve doğayı yansıtacak figürlerle resimlendirilmiştir. Proje kapsamında
yapılan bina 2016 tarihinde ise tam olarak faaliyete geçmiştir.
Aynı zamanda proje kapsamında Katı Atık Getirme Merkezinin güçlendirilmesi için seyyar atık toplama merkezleri de Karşıyaka İlçe sınırları içerisinde çeşitli noktalarda kurulmuş olup bunlardan birincisi Mavişehir Mahallesi Egepark AVM otoparkına, ikincisi Zübeyde Hanım
Mahallesi Karşıyaka 100. Yıl Meydanına yerleştirilmiştir. Seyyar katı
atık toplama merkezleri ana binayı atıklarla desteklemektedir. Merkezde ambalaj atıkları (kağıt-karton, plastik, metal, cam), elektronik
atıklar, kullanılmış yağ ve atık piller toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Ayrıca Seyyar Atık Getirme Merkezlerimizde bulunan
hareket sensörü sayesinde, vatandaşlarımız atık atmak için geldikleri
zaman çevre ile ilgili bilgiler sesli anons şeklinde verilmektedir. Seyyar Atık Getirme Merkezlerinin gerekli elektrik ihtiyacı ise çevre dostu
olan güneş panelinden sağlanmaktadır. Seyyar atık getirme merkezlerinde biriken atıklar ise daha sonra asıl Atık Getirme Merkezimizde
toplanmaktadır. Merkezde toplanan atıklar ayrıştırılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalara gönderilmektedir.
Atık Getirme Merkezi Projesi kapsamında oluşturulan eğitim salonlarında ise özellikle eğitim düzeyindeki tüm öğrencilere geri dönüşüm
ile ilgili bilgiler verilmekte ve bu öğrencilerde çevre bilinci oluşmasına
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan; “Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak” hedefine bu proje
ile katkı sağlanmış olup 2016 yılında Katı Atık Getirme Merkezi tamamlanarak hedefe ulaşılmıştır.

Atık Getirme Merkezi’nde 2016 yılından günümüze kadar 15.889,8 kg
karışık ambalaj, 1030,7 kg cam, 3800 kg atık pil, 1488,7 kg atık yağ,
3894,3 kg plastik, 5174,5 kg metal, 315,6 kg elektronik atık, 131 kg
son kullanma tarihi geçmiş ilaç, 6354,6 kg ömrünü tamamlamış lastik
toplanmıştır.
Katı Atık Getirme Merkezinde biriken kağıt, karton, plastik, metal ve
cam atıklar çevre lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje ile ilgili tüm maliyetler Karşıyaka Belediyesi bütçesinden karşılanmış olup tesis için herhangi bir finans desteği alınmamıştır. Katı
Atık Getirme Merkezinin toplamda bütçesi ise 3.600.000 TL’dir.

Proje kapsamında; 39 ton atık, kaynağından ayrı toplanarak atık maddelerin çevre, sağlık ve ekonomiye olumsuz etkileri azaltılmış, kirlilik
ve doğal kaynakların tahribatı önlenmiştir. Bununla beraber ürünlerin
geri dönüşümü doğada CO2 miktarının azalmasına dolayısıyla küresel
ısınmanın etkilerinin giderilmesini sağlamaktadır. Ayrıca geri dönüşüm ile yer altı suları kirlilikten korunmaktadır. Verilen eğitimler ile
çevre bilinci geliştirilerek daha duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı
sağlanmıştır.
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MALKARA BELEDİYESİ
Malkara Belediyesi Atık Getirme
Merkezi

Atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak, ülke çapında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının daha etkin sürdürülebilmesi için
atıkların kaynağında toplanması ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmasına destek amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları:
Malkara Belediyesi,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı :
Atık Getirme Merkezinin oluşturulması ile sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak; çevrenin korunması ve bu konuda farkındalık
oluşturulması maksadıyla; ambalaj atıklar, atık elektrikli-elektronik
eşyalar, kullanılmış kızartmalık atık yağlar, atık pil ve akümülatörler,
ömrünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar,
iri hacimli atıklar, vb. atıkların tüketiciler tarafından kaynağında ayrı
toplanması ve belirlenen uygun ekipmanlarda biriktirilmesi,geri kazanım/bertaraf sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
Özetle; vatandaş tarafından getirilen mobilya atıkları, halı, yatak, televizyon, buzdolabı, atık pil, ambalaj atıkları, araç lastikleri gibi atıklarının toplanacağı bir merkez oluşturulmuştur.Böylece, atıklar kontrollü
biçimde toplanarak çevre sağlığı ve temizliğine katkıda bulunulmuştur.
Bu bağlamda; gerçekleştirilen proje; evlerde oluşan atıkların kurulacak özel bir sistem aracılığı ile geri toplanmasını ve 1.sınıf atık getirme
merkezinde lisanslı firmalar gelinceye kadar depolanmasını sağlayıp
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Malkara Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisinin bulunduğu sahaya konteynırlar yerleştirilerek mobilya atıkları, halı, yatak,
televizyon, buzdolabı, atık pil, ambalaj atıkları, araç lastikleri gibi atıkların bu konteynırlarda toplanması planlamaktadır.
Atık Getirme Merkezi kurulan alanda, öncelikli olarak arazinin şartları
göz önünde bulundurularak gereken kazı ve/veya dolgu çalışmaları
yapılmış olup ve zemin tesfiyesine müteakip beton atılmıştır.
Alanın güvenliği için etrafı beton duvar vb. malzemelerle çevrelenmiştir. Ayrıca; saha sürekli hizmet verebilmesi ve güvenlik amacıyla da
aydınlatılmaktadır.
İri hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler ve ahşap atıkların geçici olarak biriktirilmesi için alan içerisinde bölmeler(duvar ile ayrılmış)
oluşturulmuştur.
Atık Getirme Merkezi, İlçe Belediye Başkanlığı sınırlarında halkın kolay
erişim sağlayabileceği mahallelerde ve güvenliği sağlanan yaklaşık
1.200 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.
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İlçemizde Yeni Mahalle, Gerçem Mevkii, Uzunköprü Caddesi(Şehit
Selim Vural Caddesi),No:124,175 Ada 25-26 parsel adresinde bulunan
Atık Getirme Merkezi insanların kolaylıkla ulaşabilecekleri yerde kurulmuştur. Yer seçimi yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin uygun görüşleri tarafımızdan alınmıştır.

1,2 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste evlerden çıkabilecek organik
çöpler harici ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik
atıklar, piller, tekstil atıkları kabul edilmektedir Yapılan bu tesiste doğa
ve insan sağlığına zararlı olan florasan lamba, kullanım ömrü geçmiş
ilaçlar ve evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edileceği 50 metrekarelik tehlikeli atık depolama bölümü de bulunuyor.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Malkara Belediyesi 2015-2019 stratejik Planı
Kentsel Gelişim Stratejik Amaç ;2.4.Çevre ve Doğanın,Hayvanların Korunması
2.4.5 Stratejik Hedef ;Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Geliştirilmesi 2.4.5.11 Faaliyet Kodu; Atık Getirme Merkezinin
Oluşturulması Projesi

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
1.sınıf atık getirme merkezinde hurda çamaşır makinesinden, atık pile
kadar 14 ayrı kalemde atık toplanacak. Böylece hem ekonomi kazanacak hem de doğa korunacak. Kurulan tesiste evlerden çıkabilecek
organik çöpler harici ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler,
ahşap malzemeler, elektrikli-elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları
kabul edilmeye başlanmıştır. Yapılan bu tesiste doğa ve insan sağlığına zararlı olan florasan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edileceği tehlikeli atık
depolama bölümü de bulunmaktadır.

Toplam Bütçesi (TL)_300.000,00 TL
(%100) Belediyenin kendi bütçesinden
•Malkara Belediye Başkanlığı’na ait Atık Getirme Merkezinin kullanımı
Belediyenin bütçesinden karşılanmıştır.
•Proje için, Belediye bünyesindeki Çevre Mühendisleri, Çevre Sağlığı
Teknisyeninden Faydalanılmıştır.

Ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri ile doğrudan alakalıdır. Plastiğin, elektrikli-elektronik atık
gibi birçok atık grubunun aynı çöp konteynırında buluşması daha
sonra vahşi depolama alanlarında yakılarak yok edilmesi hem sağlıklı
yaşam koşullarını tehdit etmekte, havayı, toprağı geri döndürülemez
bir şekilde kirletmekte hem de enerji kaybına neden olmaktadır. Bu
proje ile yapılması düşünülen ayrıştırma ve dönüştürme işlemleri
çevresel sürdürülebilirlik unsurunun göstergesidir. Ayrıca bu atıklardan gelir elde eden firmaların daha fazla kazanç sağlaması bu firmaların güçlenmesini sağlayacak, bu da daha fazla sayıda çalışan istihdam
etmelerine neden olacaktır. Mali açıdan çevreye yönelik olarak çalışan
bu firmaların güçlenmesinin sağlanması da çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır.
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MENTEŞE BELEDİYESİ
Ambalaj Taksi
Sağlıklı Çevre
En İyi Uygulama
Ödülü 2017
MENTEŞE BELEDİYESİ
“AMBALAJ TAKSİ”

KATEGORİ:SAĞLIKLI ÇEVRE
HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR!

SIFIR EMİSYON

SIFIR GÜRÜLTÜ

PROJENİN AMACI:
Projemiz ile, kanunlarla tarafımıza verilmiş olan
çevre sağlığını korumak için katı atıkların toplan
ması ve taşınması görevimiz esnasında; doğal
sit alanı,kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanına
sahip ilçemizde, fosil yakıt kullanmayan araçlar
ile gürültü ve hava kirliliğine neden olmamak,
ayrıca;vatandaşlarımızında katılımı ile geri dönü
şüme olan ilgiyi arttırarak sürdürülebilir bir çevre
hedeﬂenmektedir.

ÇEVRE DOSTU

HİBRİT ARAÇ

PROJENİN SÜRECİ:

2016 yılında çalışmaları başlamış olup, 2017 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

SAĞLIK GELİŞİM/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:

Stratejik Planımızda ‘Çevre Yönetimi ve Sağlık amacı içerisinde, Belediye atıklarının
düzenli bir şekilde toplandığı,sorumluluk alanlarımız içerisindeki cadde ve sokakların
sürekli olarak temiz tutulduğu geri dönüşebilir atıklar konusunda örnek bir şehir hedeﬁ
içerisinde, Sorumluluk alanlarımız içerisinde oluşan evsel nitelikli atıkların çevre ve in
san sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ’olarak planımızda yer almaktadır.

BASINDA YER ALAN HABERLER

Bu emisyonlar havada nem, sıcaklık gibi etkilerle asitleşerek toprak
ve su kaynaklarının özelliklerinin değişmesine yol açarlar. Toprakta ve
suda meydana gelen bu olumsuzluklar besin zinciri ve hava yoluyla
tüm canlıları ve ekolojide meydana gelen değişimlerle de tüm ekosistemi yaşanmaz hale getirebilir.
Projemiz ile kanunlarla tarafımıza verilmiş olan; çevre ve çevre sağlığını korumak için katı atıkların toplanması ve taşınması görevimiz esnasında; doğal sit alanı, kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanına sahip
ilçemizde, fosil yakıt kullanmayan araçlar ile gürültü ve hava kirliliğine
neden olmamak, ayrıca; vatandaşlarımızın da katılımını ile geri dönüşüme olan ilgiyi arttırarak sürdürülebilir bir çevre hedeflenmektedir.

Hazırlayan:Menteşe Belediye Başkanlığı

Proje Ortakları: -

0 252 214 48 80

0 552 214 48 80

Projenin Amacı :
Trafikte seyreden araçların oluşturacağı trafik yoğunluğu nedeniyle
olabilecek başlıca olumsuz etkilerden birisi gürültü, diğeri de hava
kirliliğidir. Trafik kaynaklı gürültü genellikle araçların motorlarından,
egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanır. Yaklaşık olarak çevresindeki arazi ile aynı kotta olan bir yoldan 30,5 m mesafede 32 km/sa
hızla seyreden bir araç 50 dBA gürültü yaratırken, 64 km/sa hıza sahip
bir araç 58 dBA gürültü yaratmaktadır. Taşıt hızıyla birlikte artan trafik
hacmi de alıcıda hissedilen gürültüyü arttırmaktadır.

Projenin Süreci :
Proje çalışmalarımız, 2016 yılında çalışmalara başlanmış, 2017 yılında
faaliyete geçirilmiştir.

Günlük yaşantımızda vazgeçilmez bir yere sahip olan taşıtlar, hava
kirlenmesi şikâyetlerimizin yaklaşık olarak yarısını meydana getirmektedir. Hava kirletici emisyonlar yoğun trafiğin yaşandığı ana cadde,
kavşak ve karayolları etrafında önemli boyutlara ulaşabilmektedir.
Ayrıca yer seviyesindeki bu emisyonların dispersiyonu da güç olmaktadır. Araçlardan kaynaklanacak başlıca emisyonlar NO2, CO, HC, SO2,
PM ve PM içindeki kurşundur.

Ülkemizde çevre ile ilgili mevzuat düzenlemelerine ilk olarak Anayasamızda bu konuya değinilmektedir. Anayasanın 56. maddesinin çevre hakkına ilişkin ilk iki fıkrası: “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
Madde 56: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Şeklindedir.

Özellikle egzoz gazlarından kaynaklanan PM emisyonları az olmasına
rağmen içerdikleri kurşun nedeniyle insan sağlığını ve doğayı tehdit
etmeleri açısından önem arz etmektedir. Açığa çıkan bu emisyonlar
nedeniyle meydana gelebilecek olan asitlenme de toprak ve su kaynaklarına etkileri bakımından önemlidir.

Çevre Kanunu’nun amaç başlıklı ilk maddesi: “Bu Kanunun amacı,
bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.” şeklinde olup sürdürülebilir çevrenin sürdürülebilir kalkınma
ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.

www.skb.gov.tr
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Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerinde çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık belediyelerin görevleri arasında
sayılarak mahalli idarelere çevre konusunda görevler verilmiştir. Bu
görevlerden bazıları; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde de
ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi olarak
şekillenmiştir. Söz konusu yönetmelik ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 15 inci maddesi kapsamında, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe belediyelerine sorumluluk verilmiştir. Söz konusu
sorumluluk üzerine Çevre ve Orman Bakanlığının (Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği) 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı yazısında; Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde belediyelerin, ambalaj
atıklarının toplama, taşıma ve ayrıştırma işini Bakanlıktan lisans almış
işletmelere ihale yolu ile verilmesine yönelik bir zorunluluk bulunmadığı belirtilmesine rağmen İdaremizin ambalaj atıklarının toplama,
taşıma ve ayrıştırma işinin gelir getirici bir faaliyet olarak değerlendirilmesi nedeni ile 01/03/2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kamu görevlerinin aksamaması ve ihalelerin en elverişli koşullarda sonuçlandırılmasını sağlamak için idaremiz tarafından
belirli mali ve teknik yeterlilikler belirlenmiş ve 2886 sayılı kanunun
35. maddesinde belediyelerin bu kanun hükümlerinin uygulanması
esnasında kullanılacak ihale usulleri arasında sayılan ve (c) bendinde
yer alan açık teklif usulünün gerektirdiği gibi ilan edilmiş ve gerekli
süreler beklenerek ihale gerçekleştirilmiştir.

Projemiz tanıtımını yaptığımız günden itibaren büyük ilgi görerek,
belediyemizin sosyal medya üzerinden yaptığı haberler arasında en
çok beğeni gören haberlerden birisi olmuştur.

Söz konusu iş kapsamında mevzuat olarak hiçbir zorlama olmamasına rağmen kanunlarla tarafımıza verilmiş olan; çevre ve çevre sağlığını korumak için katı atıkların toplanması ve taşınması görevimiz esnasında; doğal sit alanı, kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanına sahip
ilçemizde, fosil yakıt kullanmayan araçlar ile gürültü ve hava kirliliğine
neden olmamak, ayrıca; vatandaşlarımızın da katılımını ile geri dönüşüme olan ilgiyi arttırarak sürdürülebilir bir çevre hedeflenmiş ve
hibrit nitelikte bir araç temin edilerek göreve başlamıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Açığa çıkan bu emisyonlar nedeniyle meydana gelebilecek olan asitlenmede toprak ve su kaynaklarına etkileri bakımından önemlidir. Bu
emisyonlar havada nem, sıcaklık gibi etkilerle asitleşerek toprak ve su
kaynaklarının özelliklerinin değişmesine yol açarlar. Toprakta ve suda
meydana gelen bu olumsuzluklar besin zinciri ve hava yoluyla tüm
canlıları ve ekolojide meydana gelen değişimlerle de tüm ekosistemi
yaşanmaz hale getirebilir.
Söz konusu proje ile 50 km/saat hıza ulaşabilen aracımızın gürültüsü neredeyse sıfır seviyesinde olduğu için fosil yakıt kullanan benzer
ölçülerdeki bir aracın neden olduğu gürültü kirliliğini oluşturmamaktadır. Aynı zamanda yine fosil yakıt kullanan benzer ölçülerdeki bir
aracın 251 gr/km olan CO2 emisyonuna neden olmayarak kullanılmaya başladığı ilk günden itibaren yaklaşık 2 ay içerisinde yaklaşık 391,56
kg CO2 emisyonuna engel olunmuştur. Bu rakamın yılsonuna kadar
toplamda 1.566,24 kg CO2 emisyonuna engel olması planlanmaktadır.
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Stratejik planımızda’ 4.4. Çevre Yönetimi ve Sağlık amacı içerisinde,
4.4.3. Belediye atıklarının düzenli bir şekilde toplandığı, sorumluluk
alanlarımız içerisindeki cadde ve sokakların sürekli olarak temiz tutulduğu geri dönüşebilir atıklar konusunda örnek bir şehir hedefi içerisinde 4.4.3.2. Sorumluluk alanlarımız içerisinde oluşan evsel nitelikli
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi.’ Olarak
yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Çevre ve Orman Bakanlığının (Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)
03.03.2011 tarih ve 16 sayılı yazısında; Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği çerçevesinde belediyelerin, ambalaj atıklarının toplama,
taşıma ve ayrıştırma işini Bakanlıktan lisans almış işletmelere ihale
yolu ile verilmesine yönelik bir zorunluluk bulunmadığı belirtilmesine
rağmen, İdaremizin ambalaj atıklarının toplama, taşıma ve ayrıştırma işinin gelir getirici bir faaliyet olarak değerlendirilmesi nedeni ile
01/03/2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde
kamu görevlerinin aksamaması ve ihalelerin en elverişli koşullarda
sonuçlandırılmasını sağlamak için idaremiz tarafından belirli mali ve
teknik yeterlilikler belirlenmiş ve 2886 sayılı kanunun 35. maddesinde
belediyelerin bu kanun hükümlerinin uygulanması esnasında kullanılacak ihale usulleri arasında sayılan ve (c) bendinde yer alan açık teklif
usulü ile ihale edildiği için herhangi bir proje bütçesi ve finansmanı
gerekmemiştir.
www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Ornaz Vadisi Alanı

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Halkımızın fiziksel ve sosyal aktivitelerinin artmasına olanak sağlayacak bu proje ile bölgenin doğal güzellikleri korunarak, ilçe halkına
çevre kalitesi yüksek bir aktif yeşil alan imkanı sunmuştur. Her yaş,
kültür ve gelir düzeyi için farklılaşan “sağlıklı ortam” gereksinimlerine
cevap üretilmiştir. “Yeşil alan ve oyun” gerekliliği giderilmiş olup, rekreasyon olanaklarındaki gelişmeye bağlı olarak artan rekreasyon aktivitesi çeşitleri bölgeye daha çok insanın gelmesini sağlamış ve bireyleri
sağlıklı yaşama yöneltmiştir. Bu alanda yer alan aktiviteler sosyal ilişkilerin gelişmesini; alanların kullanıma açılmasıyla birlikte, kentte yaşam mücadelesi veren halkın, boş zamanlarında yenilenmek, ruhsal
ve bedensel olarak dinlenmek için farklı rekreatif etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri alanlar yaratılmıştır. Rekreasyon, kişiler için bir ihtiyaç
olup, herkesin boş zamanlarını istekleri doğrultusunda değerlendirme hakkı vardır. Kişiler ancak bu şekilde ruhen ve bedenen sağlıklı,
huzurlu bireyler olabilirler. Bu sebeple rekreatif etkinliklerin herkes
için erişilebilir olması sağlanmıştır.

Projenin Amacı :
Merkezefendi Belediyesi olarak şehir hayatının stresinden uzak doğa
ile iç içe olabilecekleri sağlıklı ve kaliteli sosyo-kültürel alan sunmak,
rekreasyon alanları kazandırmak ve Merkezefendilileri hak ettikleri
yeşile, suya, temiz havaya, güvenli bir şekilde piknik yapma imkanına kavuşturmak olup ateşli ve ateşsiz piknik alanları, kıyı kafeler ve
motorlu sporların vazgeçilmezi ATV parkurlarınında yer aldığı bu projeyle birlikte bireylerin kent içerisinde boş zamanlarını geçirecekleri
mekanlar yaratmaktır.
Sağlıklı kente giden yolda; 130.620 m² alanda Ornaz vadisinin doğal
güzelliği ve barındırdığı potansiyeli değerlendirerek hazırlanan projede doğal malzemeler kullanılarak doğal bütünlüğe minimum düzeyde müdahale hedeflenmiştir.

Proje Ortakları:
Merkezefendi Belediyesi

Projenin Süreci :
Kasım 2016-Kasım 2017
www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Erişilebilir, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir, insan odaklı yaklaşımı esas
alan, bireylerin ihtiyaç duydukları sosya-kültürel ve sağlık hizmetlerine yerinde ve zamanında hakkaniyetli şekilde erişimlerine olanak
sağlayan, bir proje planlanmıştır. Kentsel yaşam kalitesi arttırılmıştır.
rekreasyon alanındaki günübirlik tesisler ve piknik alanları, bölgenin
doğal güzellikleriyle birlikte turizm sektörü açısından da potansiyel
oluşturmuştur. Gelecek nesiller sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik edilmiştir. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak
için gerekli alanlar oluşturulmuştur.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
14.576.580 TL
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Çevreci Çocuk Çevre Farkındalık
Projesi

Proje; çevre kirliliğinden atıkların ayrıştırılmasına, küresel ısınmadan
ormanların korunmasına, tüketici bilincinden temiz enerjiye kadar
çevre konusunda temiz bir kent, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum isteyen, çevre üzerine düşünen, çevre dostu hizmet ve ürün
talep eden, bilinçli, farkında, gereği gibi davranan, toplumun diğer
bireylerine örnek olan ve toplumda çevre duyarlılığının yayılmasına
katkı sağlayan bireylerin sayısını arttırma amacına hizmet etmektedir.

Proje Ortakları:
Projenin Amacı :

Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olup
proje kapsamında yapılan faaliyetlerde, faaliyetin içeriğine göre üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanmaktadır.

Çevre ve doğanın korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve
kirliliğin oluşmadan engellenmesinde toplum bilincinin ve farkındalığın arttırılması önem arz eder. Çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın
çevre konusunda duyarlı davranmalarının teşvik edilmesi, proje faaliyetleriyle toplumun dikkatinin çekilmesi ve farkındalığın arttırılması
amaçlanmaktadır.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılından bu yana yürütülen proje, çevre bilinci
ve farkındalık konusunda eğitim ihtiyacının görülmesi sonucunda
bu konudaki boşluğun cazip, düzenli ve devamlı eğitimlerle doldurulması, yapılan çevre etkinliklerinde çocuklar ile birlikte toplumun
dikkatinin çekilmesi ve farkındalığın arttırılması, daha temiz bir kent
ve daha yeşil bir doğa hedefine kent halkı ile birlikte ilerleme düşüncesiyle hayata geçirilmiştir.
www.skb.gov.tr
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Projenin Süreci :
Çevreci Çocuk Farkındalık Projesinde, eğitim konusunda yapılan
araştırmalar ve eğitimcilerden edinilen bilgiler doğrultusunda çevre
konusunda zengin görsel materyaller ile yaş gruplarına uygun farkındalık eğitimi içeriği hazırlanmaktadır.
2015 yılında başlanan ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri; çevre, çevre kirliliği ve çeşitleri, küresel ısınma, atıklar, atıkların
ayrıştırılması, geri dönüşüm, yaban hayatı, orman ve suyun önemi
konularından oluşmaktadır. Geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılması
interaktif öğrenmeyle sağlanmakta, öğrencilerin konuya olan ilgisi
atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu orta oyunu ile arttırılmaktadır.
Atıkların ayrıştırılması konusunda öğrenmenin etkin ve kalıcı olacağı
ön görülen anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri 2017
yılında pilot anaokullarında başlatılmış olup, yaş grubuna uygun eğitim içeriğinde; Yaprak ve Toprak’ın “Geri Dönüşüm Perisi” hikâyesi, atık
ayrıştırma konusunun interaktif sunumu, “Atık-mobil atık ayrıştırma”
oyunu yer almaktadır.
Proje, 2015 yılında hayata geçirilmiş olup, her dönem ara vermeden
geliştirilerek düzenli bir şekilde 2019 yılına kadar devam edecektir.
Projede, çevreci çocuk Yaprak ve Toprak çizgi karakterleri hazırlanmış
olup, eğitim materyallerine çizilerek proje görselini güçlendirmiştir.
Belediyemizin resmi internet sitesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sayfasında Çevreci Çocuk Köşesi oluşturularak, eğitimler ile ilgili resimler, çevre konusunda bilgiler paylaşılmıştır.
Projenin daha geniş kitlelere ulaşması için; Çevreci Çocuk adında bir
internet portalı (cevrecicocuk.mersin.bel.tr) oluşturulmuş, çocukların
projeye internet üzerinden ulaşması ve eğitimin devamlılığı hedeflenmiştir. Dünya Çevre Günü, çevre haftası, bilim şenliği vb. etkinliklerde çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlenerek, duyurularak ve
haberleri yapılarak, hem çocukların hem de toplumun farkındalığının
arttırılması sağlanmaktadır. Toplumun daha fazla dikkatini çekmek
üzere, Dünya Çevre Günü ve çevre haftasında her yıl farklı etkinlikler
düzenlenmektedir. Bunlar; deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında kumsal temizleme etkinlikleri, çevre konulu kompozisyon ve afiş
tasarım yarışmaları, geri dönüştürülebilir atıklardan tasarlanan geri
dönüşüm oyun parkuru yarışması, eğlenceli bilgi yarışması, geri dönüşüm atıklarından tasarım sergisi, çevre karikatürleri sergisi, balıkadam deniz dibi temizlik etkinliğidir. 2017 yılı çevre haftasında ise kentimizde, ülkemizde hatta dünyada duyulan “En çok kişiyle dünyanın
en büyük geri dönüşüm sembolünün oluşturulması” Guinness rekor
denemesi etkinliği yapılmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Projenin hayata geçirilmesiyle çevre bilinçlendirme ve farkındalığı
arttırma konusunda duyulan eksikliğin tamamlanmasına önemli katkı sunduğu, okullarda öğretmen ve öğrencilerden görülen yoğun ilgi
ve yeni eğitim talepleri, proje konusunda yapılan haberlerden edinilen geri dönüşler projenin amaçlarına ulaştığını, hedeflenen etkiyi
yarattığını göstermektedir. 2017 Mayıs ayı sonu itibariyle proje kapsamında 102 okulda yaklaşık 12.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.
Okullarda bilinçlendirme eğitimleri devam ederken, Dünya Çevre
Günü ve çevre haftasında eğitim verilen çocuklarla birlikte etkinlikler
düzenlenerek, duyurusu ve haberleri yapılarak, hem çocukların hem
de toplumun dikkati çekilmekte ve farkındalığın arttırılması sağlanmaktadır. Etkinlikler basında yer alarak toplumun dikkatini cezbederek, dikkat çekmektedir. Özellikle, 2017 yılı çevre haftası etkinlikleri
kapsamında yapılan rekor denemesi yerel ve ulusal basında önemli
yer tutmuş, kentimizde ve ülkemizde toplumun dikkatini çevre ve
geri dönüşüme çekmeyi başarmıştır.
Çevreci Çocuk Çevre Farkındalık Eğitimi Projesi faaliyetleriyle; bir yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar devam ederken, bir yandan da çevre konusunda toplumla
birlikte hareket etme ve daha temiz bir kent ve daha yeşil bir doğa
hedefine kent halkı ile birlikte ilerleme isteği konusunda topluma
verilecek mesajlar daha net ve dikkat çekici bir şekilde verilmektedir.
Toplum duyarlılığının arttırılması için yapılan çalışmaların içeriğinin,
dikkat çekiciliğinin ve görsel cazibesinin önemli olduğu kadar; sürekliliği, kararlılıkla ve azimle devam ettirilmesi de önemlidir. Duyarlı
davranışların oluşmasında ve toplum içinde yayılmasında bu yöndeki
çabaların kararlılıkla sürdürülmesi, sebat edilmesi, toplumda fark edilerek takdir toplaması gerekmektedir. Toplumda duyarlılığın oluşturulmasının ve geniş kesimlere yayılmasının zaman alan bir süreç olduğu ve sonuçlarının bugünden yarına kısa zamanda alınamayacağı
bilincinde olarak hareket edilmekte ve faydalarının zamanla görüleceği bilinerek proje, kararlılıkla yürütülmektedir. Proje, temiz kent ve
temiz çevre hedefine hizmet ettiğinden nihai sonucu olarak insan
sağlığına katkı sağlayacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çevreci Çocuk Projesi, çevre bilincinin arttırılması amacıyla yapılacak
etkinlikler olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik
Planında yer almış ve Amaç 2.2, Hedef 2.2.2 ve Performans Hedefi
olarak da 2.2.2.1 de gösterilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje giderleri, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarından
karşılanmaktadır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm

Proje Ortakları:
Proje; Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Projede ortak bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
İnşaat sektörü sürekli gelişen bir sektör olmakla birlikte, son yıllarda
binalarda geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla da, inşaat ve yıkıntı
atıkları artmaktadır. Bu tür atıkların doğaya gelişi güzel bir şekilde bırakılması sonucunda çevre kirliliği oluşmaktadır. Muğla Belediyesinin
1 Nisan 2014 tarihinde Büyükşehir statüsü kazanması ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi görev,
yetki ve sorumlulukları çerçevesinde il genelinde 1 adet olan hafriyat
atıkları depolama sahası 7 adete çıkartılmıştır. Sahalarda gerçekleşen
bertaraf işlemleri sonucu yapılan ihtiyaç analizinde bertaraf edilen
hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının geri kazanımı ile ilgili ihtiyaç tespit edilmiştir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonucu; inşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli olarak
depolanması, bertarafı ve geri dönüşümünün sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çevre açısından büyük önem arz
ettiği tespit edilmiştir.

Projenin Amacı :
Muğla İlinde Büyükşehir Belediyesinin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunun 7. maddesine göre asli görevi olan hafriyat atıklarının bertaraf edilmesinin yanı sıra Bodrum-Torba Rehabilitasyon Amaçlı Hafriyat Atığı Depolama Sahasına gelen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
atıklarının geri dönüşümünü sağlamaktır.

Yapılan araştırmalar sonucunda; bu atıkların seçici yıkım yapılarak,
mobil ve sabit tesislerde işlenmesiyle geri kazanılabilir olduğu tespit
edilmiş, böylelikle hem çevreci bir yaklaşım sağlanmış, hem de atıklar
ekonomiye kazandırılmış olmaktadır.
Gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çerçevesinde hafriyat toprağı ve inşaat/
yıkıntı atıklarının geri kazanımı ile ilgili paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş ve ilgili paydaşların da görüşleri alınmıştır. Geri dönüşüm ve geri
kazanım konuları Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları yoğun temalar olduğundan, yurt içi ve yurt dışı literatür taranarak araştırma yapılmıştır.
Çalışmalar sonucu ilgili firmalardan makine ve ekipman konusunda
teklifler alınarak en uygun seçenek değerlendirilmiştir.
Proje kapsamında; Geri dönüşüm sahasına getirilen atıklardan, sahada bulunan mobil cihaz ile çeşitli büyüklükte malzemeler elde edilmekte, elde edilen ürün saha içerisinde malzeme büyüklüğüne göre
ayrı noktalarda stoklanmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda Büyükşehir
Belediyemizin ilgili birimlerine ve talepte bulunan ilçe belediyelerine
malzeme temini sağlanmaktadır. Tesisin faaliyetine başladığı tarihten
bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimlerine ve Bodrum
Belediyesine 10.000 ton malzeme temin edilerek, 10.000 ton malzemenin geri dönüşümü sağlanmış olmaktadır.

www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Projenin sürdürülebilirliği mali ve kurumsal temelde uygulanmaktadır. Proje finansmanı ve faaliyetleri 2015-2019 stratejik planda belirlenerek uzun dönemde sürdürülebilirlik sağlanmış ve projenin
geliştirilmesi amacıyla, rutin olarak ulusal ve uluslararası hibeler de
araştırılmaya devam edilmektedir. Ayrıca projenin 4 mevsim sürdürülebilirliği, temelinde çalışan toplam 13 adet personel istihdamı sağlanmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Öncelikle bölgesel olarak oluşan atığın içeriğindeki malzeme oranlarının belirlenmesi ve malzeme standartlarının oluşturulması gerekir. İçeriği belirlenmeyen ve standartları oluşturulmayan atığın hangi
alanda uygun olarak kullanılacağı bilinemez. Bu nedenle;
- İlgili kuruluşlar tarafından numuneler alınarak/aldırılarak genel atık
karakterizasyonu belirlenmiş,
- Malzemenin kullanım alanlarına göre hangi standartları karşılaması
gerektiği belirlenmiş,
- Belirli aralıklarla yıkım atıklarından numuneler alınarak içerik ve standartların dışına çıkılıp çıkılmadığı kontrol edilmiş ve atığın içerik ve
standartlarının belirlenmesi sağlanmış, geri dönüşüm tesisinde işlenen atığın kullanım alanı tespit edilmiştir.
Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişigüzel olarak dökülmesi ve
kontrolsüz bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Katı atıkların önemli bir yüzdesini oluşturan
ve yapılan her türlü inşaat faaliyeti sonucu açığa çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları, kontrol altına alınmadığı takdirde ekosistemin dengesini
olumsuz yönde etkilemektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile hafriyat
toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının toplanması, bertaraf edilmesi ve
geri dönüşüme kazandırılması süreci tamamlanarak insan ve çevre
sağlığı üzerinde olumlu etki oluşturulmuştur. Elde edilen çeşitli tane
büyüklüğündeki malzemelerin yol altı dolgu malzemesi, asfalt malzemesi ve alt yapı işlerinde kullanılarak yeniden doğaya ve ekonomiye
kazandırılması sağlanmıştır.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
2.636.000,00 TL
Proje finansmanı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi gereği Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden konu ile ilgili giderler
karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Hijyenik ve Modern Çöp Toplama
Sistemi

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Hijyenik ve Modern Çöp Toplama Sistemi
Sağlıklı Çevre Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Eskişehir Odunpazarı İlçesinde günlük 400 ton çöp, 32 ton geri kazanılabilir atık kaynakta ayrı toplanmaktadır.
Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile her geçen yıl üretilen katı atık
miktarı artmakta; buna bağlı olarak da sebep olduğu problemler çoğalmaktadır. Atıklardan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi ve
atıkların tümünün kontrol altına alınması için iyi bir çöp toplama sistemi şarttır. Projemiz ile; Odunpazarı Bölgesinde üretilen katı atıkların
hijyenik ve modern bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.

PROJENİN AMACI:
Teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve buna benzer birçok nedenden dolayı doğal kaynaklar hızla
azalmaktadır. Doğal kaynaklardaki bu azalmaya karşın doğaya bırakılan atık miktarı da hızla artmaktadır. Bu atıkların önemli bir kısmını da
katı atıklar oluşturmaktadır. Atıkların artması, özelliklerinin değişmesi, tabiatta uzun süreler bozulmadan kalabilen atıkların çoğalması gibi
birçok etken çevre kirlenmesine sebep olmuştur. Kirletilmemiş bir ortamda (Çevrede) yaşama hakkı insanların doğuştan elde ettiği temel
bir haktır. Bu hakkın korunması ve gelecek nesillerin de kirletilmemiş bir çevrede yaşayabilmesi için kirlenmenin azaltılması, engellenmesi,
nihayetinde de yok edilmesi gerekir. Mevcut kirleticiler içerisinde belediye atıkları(çöpler), gerek özellikleri, gerekse kaynakları açısından
insanların son derece rahatsız oldukları atıklardır. Usulüne uygun toplanmayan ve bertaraf edilmeyen atıkların çevremizde meydana
getirdiği zararlar kontrol edilemez ve geri dönülemez boyutlara varabilmektedir. Bu sebeple katı atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde toplanıp bertaraf edilmeleri gerekmektedir.
Eskişehir Odunpazarı İlçesinde günlük 400 ton çöp, 32 ton geri kazanılabilir atık kaynakta ayrı toplanmaktadır.
Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile her geçen yıl üretilen katı atık miktarı artmakta; buna bağlı olarak da sebep olduğu problemler
çoğalmaktadır. Atıklardan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi ve atıkların tümünün kontrol altına alınması için iyi bir çöp toplama
sistemi şarttır. Projemiz ile; Odunpazarı Bölgesinde üretilen katı atıkların hijyenik ve modern bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde 29 mahallede her gece, 7 mahallede her gün gündüz, 10 mahallede gün aşırı ve 39 kırsal
mahallede haftada 2 gün çöp toplama çalışmaları yapılmaktadır. Çöp toplama sistemi poşetli ve konteynırlı toplama şeklinde ikiye
ayrılmıştır. Poşetli toplama sistemi konteynır konulması mümkün olmayan mahallelerde uygulanmak zorunda kalınmıştır. Ancak, bu sistem
önemli sorunlara yol açmıştır. Özellikle; poşetlerden kaynaklanan çöp sızıntı suyu ve çöp kokusu sorunlarından dolayı çok ciddi çevre kirliliği
meydana gelmektedir. Aynı zamanda; çöp çıkarma saatleri dışında bırakılan çöp poşetleri de görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Konteynır
ile çöp toplama sisteminde ise; konteynırların çöp kokusu meydana getirmesi ve özellikle yaz aylarında sinek oluşumu nedeniyle sürekli
olarak temizliklerinin yapılması ve ilaçlama gerektirmesi ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Çöp toplama sistemini daha sağlıklı ve modern
şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeraltı çöp konteynırı ile çöp toplama sistemine adım adım geçilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla;
öncelikle, ilçemizde bulunan iki mahallemizde çalışma başlatılmış, 18 adet yer altı çöp konteynırı Ihlamurkent ve Vadişehir mahallelerine
yerleştirilmiştir. Konuyla ilgili olarak meclis kararı alınarak; bina daire sayısı 20 daire ve 20 daireyi aşan ön bahçesi olan ayrık nizam binalar
ve siteler için yer altı çöp konteynırı alma zorunluluğu getirilmiştir. Alınan meclis kararı neticesinde 5 sitede yer altı çöp konteynırı ile
toplama sistemi uygulama başlamıştır.

Projenin Süreci :

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yer altı çöp konteynırları ile daha verimli çöp toplamak mümkün olmuştur. Çöp toplama araçlarının sefer sayılarının azalması sonucu daha
kısa sürede çöp toplama hizmeti gerçekleştirilmiştir. Konteynırların yer altında olmasından dolayı kötü kokuların dışarı çıkması önlenmiştir.
Yer altı çöp konteynırının pedallı olmasından dolayı vatandaşların konteynıra dokunması önlenerek daha hijyenik çöp toplamak mümkün
olmuştur. Çöp sızıntı sularının toprağı ve yer altı sularını kirletmesi önlenmiştir. Kolay kullanımı ile cadde ve sokakların temiz kalması
sağlanmıştır.Kolay ve sessiz boşaltılmasından dolayı çevreye rahatsızlık verilmesi önlenmiştir. Az alan kapladığından yayalara rahat yürüme
imkanı tanımıştır. Ayrıca; sokak hayvanlarının çöp poşetlerini parçalayarak yarattığı çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda sağlıklı ve çevreci bir Odunpazarı oluşturmak amacı belirlenmiştir. Bu amaç
çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet alanına 'yer altı çöp konteynırlarının bölgede kullanılması' görevi eklenmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Odunpazarı Belediyesi kaynakları

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde 29 mahallede her gece, 7
mahallede her gün gündüz, 10 mahallede gün aşırı ve 39 kırsal mahallede haftada 2 gün çöp toplama çalışmaları yapılmaktadır. Çöp
toplama sistemi poşetli ve konteynırlı toplama şeklinde ikiye ayrılmıştır. Poşetli toplama sistemi konteynır konulması mümkün olmayan mahallelerde uygulanmak zorunda kalınmıştır. Ancak, bu sistem
önemli sorunlara yol açmıştır. Özellikle; poşetlerden kaynaklanan çöp
sızıntı suyu ve çöp kokusu sorunlarından dolayı çok ciddi çevre kirliliği meydana gelmektedir. Aynı zamanda; çöp çıkarma saatleri dışında bırakılan çöp poşetleri de görüntü kirliliğine neden olmaktadır.
Konteynır ile çöp toplama sisteminde ise; konteynırların çöp kokusu
meydana getirmesi ve özellikle yaz aylarında sinek oluşumu nedeniyle sürekli olarak temizliklerinin yapılması ve ilaçlama gerektirmesi
ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve buna benzer birçok nedenden dolayı doğal kaynaklar hızla
azalmaktadır. Doğal kaynaklardaki bu azalmaya karşın doğaya bırakılan atık miktarı da hızla artmaktadır. Bu atıkların önemli bir kısmını da
katı atıklar oluşturmaktadır. Atıkların artması, özelliklerinin değişmesi,
tabiatta uzun süreler bozulmadan kalabilen atıkların çoğalması gibi
birçok etken çevre kirlenmesine sebep olmuştur. Kirletilmemiş bir ortamda (Çevrede) yaşama hakkı insanların doğuştan elde ettiği temel
bir haktır. Bu hakkın korunması ve gelecek nesillerin de kirletilmemiş
bir çevrede yaşayabilmesi için kirlenmenin azaltılması, engellenmesi,
nihayetinde de yok edilmesi gerekir.
Mevcut kirleticiler içerisinde belediye atıkları(çöpler), gerek özellikleri,
gerekse kaynakları açısından insanların son derece rahatsız oldukları
atıklardır. Usulüne uygun toplanmayan ve bertaraf edilmeyen atıkların çevremizde meydana getirdiği zararlar kontrol edilemez ve geri
dönülemez boyutlara varabilmektedir. Bu sebeple katı atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanıp bertaraf
edilmeleri gerekmektedir.
www.skb.gov.tr
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Çöp toplama sistemini daha sağlıklı ve modern şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeraltı çöp konteynırı ile çöp toplama sistemine adım
adım geçilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla; öncelikle, ilçemizde
bulunan iki mahallemizde çalışma başlatılmış, 18 adet yer altı çöp
konteynırı Ihlamurkent ve Vadişehir mahallelerine yerleştirilmiştir.
Konuyla ilgili olarak meclis kararı alınarak; bina daire sayısı 20 daire
ve 20 daireyi aşan ön bahçesi olan ayrık nizam binalar ve siteler için
yer altı çöp konteynırı alma zorunluluğu getirilmiştir. Alınan meclis
kararı neticesinde 5 sitede yer altı çöp konteynırı ile toplama sistemi
uygulama başlamıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Yer altı çöp konteynırları ile daha verimli çöp toplamak mümkün
olmuştur. Çöp toplama araçlarının sefer sayılarının azalması sonucu
daha kısa sürede çöp toplama hizmeti gerçekleştirilmiştir. Konteynırların yer altında olmasından dolayı kötü kokuların dışarı çıkması önlenmiştir. Yer altı çöp konteynırının pedallı olmasından dolayı
vatandaşların konteynıra dokunması önlenerek daha hijyenik çöp
toplamak mümkün olmuştur. Çöp sızıntı sularının toprağı ve yer altı
sularını kirletmesi önlenmiştir.
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Kolay kullanımı ile cadde ve sokakların temiz kalması sağlanmıştır.
Kolay ve sessiz boşaltılmasından dolayı çevreye rahatsızlık verilmesi
önlenmiştir. Az alan kapladığından yayalara rahat yürüme imkanı tanımıştır. Ayrıca; sokak hayvanlarının çöp poşetlerini parçalayarak yarattığı çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda sağlıklı ve çevreci bir Odunpazarı oluşturmak amacı belirlenmiştir. Bu amaç çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet alanına ‘yer altı çöp konteynırlarının bölgede kullanılması’ görevi eklenmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
14.576.580 TL

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Solucan Gübresi Üretim Tesisi
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Solucan Gübresi Üretim Tesisi
Sağlıklı Çevre Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Tesis sayesinde %100 organik gübre olan solucan gübresinin belediyenin ihtiyacı olan yerlerde kimyasal gübre yerine kullanması planlanmaktadır. Ayrıca belediyeye ait belirlenen tarlalarda demonstrasyon alanları oluşturularak vatandaşların gübrenin faydalarını bizzat
gözlemlemeleri ve konusunda uzman kişiler tarafından eğitim almalarının sağlanması diğer bir amacımızdır.

PROJENİN AMACI:
Doğal kaynakların hızla azaldığı ve birçok kaynağın doğallığını yitirip değiştiği günümüzde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak
için, bugünkü uygulamalara karşı, doğal yapıya zarar vermeyen uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de kimyasal
gübrelerden vazgeçmeye yöneliktir. Çünkü kimyasal gübreler toprakta birikmekte ve toprak yapısını bozmaktadır. Buna alternatif olarak
solucan gübresi ise muhteviyatındaki humik asit ve fulvik asit ile toprak yapısını düzenler ve bitki beslenmesi için de son derecede gereklidir.
Tarımın her dalında 'örnek çiftçi' olma ilkesini benimseyen belediyemiz, yeni nesillere daha az kaynak kullanarak daha çok verim alınan tarım
modellerini gelecek kuşaklara aktarma felsefesindedir.
Günümüz koşulları ve belediyenin felsefesi ele alınarak, hem toprak kirliliğinin engellenmesine yardımcı olmak, hem de bertaraf sıkıntılı olan
sebze, meyve ve hayvansal gübrelerin geri dönüşümüne yardımcı olması amacıyla Yukarı Çağlayan Mahallesi'ne 4550 m2'si açık, 250 m2'si
kapalı olarak solucan gübresi üretim tesisi kurulmuştur.
Tesis sayesinde %100 organik gübre olan solucan gübresinin belediyenin ihtiyacı olan yerlerde kimyasal gübre yerine kullanması
planlanmaktadır. Ayrıca belediyeye ait belirlenen tarlalarda demonstrasyon alanları oluşturularak vatandaşların gübrenin faydalarını bizzat
gözlemlemeleri ve konusunda uzman kişiler tarafından eğitim almalarının sağlanması diğer bir amacımızdır.
PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı 50 kırsal mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerde yaygın olarak hayvancılığın yapılması bertarafı zahmetli
olan hayvansal atıkları da doğurmaktadır. Hayvansal atıkların bertarafı, pazar atıkları ve organik atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilmesi
bölge genelinde çözülmesi gereken bir sorun halini almaya başlamaktadır. Ayrıca tarım alanında yanlış uygulamaların ve kimyasal ürün
kullanımın artması doğaya kalıcı zararlar vermeye başlamıştır. Bu sorunlara çözüm yaratmak için giderek önemi artan solucan gübresi
üretim tesisi kurulmasına karar verilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Kurulan Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nden doğrudan veya dolaylı olarak 1885 tarım işletmesi ile bölgede yaşayan 391.106 kişinin
faydalanması beklenmektedir. Nihai faydalanıcılar arasında tüccarlar, gıda ve yem sanayi işletmeleri, tarımsal ürün ihracatçıları, tüketiciler
ve bölgede yaşayan halk yer almaktadır.
Belirlenen zamanlarda bölge çiftçileri başta olmak üzere öğrenciler ve bölge halkı için tesis gezileri düzenlenerek solucan gübresinin üretimi
ve faydaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarıyapılacaktır. Ayrıca çiftçilere yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler, konu
hakkında çalışan akademisyenler, uzmanlar ve eğitimciler tarafından düzenli olarak verilecektir. Gerek teknik geziler gerekse eğitimler
sonucu bölge çiftçilerinin ve halkının bilgilendirilmeleri sağlanacağından farkındalıklarının artması beklenmektedir.
Tesis sayesinde bölgedeki toprağın yapısında iyileşmelerin olması, toprak ve dolayısıyla ürün verimliliğinin artması iyi tarım uygulamalarına
fayda sağlayacaktır. Ayrıca hayvansal atıklar, sanayi atıkları, kağıt, karton, bahçe atıkları, sebze ve meyve atıkları, kümes hayvanları atıkları,
karıştırılıp kompost haline getirilerek tesiste kullanılabilmektedir. Bu sayede çevre kirliliği azalacak ve çöp olarak atılan atıklar
değerlendirilecektir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında gelişim projeleriyle kırsal hayatın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla
Odunpazarı'nda çevre ve ekonomi arasındaki verimli döngü kapsamında çalışmalar yapma alt amacı belirlenmiştir. Bu amacı
gerçekleştirmek için geliştirilen strateji de bölgemizde faaliyet gösteren tüm çiftçilerimizi kapsayacak; doğru gübreleme yöntemleri, doğru
tarım teknikleri ile ilgili yapılan çalışma sayısı stratejisi olmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 468.000,00TL-Odunpazarı Belediyesi kaynakları

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Doğal kaynakların hızla azaldığı ve birçok kaynağın doğallığını yitirip
değiştiği günümüzde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, bugünkü uygulamalara karşı, doğal yapıya zarar vermeyen
uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır.
Bunlardan bir tanesi de kimyasal gübrelerden vazgeçmeye yöneliktir. Çünkü kimyasal gübreler toprakta birikmekte ve toprak yapısını
bozmaktadır.
Buna alternatif olarak solucan gübresi ise muhteviyatındaki humik
asit ve fulvik asit ile toprak yapısını düzenler ve bitki beslenmesi için
de son derecede gereklidir.
Tarımın her dalında ‘örnek çiftçi’ olma ilkesini benimseyen belediyemiz, yeni nesillere daha az kaynak kullanarak daha çok verim alınan
tarım modellerini gelecek kuşaklara aktarma felsefesindedir.
Günümüz koşulları ve belediyenin felsefesi ele alınarak, hem toprak
kirliliğinin engellenmesine yardımcı olmak, hem de bertaraf sıkıntılı
olan sebze, meyve ve hayvansal gübrelerin geri dönüşümüne yardımcı olması amacıyla Yukarı Çağlayan Mahallesi’ne 4550 m2’si açık,
250 m2’si kapalı olarak solucan gübresi üretim tesisi kurulmuştur.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı 50 kırsal mahalle bulunmaktadır. Bu
mahallelerde yaygın olarak hayvancılığın yapılması bertarafı zahmetli
olan hayvansal atıkları da doğurmaktadır. Hayvansal atıkların bertarafı, pazar atıkları ve organik atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilmesi
bölge genelinde çözülmesi gereken bir sorun halini almaya başlamaktadır. Ayrıca tarım alanında yanlış uygulamaların ve kimyasal
ürün kullanımın artması doğaya kalıcı zararlar vermeye başlamıştır. Bu
sorunlara çözüm yaratmak için giderek önemi artan solucan gübresi
üretim tesisi kurulmasına karar verilmiştir.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Kurulan Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nden doğrudan veya dolaylı
olarak 1885 tarım işletmesi ile bölgede yaşayan 391.106 kişinin faydalanması beklenmektedir. Nihai faydalanıcılar arasında tüccarlar, gıda
ve yem sanayi işletmeleri, tarımsal ürün ihracatçıları, tüketiciler ve
bölgede yaşayan halk yer almaktadır.
Belirlenen zamanlarda bölge çiftçileri başta olmak üzere öğrenciler ve
bölge halkı için tesis gezileri düzenlenerek solucan gübresinin üretimi
ve faydaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında gelişim projeleriyle kırsal hayatın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Odunpazarı’nda çevre ve ekonomi arasındaki verimli döngü kapsamında çalışmalar yapma alt amacı belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için
geliştirilen strateji de bölgemizde faaliyet gösteren tüm çiftçilerimizi
kapsayacak; doğru gübreleme yöntemleri, doğru tarım teknikleri ile
ilgili yapılan çalışma sayısı stratejisi olmuştur.

Ayrıca çiftçilere yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler,
konu hakkında çalışan akademisyenler, uzmanlar ve eğitimciler tarafından düzenli olarak verilecektir. Gerek teknik geziler gerekse eğitimler sonucu bölge çiftçilerinin ve halkının bilgilendirilmeleri sağlanacağından farkındalıklarının artması beklenmektedir.
Tesis sayesinde bölgedeki toprağın yapısında iyileşmelerin olması,
toprak ve dolayısıyla ürün verimliliğinin artması iyi tarım uygulamalarına fayda sağlayacaktır.
Ayrıca hayvansal atıklar, sanayi atıkları, kağıt, karton, bahçe atıkları,
sebze ve meyve atıkları, kümes hayvanları atıkları, karıştırılıp kompost
haline getirilerek tesiste kullanılabilmektedir. Bu sayede çevre kirliliği
azalacak ve çöp olarak atılan atıklar değerlendirilecektir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
468.000,00TL-Odunpazarı Belediyesi kaynakları
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SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

ORTAHİSAR BELEDİYESİ
Eko-Park
ORTAHİSAR BELEDİYESİ
EKO-PARK
SAĞLIKLI ÇEVRE

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2016

Projenin Yeri/Yaptıran Kişi:
Trabzon İli Ortahisar İlçesi/Ortahisar Belediyesi
Mülkiyeti Kime-Hangi Kuruluşa Ait Olduğu: Ortahisar Belediyesi

Çalışmanın Kent İçin Önemi: 2016 Antalya EXPO’ da sergilenmeye layık görülen bu proje,içeriği; sağlıklı çevre ve sağlıklı nesil
temasına uygun örnek bir çalışma olacaktır. Özellikle çocuklara yönelik farklı tanıtıcı kısımlara sahip olması ‘Çevre Bilinci’nin
oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yapılacak farklı ve bazılarının bu ölçekte Türkiye’deki ilk olacağı uygulama türleri ile (Yalınayak
Yolu, Biyolojik Gölet, Yağmur Bahçesi.. vb.) farkındalık oluşturması ve en önemlisi de şehir merkezinde ‘doğaya gerçek dokunuş’
hedeflenmektedir.
Ayırt Edici Özellikleri:
Ekolojik Açıdan; Alanda tasarlanan biyolojik gölet bir taraftan önemli bir rekreasyon alanını tanımlarken, diğer taraftan
içerisinde bulunan fauna ile su içinde azot ve fosforlu bileşiklerin üretilmesi, flora ile de bunların kullanılarak sürdürülebilir bir
döngü sağlanması amaçlanmıştır. Biyolojik gölet aynı zamanda hemen yakınında tasarlanan pollinator (arı ve kelebek) bahçeye
de ekolojik servis sağlamaktadır. Hem yeryüzündeki bitkilerin %80’ine yakın kısmının varlığından sorumlu, hem de sadece
ABD’ye, sadece soya üretiminden katkısı yılda 20 milyar dolar civarında olan tozlaştırıcı türlerin alana davet edilmesi, eko-parkı
bu anlamda bir kez daha önemli bir alan yapmaktadır.
Sosyolojik açıdan; Konumlandırılan çocuk oyun alanı, Çocukların çevrelerini keşfetmeleri için kendi ölçeklerinde hafif riskler
alabilecekleri, oynayacakları, oyalanabilecekleri ve sağlıklı bir çocukluğun tadını çıkartmalarına olanak sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Böylece çocuklar ile doğa arasında yeniden bir iletişim sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamada Çalışmanın Hangi Aşamada Bulunduğu: Yapımı tamamlanmıştır. Resmi açılışı 20 Ağustos tarihinde yapılacaktır..
Mülkiyeti: Ortahisar Belediyesi

Proje Finansmanı: Belediye Özkaynakları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)

Projenin Amacı :
İlçe merkezinde atıl kalmış araziyi, ilçe halkının, özellikle ilk ve orta
öğretim seviyesindeki öğrencilerin; doğayı tanıtma, doğayı koruma,
ekolojik döngüye tanık olma, çıplak ayak ve toprağın buluşabilmesini
ve bütün bunların yanında dinlenme, mini ölçekte macera yaşatmayı
amaçlar.

Projenin Süreci :
Ortahisar İlçesi merkezinde mülkiyeti Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne
ait; atıl, bakımı yapılmayan ve çok önemli yol güzergâhlarının üzerinde bulunan 12.000 m2 arazi bir protokol ile tahsis edilmiştir.
Ağaçlık alanın doğal dokusuna bakım yapmak sureti dışında müdahale edilmemiş olup, arazinin ağaç durumu dikkate alınarak bir ‘Bitki
Müzesi’ ilkeleri doğrultusunda Eko-Park projesi hazırlanmıştır.
Tasarım sürecinde; proje ekibinin detaylı araştırmasıyla proje alanının
şehrin 2.300 kişilik nüfusunun ürettiği karbonu çevirdiği hesaplanmış;
karbon döngüsü haricinde, yağış sularının yer altı su kaynaklarına
ulaşamaması (infiltrasyon) ve kirlenerek kaybedilmesi, arı ve kelebek
popülasyonu eksikliği (polinizasyon) nedeniyle bitkisel gelişim ve
tarım ürünlerinde kalite düşüşü tasarıma yön veren önemli ekolojik
sorunların başındadır.
Bu noktada günümüzün en önemli ekolojik sorunları tespit edilerek
Eko-Parkın bu sorunların çözümü ve farkındalığı üzerine kurgulanmasına karar verilmiştir.

www.skb.gov.tr

95

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Yeryüzündeki en devasa bitkilerden biri olan Sekoyalardan oluşan
koru, alanı çevresindeki gürültülü yoğun trafikten soyutlayarak hem
tasarımcı hem de kullanıcılar için bir fırsat sunmuştur. Türkiye’de bu
ölçekte bir ilk olan diğer temel etkinlik ise “Yalınayak Yolu”dur.
Kullanıcıların kendileri için tasarlanmış dolaplara ayakkabılarını bıraktıktan sonra kum, çim, ağaç kabuğu, çakıl, tamburlanmış cam, toprak,
yosun gibi farklı dokulara yalın ayak basmaları sağlanan bu gezinti
yolunun sonunda, bu etkinlikler sırasında sağlıklarında oluşan değişiklikler konusunda eski Çin kaynaklarına atıfta bulunarak bilgi verilen
bir de tanıtım panosu tasarlanmıştır.
Proje ekibi tarafından alanda konumlandırılan Yağmur Bahçesi, bütünüyle coğrafyaya ait doğal bitkiler kullanılarak tasarlanmış; alanda
tasarım öncesinde de bulunan ve farklı fonksiyonlarla kullanılan yapıların dönüştürülmeleri ile kazanacakları yeni fonksiyonlar haricinde,
çatılarından alınacak yağmur suyunun doğrudan yağmur bahçesine
verilmesiyle önemli bir de rol üstlenmişlerdir.
Alanda tasarlanan biyolojik gölet bir taraftan önemli bir rekreasyon
alanını tanımlarken, diğer taraftan içerisinde bulunan fauna ile su
içinde azot ve fosforlu bileşiklerin üretilmesi, flora ile de bunların kullanılarak sürdürülebilir bir döngü sağlanması amaçlanmıştır.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
2017 yılı Stratejik Planında Stratejik hedef 5.2. maddede yer alan; ‘İlçenin güneye açılımını teşvik edecek, turizm, spor ve uydu kent alanlarının planlanması’ maddesi kapsamındadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
2017 yılında tamamlanması beklenen projenin uygulaması, hazırlanan ekolojik temelli bilimsel rapor ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finansal olarak desteklenmiştir.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

OSMANİYE BELEDİYESİ
“Gelecek Ellerinde” Su Verimliliği Ve
Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi
Kampanyası

Kuşkusuz, Belediye Kurumu bu görevini su kesintisinden başlayıp
farklı birçok başka yöntem kullanarak da yerine getirebilir.
Ancak bize göre vatandaşın katılımını sağlamayan, onayını almayan
projeler sürdürülebilir olmaktan uzaktır.
Bu düşünce ile hayat bulan bu projenin amacı (Water Efficiency) su
verimliliği kavramını somut elle tutulabilen bir hale getirmektir. Bunun için öncelikle çocuk ve gençler ve hemen sonra kadınlar ve nihayetinde tüm kent genelini sürecin içerisine katarak bilgilendirmek ve
eğitmek; sonrasında tutum ve davranış değişikliği oluşturmak yoluyla
Osmaniye kent genelinde kullanım suyunun verimli ve etkin kullanımını sağlamaktır.

Proje Ortakları:
Osmaniye Belediyesi- Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Osmaniye
İl Çevre Müdürlüğü

Projenin Süreci :
Proje Tarihleri: 23 Mayıs 2017 – 8 Haziran 2018
Proje bütünsel kampanya yönetimi uygulanarak sürdürülmüştür.
Kullanılan farklı mecralar birbirini çağrıştıran bilgi, görsel ve renklerle
hazırlanmış böylece bütünlük sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin Amacı :
İnsanlığın yüzyıllardır süren şehirleşme macerası, aslında şehrin insanlara sunduğu/sunacağı vaatlerle yakından ilgilidir.
İnsanlar; güvenlik, iş toplumsallaşma, sosyal birliktelikler ve en nihayetinde sağlanacak ergonomik koşullar karşılığı şehirlerde yaşamayı
kabullenmiştir.
Bahse konu olan ergonomik koşullar; sağlıklı konut, sağlıklı hava, sağlıklı su ve yiyecek ile sürdürülebilir sağlıklı çevre yönetiminden bahsedilmelidir.
Bu ergonomik yapıyı sağlamak amacıyla düzenlemeleri yapmak, talep
etmek, kentte yaşayan tüm hemşerileri kapsayacak şekilde uygulanmasını sağlamak da en önce Belediye Kurumu’nun görevi olmuştur.
Kullanıma hazır temiz su sağlamak ve kullanılan atık suyun çevreye
zarar vermeden bertaraf edilmesi ile kullanım suyunun verimli ve etkin tüketilmesini sağlamak da yine aynı kurumun görevidir.
www.skb.gov.tr

Mecra olarak sadece çocuklar değil büyüklerin de algı alanına giren
mecralar kullanılarak kentin tüm kesimlerinin dâhil olması istenmiştir.
Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar uygulamaya konmuştur.
Eğitim
Proje kapsamında Osmaniye’de ilk ve orta öğretim kurumlarında, konusuna hâkim eğiticiler tarafından, Su Verimliliği Eğitim Seminerleri
düzenlenmiştir. Bu seminerlerde çocuklara da konu hakkındaki fikirleri sorulup aktif katılımları sağlanmıştır.
Animasyonlu görseller ve yaş grubuna uygun hazırlanan sunum materyalleri ile ilgileri canlı tutulmuş, soru sormalarına izin verilmiş, cevaplar birlikte tartışılmıştır.
Çocukların öğrendiklerini yaşıtlarıyla ve büyükleriyle paylaşmalarını teşvik etmek, oluşturulan farkındalığı pekiştirmek ve su tasarrufu
konusunda çocuklara sorumluluk aşılamak için, seminer sonunda
öğrencilere Su Verimliliği Uzman Sertifikası ve Uzman Kimlik Kartı verilmiştir.
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Dünya Çevre Günü
Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinde aileleri ile alışverişe gelen çocuklara da aynı eğitim ve hediyeler verilmiştir.
Matara
Suyun değerli ve korunmaya muhtaç bir kaynak olduğunu vurgulamak için çocuklara matara hediye edilmiştir.
Özgün Karakter
Animasyon filmlerin senaryo yazım aşamasından önce, eğitime katılan çocuklardan özgün karakterlere dair fikirleri alınmıştır. İsimleri
onların oyları ile seçilmiştir.
Karakterleri kendilerine yakın hissetmeleri ve su tasarrufu konusunda
daha hevesli olmaları için, karakterlerin hikâyeleri Osmaniye standartlarına göre oluşturulmuştur.
Yaşadıkları çevre, sosyalleşme alanları da bu doğrultuda seçilmiştir.
Karakterlerin fiziksel görünümleri çocuklar için inandırıcı aynı zamanda sempatik gelecek şekilde tasarlanmıştır.
Anahtarlık
Eğitici ve eğlendirici eğitim gününün güzel bir anısı olması amacı ile
özgün karakterlerin bulunduğu anahtarlar tasarlanıp, ürettirilip dağıtılmıştır.
Animasyon Dizi Filmler
Senaryo, çocukların mizah duygusuna hitap edecek şekilde öğretici
ve merak uyandırıcı mizansenlerle oluşturulmuştur. Toplam altı bölümden oluşan animasyon dizinin her bölümü kendi içerisinde başlayıp biten bir hikâyeye sahiptir.
Her bölüm, çocuklardan oluşması amaçlanan davranış değişikliğine
göre kurgulanmıştır.
Billboard Tasarımı-Clp (Raket Pano)-Gazete
İlanları-Banner
Animasyon filmde kullanılan özgün karakterler, hikaye devamlılığının
sağlanması amacı ile billboard, el broşürü, gazete ilanı ve internet
bannerı tasarımlarında senaryoya paralel hikaye kurgusu içerisinde
kullanılmıştır. Tasarımların dikkat çekici, kolay okunur ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.
Cıngıl
Animasyonları ve kamu spotlarını daha ilgi çekici hale getirmek için,
çocukların müzik zevklerine hitap edecek özgün cıngıl bestelenmiştir.
Maskot
Lansman ve arazi çalışmalarında oyuncuların çocukları eğlendirmeleri ve bilgilendirmeleri için giyilebilen maskotlar tasarlanmıştır.
Radyo Spotları
Spot metinleri bilgilendirici özellikte yazılmıştır. Hikâye devamlılığının
sağlanması için spotlarda animasyon karakterlerinin sesleri kullanılmıştır.
Kitap
Günlük hayatta suyun verimli kullanılmasına ilişkin, bilimsel veriler
ışığında bir kitap yazılmış, görseller ve grafiklerle birlikte ilgi çekici bir
hale getirilip, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmıştır.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Eğitimcilerden ve öğrenci velilerinden çocuklarda oluşan davranış
değişikliğine dair sosyal medya üzerinden olumlu geri dönüşler alınmıştır.
Osmaniyelilerin, kampanyaya bu denli sahip çıkması onu bir bilgilendirme kampanyasından bir Gönüllülük Hareketi’ne doğru evrilmiştir.
Suyun kısıtlı bir kaynak olduğu gerçeğinin kitlelerce anlaşılmasını sağlamak ve bu kısıtlı kaynağın nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair
kitleleri bilgilendirmek, projenin kısa ve orta vadeli hedeflerindendi.
Seminerler sayesinde öğrencilerde ortaya çıkan çevreye karşı sorumluluk bilinci ile çocukların öğrendiklerini çevreleriyle paylaşma ihtiyacı hissettikleri gözlemlenmiştir.
Artık hepsi birer “Su Uzmanları Çocuk Kulübü” üyesi olan öğrenciler,
anne-babalarını ve çevrelerindeki diğer büyükleri bu konuda daha
dikkatli olmaya davet etmişlerdir.
Evlere dağıtılan, öz bilgi ve yönlendirici görsellerle tasarlanmış, el ilanları ve şehrin işlek caddelerine asılmış billboardlar sayesinde de konu
şehrin gündeminde tutulmuştur.
Kampanyanın uzun vadeli hedefi olan, bilim adamlarının gelecek ihtimaller dâhilinde gösterdiği su kıtlığı sorununu, bir bayrak yarışı misali
kuşaktan kuşağa aktarılacak farkındalık ve çevre bilinci sayesinde, yaşamadan çözeceğimize inancımız tamdır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik Hedef 1.1.2’de belirtildiği gibi; belediye gelirleri %50 oranında arttırılması hedefi gereğince, kaçak su ile mücadelede halk desteğini almak için projede kaçak su kullanımının ‘Nitelikli Hırsızlık’ olduğu
vurgulanarak, zararının bütün şehri ilgilendirdiği vurgulanmıştır.
Stratejik Hedef 2.7.2’de belirtildiği gibi; Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynakların korunması ve çevre tahribatının önlenmesi amacı ile
su israfının önüne geçme yöntemleri belirtilmiştir.
Çocuklar, eğlenceli aktiviteler ile tasarruf konusunda şehrin öncüleri
seçilerek heveslendirilmiştir.
Stratejik Hedef 3.9.12’ belirtildiği gibi; Temiz ve Sağlıklı Kent Projesi
WHO Dünya Sağlıklı Kentler Projesi’nin amaçları doğrultusunda kısıtlı
bir kaynak olan tatlı suyun doğru kullanımını sağlamak üzere halk bilgilendirilmiş, toplumun katılımını özendirmek ve arttırmak amacı ile
de bu bilgilendirmeler eğlenceli aktiviteler ile desteklenmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Osmaniye Belediyesi tarafından karşılanmıştır.
www.skb.gov.tr
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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Samsun Olimpiyat Renklerine
Boyanıyor

Şehirdeki birçok cadde ve sokak direğine de Deaflympics 2017’nin
bayrakları asıldı. Kent, olimpiyat oyunları için adeta ilmek ilmek işlendi. Şehrin belirli noktalarına çeşitli kent figürleri yerleştirilmesinden,
boyama, çiçeklendirme çalışmalarıyla, köprü ve viyadüklerin göz estetiğine uygun donanımlarla güzelleştirilmesine kadar birçok çalışma
hayata geçirildi.
İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun,
Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan
Adalar Mevkii’ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu Çarşamba
Havalimanı’na kadar olan güzergahtaki bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerine boyandı.
Boyalı evler kent siluetinde de renkli bir görüntü oluşmasını sağlarken, ayrıca kentte bulunan cadde ile sokaklardaki aydınlatma direklerine Deaflympic 2017’nin bayrakları asıldı. Bilboardlar ve bazı binaların
duvarlarına da olimpiyat oyunlarıyla ilgili çeşitli afişler yerleştirildi.

Projenin Amacı :
18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Olimpiyatları kapsamında kente estetik bir
görünüş kazandırmak, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve büyük
organizasyonları yapabilir bir kent imajı verilmesidir.
Uluslararası nitelik taşıyan ve 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Olimpiyatları
kentimizin imajı açısından çok büyük bir organizasyon olarak değerlendirilmiştir. Şehrimize havayolu ve karayolu ile gelen sporcu kafileleri, yurt içinden ve yurt dışından karşılaşmayı izlemeye gelen izleyicilerin Samsun şehrine yönelik algılarına hitap etmek üzere köprülü
kavşaklar, viyadükler ve estetik sorunu yaşayan yapıların olimpiyat
renklerine boyanması planlanmıştır.
Bu plana uygun olarak şehir merkezinde, şehrin giriş ve çıkışında
bulunan köprülü kavşaklar, viyadükler ve konutlar/yapılar olimpiyat
halkalarının renklerine bürünürken, kentin birçok noktasına çeşitli figürler ve afişler yerleştirildi.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
- Samsun Valiliği (Organizasyonda kamu kurumlarını koordine etmiştir.)
- Samsun Büyükşehir Belediyesi (Boya, işçilik, bayrakların sağlanması,
olimpiyat görsel tabelalarının yapımı gibi tüm mali giderleri üstlenmiştir.)
- İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü (İşbirliği yapılmıştır.)
- Karayolları Bölge Müdürlüğü, (İşbirliği yapılmıştır.)
- Merkez İlçe Belediyeleri, (İşbirliği yapılmıştır.)
Tüm kamu kurum ve kuruluşları Meslek Odaları projede paydaş kurumlar olarak katkı sağlamışlardır.
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Projenin Süreci :
4 yılda bir düzenlenen ve Dünya’nın en büyük uluslararası multi spor
etkinliği olarak bilinen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat oyunlarının
tarihinin belli olmasıyla birlikte şehirde alt ve üst yapıya yönelik birçok
çalışma yapılmıştır.
6 farklı kıta ve 97 ayrı ülkeden 3 bin 148 sporcunun katıldığı ve 5 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren Olimpiyat öncesinde şehirde
görüntü ve estetik bozuklukları ortadan kaldırmak adına çalışmalar
başlatıldı.
Şehrin doğu, batı ve güneyindeki bulunan köprülü kavşakları ve viyadükleri boyama çalışmalarında 6 renk olan Olimpiyat renkleri (6 kıtayı
temsil etmektedir) kullanılmıştır. Köprülü kavşak ve viyadükler Samsun Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile boyanmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Şehir giriş ve çıkışlarında, spor organizasyonlarının yapılacağı salon/
tesis civarındaki konutların, yapıların boyanması çalışması kapsamında; İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde
bulunan Adalar Mevkii’ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu
Çarşamba Havalimanı’na kadar olan güzergahtaki bazı binalar Olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerine
boyandı.
Boyalı evler kent siluetinde de renkli bir görüntü oluşmasını sağlarken, ayrıca kentte bulunan cadde ile sokaklardaki aydınlatma direklerine Deaflympic 2017’nin bayrakları asıldı. Bilboardlar ve bazı binaların duvarlarına da Olimpiyat oyunlarıyla ilgili çeşitli afişler yerleştirildi.
Şehrimiz, Olimpiyat oyunları için adeta ilmek ilmek işlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 181 tane sıvasız binaya boyama yapılmıştır. Şehir çirkin görüntülerden kurtarılarak modern, temiz ve rengarenk bir görüntüye kavuşturuldu. Olimpiyat kapsamında başlayan
bu çalışmalar sadece sıvasız boyasız binaların sıvanması - boyanması,
köprülerin ve kavşakların boyanmasıyla kalmayıp şehir mobilyaları
da döşenmesi, boş duvarların çiçeklendirilmesi, yol kenarı yeşillendirilmesi gibi devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında Samsun’daki tüm ana yollar yeşil bir koridor haline gelecektir.
Yapılan bu düzenleme yerel medyada, yerel medya köşe yazarları
yazılarında, haber ajanları haberlerinde, ulusal medyada geniş yankı
yapmış, en az 100 kez haber konusu olarak yer almıştır.
Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı sonrasında Kanada, Brezilya ve Malezya kafilesi sporcuları, ülkelerine dönmeyerek tatillerini kentin tarihi ve
turistik güzelliklerini gezerek yapmışlardır.
Facebook, Twiter, İnstagram gibi sosyal medyada proje yoğun ilgi
görmüştür.
Bu açıdan sürdürülebilirliği devam eden bir projedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen stratejik amaçlardan bir tanesi de “Kent Yaşam Kalitesi Standartlarını Geliştirmek ve Uygulamaktır. (Stratejik Amaç 3) Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz faaliyetler stratejik planlarla uyumludur.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje kapsamında boyama ve işçilik maliyetleri tamamen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla karşılanmıştır. Yaklaşık tutarı
300.000 TL olmuştur.
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PAMUKKALE BELEDİYESİ
Etkin Geri Dönüşüm Toplama
Sistemi

Bunun yanı sıra;

Projenin Amacı :
Bu proje ile İlçemiz sınırları içerisindeki evsel atıklar ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve ayrı toplanmasını kolaylaştırmak
ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için vatandaşlarımızın internet ortamından yararlanarak geri dönüşüm atıklarının toplanması için lisanslı
firmalara anında bildirimde bulunması amaçlanmaktadır.

1. İlçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda poşetlerde ve kumbaralarda bulunan ambalaj (geri dönüşüm) atıklarının çevreye zarar
vermeden kaynağında ayrıştırılması ve belirli bir plan dâhilinde toplanmasının kolaylaştırılması, çevreye kötü koku ve mikrop yayması,
sinek, böcek üremesinin engellenerek sağlıklı bir çevre oluşturulması,
2. Konutların önlerine gelişigüzel çıkartılan ve uzunca süre bekletilen
ambalaj atıklarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin önlenmesi,
3. Sistem üzerindeki harita işaretleme sayesinde bölgede bulunan en
yakın ekibin ulaşmasıyla zaman kaybının önlenmesi,
4. Kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkların çevreye zarar vermeden
geri dönüşüm tesislerine götürülmesi,
5. Sisteme başvurulardaki en çok geri dönüşüm toplayan ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımızın puan sistemi sayesinde ödüllendirilmesi, çevre ve geri dönüşüm konusunda duyarlılığın arttırılması,
6. Vatandaşlarımızın daha hızlı bir şekilde atıklarının yaşam alanlarından uzaklaştırılmasını sağlayarak hijyenik bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

www.skb.gov.tr
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Projenin Süreci :
Projenin uygulanması için internet sistemi üzerinden ilk defa belediyemizce yapılan özel bir program yüklenmekte ve geri dönüşüm
toplama ekiplerinde bulunan tablet ile anında iletişim sağlanmakta
ve en yakın noktadaki ekiplerce atıklar çevreye zarar vermeden toplanmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik plana uygun olarak çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm
ile doğal kaynakların korunarak ülke ekonomisine katkı sağlanması
amacıyla böyle bir uygulama başlatılmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
İlçemiz sınırları içerisindeki ambalaj (geri dönüşüm) atıklarının çevreye zarar vermeden kaynağında ayrıştırılması ve daha hızlı ve etkin
toplanması amacıyla internet sistemi üzerinde bir site yapılmıştır. Bununla birlikte;
1.İlçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklara konulan poşetler ve
kumbaralarda bulunan ambalaj (geri dönüşüm) atıklarının çevreye
zarar vermeden kaynağında ayrıştırılması ve belirli bir plan dâhilinde
toplanmasının kolaylaştırılması sağlanmıştır.
2.Konutların önlerine gelişigüzel çıkartılan ve uzunca süre bekletilen
ambalaj atıkları vatandaşlarımızca sisteme girilen talepler sayesinde
en yakındaki ekibin yönlendirilmesiyle kısa sürede toplanmakta ve bu
atıkların oluşturduğu görüntü kirliliği ve zararlar önlenmektedir.
3.Sistem üzerindeki harita işaretleme sayesinde bölgede bulunan en
yakın ekibin ulaşması sağlanmakta, böylece şikayet ve talep değerlendirme ekibinin ilçenin bir ucundan diğer ucuna giderken yaşanan
zaman ve ekonomik kayıplarının önüne geçilmekle, daha etkin ve
hızlı bir hizmet ile vatandaşların memnuniyeti artırılmaktadır.

Bu proje ile atıklar kaynağında ayrı toplanarak doğal kaynaklarımız
korunmakta, enerji tasarrufu sağlanmakta, ayrıca atıkların geri dönüşüme ayrılması ile atık (çöp) miktarı da azaltılmaktadır.
Konutlardan ve işyerlerinden çıkan geri dönüşüm ile değerlendirilebilir atıkları evsel atıklardan ayrı biriktirilmek suretiyle planlı bir şekilde
toplanmakta plan haricinde aniden oluşan ambalaj atıkları ise bu sistem sayesinde evsel atıklarla çöp depolama alanına gitmesi önlenmektedir.
Ambalaj atığı toplama hedefimizde geleceğe dönük daha fazla ambalaj atıkları artırarak doğal kaynakların korunmasını ve ülke ekonomisine destek verilmesini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu
hedefe ulaşabilmek için ambalaj atıklarını kaynağından daha hızlı ve
etkin toplanmasını sağlamak ve çöpe gitmesini önlemek için bu projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Bütçe; Finansman; Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

4.Bu proje ile kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları ile atık yağların
kısa zamanda geri dönüşüm veya toplama tesisine ulaşımı sağlanarak
çevreye zarar vermeleri önlenmektedir.
5.Sisteme başvurulardaki her bir geri dönüşüm talebi değerlendirilerek standart puanlar verilmekte ve bu puanları en çok toplayan vatandaşlarımızın bina veya sitelerine çevreci site/ bina unvanı verilecektir.
Bu sayede ilçemizde geri dönüşüm konusuna daha farklı ve olumlu
bir bakış açısı getirilmiştir.
6.Bu proje ile atıkların çöpe karışması önlenmekte, ilgili ambalaj atığı toplama aracı anında gelip topladığı için geri dönüşüm atıklarının
çöpe karışması önlenmektedir. Ayrıca bertaraf sahasına daha az atık
gönderilmesiyle uzun bir süre kullanılması sağlanmaktadır.
İlçemiz sokak ve caddelerinde görüntü ve çevre kirliliği büyük ölçüde
önlemiş olup halkımızdan da olumlu tepkiler alınmaktadır.

102

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ
2005

PENDİK BELEDİYESİ
Çevreye İlacını Bırakma

Bu amaç ile İlçe sınırlarında bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde atık
ilaç toplama noktaları oluşturulmuştur. Aile Sağlığı Merkezlerinde
toplanan miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların gözetim altında
toplanması ve yönetmeliğe uygun bir şekilde çevre ve insan sağlığını
zarar vermeden depolanarak bertaraf ettirmek amaçlanmaktadır.
Projemizde İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlara ulaşımın sağlanması
amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri toplama noktası olarak seçilmiştir. Vatandaşların bilgilendirilmesi için afiş, broşür ve pankartlar hazırlanarak
bilgilendirme yapılmıştır.

Projenin Amacı :
Projemizin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununda “Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığı altında “Belediye, mahalli müşterek
olmak şartıyla, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini
yapar veya yaptırır.” maddesi gereği Pendik ilçe sınırlarında bulunan
evlerden kaynaklı miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların toprağa,
suya veya çöpe atılmalarını önleyerek çevre ve insan sağlığını tehdit
eden etmenlerin en aza indirmektir.
Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş,
dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, toplanıp uygun koşullarda
imha edilmediği takdirde toprağa ve suya karışarak çevre ve insan
sağlığına zarar vermektedir. Söz konusu bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilmekte ve atıkların toplanmasının, taşınmasının ve bertarafının da Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu atıkların belediye
çöp depolama sahalarına değil güvenli bir şekilde toplanıp, lisanslı
firmalar ile çevreye zarar vermeden imha edilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Projemizde İlçemizde atık ilaçların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve çevreye duyarlı nesil yetiştirerek yaşanabilir bir Pendik oluşturmak amaçlanmaktadır.
www.skb.gov.tr
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Proje Ortakları:
Aile Sağlığı Toplum Merkezleri

Projenin Süreci :
Projenin ilk aşamasında toplama noktaları için uygun kurumlar üzerinde çalışılmış ve İlçe genelinde yer alan Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşın kolay erişim sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Ardından
atık toplama noktaları oluşturulacak Aile Sağlığı Merkezleri tespit
edilmiş ve Aile Sağlığı Merkezleri ile ayrı ayrı protokol imzalanmıştır.
Bu protokol miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların çevreye ve
insan sağlığına verebileceği olumsuz etkileri hakkında vatandaşları
bilinçlendirerek Aile Sağlığı Merkezlerinde kurulacak olan Atık İlaç
Toplama Noktalarında miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların toplanmasını, depolanmasını ve bertarafının yapılmasını kapsamaktadır.

Bu sayede ilçemizde çöplere ve lavabolara ilaç dökülmesi azaltılmakta ve neden olduğu kirlilik ve zehirlenme vb. sorunların önüne geçilmektedir.
Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre
kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır.
Projemizde bireylerin çevreye duyarlı, sağlık konusunda daha bilinçli,
çevre temizliği ve atıkların zarar vermeden bertaraf edilmesi konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler
gerçekleştirilmeye çalışırken “herkes için sağlıklı çevre” ilkesinden yola
çıkılmakta kişilere eşit imkânlar sunulmaktadır.

Uygulama öncesinde Aile Sağlığı Merkezleri ile toplantı yapılarak bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Vatandaşların bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla broşür, afiş yaptırılarak ilçemizde birçok yere dağıtımı yapılmış olup ayrıca ilçemizdeki
eczaneler ile görüşülmüştür Pendik Belediyesine ait mobil araç ile
mahalle mahalle dolaşılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanan atık
ilaç kutuları protokol imzalanan tüm Aile Sağlığı Merkezlerine bırakılmıştır. Atık ilaç toplama noktalarındaki miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak toplanarak Pendik 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde geçici depolamasını yapılmakta
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı firmalar ile bertarafı
sağlanmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Tehlikeli atık olarak kabul edilen kullanım süresi dolmuş atık ilaçlar
uygun koşullarda imha edilmediği takdirde toprağa ve suya karışarak
çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir.
İlaçların ekosisteme geçişi çeşitli yollarla olmaktadır. İnsanlar ve hayvanlardan başlayan bu döngüde ilaç aktif maddeleri yeterli arıtım yapılmadığı takdirde içme sularımıza kadar ulaşmaktadır. Lavaboya dökülen ilaç, şehir kanalizasyon sistemine geçerek, arıtma tesislerindeki
yararlı bakterileri etkilemektedir.
Diğer yandan ilaç atıklarının evsel atıklarla beraber toplanarak çöp
döküm alanlarından depolanması yeraltı sularına karışması tehlikesini doğurmaktadır. Bununla birlikte yine ilaç aktif maddelerinin havaya
ve toprağa geçmesi sonucu yetiştirilen besinler tüketimi ve bulaşı
gerçekleşen yeraltı sularının kullanımı insan sağlığını tehdit etmektedir ve bağışıklık sistemi, üreme sistemi ve hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olabilmektedir. Ayrıca evsel atık
toplama amaçlı kullanılan çöp kutularına atılan ilaçlar başka bir riske
daha yol açmaktadır. Bu durum çöp kutularına atılan ilaçlara çocuklar
veya hayvanların temas etmesi ve bunun sonucu zehirlenme vakaları
yaşanması olasılığını ortaya çıkarmaktadır.
Projemiz Pendik ilçe sınırlarında bulunan evlerden kaynaklı miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçların toprağa, suya veya çöpe atılmalarını
önleyerek çevre ve insan sağlığını tehdit eden etmenleri en aza indirmek amacıyla başlatılmıştır. Bu atıkların evsel atıklar ile karıştırılmadan
ayrı toplanmasını proje ile çevreye duyarlı bir nesil yetiştirerek sağlıklı
bir çevre ve yaşanılabilir bir Pendik oluşturması hedeflenmektedir.
Pendik genelinde kullanım süresi dolmuş atık ilaçlar daha önceki yıllarda toplanmamakta iken, proje başlangıcından itibaren 5 ay da 660
kilogram atık ilaç toplanarak doğru şekilde bertaraf edilmiştir.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı’nda Stratejik Amaç-11
“Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde
Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Artırılması” ve bu amaca
bağlı olarak Stratejik Hedef-4 “Atık Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” yer almaktadır.
Projemiz bu amaç ve hedef doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup
çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek hizmet anlayışı doğrultusunda
oluşturulmuştur.
Projemiz yüksek kalitede sağlıklı bir çevre yaratma amacına hizmet
etmektedir. Bu yönüyle misyonumuzda yer verilen “Sağlıklı, planlı ve
sürekli gelişimiyle bugününe ve yarınına yön veren bir Kent” kavramına ulaşmaya katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi Pendik belediyesinin öz kaynaklarından karşılanmıştır. İlçemiz genelinde başlatılan projemizde 40 adet atık ilaç kovaları
5.000 TL, tanıtım ve bilgilendirme dokümanları 2.000 TL olmak üzere
toplam maliyet 7.000 TL olmuştur.

www.skb.gov.tr
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PENDİK BELEDİYESİ
Pendik Atık Getirme Merkezi

Proje Ortakları:
Proje ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
Proje öncesi yapılan fizibilite çalışmaları ve buna dayalı olarak elde ettiğimiz veriler sonucunda merkezin kurulması planlanan 3 dönümlük
alan belediyemiz tarafından tahsis edilmiş, merkezin dijital ortamda
planlanması ve hesaplamalarının yapılması iç kaynaklar kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu inşaat çalışması başlatılmış ve 2016 yılında faaliyete geçirilecek şekilde hazırlanmıştır.
Pendik 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin uygunluk onayı 2016 yılının
Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olup hizmete
başlamıştır. Merkezimizde yürütülen süreçler Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı olan Atık Getirme Merkezi Birimimizde takip edilmektedir.

Projenin Amacı :
İlçemizdeki geri kazanılabilir ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıkların
diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, geri kazanıma ve bertarafa gönderilmek üzere atıkların halkımız
tarafından bırakılması amacıyla atık getirme merkezi kurulmuştur.

Merkezin teknik özellikleri şu şekildedir:
• Bütün Alan: 3000 m2
• Beton Alan: 1190 m2
• Kapalı Alan: 350 m2 (yönetim birimleri hariç)
• Yönetim Binası,
• Kantar,
• Kontrollü Giriş Noktası
• Otopark Alanı bölümlerinden oluşmaktadır.

Proje kapsamında kurulan Bakanlık onaylı Türkiye’nin ilk 1. Sınıf Atık
Getirme Merkezinde 14 farklı atık sınıfı ayrıştırılabilmekte bunlar; kağıt
ve karton atıklar, metal atıklar, cam atıklar, atık piller ve akümülatörler, elektrikli ve elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, tekstil
atıkları, bitkisel atık yağlar, ahşap atıklar, atık ev eşyaları, son kullanma
tarihi solmuş veya kullanılmayan ilaçlar, evsel tehlikeli atıklar (boya-tiner kutuları, deodorant kutuları vs.), flüoresan lambalar ve diğer cam
içeren atıklar olarak gruplandırılmıştır.
Bu kapsamda geri dönüşüm çalışmaları hızlanmış ve bir düzen içinde
yürütülme imkânı doğmuştur. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışan merkezimiz temiz bir gelecek için faaliyetlerine ara vermeden
devam etmektedir.
Atık getirme merkezimiz vatandaşın kullanımı için uygun olarak tasarlanmış olup hem geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için
hem de evlerde oluşan çöpe atılması sorun olan tehlikeli atıkların ayrı
biriktirilmesi için bir merkez haline gelmiştir.
www.skb.gov.tr
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Merkezde süreç, atığın merkeze ulaşması ile başlayıp, burada gelen
atığın cinsine ve sınıfına göre ara depolanması ile devam etmekte ve
daha sonra merkezden ayrılarak geri kazanım veya bertaraf süreci ile
sonlanmaktadır.
Vatandaşların bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla broşür, afiş yaptırılarak ilçemizde birçok yere dağıtımı yapılmış, aynı zamanda muhtar
toplantıları, okul ziyaretleri, cami cemaati toplantıları ve site yönetimleri toplantıları ile halkı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı’nda Stratejik Amaç-11
“Çevre Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde
Sürdürülmesi, Geri Dönüşüm Çalışmalarının Artırılması” ve bu amaca bağlı olarak Stratejik Hedef-4 “Atık Yönetim Sisteminin Etkinliğinin
Artırılması” belirlenmiştir. Projemiz bu amaç ve hedef doğrultusunda
gerçekleştirilmiş olup çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek hizmet
anlayışı doğrultusunda oluşturulmuştur.
Projemiz yüksek kalitede sağlıklı bir çevre yaratma amacına hizmet
etmektedir. Bu yönüyle misyonumuzda yer verilen “Sağlıklı, planlı ve
sürekli gelişimiyle bugününe ve yarınına yön veren bir Kent” kavramına ulaşmaya katkı sağlamaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Atık getirme merkezinin kurulmasıyla 2016 yılında 23.639 atık eşya
tesise kabul edilmiştir. Bunlardan 11.683 adedi parçalanarak içinde
bulunan metal ve tahtası ayrılmıştır. Bu sayede geri dönüştürülebilir
olan metaller ekonomiye kazandırılmış, çıkan tahta parçaları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak gönderilmiş ve projenin sosyal bir tarafı ortaya çıkmıştır. Bu sayede döküme gönderilecek olan atık miktarı
da yaklaşık olarak %51-52 oranında azaltılmıştır. Düzenli depolama
sahasına her ay 1800 m3 atık eşya gönderilirken atık getirme merkezi
kurulduktan sonra bu rakam 860 m3’e düşürülmüş ve böylece yaklaşık
4 adet olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde bir atık depolamasının
önüne geçilmiştir. Bu sayede gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre
bırakılmasına her ay destek olunmaktadır.
Atık getirme merkezinin çevresel etkileri;
- Döküm sahalarının doluluk oranlarının azalmasına katkı sağlanması,
- Vatandaşların getirdikleri ömrünü tamamlamış lastiklerle çevrede
oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş ve geri dönüşümü sağlanarak enerji tasarrufu elde edilmesi,

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi Pendik Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanmıştır.

- Vatandaşların kolaylıkla atıklarını getirecekleri bir merkezin olması
açısından belediyenin araçlarıyla yapılan toplama sıklığı azalarak farklı
bir katkı daha sağlanması olarak sıralanabilir.
Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara
verilen önem artmıştır. Projemizde bireylerin çevreye duyarlı, sağlık
konusunda daha bilinçli, çevre temizliği ve atıkların zarar vermeden
bertaraf edilmesi konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler gerçekleştirilmeye çalışılırken “herkes için sağlıklı çevre” ilkesinden yola çıkılmakta kişilere eşit imkânlar sunulmaktadır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

AKÇADAĞ BELEDİYESİ
Levent Vadisi Kanyonu ve Seyir Terası

Projenin Süreci :
Levent Vadisi Seyir Terası bölümünde iç kısmında ve çevresinde yapılan tadilat ve iyileştirme çalışmaları kapsamında; öncelikle Teras
kısmında bulunan WC ’ler kaldırılarak iç mekânda genişleme sağlanıp gelen misafirlerin daha rahat ve havadar bir ortamda oturmaları
sağlanmıştır. Yine Terasın içinde bulunan satış büfesi kısmı kaldırılarak
yeni dolaplar eklenmek suretiyle bu alanda büyütülmüştür. Terasın
dış bölümünde öncelikle girişte bir güvenlik alanı oluşturulup, giriş
çıkışların kontrollü olması sağlanmıştır. Alana gelen misafirler araçlarının park edebilmesi için otopark oluşturulmuştur.
Belediyemiz bünyesinde atıl halde bulunan bir otobüse giydirme yapılarak Seyir Terasına gelen misafirlerimize bu otobüs restaurant bölümünde ikramlarda ve satış yapılabilecek içerde ve dışarıda oturma
alanları oluşturulmuştur. Yine otopark alanından Seyir Terasına kadar
olan 250 m civarında bir alanda kilit taşı yürüme ve araç yolu düzenleme ile ışıklandırma çalışmaları yapılmıştır.

Projenin Amacı :

Levent Vadisi, hiking (günübirlik doğa yürüyüşü), treking gibi doğa
sporları ve bisiklet turları için parkurlar düzenlenmiştir. Slackline( iple
erişim), Off-Road, yamaç paraşütü ve kaya tırmanışı rotaları yapılmıştır.

Malatya Valiliği’nin desteğiyle 2011 yılında yapmış olduğu Levent
Vadisi Seyir Terası ve Levent vadisi Kanyonunu turizme kazandırmak.

www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Levent Vadisi Seyir Terası bölümünde iç kısmında ve çevresinde yapılan tadilat ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Levent Vadisi Kanyonunu ve Seyir Terasını ziyarete gelen vatandaşlarımızın sayısında ciddi
oranda artışlar sağlanmıştır.
Seyir Terasının iç kısmında yapılan tadilat çalışmaları neticesinde ziyaret eden vatandaşlarımız bu temiz mekânda daha rahat ve konforlu
bir vakit geçirme imkanı bulmuşlardır. Terasın dış kısmında yapılan çalışmalar sonrasında ziyaret eden vatandaşlarımız yemek ihtiyaçlarını
otobüs restoran kısmında karşılamışlar ve dışarıda oluşturulan masalarda eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulmuşlardır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
250.000,00 TL Akçadağ Belediye Başkanlığı
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

DİDİM BELEDİYESİ
Tıbbi Aromatik Bitkiler Ve Süs Bitkileri
Üretim Fidanlığı

Proje Ortakları:
Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı Projesi, Didim
Belediyesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Projenin başka ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
Didim Belediye Başkanlığımız tarafından, Türkiye’ de ve Dünya’da Tıbbi Aromatik bitkilerle ilgili talebin artmasından dolayı bu proje hayata
geçirilmiştir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya ticaret hacmi ve değeri konusunda
en sağlıklı ve güvenilir veriler Cenevre’deki Uluslararası Ticaret Merkezi (UN Comtrade) bilgi bankasından elde edilebilmektedir. Dünya
bitkisel drog ticareti son beş yılda ortalama 16,8 milyar dolar ihracat
ve 18,6 milyar dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. Üretim bakımından
en önemli bitki türlerini; soğan-yumru, çay kahve, baharat, çeşni, kök
ve diğer bitki grupları oluşturmuştur.

Projenin Amacı :
Bölgemizde bulunan Endemik bitki türleri ( zeytin, kekik , kantaron ,
lavanta , biberiye, nane vs.) yetiştirilerek yöresel değerlerimiz korunması hedeflenmektedir.

Dünya’da tıbbi ve aromatik bitki dış alımını yapan ülkeler içerisinde
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin ve Hindistan gibi ülkeler aynı zamanda birçok bitkinin de dış satımını yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde değişen sağlık
anlayışı, yemeklerde tuz ve yağın azaltılması sonucunda yemeklere
tat katması açısından bu grup bitkilerin kullanımını da artırmıştır.

Tıbbi ve Aromatik, Endemik ve Süs bitkilerinin video, fotoğraf, internet ve basılı materyaller ile tanıtılarak, bölgenin turizm çekiciliğini
geliştirerek pazarlanmasını sağlamak.
Turizmde; ürün çeşitlendirerek sezonun bütün bir yıla yayılmasını
sağlamak. Sürdürülebilir turizm tanıtılarak eko-turizm, kırsal turizm,
agro-turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesini sağlamak. Tanıtım ve pazarlama stratejisinde pazarlanacak hedef ürünler belirlemek.
Yerel yönetim özel sektör işbirliği ile bölge halkının sosyal, ekonomik
ve kültürel olarak gelişimine katkı sağlayarak, bölge insanının refah
seviyesini yükseltmek, daha çağdaş ve konforlu yaşama kavuşmalarını mümkün kılarak bölgede alternatif turizm alanı oluşturmak.
Bölgenin turistik çekiciliği konusunda halkın bilinçlendirilerek potansiyel ürünler için girişimcilere zemin hazırlamak. Kalkınma planı ile
turizm pazarının çeşitlendirilmesini ve alternatif turizm türlerini desteklemek. Zeytin, kekik, lavanta, kantaron, biberiye, nane gibi tıbbi
aromatik bitkileri endüstriyel ürünlere dönüştürmek.
www.skb.gov.tr
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Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 500 civarında olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200
tıbbi ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu belirtilmektedir
2011 yılında 68 bin ton ihracata karşılık 148 bin ton ithalat yapılmış,
değer olarak da 186 milyon $’lık ihracata karşılık 277 milyon $’lık ithalat yapılmıştır.
2011 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerde ihracatın ithalatı karşılama
oranı %67’dir. İhracatın ithalatı karşılama oranının 2011 yılında düşmesinin nedeni ithalat miktarının artmasından kaynaklanmaktadır.
Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitki ithalatı oldukça artmıştır. Türkiye
tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden dünyanın en önemli ülkelerinden
birisi olmasına rağmen, ihracat miktar ve değerini istenilen düzeylerde arttıramamıştır.
Öncelikle Didim ve yöresinde yetişen endemik bitkiler araştırılarak bu
bölgeye en uygun tıbbi aromatik bitkiler tespit edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
2017 yılında ürettiğimiz doğal ürünler için ( delice zeytinyağı ve lavanta, nane, biberiye, kekik, kantaron vs. uçucu yağları ) ‘DIDYMA’
markası ile patent alınmıştır.
Bu doğal ürünler 29-30 Nisan 2017 tarihinde Didim’de yapılan Türkiye’nin ilk Vegan Festivali’nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine
sunulmuştur.
Ürettiğimiz zeytinyağı ve uçucu yağların sağlık üzerine etkileri aşağıda belirtilmiştir:

Daha sonra bu bitkiler, generatif ve vegetatif yollarla üretilerek kendileri için uygun olan parsellere dikimi gerçekleştirilmiştir. Üretim Fidanlığımızda, Menta Pipperita ( Nane ), Origanum Onites ( Kekik ),
Lavandula Officinalis ( Lavanta ) ve Rosmarinus Officinalis ( Biberiye )
türleri yetiştirilmektedir. Hypericum Perforatum ( Kantaron ) ve Oleaster ( Delice Zeytin ) Didim ve yöresindeki arazilerden toplanarak işlenmektedir. Tıbbi Aromatik bitkilerin dışında; fidanlığımızda süs bitkileri
üretimi yapılarak Didim ilçesinin park ve yeşil alanlarına dikilmesi hedeflenmiştir.
2016 yılı için; 250.000 adet yazlık mevsimlik süs bitkisi, 250.000 adet
kışlık mevsimlik süs bitkisi yetiştirilmiştir. 2017 yılında ise 600.000
adet yazlık mevsimlik süs bitkisi, 400.000 adet kışlık mevsimlik süs bitkisi yetiştirilmiştir.
Tıbbi - Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı Projesi Aydın ili, Didim ilçesi, Akköy Mahallesi Kocabahçe mevkiinde 54.400 m2
alan içine kurulmuştur. 2016 yılı Haziran ayında yapımı tamamlanarak
açılışı yapılan üretim fidanlığımız Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Delice Zeytinyağı: Zeytinyağının karakteristik özelliği hücre yenileyici olmasıdır. Vücudun hücre yenileme oranı azaldıkça öncelikle
kanser, şeker ve bir çok rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Zeytinyağı gibi bitkisel yağlarda bulunan bir yağ olan B-sitosterol’ün prostat kanseri ve kanser hücrelerinin büyümesi engellemede yardımcı
olduğu kanıtlanmıştır. New York’ta Buffalo Üniversitesinde yapılan
araştırmalarda B- sitosterol’ün hücrelerin bölünmemesi emrini veren
haberleşme sistemini güçlendirdiği böylece hücre büyümesi kontrolsüz hale gelmeden kanserin engellenebileceği sonucuna varmışlardır. Şu an ülkemizde de bir çok doktor bu yağı hastalarına tavsiye
etmektedir.
Nane yağı: Anti bakteriyel ve antiseptik özelliğe sahiptir. Lokal anestezik özelliğinden dolayı, tüm ağrılı durumlarda kullanılabilir. Migren
ve baş ağrısında olumlu sonuç vermektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Diş ve diş eti rahatsızlıkları ile ağız kokusunu gidermede kullanılır. Mide bulantısını önler. Sinirleri yatıştırıcı
özelliğinden dolayı, yorgunluk ve halsizlikte kullanılır.
Kekik yağı: Kekik yağı uygulandığı bölgedeki ağrıları dindirir. Özellikle karın ağrısına şifa niyetindedir. Kekik yağının safra arttırıcı özelliği
bulunmaktadır. Kekik yağı vücutta bulunan kurtların düşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda aşırı kiloların erimesini sağlar. Mide salgısını
arttıran kekik yağı mide ülserine engel olmaktadır. Kekik yağı vücut
içerisindeki alyuvarların oluşumunu arttırmaktadır. Mantar, egzama
ve sedef gibi cilt hastalıklarının oluşumuna engel olur. Çıban oluşan
bölgelere uygularsanız kısa süre de çıban etkisini yitirir. Kırışıklar için
uygulanan kekik yağı, yaşlanmayı geciktirerek pürüzsüz bir cilde sahip
olmanızı sağlar. Cilde sürülen kekik yağı selülit ve çatlak oluşumuna
engel olur.
Biberiye yağı: Romatizma ağrılarını dindirir. Saç dökülmesi ve kepeğe karşı faydalıdır. Uyarıcı etkisi ile tansiyon düşüklüğü ve sürekli
halsizlik çekenlere iyi gelir. Kan dolaşımını düzenleyici etkisi ile kalp
ve damar sağlığı açısından faydalıdır. Astım şikayetlerini azaltmaya
yardımcı olur. İltihapları önler. Hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu
arttırır. Ödem söktürücü olduğu için yaralanmalarda ve morarmalarda etkilidir. İdrar söktürücü özelliği vardır.
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Lavanta yağı: Çoğunlukla kokusu için kullanılır. Lavantadan, lavanta
yağı ve lavanta kolonyası elde edilir. Kokusu tahtakurdu, güve gibi böcekleri uzaklaştırır. Lavanta çayı, romatizma ağrılarını hafifletir, ayrıca
saç derisine sürülürse saç dökülmesini azaltır. Lavanta yağı bulantı ve
kusmaları giderir. Lavanta yağı ayrıca, başta egzama ve yanık olmak
üzere sedef, akne gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Yemek
ve salatalara 2-3 damla lavanta yağı katmak cinsel gücü arttırıcı etki
gösterir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Didim’i turizm ve tarımda marka haline getirerek kent ekonomisini
canlandırmak. Tarımsal faaliyetlerin gelişiminin desteklenmesi.

Kantaron yağı: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.
İltihap önleyici özelliği ile yarada herhangi bir iltihap oluşmasını engeller. Damar büzücü etkisi ile kanamayı kısa sürede durdurur. Hücre
yenileyici özelliği ile yaranın çabuk kapanmasını sağlar. Aynı zamanda
sürüldüğü sürece yaranın sebep olduğu ağrı ve sızıları giderir. Yanıklarda ve haşlanmalarda da kantaron yağı kullanılabilir. Yanıkları kısa
sürede iyileştirdiği gibi, yanık anındaki acıyı dindirir. Yanığın mikrop
kapmasını ve iltihap oluşumunu engeller. Güneş yanıkları için kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde
acınızın azaldığını hemen hissedebilirsiniz. Yanıklarınız kısa sürede iyileşecektir. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen iç yaralanma ve
iç kanamalarda hem sürülerek, hem de dahilen içilerek kullanılır. Damar büzücü özelliği nedeniyle iç kanamaların durmasına yardımcıdır.
Hematomlarda (derideki mavi-mor lekeler), beze şişkinliklerinde ilgili
bölgeye sürülerek masaj yapılır. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için,
cilt bakım yağı olarak faydalanabilirsiniz. Kantaron yağı bebeklerin pişiklerinde de çok etkilidir.
Yine bebeklerin karın ağrılarında kantaron yağı kullanıldığında ağlamaları sona erer. Ağlayan bebeğin karnına kantaron yağıyla, sağ avuç
içi kullanılarak hafif hareketlerle masaj yapılır. Sırt ağrıları, lumbago,
siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılmaktadır.
Yalnız bu rahatsızlıklarda 1/10 oranında ardıç ya da kekik yağı (veya
her ikisi de) eklenerek kullanılır. Ağrılı bölgeye bu yağ ile masaj yapılır.
Kısa süre içinde ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Değişik bitki
kürlerinin yanı sıra, bu masajla hastalığınızı tamamen tedavi etme
şansına sahipsiniz. Dahilen kullanımda kan şekerinin düşürülmesine
yardımcı olur. Dahilen kullanımda iç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir. Bunu damar büzücü özelliğiyle yapar. Mide ağrılarında ve mide
ülserinin tedavisinde de dahilen kullanılır.
Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar da kantaron yağından yararlanabilir.
Kantaron yağı 2-3 sene boyunca tazeliğini ve etki gücünü muhafaza
eder. Yukarıda faydaları belirtilen ürünler sayesinde; halkımızın sentetik ürünlerle değil, %100 doğal ürünlerle dertlerine deva olunması
sağlanmaktadır.

www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı Projesi, yaklaşık 500.000,000 TL bütçeli bir projedir. Didim Belediye Başkanlığı tarafından finanse edilmiştir.
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KATEGORİSİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Erzurum Kale Çevresi Kültür Yolu
(1.Etap)

- Tarihi yapıların restorasyonunu sağlayarak kente ve topluma kazandırmak,
- Tarihi kültürel mirasın korunmasını ve işlevlendirilerek sürdürülebilirliğini sağlamak,
- Tarihi ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
- Kış turizmine alternatif üreterek kentin turizm çeşitliliğini artırmak,
- Palandöken Dağ Turizminin kente çektiği nüfusu konaklama imkanları sunarak kent merkezine çekerek kent bütününün turizm gelirlerinden faydalanmasını sağlamak,
- Palandöken Oteller Bölgesine alternatif ve yardımcı yeni bir alt merkez oluşturmak,
- Erzurum kültürünün anlaşılması ve tanıtılmasına katkı sağlayacak
yerel el sanatlarının üretimi ve satışı, yerel yemekler vb. öz niteliklerin
gelişimine katkıda bulunmak,
- Kent merkezinin uluslararası bir ticari merkez haline dönüştürülmesini sağlamak,

Projenin Amacı :

- Ekonominin canlanması ve istihdam alanlarının arttırılmasını sağlamak,
- Sosyal donatı alanlarının artırılmasını sağlamaktır.

Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi kent dokusunun korunarak
dönüşümünü sağlamak, yeni kent dokusuyla entegre etmek, özgün
dokuya aykırı fonksiyon ve mekan oluşumlarını ortadan kaldırmak,
tarihi yapıların restorasyonu ve rekonstrüksiyonu gerçekleştirerek
kültürel mirasında sürdürülebilirliğini sağlamak, Erzurum Kalesi, Çifte
Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve yakın çevrede yer alan tarihi yapıların bütüncül bir şekilde koruyarak turizme kazandırmak ve bunların
yanı sıra sosyo - ekonomik fayda elde etmektir. Proje ile hedeflenen;
- Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi kent dokusunun korunarak dönüşümünü sağlamak,
- Tarihi kent merkezinin yeni kent dokusuyla entegrasyonunu sağlamak,
- Tarihi dokuya aykırı fonksiyoın ve mekan oluşumlarını ortadan kaldırmak,
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Kültür Yolu Projesi 1.etap alanında yer alan 17 adet tescilli sivil mimarlık örneği restorasyon sonrasında tarihi dokunun korunmasını, ziyaretini ve kullanılmasını sağlayacak konaklama, kafe-restoran, kültürel
tesis, müze, halk eğitim merkezi, kütüphane ve el sanatları atölyesi
gibi işlevler verilmiştir. Alanda oluşturulan park ve yeşil alanlarla insanların sosyal aktivite yapabileceği alanlar oluşturulmuştur. Verilen
bu işlevler ile tarihi doku sağlıklı bir hale getirilerek korunmuş topluma ve ak turizme kazandırılmıştır. Kentin turizm gelirleri artırılmış ve
tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu

Projenin Süreci :
Proje öncesinde mevcut alanda Erzurum tarihi kent dokusu yeni yapılaşmalarla geleneksel mahalle yapısını kaybetmiş durumdadır. Kentin sit alanları içerisinde tescilli yapılar tamamen koruma altına alındığı için yıkım ve eklenti yapılamazken tescilli olmayan ve geleneksel
dokuyu taşıyan birçok yapı herhangi bir koruma kararı olmadığından
dolayı yıkım, eklenti vb. durumlarla tahrip edilmiş ya da yok edilmiş
durumdadır. Bunun sonucunda geleneksel mahalle yapısı yok edilme
sürecine girmiştir.
Tescilli sivil mimarlık örneği niteliğindeki yapıların çoğunun durumu
genellikle kötü olup bakıma ve restorasyona muhtaç durumdadır.
Proje öncesi durumda kent içi ortak kullanım alanları, ağaçlandırma
ve yeşil alan oldukça yetersizdir.
Tarihi önemi bakımından turistik değer taşıyan alanlar arasında yönlendirme ve bağlantı sağlayacak yaya yolu, yönlenmeyi sağlayacak
bir aks vb. konuları da içeren bir planlamadan yoksundur. Konut
yaşam alanları, güncel yaşam kalitesi kriterlerinin altında olup tarihi
kent dokusu alanlarında gelişen yoğun yapılaşma sonucu bu alanın
altyapı, yol, otopark vb. ihtiyaçları yetersiz kalmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Bölgede turizm sektörünün hareketlenip çeşitlenmesi bölgesel istihdamı artırarak göçün önüne geçecek ve ulusal ölçekte bölgeler arası
dengenin sağlanmasına altyapı oluşturacaktır. Turizm gelirlerinin artması ile ülke ekonomisinin büyümesine doğrudan destek sağlanacak.
Bölgesel kalkınma sağlanarak homojen bölgeler oluşmasına ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinin dengelenmesine katkı sağlayacaktır.

Yapılan proje ile 75,000.00 m² alanın kamulaştırma işlemlerinin yapılması, alanda yer alan tescilli yapıların 3R ve mühendislik projelerinin
yapılması, çevre yol peyzaj düzenlemelerinin ve restorasyon çalışmalarının yapılması ile alanda yer alan yapıların işlevlendirilerek kamu
kullanımına ve turizme yararlı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.
Hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile kale ve sivil mimarlık örneklerinin algılanmasını engelleyen sağlıksız yapılaşma ortadan kaldırılmış,
Erzurum Kalesi ile Ulu Cami ve Çifte Minareli Menderesinin arasında
kalan bölge yeşil alan ve meydan olarak düzenlenerek tescilli yapıların çevresi açılmış ve algılanabilirliği sağlanmıştır.
Hazırlanan kentsel tasarım projesinde koruma amaçlı imar planında
park ve meydan alanı olarak işlevlendirilen 26.136 m² alanın tasarım
ve bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan tasarım projesinde
yöreye özgü malzemeler ve tarihi dokuya uygun sembol ve motifler
kullanılmıştır.
Zeminde kullanılan kaplamalar ve bitkilerle alan içerisindeki tescilli
yapılara yönlendirme sağlanmıştır. Köhnemiş sağlıksız kent dokusu
ortadan kaldırılarak kamuya açık yeşil alanlar inşa edilmeye başlanmıştır. Proje alanında gerekli kamulaştırma işlemleri bitirilmiş ve uygulama çalışmalarının %65’i tamamlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin öngörülen bütçesi 95.689.578,22 Türk Lirasıdır. Bütçenin
60.000.000,00 TL’si Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)
Erzurum Uygulaması kapsamında Kalkınma Bankalığı tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı denetiminde finanse edilmektedir.
35.689.578,22 TL ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından
karşılanmaktadır. Şu ana kadar CMDP bütçesinden 48.182.840,41 TL,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 45.279.678,64 TL olmak
üzere toplam 93.462.519,05 TL harcama yapılmıştır.
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İNEGÖL BELEDİYESİ
Doğa Sporları Turizm Merkezi
(DOSTUM)

Dostum aynı zamanda bireylerin zevk ve haz alması, kişisel doyum
sağlayarak, çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız serbest zaman içinde yoğun iş ve dünya
hayatına mola verecek eşsiz bir dinlenme ve eğlenme aracıdır. Bu nedenle bireylerin bireysel veya grup halinde spor yapmasını sağlamak,
monotonlaşan hayatlarını renklendirmek, şehir hayatında unutulup
giden doğayla kucaklaşma duygusunu hatırlatmak, doğa sporlarına
ilgiyi arttırmak ve bireye fiziksel aktivite imkânı sağlamanın yanı sıra
İlçemizin bakir doğa güzelliklerini de gün yüzüne çıkarmak amacıyla
hayata geçirilmiştir.
Bu özellikleri ile bakıldığında Yeniceköy Mahallesinde 80 bin metrekarelik tesis alanına sahip Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM)
İlçemizin doğa güzelliklerinin açığa çıkarılarak topluma kazandırılması, yeni mesire, yürüyüş ve yeşil alanların oluşturulması ve bununla
birlikte bireylerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Etkinlikler sadece tesis merkezinde değil yayla, şelale, dağlar, mesire alanları
gibi ilçemizin farklı noktalarında icra edilmek suretiyle doğa ve insan
birlikte kurgulanmıştır.

Projenin Amacı :
Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM); modern Dünya düzeninde beton binalar arasında yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya
olumsuz çevresel etkiler nedeniyle tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen insanın bedensel ve ruhsal sağlığını tekrar kazanmak, korumak
veya devam ettirmek düşüncesi ile projelendirilmiştir.

Proje Ortakları:
İnegöl Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Türk
Hava Kurumu, THK İnegöl Sportif Havacılık Kulübü
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Projenin Süreci :
Doğa, sağlık ve turizm konusunda eşsiz imkânlara sahip İnegöl’de
doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının alternatif spor dallarıyla
tanışması ve etkinlik yapma imkanı bulması amacıyla Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) projesi 2015 yılında Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) İnegöl Belediyesi olarak başvuru
yapılmıştır.
2015 yılı içerisinde BEBKA’ya sunulan 121 proje arasından seçilen
Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) projesi 2015 yılı Ağustos
ayında destek almaya hak kazanmıştır. Bu sayede 2.500.000 TL olan
maliyetin 351.000 TL’si BEBKA’dan finanse edilmiş olup, geriye kalan
kısmı ise İnegöl Belediyesi bütçesinden karşılanmıştır.
Sporseverlerin ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi olacak Kıran ve
Çiftlik Mahallelerinin üzerlerinde bulunan, Uludağ’ın eteklerindeki
2232 rakımlı Aktaş Tepesinde Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti oluşturuldu. DOSTUM’a start verildikten sonra projenin ilk etkinliği, “Türk Hava
Kurumu İnegöl Sportif Havacılık Kulübü’nün” destekleriyle, 2015 yılı
içerisindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cerrah
üzerindeki Seyran Tepe mevkiinde 80 kadar sporcunun katılımıyla
gerçekleşti. Yamaç Paraşütü sporcularını yetiştirmek amacıyla Türk
Hava Kurumu ve THK İnegöl Sportif Havacılık Kulübü ile ortaklaşa Yamaç Paraşütü Uçuş Eğitimi Kursu verildi.
BEBKA desteği ile hayata geçirilen ‘Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’
binasının temel atma töreni ise 2 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Hangar, pist ve sosyal tesislerini de içinde barındıran 80.000 m2‘lik
alanın yapım çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca projenin önemli ayaklarından biri olan hafif sivil uçuşlarda kullanılacak olan iki oturumlu
uçağın alımı yapıldı. Proje tüm bu çalışmalar sonucu tamamlanarak
23 Ekim 2016 tarihinde hizmete sunuldu.

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM)’da yapılan doğa sporlarının en önemli faydalarından biri de genç yaştakilerin ruhsal ve fiziksel
gelişimine katkı sağlarken, orta yaş ve üzeri grupların fiziksel birçok
hastalığın önleyici özelliğe sahip olması, psikolojik olarak ise endorfin
yani mutluluk hormonunun salgılanmasına neden olarak bireye pozitif katkı sağlamaktadır.
Özellikle grup halinde yapılan spor branşlarıyla gün geçtikçe yalnızlaşan metropol insanının sosyalleşmesine fayda sağlanmasının yanı sıra
insanın ekip çalışmasına olan uyumu ve takım olma bilincinin artmasına neden olarak iş ilişkilerine de katkı sağlamaktadır.
Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde her yaş grubuna ve cinsiyete uygun olarak bir spor branşı bulmak mümkündür. Özellikle günümüzde sanal dünyaya hapsolmuş çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek
sosyolojik ve psikolojik ve gerekse de fiziki gelişiminde doğa sporları
son derece faydalı olmuştur. Yapılan eğitim ve etkinlikler sayesinde
yüzlerce kişi farklı doğa sporu branşlarıyla tanışmış ve onlarca lisanslı
sporcu yetiştirilmiştir.
DOSTUM bünyesinde 1000 öğrenciye tanıtım amaçlı oryantiring başlangıç eğitimi, 120 öğrenciye ise temel eğitim verilmiştir. Yapılan bu
eğitim çalışmasıyla öğrencilerin bedensel ve zihinsel yeteneklerinin
geliştirilmesi, yanlıştan ders alıp doğruya odaklanma becerisinin kazandırılması, konsantrasyon becerisinin geliştirilmesi, hızlı ve yaratıcı
düşünme becerisini geliştirilmesi gibi pozitif faydaların kazandırılması
hedeflenmiştir. Yapılan eğitimlerin ardından oryantiring sporuna İlçemizden 1 milli sporcu, 1 de milli takım antrenörü kazandırılmıştır.
Bisiklet branşında 21 kişiye eğitim verilmiş, 2 sporcu profesyonel manada Türkiye genelinde yarışmalara katılmaktadır.
Treakking, foto safari ve kampçılık branşlarında 70 kişi, dağcılık branşında 50 kişi, yamaç paraşütünde 45 kişi, ilk yardım eğitiminde 30 kişi,
okçulukta 150 kişi, motocrossta 10 kişi ve ultralight uçuşta 1 kişi eğitim almıştır.
15 gün aralıklarla yaklaşık 100 kişilik gruplara doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Yapılan kamp etkinlikleriyle bireyin şehrin gürültülü ve
yorucu atmosferinden sıyrılması sağlanırken doğa ve insanın kucaklaşması ve insanın doğadaki yaşam mücadelesini yeniden hatırlaması
sağlanmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile ilçe genelinde doğa sporlarına olan ilgi ve farkındalık arttı. Türkiye genelinde doğa sporları tutkunlarının İnegöl’e olan ilgisi ve ilçeyi ziyaret oranı önceki yıllara göre
artış gösterdi. Yeni bir çekim merkezi olan DOSTUM, doğa tutkunlarına sunduğu alternatif spor dalları ile sporun hayatımızın tüm alanlarına yayılması gerçeğini ortaya koymuştur. Kurulan Doğa Sporları
ve Turizm Merkezinde; doğa yürüyüşleri, okçuluk, motocross, bisiklet,
atv safari, offroad, foto safari, yamaç paraşütü, hafif sivil uçaklar, balık
tutma, deniz bisikleti, kampçılık, oryantiring gibi pek çok doğa sporunu yapma imkânını sağlamasının yanı sıra yoğun sanayi üretiminin
yapıldığı İnegöl’de yaşayan halkın çalışma şartları nedeniyle kısıtlanan
hareket kabiliyetini yeniden kazanmasına sebep olmasıyla da vücut
direncinin artmasına olumlu katkı sağladığı görülmüştür.
www.skb.gov.tr

Stratejik Alan1. Çevre ve ekoloji
Stratejik Amaç 1.5. İnegöl’de ekolojik dengenin bozulmasına sebep
olan etkenlere yönelik önlemler almak
Hedef 1.5.1.Çevre temizliği ve ekolojik dengenin bozulmamasına yönelik tesisler ve merkezler kurmak
Stratejik Alan2. Ekonomik gelişim ve refah
Stratejik Amaç 2.4. Turizm potansiyelini artırmak
Hedef 2.4.1. Eko-Turizm projeleri hazırlamak ve uygulamak
Stratejik Alan 6. Sosyal hayat ve sosyal belediyecilik
Stratejik Amaç 6.6. Sporda tesisleşmeyi desteklemek
Hedef 6.6.2. Spor aktivite alanları yapmak
Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) yukarıda belirtilen İnegöl
Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Alan ve Hedefler doğrultusunda 2016 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje Bütçesi: 2.500.000 TL
Finansmanı: Projenin 351.000 TL’si Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) tarafından karşılanarak, 2.149.000TL’lik kısmı ise İnegöl
Belediye Başkanlığı’nın özkaynakları tarafından finanse edilmiştir.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KADIKÖY BELEDİYESİ
Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası

Eğitimi teşvik eden çocuk dostu bir çevre yaratmak; öğrenci ve öğretmen için kullanımı kolaylaştıran, yapılaşan çevrede yaşam kalitesini
arttıran çevreye uyumlu yapılar yapılabileceğinin mümkün olduğunu
göstermek amacıyla Kadıköy Belediyesi mülkiyetindeki Sahrayıcedit
Mahallesi, 176 pafta, 3133 ada, 328 parsel de LEED Platin Sertifikası
hedeflenerek sürdürülebilir çevre ve ekolojik mimari konuları ele alınarak Bahriye Üçok Ekolojik Yuva’nın yapımı tamamlanmıştır.
Sürdürülebilirlik ilkesinin her aşamada uygulandığı Bahriye Üçok Ekolojik Anaokulu, ticari fayda güdülmeden tamamen gönüllük esasıyla
yapılan çevreci bir projedir. Kozyatağı Mahallesi’nde yer alan Anaokulunda ısıtma ve soğutma güneş panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç ve
gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada ayrıca yağmur
suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılıyor. Kadıköy
Belediyesi yeşil yuva projesi, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim
mekanları, enerji tasarrufu, uygulamalı ve doğa dostu eğitimi amaçlıyor. Bu yüzden binayı kullanacak çocuklar ve eğitimciler için dayanıklı,
sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlandı.

Projenin Amacı :
Kadıköy Belediyesi olarak, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda; çevresel tasarımlarla çevre dostu mimarilerin oluşturulması, tükenebilir enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı sağlıklı kent yaşam alanlarının oluşturulması konularını ele alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvasının yerinde bulunan eski binanın
yıkımından, enerji ve su gibi temel altyapısına; mekanların iç tefrişatından, peyzaj düzenlemesine kadar çevreci bir tasarımla ele alınmıştır. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanmakta,
yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılmaktadır. Tüm malzeme seçimlerinde, mobilya ve eğitim araç gereçlerinde
doğal ürünler tercih edilmiştir. Toplam 1208 m2 kapalı ve 1633 m2
açık alandan oluşan yuva ve bahçesi çocukların her türlü gelişimine
uygun olarak tasarlanmıştır. İki katlı binada yaklaşık 110 3-6 yaş çocuğa hizmet verilmektedir. Zemin katında; farklı yaş grupları için 5 adet
sınıf ve ortak oyun alanı, karşılama, bekleme, idari personel için olan
alanlar, servis alanları, bodrum katta; uyku odası, faaliyet sınıfı ve fen
sınıfı, yemekhane ve mutfak, teknik bölümler, servis alanları, açık alanda; her sınıfın kendine ait terasları, çocuk oyun alanı, labirent bahçe,
sebze bostanları, çim tepeler, oturma alanları bulunmaktadır.
Projenin Getirdiği Yenilikler:
- İnsanların kendilerine yeni yaşama ve çalışma yerleri yaratırken bir
sonraki nesillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek ürünlerden ve
uygulamalardan kaçınmalarını sağlamak,
- Binalarda özellikle ısıtma, soğutma vb. donatıların çalışması için harcanan enerjinin korunumunu sağlamak,
- Binaya enerji sağlayan kaynağın çevreye zarar vermeden kendini
yenileyebilen kaynaklardan olmasını sağlamak,
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- Binayı kullanacak olanlar için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve
ekonomik ortamların yaratılması.
- Binanın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yıkım ya da
yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemlerin korunmasına
yönelik olarak enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynakların
etkin kullanımıdır.
- Sağlıklı öğretim ve öğrenim mekanları, doğa dostu uygulamalı eğitim, gri su ve yağmur sularının geri kullanımı, doğal havalandırma vb.
konulara önem verilerek; fizibilite çalışmaları projeye başlanmadan
tamamlanmış, proje pasif tasarım ilkeleriyle hazırlanmıştır.
- Sağlıklı öğrenim mekanları, sağlıklı öğretim mekanları, para tasarrufu, uygulamalı eğitim ve doğa dostu bir bina kazanılmıştır.

- İnşaat atık yönetimi ile atıkların değerlendirilmesi,
- Geri dönüştürülebilir malzeme ve yerel malzeme kullanılması
- Peyzaj alanlarında ve bina içlerinde su tasarrufu,
- İç hava kalitesi,
- Hava kalitesinin izlenmesi,
- İnşaat öncesi ve sonrası iç hava kalitesi yönetimi,
- Isıl konfor ve düşük emisyonlu (VOC) malzeme kullanımı

Sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar, tasarımda, inşaatta,
işletmede çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, enerjiyi ve suyu
daha az harcayan, kaynakları ve malzemeleri daha verimli kullanan
binalardır.

Proje Ortakları:
Mimari Konsept ve Uygulama projeleri gönüllülük esası ile hazırlanmıştır
Mimari Proje: Mimar Durmuş Dilekçi (UrasXDilekçi Mimarlık)
Statik Proje: Ezel Özdil (Enpro)
Mekanik Proje: Mukadder Gültekin (Arke)
Elektrik Proje: Cemil Yaman (Erke)
Peyzaj Projesi. Nihan Sesen (DS Mimarlık)

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kentsel Gelişim ve Yapılanma (Stratejik Alan 3)
“Yaşanabilir”, “Sağlıklı”, “Engelsiz” ve “Sürdürülebilir bir Kadıköy” ilkesi
doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve
projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. (Stratejik Amaç 6)

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi
olan Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında; Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk
Yuvası projesi hayata geçirilmiştir.
- İnşaat etkinliklerinde çevre kirliliğinin en az düzeyde tutulması,
- Uygun saha seçimi,
- Alternatif ulaşım olanakları ile salım oranının düşürülmesi ve fosil
tabanlı yakıt kullanımının azaltılması,
- Yeşil alan kullanımının arttırılması,
- Yağmur suyu yönetimi ile yer altı su kaynaklarının korunması,
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçe finansmanı %100 Kadıköy Belediyesi bütçesinden sağlanmıştır. Toplam Bütçe: 2.416.011,69 TL
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KADIKÖY BELEDİYESİ
Karikatür Evi

Çevre düzenlemesi de tamamlanan Karikatür Evi bahçesi ve çevresine çeşitli karikatür heykelleri konularak Kadıköy’ün çeşitli yerlerinden
buraya gelenler için bir çekim merkezi haline getirilmiştir.
Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilerek 30 Eylül 2016’da Karikatür Evi olarak açılışı yapılan bina; kültür ve sanat kenti olan Kadıköy’de
karikatür sanatının gelişmesini, karikatürü her yaştan Kadıköylü ile
buluşturmayı, aynı zamanda karikatür sanatını geleceğe aktaracak
eğitim odağını yaratmayı hedeflemektedir.
Başta Türkiye karikatürü olmak üzere, karikatür belleğini de barındıracak bir arşiv ve kütüphaneye sahiptir. Türkiye karikatürünün tarihsel
gelişiminin arşivi, bu gelişim içinde üretilen ürünlerin envanterini gelecek kuşaklara aktarılmak üzere Karikatür Evi’nin belleğinde olacaktır.
Gazete, dergi, kitap ve dijital mecralar başta olmak üzere birçok alanda çizgilerle özel bir dil oluşturan karikatür sanatını sevenlerin buluşma noktası olacaktır.

Projenin Amacı :

Karikatür Evi, eleştirel akıl ve mizah kültürünün gelişmesi, tarih boyunca karikatürün ifade ettiği değerlerin yaşatılması ve geniş kesimlere ulaştırılması için yarışma, panel, konferans ve sergilerle yurttaşlara ulaşmaktadır.

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi, 129 pafta, 469 ada 16
parselde 1900’lü yıların başında inşa edilen ve konut olarak kullanılan
binanın zaman içerisinde fiziki aksaklıkları artmış, çevre için güvenli
olmayan bir hal almıştır. Kadıköy Belediyesi tarafından kamulaştırılan
Eski Eser Binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onayları alınmış ve uygulaması tamamlanmıştır.
Sağlıksız koşullarda çökme tehlikesi ile çevre halkının hayatını tehlikeye sokan eski eser bina restorasyonu yapılarak çevre halkının ve
kamunun hizmetine sokulmuştur.
Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan binada zemin oturumu 135 m²
toplam inşaat alanı 380 m²’dir. İşlevlendirme çalışması yapılırken
kamu yararı gözetilerek Karikatür Evi yapılmasına karar verilen bina
engelli kullanımına da uygun bir şekilde projelendirilmiş; engelli W.C.
ve engeli asansörü düşünülmüştür.
Bodrum katında; atölye, kütüphane, mutfak, arşiv, teknik oda
Zemin katında; danışma, idari ofis, yönetici ofisi, 2 sınıf
1. katında ; sergi salonu, 2 küçük sergi salonu ve sınıf bulunmaktadır.
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Proje Ortakları:
Proje ortağımız bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Kadıköy Belediyesi tarafından 24.12.2009 tarihinde kamulaştırması
yapılan Rasimpaşa Mahallesi, 129 pafta, 469 ada 16 parseldeki Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 12.04.1980 tarih ve 11938
sayılı kararı ile tescilli eski eser binanın, İstanbul V Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.05.2013 gün ve
1220 sayılı kararıyla rölövesi onaylanmış, aynı Kurulun 05.07.2013 gün
ve 1322 sayılı kararı ile restitüsyonun düzeltmelerle uygun olduğuna
karar verilmiş, 12.09.2014 gün ve 2129 sayılı kararı ile restorasyonu
onaylanmış olup; 29.05.2015 tarihinde Uygulamasına başlanmış,
02.05.2016 tarihinde uygulaması tamamlanmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi
olan Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında; metruk durumdaki bina kamulaştırılıp, projelendirilip, uygulaması yapılarak kamunun yararına
Karikatür Evi olarak işlevlendirilerek Kadıköyl’ülere kazandırılmış, her
yaştan Kadıköy’lü için faydalanabilecekleri bir merkez oluşturulmuştur.
Sağlıklı Kent Kadıköy’de karikatür sanatının gelişmesini, karikatürü her
yaştan Kadıköy’lü ile buluşturmayı, aynı zamanda karikatür sanatını
geleceğe aktaracak eğitim odağını yaratmaktadır.

www.skb.gov.tr

Kentsel Gelişim ve Yapılanma (Stratejik Alan 3)
“Yaşanabilir”, “Sağlıklı”, “Engelsiz” ve “Sürdürülebilir bir Kadıköy” ilkesi
doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve
projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. (Stratejik Amaç 6)
Kültürel ve Sanatsal Gelişim (Stratejik Alan 5)
Kadıköy’ün doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespiti yapılarak tanıtılması ve paylaşılmasını sağlayarak Kadıköy’ü kültür,
turizm ve sanat kenti yapmak (Stratejik Amaç 10)

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçe finansmanı %100 Kadıköy Belediyesi bütçesinden sağlanmıştır. Toplam Bütçe: 1.365.615,92 TL
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KADİRLİ BELEDİYESİ
Şehit Arif Yıldız Adalet Parkı

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Amacı :
Kentlerimiz imar planlarını zamanında yapılıp uygulanamaması, hızlı
göç,kaçak yapılaşma,imar planlarındaki düzenlemeler ile mevcut durum ihtiyaçları ve olması gerek donatımlar arasında uyumsuzluklar
nedeniyle dinlenmeye yönelik yeterli kalite ve miktarda alana sahip
değildirler.
Kentsel yeşil alanların kentsel fonksiyon alanlarının biri olmalarına
bağlı olarak,kent iklimi içerisinde ürettikleri birçok sosyal ekonomik,ekolojik faydalar vardır.
Yeşil alanların fiziksel ve sosyal çevre ekseninde sağladıkları faydalara
karşın kentsel yerlerdeki yeşil alanların nitelik ve nicelik bakımından
yetersizliği önemli sorunlardan biridir.
Şehir merkezinde bulunan alanın etrafı binalarla çevrili olup insanlara
günün stresi ve koşuşturmasından kaçacak doğal bir alan sunmamaktadır. Kentlerin hızlı ve düzensiz büyümesi sonucu tarım arazileri
ve yeşil alanlar hızla azalmakta olup yerini binalar almaktadır.
Yeşil alanların arttılarak insanların temiz havadan yararlanacağı alanların çoğaltılması,ağaçların ve yeşilin bol olduğu şehir hayatının getirdiği stres ve zihinsel yorgunluğa kısa bir mola vermemizi sağlayacak
ortam oluşturmaktır
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Projenin Süreci :
Şehit Arif Yıldız Adalet Parkı 10.01.2016 tarihinde parkın yapımına Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlanmıştır. Arazide öncelikle kot çalışması yapılmıştır. Devamında arazinin topografik
durumuna göre tesviye çalışması yapılarak,yağmur suyu hattı döşenmiştir. Daha sonra parkın güvenliğini sağlamak amacıyla parkın iki
kenarına dekoratif kayrak taşı deseni istinat duvarı yapılmıştır. Parkın
etrafından rahatlıkla ulaşım sağlanması açısından kayrak taştan döşemesi yapılarak hoş bir görüntü sağlaması amaçlanmıştır. Parkın tam
merkezine denk gelicek şekilde 5 m yüksekliğinde Adalet Anıtı yerleştirilmiştir. Kamelyalar, banklar, çocuk oyun grupları, fitness aletleri
kurulumu yapılmıştır. Devamında parkın bitkilendirme çiçeklerdirme
çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur.
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Şehrin insanları mecbur ettiği yaşam tarzı, aşırı kalabalık, çevre kirliliği, yaygın şiddet olayları ve sosyal desteğin azalması gibi birçok stres
faktörünü barındırmaktadır. Geçim şartlarının zorlanması ise özellikle
düşük sosyo-ekonomik kesimdeki insanlarda ruhsal hastalıklarla sonuçlanabilmektedir.Şehir parkları yetişkinler için aktivite ve dinlenme
mekanı olmakla birlikte çocuklar için de oyun anlamı taşımaktadır.
Oyunlarla kas koordinasyonu gelişir ve insanlar arası ilişkiler öğrenilir.
Risk alma, keşif, yaratıcılık, öğrenme, kontrol, kendini tanıma, merak
hissinin gelişmesi gibi deneyimlerle çocukların bilimsel bakımından
gelişimleri için eşsiz imkan sunmaktadır.
Hava kirliliği,gürültü, kimyasallar, su kirliliği, doğal alanların tahribatı, şehir hayatının getirdiği yaşam tarzı değişiklikleriyle birleşerek
obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları,
kanser gibi rahatsızlıkların görülme sıklıklarını artırır.Ağaçların hava
kirleticilerini temizleyici etkisi bilinmektedir.Şehir parklarının havayı
serinletmesinin de insan sağlığına ciddi etkileri olmaktadır. Özellikle
yaz aylarında ölümlere sebep olabilen sıcak hava dalgalarının etkisi
altındayken parklardaki gölgelikler şehir sakinlerini rahatlatmaktadır.
Ağaç yaprakları ultraviyole ışınları %95’lere kadar emerek insanlar için
bir kalkan vazifesi görmektedir.

www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kadirli İlçesine, İlçe merkezindeki kişi ve kuruluşlara yönelik başta
imar, su kanalizasyon, kentsel altyapı, KBS, çevre temizlik, katı atık,
zabıta, itfaiye, ambulans, acil yardım, kurtarma, şehir içi trafik, defin,
ağaçlandırma, park, yeşil alanlar, konut, kültür, sanat, turizm, tanıtım,
gençlik, spor, sosyal hizmet, yardım, nikah, meslek, beceri kazandırma, ekonomi, ticaret, bayındırlık ile kadınlar ve çocuklar için koruma
evleri yapmak;olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ilçenin kaynaklarını bir plan dahilinde rasyonel biçimde
dağıtımını ve kullanımını sağlayıp, halkın yaşam kalitesini yükselterek,
belde ve belde halkının mahalli maliyette ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
250.000 TL Kadirli Belediyesi
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KADİRLİ BELEDİYESİ
İsmail Menziletoğlu Parkı

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Amacı :
Kentlerimiz imar planlarını zamanında yapılıp uygulanamaması, hızlı göç, kaçak yapılaşma, imar planlarındaki düzenlemeler ile mevcut
durum ihtiyaçları ve olması gerek donatımlar arasında uyumsuzluklar
nedeniyle dinlenmeye yönelik yeterli kalite ve miktarda alana sahip
değildirler.
Kentsel yeşil alanların kentsel fonksiyon alanlarının biri olmalarına
bağlı olarak, kent iklimi içerisinde ürettikleri birçok sosyal ekonomik,ekolojik faydalar vardır. Yeşil alanların fiziksel ve sosyal çevre ekseninde sağladıkları faydalara karşın kentsel yerlerdeki yeşil alanların
nitelik ve nicelik bakımından yetersizliği önemli sorunlardan biridir.
Şehir merkezinde bulunan alanın etrafı binalarla çevrili olup insanlara
günün stresi ve koşuşturmasından kaçacak doğal bir alan sunmamaktadır.
Kentlerin hızlı ve düzensiz büyümesi sonucu tarım arazileri ve yeşil
alanlar hızla azalmakta olup; yerini binalar almaktadır.Yeşil alanların
arttılarak insanların temiz havadan yararlanacağı alanların çoğaltılması,ağaçların ve yeşilin bol olduğu şehir hayatının getirdiği stres ve
zihinsel yorgunluğa kısa bir mola vermemizi sağlayacak ortam oluşturmaktır.
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Projenin Süreci :
İsmail Menziletoğlu Parkı 2006 yılında yapımı tamamlanmıştır.Fakat
çevrenin etkisiyle fazla tahrip olmuş ve Belediyemiz Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından 25.03.2016 tarihinde revizyon çalışmalarına
başlanmıştır. Arazide öncelikle kot çalışması yapılmıştır. Devamında
arazinin topografik durumuna göre tesviye çalışması yapılarak,yağmur suyu hattı döşenmiştir. Daha sonra parkın güvenliğini sağlamak
amacıyla parkın iki kenarına dekoratif kayrak taşı deseni istinat duvarı
yapılmıştır. Parkın etrafından rahatlıkla ulaşım sağlanması açısından
tuğla taştan döşemesi yapılarak hoş bir görüntü sağlaması amaçlanmıştır. Doğal taşlar kullanılarak park içerisine süs havuzu yapılmıştır.
Devamında parkın bitkilendirme çiçeklerdirme çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur.
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Şehrin insanları mecbur ettiği yaşam tarzı, aşırı kalabalık, çevre kirliliği, yaygın şiddet olayları ve sosyal desteğin azalması gibi birçok stres
faktörünü barındırmaktadır. Geçim şartlarının zorlanması ise özellikle
düşük sosyo-ekonomik kesimdeki insanlarda ruhsal hastalıklarla sonuçlanabilmektedir.Şehir parkları yetişkinler için aktivite ve dinlenme
mekanı olmakla birlikte çocuklar için de oyun anlamı taşımaktadır.
Oyunlarla kas koordinasyonu gelişir ve insanlar arası ilişkiler öğrenilir.
Risk alma, keşif, yaratıcılık, öğrenme, kontrol, kendini tanıma, merak
hissinin gelişmesi gibi deneyimlerle çocukların bilişsel bakımından
gelişimleri için eşsiz imkan sunmaktadır.
Hava kirliliği, gürültü, kimyasallar, su kirliliği, doğal alanların tahribatı, şehir hayatının getirdiği yaşam tarzı değişiklikleriyle birleşerek
obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları,
kanser gibi rahatsızlıkların görülme sıklıklarını artırır. Ağaçların hava
kirleticilerini temizleyici etkisi bilinmektedir. Şehir parklarının havayı
serinletmesinin de insan sağlığına ciddi etkileri olmaktadır. Özellikle
yaz aylarında ölümlere sebep olabilen sıcak hava dalgalarının etkisi
altındayken parklardaki gölgelikler şehir sakinlerini rahatlatmaktadır.
Ağaç yaprakları ultraviyole ışınları %95’lere kadar emerek insanlar için
bir kalkan vazifesi görmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kadirli İlçesine, İlçe merkezindeki kişi ve kuruluşlara yönelik başta
imar, su kanalizasyon, kentsel altyapı, KBS, çevre temizlik, katı atık,
zabıta, itfaiye, ambulans, acil yardım, kurtarma, şehiriçi trafik, defin,
ağaçlandırma, park, yeşil alanlar, konut, kültür, sanat, turizm, tanıtım,
gençlik, spor, sosyal hizmet, yardım, nikah, meslek, beceri kazandırma, ekonomi, ticaret, bayındırlık ile kadınlar ve çocuklar için koruma
evleri yapmak; olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini,katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek;İlçenin kaynaklarını bir plan dahilinde rasyonel
biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayıp, halkın yaşam kalitesini
yükselterek,belde ve belde halkının mahalli maliyette ihtiyaçlarını
karşılamaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
150.000 TL Kadirli Belediyesi

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
15 Temmuz Millet Bahçesi

Projenin Süreci :
Hacı Bayram Veli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 180.000 m²’lik
alana sahip rekreasyon alanı düzenleme çalışmaları kapsamında
projesi tamamlanan alan içerisinde uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. Toprak tesviyesi, ağaçlandırma ve şelale yapım çalışması ve
ağaç dikimleri tamamlanmıştır 180.000 m²’lık alanda şelale ve doğal
taşlarla işlenmiş su görüntüleri, dağ kızağı, çocuk oyun alanları, spor
alanları, yürüyüş yolları, oturma birimleri, biyolojik gölet, kafeterya ve
seyir terası, yoğun ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 15
Temmuz Millet Bahçesi 2017 yılı sonuna kadar hizmete geçecektir.

Projenin Amacı :

180.000 m² ‘lik alanda; zemin düzenleme ve tesviye çalışmaları, alt
yapı drenaj çalışmaları, kuyu ve su deposu çalışmaları, perde duvar
çalışmaları, kanalizasyon, yağmur hattı ve içme suyu alt yapı çalışmaları, elektrik alt yapı çalışmaları, 2000 adet ağaç dikimi, 2.950 m² biyolojik gölet yapımı, 100 adet çöp kovası, 60 adet piknik masası, 75 adet
kamelya, 100 adet tekli bank, 9 adet rölyef, 15 Temmuz Şehitlik Anıtı, 8
adet taş çeşme, kafeterya, çay ocağı, mescit, WC, idari bina, 5 adet giriş takı, güvenlik ve büfe yapımı, bitkilendirme ve çim serim çalışmaları tamamlanmış olup ayrıca ahşap gemi oyun grubu, ahşap gemi
oyun parkuru, engelli çocuk oyun grubu, oyun tüneli, dev salıncak,
altılı salıncak, anne çocuk salıncağı, engelli salıncak, halatlı tırmanma
macera parkuru 5- 12 yaş halatlı tırmanma macera parkuru 2- 5 yaş
oyun gruplarının montajları yapılarak hizmete açılmıştır.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında heyelan bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 3000 kişinin gayrı sıhhi konutlarda ikamet ettiği 29.9
hektar alanda yer alan Gayberli bölgesindeki riskli yapı olarak tespit
edilen 1550 konut kamulaştırılarak yıkıldı.
Yıkılan binaların yerine yeniden bina yapılmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak içerisinde 2500 tür ağacın bulunduğu, şelale ve doğal
taşlarla işlenmiş su havuzları, dağ kızağı, çocuk oyun alanları, spor
alanları, yürüyüş yolları, oturma birimleri, çay bahçesi, sağlıklı yaşam
ve koşu yolu, kondisyon aletleri, spor kompleksi, basketbol, futbol, tenis ve Japon kalesi sahaları, akülü araba parkuru, bisiklet yolu, biyolojik gölet, kafeterya ve seyir terasının olduğu ve Kahramanmaraş şehir
merkezine adeta yürüme mesafesinde olan halkımızın sağlık ve doğa
ile iç içe olacakları ve 15 Temmuz’u anlatan ilk park olma özelliği taşıyan 180.000 m2 alanda yapımı tamamlanan Millet Bahçesi rekreasyon
alanı Kahramanmaraş’a kazandırılmış olunacaktır.

Proje Ortakları:
Proje ortağımız bulunmamaktadır.
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www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 3000 kişi gayri sihhi
konutlardan kamulaştırmalar ile bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı kurtarılmış oldu. Yıkılan konutların yerine 180.000 m2’lik
bir sağlık ve yaşam alanı kazandırılmış oldu. Şehir merkezine yürüme
mesafesinde olan rekreasyon alanında 7’den 77 ‘ye Kahramanmaraş
halkı spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları ve sağlıklı yaşam alanları ile doğayla içi içe spor yapma imkanı buldular.

www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Millet Bahçesi projemiz Sağlıklı Kentler Birliği’nin Stratejik Planında
yer alan Stratejik Amaç 1 ile ve altında bulunan 2,7,8,9,10,11,14,16,21
ve 22. Hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
148.600.000 TL (Kamulaştırma Bedeli dahil)
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MENTEŞE BELEDİYESİ
“Tip Projeler”
Sağlıklı Çevre
En İyi Uygulama
Ödülü 2017
MENTEŞE BELEDİYESİ
“TİP PROJELER”

KATEGORİ:SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KAÇAK YAPILAŞMAYA SON!

PROJENİN AMACI:

6360 Sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3.Maddesi
kapsamında İlçemize Bağlı 48 adet köy ve 4 beldemiz mahalle statüsüne kavuştu. Bu durumun sonucu olarak eskiden köy olan kırsaldaki yerleşim alanları birer mahalle
konumuna geldi. Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesi, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir takım zorlukları da beraberinde getirdi. Özellikle Menteşe İlçe
sınırlarında bulunan ve köyden mahalleye dönüşen alanlarda ev yapmayı düşünen vatandaşlarımız, şehir merkezindeki vatandaşlarımız gibi proje hazırlatmak ve bu
projeler için yüksek ücretler ödemek durumunda kalacaklardı. Menteşe Belediyesi olarak; hem ilçemizin yöresel mimari dokusunun korunması hem de kırsal kesimde
yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacının yasal ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulması ve kaçak yapılaşmanın önünün kesilmesi de düşünülerek
köyden mahalleye dönüşen imar planı olan yerler hariç, köy yerleşik alanları içerisinde yapılmak üzere tip projelerin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından
50 M2- TİP PROJE
hazırlanması ve vatandaşlarımızın proje ücreti ödemeden bütçelerinin rahat bir nefes alması amaçlanmıştır.

50M2- TEK KAT-PLAN

İÇ MEKAN-3 BOYUT

Proje Ortakları:
80M2- TEK KAT-TİP PROJE

KAT PLANI

Proje ortağımız bulunmamaktadır.

100M2- TEK KAT-TİP PROJE

YAN GÖRÜNÜŞ

CEPHE-3 BOYUT
CEPHE-3 BOYUT
100+100 M2- 2 KAT-TİP PROJE

KAT PLANI

CEPHE-3 BOYUT

ARKA GÖRÜNÜŞ
KÖY KONAĞI PROJESİ

YAN GÖRÜNÜŞ
AHIR PROJESİ

AHIR

ZEMİN KAT PLANI

CEPHE-3 BOYUT

1. KAT PLANI

CEPHE-3 BOYUT

HAZIRLAYAN:Menteşe Belediye Başkanlığı

KAT PLANI

DEPO

KAT PLANI

CEPHE-3 BOYUT

CEPHE-3 BOYUT
Proje Ortakları:-

0 252 214 48 80

0 552 214 48 80

Projenin Amacı :
6360 sayılı on dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik
yapılmasına dair kanun’ un 3. maddesi kapsamında İlçemize bağlı 48
adet köy ve 4 beldemiz mahalle statüsüne kavuştu. Bu durumun sonucu olarak eskiden köy olan kırsaldaki yerleşim alanları, artık İlçemizin birer mahallesi konumuna geldi. Söz konusu kanunun yürürlüğe
girmesi, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir takım zorunlulukları da beraberinde getirdi.
Özellikle Menteşe ilçe sınırlarında bulunan ve köyden mahalleye
dönüşen alanlarda ev yapmayı düşünen vatandaşlarımız, şehir merkezindeki vatandaşlarımız gibi proje hazırlatmak ve bu projeler için
yüksek ücretler ödemek durumunda kalacaklardı. Menteşe Belediyesi
olarak; hem İlçemizin yöresel mimari dokusunun korunması hem de
kırsal kesimde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacının yasal ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulması ve kaçak
yapılaşmanın önünün kesilmesi de düşünülerek köyden mahalleye
dönüşen imar planı olan yerler hariç, köy yerleşik alanları içerisinde
yapılmak üzere tip projelerin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanması ve vatandaşlarımızın proje ücreti ödemeyerek
bütçelerinin rahat bir nefes alması amaçlanmıştır Tip projelerimiz, 48
adet mahallenin kırsalında yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet
olarak yapılmıştır.
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Projenin Süreci :
Tip projelerin çalışmalarına 2015 yılında başlanmış olup; ilk olarak 48
adet kırsal mahallenin yöresel mimarisi yerinde birebir incelenip fotoğraflanmış, mimari tipolojileri hakkında bilgi toplanıp incelenmiştir.
Envanter çalışmaları yapılmış, ilgili tüm meslek dallarının odalarıyla
toplantılar yapılarak tip projeler hakkında görüşleri alınmıştır.
Söz konusu 48 adet mahallelerin muhtarlarıyla, tip projeler hakkında
yüz yüze görüşmeler yapılmış, köydeki vatandaşların ihtiyaçları, beklentileri ve talepleri anketlerle belirlenmiş, kendilerine sunum yapılıp
bilgilendirme yapılmıştır. Tip projelerin mimari, statik, elektrik, tesisat
proje ve tus bedelleri, yaklaşık maliyet hesapları araştırılmıştır.
Bu doğrultuda, ortaya çıkan ortak görüşler, vatandaşların ihtiyaç ve
beklentileri değerlendirilmiş, 7 farklı tipte konut projesi, bunlara ek
olarak ahır ve köy konağı olmak üzere toplamda 9 adet tip projenin Mimari Projeleri tamamlandıktan sonra, statik, elektrik ve tesisat
projeleri 2016 yılında Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından
tamamlanmıştır. Ayrıca, sadece köylümüze ve orada yaşayan halka hitap etmesi ve gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa verilmesi için meclis
kararı ile şartlar getirilmiştir. Böylece projemizden sadece ihtiyacı olan
vatandaşlarımız faydalanacaktır.
www.skb.gov.tr

Tip Proje m2 lerimiz:
• A Tipi – 50 m2
tek katlı			
• B Tipi – 70 m2
tek katlı			
• C Tipi – 80 m2
tek katlı		
• D Tipi – 90 m2
tek katlı			
• E Tipi – 100 m2
tek katlı
• F Tipi – 100+100 m2 iki katlı
• G Tipi – 110+110 m2 iki katlı
• Köy Konağı
• Ahır

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
2016 yılı Haziran ayı içerisinde vatandaşlarımızın tip proje başvuru talepleri kabul edilmeye başlanmıştır.
Belediyemiz personellerince İlçemizin özgün mimarisine, kültürüne
ve doğasına uygun olarak hazırlanmış olan tip projeler ile sağlıklı yapılaşmanın önü açılmış, kaçak, ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için
önemli bir adım atılmıştır.
En önemlisi de kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak aldıkları bu projeler ile bütçelerine katkı sağlanmıştır.
Bugüne kadar Belediyemize 30 adet tip proje başvurusu yapılmış
olup; vatandaşlarımızın taleplerine istinaden nüfusa kayıtlı oldukları
yer ve taşınmazların uygunluğuna göre başvurular değerlendirilmiş
ve şartları sağlayan 30 vatandaşımıza ücretsiz olarak tip projeler ruhsatlandırılarak teslim edilmiştir. Bunlardan 10 tanesi yapılarını tamamlayıp yapı kullanma izin belgelerini alıp, yeni evlerinde yaşamaya başlamışlardır.
Menteşe Belediyesi olarak kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılaşma imkânları sunabilmek
önceliklerimiz arasındadır. Yöremizin mimari yapısına uygun, estetik
görünümüyle ferah ve modern olarak hazırlanan ücretsiz tip projeler
ile vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamaya bir nebzede olsa
yardımcı olabilmek bizi fazlasıyla mutlu etmektedir.

www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda “kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirme çalışmaları” amacı içerisinde, “İlçemizin tamamında özgün Muğla mimarisi örneklerinin sayısı %5 oranında arttırılacaktır.” Hedefi içerisinde “köyden
mahalleye dönüşen alanlarda vatandaşların başvuruları üzerine tip
projelerin çizilmesi” olarak yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Tip projeler Menteşe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup; herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.
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KATEGORİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Mezitli Sahil Projesi Birinci Etap
Bisiklet, Koşu Ve Yürüyüş Yolu

680 metre yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu yapılmış olup, aydınlatmada
yenilenebilir enerji olan 20 adet güneş enerjisi panelli 45 voltluk aydınlatma lambaları kullanılmıştır ve 3 günlük enerji depolayabilmektedir. Yürüyüş, koşu ve bisiklet yolunun genişliği 8 metre olup özellikle koşu yolunda estetik görünüş, parlatma bakımı gerektirmeme,
aşınmaya karşı yüksek direnç ve kaymaya neden olmama gibi özellikleri nedeniyle tartan zemin uygulaması kullanılmıştır.

Projenin Amacı :
Her geçen gün gelişen kentimizde insanların yaşadığı yoğun iş temposu, trafik, hayat şartlarının getirdiği stres ve sıkıntılardan biraz olsun
uzaklaşmaları ve kendi bedenlerine, ruhlarına iyi gelecek aktiviteleri
yapabilmeleri, bir eşofman ve bir spor ayakkabı ya da bisikletlerine
binerek kendilerini doğaya bırakıp sağlıklı bir yaşama adım atmaları
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şehir planlaması süreçleri, program
ve projelerine sağlıklı yaşam konusunu entegre ederek sosyal olarak
destekleyici çevreler oluşturmak amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları:
Mersin Büyükşehir Belediyesi

Projenin Süreci :
Mezitli Sahil Projesi Birinci Etap Bisiklet, Koşu Ve Yürüyüş Yolu çalışmalarına 2017 yılı Mart ayı içerinde başlanmıştır. Birinci etabı Haziran
ayında tamamlanmış olup halkın hizmetine sunulmuştur. İkinci etabın çalışmalarına da başlanacaktır.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Mezitli Sahil Projesi Birinci Etap Bisiklet, Koşu ve Yürüyüş Yolu yapılarak
halkın doğada ve temiz havada sağlıklı bir ortamda spor aktivitelerini
yapmaları, Mersin halkının daha sağlıklı, mutlu ve sporla iç içe yaşamalarını sağlamak için sağlıklı yaşam alanları oluşturulmuştur.
Çevre faktörü çalışmalarını merkezine alarak çalışmalarına devam
eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjili Aydınlatma sistemlerini kullanarak enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Proje
öncesinde sosyal faaliyetlere elverişsiz ve aydınlatma sistemlerinden
yoksun olan alan yapılan çalışmalar kapsamında gece bile canlı bir
hale getirilerek sahil kesiminde güvenli ve aydınlık bir ortam oluşturmuştur.
www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı olarak stratejik planda yer alan kaliteli, güvenli ve sağlıklı
yürüyüş yolları yapımı kapsamında 2015-2019 Yılı stratejik hedefi ile
uyumlandırılabilir.
Sağlık Üzerine Etkileri :
Bilindiği üzere sporun vücut üzerinde muazzam etkileri vardır. Vücudun daha dinç, sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi, kilo
açısından fit olabilmesi için spor şarttır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi Mersin Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmakta olup 360.000 TL’dir.

Koşu, yürüyüş ve bisiklet sürmek stresi azaltır. Bu sebeple vücut kendini daha zinde iyi ve mutlu hisseder. Bu tür sporlarla vücut bütün
toksinlerinden arınabilir. Koşmak yağ yakmayı hızlandırır, insan nabzının düzene girmesini sağlar. Kalp sağlığı için koşu, yürüyüş ve bisiklet sürmek gibi aktiviteler bir hayli önemlidir. Koşu sırasında büyüme
hormonu salgılanır, beynin gri hücrelerinin yenilenmesine yardımcı
olarak, güçlü bir hafızaya sahip olunur.
Şehirlerin sosyal alanları arasında yer alan yürüyüş yolları, sağlıklı yaşama büyük ölçüde katkı sağlıyor. İnsanları stresli şehir yaşamından
uzak tutan ve şehir merkezinde spor yapma imkânı sağlayan bu alanlar vatandaşlara sağlıklı yaşam olanağı sunmaktadır.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

MEZİTLİ BELEDİYESİ
Viranşehir Yol Düzenleme

SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

Proje alanı, antik kentin en önemli caddesi olan Sütunlu Cadde’ye
paralel olarak uzanmaktadır ve güneyinde bulunan Akdeniz ve antik
liman ile kuzeyindeki kent dokusu arasında bağlantı sağlayan güçlü
bir yaya ve bisiklet yolu olabilecek niteliktedir. Ayrıca devam eden arkeolojik çalışmaların ve 2013’te tamamlanan restorasyonunun gözlenebilmesi için de bir gözlem alanı oluşturma potansiyeline sahiptir.
Viranşehir Yol Düzenleme Projesi ile alanın mevcut potansiyellerini
değerlendiren, sit alanı özelliklerini koruyarak proje alanının güvenli
ve konforlu bir kamusal kullanıma ulaşması hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda proje alanı için gerekli olan zemin ve aydınlatma tasarımları yapılmış ve kentlinin konforlu bir şekilde kullanamadığı alan
sağlıklı ve aktif yaş alma ilkesi ile vatandaşların yalnız, çocuklu, eşli, aile
ile sosyalleşebileceği, tarihi değerlerine erişebileceği, bisiklet, yürüyüş, yoga vb spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri aktif bir yaşam
alanına dönüştürülmüştür.

Projenin Amacı :
Soli-Pompeiopolis Antik Kenti, Mersin kenti için önemli bir tarih mirasıdır. Ancak günümüzde etrafını saran modern yapı blokları arasında
sıkışıp kalmış, yoğun yapılaşma tehditi altındadır. Antik Kent, Mezitli İlçesi’nin neredeyse merkezi sayılabilecek bir konumda olmasına,
önemli bir tarih mirası olmasına ve 16 yıldır devam etmekte olan arkeolojik çalışmaların gün ışığına çıkardığı öğelerine rağmen gerekli
altyapı eksiklikleri nedeniyle insanların ilgi göstermedikleri, kent ile
bütünleşemeyen güvensiz bir alan durumundadır.

Proje Ortakları:
Soli Pompeiopolis Kazı Başkanlığı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin
Müze Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
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Yaya yolu kimi yerde genişleyerek alana gelen insanlara Pompeiopolis Antik Kenti’nin en önemli caddesi olan Sütunlu Cadde’yi gözlemleyebilecekleri duraklama, toplanma noktaları sunar. Yaya yolu boyunca ve duraklama, toplanma noktalarında çöp kutuları, bilgilendirme
panoları, farklı tasarımlara sahip oturma, dinlenme kent mobilyaları
kentlinin kullanımına sunulmuştur. Böylece proje alanı sadece gelip
geçilen bir yer değil, insanların vakit geçirdikleri, dinlendikleri ve hatta
birlikte aktivite yaptıkları aktif yaşam alanı haline gelmiştir.
Tasarlanan bilgilendirme panoları ile ziyaretçilere Soli Pompeiopolis
Antik Kenti ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Alana gelen insanların antik
kente ait bilgiler edinmesi, farkındalığının arttırılması sağlanmıştır.
Kuzey giriş alanında proje uygulamasından önce atıl durumda bulunan bir çeşmenin altyapısı kullanılarak modern bir su sebili tasarlanmıştır. Su sebili tasarlanırken engelsiz sağlıklı bir yaşam ilkesi önceliği
ile engelli kullanıcılar ve çocuklar için de konforlu bir kent mobilyası
olarak tasarlanmıştır.

Projenin Süreci :
Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Dünya’da Akdeniz’de döneminin ticaret aksı ve limanı ile ayakta kalan tek yapısıdır. Bu niteliği ile Mezitli Belediyesi olarak 2015 yılından bugüne öncelikli projelerimiz içinde Soli
Pompeiopolis Arkeoparkı’nı hayata geçirmek üzere çalışmalarımız
başlamıştır. Bu süreçte öncelikle mülkiyetimizde ve yetki alanımızdaki alanlarla çalışmaya başlamayı ilk etap olarak planladık. İlk etapta
mülkiyetimizde ve öncelikli görev alanımızda olan “Sütunlu Cadde”
olarak anılan ve kısmi restorasyonu yapılmış alanın doğusunda yer
alan geçmişte taşıt yolu olarak da kullanılmış, tanımsız, kentsel köhnemeye terk edilmiş bir alandı. Bu alanda bir düzenleme çalışması
yapmak için öncelikle kazı başkanlığı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, Adana Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, Mersin Müze Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
gibi ilgili tüm paydaşlarla ortak dil birliğini ve fikir birliğini oluşturmak
gerekiyordu. Mezitli Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü olarak bu
koordinasyonu ve ortak akıl birliğini sağladık. Projenin ilgili yazışmaları ve onay süreci yaklaşık 6 ay sürdü. Ardından uygulama projesi ve
uygulaması yaklaşık 6 ay sürdü. Bu kapsamda projemiz 2015 - 2016
arasında gerçekleşmiştir.

Yol düzenlemesi projesindeki bisiklet yolu, yakın gelecekte Mezitli İlçesi sınırlarında tamamlanması planlanan kentin güneyi ve kuzeyini
birbirine bağlayacak bisiklet yolu ağına eklemlenecek şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Proje alanı içerisinde kalan 360 metre uzunluğundaki bisiklet yolu, kullanıcılarına rahat bir kullanım sunmaktadır.
Yaya yolundaki duraklama / toplanma noktalarında bisikleri ile gelen
kullanıcılar için bisiklet parkları tasarlanmıştır.
Viranşehir Yol Düzenleme Projesi ile, hem Mersin için önemli bir tarih mirası ve Dünya’da Akdeniz’de döneminin ticaret aksı ile limanı
birlikte ayakta olan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin görünürlüğü
arttırılmış, kentlinin koruma bilincine olumlu katkısı olmuş, hem de
proje alanı sit alanı özellikleri korunarak insanların yürüyüş yapmak,
vakit geçirmek için aktif ve yoğun kullandığı bir alan haline gelmiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planda Stratejik Amaçlar ve Hedefler Bölümünde B) bölümünde Kentsel Gelişme ve Yapılanma başlığı altında
Stratejik Amaç 10: İmar Planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemelerinin,

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Viranşehir Yol Düzenleme Projesi ile atıl durumdaki proje alanı kentlinin yoğun kullandığı bir aktif yaşam alanı haline dönüşmüştür. Proje
alanının kuzeyinde bulunan kent dokusu ile Akdeniz ve antik limanı
birbirine bağlayan bu alan, kentlinin yılın her mevsim sağlıklı ve aktif
yaş alma ilkesi ile vatandaşların yalnız, çocuklu, eşli, aile ile sosyalleşebileceği, tarihi değerlerine erişebileceği, bisiklet, yürüyüş, yoga vb
spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri aktif bir yaşam alanına dönüşmüştür.
www.skb.gov.tr

Stratejik Hedef 1: İmar Planı Revizyonlarının ve Çevre Düzenleme
planlarının yapılması başlığı altındaki 3. Faaliyet:Sahil düzenlemesi,
sahil yürüyüş ve bisiklet yolu plan ve projelerinin hazırlanması, uygulanması,
Stratejik Hedef 2: Tarihi ve Kültürel Miras niteliğindeki binaların korunması başlığı altındaki tüm faaliyetler,

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi 603.900 TL’dir. Projeyi Mezitli Belediyesi finanse etmiştir.
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NİLÜFER BELEDİYESİ
Planlama Sürecine Katılım
(Symbiocity Yaklaşımı)

Bu kapsamda projenin özel amacı, SymbioCity yaklaşımını rehber
olarak kullanmak ve Konaklı Mahallesi’nde hazırlanacak olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı sürecine bu yaklaşımı entegre etmektir.

Proje Ortakları:
Nilüfer Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen proje; Nilüfer Kent
Konseyi, Nilüfer Mahalle Komiteleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası,
TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa
şubelerinin ortaklığıyla vatandaşların aktif katılımıyla yürütülmektedir.

Projenin Amacı :
“Planlama Sürecine Katılım” (SymbioCity Yaklaşımı) projesi ile planlama sürecine, karar vericilerin, mahallelinin, mahalle komitelerinin,
kent konseyinin, sivil toplum örgütlerinin, gönüllü katılımcıların, özel
işletmelerin, girişimcilerin vb. aktörlerin bir araya gelerek katılımının
sağlandığı toplantılar düzenleyerek, mahallelinin kendi yaşam alanları hakkında söz sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda pilot
olarak belirlenen Konaklı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ve farklı aktörlerin planlama sürecine katılım sağlaması yönünde çalışmalar
yürütülmektedir.
İsveç Belediyeler Birliğinin “SymbioCity Yaklaşımı ile Yerel Demokrasinin ve Bütüncül Kentsel Planlamanın Sağlanması” Uluslararası Eğitim
Programı’na (Enabling Local Democracy and Holistic Urban Planning
through the SymbioCity Approach) Nilüfer Belediyesi’nin konuyla
ilgili teknik personelin katılımıyla proje hayata geçirilmiştir. Toplam
beş aşamadan oluşan ve halen devam etmekte olan eğitim programında planlama sürecinde SymbioCity yaklaşımının metot olarak
kullanılarak sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabileceği yönünde çalışmalar yapılmıştır. SymbioCity yaklaşımı, Sürdürülebilir Kentsel
Gelişme Sürecinde rehberlik görevi görmekte, gerekli olan araçları
sağlamaktadır.
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Projenin Süreci :
Plan ve Proje Müdürlüğü, Planlama Bürosu’nca, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nce onaylanan üst ölçekli planlar doğrultusunda, 1/1000
ölçekli uygulama imar planları hazırlanmaktadır. Özellikle köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş alanlarımızda, sürdürülebilir
kentsel gelişmenin sağlanabilmesi amacıyla, uygulama imar planları
için kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle teknik
personelin çalışma alanına giderek, topografyanın, binaların kullanım
durumlarının, yoğunluklarının, niteliklerinin, yüksekliklerinin analiz
edilmesiyle yapılır ve elde edilen veriler haritalandırılarak alan hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Kentlerimizde toplumun kullanımları için
yer seçimi kararlarının, ulaşım ağının tasarımının, mahallenin neye
ihtiyaç duyduğunun, problemlerinin ve bu problemlere kendilerinin
getirmiş olduğu çözüm önerilerinin dinlenmesi, planlama alanının
toplumsal boyutu hakkında bizlere ipuçları vermektedir.
www.skb.gov.tr

Nilüfer Belediyesinin amaçlarından biri kenti ekonomik, çevresel ve
toplumsal boyutlarda sürdürülebilir hale getirmektir. Bu kapsamda
SymbioCity anlayışını bir araç olarak kullanarak “Sürdürülebilir Kentsel
Gelişmeyi” sağlamak için, aşağıda belirtilen adımlar gerçekleştirilmiştir:
Sürecin Planlanması: Öncelikle aktörlerin katılımı, planlama sürecinin geliştirilmesi, süreci yönetecek kişilerin ve karar vericilerin içerisinde bulunduğu yönetim kurulu ve çalışma grubu oluşturulmuştur.
Daha sonra çalışma grubuyla iletişim halinde olacak ve planlama sürecinin başından sonuna kadar içerisinde aktif olarak yer alacak aktörler belirlenmiştir. Uluslararası eğitim programına da birlikte katılımını
sağladığımız çalışma grubumuzda, şehir plancısı, çevre mühendisi ve
metin yazarı yer almaktadır.
Toplantı ve Atölye Çalışması Düzenlenmesi: Bu süreçte aktörlerle
iletişimin sağlanması ve katılımlarının planlanması, atölye çalışmalarının yapılması, sivil toplum kuruluşlarının, kent konseyinin, mahalle
komitelerinin ilgili kamu kuruluşlarının toplantı yapılacağına dair
bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu aşamalardan sonra Konaklı Mahallesi’nde yapılan analizler ve önerilen çevre yolu, kolay anlaşılır hale getirilerek şemalaştırılmıştır. Belediyemizin her Cuma bir mahallemizde
düzenlediği “Başkan Burada” programı kapsamında, Konaklı Mahallesi’nde 3 Mart 2017 tarihinde “Planlama Sürecine Katılım” isimli toplantı
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantının yapılacağı yer, saat
ve konumu hakkında bilgiler içeren afişler hazırlanıp, Nilüfer Belediyesi’nin resmi web sitesinde, sosyal medya hesaplarında (facebook,
twitter, instagram) duyurulmuştur. Toplantıya yaklaşık 200 kişi katılım
sağlamış olup, Başkanımız Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcılarımız,
Müdürlerimiz, Bölge Sorumlularımız, çalışma grubumuz, Konaklı Mahalle Muhtarımız, Kent Konseyi, Mahalle Komitesi katılım sağlamıştır.
Söz konusu toplantıda üst ölçekli planlar, yönetmelik ve alanın fiziksel
özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve önerilen çevre yolu
hakkında fikirleri sorulmuştur. Mahallelinin kendi kullanacakları ulaşım bağlantıları ve donatı alanlarının yer seçimleri konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Elde edilen veriler ve belirtilen öneriler doğrultusunda imar planı tasarımı şekillendirilmiş, ikinci bir toplantı için hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu toplantıların haricinde çalışma grubu
olarak mahalle ziyaret edilerek, yer seçimleri konusunda resmi bir
toplantı gerçekleştirilmeden de iletişim sağlanmaktadır. Planlama sürecine katılımın sağlanabilmesi için aktif olarak iletişimin sağlanması
gerekmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Konaklı Mahallesi’nde henüz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
tamamlanmamış olsa da, yönetim kurulu, çalışma grubu ve aktörler
süreçte aktif olarak yer almaktadır. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın
talepleri doğrultusunda yönlendirmiş olup, isteklerinin gerçekleştirilmesi hususunda kendilerine teknik bilgi verilmektedir. Kendi ekonomileri, çevreleri ve toplumları için var olan fikirler bir araya getirilerek
planlama sürecinde ilgili kısımlara yerleştirilerek uygulanabilir hale
getirilmeye çalışılmaktadır.
Prof. Dr. Melih Ersoy’un Kentsel Planlama Kuramları isimli kitabında da
“Bir alan için plan yapmak, plan uygulanacak anlamına gelmiyor. Bir
alanı sahiplenmenin, o alanın kaderini biçimlendirmenin bir tek yolu
vardır: O da sorumlu, yetkili ve akıllı alan (ve/veya proje) yönetimleri kurmak ve bu yönetimlerin aşağıdan yukarıya, katılımcı ve süreç
vurgulu araştırma/planlama işlevlerinde süreklilik sağlamak.” denilmektedir. Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesi olarak hazırlanan planların hazırlanma sürecinde ve uygulama aşamasında, planların eylem
planlarıyla desteklenerek Nilüfer İlçesinde kentsel gelişme sürecine
yeni bir perspektif olan sürdürülebilirliğin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu proje uzun vadede yaşam kalitesini arttırarak özellikle
Bursa’nın gelişme yönünde bulunan Nilüfer ilçesinde Sürdürülebilir
Kentsel Gelişmeyi sağlamak vizyonumuzu oluşturmaktadır.
Nilüfer Belediyesi olarak ortak çalışma deklarasyonu anlaşması yapılan İsveç Belediyeler Birliğinin “Enabling Local Democracy and Holistic Urban Planning through the SymbioCity Approach”(SymbioCity
Yaklaşımı ile Yerel Demokrasinin ve Bütüncül Kentsel Planlamanın
Sağlanması) Uluslararası Eğitim Programı ile sürdürülebilir plan örneği çalışması için önemli bir başlangıç yapılmıştır. Konak mahallesinde
başlanılan plan çalışmasının Nilüfer’de yeni planlama anlayışı için de
öncü olması düşünülmektedir. Böylece kentlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması ile yeni nesillere sağlıklı yaşam alanları bırakılacaktır.

www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kentsel planlama sürecine; karar vericilerin, mahallelinin, mahalle
komitelerinin, kent konseyinin, sivil toplum örgütlerinin, gönüllü katılımcıların, özel işletmelerin ve girişimcilerin katılımıyla ortaya çıkan
“Planlama Sürecine Katılım (SymbioCity Yaklaşımı)” projesi, Nilüfer
Belediyesi’nin üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 2005 -2020
Stratejik Planı’nda yer alan vizyon, misyon ve stratejik amaç ve hedeflere uyum göstermektedir. Proje; Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik
planında yer alan “Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için tüm kentsel ve
çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele
etmek amacıyla üye kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği oluşturmak” misyonu ve “ Sürdürülebilir Kalkınma ile Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı Kentler”
Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak“ vizyonunu destekleyen faaliyetler içermektedir.
Ayrıca birliğin “Paydaşların Memnuniyetini Sağlamak” , “Yönetim ve
Planlara Katılımı Sağlamak”, “Toplumsal Katılım” , “Yaşam Kalitesini
Artırmak” ve “Bölgeler arası Eşitsizlikleri Azaltmak” ilkelerini desteklemektedir. Katılımcı Planlama Yaklaşımı stratejik plandaki “Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı kentler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım,
planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak
projeler geliştirmek” stratejik amacı altındaki “Ortakların Sağlık için Harekete Geçirilmesi” olan 4. hedefi ve “Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sosyal Donatı Alanlarının Optimizasyonunu Sağlamak” olan 22. hedefini
güçlendirecek bir projedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanmakta olup,
pano ve afişleri toplam 3.000 TL’ye mal olmuştur. Plan çalışmaları, eğitimler, İsveç ortaklığı ile görüşmeler için toplantıların düzenlenmesi,
örnek uygulama etütleri, yönetim planı çalışmaları, alan çalışmaları
için 2018-2019 stratejik bütçe çalışması tamamlanmış olup ayrılan
bütçe açıklaması henüz yapılmamıştır.

Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak Birliğin kurulma
amacına uygun stratejik hedefleri 2015-2019 stratejik planında yer
vermiştir. “Planlama Sürecine Katılım (SymbioCity Yaklaşımı)” projesi
de Nilüfer Belediyesi Stratejik Planı’nda bulunan ve “Kentsel Gelişim”
ana amacı altında bulunan hedeflerine uygun olarak dizayn edilmiştir. Kentsel Gelişim ana stratejik amacının altındaki “Nilüfer’in katılımcı
ve sürdürülebilir planlama anlayışıyla, yaşanabilir sağlıklı ve güvenli
bir kent olmasını sağlamak” ve “Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal
donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak”
hedefleri altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sağlıklı kent planlarının en önemli prensiplerinden olan planlama sürecindeki toplum
katılımı açısından önemli bir projedir.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

2005

ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Hamamyolu Caddesi Çevre
Düzenleme Projesi
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Hamamyolu Caddesi Çevre Düzenleme Projesi
Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Projenin Süreci :
Proje hazırlık aşamasında bölgenin öneminin farkındalığıyla meslek
odaları, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, bölge esnafı ve vatandaşların görüşleri alınmıştır. Görüşler doğrultusunda tüm ihtiyaç ve
taleplerin tespit edildiği kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tespit
edilen ihtiyaçlar dikkate alınarak projelendirme için ihale süreci gerçekleştirilmiş ve proje hazırlanmıştır. Parkın yapımı için İlbank A.Ş’ye
kredi başvurusunda bulunulmuş ve başvuru kabul edilmiştir. Parkın
yapım işi için ihaleye çıkılmış ve akabinde 23 Kasım 2016 tarihi itibariyle parkın yapımına başlanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
2017 yılı içerisinde yapımının tamamlanması planlanmaktadır.

PROJENİN AMACI:
Odunpazarının en önemli kentsel alanlarından biri olan Hamamyolu Caddesi, şehrin tarihi gelişiminde önemli bir yer tutmasının yanı sıra
günümüzde tüm Eskişehir halkını ve Eskişehir'i ziyarete gelen yerli-yabancı turistlerin de uğrak mekanı durumundadır. Ancak zamanla
şehrin kentsel gelişimine ayak uyduramayan, tarihi dokudan kopuk, işlevsel, mekansal ve görsel olarak bütünlük sağlamayan bir alan haline
dönüşmüştür. Bu nedenlerle, yoğun kent dokusunun içerisinde yer alan caddenin ve parkın katılımcı bir projelendirme çalışmasıyla
düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Proje ile tüm Eskişehir halkının hizmetine sunulacak, mevcut tarihi dokunun korunmasının yanı sıra
modern ve daha kullanılabilir bir alan haline dönüştürülerek her kesimin ihtiyaçlarına cevap verebilen, şehir hayatını kolaylaştıran ve her
türlü sosyal kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir bölge oluşturmak amaçlanmıştır. Proje, Hamamyolu Caddesinin Odunpazarı bölgesi ile
Cumhuriyet dönemi yapılarının olduğu Taşbaşı ve kentin bugünkü merkezi olan Köprübaşı bölgelerini birbirine bağlayan yapısını korumaya
devam edecektir.
PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
Proje hazırlık aşamasında bölgenin öneminin farkındalığıyla meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, bölge esnafı ve
vatandaşların görüşleri alınmıştır. Görüşler doğrultusunda tüm ihtiyaç ve taleplerin tespit edildiği kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Tespit edilen ihtiyaçlar dikkate alınarak projelendirme için ihale süreci gerçekleştirilmiş ve proje hazırlanmıştır. Parkın yapımı için İlbank
A.Ş'ye kredi başvurusunda bulunulmuş ve başvuru kabul edilmiştir. Parkın yapım işi için ihaleye çıkılmış ve akabinde 23 Kasım 2016 tarihi
itibariyle parkın yapımına başlanmıştır. İhale süreci devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde yapımının tamamlanması planlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çalışmalarda Hamamyolu Caddesi içerisinde yer alan tarihi öneme sahip 7 adet tescilli yapı bulunduğundan proje kapsamında bu yapıların
zarar görmemesi konusunda hassasiyet gösterilmiştir. Ayrıca, farklı özelliklerde havuzları, proje ile bütünlük sağlayacak anıt ağacı,
hareketli pasajları, kalabak suyu çesmesi ile ve yeşili ile projede bölgenin alışılagelmiş özellikleri korunacaktır. Ziyaretçilerin üst geçit ve
rampalar ile geçiş güzergahının rahatlatılması planlanmaktadır. Parkın ziyaretçi gruplarından olan yaşlılarının parkta rahatça zaman
geçirebilmeleri de düşünülmüştür. Yapılması düşünülen Hamamyolu Tarihi Müzesi alanda tarihi bilincin oluşmasına yardımcı olacaktır. Proje
sayesinde kafeteryalar, havuzlar ve çeşmelerin yanı sıra çocuk oyun alanları ve trambolin ile farklı yaş gruplarına hitap eden, beklentileri
karşılayabilen bir merkez yaratılmış olacaktır.
Şehrin merkezinde yer alan, tüm Eskişehir halkının ve yerli, yabancı turistlerin aktif olarak ziyaret ettiği bölge ferah ve sosyal bir alana
dönüştürülecektir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda kentimiz için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek; nitelikli iş ve yaşam alanları
oluşturmak amacı belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için belirlenen stratejilerden birisi de Hamamyolu bölgesi için tarihi doku
korunarak, sağlıklaştırma projeleri yapılıp nitelikli iş ve yaşam alanına dönüştürülmesi stratejisidir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 15.260.000,00TL
İlbank A.Ş Kredisi: 10.000.000,00 TL
Odunpazarı Belediyesi kaynakları: 5.260.000,00TL

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Odunpazarı’nın en önemli kentsel alanlarından biri olan Hamamyolu
Caddesi, şehrin tarihi gelişiminde önemli bir yer tutmasının yanı sıra
günümüzde tüm Eskişehir halkını ve Eskişehir’i ziyarete gelen yerli-yabancı turistlerin de uğrak mekanı durumundadır. Ancak zamanla
şehrin kentsel gelişimine ayak uyduramayan, tarihi dokudan kopuk,
işlevsel, mekansal ve görsel olarak bütünlük sağlamayan bir alan haline dönüşmüştür. Bu nedenlerle, yoğun kent dokusunun içerisinde
yer alan caddenin ve parkın katılımcı bir projelendirme çalışmasıyla düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Proje ile tüm Eskişehir halkının
hizmetine sunulacak, mevcut tarihi dokunun korunmasının yanı sıra
modern ve daha kullanılabilir bir alan haline dönüştürülerek her kesimin ihtiyaçlarına cevap verebilen, şehir hayatını kolaylaştıran ve her
türlü sosyal kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir bölge oluşturmak amaçlanmıştır. Proje, Hamamyolu Caddesinin Odunpazarı bölgesi ile Cumhuriyet dönemi yapılarının olduğu Taşbaşı ve kentin bugünkü merkezi olan Köprübaşı bölgelerini birbirine bağlayan yapısını
korumaya devam edecektir.

Proje Ortakları:
Proje ortağımız bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Çalışmalarda Hamamyolu Caddesi içerisinde yer alan tarihi öneme
sahip 7 adet tescilli yapı bulunduğundan proje kapsamında bu yapıların zarar görmemesi konusunda hassasiyet gösterilmiştir. Ayrıca,
farklı özelliklerde havuzları, proje ile bütünlük sağlayacak anıt ağacı,
hareketli pasajları, Kalabak suyu çesmesi ile ve yeşili ile projede bölgenin alışılagelmiş özellikleri korunacaktır. Ziyaretçilerin üst geçit
ve rampalar ile geçiş güzergahının rahatlatılması planlanmaktadır.
Parkın ziyaretçi gruplarından olan yaşlılarının parkta rahatça zaman
geçirebilmeleri de düşünülmüştür. Yapılması düşünülen Hamamyolu
Tarihi Müzesi alanda tarihi bilincin oluşmasına yardımcı olacaktır.
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Proje sayesinde kafeteryalar, havuzlar ve çeşmelerin yanı sıra çocuk
oyun alanları ve trambolin ile farklı yaş gruplarına hitap eden, beklentileri karşılayabilen bir merkez yaratılmış olacaktır.
Şehrin merkezinde yer alan, tüm Eskişehir halkının ve yerli, yabancı
turistlerin aktif olarak ziyaret ettiği bölge ferah ve sosyal bir alana dönüştürülecektir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda kentimiz için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek; nitelikli iş ve yaşam alanları
oluşturmak amacı belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için belirlenen stratejilerden birisi de Hamamyolu bölgesi için tarihi doku
korunarak, sağlıklaştırma projeleri yapılıp nitelikli iş ve yaşam alanına
dönüştürülmesi stratejisidir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
15.260.000,00TL
İlbank A.Ş Kredisi: 10.000.000,00 TL
Odunpazarı Belediyesi kaynakları: 5.260.000,00TL
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Kent Meydanında Bulunan Tarihi
İskenderpaşa Camii Avlusunun
Canlandırılması Ve Tescilli Belediye
Binalarının Yeniden İşlevlendirilmesi

Yayalaştırılmış bölgede yer alan 132 yıldır belediye hizmet birimi Eski
Belediye Binası yüzyıllarca kente hizmet vermenin deneyimiyle kent
için ayrı bir önem taşıyordu. İki katlı olan eserin yeni kullanım amacı
olarak; üst katının Trabzon Belediyesi’nin eski teçhizat ve simgelerini
sergilenmesi üzere Trabzon Belediyesi kent müzesi ve temsili başkanlık makamı olarak, zemin katının ise; kitap satış yeri, dükkânlar, kafeterya ve turist bilgilendirme mekânları planlandı. Müze anlayışı içinde
prestij ve teşhire imkan verecek şekilde ele alınacak ve protokol çerçevesinde yerli/yabancı misafirlerin kabulü yapılabilecektir.
Tarihi eski Mola Oteli olarak bilinen bina sergi –dinleti salonları olarak;
Belediye Eski Sosyal Hizmetler Binası olarak kullanılan bina Belediye
Kültür Evi olarak tasarlanmıştır.
Trabzon ilinde uzun yıllar valilik yapan İskender Paşa kendi adını taşıyan İskender Paşa Camii 1529 yılında yaptırmıştır. 485 yıllık cami ve
önünde 115 yıllık tarihi bir çınar ağacı ile tarih kokan bu alan kentlinin
24 saat yaşanılan bir buluşma mekânı olmuştur.
Alanda bulunan Eski Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yeni belediye binasının hizmete girişiyle terk edilmişti. Özgün planını koruyan yapı
için daha çok konservasyona yönelik restorasyon önerisi planlanmıştır. Bu yapı kentliye hizmet vermesi ve tarihi tescilli bina oluşu sebebiyle kültür evi olarak tekrar hizmete kazandırılması düşünülmüştür.

Projenin Amacı :
Sur içinde kurulan Trabzon kentinin ilk genişleme alanı olan proje
bölgesi; 1400 yıllarında beri tarihe kentte insanların toplanma alanı
olarak tarihe tanıklık etmiştir. Bu Proje, Meydan Parkı ve Yakın Çevresi
Kentsel Tasarım Projesi olarak bir bütün olarak ele alınan çalışmanın 2.
Etabı şeklinde tasarlanmıştır.
Kent meydanında bulunan tescilli yapılarının korunarak yaşatılması
amacıyla geçmişle günümüzü bağdaştıran bu çalışmada; işlevler tamamen geçmişle bir köprü niteliği taşımaktadır. Yapıya verilen işlev
kent ve halk için büyük önem taşımaktadır. İşlevlendirme geçmişi
canlandırma adına önemli bir adımdır. Yeni tasarlanacak mekânları
ziyaret eden halk kendi geçmişinden, yaşanmışlıklarından bir anı bulacaktır.
www.skb.gov.tr
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Proje Ortakları:
Proje ortağımız bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
2012 yılının sonlarına doğru başlayan Meydan Parkı ve Yakın Çevresi
Kentsel Tasarım proje çalışmalarımız 2014 yılının sonlarında tamamlanmıştır. Meydan Parkı Ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 1. etabının uygulaması yapılmıştır.2016 yılının ilk yarısında başlayan kent
meydanında bulunan; Tarihi İskender Paşa Camii Avlusunun Canlandırılması ve Tescilli Belediye Binalarının Yeniden İşlevlendirilmesi
Projesinin, ihale çalışmaları sonucunda inşaata başlanmış olup,2017
yılının ilk yarısında inşaatı tamamlanmıştır.
2. Etap Proje Kapsamında;
Trabzon kentinin en eski camilerinden olan ve kentin protokol camisi
sayılan İskender Paşa Caminin muhdes eklerinden arındırılarak kentin merkezi statüsündeki bu alan;daha geniş bir alan haline getirildi.
Alanımızın tarihi yapılarla çevrili oluşu göz önünde bulundurulunca
yetersiz kalmaması için çözüm olarak zemin altında planlandı. Bu
alanda ihtiyaç duyulan WC, şadırvanlar, imam odası, kütüphane, çay
salonu gibi birimler; yapılabilecek modern bir mescit sayesinde bu
mekânları kot altına gömülü bir bodrum olmaktan çıkararak; kentliye hizmet eden, yaşayan bir sokağa dönüştürüldü. Bu bağlamda 550
kişilik bay;170 kişilik bayan ibadet mekânları oluşturuldu. Üzeri açık
olarak tasarlanan kot altındaki sokağa iniş engellileri de gözeterek
asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandı.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda kent gelişiminin desteklenmesi ana başlığında
tarihi mirasın korunması, ihya edilmesi ve turizmin geliştirilmesi ile
toplum gelişimini desteklenmesi ana başlığında kültürel hayatın zenginleştirilmesi dezavantajlı gruplara yönelik kapasite artırıcı çalışmalar
yapmak.

Etrafı yeni binalardan dolayı kapanan ve Trabzon’un en eski valilerinden İskender Paşa’nın mezarı yapılacak bu yeni düzenlemelerle artık
algılanması sağlandı.
Günışığından faydalanılmasını sağlamak amacıyla mekânlar şeffaf
düşünüldü. Bu sayede oluşturulan sokağın da şeffaf olması sağlandı.
Alanda bulunan Eski Mola Otelinin iç mekânı ise tamamen betonarmeden oluşuyordu. Özgün plan ortaya çıkarmaya çalışmaktansa bu
geniş alanı çelik kirişlerle geçip kullanmak daha akılcıydı. Bütün katları
çok amaçlı salonlar olarak tasarlanan yapı antik kentli için bir uğrak
yeri olarak sergi –dinleti salonları planlandı.
Eski Belediye Binası yüzyıllarca kente hizmet vermenin deneyimiyle
kent için ayrı bir önem taşıyordu. İki katlı olan eserin yeni kullanım
amacı olarak; üst katının Trabzon Belediyesi’nin eski teçhizat ve simgelerini sergilenmesi üzere Trabzon Belediyesi kent müzesi ve temsili
başkanlık makamı olarak, zemin katının ise; kitap satış yeri, dükkânlar,
kafeterya ve turist bilgilendirme mekânları planlandı. Müze anlayışı
içinde prestij ve teşhire imkan verecek şekilde ele alındı.
Alanda bulunan Eski Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yeni belediye binasının hizmete girişiyle terk edilmişti. Özgün planını koruyan yapı için
daha çok konservasyona yönelik restorasyon önerisi planlanmıştır. Bu
yapı kentliye hizmet vermesi ve tarihi tescilli bina oluşu sebebiyle kültür evi olarak tekrar hizmete kazandırılması düşünüldü.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Belediyemiz öz kaynaklarından yapılmıştır. Yaklaşık yapım maliyeti
3.500.000-TL olarak öngörülmektedir.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI
KATEGORİSİ

PENDİK BELEDİYESİ
Ülkemi Seviyorum Geleceğe
Bir Fidan Da Ben Dikiyorum

Proje Ortakları:
• Orman Genel Müdürlüğü
• Pendik Kent Konseyi
• Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD)

Projenin Amacı :
Ağaçlandırmaya yönelik toplumsal duyarlılığı canlandırmak temel
amacıyla hayata geçirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenecek
olan “Ülkemi Seviyorum, Geleceğe Bir Fidan da Ben Dikiyorum” etkinliğimiz için Orman Genel Müdürlüğü ile başlatılan çalışmalar ile
25.714 m²’lik alana 2.100 adet fıstık çamı toprakla buluşturulmuş olup
her yıl bu şekilde düzenlenecek etkinlikler ile, kentte yaşayan her bir
ferdin kendi ağacını dikmesi ya da diktirmesini sağlanacaktır.
Ayrıca bu projemizde;
• Ağaçlandırmaya yönelik toplumsal duyarlılığı canlandırmak,
• Toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı artırmak,
• “Kentimize ve geleceğine sahip çık” duygusunu aşılamak,
• Belediyemizin bu konudaki çalışmaları ile örnek bir belediye olmasını sağlamak,
• Gençlerin doğaya olan ilgisini arttırmak,
• Kent hayatı içinde doğadan uzaklaşmış olan vatandaşlarımızın doğaya bir adım daha atmasını sağlamak hedeflenmiştir.

www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Ağaç dikimi yapılabilecek alanın belirlenmesi ve planlanması için
Orman Genel Müdürlüğü ile yer konusunda görüşülerek Kurna Köyü
Mahallesi Ballıca Yolu Caddesi Okan Üniversitesinin yanındaki (0 Ada
XLIII Parsel) 25.714 m² ‘lik alanda ağaç dikim etkinliğinin 29 Nisan 2017
Saat 14:00’de yapılması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında ağaçların
alımı ve dikimi için hizmet alımı Belediyemizce yapılmıştır. Ağaç dikim
etkinliği için gerekli organizasyon çalışmaları Belediyemizce gerçekleştirilmiştir. Projenin duyurulması için gerekli tanıtım afiş ve broşürleri hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Ayrıca yazılı ve sosyal basın yoluyla tüm
halkımıza duyurular yapılmıştır. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların e-Belediye üzerinden başvuruları alınarak katılımları sağlanmıştır.
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Etkinliğe Katılım Koşulları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir;
- Ağaçları Belediyemizden satın alarak etkinlik günü vatandaşlarımız
tarafından dikimi,
- Ağaç dikmeye vakti olmayan vatandaşlarımızın satın aldığı ağaçların
Belediyemiz ekiplerince dikimi,
- Etkinliğe ücretsiz katılarak etkinlik alanında verilen ağaçların dikimi.
Etkinliğe katılım sürecinde fidan bağışı yapan kişilerin adres, iletişim
bilgileri ve fidan bağış sayısı ve türü kayıt altına alınmıştır. Etkinlik ile
ilgili bilgilendirme mesajları atılmıştır. Etkinlik günü kendi imkanları
ile alana ulaşamayacak vatandaşlarımız için belirli noktalardan servisler kaldırılarak ve etkinlik alanına ulaşımı sağlanmıştır. Alanda gün
içerisinde müdürlüğümüzce hazırlanmış olan ağaç çukurlarına dikim
yapılmıştır. Ağaç dikiminden sonra “Vedat Bilir” konseri ile ağaç dikim
etkinliğimiz her yıl geleneksel olarak düzenlenecek ağaç dikim festivaline dönüşmüştür. Ayrıca etkinliğe katılan vatandaşlarımıza muhtelif yerlere dikilmek üzere 2000 adet çam fidanı dağıtılmıştır. Vatandaşlarımız etkinlik sonunda servislerle durak noktalarına geri bırakılmıştır.
Sonuç olarak 2017 yılında başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenecek “Ülkemi Seviyorum, Geleceğe Bir Fidan da Ben Dikiyorum” projesinin tamamı vatandaşlarımızdan gelen fidan bağışları ile
finanse edilmiştir. Fidan bağışında bulunan kurum kuruluş ve okullara
teşekkür amaçlı katılım sertifikaları verilmiştir. Fidan dikimi tamamlandıktan sonra fidan bağışı yapan kişilere fidanlarının dikildiğine dair
bilgilendirme mesajı atılmıştır.

Proje ile ağaç dikimi konusunda duyarlı olan fakat ağaç dikecek alan
bulamayan vatandaşlarımıza ağaç dikebileceği bir alan gösterilerek,
mevcut ihtiyaç belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu
kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri incelendiğinde Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Plan’da Toplum ‘un “Temiz bir çevre ve yeşil
alanların arttırılması” yönünde beklentisi olduğu belirtilmektedir. Söz
konusu proje ile Pendik halkının yeşil alanların artırılması yönündeki
beklentisine karşılık verilmiştir.
Sağlıklı Kentler Birliği “Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması”
ilkesi doğrultusunda hayata geçirilen proje geleneksel hale getirilerek
projenin sürdürülebilirlik yönü ön plana çıkmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı’nda “Pendik Geneli için
Ağaç Temin Edilmesi ve Dikilmesi“ belirtilmiştir. Stratejik planda yer
alan stratejik amaçlardan 10. amaç olarak “Yeşil Alanların Artırılması,
Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin
Sürdürülmesi. Kentli yaşamının sağlıklı ve huzurlu olarak sürdürülmesi için doğal çevre ve rekreasyon alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.” ifadesi bulunmaktadır. “Rekreasyon Alanlarının Yaygınlaştırılması,
Zenginleştirilmesi ve Sosyal İmkânlarının Artırılması” ise stratejik hedefler arasında yer almaktadır.
Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda Sağlıklı Kentler Birliği’nin bağlı
olduğu ilkeler içinde “Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması”
maddesi yer almaktadır. Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda Sağlıklı Kentler Birliği’nin bağlı olduğu ilkeler içinde “Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması” maddesi yer almaktadır. Sağlıklı Kentler
Birliği’nin mevzuat gereği görevleri arasında “Sürdürülebilir gelişme
ve yaşanabilir çevreleri korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla sağlıklı şehirlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini
destekler.”
“Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde olması sebebiyle Türkiye,
mevzuatını Avrupa Birliği müktesebatına adapte etmek durumundadır. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin çevre, çevrenin korunması, kentli hakları, yönetişim, demokrasi, şehir planlaması gibi
konulardaki yasal çerçevesi esas alınacağından bu konuları düzenleyen ulusal mevzuatımızın da değişim süreci hızlanacaktır. Ayrıca,
Türkiye’nin bu süreç içerisinde yararlanacağı mali kaynaklar kentlerin
gelişimine olumlu katkı yapacaktır.” Öncelik sırasına göre kuruluşun
ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile
ilgili temel beklentileri incelendiğinde Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik
Plan’da Toplum ‘un “Temiz bir çevre ve yeşil alanların arttırılması” yönünde beklentisi olduğu belirtilmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
“Ülkemi Seviyorum Geleceğe Bir Fidan da Ben Dikiyorum” projesi kapsamında belirlenen ağaç dikim alanına 2100 adet fıstık çamı toprakla
buluşturulmuştur. Ayrıca 200 adet çam fidanı çeşitli noktalara dikilmesi için vatandaşlara dağıtılmıştır. Fidan bağışları etkinlik sonrasında
da devam etmiştir ve Pendik ilçe sınırlarında ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilmiştir.
Hayata geçirilen proje ile Pendik’te yaşayan her bir ferdin bu kampanya ile kendi ağacını dikmesi ya da diktirmesi sağlanmış olup, halkın
ağaçlandırmaya yönelik duyarlılığı canlandırılmıştır. Kent hayatı içinde doğadan uzaklaşmış olan vatandaşlarımızın doğaya bir adım daha
atması sağlanarak, tüm gün süren etkinlikte şehirden uzak doğayla iç
içe bir gün geçirmesi sağlanmıştır.
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Sağlıklı Kentler Birliği’nin misyonlarından birinin de “Yaşam Kalitesini
yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip,
estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak.” olduğu görülmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Yaklaşık maliyet vatandaşımızdan gelen talebe göre değişiklik göstermesi ön öngörülerek hesaplanmıştır.
Projemiz tamamlandığında tamamı vatandaşlarımızdan gelen fidan
bağışları ile finanse edildiği tespit edilmiştir Kurna Mahallesi’ndeki
fidan dikim alanına 2100 adet fıstık çamı toprakla buluşturulması hedeflenmiştir.
Fakat gelen bağış miktarı proje maliyetinden fazla olduğu tespit edilmiştir. Pendik ilçemizin muhtelif noktalarına bağış yapan kişilerin adına fidanlar toprakla buluşturulmuştur.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

AKÇADAĞ BELEDİYESİ
Levent Vadisi Uluslararası
Doğa Sporları Festivali

Projenin Amacı :
İlçemizde 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Levent
Vadisi Uluslararası Doğa Sporları festivali amacına uygun bir şekilde
iyi organize edilip yönetilmiş, ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine,
turizmine ve dolayısıyla da ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktır. Projemizin en önemli amaçları arasında Levent Vadisi Kanyonu ve
Seyir Terasının doğal güzelliklerini kullanarak buranın Dünya çapında
tanıtımını yapmak ve Malatya’ya gelen turist sayısının arttırılmasıdır.

Proje Ortakları:
Malatya Extrem Doğa Sporları Derneği
İnönü Üniversitesi

www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Projemizin daha geniş kitlelere ulaşması açısından Malatya AVM ‘de
yapılacak tanıtımlar. Festivalimiz hakkında İlimizde bulunan kamu
kurum ve kuruluşlarına yapılacak gerekli yazışmalar İlçemiz, Levent
Vadisi Seyir Terası ve yapılan-yapılacak doğa sporlarını tanıtıcı sinevizyon gösterileri.
Levent Vadisi boyunca uzun-kısa kaya tırmanışları trekking doğa
yürüyüşleri, dağ bisiklet turları ,yamaç paraşütü gösterileri, slackline
(İple Erişim) atçılık, binicilik, fosil mağara yürüyüşleri, hara gezileri, Akçadağ iple erişim topluluğu şovları.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Festival bünyesinde gerçekleştirilen doğa sporları faaliyetleri ile birlikte yöresel spor yarışmaları, müzik gösterileri ile kırsal alanda çeşitliliği
arttırmakla birlikte her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelmesiyle
ilçemize olan ilgiyi arttırmış, Festival ilçe ve kırsal turizmimizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Festival faaliyetlerimiz ile birlikte ilçe
halkımız ve ziyaretçiler arasında etkileşimi en üst seviyeye çıkartıp
aralarındaki iletişimi güçlendirmiş olacağız.
Projemiz kapsamında İsvişreli Sporcu Samuel Volery kariyeri boyunca
Slackline(İple Erişim) da birçok Dünya rekoruna imza atmıştır. En son
festivalimiz kapsamında Seyir Terasının bulunduğu alandan kanyonun karşısına ip çekerek karşıdan karşıya 1210 m mesafede yürüyerek
Dünya rekorunu kırmıştır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
250.000,00 TL Akçadağ Belediye Başkanlığı
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Evde Bakım Hizmetleri

Projenin Amacı :
Projemiz; Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan anlayışı ile
hizmette adalet ve eşitliği ilke edinerek, sağlıklı ve refah içinde yaşanılabilir bir kent oluşturma ilkelerimizle insana ve çevreye duyarlı bir
şehir oluşturmak aynı zamanda kültürel geleneklerimizle ve insana
verdiğimiz değerlerden yola çıkarak hazırlanmıştır.
Projemizde amacımız; yaşlı, yatağa bağımlı, sosyoekonomik yoksulluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızı hayatlarını bir nebzede
olsa rahatlatabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek için kişilere kendi ev ortamında bakım hizmeti vermektir.

Proje Ortakları:
Denizli Büyükşehir Belediyesi

Projenin Süreci :
Yalnız değilsiniz’’ sloganıyla başlayan projemizde;
- 65 Yaşın üzerinde yalnız veya yaşlı eşiyle yaşayan
- Yatağa bağımlı veya engelli (%40 ve üzeri)
- Kronik rahatsızlıkları olan
- Maddi durumu yetersiz; hayatını tek başına devam ettirmekte zorlanan
- Yaşadığı yerin ve kendi öz bakımını yapamayan bireylere
evlerinde bakım hizmeti verilmektedir.

www.skb.gov.tr
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Evde Bakım Koordinasyon Merkezi faaliyete geçmeden önce Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan kentteki yöneticiler ve muhtarlarla
bir araya gelerek proje hakkında detaylı bilgiler vererek merkezin tanıtımını yapmıştır. Bu şekilde projenin; hızlı bir şekilde farklı mahallere
ulaşılarak binlerce vatandaşın bu merkezden yararlanmaları sağlanmıştır.
Ayrıca el ilanları ve magnetlerle kentin geneline tanıtımı yapılmıştır.
İhtiyaç sahipleri ile ilgili ihbarları kayıt altına almak için bir çağrı merkezi kurulmuştur. 0 (258) 377 20 12 çağrı merkezine gelen ihbar ön
bilgileri kayıt sistemine girdikten sonra adreste inceleme yapmak için
ekibimiz kişileri evlerinde ziyaret etmektedir. Evlerde öncelikle bireylerle sohbet edilerek herhangi bir şekilde rencide olmalarına sebebiyet vermeden sohbet ortamında ilk ziyaret gerçekleştirilmektedir. Ziyaretle birlikte söz konusu şartları taşıyıp taşımadığı incelenmektedir.
İnceleme ekibi tarafından ev içinde eksiklikleri ve bakıma ihtiyacı olan
bireylerle ilgili tespitler yapılarak rapor hazırlanmaktadır. Planlama ve
durum değerlendirmesi yapmak için rapor merkeze teslim edilmektedir. Taleplere en geç 3 gün içinde hizmet verilmektedir…
Düzenlenen rapor sonrasında kişilerin; hasta yatağa ya da tekerlekli
sandalyeye ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca evlerdeki eşya ve gıda eksiklikleri ile Sevgi Eline tarafından temin edilmektedir. Yemek yapamayan ve maddi durumu yetersiz kişilerin günlük yemek ihtiyacı PASVAK
Vakfı ile irtibata geçerek giderilmektedir.
Evde bakım Merkezine kayıtlı 1471 hane bulunmaktadır. Sistemde
kayıtlı olan haneler aylık programlara alınarak rutin olarak takip edilmektedir.
Konu hakkında eğitim almış personellerden oluşan ekibimiz, kişilerin
ev temizliği ve özbakım ihtiyaçlarını (saç kesimi, traş, banyo gibi) karşılamaktadır.
Hizmet sürecinde her eve merkezin telefonlarının bulunduğu magnetlerden bırakılarak vatandaşların merkeze ulaşmaları sağlanmaktadır.
Haftanın 5 günü hizmet veren merkezde 40 personel, 10 araç bulunmaktadır.
Ayda ortalama 150 den fazla haneye ulaşmaktadır. Açıldığı günden
bugüne kadar yaklaşık 9000 kişiye hizmet vermiştir.
Sadece kent merkezinde yapılan çalışmalar Denizli’nin tüm ilçelerine
hizmet verecek şekilde genişletilecektir.
2018 yılından itibaren sağlık hizmeti alması gereken, teşhisi konulmuş hastalara rutin sağlık hizmeti de verilecektir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- Evde Bakım Koordinasyon Merkezimiz verdiği kişisel bakım ve temizlik hizmetlerin yanında vatandaşlarımızdan gelen diğer taleplerini
değerlendirerek ihtiyaçlarını gidermiştir.
- Hastaların hastaneye taşınması için yardım isteyen vatandaşlar için
de Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek gerekli aracın tahsis edilmesi
sağlamıştır.
- Ev ziyaretleri ile yemek yapamayan ve maddi durumu yetersiz kişilerin yemek ihtiyacını da PASVAK Vakfı ile irtibata geçerek gidermiştir.
- Gıda ihtiyacı olan vatandaşlar için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi
Sevgi Eli ile irtibatları kurulmuş, gerekli gıda yardımı yapılmasına aracı
olmuştur.
- Rutin olarak bakımı yapılan kişilerin ruhsal sağlık durumlarına gelişme gözlenmiştir.
- Temizlenen ortamlara olan kişilerin komşuları tarafında ziyaret edilmeye başlanmış, sosyalleşmeleri sağlandığı gözlenmiştir.
- Kimsenin sahipsiz kalmadığı bir şehir olma yolunda ilerleyen Büyükşehir Belediyemizin Evde Bakım Koordinasyon Merkezi projesi ihtiyaç
sahiplerine ulaşan büyük bir gönül köprüsü olmuştur…

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılı stratejik planında yer alan
aşağıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak “Evde
Bakım Hizmetleri” hazırlanmış ve sürdürülmektedir.
SOSYAL REFAH VE DAYANIŞMA
Stratejik Amaç 5: Toplumsal bütünleşmenin sağlanması, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve kırılganlığın engellenmesi
Hedef 5. 1.
Dezavantajlı grupları desteklemek ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak.

Proje Bütçesi Ve Finasmanı:
Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yapılan tüm faaliyetler ve etkinlikler Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilmektedir.
Evde Bakım Koordinasyon Merkezi için bütçemiz yıllık 1,5 milyon TL
dır.
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Gebe Okulu

Projenin Süreci :
Projemiz iki aşamada düzenlenmiştir.
Hazırlık Dönemi: 13.05.2015 başlayıp 15.06.2015 bitmiştir. Uygulama
Dönemi: 15.06.2016 da başlayıp 15.06.2018 kadar devam edecektir.
Proje-Protokolü müracaatların bulunması halinde yenilenebilecek.
Gebe Okulu Projesi; 3 yıl olarak planlandı. 1 yılda 2 dönem olup, 1. dönem (Ocak, Haziran), 2. dönem (Temmuz, Aralık) aylarını kapsamaktadır. 3 ’er haftalık, haftada 2 gün ve 2 grup olarak düzenlendi.
2015 yılının ilk dönemi Haziran ayında başlanmış olup aralık ayına kadar toplam 88 anne adayına eğitim verildi.
2016 yılının ilk dönemi Ocak ayından Haziran ayına kadar 70 anne
adayı, Temmuz ayından Aralık ayına kadar 69 anne adayı olmak üzere
iki dönem toplamı 139 anne adayına eğitim verildi.
2017 ilk dönemi Ocak ayından Haziran ayına kadar da 192 anne adayına eğitim verilmiş olup 2017’nin ikinci dönemi olan Temmuz ve Aralık
ayları arasında hedefimizi arttırarak daha fazla anne adayına ulaşmak
ve eğitim vermek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Projenin Amacı :
Erzurum Büyükşehir Belediyesi; Erzurum il sınırları içerisinde ikamet
eden ve bu eğitime katılmak isteyen tüm gebelere; ‘Sağlıklı gebe sağlıklı bebek’ anlayışını benimseyerek, gebelerin katılımı ile gebeliklerinin, doğumlarının ve bebek bakımlarının daha bilinçli daha sağlıklı
şartlarda, yanlış bilinenlerin doğruya çevrilmesi ilkesiyle gerçekleşmesi, anne bebek ölüm risklerinin azaltılması, bebeklik çağında görülen
engellenebilir hastalıkların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
‘Gebe Okulu’ eğitimleri sayesinde bebeklerin doğum sonrası yeni doğan tarama testlerinin tam ve eksiksiz yaptırılmasının sağlanması; bu
kontrollerde tespit edilecek hastalıklara hızlı ve etkin çözümler üretilmesi için gebe/ilgili hekim işbirliğinin sağlanması, bebek gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınması, gebeliğin mutluluk
veren süreç olduğu bilinci gebelerimize verilecektir.

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği
www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Geçen iki yıl sonunda sertifika almış anne adayları hamilelik süreçlerini rahat geçirdiklerini ve aldıkları eğitim sayesinde kolay doğum
yaptıklarını belirtmişlerdir. Doğum sonrası bebeklerine yaklaşımları, emzirmeleri, bakımları, banyolarını kısacası aldıkları bebek bakım
eğitimlerini daha bilinçli bir şekilde hayata geçirmişlerdir. Özellikle
de eğitim dönemlerinde anne adaylarımıza ulaşım imkânı sağlanıp
gebe okuluna geliş ve gidişleri için konforlu servis aracı hizmetlerine
sunulmuştur. Hassas dönemlerinde anne adayları bu hizmetten çok
müteşekkir kalmışlardır. Anne adaylarımız eğitim sonunda bilinçli bir
anne olduklarına kanaat getirip çevrelerindeki anne adaylarına gebe
okuluna gitmeleri hakkında tavsiyede bulunduklarını belirtmişlerdir.
Büyükşehir Belediyemiz olarak her anne adayımızın bebeği adına ‘Bir
Fidan’ dikimi gerçekleştirilmektedir. Anne adaylarımız aldıkları eğitimleri başarılı bir şekilde geçmiş olup, gebe okulundan sertifika alarak
mezun olmuşlardır. Verilen ‘Eğitim Sertifikası’ ile birlikte ‘Bebek Bakım
Temizlik Seti’ hediye edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından
hazırlanan ‘Hastane Çıkış Çantası’ doğum yapan annelerimize aile hekimleri aracılığı ile ulaştırılmaktadır.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Hazırlık Dönemi: Eğitim verilecek yer belirlenip, gebe okulumuzun iç
dizaynını Büyükşehir belediyemiz gerçekleştirdi. Gebe Okulumuza;
karartmalı perdeler asıldı, duvardan duvara döşendi, duvarlara aynalar yerleştirildi, plates topları, matlar ve çay makinesi alındı.
Uygulama Dönemi: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gösterilen mekâna anne adaylarımıza ulaşım imkânı sağlanıp,
gebe okuluna geliş ve gidişleri için servis aracı ayarlanmıştır.
Eğitim aralarında yiyecek (kurabiye), içecek (çay, süt) ikramında bulunarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim almaları için bütün olanaklar sağlanmıştır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bütçesinden proje giderleri karşılanmıştır.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Projenin Süreci :
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 5 futbol sahası, 1 fitness salonuyla 2014
yılında hizmete açılmış olup, talepleri karşılamak adına 2017 yılı itibariyle 6 futbol sahası, 1 kaleci antrenman alanı ve şut sahası eklenerek
hizmet vermektedir.

Projenin Amacı :
Her türden spor branşında antrenörler sporcularından bekledikleri
yüksek dayanıklılık ve performansı özellikle sezon başlarında yaptıkları yüksek irtifa hazırlık kamplarında elde etmek ve yükseklik hipoksiyasının organizmada meydana getirdiği avantaj sağlayıcı fizyolojik
uyumlardan sportif performansı sağlamaktır. Yapılan çalışmaların sonucunda yüksek irtifanın sağladığı oksijeni az alanlarda yapılan hipoksik (az oksijen) egzersizlerin sporcularda performans ve dayanıklılığı
artırıcı yönde etki yaptığını ortaya koymaktır.
Kamplar sırasında, kamp için gelen sporculara ilave olarak yapılacak
turnuvalar nedeniylede oluşacak turizm hareketliliği kente büyük bir
sosyoekonomik katkı sağlarken yapılacak TV yayınları ve medyada yer
bulma oranlarındaki artış sayesinde büyük bir tanıtım imkânı da sağlanmış olacaktır.

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi

www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Yüksek irtifada vücudu uyumlu hale getirmek alyuvar miktarında %
30 - 50 oranında artış anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygun yükseklikte yapılan antrenmanlar sonucu sporcuların kan hücresinde,
hemoglobin sayısında ve kas dokusundaki enzimlerde artış meydana
gelmektedir. Bu artış yüksek ortamda az oksijenle yapılan antrenmanlara bağlıdır. Yükseklik antrenmanı için en uygun süre 3-4 haftadır.
Antrenmanlar ne kadar sık tekrarlanırsa adaptasyon o kadar çabuklaşır. Bir sezonda birkaç defa tekrarlanabilir. Yükseklik antrenmanlarında,
yalnızca 10 günlük bir süre bile (minimal süre) etkili olmaktadır.
Uygun yükseklikte ve sürede yapılan yüksek irtifa antrenmanının ardından sporcuda oksijen kullanma kapasitesi ve hemoglobin seviyesi artarak kas dokusunu oksijenli ve oksijensiz ortamlarda dayanıklı
hale getirmektedir. Bu antrenman sporcunun daha düşük rakımlarda
performansını ve dayanıklılığını artırmaktadır. Her türden spor branşında antrenörler sporcularından bekledikleri yüksek dayanıklılık ve
performansı özellikle sezon başlarında yaptıkları yüksek irtifa hazırlık
kamplarında elde etmektedirler.
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Ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum yazları serin kışları ise sert bir iklime sahiptir. Yağışlar çoğunlukla kışın kar, ilkbaharda
yağmur olarak düşer. Yaz aylarında yağışlı gün sayısı oldukça düşüktür. Sporcu performansını etkileyebilecek yüksek sıcaklık ve nemin bir
arada yaptığı etki Erzurum’da hiçbir zaman görülmez. Bunun yanında,
sıcak yaz günlerinde öğle saatlerinde bile kuzeydoğu ve doğu yönlü
hafif esen serin rüzgârlar insanların sıcaklık streslerini alır.

Yapılan çalışmalarla yüksek irtifanın sağladığı oksijeni az alanlarda
yapılan hipoksik (az oksijen) egzersizlerin sporcularda performans
ve dayanıklılığı artırıcı yönde etki yaptığını ortaya konulacaktır. İnsan
vücudu; irtifası yüksek alanlarda bu yüksekliğe uyum sağlamak adına
hemoglobinin artması, alyuvarların çoğalması ve yüksek solunum hızı
gibi göstergeleri içeren bir dizi değişikliğe gittiği gözlemlenecektir.
Bu değerleri hesaplamada en yaygın kullanılan PET (Physiological
Equivalent Temperature) indeksi ile yapılan bilimsel bir çalışmada
Erzurum’un da yer aldığı toplam 44 yerleşim yerinde bu değerler
hesaplanacak ve Erzurum’un bu açıdan gerek insan sağlığı gerekse
sporcu performansı açısından çok olumlu özelliklere sahip olduğu
tüm çevrelere ispatlanacaktır.
Yapılan stratejik çalışmalarda atletlerin Erzurum’da yüksek irtifada antrenman yaptıkları sonra deniz seviyesindeki performansları değerlendirilecek ve Erzurum’un olumlu özelliklere sahip olduğu bilimsel
olarak da kanıtlanacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Erzurum Türkiye’nin, 2023 vizyonu doğrultusunda sağlıklı şehirler
için ortaya konulan hedeflere ulaşmak amacıyla büyük bir ilerleme
göstermektedir. Spora ve sporcuya sunduğu katkılarla Türkiye’nin
en büyük illeri arasında sayılmasının yanı sıra bölgedeki lider rolü ile
tüm Türkiye tarafından takdir edilmektedir. Bu yükselişin devam edebilmesi için sahip olduğumuz en büyük hazine bugünün dinamosu,
yarının ise güvencesi gençlerimizdir. Ülkemiz, bu hazineye diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla sahiptir. Bir taraftan gençlerimizin aile içinde,
yaşadıkları çevrede, okullarda ve sosyal hayatta; düşünen, sorgulayan,
etkin ve bilinçli birer birey olmaları için çalışmalar yürütülmekte iken
diğer taraftan bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin
temel unsurlarından biri olan sporun geniş kitlelere yayılması teşvik
edilmektedir. Bu doğrultuda; düşünen, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştüren, gelişmelere açık,
farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar alma süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni
yüksek, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesi amaçlanmaktadır.
Sporumuzun güçlü bir biçimde geleceğe hazırlanması açısından
önemli bir yeri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerimiz tarafından hazırlanan faaliyetleri kapsayan Stratejik Planda ülkemizin bu alandaki
hedefleri ve bu hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli araçlar detaylı
olarak analiz edilmiş ve planlanmıştır.
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Proje Bütçesi Ve Finasmanı:
Proje bütçesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarından finanse edilmiş olup, 11 adet FIFA standartlarında saha, 3 adet
istasyon sahası, 3 adet soyunma odası binası, 1 adet kaleci antrenman
şut sahası, 1 adet fitness binası ve bu birimlere ait tüm asfalt/peyzaj
işleri dahil olmak üzere toplamda 27.500.000,00 TL’dir.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

KARESİ BELEDİYESİ
Karesi Spor Okulları

Birçok spor dallarının bir tesis çatısı altından buluşturan Karesi Spor
okullarına gelen gençler arasından antrenörler aracılığıyla keşfedilen
ve sporcu olabilecek düzeyde olan gençlerimiz için planlı, programlı
çalışmalar yapılmaktadır. Karesi Spor Okullarında 2016 yılında jimnastik, basketbol, tenis ve yüzme, vb. branşlarını tamamlayan 6-16 yaş
aralığındaki 6500 çocuğa aldıkları spor eğitimlerinden dolayı sertifika
verilmiştir. Türkiye genelinde spor okulları kapsamında değerler eğitimi veren ilk belediye olan Karesi Belediyesi hayatın her döneminde
gerekli olan davranışların çocuklara kazandırılması sağlanmıştır. Özellikle Karesi Spor Kulübünün branşlarından olan basketbol, tenis, yüzme ve kick-boks,taekwan-do vb. yerel ulusal ve uluslar arası alanda
başarılar kazanılmıştır. Birçok STK projesine Karesi Spor Okulları ortak
olmuştur. “Eğitim her engeli aşar” projesi kapsamında 36 otizmli çocuğa Karesi Spor Tesislerinde ki kapalı yüzme havuzunda antrenörler
tarafından 12 aylık düzenli yüzme eğitimi alması sağlanarak bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi desteklenmiştir. Ayrıca paratriatlon
branşında engelli bir sporcumuz ulusal ve uluslar arası alanda kulübümüzü ve ilimizi başarı ile temsil etmektedir.

Projenin Amacı :
Karesi Belediyesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren Karesi Gençlik ve
Spor Kulübü vizyonu olan; evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve
teknoloji birikiminden yararlanılarak ülkenin geleceği için milli değerlere bağlı, üstün nitelikli gençler ve sporcular yetiştirmek hedeflenilmektedir.
Belediyemizin “Sporun Kenti Karesi” sloganı ile Karesi ilçesini spor
kenti yapma konusunda iddialı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi noktasında her yaş aralığındaki vatandaşı sporla buluşturup, sporu alışkanlık haline getirip; aynı zamanda vatandaşların sosyalleşmelerini
sağlamaktadır. Eğitimin her alanını sorumluluk olarak gören ve eğitime yatırım yapmayı gelecek adına önemseyen Karesi Belediyesi 2014
yılında mülkiyeti belediyeye ait Alparslan Türkeş Karesi Spor Tesislerini bu kapsamda düzenleyip, vatandaşların sağlıklı ortamlarda sağlıklı
spor yapabilecekleri alan oluşturmuştur. Alparslan Türkeş Karesi Spor
Tesislerinde başlatılan Karesi Spor okullarının amacı; kaliteli eğitim
sunan spor okulu olmak ve her yıl farklı spor dalı eklenerek yediden
yetmişe her vatandaşın spor tesislerinden yararlanarak mutlu şekilde
ayrılabileceği sağlıklı spor ortamı oluşturmaktır.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
Karesi belediyesinde faaliyet gösteren Karesi Gençlik ve Spor Kulübü
tarafından proje yürütülmektedir
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Projenin Süreci :
Karesi Belediyesinde faaliyet gösteren Karesi Gençlik ve Spor Kulübü
tarafından proje yürütülmektedir.
PROJE SÜRESİ:
Spor farklı dünyalar arasında köprü kurarak farklı kültürlerden gelen insanları birleştiren bir güce sahiptir. Bu nedenle spor kültürünü
geliştiren düzenli bir spor yapma alışkanlığı kazanmış bir toplum
oluşturmak için, Karesi Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Karesi
Spor; Alparslan Türkeş Karesi Spor Tesislerinde 20 ayrı branşta kış ve
yaz dönemlerinde yediden yetmişe herkesin spordan yararlanması
sağlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında 6-16 yaş arası 8721 çocuğun ücretsiz
olarak faydalandığı spor okulu yaz döneminde 2 aylık spor ve eğitim
programları sayesinde çocukların zamanlarını değerli kılması ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanmıştır. Böylece sporu tabana yayarak her
branşta ve her yaştaki sporcunun yetişmesi desteklenerek Türk sporunu daha ileriye taşıyıp geleceğin Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonlarında yer almaları için önemli hizmetler sunulmaktadır. Karesi
Spor tarafından yetiştirilen sporcular yerel, ulusal, uluslarası müsabakalara gönderilerek üstün nitelikli genç sporcuların desteklenilmesi
sağlanmaktadır.

5- Karesi Spor Okulları tarafından desteklenen STK projeleri ile kurumlar arası bağlar güçlenerek birçok vatandaşın spor tesislerinden yararlanması sağlandı. Spor tesisinden yararlanan vatandaşlar farklı branş
spor faaliyetleri yaparak, spor kültürlerinin gelişmesi sağlandı.
Sonuç olarak sağlık bilinci olan bir toplum yaratma amacı ile başlatılan bu proje devam etmektedir. Kısa zamanda olumlu sonuçlar alınan
bu proje geliştirilip “Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi” için gerekli alt yapılar sağlanmaya devam edecektir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Karesi Belediyesi; “ Yaşam Kalitesi Yüksek, Marka Kent Karesi” vizyonuyla sağlıklı yaşamı desteklemek ve sağlıklı şehirlerin insanına katkıda bulunmaya yönelik olarak 2015 yılında Sağlıklı Kentler Birliği’ne
üye olmuştur. Çağdaş standartlarda belediyecilik hizmetleri sunarak,
Karesi ilçesinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve
Balıkesir ilinin sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlama misyonu ile
stratejik planda bu hedef doğrultusunda şu maddeler yer almaktadır.
Projemizin 2015-2019 Karesi Belediyesi stratejik planında yer alan
stratejik amaç:
- STRATEJİK PLAN: KENTSEL/MEKÂNSAL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇ-8:YAŞAM MEKÂNLARININ KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
- STRATEJİK PLAN: TOPLUMSAL GELİŞİM
STATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
1- Sağlıklı ve sporla yaşamın merkezi haline gelen Karesi Spor Okulları
aracılığıyla vatandaşları amatör ve profesyonel olarak sporla buluşturulması sağlandı.
2- Karesi Spor Okullarına gelen 6-16 yaş 8721 çocuğa spor yapma
alışkanlığı kazandırılarak; fiziksel enerjinin zihinsel enerjiye dönüşmesi
sağlandı. Ruhsal ve fiziksel gelişmelerine yardımcı olunarak toplumumuza erdemli bireyler yetişmesi sağlandı.

Projemiz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 stratejik planında
yer alan stratejik amaç:
1-Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık,
ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek.2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların sağlıklı şehirler hareketinin sonucunda sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam
koşullarına sahip olmasını sağlamak.
Bu amaç doğrultusunda yer alan:

3- Karesi Spor; basketbol, tenis, yüzme, kick-boks, taekwan-do vb. yerel ve ulusal yarışmalara katılarak başarılar kazandı. Sporcular sportif
başarının yanında kişilikli, sağlıklı, ahlâklı topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi sağlandı.
4-Karesi Spor okullarında sosyal faaliyetler yapılarak (değerler eğitimi, geleneksel Türk Okçuluğu ve ata binme, bilinçli bisiklet kullanma
eğitimi, sanatsal faaliyetler ebru eğitimi, satranç eğitimi, halk oyunları,
zekâ oyunları, vb.) çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak kendine güven duygusu, stresle baş etmeyi, disipline olmayı,
ahlaklı olmayı, eğlenirken dinlenmeyi ve dinlenirken de öğrenmenin
şekillenmesi sağlandı.
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• HEDEF 6:YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANMASI
• HEDEF 7:GENÇLERİN SAĞLIĞI
• HEDEF 14:SAĞLIKLI YAŞAM TARZI
• HEDEF 16:SAĞLIKLI VE GÜVENLİ FİZİKİ ÇEVRE HEDEFLERİ
• HEDEF 21:YAŞAM MEMNUNİYETİ
Projemiz kapsamında desteklenmektedir.

Proje Bütçesi Ve Finasmanı:
Proje bütçesi ve Finansmanı Karesi Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

MENTEŞE BELEDİYESİ
7’den 70’e Bisiklet Eğitimi
Sağlıklı Çevre
En İyi Uygulama
Ödülü 2017
MENTEŞE BELEDİYESİ

“7'DEN 70'E BİSİKLET EĞİTİMİ”

KATEGORİ:SAĞLIKLI YAŞAM

PROJENİN AMACI:
Günümüz çağının beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan birisi olan traﬁk yoğunluğunun, insanların günlük yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçek
olarak hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Menteşe Belediyesi olarak amacımız, ilçemizde bisiklet kullanımını arttırarak insanların traﬁkte yaşadığı yoğunluğu
azaltmak,yaptığımız bisiklet yollarımızı aktif hale getirmek,araçlardan çıkan egzoz gazlarının çevreye ve insanlara verdiği zararı bir nebze de olsa düşürebilmektir.Bununla
birlikte spor yapmayan insanların sağlıklı yaşam için hayatımızın vazgeçilmezi olan spor faaliyetlerini de bu sayede yapabilmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak,bir
yandan da spor yapmalarını teşvik edip günlük hayatın stresinden uzak kalmalarını sağlayıp ilçemizde bisiklet kullanımını arttırmayı hedeﬂedik.Özellikle aile ve mahalle
baskısı ile daha önce bisiklet kullanmamış, fakat bu isteği içinde barındıran vatandaşlarımızın da bisiklet kullanmalarını sağlamak için gerekli ortamı hazırlayarak projemizi
hayata geçirdik.
YAPILAN EĞİTİMLERDEN FOTOĞRAFLAR

Proje Ortakları:
Muğla Bisiklet Derneği / Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü

Projenin Süreci :
2015 yılında çalışmalarına başlayıp, 2016 yılında aktif hale getirdiğimiz 7’den 70’e bisiklet eğitimi projemiz şu anda da devam etmektedir. Yaklaşık iki yıldır devam eden projemize şu ana kadar 400’e yakın
başvuru yapılmış olup 100-125 kişiye yakını bisikleti günlük hayatlarına tamamen sokmuşlardır. Muğla Bisiklet Derneğinden onbeş kişilik gönüllü eğitmen grubu oluşturarak günlük 25-40 kişinin katıldığı
kurslarımızı başlattık. 40 yaş üzeri ve şimdiye kadar hiç bisiklet kullanmamış kişilerin sayısının fazlalığı gelecekte daha sağlıklı bir yaşam için
umutlarımızı ve heyecanımızı daha da arttırmaya yetti.

Hazırlayan:Menteşe Belediye Başkanlığı

Proje Ortakları: Muğla Bisiklet Derneği/Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü

0 252 214 48 80

0 552 214 48 80

Projenin Amacı :
Günümüz çağının beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan birisi
olan trafik yoğunluğunun, insanların günlük yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçek olarak hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor.

Eğitimciler, üniversite öğrencileri, akademisyenler gönüllük esası ile
projemize ücretsiz katkı sağlamaya devam etmektedir. Başta kursiyer
olarak başlayıp şimdi eğitim veren katılımcılarımız da mevcut olup bu
durum projemizin sürdürebilirliği hakkında beklentilerimize fazlasıyla
cevap vermektedir.
Menteşe Belediyesi olarak ilçemize gelmekte zorlanan vatandaşlarımıza mobil eğitim sunmak için, büyükşehir yasası ile köy iken
mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimize giderek eğitimlerimizi o
bölgelerde de sürdürmeye devam ediyoruz. Derslerinde başarılı öğrencilerimize, çocuklarımıza bisiklet kullanmayı teşvik edici hediyeler
vererek projenin hedeflerine ulaşması için gerekli ortamı hazırlamaya
devam ediyoruz.

Menteşe Belediyesi olarak amacımız, ilçemizde bisiklet kullanımını
arttırarak insanların trafikte yaşadığı yoğunluğu azaltmak, yaptığımız
bisiklet yollarımızı aktif hale getirmek, araçlardan çıkan egzoz gazlarının çevreye ve insanlara verdiği zararı bir nebze de olsa düşürebilmektir.
Bununla birlikte spor yapmayan insanların sağlıklı yaşam için hayatımızın vazgeçilmezi olan spor faaliyetlerini de bu sayede yapabilmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak, bir yandan da spor yapmalarını
teşvik edip günlük hayatın stresinden uzak kalmalarını sağlayıp ilçemizde bisiklet kullanımını arttırmayı hedefledik.
Özellikle aile ve mahalle baskısı ile daha önce bisiklet kullanmamış,
fakat bu isteği içinde barındıran vatandaşlarımızın da bisiklet kullanmalarını sağlamak için gerekli ortamı hazırlayarak projemizi hayata
geçirdik.
www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda ‘kültür, tarih, turizm, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi amacı içerisinde, ‘ücretsiz kursların açılması’ hedefi
içerisinde ‘açılacak kursların belirlenmesi’ olarak yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi bulunmamaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Devam etmekte olan projemiz ile birlikte, günlük hayatında araçlarından ziyade bisiklet kullanmayı alışkanlık haline getiren kişi sayısında
artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum trafikte araç sayısında
azalmaya sebep olup, çevre ve gürültü kirliliği konusunda da bir nebze fayda sağlamaktadır.
Spor yapmayan kişilerin bisiklet kullanımı ile birlikte spor yapmaları
sağlanmış olmaktadır. Daha önce bisiklete binmemiş özellikle kadın
katılımcıların özgüven olarak iyi duruma geldikleri, projeye katılan vatandaşlarımızca ifade edilmektedir.
7’den 70’e katılımcılarımızın yüzündeki mutluluk projemizin doğru
yolda olduğunun göstergesi olarak Menteşe Belediyesi olarak bizleri
de fazlasıyla mutlu etmektedir.
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www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

MENTEŞE BELEDİYESİ
Elleri Dişleri Köpükle,
Mikroplara Güle Güle
Sağlıklı Çevre
En İyi Uygulama
Ödülü 2017
MENTEŞE BELEDİYESİ

“ELLERİ DİŞLERİ KÖPÜKLE MİKROPLARA GÜLE GÜLE”

KATEGORİ:SAĞLIKLI YAŞAM

PROJENİN AMACI:
Hijyen; bir sağlık bilimi olup sağlığın korunması ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik
önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Okul, yurt, toplu taşıma araçları, tuvaletler, oyun parkları, ahır vb. yerler mikropların en çok bulunduğu alanlardır. Aynı zamanda hijyen
sorunları ve enfeksiyon açısından en riskli yerlerdir. Özellikle okullar, çocuklar açısından riskli alanlardır. Çünkü çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü burada geçirmektedir
ve anaokul-ilkokul düzeyinde bulunan çocukların yeteri kadar hijyen bilgi ve becerisi bulunmamaktadır. Bireylerin gelecek yaşamlarının şekillenmesinde ilkokul dönemi büyük bir
öneme sahiptir. Bu dönemde edinilen farklı alanlara ilişkin temel kavramlar, beceriler ve değerler bireyleri hem üst öğrenime hem de yaşama hazırlamaktadır. Dolayısıyla yeterli
hijyen sağlanamamasından dolayı kış aylarında çocuklar solunum yolu yaz aylarında ise gastrointestinal enfeksiyon hastalıklarıyla karşılaşabilmektedir.El yıkamak,banyo yapmak
diş fırçalamak, tırnak temizliği, tuvalet temizliği gibi konular çocukların bu yaşlarda yetersiz bilgi sahibi olduğu alanlardır. Dolayısıyla ailede başlayan bu eğitimin,okulda çeşitli
anlatım teknikleri görseller ve uygulama yöntemleri ile anlatım sonrasında dağıtılan hijyen paketleri(şampuan,diş macunu,diş fırçası, sıvı sabun) ile pekiştirilerek devam ettirilmesi
ile çocuklarda daha kalıcı olması ve davranış değişikliği oluşturması hedeﬂenmiştir.Projede hedef kitle olarak kent merkezi dışında kırsal alanda bulunan tüm ilkokul ve anaokulu
öğrencileri seçilmiştir. Hedef kitle tanımlanırken gözetilen unsurumuz sağlık alanında eşitlik prensibi olmuştur.Çünkü kent merkezinde yaşayanlara göre kırsal alanda yaşayanların
imkanlara ulaşabilme olanakları farklılık göstermektedir. Amacımız bu farklılıkları yok edip her çocuğun kendisine ait diş fırçası ile diş macunu,şampuanı,sıvı sabun gibi hijyen
malzemelerinin olmasını sağlamak ve bunların kullanılmasını özendirmek, sürekliliğini sağlamak ile çocukların hijyen kurallarını öğrenmesini sağlayarak, mikroplardan korunarak
hasta olmalarını minimumum seviyeye indirgemek ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesini sağlamaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, öncelikle sağlığı korumaya ve geliştirmeye
yöneliktir.Bu çerçevede,toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması
halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Kişisel temizlik alışkanlıkları pek
çok hastalığın ( örneğin ; soğuk algınlığı, viral hastalıklar, cildin mikrobik
hastalıkları, mantar, paraziter hastalıklar vb.) oluşmasını engeller.
Projemiz ile 21 okul ziyaret edilerek 1311 öğrenciye eğitim verilmiştir. 1311
öğrenciyle tek tek temas kurulması sağlanmıştır. Birebir temas kurmak
projemizin temel prensiplerinden biri olmuştur. Bu sayede aslında 1311
aileye de temas sağlanmış olup ailelere de konunun önemi hissettirilmiş,
hem maddi hem manevi katkı sağlanmıştır.
Kırsal alanda yaşayan çocukların imkânsızlıklarının giderilmesi,mevsimsel
olarak artan hastalıklar ve bulaşma yolları konusunda çocukların bilgilendi
rilmesi sağlanmıştır.Alışkanlıkların küçük yaşlarda daha kolay kazanılması
gözönünde bulundurularak anaokulu ve ilkokul çocukları hedef kitlemiz
olmuştur.Yapılan hastane içi ve dışı çalışmalar hijyen kurallarına dikkat
edildiğinde hastalıkların artması ve bulaşında anlamlı azalmalar olduğunu
göstermiştir.
PROJE ORTAKLARI: Projede ortak bulunmamaktadır.

OKULLARA ASILAN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

OKULLARA VERİLEN ECZA DOLABI

EĞİTİM SONRASI FOTOĞRAFLAR

Dolayısıyla ailede başlayan bu eğitimin, okulda çeşitli anlatım teknikleri, görseller ve uygulama yöntemleri ile anlatım sonrasında dağıtılan hijyen paketleri (şampuan, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun)
ile pekiştirilerek devam ettirilmesi ile çocuklarda daha kalıcı olması
ve davranış değişikliği oluşturması hedeflenmiştir. Projede hedef kitle olarak kent merkezi dışında kırsal alanda bulunan tüm ilkokul ve
anaokulu öğrencileri seçilmiştir. Hedef kitle tanımlanırken gözetilen
unsurumuz sağlık alanında eşitlik prensibi olmuştur. Çünkü kent merkezinde yaşayanlara göre kırsal alanda yaşayanların imkânlara ulaşabilme olanakları farklılık göstermektedir. Amacımız bu farklılıkları yok
edip her çocuğun kendisine ait diş fırçası ile diş macunu, şampuanı,
sıvı sabun gibi hijyen malzemelerinin olmasını sağlamak ve bunların
kullanılmasını özendirmek, sürekliliğini sağlamak ile çocukların hijyen
kurallarını öğrenmesini sağlayarak, mikroplardan korunarak hasta olmalarını minimumum seviyeye indirgemek ve bulaşıcı hastalıkların
önlenmesini sağlamaktır.

Proje Ortakları:
Proje ortakları bulunmamaktadır.

Hazırlayan:Menteşe Belediye Başkanlığı

Proje Ortakları: -

0 252 214 48 80

0 552 214 48 80

Projenin Amacı :
Hijyen; bir sağlık bilimi olup sağlığın korunması ve sürdürülmesini
amaçlamaktadır. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için
yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen
olarak tanımlanır. Okul, yurt, toplu taşıma araçları, tuvaletler, oyun
parkları, ahır vb. yerler mikropların en çok bulunduğu alanlardır. Aynı
zamanda hijyen sorunları ve enfeksiyon açısından en riskli yerlerdir.
Özellikle okullar, çocuklar açısından riskli alanlardır. Çünkü çocuklar
zamanlarının büyük bir bölümünü burada geçirmektedir ve anaokul-ilkokul düzeyinde bulunan çocukların yeteri kadar hijyen bilgi
ve becerisi bulunmamaktadır. Bireylerin gelecek yaşamlarının şekillenmesinde ilkokul dönemi büyük bir öneme sahiptir. Bu dönemde
edinilen farklı alanlara ilişkin temel kavramlar, beceriler ve değerler
bireyleri hem üst öğrenime hem de yaşama hazırlamaktadır. Dolayısıyla yeterli hijyen sağlanamamasından dolayı kış aylarında çocuklar
solunum yolu , yaz aylarında ise gastrointestinal enfeksiyon hastalıklarıyla karşılaşabilmektedir. El yıkamak, banyo yapmak, diş fırçalamak,
tırnak temizliği, tuvalet temizliği gibi konular çocukların bu yaşlarda
yetersiz bilgi sahibi olduğu alanlardır.
www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

Projenin Süreci :
Elleri Dişleri Köpükle, Mikroplara Güle Güle adlı projemiz, Menteşe
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden izinler alındıktan sonra 15 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. Toplamda 21 okul ziyaret edilip 1311
öğrenciye eğitim verilerek hediye olarak da hijyen paketleri dağıtılmıştır. Hijyen paketlerinin içinde el yıkamayı pekiştirmek için her bir
öğrencinin kendisine ait sıvı sabun, banyo yapmayı özendirmek için
kendilerine ait şampuan, diş fırçalamayı özendirmek ve pekiştirmek
için ise diş macunu ile diş fırçası hediye edilmiştir. Eğitimde anaokulu ve ilkokul çocuklarına ayrı ayrı sunumlar yapılmıştır. Yaş grupları
gözetilerek ilkokul çocukları da 1-2-3-4. Sınıf olarak ayrılarak her bir
yaş aralığına özel eğitimler verilmiştir. Eğitim süresi 1 ders saati olan
40 dakika olarak belirlenmiştir. Sunumlarda uygulamalı bir yöntem
izlenmiş olup çizgi film ve şarkılarla görsel ve işitsel dikkatlerinin çekilmesi sağlanıp eğitimin eğlenceli bir şekilde verilmesi sağlanmıştır.
Eğitim boyunca çocuklara; hastalıklara nelerin yol açtığı, mikropların
nerelerde bulunduğu ve vücudumuza ne şekilde girdiği, el yıkamanın, banyo yapmanın, ayak temizliğinin, tırnak temizliğinin, temiz
kıyafetler giymenin, tuvalet temizliğinin, temiz yiyecekler yemenin,
sağlıklı beslenmenin önemi anlatılmıştır. Çocukların da sunuma dahil
olduğu karşılıklı etkileşim içinde bir eğitim süreci gerçekleşmiştir. Bu
süreçte okulun tuvaletlerine ellerin nasıl yıkanması gerektiğini gösteren klavuzlar asılarak çocuklara, okulun tuvalet ve lavabolarını kullandıklarında görsel olarak etki yaratılmaya ve öğrendikleri hatırlatılmaya
çalışılmıştır. Ayrıca her okulun ecza dolabı değiştirilerek okulun sağlık
imkânlarının geliştirilmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Ziyaret
edilen 21 okulun ecza dolabı değiştirilerek içleri batikon, oksijenli su,
gazlı bez, pamuklu ped, sargı bezi, flaster, üçgen sargı bezi, yara bandı, pamuk, eldiven, ateş ölçer, boyunluk ile doldurulmuştur. Eğitim
bitiminde çocukların ellerinde sıvı sabunları ile lavabolara el yıkamak
için koşarak gittiğini görmek eğitimin pekiştirici ve özendirici bir etki
yarattığını göstermektedir. Projemiz 15 Şubat 2017 tarihinde son okul
ziyaret edilerek tamamlanmış olup yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle
devam etmesi hedeflenmektedir.
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Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, öncelikle sağlığı korumaya ve geliştirmeye yöneliktir. Bu çerçevede, toplumda hijyen uygulamalarının
yaygınlaştırılması halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Kişisel temizlik alışkanlıkları pek çok hastalığın (örneğin; soğuk algınlığı, viral
hastalıklar, cildin mikrobik hastalıkları, mantar, paraziter hastalıklar
vb.) oluşmasını engeller. Projemiz ile 21 okul ziyaret edilerek 1311
öğrenciye eğitim verilmiştir. 1311 öğrenciyle tek tek temas kurulması
sağlanmıştır. Birebir temas kurmak projemizin temel prensiplerinden
biri olmuştur. Bu sayede aslında 1311 aileye de temas sağlanmış olup
ailelere de konunun önemi hissettirilmiş, hem maddi hem manevi
katkı sağlanmıştır. Kırsal alanda yaşayan çocukların imkânsızlıklarının giderilmesi, mevsimsel olarak artan hastalıklar ve bulaşma yolları
konusunda çocukların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Alışkanlıkların
küçük yaşlarda daha kolay kazanılması göz önünde bulundurularak
anaokulu ve ilkokul çocukları hedef kitlemiz olmuştur. Yapılan hastane içi ve dışı çalışmalar hijyen kurallarına dikkat edildiğinde hastalıkların artması ve bulaşmasında anlamlı azalmalar olduğunu göstermiştir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
“Elleri Dişleri Köpükle, Mikroplara Güle Güle” adlı projemiz, Menteşe
Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Halk sağlığı çevre ve
iş güvenliği ve sağlığının korunması ve önlemlerin geliştirilmesine
yönelik uygulamalara katılmak, eğitimler düzenlemek. gerekli birimleri kurmak.” hedefine uygun olarak sağlık alanında eşitlik prensibiyle
hareket edilerek bu alandaki eşitsizliği azaltmayı gözeterek gerçekleştirilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin toplam bütçesi 12.000 TL’dir. Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Merkezefendi’de Arabadan İniyoruz
Bisiklete Biniyoruz

Proje Ortakları:
Merkezefendi Belediyesi

Projenin Süreci :
Sloganı sağlık, mutluluk ve kardeşlik olan belediyemizin 6 – 13 yaş
arası 20.000 öğrenci üzerinde yaptığı obezite risk envanteri sonucunun ortalamadan daha yüksek olması ve ayrıca obezitenin en önemli
nedenlerinden biri olan fiziksel aktivite eksikliği baz alınarak Merkezefendi Belediyesi mücavir alanında bulunan kamu ve özel orta okulların 2015 – 2016 eğitim - öğretim yılında 5. sınıfta okuyan tüm öğrencilere bisiklet ve kask dağıtımı yapılmıştır. Proje, 14.03.2016 tarihinde
başlamış 31.05.2016 tarihinde sona ermiştir.

Projenin Amacı :
Merkezefendi Belediyesi olarak, çocukları ve gençlerimizi spora teşvik
etmek, sağlıklı yaşam için spor alışkanlığı kazandırmaktır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sağlık problemlerini ortadan kaldırabilmek için, çocuklarımızı dijital
ve sanal dünyadan kopartarak daha çok fiziksel aktivitelerle buluşturmak adına Merkezefendi ilçesinde okuyan 5000 öğrenci bisiklet
sahibi olmuştur. Bu proje ile, sağlıklı nesillerin yetişmesini isterken,
ilçemize bisiklet kültürü de kazandırılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Seyahatlerinin güvenliliğinin ve konforunun arttırılabilmesi için ulaşım altyapısının bisikletlilere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğinden, kentte yapılacak küçük ve maliyeti düşük düzenlemelerle kent
içi ulaşım sistemi bisiklet kullanımına uygun hale getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılarak kente ve ülke ekonomisine fayda sağlanabildiği gibi kentin sosyal zenginliğinin artması
da sağlamıştır. Kent içi bisiklet kullanımı, mevcut ulaşım planlarında
etkin bir şekilde göz önünde bulundurulmuş, bisiklet bu plan ve projelerle desteklenerek uzun vadede çevreci, hızlı, sürdürebilir bir ulaşım aracı olarak etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Merkezefendi Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden bisiklet ve bisiklet kaskı
Toplam:
1.096.000 + 197.280 (KDV) = 1.293.280 TL.

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Minik Kalpler

Proje Ortakları:
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

Projenin Amacı :
6 – 10 yaş grubunda anormal EKG bulgularının saptanması ve sıklığının belirlenerek eksik olan ulusal epidemiyolojik verilere katkı sağlayarak, spor öncesi ritim bozukluklarının ve bazı kalp anormalliklerini
saptayarak spor sırasında oluşan ani ölümlerin önüne geçilmesi planlanmaktadır.
Özellikle kardiyovasküler mortalite için yüksek risk taşıyan uzun QT
sendromu, Brugada hastalığı, Wolf, Parkinson, White, Sendromu, Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, hipertrofik kardiyomiyopati, koroner arter anomalileri, aritmojenik sağ ventrikül displazisi
ve diğer bir çok ani ölüm ilişkili ileti bozukluklarının yapısal anormallerinin taranarak tedavilerinin yapılması, böylece spor öncesi ritim
bozukluklarının ve bazı kalp anormalliklerini saptayarak spor sırasında oluşan ani ölümlerin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Yaş ve
cinsiyete göre EKG normallerinin (hız, intervaller, amlitüdler, aks ve
diğer morfolojik değişiklikler) belirlenerek uygun persentillerin oluşturulması.
Bu amaçlar doğrultusunda proje süresi olan 27 ay boyunca 20.000
çocuğa ulaşılması hedeflenmektedir.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Minik Kalpler Projesinin faaliyet takvimi proje yürütücüleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı ile proje paydaş
kurum olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanmıştır.
Hazırlanan program çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projenin uygulanması için gerekli olan ekipman ve sarf malzemelerinin temininin yanında; 4 Hemşire,
1 Yardımcı Personel, 2 Şoför, 1 Panelvan tip araç ve 1 Binek tip araç
tahsisi ve görevlendirmesi yapılmıştır.
Minik Kalpler Projesi faaliyete başladığı 15.12.2016 tarihinden ara rapor tarihine kadar Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçelerinde
toplamda 26 okulda 7.185 öğrencinin EKG taraması yapılmıştır.
Çekilen EKG’ler ortak bir hasta bilgi sistemine online olarak aktarılarak elektronik ortamda gerektiğinde EKG kaydının büyütülerek daha
detaylı incelemeye olanak veren EKG okuma programı yardımı ile raporlanması ve rapor sonuçlarının yine bu hasta bilgi sistemine daha
sonra geri ulaşabilecek şekilde girilmesi sağlanmıştır.
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Mersin Üniversitesi tarafından EKG’leri incelenip ayrıntılı rapor haline
getirilmesi için 3 deneyimli çocuk kardiyolojisi uzmanı projede yer
almıştır. EKG leri çekilen çocuklara, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı tarafından görevlendirilen uzman
çocuk kardiyologlarınca; EKG intervalleri, aks, ventrikül hipertrofisi, repolarizasyon bozuklukları, ileti bozuklukları, ST değişiklikleri açısından
değerlendirilerek boy, yaş, kilo, vücut kitle indekslerine göre ayrıntılı
değerlendirmeler yapılmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Birçok çalışmada ani kardiyak ölüm sıklığı 0.6-8/100.000 arasında
bildirilmiştir ve bunların önemli oranda önlenebilir ve kalp hastalığı
olduğu otopsilerinde gösterilmiştir. Bu çalışma ile ülkemizde henüz
benzer epidemiyolojik çalışma olmamasına rağmen ani kardiyak
ölümlerin önüne geçilmesi veya sıklığının azaltılması beklenmektedir. Aynı zamanda bu proje EKG’nin bir tarama aracı olarak etkinliğinin
irdeleneceği önemli bir çalışmadır. Çalışma sonuçlarıyla beraber değerlendirildiğinde ülkemizde ulusal bir tarama programına öncülük
edecek bir bölgesel çalışma olabilir.

Proje yürütücüsü Mersin Üniversitesi Uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmelerde şüpheli, anormallik veya belirgin patolojik
bulgu saptanan hastalara okullar aracılığı ile Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesine ileri kontroller için çağrılmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar ve sonuçları İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmektedir. 2016-2017
eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilen EKG çekimleri Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji doktorları tarafından online sistem üzerinden değerlendirme yapılarak 12 okuldan 545 çocuk
Ekokardiyografi (EKO) için çağrılmış, EKO için çağrılan hastalardan gelen hasta sayısı 377, EKO için gelen çocuklar arasından ciddi veya hafif derecede olmak üzere yapısal veya ritim bozukluğu gibi patolojik
sonuç saptanan çocuk sayısı 125 dir. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Kardiyologlarınca değerlendirme süreci devam etmektedir.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda yer alan “sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak” amacımıza uygun olarak, halk sağlığını korumak amacı ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alarak,
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin sunulması ve gerekli sağlık projelerin hazırlanmasında başta dezavantajlı gruplar (yoksullar,
engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vb.) olmak üzere kentte
yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunmayı veya sunulmasını sağlama
hedefinde çalışmalar yürütmek.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Proje Bütçesi: 194.400 TL
www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

MEZİTLİ BELEDİYESİ
Mezitli Belediyesi Aktif Yaşalma
Merkezi

Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde öncelikle
hafta içi günlerde sabah ve öğleden sonra programlar düzenlenerek
birlikte paylaşımlı/ interaktif etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Aktif Yaşalma Merkezi ile insanların ilerleyen yaşlarına rağmen
sosyal hayattan kopmamasını sağlamak, düzenlenecek etkinliklerle
günlük hayatlarına amaç, renk ve hayat katmak, günlük yaşam içinde sağlıklı yaşam için gerekli hizmetlerinin verilebilmesi için Mezitli
İlçesi’nde alternatif bir buluşma, sosyalleşme mekanı oluşturmak hedeflenmiştir. Ayrıca tasarlanan kapalı mekanlarla birlikte düzenlenen
yarı açık ve açık alanlarla aktif bir kamusal kullanım tariflenmektedir.

Berlin Tempelhof - Schöneberg Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi

Projenin Amacı :
Yaş alma süreci biyolojik bir süreç ise de kalıtım, yaşam biçimi, yapılan iş, beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı,
toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar içerir. Yaş alma sürecinde emeklilik ve çalışma hayatından çekilme önemli bir aşamadır. Ancak bu
dönemin tüm üretkenliğin ortadan kalktığı bir dönemin başlangıcı
olarak algılanması ve buna uygun davranılması bu süreci çok hızlandırmaktadır. Kuşkusuz yaş alma, insan yaşamının kaçınılmaz bir sürecidir. Ancak bu evrenin üretkenliğini sürdürecek alt yapının çok erken
yaşlarda kurulması gerekmektedir. Üretken yaş almada eğitim, sosyal
güvence, toplumun ve sistemin desteği büyük önem taşımaktadır.
İleri yaş bireylerin “işe yaramazlık” duygusuna kapılmaları erken ölümlerle ilişkilendirilmektedir. Mezitli Aktif Yaşalma Merkezi’nin kent içerisinde tüm yaş gruplarının özellikle 7’den 70’e vatandaşların günlük
aktif olma süreçlerinde kullanımına yönelik etkinliklerin planlanarak
düzenleneceği mekan ihtiyacını karşılaması istenmektedir. Projenin
amacı her yaştan, her dinden, her dilden, her sosyal ve etnik gruptan
vatandaşlarımızın birlikte paylaşabileceği, zaman geçirebileceği, aktif
olabileceği ortak bir yaşam/ kullanım alanı yaratmaktır.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
Berlin Tempelhof - Schöneberg Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği
Mersin Şubesi

Projenin Süreci :
Mezitli Belediyesi ve Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyeleri 2012
yılı itibariyle kardeş şehir olmuş iki ilçe belediyesidir. Bu kapsamda
2015 yılında gerçekleştirilen kardeş şehir ziyaretlerinde proje ve iş
geliştirme koordinatörlüğümüz ile Berlin Tempelhof-Schöneberg
belediyesi dış ilişkiler koordinatörlüğü arasında bilgi paylaşımı, ortak
işbirliği yapılacak konular belirlenmiştir. Bu kapsamda ele alınabilecek
öncelikli konular arasında Aktif Yaşalma Merkezi de yer almaktadır.
Aynı süreçte Mezitli Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Mersin
şubesi arasında işbirliği protokolü ve ortak projeler yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizin ve Mezitli’nin de aldığı yoğun Suriyeli göçü ile kentte sosyal donatı alanı ihtiyacı gün geçtikçe artmıştır.
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Aktif Yaşalma Merkezimiz bu kapsamda düşünülmüş, geliştirilmiş ve
hem Alman Kalkınma Bakanlığı, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi hem de Mezitli Belediyesi tarafından fonlanarak hazırlanmıştır.
Projemizin iş geliştirme ve uygulama süreci Aralık 2016 - Eylül 2019
tarihleri arası olarak belirlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, aktif yaş almayı, insanların yaş aldıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci olarak
tanımlamaktadır. Her ileri yaş birey toplum içinde aktif olma şansına
ve hakkına sahip olmalıdır. Aktif yaş alma süreci ileri yaştakilerin günlük yaşamlarında sosyal, ekonomik, kültürel aktivitelere katılımlarını
esas alır. Bu dönemin istenilen yönde olmasını toplumdaki ekonomik,
sosyal, çevresel, bireysel, davranışsal, sosyal koşullar belirlemektedir.
Engelli ileri yaştakiler de toplumda yürütülen faaliyetlere katılabilirler, deneyimlerini daha genç kuşaklara aktarabilirler. Bu süreç, onların
yaşadıkları topluma katkılarını artırabilir. Aktif Yaşalma Merkezimiz,
engelsiz bir mimari yapı olarak tasarlanmıştır. Burada düzenlenecek
günlük etkinlikler ile vatandaşlarımızın aşağıdaki konularda yetkinliklerinin artacağı düşünülmektedir.
1. Yeterli ve dengeli beslenme
2. Fiziksel egzersizler
3. Sigaradan uzak bir yaşam
4. Boş zamanları üretken bir biçimde değerlendirebilmek
5. Yeterli ve düzenli uyuyabilmek
6. Kazalardan korunabilmek

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Bireyler arasında yaşa bağlı değişiklikler çok büyük farklılıklar gösterir
ve ileri yaş grubunun fiziksel yetersizlik dönemine ulaşmış homojen
bir grup olarak ele alınması mümkün değildir. Projemizle üretken ve
aktif yaş almanın sağlanabilmesi açısından aşağıdaki öncelikler kapsamında etkinlikler planlanarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarına/ yaş alma süreçlerine destek olmak istenmektedir.
• Sosyal becerilerin geliştirilmesi
• Negatif davranışların azaltılması
• Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi
• İnsan kaynaklarının potansiyel olarak güçlendirilmesi
• Mental etkinliğe ağırlık verilmesi
• İzolasyonların önlenmesi
Üretken bir şekilde yaş almanın yolu sağlıklı yaş almaktan geçer. Aktif
yaş alma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990’ların sonlarına doğru
geliştirilen bir kavramdır.
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Stratejik planda Stratejik Amaçlar ve Hedefler Bölümünde B) bölümünde Kentsel Gelişme ve Yapılanma başlığı altında
Stratejik Amaç 13: Altyapı ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi
Stratejik Hedef 1: Belediye hizmet binası, kültür merkezi, sosyal hizmet alanı (kent meydanı), eğitim, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan diğer tesislerin yapımı, mevcutlarının bakım ve onarımları kapsamındaki tüm alt faaliyetleri kapsamaktadır.
Ve Stratejik Amaç 20: Özel İlgi grupları ile sosyal güçsüzlere yönelik
sosyal yardım projelerinin kapsamının geliştirilmesi ana başlığı tüm
stratejik hedefleri ile doğrudan ilişkilidir.
750.000 TL, Mezitli Belediyesi Bütçesi ve Berlin Tempelhof - Shöneberg Belediyesi

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
750.000 TL, Mezitli Belediyesi Bütçesi ve Berlin Tempelhof - Shöneberg Belediyesi

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Gökmeydan Spor Kampüsü

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Gökmeydan Spor Kampüsü
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Proje Ortakları:
PROJENİN AMACI:
Gökmeydan Spor Kampüsü; Odunpazarı bölgesi ve yakın çevresi öncelikli olmak üzere kentsel ölçekte her yaş grubuna, rekreatif
faaliyetlerde bulunarak güvenli ve çeşitlilik arz eden kaliteli spor yapabilecekleri ortamı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kampus ile uzun
süredir kullanılmayan bir alanın değerlendirilmesi ve bölgeye kazandırılması hedeﬂenmiştir.

Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
Gökmeydan Mahallesi'nde yer alan ve yıllardır pazar yeri alanı olarak tahsisli olmasına rağmen, pazar esnafı tarafından tercih edilmeyen
11.156m2'lik boş alan, bölge halkından gelen talepler doğrultusunda belediyemizce değerlendirilmiştir. Söz konusu alan atıl durumda
kalması nedeniyle, bölge halkı ve özellikle de gençler ve çocuklar için güvenlik sorunu oluşturan bir alan haline gelmiştir. Bu nedenlerde de
böylesine büyük ve kıymetli bir alanın; kamu yararı gözetilerek halkın her kesimine hitap eden, gece gündüz canlı olan, ailelerin gönül
rahatlığıyla faydalanabileceği bir spor alanına dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Karar verildikten sonra gerekli ﬁzibilite ve alan çalışmalarına başlanmıştır. Alanı en verimli şekilde kullanabilmek için gerçekleştirilen
çalışmaların akabinde uygulama safhasına geçilmiştir. Bu safhada; yapılacak spor alanlarına uygun şekilde zeminlerin renklendirilmesi,
ankraj ve düzeltme işlemleri, spor alanlarının etrafının çevrilmesi, alan etrafının çevresinin boyanması, çocuk oyun alanları
konumlandırılması, ﬁtness aletlerinin yerleştirilmesi, spor alanlarına özgü malzemelerin montajlarının yapılması faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Kampüs çevresine ise kamelyalar, banklar, saksılar yerleştirilerek spor yapmayan kişiler içinde kampüs cazip hale
getirilmiştir. Gece kullanımı için ışıklandırılan kampüs de yürüyüş yolu ve araç yolu dubalarla ayrılmıştır.
Planlama ve uygulama aşamaları ile birlikte yaklaşık 3 ay içinde hizmete açılan kampüs içerisinde;
· 2 adet basketbol sahası,
· 2 adet tenis kortu,
· 1 adet voleybol sahası,
· 1 adet futbol sahası,
· 1 adet dünyada ilk defa uygulaması ve üretimi belediyemiz tarafından yapılan 'Baca Topu' oyun alanı,
· Çocuk oyun parkı,
· Aletli ﬁtness alanı,
· Step aerobik alanı,
· Sokak oyunları alanı (mendil kapmaca, köşe kapmaca, seksek)
· Satranç alanı
· Yürüyüş yolu
· İçinde görevlilere ait bir oda, malzeme ve kıyafet değiştirmek için kullanılan bir oda ve de lavaboların olduğu bir bina bulunmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Proje sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
· Atıl durumda olan bir alan değerlendirilmiştir.
· Kampüs ile canlanan mahalle diğer mahalle sakinleri tarafında da tercih edilmeye başlamıştır.
· Kampüsün tüm aile üyelerine hitap etmesi sayesinde aile üyelerinin birlikte vakit geçirebilmesine imkan sağlanmıştır.
· Günümüz şartlarında çoğunlukla sosyal medyada ve sanal ortamlarda vakit geçiren gençler için hareketlilik kazanarak spor
yapmalarına ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağlayan bir alan oluşturulmuştur.
· Mahalle halkının ve il genelinin farklı rekreatif etkinlikler ve sportif turnuvalar düzenledikleri sosyal ve hareketli bir alan haline
gelmiştir.
· Bireylerin, hareketsiz yaşamın getirdiği sıkıntılardan spor ile kurtulmalarında ve sağlıklı yaşama adım atmalarında etkili olmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda Odunpazarı'nda sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla her yaş için; spor
ve sağlıklı yaşam olanakları sunacak çalışmalar yapmak alt amacı belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden
birisi de yeni spor alanları oluşturma stratejisi olmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 100.000TL-Odunpazarı Belediyesi kaynakları

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Gökmeydan Spor Kampüsü; Odunpazarı bölgesi ve yakın çevresi öncelikli olmak üzere kentsel ölçekte her yaş grubuna, rekreatif faaliyetlerde bulunarak güvenli ve çeşitlilik arz eden kaliteli spor yapabilecekleri ortamı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kampus ile uzun süredir
kullanılmayan bir alanın değerlendirilmesi ve bölgeye kazandırılması
hedeflenmiştir.

Projenin Süreci :
Gökmeydan Mahallesi’nde yer alan ve yıllardır pazar yeri alanı olarak
tahsisli olmasına rağmen, pazar esnafı tarafından tercih edilmeyen
11.156 m2’lik boş alan, bölge halkından gelen talepler doğrultusunda belediyemizce değerlendirilmiştir. Söz konusu alan atıl durumda
kalması nedeniyle, bölge halkı ve özellikle de gençler ve çocuklar için
güvenlik sorunu oluşturan bir alan haline gelmiştir. Bu nedenlerde de
böylesine büyük ve kıymetli bir alanın; kamu yararı gözetilerek halkın
her kesimine hitap eden, gece gündüz canlı olan, ailelerin gönül rahatlığıyla faydalanabileceği bir spor alanına dönüştürülmesine karar
verilmiştir.
Karar verildikten sonra gerekli fizibilite ve alan çalışmalarına başlanmıştır. Alanı en verimli şekilde kullanabilmek için gerçekleştirilen çalışmaların akabinde uygulama safhasına geçilmiştir. Bu safhada; yapılacak spor alanlarına uygun şekilde zeminlerin renklendirilmesi, ankraj
ve düzeltme işlemleri, spor alanlarının etrafının çevrilmesi, alan etrafının çevresinin boyanması, çocuk oyun alanları konumlandırılması,
fitness aletlerinin yerleştirilmesi, spor alanlarına özgü malzemelerin
montajlarının yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kampüs çevresine ise kamelyalar, banklar, saksılar yerleştirilerek spor yapmayan
kişiler içinde kampüs cazip hale getirilmiştir. Gece kullanımı için ışıklandırılan kampüs de yürüyüş yolu ve araç yolu dubalarla ayrılmıştır.

www.skb.gov.tr

165

Planlama ve uygulama aşamaları ile birlikte yaklaşık 3 ay içinde hizmete açılan kampüs içerisinde;
• 2 adet basketbol sahası,
• 2 adet tenis kortu,
• 1 adet voleybol sahası,
• 1 adet futbol sahası,
• 1 adet dünyada ilk defa uygulaması ve üretimi belediyemiz tarafından yapılan ‘Baca Topu’ oyun alanı,
• Çocuk oyun parkı,
• Aletli fitness alanı,
• Step aerobik alanı,
• Sokak oyunları alanı (mendil kapmaca, köşe kapmaca, seksek)
• Satranç alanı
• Yürüyüş yolu
• İçinde görevlilere ait bir oda, malzeme ve kıyafet değiştirmek için
kullanılan bir oda ve de lavaboların olduğu bir bina bulunmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda Odunpazarı’nda
sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla her yaş için; spor ve
sağlıklı yaşam olanakları sunacak çalışmalar yapmak alt amacı belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden birisi
de yeni spor alanları oluşturma stratejisi olmuştur.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
- Atıl durumda olan bir alan değerlendirilmiştir.
- Kampüs ile canlanan mahalle diğer mahalle sakinleri tarafında da
tercih edilmeye başlamıştır.
- Kampüsün tüm aile üyelerine hitap etmesi sayesinde aile üyelerinin
birlikte vakit geçirebilmesine imkan sağlanmıştır.
- Günümüz şartlarında çoğunlukla sosyal medyada ve sanal ortamlarda vakit geçiren gençler için hareketlilik kazanarak spor yapmalarına
ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağlayan bir alan oluşturulmuştur.
- Mahalle halkının ve il genelinin farklı rekreatif etkinlikler ve sportif
turnuvalar düzenledikleri sosyal ve hareketli bir alan haline gelmiştir.
- Bireylerin, hareketsiz yaşamın getirdiği sıkıntılardan spor ile kurtulmalarında ve sağlıklı yaşama adım atmalarında etkili olmuştur.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
100.000TL- Odunpazarı Belediyesi kaynakları

www.skb.gov.tr

SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Şehit Jn. Asb. Üstçavuş Turgay
Topsakaloğlu Spor Parkı

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Jn. Asb. Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Projenin Süreci :
İhtiyaçların tespiti ve yoğun talepler nedeniyle spor parkı için en uygun alanın tespiti yapılarak Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün çalışma programına alınmış ve projelendirilmiştir.
Projenin tamamlanması ile yapımına başlanan spor parkı voleybol,
basketbol, mini golf sahası, tenis kortu, bacabol alanı, geleneksel
çocuk oyunları alanları, burgulu ipli tırmanma alanı, interaktif parkur,
küçükler ve yetişkinlere özel olmak üzere 2 ayrı fitness alanı, çocuk
oyun alanları ile birlikte zihinsel gelişimi destekleyici satranç alanından oluşmaktadır. Ayrıca parka dinlenme alanları ve yürüyüş yolları
yapılarak bölgede yaşayan genç-yaşlı tüm vatandaşlara hizmet edilmesi amaçlanmıştır. Şehit Jn. Asb. Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor
Parkı, 2016 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanarak şehit ailesinin katılımı ile hizmete açılmıştır.

PROJENİN AMACI:
Kentin hızla gelişen mahallelerinden olan Yenikent Mahallesi 12.000 m2'lik alan kurulan Şehit Jn. Asb. Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor
Parkı'na ev sahipliği yapmaktadır.
Kurulan park ile vatandaşların sosyal olarak birbirileri ile iletişimde bulunabilmelerine, 7'den 70'e herkesin spora özenerek sağlıklı yaşam için
spor alışkanlığı kazanmalarına, özellikle gençlerin parkın ﬁziksel imkanlarından faydalanarak spor aktivitelerinde bulunmalarına ve bu
sayede zararlı alışkanlıklardan korunabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Özellikle mini golf sahası ile gençlerin ilgisini çekmek ve
alternatif sporlar hakkında farkındalık yaratmak planlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
İhtiyaçların tespiti ve yoğun talepler nedeniyle spor parkı için en uygun alanın tespiti yapılarak Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü'nün çalışma programına alınmış ve projelendirilmiştir. Projenin tamamlanması ile yapımına başlanan spor parkı voleybol,
basketbol, mini golf sahası, tenis kortu, bacabol alanı, geleneksel çocuk oyunları alanları, burgulu ipli tırmanma alanı, interaktif parkur,
küçükler ve yetişkinlere özel olmak üzere 2 ayrı ﬁtness alanı, çocuk oyun alanları ile birlikte zihinsel gelişimi destekleyici satranç alanından
oluşmaktadır. Ayrıca parka dinlenme alanları ve yürüyüş yolları yapılarak bölgede yaşayan genç-yaşlı tüm vatandaşlara hizmet edilmesi
amaçlanmıştır. Şehit Jn. Asb. Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı, 2016 yılı kasım ayı itibariyle tamamlanarak şehit ailesinin katılımı ile
hizmete açılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Spor parkı, şehrin yeni yerleşim bölgelerine yakın mesafede olması ve farklı seçenekli spor alanları ile özellikle gençlerin tercih ettiği
parklardan biri olmuştur.
Park ile gençlere ve çocuklara, aşırı kullanılması sonucu ﬁziksel, ruhsal sağlığı tehdit eden televizyon, bilgisayar, cep telefonu kullanımı
yerine sosyal çevre edinerek enerjilerini spor ile atabilecekleri bir alternatif sunulmuştur. Parka yapılan mini golf gençler ve çocuklar
tarafından yoğun ilgi görmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda sosyal kültür ve turizm alanında örnek bir belediye olmak amacıyla Odunpazarı'nda
yaşayan kadın, çocuk ve yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü geliştirmek hedeﬁ belirlenmiştir. Bu hedeﬁ
gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden birisi de temalı park yapımı stratejisi olmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 900.000 TL- Odunpazarı Belediyesi kaynakları

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Kentin hızla gelişen mahallelerinden olan Yenikent Mahallesi 12.000
m2’lik alana kurulan Şehit Jn. Asb. Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor
Parkı’na ev sahipliği yapmaktadır.
Kurulan park ile vatandaşların sosyal olarak birbirileri ile iletişimde
bulunabilmelerine, 7’den 70’e herkesin spora özenerek sağlıklı yaşam
için spor alışkanlığı kazanmalarına, özellikle gençlerin parkın fiziksel
imkanlarından faydalanarak spor aktivitelerinde bulunmalarına ve
bu sayede zararlı alışkanlıklardan korunabilmelerine yardımcı olmak
amaçlanmıştır. Özellikle mini golf sahası ile gençlerin ilgisini çekmek
ve alternatif sporlar hakkında farkındalık yaratmak planlanmıştır.

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Spor parkı, şehrin yeni yerleşim bölgelerine yakın mesafede olması ve
farklı seçenekli spor alanları ile özellikle gençlerin tercih ettiği parklardan biri olmuştur.
Park ile gençlere ve çocuklara, aşırı kullanılması sonucu fiziksel, ruhsal sağlığı tehdit eden televizyon, bilgisayar, cep telefonu kullanımı
yerine sosyal çevre edinerek enerjilerini spor ile atabilecekleri bir alternatif sunulmuştur. Parka yapılan mini golf gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda sosyal kültür ve
turizm alanında örnek bir belediye olmak amacıyla Odunpazarı’nda
yaşayan kadın, çocuk ve yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü geliştirmek hedefi belirlenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden birisi de temalı park yapımı stratejisi
olmuştur.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
900.000 TL- Odunpazarı Belediyesi kaynakları
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PENDİK BELEDİYESİ
Diyabet Sağlıklı Yaşam

Projenin Süreci :
Proje Pendik Belediyesi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilmektedir. 20 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürütülen projede
1 diyetisyen, 2 hemşire, 1 podolog, 1 uzman doktor ve 3 antrenör
görev almaktadır.
Diyabet projesi kapsamında spor salonuna kayıt yaptırmak isteyenlerin öncelikle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaynarca Diyabet Polikliniği adına 182 ya da MHRS sistemi üzerinden
randevu alarak muayene olmaları gerekmektedir. Ardından hastalar
diyabet merkezine kan vererek diyabetik rahatsızlığı teşhis edilmekte
ve spor yapması gerekenlerin şeker hastaları belirlenmektedir.

Projenin Amacı :
Değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları diyabeti en önemli
sağlık sorunlarından biri haline getirmiştir. Tedavi edilememesi durumunda kalıcı hasarlara neden olan diyabetin tedavi ve bakım aşamalarının özenli ve tıbbi destekle birlikte sürdürülmesi gerekmektedir.
Bu noktada tedavi ve bakımın yanı sıra hastaların yaşam biçimlerinin
hastalığa göre adapte olmalıdır.

Diyabet kontrolünden geçen hastalar doktor kararı ile Arif Nihat Asya
Kültür Merkezi Spor salonuna yönlendirilmesi yapılır ve kişiye özel
antrenman programı belirlenerek spor merkezine üyeliği başlatılmaktadır. Merkeze üye olan hastaların haftada 3 gün ortalama 1-1,5 saatlik süreli antrenman yapmaktadırlar. Spor merkezi ve diyabet merkezi
aynı lokasyonda olduğunda hastaların durumları anlık olarak takip
edilebilmektedir. Diyabet merkezinde görevli doktorlar hastaları beslenme konusunda bilinçlendirmekte ve düzenli spor yanında dengeli
beslenme ile daha başarılı sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır.
Diyabet programına uygunluğu kontrol etmek için hastalardan EKG,
efor testi ve kan tahlil sonuçları değerlendirilerek eleme yapılmaktadır. Üçer aylık dönemlerde hastaların durumları bu testlerle takip
edilmektedir.

Spor diyabet hastaları için tedaviye destek bir uygulama olarak ortaya
çıkmaktadır. Proje ile Pendik sınırları içerisinde ikamet eden diyabetli
hastaların uzmanlar eşliğinde programlı ve düzenli spor aktivitelerine
katılarak ilaç kullanımını en aza indirmek ve tedavi süreçlerinin hızlandırması amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları:
• Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi
• Kaynarca Diyabet Merkezi

www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Bir yıllık süreçte proje kapsamında bu hizmetlerden faydalanan üye
sayısı 45 kişidir. Bu hastalardan 10‘unun insülin kullanımını bırakması,
10’unun da ilaç dozunu düşürmesi sağlanmıştır. Sağlığına kavuşan ya
da iyileşme gösteren hastalar hastalığın tekrar etmemesi için antreman programları doğrultusunda spora devam etmektedirler.
Diyabet programına uygunluğu değerlendirmek için hastaların EKG,
efor ve kan testleri ile hastaların sağlık durumları kontrol altında tutulmuştur. Merkezde bulunan doktor ve uzman personel desteği hastalar tedavi konusunda yönlendirilmektedir. Projeden sadece Diyabet
hastaları değil, fazla kilolarından dolayı diyabet riski taşıyanlar da
faydalanabilmektedir. Bu noktada projenin önleyici bir nitelik taşıdığı
söylenebilir.
Proje ile diyabet hastalarının medical fitness ile hastalıklarını kontrol
altına almaları sağlanmaktadır. Bu sayede hastaların tedavi süreçleri
hızlandırılarak daha kısa sürede diyabet oranlarının normal seviyelerle
inmesine katkı sağlamakta ve aynı zamanda hastalar fazla kilolarından
kurtulmaktadırlar. Bu nokta hastaların yaşam kaliteleri arttırılmaktadır.
Proje hastaların düzenli spor ve düzenli beslenme ile hastalıklarını
yenmeleri ve sağlıklı bir yaşam kavuşmalarını noktasında önemli katkılar sağlamaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan Stratejik
Amaç-5 “Sağlık Hizmetleri Alanında Sunulan Hizmetlerin Sağlıklı
Kent Planına Uygun Gerçekleştirilmesi” amacına bağlı olarak Stratejik
Hedef-2 “Koruyucu ve Önleyici Sağlık Alanında Sunulan Hizmetlerin
Genişletilmesi Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Sürekli Arttırılması” hedefi
belirlenmiştir. Her yaştaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı yola çıkarak “Koruyucu ve Önleyici
Sağlık Alanında Sunulan Hizmetlerin Genişletilmesi Geliştirilmesi ve
Etkinliğinin Sürekli Arttırılması” hedefi doğrultusunda Diyabet Sağlıklı
Yaşam Projesi uygulamaya geçirilmiştir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projede personel maliyeti dışında maliyet unsuru bulunmamaktadır.
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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Falcon Fest Festivali

Proje hayata geçirildiğinde yerel halkın vizyonuna büyük katkılar
sağlayacak, gençlerin gelecek planlarına yön verecek ve bölgenin
kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizde ve dünyada bu kadar çok
spor branşının bir arada yapılamıyor olmasından dolayı doğa sporları
ve macera turizmi kapsamında; Falcon Nest ve Falcon Fest ile hem
Samsun’un hemde Sahinkaya Kanyonu’nun markalaşması sağlanacaktır.
Katılımcı, çocuk, genç ve yetişkinlerin doğayla ve sporla bağları güçlendirilecek.
Çevresini koruyan ve onunla uyum içinde yasayan bir toplumun oluşumu için kendine ve çevresine saygı duyan amatör ve profesyonel
sporcular yetişmesi sağlanacaktır.
Doğa ve macera sporları yapacak kişilerin sayısındaki artışla, içki, sigara ve uyuşturucu tehlikesiyle her gün daha çok karşı karşıya kalan
modern çağ gençliğinin korunması sağlanacaktır.
Ekstrem sporları konusunda farkındalık, bilgi ve deneyimlerin arttırılması amacıyla bu sporu yapan ve ilgi duyan kişiler arasındaki sosyal
bağların güçlenmesine bir araç olacak, özellikle gençler ve çocukların, diğer bireylerle güçlü bağlar oluşturması sağlanarak paylaşımcı
bireyler olarak yetişmelerinin temeli oluşturulacaktır.

Projenin Amacı :
Samsun’da önemli turizm destinasyon alanlarından olan Şahinkaya
Kanyonunu ekstrem sporlar yoluyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması.
Şahinkaya Kanyonu Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Baraj
Gölü üzerinde bulunan ve Vezirköprü İlçemize 13 km uzaklıktadır. Kızılırmak’ın sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit
olanca heybetiyle görenleri büyülemektedir. Şahinkaya Kanyonu ve
bulunduğu çevre 2012 Yılında ulusal turizm bölgesi ilan edilmiştir.
Türkiye’de ve Samsun’da özellikle ekstrem spor olarak adlandırılan
doğa ve macera sporları daha gelişememiş olup emekleme aşamasında bile değildir. Kanyon’da havada, karada, suda ve karma olarak
yapılması planlanan spor dalları belirlenmiştir. Proje ile bölgede BASE
Jump, tırmanış, highline, kano, gibi ekstrem spor dallarının bir arada
yapılabildiği ve gençlerin enerjilerini doğru yerlerde kullanabilecekleri bir alan oluşturulacaktır. Falcon Nest olarak planlanan Şahinkaya
Kanyonu üzerindeki Şahin Yuvası ağı ise dünyada bir ilk olarak ulusal
ve uluslararası basının dikkatini çekecek bir düşüncedir.
www.skb.gov.tr

171

Proje Ortakları:
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17.02.2017 tarihinde, BASE Jumper
Cengiz Koçak’a ekstrem sporlara yönelik “Şahinkaya Kanyonu Macera
ve Doğa Turizmine Yönelik Ön Fizibilite Raporu” hazırlatmış olup bölgede yapılacak sporlar tespit edilmiştir.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) ortaklığı ile 17-18-19
Mayıs 2017 tarihlerinde projenin ilk etkinliği olan Falcon Fest düzenlenmiştir.
Festival 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine dahil edilmiş
olup, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Hava Sporları Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Kano Federasyonu gibi yaklaşık 30 kurumun işbirliği
ile gerçekleşmiştir.
Festival başlangıcından sonuna kadar, sporcuların ve halkın sağlığı ile
ilgili konularda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü,
Orta Karadeniz Kan Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Samsun Şubesi,
Medical Park Samsun Hastanesi ilgili personellerini görevlendirerek
işbirliği sağlamışlardır.

Paramotor sporcuları 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde festival öncesinde
de Samsun şehir merkezinde ve Atakum sahilinde uçuşlar yaparak
Falcon Fest tanıtımına katkı sağlamışlardır.
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik
Arap Emirlikleri, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İran, İrlanda, Kuveyt, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Rusya
Federasyonu, Türkiye, Yeni Zelanda olmak üzere 19 Ülkeden 19 Basejumper davet edilmiş olup 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 19 atlayış
yapmıştır.
Şahinkaya Kanyonunda iki zirve arasına bağlanan ipler üzerinde davet edilen 8 highline sporcusu ip üstünde yürüyerek highline sporu yapmış. İngiliz Sporcu Jediah Doohan 15 Mayıs 2017 tarihinde ip
üzerinde yaşamaya başlamış ve 19 Mayıs 2017 tarihinde saat 17.25 te
tamamlayarak 100 saat ip üzerinde yaşayarak dünya rekoru kırmıştır.
Zorbey Aktuyun ve Arda Mert Poslu Şahinkaya Kanyonu’nda yeni tırmanış rotası açmış ve yeni rotalar belirleyerek tırmanış yapmıştır.
Tüm bu etkinlikler eş zamanlı devam ederken Türkiye’nin dört bir yanından gelen 40 kano ve dragon sporcusu kanyon geçişi yapmış ve 4
paramotor sporcusu havada etkinlikler ve gösteriler yapmıştır.
Festivalde konaklama Vezirsuyu Tabiat Parkında kamp alanı kurulmuş
sporcular ve görevliler alanda kurulmuş çadırlarda konaklamıştır.
Kamp alanında her akşam konser etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Şahinkaya Kanyonu ekstrem sporlarla ilgilenen sporcular için bölgemizde henüz benzeri keşfedilmemiş bir ortam sunmakta olup doğal
ortamda değişiklik yapılmadan çevre düzenlemeleri ile insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar oluşturularak doğal haliyle turizme hizmet etmesi sağlanacaktır.

Projenin Süreci :
Şahinkaya Kanyonunda 324 metre yüksekten Cengiz Koçak’ın
05.10.2016 tarihinde atlayışı ile Türkiye’nin en yüksek uçurum rekoru
kırılmış olup bölgede ekstrem sporların yapılabilirliği ortaya konmuştur.
Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda macera ve doğa turizmine yönelik hangi sporların yapılabileceği ve bölgede yapılması gereken çalışmalar ile ilgili olarak mevcut durum analizi yapılmıştır. Bu kapsamda
Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve sporcular 05.10.2016
- 09.10.2016 - 18.10.2016 - 08.11.2016 - 16.11.2016 - 05-12.2015 ve
12.01.2017 tarihlerinde Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda inceleme
gezileri yapmış, güzergahları ve rotaları belirlemiş, kaya tırmanışı, deneme atlayışları gerçekleştirilmiş, Kanyon’dan kano ile geçiş yapılmıştır. Tüm bu araştırmaların sonunda Ön Fizibilite Raporu hazırlatılmıştır.
Ön fizibilite raporunda doğa ve macera sporlarına yönelik spor dallarının, güzergâhlarının ve noktalarının ve bu sporların yapılabilmesi
için altyapı gereklerinin belirlenmesi (donanım, altyapı, güzergah,
tesis ihtiyaçları gibi), tesislerin kapasite ve ihtiyaçların belirlenmesi,
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan festival
için çalışmaların ve alınması gereken malzemelerin tespit edilmesi
sağlanmıştır.
17-18-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Falcon Fest düzenlenmiştir. Festivale BASE Jump, paramotor, tırmanış, Highline ve kano spor dallarında
her biri kendi alanlarında uzman davet edilmiş olup Şahinkaya Kanyonunda aynı anda bu sporları yapmalarına olanak sağlanmıştır.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda 7(yedi) ay boyunca çalışmalar,
inceleme gezileri yapıldı, ekstrem sporların güzergahları ve rotaları,
gerekli altyapı ve malzeme ihtiyaçları belirlendi.
Cengiz Koçak Şahinkaya Kanyonu’ndan 05.10.2016 tarihinde atladı ve
bu noktanın adını Nomad (Göçebe) koydu.
Zorbey Aktuyun Şahinkaya Kanyonu’na 09.10.2016 tarihinde tırmandı
ve bu rotanın adını İlkadım koydu.
Türkiye Kano Federasyonunun da eğitmenlerinden Volkan Kaya ve
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları eğitmeni Zafer Benli ile
12.01.2017 tarihinde Şahinkaya Kanyonu’nda kano geçişi yaptı.
www.skb.gov.tr

17-18-19 Mayıs 2017 tarihlerinde farklı spor dallarından 80 sporcunun
katılımı ile Falcon Fest gerçekleştirildi.
İki slackline/highline dünya rekoru denemesi yapıldı. Bir dünya rekoru kırılarak kanyon dünya highline literatürüne girdi. İngiliz Sporcu Jediah Doohan 15 Mayıs 2017 tarihinde ip üzerinde yaşamaya başladı
ve 19 Mayıs 2017 tarihinde saat 17.25 te tamamlayarak 100 saat ip
üzerinde yaşayarak dünya rekoru kırdı. Bu haber ulusal ve uluslararası
televizyonlarda yayınlandı.
Festivale katılan sporcularla yapılan etkinliklerin tanıtım değeri
265.000 USD’ye ulaştı. Böylece Şahinkaya Kanyonu dünyanın en
önemli ekstrem sporları merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme
kaydetti.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik planında yer alan
“Stratejik Amaç 10: Sporu yaygınlaştırmak” amacıyla doğrudan ilgilidir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi ön fizibilite raporu ve inceleme gezileri 60.000 TL,
festival 625.000,00 TL olmak üzere 685.000,00 TL Samsun Büyükşehir
Belediyesi ve SAMTAB tarafından karşılanmıştır.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Spor Yapan İnsan Sağlıklıdır

Proje Ortakları:
Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş.

Projenin Amacı :
Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde yaşayan insanların sağlıklı yaşamlarını sağlamak üzere spor yapmaya teşvik etmek, bunun
için ücretsiz spor alanları oluşturmaktır.
Samsun Büyükşehir Belediyesi bütüncül turizm yaklaşımıyla altyapı,
ulaşım, destinasyon alanları, parklar gibi şehri turizme açacak yatırım
ve projeler geliştirmektedir. Atakum sahil düzenlemeleri, doğu ve
batı parkları, plajları, mesire alanları vb. ilde yaşayan kişilerle iç ve dış
turizm nedeniyle ilimize gelen ziyaretçilere yaşanabilir kent ortamı
sunmaktadır. Turizm master planının yaklaşımı kapsamında oluşturulan bu yaşam alanlarında insanların spor yapmalarını sağlayacak araç
gereçler sağlanmaktadır.
Spor Yapan İnsan Sağlıklıdır sloganıyla yola çıkarak Samsun halkını
spor yapmaya teşvik etmek amacıyla aerobik, fitness ve step spor dalında her yaz ücretsiz olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır.
Yaz sezonu boyunca Atakum sahil kenarında Deniz Kızı Kafe yanındaki spor alanında haftanın dört günü eğitmen sağlanarak halkımıza
ücretsiz olarak aerobik fitness ve step yapma imkanı sağlanmaktadır.
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Projenin Süreci :
2016 yılında “Spor Yapan İnsan Sağlıklıdır” sloganıyla başlayan etkinlik
halkımız tarafından büyük ilgi görmüştür. 2017 Nisan ayından itibaren uygulama devam etmeye başlamıştır. Sahil kenarında açık alanda
gerçekleştirilen haftanın dört günü devam eden uygulamaya katılan
vatandaşların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Aerobik-fitness eğitmeni Calibe Soranın liderliğindeki etkinliğe başlatılan etkinlik Ramazan ayı sebebiyle hafta içi pazartesi, salı, çarşamba
ve perşembe günleri saat 21.30 ile 22.30 arasında yapılmış Ramazan
sonrası yaz sezonu boyunca hafta içi her gün saat 18.30 ile 19.30 arasında gerçekleştirilmektedir.
Atakum sahil kesiminin hızla gelişmesi burada yaşayan insanların bu
projeye ilgisini beraberinde getirmiştir. Deniz manzaralı ortamda spor
yapmak isteyen çocuk, genç, yetişkin, yaşlı (kadın-erkek) kişiler artan
şekilde katılım sağlamaktadır.
www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan
“Stratejik Amaç 10 Sporu Yaygınlaştırmak “ amacıyla doğrudan ilgilidir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Spor alanı düzenlemesi ve sahne giderleri (yaklaşık 50.000 TL) Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanmış, eğitmen
giderleri ortağımız tarafından karşılanmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sahil kenarında gerçekleşen spor aktivitesine çok sayıda vatandaş
katılım sağlamaktadır. Etkinlikler ücretsiz olarak verilmekte olup vatandaşlara aerobik, fitness ve step yapma imkânı sağlanmaktadır. Uygulama yaz boyu devam etmektedir. Halkın spor yaparak spora teşvik
edilerek yaşam kaliteleri yükselmektedir. Ücretsiz spor uygulamasıyla
insanların düzenli olarak spor yapmaları desteklenmektedir.
2017 yılı nisan ayından itibaren yaklaşık 3000 kişinin spor yapması
sağlanmıştır.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Sağlıklı Yaşam Gençlik Merkezi

Proje Ortakları:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı :
Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, yaşam alanlarına hizmet
vermek amacıyla gençlik merkezleri planlanmıştır. Gençlik Merkezleri
planlaması yapılırken; bölgenin yoğunlukları yaş grupları ihtiyaçları
dikkate alınarak planlanmaktadır. Kentin güneybatı yerleşkesinde yer
alan bu bölge nüfusun yoğun olarak yer aldığı bölgedir. Proje sıradan
bir bina şeklinde değil kentte hem rekreasyon hem de eğitim ve spor
aktivitelerinin yapıldığı bir mekan olarak planlanmıştır. Bir okul gibi
hizmet veren, gün boyunca eğitimin devam ettiği etüt ve eğitim sınıflarının yanı sıra internet odası, kütüphanesi ve kafeteryası bulunan
merkezlerde masa tenisi, satranç, bilardo, hava hokeyi ve langırt odaları da var. Gençlerin eğitim ve öğretimine yönelik pek çok ihtiyaca
cevap verecek şekilde tasarlanan merkezlere üye olan gençler, hem
okul derslerine yardımcı olacak çalışma ve uygulamalara katılabiliyor hem de eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Yılın 12 ayı hizmet veren
gençlik merkezinde birçok kişi faydalanmaktadır. Binamızdan engelli
vatandaşlarımız da rahatça yararlanmaktadır.
Projenin amacı; sağlıkta yerel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yapılan
pilot uygulamalardandır. Belediyemiz sosyal zorluk yaşayan mahallelerde çocuk ve destek programları sunarak sağlıkta eşitsizliği geliştirmeye katkı sağlamaktadır
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Projenin Süreci :
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdoğdu Mahallesi’nde hizmet vermektedir. Gençlik Merkezi 2.500 m2 alan üzerinde taban alanı
400 m2’den iki katlıdır. Spor salonu, çok amaçlı salon, bilgisayar odası,
bay-bayan mescit, kafeterya gibi sosyal donatı alanlarının bulunduğu
merkezin üst kısmında ise oturma grupları, yeşil alan, açık hava satranç alanı, çocuk oyun alanı, voleybol ve basketbol sahası, yürüyüş
yolları, fitness aletleri yer almaktadır.
Yıllık faaliyet programı; kapsamında her türlü yaş grubuna aynı anda
eğitim verilmektedir. Örneğin; anne spor yaparken, çocuklar resim
folklor, gençler ise hızlı okuma teknikleri ve İngilizce eğitimi almaktadırlar. Aile bireyleri aynı anda etkinlik yapabilmektedirler.
Belediye tarafından projesi ve yapımı tamamlanan bina; 2016-2017
yılında spor dalında 305, satranç dalında 120, İngilizce110, gitar 65,
bağlama 50, karakalem resim 60, ebru 40,gümüş kazaziye 24, keman
28, Kur’an eğitimi 45, spor erkek 70, halkoyunları 18, yağlı boya akrilik
ahşap boyama 30 toplam 965 öğrenciye hizmet vermiştir. Yaz dönemi için tüm branşlarda 215 öğrenci kaydı alınmıştır.
www.skb.gov.tr

Belediyemiz hem eğitim öğretim zamanı hem de tatil aylarında; bu
eğitimlere ulaşmakta sosyal zorluk yaşayan bireylere, destek programları sunarak sağlıkta eşitsizliği geliştirmeye katkı sağlamaktadır.
Erdoğdu Gençlik Merkezinin içinde yer aldığı 2.500 m2 alanda planlanan peyzaj projesinde oturma grupları, yeşil alan, açık hava satranç
alanı, çocuk oyun alanı, voleybol ve basketbol sahası, yürüyüş yolları,
fitness aletleri gerek mahalle sakinlerinin, gerekse çevre halkının faydalanacağı şekilde tasarlanmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda toplum gelişimini desteklenmesi ana başlığında kültürel hayatın zenginleştirilmesi dezavantajlı gruplara yönelik
kapasite artırıcı çalışmalar yapmak ve gençlik merkezi yapımları yer
almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
2014-2016 yılları içerisinde inşaatı belediyemiz tarafından yapılan
gençlik merkezi 2016-2017 eğitim yılından beri hizmet vermektedir.

www.skb.gov.tr
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SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ
2005

YALOVA BELEDİYESİ
Çölyak Dostu “Yalova”

Proje Ortakları:
Yalova Belediyesi, Özel Atakent Hastanesi, Mina Kimya Arıcılık Ltd.Şti,
Yalova Hizmet A.Ş.

Projenin Amacı :
- Her yüz çocuktan birinin çölyak hastası olduğu günümüzde, şeker
hastalığından daha sık görülen ancak yeteri kadar tanınmayan çölyak
hastalığına dikkat çekmek,
- Kentimizde hem çölyak hastalarının hem de ailelerinin sosyal yaşamda daha rahat bir şekilde yer almasını sağlayacak düzenlemeler
yaparak topluma bu bilinci kazandırmak,
- Özellikle öğretmenler ve doktorlar arasında çölyak hastalığı konusunda farkındalık yaratılmasına destek olmak,
- Başta çocuklar olmak üzere çölyak hastası kişilerin sosyal hayattan
dışlanmalarının önüne geçmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak,
- Çölyak hastalığını daha önce hiç duymamış, kendini çaresiz ve yalnız
hisseden çölyaklıya destek vermek ve kendisi gibi kişilerle bir araya
gelmesini sağlamak,
- Yalova’da çölyak hastaları ve yakınlarının birbirlerini tanımaları, irtibat ve dayanışma içinde olmaları için dernek olma çabalarına Yalova
Belediyesi olarak destek vermek,
- Glutensiz gıda üretimi ve satışı konusunda kentimizdeki kafeterya,
restoran ve gıda işletmelerinin teşvik edilmesine katkı sağlamak, alışma süreci ve hastalığını kabul etme aşamalarında sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkı sağlamaktır.
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Projenin Süreci :
Belediyemizin şeffaf oda projesi kapsamında her Salı günü Belediye
Başkanımız vatandaşları kabul etmektedir. Bu uygulama kapsamında
5 yaşındaki çölyak hastası Masal Balkanoğlu ve annesi Başkanımızı ziyaret ederek hastalığı ve yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgilendirmiştir. Başkanımız da buradan hareketle bu hastalık konusunda bir proje
geliştirmeye karar vermiştir. Bu konuda belediyemizin sosyal hizmet
uzmanı Serap Şenocak Serpen görevlendirilmiştir. Proje; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, sosyal hizmet uzmanımız ve söz konusu
çocuğumuzun annesi tarafından başından sonuna yürütülmüştür.
Bu süreçte, Belediye şirketimiz Yalova Hizmet A.Ş., Özel Atakent Hastanesi, Mina Glutensiz ve Glutensiz Ada firmaları katkı sağlamışlardır.
Proje, belediyecilik faaliyetleri anlamında Türkiye genelinde ilkler
arasında olma özelliği taşımaktadır ve konusu itibariyle de hassas bir
öneme sahiptir. Bu yüzden Belediye olarak çok yönlü bir faaliyet planı
gerçekleştirilmiştir.
www.skb.gov.tr

Bu çerçevede:

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

- Projenin ortakları ve tarafları arasında Whatsapp grubu kurularak bir
iletişim ağı oluşturulmuştur.

Proje çerçevesinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

- Yalova Belediyesi ve Özel Atakent Hastanesinden seçilen personellerden oluşan bir ekip kurulmuş ve çölyak hastalığı ile ilgili bilgi, belge
ve makaleler toplanarak derlenmiştir.

- Çölyak hastalığı konusunda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve alan
araştırılması yapılmıştır. Bu çerçevede 100’ün üzerinde kaynak taraması yapılmıştır.

- Derleme çalışmasından sonra Yalova halkının Çölyak’a ilgisini çekmek, bu konuda bilinçlendirme çalışması yapmak ve farkındalık yaratmak adına “Çölyaklının El Kitabı” başlıklı kitapçıklar hazırlanmıştır.
Hazırlanan kitapçıklar Yalova Belediyesi başta olmak üzere Yalova
yerelinde yer alan okulların ve sağlık kurumlarının tümüne dağıtıldı.

- Alan ve tarama çalışması sonrası “Çölyaklının El Kitabı” başlıklı kitapçık çalışması yapılarak 5.000 adet basılmıştır.

- Yine farkındalık yaratılması için uzman doktorlar danışmanlığında,
STK’ların ve vatandaşların katılımı ile 14 Mayıs 2017 tarihinde “Tıpkı
Sizin Gibiyiz, Biz Çölyaklıyız” adlı bir seminer programı düzenlendi.
Seminere 8 ayrı firma glütensiz ürünleri ile katılarak destek verdi. Çölyaklı kızı olan bir annenin konuştuğu seminerin ardından Belediye
Başkanımız öncülüğünde hazırlanan kitapçıklar ve farkındalık rozetleri Yalova’daki vatandaşlara dağıtıldı.
- Ayrıca proje çerçevesinde oluşturulan ekibimiz Yalova’da faaliyet
gösteren kafe ve restoranları ziyaret ederek “Çölyaklının El Kitabı” kitapçıklarını dağıtmışlardır.
- Yalova Belediyesi Çölyaklı bireyleri önemsemekte ve başka hiçbir
belediyede olmayan hizmetler vermektedir.

- Kitapçıkların Yalova Belediyesi ve bağlı birimlerinde çalışan 800 kişiye, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan 400 doktora, Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalışan 600 öğretmene, 100 kafe ve restoran ile 1000’in üzerinde vatandaşa dağıtımı yapılmıştır.
- Hali hazırda kitapçıklara vatandaşlarımızın Belediye web-sitesi üzerinden, Belediye Hizmet Masaları ve Halil İnalcık Kültür Merkezi içinde
yer alan Engelsiz Cafe’den ulaşabilmeleri sağlanmıştır.
- “Tıpkı Sizin Gibiyiz, Biz Çölyaklıyız” adlı seminer düzenlenmiş olup,
seminere 3 STK, 8 firma ve pek çok vatandaşımız katılmıştır. Seminer
faaliyeti kapsamında 300 adet tişört ve 300 adet rozet basılmıştır. Ve
bunların vatandaşa dağıtımı yapılmıştır.
- Engelsiz Cafe bünyesinde glütensiz ürünlerin pişirildiği 1 mutfak ve
çölyak menüsü oluşturulmuştur. Ayrıca çölyak çasası kurularak 1 kişi
burada çalışmak üzere istihdam edilmiştir.

- Yalova Belediyesi’nin hizmete açtığı ve downsendromlu ve hafif
mental retardeli 12 gencin dönüşümlü olarak yarım gün gün çalıştığı
“Engelsiz Cafe”de glütensiz ürünlerin pişirildiği bir mutfak oluşturulmuştur.
- Yalova Belediyesi’nin hizmete açtığı “Engelsiz Cafe” Çölyak Mutfağında, her türlü riskin tedbiri alınarak (çapraz bulaşma vs riskler) asgari
seviyeye indirilmiştir.
- Türkiye’de her 100 kişiden 1’inin Çölyaklı olduğu dikkate alındığında, proje bu grubun hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek açısından
oldukça önemlidir. Dolayısıyla, bu proje kapsamında yürütülen farkındalık faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin her yıl
düzenlenmesi planlanmıştır.

Tüm faaliyetler sonucunda ise;
- Kentimizde çölyak hastalığı hakkında bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Çölyaklı ailelerin yaşadığı sıkıntı ve zorluklara dikkat
çekilmiştir.
- Çölyak hastası bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almalarına ve
soysal hayattan dışlanmalarının önüne geçilmesine katkı sağlanmıştır.
- Her branştan doktor ve öğretmenin çölyak hastalığı konusunda bilgi
sahibi olmalarına katkı sağlanmıştır.
www.skb.gov.tr
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje Yalova Belediyesi ve Hizmet A.Ş. tarafından finanse edilmiştir.
Seminer kapsamında tanıtımı ve dağıtımı yapılan glütensiz gıda
ürünleri proje ortağı olarak bize destek olan firmalar (Eti, Mina Glutensiz, Glutensiz Ada, Sinangil Un, Söke Un) tarafından ücretsiz gönderilmiş olup Özel Atakent Hastanesi seminer programında desteklerini
sunmuştur.
Glutensiz Mutfak ile ilgili 2.500 TL tutarındaki yapılan derin dondurucu, mikro dalga fırın ve ekmek pişirme makinesi alımları gönüllü bir
dernek tarafından bağışlanmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çölyak hastalığına teşhis konulmasında ve şehirde farkındalık çalışmaları yürütülmesinde kamu kurumlarına önemli görevler düşmekte
olduğunun bilinciyle; bu faaliyet, Belediyemizin 2015-2019 Stratejik
planı çerçevesinde 3. Kent Sağlığı ve Kültür Sanat başlığı altındaki
3.1.5 Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi toplumsal bilinç oluşturulması maddesi
kapsamında yürütülmüştür.
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www.skb.gov.tr

SOSYAL
SORUMLULUK
KATEGORİSİ
2017

2005

2005

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

AKÇADAĞ BELEDİYESİ
Başpınar Sosyal Tesisleri

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Amacı :
İlçemizde ailelerin çocuklarıyla birlikte hem yemek yiyip hem de zaman geçirebilecekleri sosyal etkinlik anlamında eksikliklerini giderebilecekleri herhangi bir tesis ve mekânın olmayışıdır.

Projenin Süreci :
Akçadağ Belediyemiz sosyal tesis yapım aşamasında sıfırdan bir bina
inşa etmek yerine atıl durumdaki bir binanın tadilatını yaparak kullanmayı tercih etmiştir. İç mekan 500 kişilik misafirlerine aynı anda
hizmet verebilmektedir. Ayrıca bahçe kısmında misafirlerine cafe hizmeti sunmaktadır. Bahçede bulunan çocuk oyun parkı yemeğe gelen
ilçe halkımızın kendileri yemek yerken ve sonrasında çocuklarının zaman geçirebileceği bir yer olarak hizmet vermektedir.
İlçemiz Başpınar Mahallesinde bulunmakta olan 3 katlı atıl halde bulunan Belediyemize ait binamız 2017 yılı içerisinde her katı ayrı ayrı
dizayn edilip, tadilatı yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi ile birlikte
vatandaşlarımızın yemek yiyebilecekleri, toplantıların yapılabileceği,
düğün, sünnet gibi organizasyonların yapılabileceği nezih bir mekan
ortaya çıkmıştır.
www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
İlçemiz halk sağlığına uygun nezih bir tesise sahip olmuştur. Ailecek
yemek yiyip, sohbet edilecek, eğlenilecek, stres atılacak bir ortam yaratılmıştır. Gençlerimizin uyuşturucu, alkol, sigara ve kötü alışkanlık
edinecekleri mekanlar yerine tesisimizde kitap okuyup sohbet edip
eğlenecekleri güzel bir mekan oluşturulmuştur. Hijyenik koşullarda
sağlıklı yemekler üretilerek halk sağlığının korunması amaçlanmıştır.
Ekonomik olması nedeniyle tüm ilçe halkının yemek yiyebileceği bir
ortam oluşturulmuştur. Globalleşen dünyada artan sosyalleşme ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
500.000,00 TL Akçadağ Belediye Başkanlığı

www.skb.gov.tr

2005

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

BALÇOVA BELEDİYESİ
Balçova Belediyesi Yaz Okulları

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın belirlediği program dâhilinde çocuklarımız yaz okullarında; sosyal gelişim terapileri, meslek tanıtımı,
okuma saati, müzik, bilgisayar, güzel sanatlar, satranç, folklör, dans,
basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, ebru gibi aktivitelerin yanı sıra
Balçova Aquacity, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Titus Survivor Oyunları, sinema, tiyatro, Karşıyaka Gezegenevi, Deprem Afet Eğitim Merkezi’ne
ve İnciraltı’nda bulunan Gemi Müzesi gezilerine de katılmaktadırlar.
15 günlük Yaz Okulu bitiminde öğrendiklerini sergiledikleri ve katılım
sertifikalarını aldıkları bir gösteri gecesi düzenlenerek çocuklarımızın
başarıları aileleri ile birlikte kutlanmaktadır.

Projenin Amacı :
Ekonomik nedenlerden dolayı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden
yararlanamayan, 7-11 yaş arası çocuklarımızın Balçova Belediyesi Yaz
Okulları kapsamında bu faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitim Programını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın
belirlediği Balçova Belediyesi Yaz okulları ile sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocukların toplumun karşısına bir sorun olarak
çıkmasını engelleyerek topluma kazandırılmaları sağlanmaktadır. Bu
güne kadar 4000 çocuğun yararlandığı yaz okullarının ilki 2009 yazında gerçekleştirilmiş olup her yıl daha fazla aktivite ile daha fazla
çocuğa ulaşmaktadır.

Proje Ortakları:
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Projenin Süreci :
Proje kapsamında; Belediyemize ve her mahallede bulunan semtevlerimize başvuran aileler ve çocuklar sosyo-ekonomik durumları
açısından değerlendirildikten sonra toplamda belirlenen 500 çocuğun 15’er günlük dönemlerde yaz okulu hizmetinden yararlanması
sağlanıyor.
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Balçova Belediyesi Yaz Okulları Projesi ile 7-11 yaş arası 500 Balçovalı
çocuğumuzun yorucu bir eğitim yılının ardından sosyal, kültürel ve
sportif aktivite ve faaliyetlerle dolu 15 gün geçirmelerini sağlamaktadır.
Bu sayede çocuklarımızın bedensel, bilişsel ve duygusal gelişimi desteklenmiş olup var olan potansiyellerini keşfetmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

185

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Balçova Belediyesinin 3. Stratejik amacı “Sosyal Belediyecilik ile kentin
sosyal dengelerini korunmasında önemli bir rol oynamak ”tır.
Sosyal Belediyecilik olgusunu görev edinen Balçova Belediyesi, halkın
sosyal refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda çocuk ve gençlere yönelik her türlü
sportif, kültürel ve sosyal aktiviteyi ücretsiz sağlamayı ve bu hizmetlerin erişilebilirliğini taahhüt etmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi, eğitim giderleri dâhil, TEGV ayni katkısı hariç 20162017 dönemi için 120.000 TL olup Balçova Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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www.skb.gov.tr

2005

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

BİLECİK BELEDİYESİ
Belediye Çocuk Akademisi

gençlerimizi gereksiz ve faydasız vakit geçirici faaliyetlerden uzak tutarak sorumluluk bilinci kazandırılması ile çevresini kontrol edebilen,
fark edebilen, sorgulayabilen, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde
yorum yapabilen yeni neslin yetiştirilmesine sosyal sorumluluk anlayışıyla destek olunması planlanmıştır.
Hedef grubun aldığı eğitim ve uygulama faaliyetleri sonucunda öncelikle kendi ailesi olmak üzere sosyal çevresi ve toplum içinde olumlu değişim ve bilgilendirme için katma değer sağlayacağı düşünülmektedir.
Belediye gönüllülük hizmetleri yönergemiz kapsamında; gönüllülerimizin talep etmeleri halinde belediyemizin hizmet alanlarında da
haftada 2 saate kadar etkin görev almasıyla çocukların ve gençlerin
sorumluluk bilincini artıracak ve kişisel gelişimlerinde ve özgüvenlerinin gelişmesi döneminde kendilerini gerçekleştirmelerine sürdürülebilir katkı sağlanacaktır.
5393 Sayılı belediye kanununda; (1) madde 77- İçeriğinde gönüllü
katılım uygulamaları için 12 yaşını doldurmuş olan 6. ve 7. Sınıflardan
katılan çocuklar olmak üzere proje okulundan en az 10 çocuğun her
fahri görev için ayrı ayrı katılımı planlanmıştır. Fahri itfaiyeci görevi için
25 kişi, fahri zabıta için 11 kişi ve fahri ekolog görevi için 9 kişi toplamda belediyemiz merkezinden 45 çocuk resmi olarak görev almıştır.

Projenin Amacı :
Projemiz; tüm çocuklar için daha iyi çevre ve sağlıklı şehir özelliklerinin sağlanmasını amaçlıyor. Projede, toplumun kendi hayat, sağlık
ve refahını etkileyecek kararlara katılımı ve kontrolünün çocukluk
döneminde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Temiz, güvenilir bir fiziksel çevre ile doğal çevre ve ekolojik sistem döngüsü içinde bireylerin
mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini
benimsemesi, çekici bulması ve doğal çevrenin korunması, sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı,
birleştirici niteliklerin desteklemesi için özgün sosyal sorumluluk uygulamalarını içermektedir.
Belediye hizmetlerinde toplumsal katılımın erken dönem eğitimlerle ve uygulama faaliyetleri ile başlatılarak hedef grupta farkındalık ve
bilinç oluşturulması ve yapılan denetim/ kontroller sonucu sahalarda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılması amaçlanmıştır. 12-18 yaş
arası çocuklarda ve gençlerde yerel yönetimlerin belediyecilik hizmetlerinden zorunlu hizmetler olan itfaiye, zabıta ve veterinerlik işleri
ile ilgili farkındalık ve bilinç sağlanarak ‘‘Temiz Gelecek Sağlıklı Toplum’’ sloganıyla özellikle ergenlik döneminde olan çocuklarımızı ve
www.skb.gov.tr
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Proje Ortakları:
“Belediye Hizmetleri Çocuk Akademisi” projemizin koordinatörlüğü
Bilecik Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından
Eylül 2016 ‘dan bu yana yürütülmektedir. Projemizde bir ortak bulunmakta olup; Bilecik Merkez Pelitözü Ortaokulu Müdürlüğü yapılan
protokol kapsamında ortak kuruluş olarak tanımlanmıştır.

8. Belediyemiz hizmetlerinde fahri görev alan öğrencilerin okul dışındaki tüm yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Çalışma Alanları, Usul ve Esaslarına göre; Bilecik Belediyesi
merkez sınırları içerisinde görev yapmaları için okul dışındaki görevlerin öğrenci ve velisi tarafından ortak olarak Belediyemiz tarafından
belirlenmesi.
9. Gönüllü çocukların, projenin okullarda başlamasından itibaren sıralı nöbet listesine göre Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve okul
yönetimine teslim edilen denetim ve kontrol formları rehberliğinde
saha denetim ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
10. Gönüllüler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinde okul yönetimi okuldaki çalışmaların yapılmasından sorumludurlar. Okul idaresi tarafından talep edilmesi halinde iyileştirme için
Bilecik Belediyesi ilgili alanda teknik destek verecektir.
11. Gönüllülerin kendi alanları ve yönetmelikleri bağlamında Belediyemizce belirtilen hizmet süresince rütbe alması planlanmıştır. (ör.
fahri zabıta, fahri zabıta amiri, fahri zabıta komiseri ve fahri zabıta fahri
zabıta mdr.yrd vb.)

Projenin Süreci :
1. Taşımalı eğitim gören proje ortaokulu öğrencilerinden 12 yaşını
doldurmuş olan 6. ve 7. sınıflardan fahri itfaiyeci görevi için 25 kişi,
fahri zabıta için 11 kişi ve fahri ekolog görevi için 9 kişi toplamda 45
çocuğun gönüllüler arasından seçilmesi.
2. Proje okulu tarafından gönüllülerin takibi için Müdür Yardımcısı
1 kişinin ve sivil savunma personelinin proje için görevlendirilmesi.
(kontrol formlarının gönüllülere verilmesi ve toplanması ile idari kontrolün sağlanması görevi)
3. Bilecik Belediyesi Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Uygulama
Yönergesinin Strateji Geliştirme Müdürlüğünce çıkarılması.
4. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ve Bilecik Belediyesi Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Uygulama Yönergesi
kapsamında; 12 yaşını doldurmuş olan gönüllü katılım talebi ve veli
izni alınmış olan çocukların proje okulu tarafından isim listelerinin
ve yasal temsilcisinin yazılı iznini belirten dilekçesinin/nüfus cüzdanı
sureti/gönüllü taahhütnamesi/gönüllü katılım başvuru belgelerinin
toplanması sonrası bu belgelerin Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğüne teslim edilmesi.
5. Akademi eğitimlerimizin; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre
Merkezinde 11 Şubat Cumartesi 2016 gününde gerçekleştirilmesi.
6. Gönüllü çocukların; fahri itfaiyeciler, itfaiye hizmetleri bina/taşıt
yangın denetim ve kontrolü ile ilgili gerekli görülen konularda, fahri
zabıtalar okul kantini/yemekhanesi ve okul servislerinin güvenliği denetim ve kontrolü ile ilgili gerekli görülen konularda, fahri ekologlar
doğal kaynakların korunması ve enerji yönetimi, hayvan ve bitki sağlığı, atık kontrolleri ve çevre sağlık ve temizliğinin denetim ve kontrolü ile ilgili gerekli görülen konularda detayları Bilecik Belediyesince
belirlenen yıl içinde toplam 4 saatlik teorik eğitimle birlikte uyum ve
yeterlilik eğitimine tabi tutulması.
7. Başkanımız tarafından onaylı kimlik kartlarını teslim alan gönüllülere Bilecik Belediyesi fahri itfaiyeci, fahri zabıta, fahri ekolog yelek, elbise ve şapkasının projenin sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilincinin
verilmesi için çocuklara zimmetli olarak teslim edilmesi.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
1. “Belediye Çocuk Akademisi” projemiz ile kurumlar arası işbirliği ve
yeni ortaklıklar sağlanmış oldu.
2. Projemiz ile Bilecik il genelinde ve eğitim kurumlarımızda sağlık,
güvenlik ve çevre bilinci uygulamalarının sürekli olarak ön planda
tutulması sağlandı.
3. Proje okulunda yangın ve güvenlik, okul yemekhanesi/kantini, okul
servisi, çevre sağlığı ve temizliği, hayvan koruma, konularında belediye hizmetleri gönüllerinin yapmış olduğu denetim ve kontroller ile
sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile katma değer sağlandı.
4. Bilecik Belediyesi hizmet alanında proje okulunda eğitim göre toplam 250 çocuk üzerinde projemiz ile farkındalık sağlanmış oldu.
5. Belediye Çocuk Akademisinden alanlarına göre eğitim alan 25
çocuk Fahri İtfaiyeci 11 çocuk Fahri Zabıta ve 10 çocuk Fahri Ekolog
unvanı alarak Bilecik Belediyesinden resmi kimlik kartı almaya hak
kazandı.
6. Proje ortaokulunda görev yapmakta olan 2 idareci ve 1 sivil savunma personeli ve diğer gönüllü öğrenmelerle birlikte toplam 7 öğretmene Belediye Akademisinde tüm alanlarda itfaiye, zabıta ve ekoloji
farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri ve sertifikaları verildi.
www.skb.gov.tr

7. Projemiz ile çocuklardan ve gençlerden başlamak üzere hedef grubun aileleri ve sosyal çevreleri ile birlikte, Bilecik İli genelinde hedef
grubun çarpan etkisi ile belediye hizmetleri, yangın güvenliği, kantin/
gıda kontrolleri, servis taşıtlarının güvenliği ve sağlıklı ve temiz çevre
bilinci, hayvan sevgisi, doğal kaynakların korunması, israfının önlenmesi ve ekoloji konularında bilinçlendirme sağlanmıştır.
8. Projemiz ile çocuklarda sorumluluk bilinci arttı
9. Projemiz ile çocuklarda özgüven artışları tespit edildi.
10. Projemiz ile çocuklar gelecek planlamalarını daha ciddiye alarak
yapmaya başladı.
11. Projemiz ile Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 20
Kasımda 2016 tarihinde kurulan Çocuk Hakları Masası işlevini artırdı.
Projemizde görev alan gönüllü çocuklar hafta sonları çocuk hakları
masasında görev alarak çocuk hakları çalışmaları için, çocukların temsil edilmesi görevini üstlenmiş oldu .
12. Projemiz ile gönüllü çocukların ailelerinin çocukları üzerindeki
güvenleri arttı ve baskıları azaldı.
13. Projemiz ile okul yemek şirketi, servis hizmetleri şirketleri ve çevre
hizmet sağlayıcılar denetim ve kontrol altında bulundukları için firmaların çalışanları üzerinde farkındalık ve bilinç oluştu. Aynı zamanda
sürekli denetim ve kontrol ile sürekli iyileştirme sağlanmış oldu.
14. Projemiz kapsamında gönüllü öğrencilere ve okul personeline
hijyen, gıda güvenliği, doğal kaynakların korunması ve enerji yönetimi, bitki ve hayvan sağlığı,bina ve taşıt güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verildi. Böylece yapılan her iş prosesinin
sağlık ve güvenlik koşulları çerçevesinde yapılması sağlandı (260 kişi).
15. Projemiz kapsamında veliler üzerinde farkındalık sağlamak üzere
toplam 29 veliye ergenlik sorunları, bağımlılık, sağlıklı yaşam konularında eğitimler verildi.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Projemiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 5 ve 12-17
‘inci maddelerini referans alarak şekillenmiştir. Ayrıca çocuk dostu
şehrin yapı taşlarından 1. çocuk katılımını yapı taşını gerçekleştirmiştir. Projemiz Eylül 2016 tarihinden itibaren UNICEF Türkiye tarafından
takip edilmektedir. UNICEF’in 25-26 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da
düzenlemiş olduğu “Belediyelerarası Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı”nda projemizin sunumu Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz
tarafından yapılmış olup, çocuk katılımında örnek belediye uygulamaları arasında tanımlanmıştır.
Stratejik Plandaki Yeri:
SKB Misyonumuzda; yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara
saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak.
SKB Vizyonumuzda; kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak. Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda
amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı
çağdaş kentler yaratmak.
BİRLİĞİN İLKELERİ:
• Paydaşların memnuniyeti sağlamak
• Yönetim ve planlara katılımı sağlamak, tarafsızlık
• Fırsat eşitliği, ön koşulsuz yararlanma
• Hakça paylaşım, toplumsal katılım
• Yasalara bağlılık, yaşam kalitesini arttırmak
• Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek
• Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak, şeffaf yönetim
• Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması

www.skb.gov.tr
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STRATEJİK AMAÇ 1

SAĞLIK GELİŞİM PLANINDAKİ YERİ :

Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler
yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek
ortak projeler geliştirmek. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan
insanların Sağlıklı Şehirler Hareketinin sonucunda, sosyal, ekonomik,
fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak.

Şehir sağlığı planının üretilmesi bir şehrin sağlık vizyonunu ve bunun
elde edilmesi için şehrin amaçladığı adımları ortaya koyar. Şehirdeki
herkese şehrin sağlığa verdiği önemi gösterir ve şehrin değerleri hakkında güçlü bir sinyal verir. Bir şehir sağlığı planının üretimi, ilgili tüm
sektörlerin ve hükümet temsilcilerinin şehrin insanları ile birlikte çalışmasını gerektiren bir süreçtir. Bir şehir sağlığı planının geliştirilmesinin
çok sayıda başka faydası vardır:

Hedef 7: Gençlerin sağlığı: gençler için destekleyici, güvenli fiziki,
sosyal ve ekonomik çevrelerin oluşturulması için çalışılacaktır.

• Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön verir ve Herkes İçin
Sağlık vizyonuna pratik bir ifade kazandırır;

Hedef 11: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Azaltılması: Tüm üye şehirlerde, sağlıklı toplum politikaları sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme ilkeleri ve stratejilerinin tam bir toplum katılımıyla uygulanmasına
odaklanacaktır.

• Entegre yaklaşımların ve şehirdeki çeşitli sektörler tarafından gerçekleştirilen tüm sağlık faaliyetlerinin ve sağlıkla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun gelişimini kolaylaştırır;

Hedef 13: Şiddet ve Kazalar Sonucu Yaralanmaların Azaltılma: Kamu
politikalarında, yaşam ve çalışma ortamlarının güvenli olmasına, kazalara ve şiddete neden olan etkenlere yönelerek, sosyal uyumla ilgili
konulara öncelik verilecektir. Tüm sektörlerin, kazaların ve şiddetin
önlenmesine yönelik eylemlerde işbirliği yapması, kurbanlar ve aileleri ile toplum üzerindeki etkileri ve maliyetleri ile ilgilenmesi sağlanacaktır.
Hedef 14 Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerinin
mevcudiyeti, ulaşılabilirlik, elde edilebilirliğinde önemli artış sağlanacaktır. Gıda hijyeni ilkeleri üretimden tüketime kadar tüm gıda zincirine uygulanacak ve tüm sektörler kendi uygulamalarının sorumluluğunu paylaşacaklardır. Mikrobik ve kimyasal gıda kontaminasyonunu
azaltıcı yönetmelikler uygulanacak, gıda hijyeni ve evcil hayvan besleme ile ilgili uluslararası standartlar uygulanacaktır.

• Sağlıkla ilgili gelişmelerin gerçekleşebileceği bir çevre yaratılmasına
yardımcı olur;
• Çeşitli sektörler ve kurumlarda bilincin oluşturulmasını kolaylaştırır
ve karşılıklı bir öğrenme deneyimi olarak hizmet eder;
Prensiplerinde; 4. Toplum Katılımı: Bilinçli, motive edilmiş ve aktif katılımda bulunan toplumlar önceliklerin belirlenmesi, kararların alınması ve uygulanması konularında önemli ortaklardır. Bu yaklaşım insan
kaynaklarını en iyi şekilde kullanır ve bireyleri ve toplumları güçlendirir.
5. Destekleyici Çevreler: Destekleyici fiziksel ve sosyal çevrelerin
oluşturulması planda amaç alınmalıdır. Bu konu sosyal ağlar, ulaştırma, konut ve diğer çevresel konuların yanı sıra ekoloji ve sürdürülebilirliği de içerir.

Hedef 15: Alkol, İlaç ve Tütüne Bağlı Zararın Azaltılması: İnsanların
psikososyal refahını ve yaşam tarzlarını geliştirici, onların yaşam koşullarını düzenlemelerine ve sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı
olacak eğitsel ve müdahaleci stratejiler geliştirilecektir.
Hedef 16: Sağlıklı Ve Güvenli Fiziki Çevre: Su, hava, toprak ve atıkların
sağlığı olumsuz etkileyen mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal zararlı maddelerle kontaminasyonu, ulusal çevre ve sağlık faaliyet planlarında
belirlenen çalışma takvimi ve redüksiyon hızları doğrultusunda, azaltılacaktır. 16 Haziran 2020 yılı sonuna kadar üye belediyelerdeki tüm
ilköğretim okulları ve liselerde aşağıdaki konularda çevre eğitimi faaliyetleri (seminer, tiyatro, film, afiş, broşür, vb. etkinlikler) yürütülecektir:
Hedef 20 : Herkes İçin Sağlık Hususunda Politikalar ve Stratejiler: Herkes için sağlık ilkesi, üye kentlerde, okul, işyeri ve konut gibi mekanlardaki politikalara ve eylemlere motivasyon, esin ve örnek bir çerçeve
sağlayacaktır. Yerel düzeyde sağlık politikası geliştirmek için politika
belirlenmesi, uygulama, izleme ve değerlendirme yapılabilmesi için
bir dizi ana ortaklıklar (kamu ve özel) kurulacaktır. Öncelikleriyle projemiz birebir ilgilidir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projemizin finansal bütçesini tamamı Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
Bütçesi:
Belediye Çocuk Akademisi projemizin Bilecik Belediyesi olarak başlangıç bütçesi yaklaşık 15.000 (onbeşbin) TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansman:
Bilecik Belediye Başkanlığı gönüllü çocukların resmi kıyafetlerinin ve
kimlik kartlarının temin edilmesi, teknik ve teorik eğitimlerinin sağlanması, eğitimcilerin proje ilkeleri doğrultusunda eğitilmesi, gönüllülerin görev yerlerine ve program alanlarına gidiş ve dönüş ulaşımlarının
sağlanması, görev sahalarında ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin
temin edilmesi vb. konularda bütçe finansmanı sağlamıştır.
Proje okulu; proje okulunda yapılan kontroller için gerekli denetim ve
kontrol dokümanlarının temin edilmesi, okulda görev alan öğretmen
ve yöneticilerin eş finansman olarak personel desteğinin sağlanması,
okul binasında, okul servislerinde, okul yemekhanesinde yapılacak
olan her türlü temizlik, bakım-onarım, sürekli iyileştirme konularında
eş finansman olarak bütçe finansmanı sağlamıştır.
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BURDUR BELEDİYESİ
Sürdürülebilir Yaşam İçin Çevre Eğitim
Merkezi

Proje Ortakları:
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

Projenin Amacı :
Burdur Gölü’yle komşu olan Burdur kenti çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Kent genelinde çevre koruma ve temizlik çalışmaları, katı atık
yönetimine ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapılmasına
rağmen halen yeterli düzeyde atık dönüşümü sağlanamamakta ve
özellikle çocuklar yenilenebilir enerji ile uygulamalı olarak tanışmamıştır.
Doğa, insan olmadan da yaşar, ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz görüşüyle Sürdürülebilir Bir Yasam için Çevre Eğitim
Merkezi adını verdiğimiz projemizin özel amacı çevrenin öneminin
ve kirlenmeye neden olan etkilerin bilinmesi, nasıl önlemler alınması
gerektiği, kirliliği oluşturan atıkların toprakta, suda ve havada yarattığı
olumsuz etkiler, atıkların bertaraftı, geri dönüşümü ve yenilenebilir
enerji hakkında eğitimlerin verilmesi ve uygulamaların yapılmasıdır.
Uzun vadeli bir toplumsal farkındalık yaratmayı, her bireye çevre
bilinci kazandırmayı amaçlayan, sürdürülebilirliği amaçlayan bir projedir. Öncelikle çocukların gelişim döneminde çevre kirliliğini teknik
anlamda öğrenmeleri için hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri
görsel, deney ve okullarda göremeyecekleri geniş bilgilendirmelerin
yer aldığı ulaşılabilir ve ücretsiz olacak bir proje amaçlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Başlama Tarihi: 15.04.2016 - Bitiş Tarihi: 05.06.2017

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje alanı Burdur Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ‘dir. Bağlar Mahallesi
Havaalanı Caddesinde bulunan tesis doğa ile iç içe, yeşillik bir alandır.
Binanın bir odası sunum odası, bir odası atölye olarak kullanılacaktır.
Bahçede bulunan alan teknik gezi kapsamında Şirinler Köyü teması
ile eğitim parkı olarak tasarlanmıştır. Ayrıca alanın Atık Su Arıtma Tesisinde bulunması ziyarete gelenler üzerinde farkındalığın artmasını
destekleyici pozitif algı oluşturması beklenmektedir.
Projenin içeriği, uygulanan etkinlikler, sunumlar, çizgi filmler, animasyonlar ile Türkiye ‘de başka bir örneği bulunmamaktadır.
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Günümüzde çevre, geri dönüşüm, yeşil enerji konuları sık sık gündeme gelmekte, bu konular üzerine projeler geliştirilmekte, kafamızı çevirdiğimiz her yerde ‘’Geri Dönüştür’’, ‘’Yeşil Enerjim’’ vb. ilanlara,
reklamlara, bilbordlara rastlanmaktadır. Daha önceden Belediyemiz
tarafından düzenlenen eğitimlerde bahsi geçen konuların özellikle
7-12 yaş grubu çocuklarda tam anlamıyla kavranmadığı görülmüştür.
Çocuklar okullarda teorik olarak gördükleri bu konuları pratikte uygulama imkanları bulamamaktadırlar. Çevre Eğitim Merkezi ile çocuklar
konuların materyallerini inceleyip konu ile ilgili etkinlik yapma fırsatı
yakalayacaklardır.
Çevre Eğitim Merkezi ile sağlanacak farkındalık ve eğitim sonucunda
gelecek kuşakların daha sağlıklı çevrede yaşamlarına olumlu etki yapacaktır.

Atık yönetiminin en önemli ayaklarından olan geri dönüşüm; değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal yöntemler
ile ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil
edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Atıkların çevreye zarar vermeden
bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi
de yakından ilgilendirmektedir. Geri dönüşüm uzun vadede verimli
bir ekonomik yatırım olarak görülmektedir. Doğal kaynakların hızla
tükenmesine bağlı olarak üretim sürecinde kullanılan hammadde
arzının azalması ve buna bağlı olarak maliyetinin artması sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Sektörlerin hammadde
ihtiyacının bir bölümünün geri dönüştürülebilen ve ekonomik değeri bulunan atıklardan karşılanması sürdürülebilirliğin sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Etkin bir geri dönüşüm sistemi,
hammadde ve ara malı ithalat bağımlılığı yüksek olan sektörlerde bu
bağımlılığı azaltıcı yönde yapacağı etkiyle de sürdürülebilir ekonomik
büyümeye katkı sağlayacaktır. Çevresel bir sorun olan, bertaraftı için
finansal kaynak gereken ve üretim için önemli bir girdi olan atıkların;
istihdam oluşturma, etkin doğal kaynak kullanımı, ekonomik fayda ve
çevresel iyileştirme gibi alanlarda sağlayacağı avantajlar da göz önüne alındığında, geri dönüşümün ulusal refahın arttırılmasında sahip
olduğu büyük potansiyel göz ardı edilemez duruma gelmektedir.
Bunun yanında çevre ile barışık hammaddesini doğadan karşılayan
(rüzgar,güneş vb.) yeşil enerjide sürdürülebilir yaşamın ayrılmaz bir
parçası olarak çevre konusu ile kontamine olmuş durumdadır. Böylece kent ve çevresinde yaşayanlara sürdürülebilir sağlıklı gelişim planı
hedeflenerek yaşam kalitesinin arttırılması için adım atılmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kurumumuz çevre konusunda eğitimler vermeyi kendine hedef olarak koymuştur. Burdur Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, Stratejik
Alan 3-3. Faaliyeti Çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması konularında eğitim kurumlarına ve ilgili kuruluşlara eğitim
seminerlerinin düzenlenmesinin sağlanması olarak belirlenmiştir.
Burdur Belediyesi’ne ait Atık Su Arıtma Tesisi, İleri Biyolojik Atık Su Tesisinin açılması ile atıl duruma geçecektir. Hem bu bölgenin değerlendirilmesi hem de süregelen eğitimlerin farklı bir boyut kazandırılmasını sağlayacak olan çevre eğitim kompleksi kurumumuz tarafından
devamlı desteklenecektir.
Doğal kaynakların ve bu kaynakların kendini yenileme kapasitesinin
sınırlı olduğu göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde atık yönetiminde ve enerji de; geri dönüşüm ve
geri dönüşümün sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri ön plana çıkmaktadır.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
( BAKA)
150.000,00 TL
( BELEDİYE) 50.593,00 TL
TOPLAM
200.593,00 TL

www.skb.gov.tr

2005

SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ
Sağlık Kart

Sadece sağlığı risk altında bulunan insanlar değil, tüm yerel toplum
dikkate alınmalıdır. Sağlığın sosyal tabakalarının arasındaki eğimi
azaltmak için alınan aksiyonların evrensel, aynı zamanda en dezavantajlı kesimin ihtiyaçlarıyla da orantılı olması gerekmektedir. Sağlıkta adalet ve sağlık gelişimi konuları, sağlıkta eşitsizlikleri yaratan
sosyo-ekonomik eşitsizliklerin daha fazla yerleşmemesi için daha
güçlü bir şekilde gündeme getirilmelidir. Çankaya Belediyesi; Sağlıklı
Kentler Birliği’nin “Herkes için sağlık, sağlıkta eşitlik” ilkesi çerçevesinde; sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sağlıkta fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, Başkentteki özel sağlık kuruluşlarından alınan
sağlık hizmetlerinde %50’ye varan indirimlerden yararlanma imkanı
sağlayan “Sağlık Kart” uygulamasını başlatmış bulunmaktadır.

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını “yalnızca hastalık ya da
sakatlık durumunun olmayışı değil; ruhen, bedenen ve sosyal yönden
tam bir iyilik hali” şeklinde tanımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerde sağlık, tüm bireylerin doğuştan sahip olduğu sosyal bir hak olarak vurgulanmaktadır.
Kişisel sağlığın korunması, toplum sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için; eğitim, gelir düzeyi, bireylerin sağlıklarını geliştirmeye
yönelik tutum ve davranışlar sergilemesi gibi kişisel durumların yanı
sıra akılcı sağlık politikalarının geliştirilmesi, kaliteli ve erişilebilir sağlık
hizmeti üretilmesi, kaynak dağılımı ve kullanımında hakkaniyetin sağlanması önemlidir.
Bu noktada; yasal düzenlemelere bağlı kalarak, kaliteli ve etkili şekilde
sunulan sağlık hizmetine bireylerin ihtiyaç duydukları anda adil bir
şekilde erişebilmelerine mani olan, dezavantaj yaratan durumların
ortadan kaldırılması ‘sağlıkta eşitlik’ olarak tanımlanabilir. Sağlık alanındaki eşitsizliklerle mücadele, yalnızca en zayıf gruba yönelik bir
politika veya program değildir. Şehir nüfusunun tamamının sağlığını arttırmak hedeflenmelidir. Şehirde yaşayan, çalışan veya şehirden
sadece geçmekte olan insanların tamamı, sağlıklı yaşamdan direk
olarak yararlanan ve sağlığı yaratan etmenler olmaları dolayısıyla bu
meselelerin odağında bulunmaktadırlar.
www.skb.gov.tr

Proje ortağı olan özel sağlık kuruluşları:
1. Özel Çankaya Yaşam Hastanesi
2. Dünya Göz Hastanesi
3. Liv Hospital
4. Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
5. Minesera Aldan Hastanesi
6. Avrupa Göz Hastanesi
7. Medicana
8. Özel Ankara Cerrahi Tıp
9. Özel Ortadoğu Hastanesi
10. Özel HRS Kadın Hastanesi
11. Özel Doğal Hayat Polikiliniği
12. Özel Natomed Hastanesi
13. Özel Kudret International Hospital
14.Kudret Göz Hastanesi
15.Özkaya Tıp Merkezi
16. Bayındır Hastanesi
17. Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
18. Centrum Tüp Bebek Merkezi
19. Doğa Tıp Bebek Merkezi
20. Özel Elitya Polikliniği
21. Denge Tıp Labaratuvaru Ve Tıbbi Görüntüleme Müessesesi
22. Özel Ankara Umut Hastanesi
23. İlgi Göz Hastanesi
24. Özel Çankaya Hastanesi
25. Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi
26. Maxtone İşitme Merkezi
27. Özel Tandoğan Tıp Merkezi
28. Özel Viromed Labarotuvarları
29. Özel Medipark Tıp Merkezi
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Projenin Süreci :
Sağlık Kart uygulaması, 7 Nisan 2017 tarihinde “Dünya Sağlık Günü”nde, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu’nun da katılımıyla, özel sağlık
kuruluşlarıyla yapılan protokol imza töreninin hemen ardından gerçekleşen dağıtım ile başlatılmıştır.
Çankaya’da yaşayan ya da ticari faaliyette bulunan herkes, Çankaya
Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri ya da Bahar Evlerine nüfus cüzdanıyla başvuru yaparak Sağlık Kartı edinebilir. Uygulamadan yararlanmak için herhangi bir koşul aranmamamktadır.
Sağlık Kartın geçerli olduğu özel sağlık kuruluşlarında; muayene, tahlil-tetkik ve tedavi gibi temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, robotik
cerrahi ile obezite ameliyatı, koroner anjiyo, tüp bebek uygulaması,
check-up gibi pek çok hizmette de indirimli olarak erişim imkanı sağlanmıştır.
Sağlık Kart uygulamasına protokolle katılan özel sağlık kuruluşları
ile kurulan işbirliğinin kapsamı yalnızca sağlık hizmetlerinde indirim
sağlamakla sınırlı kalmamakta aynı zamanda, Çankaya Belediyesi’ne
bağlı Çankaya Evleri, Bahar Evleri gibi birimlerde sürdürülen şeker
ölçümleri, tansiyon ölçümleri, göz muayeneleri, üreme ve kadın sağlığı eğitimleri, madde bağımlılığı, ana-baba eğitimleri ile de toplum
sağlığına bütüncül bir yaklaşımla kalıcı katkı sağlamak amacıyla genişletilmektedir.
Bu kapsamda Sığınma Evinde yaşayan kadınlara yönelik psikolojik
destek, çocuklarına yönelik ise beslenme eğitimleri ile engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz check-up uygulaması planlanmış bulunmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Projenin başlangıç tarihinden bugüne Sağlık Kart 20.000 kişiye ulaştırılmıştır. Toplam 50.000 kişiye ulaştırılması hedeflenmektedir. Proje
henüz bir yılını doldurmadığından Sağlık Kart kullanımına dair sayısal
veriler henüz netlik kazanmamıştır.
Ancak işbirliği yapılan özel sağlık kuruluşlarından gelen bildirimlere
göre; 4 aylık süre içerisinde kartın kullanımı yaygınlık kazanmış durumdadır.
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Toplumun tam iyilik halinin sağlanması her yönden sağlıklı bireyler ile
mümkündür.Çankaya Belediyesi; sağlık alanındaki mevcut durum ve
potansiyel arasındaki eksikleri azaltmak için doğrudan ilişkiler kurabilecek bir proje olarak sunduğu Sağlık Kart uygulaması ve beraberinde
gerçekleştirilen farkındalık eğitimleri ve ölçümler ile bireylerin sağlıklı
olma kapasitelerini tam olarak yerine getirmeleri için koşullar yaratmak konusunda sorumluluk almaktadır. Bu da uzun vadede toplumun tam iyilik haline kalıcı katkı sağlayacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı “Amaç-3: Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim Vermek ”
- Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve düzeyli yaşamı sağlamak için Çankaya’nın
kent sağlığı profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilebilir
sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimi kucaklayan
ve eşit hizmet götüren program ve projeler uygulanacak, toplumsal
dayanışma Çankaya’nın her noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız
bırakılmayacaktır.
Hedef 3.11: Sağlıklı Kent İlke ve Politikalarını Hayata Geçirmek, Sağlıklı
Kentler Birliği’nde Etkinliği Artırmak
- Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ve Sağlıklı Kentler Birliği Projesi’nin 6.
Fazı kapsamında yer alan “sağlıkta eşitlik” hedefi doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik faaliyetler hayata geçirilecek.
İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını
sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmelerini gerçekleştirmek için uygulamaya sokulan
Sağlık Kart projesi Çankaya Belediyesi’nin çalışma ilkelerinin göstergesi olan Stratejik Plan ve hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir
performans göstergesi olacaktır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmakta olup toplam maliyeti 43.000 TL’dir.

www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Ailemi Seviyorum

Proje Ortakları:
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve gönüllüler

Projenin Süreci :
Projenin Amacı :
- Boşanma oranının diğer illere göre daha yüksek olduğu ilimizdeki
boşanma sayısını azaltmak,
- Herkesin kendini güvende hissettiği, huzurlu ve mutlu bir aile ortamı oluşturmak,
- Aile içi iletişimi arttırmak,
- Güçlü aile bağları ve huzurlu bir toplum oluşturmak,
- Toplumsal ve aile değerlerimizin geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesini sağlamak, ailenin daha sağlıklı süreçlerle işleyişini sağlamak,
- Eğitim seminerleri ve konferanslarla birey ve toplum bilincini arttırmak,
- Yeni evlenecek çiftlere uzmanlar tarafından verilen eğitimle, uzun ve
sağlıklı evliliğin sırlarını aktarmak,
- Danışma merkezleri ile aile içi sorunlara çözüm yolları üretmek,
- Bebeklerin sağlıklı bireyler olarak doğmalarını sağlamak,
- Sağlıklı aile yapısı oluşturmak,
- “Mutlu Aile Güçlü Toplum” anlayışı ile aile ve toplumu oluşturan tüm
bireyler projemizin hedef kitlesi kapsamındadır.

www.skb.gov.tr

Türkiye’de en fazla boşanma oranına sahip kentin Denizli olması nedeniyle 2009 yılında bir anket çalışmasının sonuçlarına göre bir yol
haritası çizilerek çalışmalara başlanmıştır. Denizli’deki pek çok kurum
ve kuruluş projeye destek vermektedir.
Proje içeriğinde; evlilik okulu, eğitim seminerleri, kadın dayanışma
merkezi, el emeği pazarı, aile hakemliği, tv programları, web sitesi,
yazılı ve görsel basın gibi çalışmalardan oluşmaktadır.
Proje sürecinde gelen sorunların incelenmesi sonrasında; hamilelik
ve sonrasında yaşanan sıkıntıları azaltmak için 2016 yılında hamilelik
okulu açılmıştır.
1-Evlilik Okulu “Mutlu Aile, Güçlü Toplum
Evli ve evlilik hazırlığında olan tüm çiftler için hazırlanmıştır. Haftada 4
saat toplam 16 saatlik eğitim sonunda sertifika verilmektedir. Eğitime
katılıp sertifika alana yeni evlenecek çiftlere nikah salonu %50 daha
az ücret ödemektedirler.
Eğitim süresince evlilikte yaşanabilecek sıkıntılar, aile ekonomisinin
oluşturulması, stresle başa çıkma yöntemleri, hukuki haklar ve cinsellik gibi konularda psikolog ve din görevlileri tarafından eğitimler
verilmektedir.
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Eğitimin içeriğinde:
• Evlilik nedir, evliliğe hazırlık ve evliliğin ilk yılları,
• Evleneceğiniz kişiyi ne derecede tanıyorsunuz?,
• Evlilikle ilgili beklentiler, evliliği tehlikeye atan düşünceler,
• Evlilikte iletişim,
• Stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü,
• Çatışma çözme yolları, sevgi hesabını arttıran eşinizle yapılabileceğiniz etkinlikler gibi konular detaylı olarak anlatılmaktadır…
2-Hamilelik Okulu “Bilinçli Anneler, Sağlıklı Nesiller
Anne adaylarının gebelik başlangıcından doğuma kadar olan süreci
sağlıklı bir biçimde tamamlamaları, doğum ve sonrasındaki dönemlerde anne ve çocuk sağlığı açısından bilinçli bir süreç geçirmeleri
amaçlanmaktadır.
Anne adaylarına; uzman doktorlar tarafından 3 hafta 12 saatlik eğitim
verilmektedir.Ayrıca spor uzmanları tarafından 9 ay boyunca haftada
2 gün hamilelik pilates eğitimleri verilmektedir.
Eğitimlerde doğumu kolaylaştırıcı vücut egzersizleri, nefes alma ve
rahatlama teknikleri verilmektedir. Ücretsiz olarak düzenlenen kursa
hamile kadınlar eşleri ile birlikte katılabilmektedir.
Eğitimde;
• Gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler,
• Gebelik izlemleri, rutin yapılan tetkikler ve bağışıklama,
• Gebelikte tehlike belirtileri ve yapılması gerekenler,
• Gebelikte beslenme ve sağlıklı kilo alımı,
• Doğuma hazırlık ve doğum çantasının içinde bulunması gerekenler,
• Yeni doğanın bakımı ve tarama programı,
• Emzirme eğitimi,
• Anne sütünün bebeğe ve anneye faydaları, emzirme döneminde
beslenme,
• Bebeklik ve çocukluk dönemindeki aşılar konularında öneriler verilmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılı stratejik planında yer alan
aşağıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak “Ailemi
Seviyorum” projesi hazırlanmış ve sürdürülmektedir.
Sosyal Refah Ve Dayanışma
Stratejik Amaç 5: Toplumsal bütünleşmenin sağlanması, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve kırılganlığın engellenmesi
Hedef 5.1. Dezavantajlı grupları desteklemek ve toplumsal yaşamla
bütünleşmelerini sağlamak

Elde Edilen Sonuçlar Ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
• 2012 yılında Yerel Yönetimler Sempozyumunda 127 belediyenin katıldığı proje yarışmasında birincilik ödülü aldı.
• Evlilik okulundan 587 çift mezun olmuştur. Evlilik okulu 33. dönem
mezunlarını vermiştir
• Projeye katılan 170 çift aile hakemleri ve danışmaların yardımıyla boşanma davalarından vazgeçip, yeniden birleşmişlerdir.
• Denizli genelinde boşanma oranı %2,5 azalmıştır.
• Proje devam ederken hamilelik okulu ihtiyacı tespit edilmiştir.
• Hamilelik okulunda 7.dönem tamamlanmış olup 200 kişi eğitim almıştır.
•Projemiz tüm hızıyla devam etmektedir.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Ailemi Seviyorum kapsamında yapılan eğitimler gönüllüler tarafından verilmektedir, diğer tüm etkinlikler ve eğitim malzemeleri Denizli
Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilmektedir.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar “Ailemi Seviyorum” projesi için yaklaşık 500 bin TL bütçe harcaması gerçekleştirmiştir.
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Bilgi Evleri

Proje uygulamaların amacına göre imalatı yapılması için süreç Büyükşehir Belediyemiz tarafından kontrollü şekilde tamamlanmıştır. Bu
süreç zarfında 9 adet il merkezinde ve 17 adet ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 36 adet Bilgi Evi projemiz bulunmaktadır. Bunların
8 adetinin yapım işi tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur.

Projenin Amacı :
Projemiz gençlerimizin eğitim, kültür, sanat, edebiyat ve spor alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere daha kolay bir şekilde, huzurlu ve güvenli ortamlarda ulaşmalarını sağlamak, kişisel birikimlerini
yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü
ve şehirde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici
olmaktan çıkıp, aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, milli
ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma ve insanlığa
faydalı, azimli ve cesur bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Bilgi Evleri gençlerin ve çocukların toplum temelli uygulamalarını içeren mekân içi eğitim veren yerlerdir. Kişinin bağımsız düşünme ve
muhakeme becerilerinin gelişmesi, zorluklar karşısında yılmaması,
sosyal becerilerinin gelişmesinde ve kişiler arası iletişimin yoğun olarak kazanım edinildiği sosyal aktiviteler arasındadır.

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Projenin Süreci :
Bilgi Evleri Projesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında ilk ihalesi yapılmıştır. Projemizin yapım aşamaları yaklaşık olarak
28 ay sürmüştür.
www.skb.gov.tr
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Gençlerimizin sosyalleşmesi, eğitim seviyelerinin artırılması, dezavantajlarını azaltıp, sosyal entegrasyonun ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının, sağlıklı yaşam seviyelerinin artısının sağlanması
faaliyetleri şehir genelinde hedeflenmektedir. Tüm bunların yanı sıra
engelli gençlerimizin topluma tekrar kazandırılması için gerekli çalışmalar ve hizmetler yürütülmektedir.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi 16.000.000,00 TL olup, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
tarafından finanse edilmektedir.

www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Fuar Merkezi

Projenin Süreci :
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 05.08.2015 tarihinde ihalesi
yapılan Fuar Merkezi Yapım İşi 15.09.2015 tarihinde yüklenici firma ile
sözleşmesi imzalanmış 18.09.2015 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak
fiilen işe başlanmıştır. İmalatların sürdürüldüğü fuar merkezi yapım işi
Ekim 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin Amacı :
1. Bölge ekonomisine katkı sağlamak,
2. Bölgenin ekonomik gücünün rekabet edebilirlik seviyesine yükselmesini sağlamak,
3. Sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda bulunmak,
4. Erzurum İli özelinde bölgenin uluslararası arenada var olan konumu etkinliğini güçlendirmek,
5. Fuar vasıtasıyla kültürel ve ekonomik diyalogların gelişmesini sağlamak,
6. Erzurum’da işsizliğin azalmasına katkı sağlamak.

Proje Ortakları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı – (KUDAKA)

www.skb.gov.tr
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
1. Yılda 12 adet ulusal ve/veya uluslararası fuar düzenlenmiş olması
beklenmektedir.
2. Bölge ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.
3. Fuar alanı dikkate alınarak ortalama 150 firmanın fuara katılacağı,
katılımcı sayısının her yıl %5 artacağı öngörülmektedir.
4. Fuar Merkezi inşasının tamamlanmasının ardından İl genelinde en
az üç yeni fuar organizasyon şirketi kurulması beklenmektedir.
5. Kentte otel ve konaklama kapasitesinde artış olacaktır. Bu artış kapasitesini karşılamak üzere proje ile birlikte Erzurum İlinde 2 adet turistik otel yatırımı yapılması beklenmektedir.
6. Erzurum’un dış ticaretinde %10 artış olacağı beklenmektedir.
7. Bölgenin dış ticaretinde %5 artış olacağı beklenmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Söz konusu proje sadece bir fuar merkezi yatırımı olarak kalmayıp
bölgedeki tüm yatırımları da etkileyecek bir itici güç olacaktır. Bölgede yatırımı olan ancak mevcut koşulları itibariyle fuar tanıtımlarını
ikinci plana atmak durumunda olan firmaların/işletmelerin vizyonlarını geliştirmek, uluslararası rekabet ortamında ayakta kalabilmelerini
sağlamak misyonunu da taşımaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
49.833.075,63 TL olan proje bütçesine 4.500.000,00 TL Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hibe sağlanmıştır. Kalan
45.333.075,63 TL Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse
edilmektedir.
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www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

HATAY BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Solar Panelli Engelli Aracı

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Bireyi sıcaktan,soğuktan ve yolda kalmaktan koruyacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Sağlıklı Yaşam

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Engelli aracı hariç Panel, Şarj regülatörü,
steep up converter diğer aksamları ile toplam 1.500,00.-TL.

Projenin Amacı :
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile güneş enerjisi ile
çalışması sağlanan engelli araç tasarımı;
Güneşten, yağmurdan ve en önemli faydası araç yolda giderken şarjın bitmesi durumunda engelli bireyin yollarda kalma endişesinin ortadan kalkmasıdır.
Kısa bir bekleme ile araç şarj olup yoluna devam edebilmesi amaçlanmıştır.

Proje Ortakları:
Elk. Müh. Ali Can Albak, Elk. Elktr. Müh. Ümit Çolakoğlu ve Elk. Elktr.
Tek. Hüseyin Süner

Projenin Süreci :
Araç ve malzeme temininden sonra iki gün içinde montajı yapılmıştır.
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

İNEGÖL BELEDİYESİ
Aile Danışma Merkezi Ve Engelliler
Gündüz Bakım Evi

Birinci fayda engelli bireylere eğitim desteği sağlanarak topluma
kazandırma, kişisel becerilerini geliştirme ve ortaya koyma bununla
birlikte özgüvenlerini kazandırmasıdır. İkinci fayda ise engelli bireylerin ailelerine yönelik kendileri için boş zaman kazandırmasıdır. Bu
yönüyle hem engelli bireye hem de aileye yardımcı olunması hedeflenmiştir.
Aile Danışma Merkezi ve Engelli Gündüz Bakım Evi merkezinde ortaya konulan diğer amaç ise aile mefhumun korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak; evlilik öncesi danışmanlık, bireysel danışmanlık,
anne-baba-çocuk iletişimi, aile danışmanlığı, ergenlik dönemi iletişim
konularında destek sağlayarak aile bağlarının güçlenmesine yardımcı
olunmasıdır.

Projenin Amacı :
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireyler toplumun
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Son rakamlar, ülkemizde 9
milyona yakın engelli vatandaşımız olduğunu göstermektedir. Bu da
demektir ki; Türkiye’de yaklaşık her 8 kişiden biri kısıtlayıcı engelliliğe
sahiptir. Toplumun, böylesi yüksek bir oranda içinde barındırdığı bu
bireylerimiz de, elbette, tüm diğer bireylerle eşit haklara sahip olmalıdırlar. Engelli meselesi, sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir
hak ve adalet meselesidir. Engelli vatandaşlarımız da, eşit muamele,
itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası
olma gibi haklara sahip olmalıdırlar. Yerel Yönetimler olarak bizim
üzerimize düşen görev ise, engelli vatandaşlarımıza bu haklarından
faydalanmaları için imkân ve fırsatlar sağlamak olmalıdır. Bu noktadan
hareketle İnegöl Belediyesi özellikle eğitim yaşını geçmiş, herhangi
bir rehabilitasyon ve eğitim kurumuna kayıtlı olmayan engelli bireylerin de topluma kazandırılması, engelli bireye sahip ailelerin yaşadığı
sıkıntıların hafifletilmesi ve bu ailelere danışmanlık hizmeti verilmesi
hedefiyle Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi projesini hayata geçirmiştir. Bu merkezimizde yapılan çalışmalarda iki temel unsur ön plana çıkmaktadır.
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Proje Ortakları:
Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi İnegöl Belediyesinin kendi imkanları dahilinde yapmış olduğu bir proje olması
sebebiyle proje ortağı bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr

- Engelli aileleri verilen hizmet sayesinde yavrularını güvenli ellere
teslim etmenin verdiği rahatlıkla bireysel işlerini kolaylıkla yapma imkânına kavuşmuşlardır.
- Günümüz gençliğinin en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığıyla da mücadele eden Aile Danışma Merkezi’nde hem madde
bağımlısı olan bireylere hem de bağımlı ailelerine uzman sosyoloğumuz aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede danışmanlık verilmektedir.
- Toplumun mihenk taşı olan aile kurumunun teknolojik ve ekonomik
unsurlar başta olmak üzere geçirdiği sarsıntılar ya da yıkımlara karşı yeniden sağlam bir yapı üzerine inşa edilmesi noktasında uzman
sosyolog eşliğinde verilen danışmanlık hizmeti de, özel yavrularımıza
ve ailelerine tedavi süreçlerini desteklemesi açısından önemli yere
sahiptir.

Projenin Süreci :
Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi projesi için
düşünülen İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi’nde yer alan tarihi konak
korumalı bir yapı durumunda olduğu için süreç binanın kamulaştırılmasıyla başlamıştır. Kamulaştırmanın ardından İnegöl Belediyesi
tarafından hazırlanan restorasyon projesi çerçevesinde 01 Nisan 2015
tarihinde yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Yapı sivil mimari örneği
olup, Bursa Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeye göre restore edilmiştir. Restorasyon çalışmalarının ardından binanın içi engelli
bireylerin kullanımına uygun şekilde tefriş edilmiştir. Restore edilerek
yeniden hayat bulan 121 yıllık tarihi konak 05 Nisan 2016 tarihinde
Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi olarak İnegöl
halkına hizmet vermek üzere açılmıştır.

- Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirilen projede yeni evli çiftlere,
gençlere, yaşlılara kısaca aileyi oluşturan tüm gruplara danışmanlık
hizmeti verilerek toplumsal sorunlar önlenmiş ve ailede çatışmalar
sonucu oluşabilecek felaketlerin önüne geçilmiştir.
- Ayrıca proje hayata geçtiği bina ile de ilçemizde bulunan tarihi
konakların yaşatılması, gelecek nesillere taşınması ve gençliğimize
tarihimizin ve değerlerimizin tanıtılması hususunda bir örnek teşkil
etmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik Alan 6. Sosyal hayat ve sosyal belediyecilik
Amaç 6.1. Engelli vatandaşların kentsel yaşama katılımını sağlamak
Hedef 6.1.2. Engelli vatandaşlara yönelik Sosyal Yaşam Merkezi ve
Gündüz Bakım Evi açmak
Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi yukarıda belirtilen İnegöl Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik
Alan ve Hedefler doğrultusunda 2016 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- İnegöl Belediyesi, Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım
Evi projesiyle engelli bireyleri toplumdan soyutlama yerine onların
hayatın birer parçası olduğu gerçeğini göstermiş ve bu yönüyle pek
çok STK ve kamu kurumuna ilham kaynağı olmuştur.
- Bu proje engellilere, engelli ailelerine ve aile kurumunu korumaya
yönelik verilen hizmeti aynı çatı altında birleştirmesi ile Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirmiştir.
- İnegöl Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projede özel çocuklarımızın bakımevi ile kendilerini rahat ve samimi hissettikleri sıcak bir
yuva ortamında okuma, yazma, resim, müzik, vb. aktivitelerle günlerini mutlu geçirmeleri sağlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje Bütçesi : 680.000 TL
Finansmanı : Aile Danışma Merkezi ve Engelliler Gündüz Bakım Evi
projesinin bütçesinin tamamı İnegöl Belediyesi’nin öz kaynaklarından
karşılanmıştır.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İSEÇOM Gelişimsel Yetersizlikleri Olan
Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Müdahale Projesi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSEÇOM GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİ OLAN ÇOCUKLAR
İÇİN ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2017

Bu kapsamda;

İSEÇOM GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİ OLAN ÇOCUKLAR
İÇİN ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROJESİ
0-72 ay gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve aileleri
için, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış erken müdahale
programlarının uygulandığı, standardize tarama ve
değerlendirme ölçekleriyle desteklenmiş, aileyi sürece
aktif olarak dahil eden, Engelliler Müdürlüğüne özgü
bütünlükçü bir rehabilitasyon modelidir.

- Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler
Rehabilitasyon Çalışmaları
o Erken Tespit ve Gelişim Değerlendirme
o Bireysel ve Grup Rehabilitasyon Çalışmaları
o Çocuk ve Aileye Yönelik Bireyselleştirilmiş Aile-Çocuk Hizmet Planı

Aile Seminerleri

- Gelişimsel yetersizlik riski altında bulunan çocukların tespit edilmesi,
- Gelişimsel yetersizlik riski altında bulunduğu tespit edilen çocukların tanı konma sürecinde vakit kaybetmeden ihtiyaç duydukları eğitimleri almaya başlamalarının sağlanması,
- Gelişimsel yetersizliği olan ya da gelişimsel yetersizlik riski altında
bulunan çocukların gelişim düzeylerinin arttırılması,

o Gelişimsel Gerilik Alanına Özel Seminer Başlıkları

Müfredat Çalışması ve Uygulama Kılavuzları
o İSEÇOM Modeline Özel Müfredat Kitapçığı
o Kurumsal ve Aileye Yönelik Uygulama Örnekleri

Personele Yönelik Süpervizyon Desteği
o Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı
o Uygulamalı Davranış Analizi Müdahale Programı
o Aile Danışmanlığı Alanlarında Süpervizyon Desteği

Personele Yönelik Erken Tarama Test Eğitimleri
o DENVER II
o GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
o TEDIL Türkçe Erken Dil Testi

Personele Yönelik Değerlendirme ve Program Oluşturma
Test Eğitimleri
o M-CHAT Otizm Tarama Ölçeği
o GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Aracı-2-Türkçe
Versiyonu ve Diğer Değerlendirme Araçları
Bilgi İçin:

AL
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Bu döküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İSEÇOM GELİŞİMSEL YETERSİZLİKLERİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROJESİ
kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Mülkiyeti: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Ortakları: İSTKA, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü

- Gelişimsel yetersizliği olan ya da gelişimsel yetersizlik riski altında
bulunan çocukların ailelerinin çocuklarının eğitimlerine bilinçli bir şekilde katılımlarının arttırılması,
- Gelişimsel yetersizliği olan ya da gelişimsel yetersizlik riski altında
bulunan çocuklarla çalışan uzmanların erken çocukluk dönemi değerlendirme ve müdahale yöntemlerine hâkim olmalarının sağlanması,
- Gelişimsel yetersizliği olan ya da gelişimsel yetersizlik riski altında
bulunan çocukların ailelerinin gelişimsel yetersizlik ve yasal haklarla
ilgili konulara ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttırılması,
- Bu modelin kullanımının İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Projenin Amacı :
Bu projenin genel amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler
Müdürlüğü bünyesinde, İstanbul genelinde yaşayan 0-6 yaş dönemindeki özel gereksinimi olan ya da ön tanı ile risk altındaki çocuklara ve ailelerine erken çocukluk döneminde erken müdahale hizmeti
sunma modelinden başlayarak bütüncül bir sistem geliştirmek, uygulamak, ulusal ve uluslararası alanda paydaşlarına örnek olmaktır.
Risk altında olan bu grubun yaşam kalitesini yükselterek, akranlarıyla
eşit koşullara gelmelerine fayda sağlayacak, etkisi kanıtlanmış hizmet
altyapısıyla desteklenmiş bütüncül bir rehabilitasyon modelinin geliştirilmesi yaygınlaştırılması ve çocukların hayatında önemli rol oynayan beşeri altyapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
İstanbul’da yaşayan, 0-72 ay döneminde gelişimsel yetersizliği olan
(Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu ve Zihinsel Yetersizlik)
ya da gelişimsel yetersizlik riski altında olduğu tespit edilen çocuklar
ve aileleri projeden doğrudan etkileneceklerdir.

204

www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Süreci :
Esenyurt, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde özel eğitimin okul hizmeti
olarak bütüncül hizmet bağlamında verildiği üç merkezimiz bulunmaktadır. Erken tarama ve değerlendirme, bireysel eğitim, grup eğitimi, kaynaştırma destek eğitimi, ev eğitim programı ve aile eğitimi
verilen hizmetler arasındadır.

- Modelin uygulanmasına ilişkin olarak yeni ve modele özel bir müfredat programı oluşturulmaktadır.
- 26 personel yeni oluşturulan müfredatın uygulama esaslarına ilişkin
eğitim almaktadır.
- 120 adet bireyselleştirilmiş aile-çocuk hizmet planı oluşturulmaktadır.
- 120 çocuk için 3 aylık dilimler halinde gelişim raporları düzenlenmektedir. Her çocuk için proje başında ve sonunda olmak üzere toplamda en az 240 adet gelişim raporu hazırlanmaktadır.
- Model gelişim sürecinde eğitim materyalleri, kılavuzlar ve kitapçıklar
oluşturulmakta ve Türkiye genelinde dağıtımı planlanmaktadır.
- Akıllı Tahta uygulamaları ile çocuklara temel kavram ve becerileri
öğretici İSEÇOM modeline ait bir sistem gerçekleştirilmektedir.
- Toplam 7 adet, farkındalık arttırıcı ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Seminerlerden yaklaşık 500 kişi yararlanması planlanmıştır.
- Yasal haklarla ilgili 3 adet seminer düzenlenmektedir. Seminerlerden
yaklaşık 150 kişi yararlanması öngörülmektedir.

Merkezlerin ekip bünyesinde, çocuk gelişimci, özel eğitim öğretmenleri, psikolog, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, müzik ve spor
eğitmenleri bulunmaktadır. Bu alanda çalışan tüm personelin profesyonel sorumluluk bilincine sahip, güler yüzlü, dinamik, kendini geliştirebilen, yenilikçi olmasına özen gösterilmektedir.
2016 yılı içerisinde İSEM kurumlarında sunulan hizmetlerin her çocuk ve ailesi için nitelik ve ihtiyaç düzeyine göre standartlaşmasının
sağlanması; özel eğitim hizmetlerinin etkinliği dünya üzerinde kabul
görmüş müdahale araçlarının entegre edilmesiyle oluşturulmuş “bütüncül bir müfredat programı” ile bir model haline getirilmesi; çocukların kurumun yanı sıra ev ortamında da yoğun şekilde desteklenebilmesi ve oluşturulacak kılavuzlar aracılığıyla hizmetlerin İstanbul ve
hatta Türkiye geneline yaygınlaştırılabilmesi amaçlarıyla oluşturulan
İSEÇOM “Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocuklar İçin Erken Çocuklukta
Müdahale” projesi ile İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan Çocuk ve Gençlik
Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği kazanılmıştır.

- 9 ay boyunca alanında uzman olan kişilerden danışmanlık alınmaktadır.
- 9 Psikolog, 4 ay boyunca alanında uzman kişiden aile danışmanlığına ilişkin danışmanlık almaktadır. Sonrasında 120 ebeveyne danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- 9 Psikolog, 5 ay boyunca alanında uzman kişiden aile danışmanlığına ilişkin vaka analizleri ve raporlama konusunda danışmanlık almaktadır. Proje sonunda değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
- Proje sonunda modele ilişkin değerlendirmeleri ve modelin geliştirilmesine yönelik önerileri içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Merkezlerde çalışan kişilere bilimsel bakış açısı kazandırmak ve sürekli
kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak da amaçlanmaktadır. Bu
amaçla okul öncesi grupla çalışan personele İSEÇOM projesi kapsamında verilecek eğitimlerle ve iş başı uygulamalarıyla ile nitelik arttırmak hedeflenmektedir.
Proje kapsamında verilen tüm hizmetlerin çocuk ve aile için bireyselleştirilmiş olması temel ilkelerimizdendir. Çocuğun eğitim aldığı diğer
kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olması adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rehabilitasyon merkezleri, anaokulları ve ilçe rehberlik araştırma merkezleriyle işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- İSEÇOM modeli ile İSEM’ e ait kurumlarda uygulanacak gelişimsel
yetersizlik alanında kapsamlı ve bütünleyici bir erken çocuklukta müdahale modeli oluşturulmaktadır.
- İSEM bünyesinde 3 merkezde bir rehabilitasyon modeli diğer merkezlerde yaygınlaştırılmaktadır.
- 26 İSEM personeli erken çocukluk döneminde yapılan testlere ilişkin
sertifikalandırılmaktadır.
- 26 personel ETEÇOM ile UDA/ABA erken çocuklukta müdahale strateji ve yöntem, teknikleri konusunda sertifikalandırılmaktadır.
www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsamakta
olan stratejik planında “Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak” hedefi bulunmaktadır. İSEÇOM - Gelişimsel Yetersizlikleri Olan
Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Müdahale Projesi amaçları ve sunuluşu itibariyle stratejik planda belirtilen hedefle tamamen örtüşmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
İSEÇOM Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali
Destek Programı kapsamında hibe desteği kazanmıştır. Proje toplam
uygun maliyeti 686.498,00 TL’dir.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Bir Yokmuş Bir Varmış
4BǘMLMƵFIƌSMFS
&OƞZƌ6ZHVMBNB
½EàMà

Geri dönüştürülen atıkların %43’ünü kağıt, %27’sini plastik, %12’sini
cam, %8’ini tekstil ürünleri ve %4’ünü metaller oluşturuyor. 1 pet şişe
doğada 400 yılda,1 metal içecek kutusu 10 yılda 1 cam şişe 4000 yılda yok olmaktadır. Doğada bu kadar zor yok olan geri dönüşebilen
atıkları tekrar değerlendirmek ve bu konuda küçük yaştan itibaren
öğrencilerimizi bilinçlendirmemiz gerekmektedir.

  ƞ[NJS #àZàLǵFIJS #FMFEJZFTJ "UL 1MBOMBNB WF
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Projenin Amacı :
Projemiz günlük yaşamda çöpe atılan ambalaj atıklarının çocukların
ve gençlerin hayal güçleri ile kullanışlı ve görsel anlamda farklı malzemelere dönüştürmelerini sağlamayı amaçlandığı için ‘’Bir Yokmuş Bir
Varmış’’ adını almıştır.
Özellikle küçük yaşlardan başlayarak çocukların çevreyi temiz tutmaları ve ormanları korumaları konusunda bilinçlenmeleri ve okullara
götürülen ambalaj atık kutuları ile öğrendikleri bilgileri davranış biçimine dönüştürmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda İlkokul 3 \ 4 ve
ortaokul 5 \ 6. sınıf öğrencilerine okullarında geri dönüşüm ve ormanların önemi hakkında bol görsel içeren ve çocukların ilgisini çekecek
animasyonların yer aldığı eğitimler verilmiştir. Eğitim verdiğimiz çocukların; ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı biriktirme alışkanlığı
kazanması ve küçük dokunuşlarla doğanın nasıl korunacağı hakkında
bilgi almaları için çalışıyoruz. Çocukların farkındalığını artırmak için
hazırladığımız geri dönüşüm atölyeleri ile hayal güçlerini renklendirmek, harekete geçirmek, geri dönüşümü eğlenerek öğretmek ve
bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla “Çöpü Dönüştür Doğayı
Güldür” temalı bir sergi gerçekleştirilmiştir.
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Proje Ortakları:
•Ana Yürütücü ; İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
•Kurum İçi birimler :
- İBB Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
- İBB Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü
•Diğer Kurumlar :
- Konak Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
- Hedef ilçedeki Belediye sorumluluğundaki Atık Toplama Firması
- Ege Orman Vakfı
- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
- Projede çocukların çabalarıyla tasarruf, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bir farkındalık yaratılmış ve öğrendikleri
konuları aileleri, arkadaşları ile paylaşmaları sağlanmaktadır.
- Biriktirilen atıklardan üretilen yeni ürünler model olmaktadır.
- Atıkların üretimleri sırasında çıkan karbondioksit salınımları, dikilen
fidanlarla sıfırlanmaktadır.
- Proje kapsamında yapılan sergiye gelenler için üretilen çalışmalar
model olup, ziyaretçilerin kendi evlerinde geri dönüşüm sürecine
özen gösterip , ekonomiye katkı sağlamalarına destek verilmektedir.

Projenin Süreci :
1.Dönem (Eylül 2016 - Ocak 2017)
- Hedef İlçede 15 Okul belirlenmiş / okul müdürlükleri ile görüşme
yapılmıştır.
- Belirlenen okullara atık kutusu yerleştirilmiş ve proje afişleri asılmıştır.
- İlk ve Ortaokul öğrencileriyle okulların konferans salonlarında Ege
Orman Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Planlama ve Denetim
Şube Müdürlüğü ile birlikte yaklaşık 45 dakika süren Geri dönüşüm
ve Doğanın Korunması konulu eğitimler verilmiştir.
- Atıkların okullardan toplanma günü belirlenmiş ve Yeşil Alanlar
Yapım Şube Müdürlüğümüzün ağaçlandırma sahasında öğrencilerle
1250 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.
2.Dönem (Şubat - Haziran 2017)

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda yer alan bu faaliyet, Sosyal ve Kültürel gelişime
destek faaliyetleri kapsamında 3 performans göstergesi ile ölçülmektedir.
- Sosyal ve Kültürel gelişime destek faaliyetleri kapsamında düzenlenen geri dönüşüm/doğa söyleşilerine katılan kişi sayısı
- Sosyal ve Kültürel gelişime destek projeleri kapsamında düzenlenen
sosyo-kültürel faaliyet sayısı
- Sosyal ve Kültürel gelişime destek faaliyetleri kapsamında düzenlenen sosyo kültürel faaliyetlere katılım sayısı

- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile toplantı yapılarak Çiğli Eğitim Parkındaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerle 6 hafta sürecek bir atölye çalışması
yapılmıştır.
- Geri Dönüşümle ilgili olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında görev yapan öğretmenlere ve öğrencilere eğitim verilmiş, atıklardan yapılan materyaller üzerine araştırma yapılıp, çıktıları alınmıştır.
- Mayıs ayı sonunda çocukların hayal gücü ile şekillenen, geri dönüşümle hayat bulan materyallerden oluşan sergi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirilmiş ve çocukların eserlerini sergilemesi ve ‘’Geri Dönüşüm Deneyimi’’ kazanması sağlanmıştır.
3.Dönem (Temmuz - Aralık 2017)
- Ekim ayında çocuklara yönelik okullarda düzenlenen eğitim çalışmaları tekrar başlayacaktır. 2018 yılında çocuklarla yaptığımız atölye
çalışmaları yerine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin
Heykel, Tekstil Tasarımı, Sahne Sanatları ve Seramik bölümü öğrencilerinin katılımıyla geri dönüşümün sanatla buluşacağı temalı bir sergi
yapılması planlanmaktadır.
www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin Bütçesi 15.000 TL(on beş bin) olarak belirlenmiştir. Belediyenin kendi bütçesinden karşılanmaktadır.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
“İŞ’te BEN”

Proje Ortakları:
“İŞ’te BEN” projesi, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülmektedir. Projenin resmi bir ortağı bulunmamaktadır. Proje, tamamen
Kadıköy Belediyesi mülkiyetindedir. Projede, yalnızca, nitelikli insan
kaynağı anlamında gönüllü desteklerden faydalanılmıştır.
Örneğin, 15 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen, projenin kamuoyuna duyurulması ve tanıtımının da yapıldığı ‘Destekli İstihdam ve İş
Koçluğu’ temalı panel için alan özelinde çalışan yetkin isimler, kurumlar gönüllü olarak panelistlerimiz arasında yer almış; kamuoyunun
konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine destek olmuşlardır.
İstihdama hazırlık sürecinde ise, Kadıköy Belediyesi’ne ait bir kuruluş
olan ve bünyesinde farklı iş kollarında işletmeleri barındıran, Kasdaş
isimli firma da, değerlendirmeye aldığımız otizmli gençlere staj imkanı sağlayarak, gönüllü olarak projemize destek olmuştur.

Projenin Amacı :
“İŞ’te BEN” projesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, toplumun dezavantajlı gruplarından; engellilerin istihdam aracılığıyla sosyal bütünleşme süreçlerine dahil olmalarına, dolayısıyla sağlıklı kentlerin oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Proje, bu amacı doğrultusunda, Türkiye’de otizmli bireylerin istihdamları özelinde destekli istihdam ve iş koçluğu uygulamalarını yaygınlaştırırken, tüm dezavantajlı gruplara yönelik istihdam uygulamalarına
öncülük etmeyi ve yaygınlaştırmayı da hedeflemektedir. Öyle ki, engelli istihdamı konusunda, ceza ve teşviklere dayalı mevcut politikaların aksine, engelli bireylerin yetkinliklerine uygun, nitelikli, doğru ve
verimli istihdamlarına yönelimin, yeni politikaların gelişmesini destekleyeceği düşünülmektedir.
Engelli bireylerin doğru ve verimli istihdamı, mikro düzeyde bireysel
yaşam koşullarını, standartlarını iyileştirirken, makro düzeyde ise eşit
yurttaşlık haklarından faydalanan bireylerden oluşan bir toplum olarak güçlü toplumsal ağlar ve ekonomilere hizmet edecektir ki bu da
sağlıklı şehirlerin temel özellikleri arasında yer almaktadır.
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www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
Türkiye’de özellikle otizmli bireylerin yaşamı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
özel eğitimle ilgili mevzuatları çerçevesinde 20’li yaşlara kadar örgün
eğitim kurumlarında; sonrasında ise yaşanılan şehrin, ailenin imkan
ve olanakları oranında özel eğitimler, atölye çalışmaları, hobi kursları,
sınırlı ölçüde sportif faaliyetler ile devam etmekte ya da ev ortamına
hapsolunmaktadır. Genel olarak, sınırlı sosyal ağlar ile örülü, büyük
çoğunluğu başka birey ya da bireylere bağımlı bir yaşam seyri söz
konusudur. Dolayısıyla bu bireyler, yakın çevrenin, şehrin sosyal, ekonomik, kültürel hayatından büyük oranda izole bir yaşam sürdürmektedir.
Dezavantajlı bu bireylerin zaman içerisinde kendi kendine yetebilme
sorumluluğuyla baş başa kalacağı gerçeği toplumsal hayata dahil
olmanın önemini arttırmakta; bu noktada da “istihdam”, engelli bireylere yönelik en önemli hizmet alanlarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu noktadan hareketle, otizmin kendi iç dinamikleri değerlendirilerek
ve bu dinamikler çerçevesinde 20 Haziran 2016 tarihinde, Kadıköy Belediyesi tarafından, “İŞ’te BEN” projesi yürütülmeye başlanmıştır.
Proje ile örgün öğrenimi sonlanan otizmli bireylere iş piyasasına girebilme fırsatı verilmiştir. Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM)’nden mezun olan ve projemize
başvuran otizmli öğrenciler, özel eğitimci ve psikologlardan oluşan
uzman ekibimiz tarafından değerlendirilmiş; yetenek ve ilgi alanları
tespit edilerek kapsamlı bir iş analizi gerçekleştirilmiştir. Bireyin yanı
sıra ailelerle de görüşmeler yapılarak ailenin sosyoekonomik beklentileri, istihdam ile birlikte gelişebilecek yeni durumlar ve devlet tarafından sağlanan desteklerin bu süreçteki devamlılığı değerlendirilmiştir.
Yapılan tüm değerlendirmeler ve iş analizleri sonucu belirlenen iş
alanları doğrultusunda firmaların tespiti ve işverenlerle bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca belirlenen iş alanları üzerinden
Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’mizde, istihdam öncesi eğitimler ile
bireylerin iş ortamına hazırlığı sağlanmıştır. Böylelikle “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu Modeli” yenilikçi ve uygulanabilir bir proje olarak
ortaya çıkmıştır.
Projenin modüler yapısı şu şekildedir;
• Otizmli bireyin ve ailenin değerlendirilmesi ve iş analizi
• İşyerlerinin tespiti ve bilgilendirme toplantıları
• İşveren ve çalışan eğitimleri
• İş koçlarının eğitimleri
• Otizmli bireyin işbaşı eğitim süreci
• İş koçları ile destekleme süreci
• Desteğin kademeli olarak azaltılması
• Bağımsız izleme süreci

www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje kapsamında otizmli bir bireyin Aralık 2016’da özel bir hastaneler
grubunda tam zamanlı istihdamı sağlanmıştır. Bu bireye sağlanan iş
koçluğu ve destek kademeli olarak azaltılmış, çalışılan iş yeri içerisinde
desteği devam ettirecek bir yapı kurulmuş, bağımsız izleme sürecine
geçilmiş; proje beklenen başarıyı sağlamıştır. Halen daha projeye yeni
başvuran otizmli bireylerin değerlendirilme ve eğitim süreçleri sürdürülmekte ve istihdamları için danışmanlık verilmektedir.
İki otizmli gencin daha destekli istihdamları gerçekleştirilme aşamasında olup, firmalar ile mutabakat sağlanmış durumdadır. Proje ile
destekli istihdam ve iş koçluğu modelinin, özellikle otizmli bireylerin
ve diğer engelli bireylerin istihdamında başarılı ve uzun vadeli olacağı
görülmüştür.
“İŞ’te BEN” projesinde uyguladığımız destekli istihdam modeli ile,
otizmli bireylerin gelişimsel özelliklerine ve yapabilirliklerine uygun
mesleki beceriler kazandırılmakta, kendi yaşamlarının sorumluluğunu alabilen bireyler olma yolunda ilerlemelerine katkı sunulmaktadır.
Otizmli bireylerin doğru modellerle desteklenen nitelikli ve uzun
vadeli istihdamları, aynı zamanda, sosyal uyumlarının artmasına, bu
bireylerle çalışan kişilerin bakış açılarının değişmesine, dolayısıyla
toplumsal önyargıların kırılarak toplumsal yaşama tam katılımlarına
destek olmaktadır. Böylece sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif
katılımın önü açılmaktadır. Aktif katılımın artışı, bu mecraların kendi
kendini yenilemesine, alt yapı olarak zenginleşmesine ve gelişimine
en büyük katkıyı sunan araçlardandır. Örneğin, engelli bireylerin aktif
katılımının arttığı her bir alanda fiziki alt yapının uygunluk durumu
gündeme gelmekte; uygun olmayan yapıların dönüşümü başlamaktadır. Bu dönüşüm de herkes için erişilebilir bir şehir kültürünün oluşması ve sürdürülmesini sağlamakta; aynı zamanda toplumsal farkındalığı da arttırmaktadır.
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Proje kapsamında Aralık 2016’da istihdamını sağlamış olduğumuz
20 yaşındaki otizmli D.K., aile ekonomisine katkı sunan bir birey olarak yaklaşık 9 aydır kendi giderlerini karşılayabilmektedir. 5 aydır fotoğrafçılık kursuna devam eden D.K.’nın, düzenli olarak spor yaptığı,
sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda daha duyarlı olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca sinema, konser gibi sanatsal etkinliklere ve işyerinde çalışma arkadaşları arasında düzenlenen sosyal organizasyonlara da (doğum günü ve çeşitli yıldönümü kutlamaları gibi) katılım
sağlamaktadır. İşyerine gidiş gelişlerinde personel servisi kullanmaktadır. Bu nedenle ilgili firma personel taşımacılığında kapsayıcı düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. D.K, kendi tercihine bağlı
olarak personel servisi kullanmadığı günlerde, toplu taşıma araçlarını
da bağımsız olarak kullanmaya başlamıştır. Herkes için erişilebilir bir
şehrin, ruhsal olarak sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumların varlığını
pekiştirdiği görülmüştür. Dolayısıyla projemizin katma değer yaratan,
özellikle toplum katılımını destekleyen, sağlıklı şehir ilkeleri doğrultusunda oldukça yüksek etki potansiyeline sahip bir niteliği olduğunu
söylemek mümkündür.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
İstihdam konusu, engelli bireylere yönelik en önemli hizmet alanlarından biridir. Bu hizmet alanının önemli bileşenleri arasında yer alan
ilçe belediyeleri sağlıklı toplumların oluşmasında sağlıklı bireyin önemini kavrayarak, dezavantajlı grupların toplumsal bütünleşmesi için
hizmet üretmekle yükümlüdürler.
Kadıköy Belediyesi’nin 2015 – 2019 Stratejik Planı, katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi, eşitlikçi, tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına hizmet üretmek misyonu çerçevesinde şekillenmiştir.
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Planda, Stratejik Alanlar bölümünün Toplumsal Gelişim başlığında,
toplumsal katılıma destek olmak temel belirleyici nokta olarak ifade
edilmiştir. Ayrıca, engelli sorunları ve hakları konusunda çeşitli çalışmalar yürütüleceği, engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak
için yeni hizmet modelleri geliştirileceği ifade edilmektedir. Halkın
her kesiminin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara katılımını geliştirici ve istihdamı destekleyici çalışmalara vurgu yapılmıştır.
İstihdama katılım, toplumsal katılımın öncelikli başlıklarından birini
oluşturmaktadır. Üreten birey üretimden elde ettiği ekonomik güç
ile sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda kendini daha rahat ifade
edebilmektedir. İstihdama eşit katılım hakkı yakalayan engelli birey,
özellikle ruhsal olarak daha sağlıklı bir birey haline dönüşme şansına
sahip olmaktadır. Kişi çalışan ve üreten bir birey olarak artık toplum
içerisinde kendini daha rahat ifade edebilmekte, istek ve taleplerini
daha rahat dillendirebilmekte, hakları için mücadele verebilmektedir.
Engellilerin istihdamı aynı zamanda toplumun daha sağlıklı bir bakış
açısı kazanmasında etkendir. İş hayatı ve sosyal hayatta engelli farkındalığı artan, birlikte çalışıp üretebileceğini gören toplum, birbirine
daha saygılı ve toleranslı bir bakış açısına sahip olmaktadır. Toplumsal
barış ve bütünlük için tüm bileşenlerin bir arada yaşadığı ve ürettiği
bir topluma ihtiyaç duyulmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
“İŞ’te BEN” projesinin finansmanı tamamıyla Kadıköy Belediyesi’nin
kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır. Proje, bir yıllık olarak yaklaşık
30.000 TL civarında bir bütçeye mal olmuştur. Bütçe kalemleri; ulaşım
giderlerini, eğitim faaliyetleri harcamalarını, tanıtım giderlerini ve personel ücretlerini kapsamaktadır.

www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KADIKÖY BELEDİYESİ
Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat
Merkezi

Üçer aylık periyotlarla eğitim verilecek olan atölye çalışmalarında
gençler konunun ustaları ile haftada üçer saatlik çalışmalar yapacak
ve üç ayın sonunda bir performans sergileyeceklerdir. Atölye grupları
şu şekildedir:
• Kadıköy Gençlik Korosu Atölyesi
• Klasik Türk Müziği Kültürü ve Repertuarı Atölyesi
• Bağlama Atölyesi Gitar Atölyesi
• Keman Atölyesi
• Piyano Atölyesi
• Vurmalı Çalgılar Atölyesi
• Çalgı Bakım ve Onarım Atölyesi Drama Atölyesi
Bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ve çatı piyesinden oluşan binada zemin
oturumu 176 metrekare; bodrum kat oturumu 466 metrekaredir.
Toplam inşaat alanı 1023 metrekaredir. İşlevlendirme çalışması yapılırken kamu yararı gözetilerek Gençlik Sanat Merkezi yapılmasına
karar verilen eski eserde engelsiz erişim sağlanması amacıyla orijinal
binada olmayan asansör ve engelli WC ilave edilmiştir.
Bodrum katında; arşiv, teknik odalar, WC ve gösteri odası, zemin katında; danışma, idari ofis, yönetici ofisi, sınıf ve çay ocağı; 1.kattında;
4 sanat sınıfı ve 1 sergi salonu; 2.katta 2 sınıf ve bir çok amaçlı salon
bulunmaktadır.

Projenin Amacı :
Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Nazifbey Sokak’ta 1900’lerin başlarında inşa edilen ahşap karkas yapı, 102 yıl önce Özdemiroğlu Mektebi olarak açılmıştır. Yapı zaman içinde çeşitli işlevlerde kullanılmış,
daha sonra bakımsızlık nedeniyle harabe haline gelmiştir. 673 metrekare arsada yaklaşık 176 metrekare üzerine 4 kat şeklinde inşa edilen
ve 11 odası bulunan tarihi bina, 14 yaş üzeri gençlerimize yönelik müzik ve drama dallarında eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yapacaktır.
Kadıköylü 14 yaş üstü gençleri, tarihi bir atmosferde müzik ve drama
ile buluşturmayı amaçlayan Gençlik Sanat Merkezi, sanatın özgün ve
yaratıcı gücünü tüm kente yaymayı hedefleyen bir kültür sanat hizmetidir.
Öncelikle Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’ni tamamlayacak
biçimde hizmet vermesi planlanan Gençlik Sanat Merkezi; 14 yaş üstü
gençlere müziğin ve dramanın diliyle seslenerek, usta eğitmenleri
gençlerle buluşturmayı amaçlamaktadır.
www.skb.gov.tr
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Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

Projenin Süreci :
Kadıköy Belediyesi tarafından 17.02.2015 tarihinde kamulaştırması
yapılan Hasanpaşa Mahallesi 131 pafta, 1177 ada 57 parseldeki Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 16.02.1999 tarih ve 4040
sayılı kararı ile tescilli eski eser binanın, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.03.1999 gün ve 488
sayılı kararıyla rölöve ve restitüsyon projeleri, 13.05.1999 gün ve 5163
sayılı kararı ile restorasyon projeleri onaylanmış, 12.08.2015 tarihinde
uygulamasına başlanmış, 03.06.2016 tarihinde uygulaması tamamlanmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:

Kentsel Gelişim ve Yapılanma (Stratejik Alan 3) “Yaşanabilir”, “Sağlıklı”,
“Engelsiz” ve “Sürdürülebilir bir Kadıköy” ilkesi doğrultusunda bir kent
yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek;
tarihi-kültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak. (Stratejik Amaç 6) Kültürel ve Sanatsal Gelişim
(Stratejik Alan 5) Kadıköy’ün doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik
değerlerinin tespiti yapılarak tanıtılması ve paylaşılmasını sağlayarak
Kadıköy’ü kültür, turizm ve sanat kenti yapmak. (Stratejik Amaç 10)

Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi
olan Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında; metruk durumdaki bina
kamulaştırılıp, projelendirilip, uygulaması yapılarak kamunun yararına Gençlik ve Sanat Merkezi olarak işlevlendirilerek Kadıköylü 14 yaş
üstü gençleri, tarihi bir atmosferde müzik ve drama ile buluşturmayı
amaçlamaktadır.
Kadıköy’de gençlerin sanatla buluşmasını hedefleyen Gençlik Sanat
Merkezi sanatın özgün ve yaratıcı gücünü tüm kente yaymayı hedefleyen bir kültür sanat hizmetidir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
İlk sözleşmenin yüzde 80’i oranında Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı katkı payı alınmıştır. (% 80) (1.239.200,00 TL)
Toplam Bütçe: 2.322.766,48 TL
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

KARESİ BELEDİYESİ
Havuzlar Mahalleye Çocuklar Yüzmeye

Sosyo ekonomik dezavantajlı çocukların ayrımcılık yapmadan sosyal
ve sportif alanlarda destekleyecek bu proje ile çocukların toplumsal
hayatın aktif üyesi özgüven sahibi çocukların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yaz okulu kavramını tamamen değiştiren bu proje ile her
yaz döneminde daha fazla öğrenciye ulaşılarak çocukların yaz dönemlerini daha yararlı daha sağlıklı geçirmesi sağlanmıştır. Bu proje
kapsamında 10.896 çocuğa ulaşılmış proje ile de 8000 aileye dokunulmuştur. 2 okul bahçesine kurularak başlatılan bu proje her sene
4 okul bahçesine kurulacak olan portatif zemin üstü havuz ile daha
fazla öğrenciye yüzme eğitimi verilerek; yaşanabilecek boğulma vs.
gibi vakalarında önüne geçilmesi sağlanacaktır. Yüzme eğitimi dışında verilecek diğer eğitimler ile de boş vakitlerini sistemli ve eğitici
oyunlarla keyifli hale getirerek çocukların kötü alışkanlıklarından uzak
tutulması sağlanacaktır.

Proje Ortakları:
Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Amacı :
Genel amaç:
Sosyo ekonomik durumu olmayan ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarını, ruh sağlığı ve fiziki gelişimlerine yardımcı olup sağlıklı bireyler
olarak yetişmelerini sağlamaktır. Belediyemizin “her çocuk özeldir”
sloganı ile fırsat eşitliği sağlayarak toplumun farklı kategorilerindeki
çocukların en iyi şekilde eğitim aldırıp hayata hazırlanmalarında katkı
sağlamaktadır.
Amacımız;
Balıkesir Karesi Gençlik ve Spor kulübü, spor okulu yaz dönemi faaliyeti kapsamında Karesi ilçesi sınırlarında kırsal göç ve mülteci göçün
fazla olduğu mahalleler arasından pilot seçilen okullardan 4 okul bahçesinde kurulmuş olan portatif zemin üstü yüzme havuzu ile ilkokul
çağındaki 10.896 çocuğa 60 gün sürede haftanın 6 günü ve her gün
7 seans eğitim verilmiştir. Seçilen okulların kırsal mahallelerden göç
almış ya da kırsal mahallelerden okullara gelen ya da mülteci çocuklar
olması nedeniyle bu proje ile ilk defa yüzme eğitimi yanında değerler
eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu ve ata binme, bilinçli bisiklet kullanma eğitimi, sanatsal faaliyetler ebru eğitimi, satranç eğitimi, halk
oyunları, zekâ oyunları, vb. unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları
eğitimi de verilerek yaz tatillerinde çocukların kötü alışkanlıklarından
uzak tutarak, tatile gidemeyen çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal
gelişimine katkı sağlanmıştır.
www.skb.gov.tr
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Projenin Süreci :
Balıkesir ili kozmopolit bir coğrafi bölgede olmasına karşın, komşu
illerden eğitim açısından geri kalmıştır. Özellikle ilköğretim çağındaki
kenar mahalle çocuklarının okul eğitimi dışında herhangi bir eğitimle
desteklenememesi ve ayrıca Emniyet Müdürlüğümüz ile yaptığımız
görüşmeler neticesinde, boş zamanlarını zararlı maddelere yönelerek
geçirdiği bilgisine varılmıştır. Aynı zamanda kenar mahalle çocukları
gibi misafir mülteci çocuklarının da ırk, kültür vs. farlılıklarından dolayı
yaşadıkları sıkıntıların çevresel etkileri olmuştur. Karesi Belediyesi Karesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 2015’de yaz dönemi kapsamında başlatılan “Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Yüzmeye, Çocuklar Yüzecek Yüzler Gülecek” projesi pilot seçilen Ali Hikmet Paşa İlköğretim
okulu ve Sevinç Kurşun İlköğretim okulu bahçesinde uygulanmıştır.
Ayrıca 2016 yılında Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik
Lisesi, Fatih Okulu, Sakarya Okulu ve Zafer Okulu bahçesine kurulan
portatif yüzme havuzunda yüzme eğitimi 60 gün sürmüş olup, haftanın 6 günü 7 seans olarak yüzme eğitimleri ve diğer branş eğitimleri verilmiştir. Yüzme antrenörü, cankurtaran, koordinatör, eğitmen
ve havuz sorumlusu olmak üzere 11 kişi eşliğinde ön kayıt olmuş,
ilköğretim çağındaki öğrencilere yüzme eğitimi verilmiştir. Özellikle
erkek kız yüzme ders saatleri ayrı olmuştur. Yaz dönemi kapsamında
uygulanan projeden yararlanan ilköğretim çağındaki çocukların öncesinde ailelerden onaylı kayıt formu aracılığı ile yüzme kaydı yapılıp,
eğitim verilmesi sağlanmıştır. Bone, mayo vs. gibi havuz eğitimi öncesinde belirli kurallar çerçevesinde eğitim programı düzenlenmesi
dikkate alınmıştır. Aynı zamanda kayıt olamayan çocukların mağdur
olmamaları için okul bahçesinde oyun parkurları ve trambolin kurulmuştur. Yüzme eğitimi eğlenceli bir hale getirilerek çocukların hem
spor yapması sağlanmış, hem de eğitilmesi desteklenmiştir. Ayrıca
havuzlarda yüzme eğitimi alan çocuklar arasında yarışmalar düzenleyerek performans değerlendirilmesi de gerçekleştirilmiştir. Yüzme
eğitimi sonrasında program kapsamında 2 saat değerler eğitimi ve
2 saat halk oyunları eğitimi verilmiştir. Çocuklara değerler eğitimi ile
birlikte yaşam kültürü, birlikte yaşam kuralları, ortak değerlerimiz ve
sorumluluklarımız öğretilmiştir. Öğretilmiş olan halk oyunları ile sadece halk oyunlarını öğretmekle kalmayıp aynı zamanda eğlenerek ve
zevk alarak spor yapması ve spor yaparken de yörelerimizin değerlerinin öğretilmesi sağlanmıştır. Geçmişten günümüze gelmiş zamanla
unutulmaya yüz tutulmuş sokak oyunları,geleneksel Türk okçuluğu,
bilinçli bisiklet kullanımı eğitimi,ebru sanatı eğitimi de eğitimciler
aracılığıyla çocuklara öğretilip, okul bahçelerinin oyun alanı olması
sağlanmıştır. Aynı zamanda bütün eğitimlerde mülteci çocuklarında
katılmasıyla aynı çatı altında kardeşliğin eğitimle desteklenerek değerlerimizi öğrenmeleri de sağlanmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sağlıklı kentlerin oluşumun eşitlik, toplumsal, adalet, özgürlük, dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği,
şiddet karşıtlığı, ayrımcılık karşıtlığı, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük,
öz denetimcilik, farkındalık ve empati değerlerini içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağı
açıktır. Karesi Belediyesi “Her Çocuk Özeldir” sloganı ile başlatılan spor
okulu yaz dönemi kapsamında “Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Yüzmeye, Çocuklar Yüzecek Yüzler Gülecek” projesi yukarıda bahsi geçen
faaliyetler sonunda 4 ayrı okulda 4 portatif yüzme havuzu kuruldu.
10.896 resmi kayıtlı öğrenciler gerek havuzlardan gerekse diğer oyun
ve spor imkânlarından yararlanırken toplamda 10.896 kişi hizmetten
faydalanmıştır. Eğitimlerimiz aileleri de hedef kitle olarak görmüş ve
zaman zaman onlara da eğitici öğretici bilgiler sunulmuştur. Bu projede öncelikli Suriyeli misafir çocuklara eğitim önceliği sağlanmış olup,
sosyal hayata katılmalarının hızlandırılması ve olumsuz psikolojilerinin düzeltilmesi desteklenip daha sağlıklı bireyler olarak toplumla
kaynaşması sağlanmıştır. Tatile gidemeyen ilkokul çağındaki öğrencilerin bu proje kapsamında yüzme bilmeden serinlemek için girdikleri
göletlerde, çaylarda, su kanallarında boğulma ihtimalleri engellenmiş
olup, bu çocukların yüzme eğitimi alıp tehlikeli ortamlardan uzaklaşıp
hem spor yapmaları, hem eğlenerek öğrenmeleri, hem de gelişmeleri
sağlanmıştır.
Sonuç olarak, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye bir belediyeye yakışan
şekilde dezavantajlı çocuklarımıza toplumdan dışlanmadan sağlıklı
huzur içinde bir yaşam sunuyoruz.
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1-Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık,
ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek.
2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların sağlıklı şehirler
hareketinin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim
açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak amacı yer almaktadır.
Bu amaç doğrultusunda yer alan:
• HEDEF 6: Yaşama sağlıklı başlanması
• HEDEF 7: Gençlerin sağlığı
• HEDEF 14: Sağlıklı yaşam tarzı hedefleri projemiz konusu ile birebir
örtüşmektedir.
• HEDEF 15: Alkol, ilaç ve tütüne bağlı zararın azaltılması
• HEDEF 16: Sağlıklı ve güvenli fiziki çevre hedefleri
Projemiz kapsamında desteklenmektedir.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Karesi Belediyesi; yaşam kalitesi yüksek, marka kent Karesi vizyonuyla sağlıklı yaşamı desteklemek ve sağlıklı şehirlerin insanına katkıda
bulunmaya yönelik olarak 2015 yılında Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye
olmuştur. Çağdaş standartlarda belediyecilik hizmetleri sunarak, Karesi ilçesinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve
Balıkesir ilinin sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlama misyonu ile
stratejik planda bu hedef doğrultusunda şu madde yer almaktadır.
Projemizin 2015-2019 Karesi Belediyesi stratejik planında yer alan
stratejik amaç;
Stratejik Plan: Hizmet Alanı C: Toplumsal Gelişim Stratejik
Amaç-8:Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
SH8.1: Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
SH8.8: Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı gelişimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu desteklemek
hedefleri ile projemiz konusu birebir örtüşmektedir.
Projemiz Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 stratejik planında yer alan
stratejik amaç;
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi ve finansmanı Karesi Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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SOSYAL SORUMLULUK
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Karşıyaka’nın Filizleri - Her Apartman
İle Bir Öğrenci Okutuyoruz

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
“KARŞIYAKA’NIN FİLİZLERİ”
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması/2017

Proje/Proje Yeri ve Sahibi: Karşıyaka’nın Filizleri-Her Apartman İle Bir Öğrenci Okutuyoruz,
İzmir Karşıyaka İlçesi, Karşıyaka Belediyesi

Projenin Tanımı ve Amacı: Hazırlamış olduğumuz projenin eylemsel amacı; İzmir Karşıyaka

ilçesi sınırları içerisinde oturan, maddi geliri olmayan veya yeterli olmayan, başarılı üniversite
öğrencilerine katkı sağlamaktır.

Projede ayrıca Karşıyaka halkının yerel yönetim sürecinde ilçenin geleceği ile ilgili katkı koymalarının sağlanması hedeflenmektedir. Verilen burslar ile öğrencilerin sosyal yaşam entegrasyonunu kolaylaştırmak ve bunu en üst seviyeye arttırmak amaçlanmaktadır.
Proje ile birlikte; Türkiye genelinde tüm il ve ilçe belediyelerine örnek
olmak ve bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi ve başarılı her üniversiteli
öğrencilerimize burs hakkı elde etmesini sağlamak hedeflerimizden
bir tanesidir.

Proje Ortakları: Karşıyaka ilçe sınırları içerisindeki Apartmanlar, Esnaf, Dernekler, STK’lar,
Bireyler, Taksi ve Dolmuş Durakları.

Finans Kaynakları: Projemizin bütçesi tamamen yardımcı olmak isteyen kurum, kuruluşlar ve
kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sağlanan burslar direk öğrencinin hesabına destekçiler tarafından
yatırılmaktadır. Bundan dolayı projede herhangi bir bütçe kaynağına gerek duyulmamaktadır.
Mülkiyeti: Karşıyaka Belediyesi

Proje Ortakları: Karşıyaka ilçe sınırları içerisindeki Apartmanlar, Esnaf,
Dernekler, STK’lar, Bireyler, Taksi ve Dolmuş Durakları

Projenin Amacı :
Karşıyaka’nın Filizleri projesinin eylemsel amacı; İzmir Karşıyaka ilçe
sınırları içerisinde oturan, maddi geliri olmayan veya yeterli olmayan,
başarılı üniversite öğrencilerine katkı sağlamaktır. Türkiye sınırları içerisindeki aile yapılarının ve ekonomik gelirlerinin farklı olmasından
dolayı oluşan eğitim alanındaki eşitsizlikler, üniversite öğrencilerini
her konuda olumsuz olarak etkilemektedir. Belediyeler ve kamu kuruluşları yasa çerçevesinde ortaöğretim ve lise öğrencilerine burs
imkânı sağlayabilirken, üniversite öğrencilerinin bu imkândan yararlanmaları ya durdurulmuş ya da kısıtlanmıştır.
Bundan dolayı Karşıyaka Belediyesi olarak yaşanan sıkıntıları gidermek adına çözüm olarak gördüğümüz apartman ve sitelerin dâhil olduğu Karşıyaka’nın Filizleri Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz
projemizi hayata geçirilmiştir. Projede Karşıyaka halkı yerel yönetim
sürecine dâhil edilerek, öğrencilerin eğitim hayatlarının fırsat eşitliği
çerçevesinde sürdürülmesi sağlanmıştır.

Proje Sahibi:
Karşıyaka Belediyesi

Toplumsal dayanışmaya en güzel örnek olan Karşıyaka’nın Filizleri
Projesi sayesinde, Karşıyaka ilçemizde yaşayan iki farklı sosyo-ekonomik kültür bir çatı altında toplanmaya çalışılmaktadır.

Proje Ortakları:
Karşıyaka ilçe sınırları içerisindeki apartmanlar, esnaf, dernekler,
STK’lar, bireyler, taksi ve dolmuş durakları.
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Proje Ortakları:

www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Karşıyaka Belediyesi yerel yönetim sürecine, vatandaşları da dâhil
ederek birlikte yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu projeyi yapmış olduğu
bu çalışma ile en iyi şekilde hayata geçirmiştir. Karşıyaka Belediyesi
oluşturduğu bu koordinasyon sistemi ile her kesimden Karşıyakalıyı
birbiriyle buluşturmuştur. Şu an 500’ den fazla öğrenci bu burstan
faydalanmaktadır.

Projenin Süreci :
Karşıyaka’nın Filizleri Projesi üç yıl önce STK’larla yapılan toplantılarla
başlamış olup bugün 500 öğrenciye burs imkanı sağlayarak başarılı
bir şekilde devam etmektedir.
Proje kapsamında; ilk önce Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde yaşayan
apartman sakinleri, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarla toplantılar
yapılarak üniversiteli öğrencilere burs imkanının nasıl sağlanacağı konusunda bilgiler verilmiştir. Projede ilk etapta apartman sakinlerinin
her ay toplamış oldukları aidatlara küçük miktarlar ekleyerek topladıkları paralarla üniversiteli öğrencilere burs imkanı sağlamışladır. Proje
kapsamında her bir öğrenciye 300 (üçyüz TL) maddi burs verilmesi
imkanı sağlanmıştır. Projeye destek veren tüm apartman sakinleri, kurum ve kuruluşlar ile STK’lar Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde oturan
fakat Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde okuyan öğrencilerimize
bu burstan faydalanmalarını sağlamışlardır. Bu burs ücretleri, öğrencilerin hesaplarına yıl içerisinde eğitime başladığı tarihten, eğitim yılı
sonuna kadar (Haziran) apartman yönetimleri veya gönüllüleri tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Karşıyaka Belediyesinin hesaplarına herhangi bir para girişi veya çıkışı olmamaktadır. Karşıyaka Belediyesi sadece ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek burs
verecek apartmanlara, kurumlara veya STK’lara yönlendirmekte ve iki
taraf arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır.

Projede gün geçtikçe faydalanan sayısının hızlı bir şekilde artması,
bu projenin Karşıyaka’da ne kadar önemsendiğini ve benimsendiğini
göstermektedir. Aynı zamanda bu proje diğer ilçe belediyelerine de
örnek olmuştur. Karşıyaka Belediyesini ziyaret eden 20 den fazla il ve
ilçe belediyesi bu projeyi örnek alarak kendi sınırlarında uygulamaktadırlar. Karşıyaka’nın Filizleri projesi ayrıca Avrupa Kamu Yönetimi
Enstitüsü tarafından 2 yılda bir düzenlenen Avrupa Kamu Sektörü
Ödüllerinde 36 farklı ülkeden 266 proje arasında en iyi uygulanan
sosyal sorumluluk projesi seçilmiştir. Türkiye’den ilk kez Karşıyaka Belediyesi bu ödüle layık görülmüştür. Aynı zamanda Özel Kalem Dergisi, Karşıyaka Rotary Kulübü, İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği,
Karşıyaka Life Dergisi, İzmir Kent Konseyleri Birliği, Kadir Has Üniversitesi ve Sorumlu Şehirler Derneği Karşıyaka’nın Filizlerini en iyi sosyal
sorumluluk projesi seçerek onurlandırmıştır. Projenin bu büyük başarısı sayesinde; projede yararlanan öğrencilerin sosyal yaşantılarında
da özgüven ve duyarlılığın ön plana çıktığını gözlemlenmiştir.

Peki bu öğrencileri nasıl belirlenmektedir?
Proje nezdinde 5 (Beş) kişiden oluşan bir komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonda, psikolog, sosyolog gibi alanında uzman personellerde bulunmaktadır. Burs yönetmeliğine uygun hazırlanmış olan
başvuru formları öğrencilere dağıtılarak bu formları doldurmaları istenilmektedir. Bu başvuru formunda, ailenin gelir düzeyini gösteren,
üzerine kayıtlı taşınabilir veya taşınamaz mal kayıtlarını belirten ve
öğrencinin başarı durumunu sunan evraklar mevcuttur. Öğrencinin
bursu alıp almamasındaki en önemli etkenler, ailenin gelir düzeyi
ve öğrencinin başarı durumudur. Bunun dışında T.C vatandaşı olması, üniversite öğrencisi olması ve Karşıyaka İlçe sınırları içerisinde
ikamet ediyor olması ayrıca önkoşullardır. Başvuru formunda gerekli
olan evrakları öğrencilerimiz eksiksiz bir şekilde tamamlayıp Karşıyaka
Belediyesi’nin proje birimine teslim etmektedir. Belli bir sayıya ulaşan
başvuru evrakları, incelemeye alınıp komisyon kararı ile öğrencilere
geri dönüş yapılıp bilgilendirilmektedir. Belirlenen öğrenciler, destek
olmak isteyen apartmanlara, kurum kuruluşlara ve STK’lara yönlendirip burstan faydalanmaları sağlanmaktadır.
Projeye eğitim aidatları ile destek olan tüm apartmanlara, kurum ve
kuruluşlara ve STK’ların girişine “Bu Apartmanın Bir Öğrencisi Var” veya
“Bu Apartmanın Öğrencileri Var” yazılı teşekkür plaketleri asılmaktadır.
Bu plaketlerle hem katkı koyanlar onurlandırılmakta hem de katılmayan diğer apartmanlar, kurum ve kuruluşlar ile STK’lara örnek olmaktadır. Apartmanlar ile çıkılan bu yolda kısa sürede taksi durakları,
dolmuş durakları, belediye çalışanları, farklı sivil toplum kuruluşları,
pazarcılar ve esnaflar da katılarak üniversiteli öğrencilere destek olmaktadırlar.
www.skb.gov.tr

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik
amaç ve hedeflerimizle örtüşen ama kapsamını daha genişlettiğimiz
Karşıyaka’nın Filizleri projemiz, 2019 yılına kadar geliştirilerek devam
edecektir. Proje Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Strateji Planında ayrıca yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Karşıyaka’nın Filizleri Projesinin bütçesi tamamen yardımcı olmak isteyen kurum, kuruluşlar ve kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sağlanan
burslar direk öğrencinin hesabına destekçiler tarafından yatırılmaktadır. Bundan dolayı projede herhangi bir bütçe hesaplaması yapılmamaktadır. Proje kapsamında Apartmanlar, kurum ve kuruluşlar ile
STK’lar tarafından her öğrenciye 300 TL verildiği ve bu imkanda yararlanan 500 öğrenci olduğu düşünülürse; 300 x 500= 150.000 TL olarak
ayrıca hesaplanabilir.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Hoşgeldin Bebek

Proje Ortakları:
Denizli Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği

Projenin Amacı :
Merkezefendi Belediyesi mücavir alanında bulunan iki kamu hastanesinde doğum yapan annelerin mutlu günlerinde mutluluklarına
ortak olmak, annelere moral vermek, Kamu Hastaneleri Birliği tarafından hazırlanan “Hoşgeldin Bebek” kitapçığı ile bebek bakımı ve anne
sağlığı hakkında bireyleri bilgilendirmek, maddi ve manevi anlamda
yanlarında olduğumuzu göstermek.
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Projenin Süreci :
07/03/2017 Tarihinde imzalanan bu protokol, imzalanma tarihinden
itibaren bir yıl geçerlidir. Protokolün bitiminden bir ay öncesine kadar
taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde, bu protokol kendiliğinden üç ay uzar.

www.skb.gov.tr

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Bu proje kapsamında; bebek ve çocuklarımızın daha sağlıklı yetiştirilebilmesi,annlerin eğitim ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni
doğum yapan her anneye, bebeklerinin sağlıklı büyümelerine katkı
sağlamak amacı ile ”Bebek Bakım Seti ”verilmektedir. Projemiz hakkında anne ve ailelerden olumlu geri dönüşler alınmaktadır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Kamu Hastaneleri Birliği’nin Görevi:
Hastane bünyesinde verilen “Gebe Okulu” aracılığıyla eğitim alan
anne ve anne adaylarına yönelik motivasyon ve bilgi düzeylerini arttırmak amaçlı eğitim materyallerinin ve bununla birlikte eğitim sonrası dağıtımı yapılacak hediyelerin temin edilmesini sağlamak.
Merkezefendi Belediyesi’nin Görevi:
Denizli Merkezefendi Belediyesi mücavir alanındaki Kamu Hastanelerinde yeni doğum yapan annelere bebeklerinin sağlıklı büyümelerine
katkı sağlamak amacı ile bebek bakım kitabı, anne bebek çantası, bebek bezi, ıslak bebek havlusu (su bazlı) ve dijital ateş ölçer verilmesini
sağlamak.

www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Malzemenin Adı:
Anne –Bebek Bakım Çantası
Yeni Doğan Bebek Bezi
Islak Bebek Havlusu
Dijital Ateş Ölçer
Bebek Bakım Kitabı
*Tebrik Kartı

Birim Adet Fiyatı
14.45 TL 		
12.40 TL (51’li Paket)
1.62 TL		
3.24 TL
1.62 TL 		
0.45 TL 		

Adedi
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Engelli Dostu İşletmeler

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde, otelleri ziyaret edip incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve ekibe daire başkanlığı dışından eleman takviyesi yapılmıştır.
Oluşturulan ekip haftalık ve aylık programını hazırlayarak ziyaret edeceği otelleri önceden bilgilendirmiştir.
İlimizde hizmet veren otellerin yetkilileriyle iletişime geçilerek, proje
ekibince ön bilgilendirme toplantıları yapılmış, projeye dahil olmaları
sağlanmıştır.
Ön bilgilendirme yapılıp projenin anlatıldığı otel yetkililerinden randevu talep edilerek, proje ekibince ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen ziyaret esnasında, uygun görülmesi durumunda gerekli incelemeler yapılarak, erişilebilirlik konusunda otellerdeki eksiklikler tespit edilmiştir. Projenin takibi ve ilerlemesi hakkında düzenli
raporlama yapılmıştır.
Engelli bireylerin konaklama ve erişilebilirlikle alakalı (otel sektöründe) kısmi sorunları çözülerek;
• Sosyal hayata daha fazla dahil olmaları
• Bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlanması
amaçlanmıştır.

Projenin Amacı :

Proje ile Mersin İli genelinde, engelli bireylerin otel sektöründen normal bireyler gibi yararlanabilmesi için ilde hizmet veren otellerde gerekli tadilat ve tefrişatın yapılmasını teşvik etmek amaçlanmıştır.

Engelli bireyler iş bulma, sosyal hayata katılım, seyahat ve konaklama
hizmetlerinden yararlanma ve eğitim alma gibi konularda zorluk yaşamakta olup bu durum, engelli bireylerin kendini toplumsal hayattan soyutlamasına neden olmaktadır.
Engelli bireylerin; bağımsız bireyler olarak hayatını sürdürmeye, seyahat etmeye, erişilebilirlik koşulları sağlanmış bir noktada konaklamaya, işgücü piyasasına girip para kazanmaya, sosyal hayata daha
fazla dahil olmaya, istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerinin arttırılmasına ve sürdürülebilir projelerde yer almaya ve daha
da önemlisi bağımsız olarak yaşamını sürdürmeye ihtiyaçları vardır.
Engelli bireylerin özgüvenlerinin ve motivasyonlarının arttırılmasına
yönelik Engelli Dostu İşletmeler projemiz ile toplumda ayrımcılığa
uğradığını düşünen engellilerin erişilebilirlik konusunda karşılaştıkları
engelleri bir bir ortadan kaldırarak, engelli olmayan bireylerin yaşam
içerisinde ulaştığı her noktaya ulaşmalarını ve turizm sektöründen yararlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
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Proje Ortakları:
Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD)

Projenin Süreci :
a) Hazırlık Aşaması
Proje fikri oluşturulduktan sonra, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği
(MERTİD)’le toplantılar yapılmış proje fikrimiz anlatılmıştır. Proje fikrinin anlatılmasıyla birlikte, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) projede yer almak istediğini belirtmiştir. Belediyemiz ve MERTİD
arasında projenin sağlıklı olarak yürütülmesi açısından protokol hazırlanmıştır. Hazırlanan protokolle tarafların görev ve sorumlulukları
belirlenmiş, proje ortakları arasında imzalanmıştır.
Proje ekibi işletmeleri erişilebilirlik açısından inceleyeceğinden; mimar, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, sosyal çalışmacı ve çözümleyiciden oluşturulmuştur. Proje başlamadan önce işletmelerde yapılacak erişebilirlik denetimleri esnasında kullanılmak üzere Erişilebilirlik
Formu hazırlanmıştır.
MERTİD aracılığıyla ilimizde hizmet veren otellerin yetkilileriyle iletişime geçilerek, proje ekibince ön bilgilendirme toplantıları yapılarak
projeye dahil olmaları sağlanmıştır.
Ön bilgilendirme yapılıp projenin anlatıldığı otel yetkililerinden randevu talep edilerek, işletmelerin erişilebilirlik konusunda bilgilendirmenin yapıldığı ilk ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
b) Uygulama Aşaması
Proje konusunda bilgilendirmenin yapıldığı işletmelere daha sonra,
MERTİD’le birlikte hazırlanan haftalık ve aylık program çerçevesinde
erişilebilirlik açısından ziyaretler gerçekleştirilmiş ve erişilebilirlik formu düzenlenerek eksiklikler ilgili işletmelere bildirilmiştir.
Eksikliklerin giderilmesi için ilgili işletmelere süre tanınmış ve tanınan
süre sonunda tekrardan ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Eksikliklerini
gideremeyen fakat projede yer almak istediğini belirten işletmelere
tekrardan bir süre tanınmıştır.
Erişilebilirlik açısından yapılan ziyaretlerde; işletmelerde engelli odaları olup olmadığına, tesislerin girişine, engelli lavabosu olup olmadığına, genel tuvaletlere, yeme içme ünitelerine, parklara ve eğlence
merkezlerine bakılmıştır. Erişilebilirlik açısından sorun teşkil edildiği
kanısına varılan noktalar ilgili işletmelere bildirilmiş ve bu eksiklikleri
gidermeleri talep edilmiştir.

c) Tanıtım ve Yaygınlaştırma Aşaması
Proje ilk aşamadan itibaren basın yayın aracılığıyla tüm kesimlere duyurulmuştur ve proje birçok kesimden destek görmüştür.
Projenin ilk aşamasında engelli dostu işletme unvanı almaya hak kazanan 6 otel ve 2 seyahat acentesine, patenti belediyemizce alınmış
olan logolu belge ve plaketleri 2016 yılının 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında takdim edilmiştir.
Projenin ikinci aşamasında 7 otel ve 2 seyahat acentesi engelli dostu
işletme unvanı almaya hak kazanmış ve 2017 yılı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında belgeleri takdim edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje ile engelli bireylerin, yaşadığı evin dışında otellerde konaklama
imkânı kazanmaları sağlanmıştır. Engelli bireylerin engelsiz bireyler
gibi turizm sektöründen faydalanmaları yönünde çalışmaların yapılmasıyla, turizm faaliyetlerinde kendilerini var edebilmelerine destek
olunmuştur. %12.5 engelli nüfusuna sahip ülkemizde erişilebilir otellerin oluşturulmasıyla, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanmıştır.
Otel faaliyetlerinden yararlanan engelli bireyler, spa, masaj, havuz,
kumsal ve deniz gibi imkanlardan yararlanarak, sağlıklarında iyileşme
sağlamışlardır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Son yıllarda belediyecilik anlayışı; sosyal yönden yapılan projelerin ve
çalışmaların gerekliliği nedeniyle değişmiş ve sosyal belediyecilik ön
plana çıkmıştır. Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu vatandaşların birebir yararlandığı hizmetlere dönüşmüştür. Sağlıklı bir kentin
sadece kent dizaynı ya da yerleşiminden oluşmadığı, sosyal projelerle
memnuniyeti artırılan kentlilerin mutluluğu da kentin sağlığını olumlu yönde etkileyen bir durumdur.
Proje ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımları arttırılarak, yaşam
içerisinde daha fazla yer almaları gerçekleştirilmiştir. Yaşam içerisinde
engelli bireylerin daha fazla yer almasıyla doğru orantılı olarak engelli bireylerin sosyalleşmesi gerçekleşmiş, bu durum engelli bireylere
ruhsal ve fiziksel yönden katkı sağlamıştır. Hedeflenen proje sayısı
gerçekleştirilmiş ve engellinin sosyalleşmesi sağlanırken, işin sağlık
boyutu düşünülerek yapılmıştır.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2015–2019 Dönemi Stratejik Planında
“Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek.” stratejik amacına ve “Dezavantajlı gruplara yönelik etkin hizmet
sunmak.” Stratejik hedefine yer verilmiş olup bu proje sayesinde sözü
edilen amaç ve hedefler verimli bir şekilde yerine getirilmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje aşamasında ziyaret edilen işletmelerdeki erişilebilirlik açısından
tespit edilen eksiklikler ilgili işletmeler tarafından karşılanmıştır. Belediyemiz erişilebilir duruma getirilen ve engelli dostu işletme unvanı
almaya hak kazanan otel ve seyahat acentelerine plaket ve belge sunumu yapmıştır.

www.skb.gov.tr
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Geleceğin Programcıları Genç Dahiler

Proje Ortakları:
Mersin Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Amacı :
Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara
ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına
gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünüdür.
Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi
yetiler kazandırır.
Proje ile öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin, sebep sonuç
ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerinin, İnovatif düşüncelerinin arttırıp girişimcilik becerilerini gelişmesine ve öğrencilerin
21. yüzyıl düşünme becerilerinin geliştirilmelerine katkı sağlayarak,
sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı konumda olan çocukların da bu
eğitimlerden ücretsiz faydalanması sağlanacaktır.

222

Projenin Süreci :
a) Hazırlık Aşaması
Proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’ne bir adet, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Aydınlıkevler İlkokulu’na bir adet; toplam iki adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.
Kullanılmakta olan, bilgisayar, tablet, projeksiyon cihazı, yazıcı, video
konferans kamerası, Access Point vb. bilişim ürünleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır. Projeye ait görünürlük ve tanıtım
faaliyetleri de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
www.skb.gov.tr

b) Uygulama Aşaması
Proje, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okuyan okul
öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ve öğretmenlerini kapsamaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projenin amaçlarına uygun olarak seçilmektedir. Ocak
2017 itibariyle 40 öğretmen eğitici eğitimlerine katılım sağlamıştır.
Seçilen öğretmenler gerekli olan eğitimleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olan laboratuvarda, Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
akademisyenlerinden 20’şer kişilik gruplar halinde almaktadırlar. Eğitim alan öğretmenler, Aydınlıkevler İlkokulu’nda kurulmuş olan diğer
laboratuvarda öğrencilere eğitim vermektedir. Nisan 2017 itibari ile
180 öğrenci de “Bilgisayarca Düşünmeye İlk Adım” konulu eğitimlere
katılım sağlamışlardır.
c) Tanıtım ve Yaygınlaştırma Aşaması
Öğrencilerin aldıkları eğitim sonrası yaptıkları çalışmalar bir bilişim
etkinliği ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi
yetiler kazandırır. 21. Yüzyıl düşünme becerileri olarak da nitelendirilen bu özelliklerin proje kapsamında yer alan öğrencilere kazandırılması ile çocukların üstün seviye düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanmış olacaktır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2015–2019 Dönemi Stratejik Planında
“Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek.” stratejik amacına ve “Dezavantajlı gruplara yönelik etkin hizmet
sunmak.” Stratejik hedefine yer verilmiş olup bu proje sayesinde sözü
edilen amaç ve hedefler verimli bir şekilde yerine getirilmektedir.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje 17.06.2016 tarihli 592 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı
doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 21.09.2016 tarihinde “Geleceğin Programcıları Genç Dâhiler Projesi” nin uygulanmasına ilişkin
esas ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla bir işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
İmzalanan protokol doğrultusunda, proje kapsamında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’ne ve Aydınlıkevler İlkokulu’na birer adet bilgisayar laboratuvarı
kurulmuştur. Laboratuvarlarda kullanılan 42 adet bilgisayar, 42 adet
tablet, 2 adet projeksiyon cihazı, 2 adet yazıcı, 2 adet video konferans
kamerası, 2 adet Access Point Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan görünürlük faaliyetlerinin karşılanmasına ilişkin giderler Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

www.skb.gov.tr
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NİLÜFER BELEDİYESİ
Olgun Gençlik Merkezi

- Sağlık konusunun fiziksel, ruhsal ve ekonomik yönleriyle ele alınması; sağlıklı yaşlanmayı bu konularda ele alarak bütünleşik bir yaklaşım
oluşturulması,
- Olgun gençlerin iletişim ve etkileşim platformlarında etkin olarak
bulunması,
- Toplumsal refahı arttırılması ve topluluk kültürünü desteklenmesi
amaçlanmıştır.

Projenin Amacı :
“Olgun Gençlik Merkezi “ Projesi ile genel olarak;
- Nilüfer ilçesindeki 55 yaş ve üstü bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma
kültürünü edinmesi,
- 55 yaş ve üzerindeki olgun gençlerin sosyal uzaklaşmasının önüne
geçilmesi, sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerini devam ettirebileceği huzurlu bir alan hizmeti sunulması,
- Olgun gençlere psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyo-kültürel faaliyetler, boş zaman uğraşıları ve sağlık hizmetleri verilmesi,
- Her yaşta mutlu ve sağlıklı bir toplum oluşmasının sağlanması,
- İnsan odaklı hizmet anlayışıyla katılımcılığın, sürdürülebilirliğin ve
kapsayıcılığın sağlanması,
- Olgun gençlerin 3. Kuşak (torun, yeğen… gibi) yakınlarıyla sosyalleşmesi ve aktif zaman geçirmesi,
- Sağlıklı yaşlanma için genel rutin sağlık kontrollerinin alışkanlık haline getirilmesi,
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Proje Ortakları:
Altınşehir ve Ertuğrul Mahalle Komiteleri üyeleri, Nilüfer İlçe Sağlık
Müdürlüğü yetkilileri, Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi, Nilüfer İlçe Spor
Müdürlüğü, Altınşehir Aile Sağlığı Merkezi, TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası Bursa İl Temsilciliği, Nilüfer Kent Konseyi ve proje kapsamında
düzenlenen toplantılara katılan birçok sivil toplum örgütünün katkı
vermesi ile “Olgun Gençlik Merkezi” projesi hayata geçirilmiştir.
www.skb.gov.tr

Ayrıca psikolog ve sosyal çalışmacılarımızla psiko-sosyal durum değerlendirmelerinin yapılabileceği görüşme odaları vardır. Bir adet
kitaplığın bulunduğu Olgun Gençlik Merkezi’nde, gelen vatandaşlar
şömine başında kitap ve gazetelerini okuyabilmektedir.
Proje ile 55 yaş ve üstü vatandaşlarımızın etkin katılımları sağlanarak
aktif ve sağlıklı bireyler olabilmesi doğrultusunda faaliyetler düzenlenmektedir. Böylece oluşan sağlıklı yaşlanma kültürü ile toplumsal
farkındalık meydana gelmektedir.

Projenin Süreci :
Olgun Gençlik Merkezi, sağlık kavramının her yaşta sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla diğer yerel yönetimlere model oluşturan
bir projedir. Proje çalışmalarında etkin olan paydaşların katılımıyla
toplantılar düzenlenmiştir. Beklentiler ışığında örnek bir sosyalleşme
ve kültür alanı oluşturulması hedefi ile Olgun Gençlik Merkezi düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Merkezin üyelerine psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel gelişim
faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyo-kültürel faaliyetler, boş zaman
uğraşıları ve sağlık hizmetleri verilmektedir. 2016 yılında uygulaması
tamamlanan Olgun Gençlik Merkezinin hali hazırda 258 kadın ve 285
erkek olma üzere aktif 543 olgun genç üyesi bulunmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Olgun Gençlik Merkezi projesi soncunda 570 m2 ‘si kapalı alan olmak
üzere toplam 3.300 m2 ‘lik yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve
sosyal izolasyonunu önlemek amacıyla bir merkez oluşturulmuştur.
Bahçesinde çeşitli spor aletleri barındıran Olgun Gençlik Merkezi’nde,
vatandaşların sağlıklı yürüyüş yapabileceği ve stres azalttığı bilinen
refleksoloji yolu bulunmaktadır. Dinlenme alanlarının bulunduğu
merkezde, süs havuzları ve vatandaşların küçük çaplı tarım yapabileceği bir alan da oluşturulmuştur. Merkezde ayrıca mescit, acil durumlar için de bir adet doktor odası yer bulunmaktadır.
Belirli periyotlarda hekimler aracılığı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma ile
ilgili seminerler, eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca rutin şeker, tansiyon ve kolesterol ölçümünün yapılacağı merkezde, haftada bir gün
doktor ve hemşire kontrolünde sağlık taraması gerçekleşmektedir.
Ayrıca Olgun Gençlik Merkezi’nde resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi çalışmaların yapılacağı 5 adet atölye salonu bulunmaktadır.
Satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odalarının da yer
aldığı Olgun Gençlik Merkezi, vatandaşların çocukları ve torunlarıyla
birlikte güzel vakit geçirebileceği çocuk oyun odası da mevcuttur.
www.skb.gov.tr

Olgun Gençlik Merkezi aynı zamanda Sağlıklı Yaşlanma konusunda
halka açık bir toplum ortaklığıdır. Bu doğrultuda merkezde eğitimler
ve paneller düzenlenmektedir. Bu etkinlikler gönüllü konuşmacılar
aracılığı ile yapılmaktadır. Bu düzenlenen etkinliklerin bazıları aşağıdaki gibidir:
• Kronik Hastalık Yönetimi
• Hafıza Güçlendirme Teknikleri ve Egzersizleri,
•Fiziksel Aktivite ve Yaşlanma
• Stresle Başa Çıkma Yöntemleri,
• Yaşam İçin Sağlıklı Kemikler,
• Hastalıkların Erken Teşhis ve Önlenmesi,
• Bağımlılıklardan Korunma,
• Acil Durumlara Hazırlık,
• Kronik Hastalık Yönetimi
1-3 Mart 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın Pecs kentinde, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından düzenlenen Yıllık Sağlıklı Kentler İş Toplantısında Olgun Gençlik Merkezi’nin
tanıtımı yapılmıştır.
Proje; 3 nesil yaş grubunun bir arada bulunabileceği aktivitelerin düşünülmüş olması ve Dünya Sağlık Örgütünün “sağlıklı yaşlanma” hedefine hizmet etmesi nedeniyle büyük ilgi ile karşılanmıştır.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplumun yaşam kalitesinin artırılması, eşitsizliklerin azaltılması ve kentlerin varlıklarını sürdürebilmeleri
amacıyla Sağlıklı Şehir Projesi oluşturulmuştur. Bu projeyle şehirlerin
sağlık gelişim planlamasının yapılması amacıyla şehir sağlık profilleri
oluşturulmuştur.
Bursa Şehir Sağlık Profili çalışması sonucunda da öncelikler belirlenerek bazı stratejiler belirlenmiştir. Bu çalışmada oluşturulan “Sosyal
Bütünleşmenin Sağlanması” ve “Kent Merkezinde Mevcut Konut
Alanlarında ve Gelişme Alanlarında Yaşam-Mekân Kalitesinin Arttırılması” stratejileri Olgun Gençlik Merkezi’nin kuruluş amaçlarıyla uyuşmaktadır. 55 yaş ve üstü bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanması için
oluşturulan Olgun Gençlik Merkezi Projesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin
(SKB) 2005 -2020 Stratejik Planı’nda yer alan vizyon, misyon ve stratejik amaç ve hedeflere uyum göstermektedir.
Proje bu kapsamda SKB’ nin “Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel
varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu
bir kent yaratmaya katkıda bulunmak” misyonu; “Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratmak “ ve “Sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler
arası eşitsizlikleri azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak”
vizyonuna hizmet etmektedir. Ayrıca birliğin “ Paydaşların Memnuniyetini Sağlamak” , “Toplumsal Katılım” , “Yaşam Kalitesini Artırmak” ,
“Toplumdaki Sağlık Seviyesini Yükseltmek” ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik planda yer alan “Stratejik Amaç1”
altındaki “Yaşlıların Sağlığı” 8. hedefiyle paralellik göstermektedir.
Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak Birliğin kurulma
amacına uygun stratejik hedefleri 2015-2019 stratejik planında yer
vermiştir. Olgun Gençlik Merkezi projesi de 2. ana stratejik amaç olan
“Kentsel Gelişim” başlığı altındaki “Sosyal Eşitsizliklerin azaltılarak, sağlık göstergelerinin yükseltildiği, erişilebilir ve katılımcı sağlıklı bir kent
oluşturmak” 8. hedefine uygun dizayn edilmiştir. Ayrıca 3. ana stratejik amaç olan “Toplumsal Gelişim” başlığı altındaki “Nilüfer`de sosyal
risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını,
toplumsal yaşama dâhil olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak; bir arada ve eşit yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek” 2.
hedefine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje için kullanılan finansman Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Olgun Gençlik Merkezi projesi kapsamında yapılan harcama;
yapım işlerine 830.000 TL, iç tefrişat işlerine 195.759,83 TL olmak üzere toplamda 1.025.759,83 TL’dir.

www.skb.gov.tr
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ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Koca Çınar Yaşam Merkezi
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
Koca Çınar Yaşam Merkezi
Sosyal Sorumluluk Kategorisi

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışmalar 2017

Projenin Süreci :

PROJENİN AMACI:
Yaşlılarımıza yaşanabilir bir sosyal alan yaratma, hedef kitle olarak belirlenen genel olarak 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşlılık evresinde
toplumsal yapıdan kopuşunu engelleyerek aktif olarak sağlıklı bir şekilde yaş almalarını sağlamak temel hedeﬁmizdir.
Yaşlı nüfusun fazlalılığı ilçede yaşlılar için sosyal projeleri gerekli kılmaktadır. Bu sebeple sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden
Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi projesini hayata geçirmiştir.
Merkez sayesinde, yaşlıları toplumsal rollerin dışına itmek ya da biçilen olumsuz rollere karşı varolma, yapabilme ve başarabilme rolleri etkin
olmuştur. Sosyal hayatın içerisinde rol kapmayı öğreterek üretebilmeyi fark ettirmek alt amaçlarımızdan bir tanesidir. Diğer bir alt amacımız,
hedef kitlenin sosyal yaşamını canlandırarak yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olmaktır. Merkez sayesinde yaşlılıktaki dezavantajların
zamanla avantaja çevrilmesi, hedef kitlenin farkındalığının artması beklenmektedir.

17/02/2017 tarihinde faaliyete geçen merkez; zihinsel olarak aktif
olan yaşlı bireylerin gündelik katılımları ile sürecine başlamış ve bu
şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

PROJE ORTAKLARI: Yok
PROJE SÜRECİ:
17/02/2017 tarihinde faaliyete geçen merkez; zihinsel olarak aktif olan yaşlı bireylerin gündelik katılımları ile sürecine başlamış ve bu
şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.
Merkezde hedef kitlenin sosyal, ﬁziksel, ruhsal hallerine yardımcı olabilmek için çeşitli etkinlikler programlanmıştır. Bu kapsamda merkeze
terapi bahçesi, boccia sahası, spor alanı kurulmuştur. El ve beceri kursu, diksiyon/güzel konuşma kursu, okuma-yazma kursu, tiyatro,
drama, resim, müzik, folklor ve koro çalışmaları, geleneksel zeka oyunları etkinliği düzenlenmekte ve etkinlikler sonucu oluşan ürünler için
de sergiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca merkezde belediyemizin psikoloğu tarafından birebir terapi yapılmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yaşlı gezegen dünya gibi üzerinde hayatını sürdüren insanlar da artık 'hayat' yaş oranlarını arttırarak hayatlarını tüketmektedirler. Dünya
Sağlık Örgütü yaşlılık ortalaması için Türkiye'de 60 olan eğilimi 65 olarak revize etmiştir. Türkiye'de artan bu yaş eğilimi Eskişehir için de
geçerli olmaktadır.
Merkez toplumsal açıdan, sosyal-kültürel faaliyetler sayesinde kuşaklar arası ilişkinin sağlıklı bir biçimde ortaya çıkmasında etkili
olmaktadır. Çocukların, gençlerin, orta yaş grubunun, gönüllülerin katılımı ve beraber çalışma istek ve arzuları merkezden yararlanan
yaşlılar tarafından memnuniyetle ifade edilmektedir.
Merkezin açılışı ile birlikte yararlanan yaşlı bireylerin biyolojik, ﬁziksel, duygusal yaşlılık kategorileri göz önüne alınarak değerlendirilme
yapıldığında ise bireylerin merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ile mental olarak rahatladıkları, kendilerini daha rahat ifade edebildikleri ve
en önemlisi kendilerini daha fazla toplumun parçası olarak hissettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Psikodinamik ve doğaçlama çalışmalar, rol
değişimleri çalışmalarının ev stresi ile baş edebilme ve ev halkı ile sağlıklı ilişkiler kurmada yardımcı olduğu merkezden yararlanan bireyler
tarafından belirtilmiştir.

Merkezde hedef kitlenin sosyal, fiziksel, ruhsal hallerine yardımcı olabilmek için çeşitli etkinlikler programlanmıştır. Bu kapsamda merkeze
terapi bahçesi, boccia sahası, spor alanı kurulmuştur. El ve beceri kursu, diksiyon/güzel konuşma kursu, okuma-yazma kursu, tiyatro, drama, resim, müzik, folklor ve koro çalışmaları, geleneksel zeka oyunları
etkinliği düzenlenmekte ve etkinlikler sonucu oluşan ürünler için de
sergiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca merkezde belediyemizin psikoloğu tarafından birebir terapi yapılmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken gerçekleştirilen ortak akıl toplantılarında dış paydaşların önceliklerinden
birisi de “yaşlı ve hastalar için yaşam merkezi ihtiyacının karşılanması” olarak belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak 2015-2019 Stratejik
Planı'nda Odunpazarı'nda yaşayan kadın, çocuk ve yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü geliştirmek hedeﬁ konulmuş ve
bu hedeﬁ gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden birisi de yaşlılar için yaşam merkezi yapılması stratejisi olmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 180.000TL- Odunpazarı Belediyesi kaynakları

Mülkiyeti : Odunpazarı Belediyesi

Proje Ortakları:

Projenin Amacı :
Yaşlılarımıza yaşanabilir bir sosyal alan yaratma, hedef kitle olarak belirlenen genel olarak 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşlılık evresinde toplumsal yapıdan kopuşunu engelleyerek aktif olarak sağlıklı bir şekilde
yaş almalarını sağlamak temel hedefimizdir.
Yaşlı nüfusun fazlalılığı ilçede yaşlılar için sosyal projeleri gerekli kılmaktadır. Bu sebeple sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden
Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezi projesini hayata
geçirmiştir.
Merkez sayesinde, yaşlıları toplumsal rollerin dışına itmek ya da biçilen olumsuz rollere karşı varolma, yapabilme ve başarabilme rolleri
etkin olmuştur. Sosyal hayatın içerisinde rol kapmayı öğreterek üretebilmeyi fark ettirmek alt amaçlarımızdan bir tanesidir. Diğer bir alt
amacımız, hedef kitlenin sosyal yaşamını canlandırarak yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olmaktır. Merkez sayesinde yaşlılıktaki dezavantajların zamanla avantaja çevrilmesi, hedef kitlenin farkındalığının
artması beklenmektedir.

Proje Ortakları:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Yaşlı gezegen dünya gibi üzerinde hayatını sürdüren insanlar da artık ‘hayat’ yaş oranlarını arttırarak hayatlarını tüketmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık ortalaması için Türkiye’de 60 olan eğilimi 65
olarak revize etmiştir. Türkiye’de artan bu yaş eğilimi Eskişehir için de
geçerli olmaktadır.
Merkez toplumsal açıdan, sosyal-kültürel faaliyetler sayesinde kuşaklar arası ilişkinin sağlıklı bir biçimde ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Çocukların, gençlerin, orta yaş grubunun, gönüllülerin katılımı ve
beraber çalışma istek ve arzuları merkezden yararlanan yaşlılar tarafından memnuniyetle ifade edilmektedir.
Merkezin açılışı ile birlikte yararlanan yaşlı bireylerin biyolojik, fiziksel, duygusal yaşlılık kategorileri göz önüne alınarak değerlendirilme
yapıldığında ise bireylerin merkezde gerçekleştirilen faaliyetler ile
mental olarak rahatladıkları, kendilerini daha rahat ifade edebildikleri
ve en önemlisi kendilerini daha fazla toplumun parçası olarak hissettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Psikodinamik ve doğaçlama çalışmalar,
rol değişimleri çalışmalarının ev stresi ile baş edebilme ve ev halkı
ile sağlıklı ilişkiler kurmada yardımcı olduğu merkezden yararlanan
bireyler tarafından belirtilmiştir.
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Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Odunpazarı Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken gerçekleştirilen ortak akıl toplantılarında dış paydaşların önceliklerinden
birisi de “yaşlı ve hastalar için yaşam merkezi ihtiyacının karşılanması” olarak belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak 2015-2019 Stratejik
Planı’nda Odunpazarı’nda yaşayan kadın, çocuk ve yaşlıların sosyal,
kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünü geliştirmek hedefi konulmuş
ve bu hedefi gerçekleştirmek için geliştirilen stratejilerden birisi de
yaşlılar için yaşam merkezi yapılması stratejisi olmuştur.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
180.000TL- Odunpazarı Belediyesi kaynakları
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

PENDİK BELEDİYESİ
Aile Çocuk Eğitim Merkezi

17/02/2017 tarihinde faaliyete geçen merkez; zihinsel olarak aktif
olan yaşlı bireylerin gündelik katılımları ile sürecine başlamış ve bu
şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.
Merkezde hedef kitlenin sosyal, fiziksel, ruhsal hallerine yardımcı olabilmek için çeşitli etkinlikler programlanmıştır. Bu kapsamda merkeze
terapi bahçesi, boccia sahası, spor alanı kurulmuştur. El ve beceri kursu, diksiyon/güzel konuşma kursu, okuma-yazma kursu, tiyatro, drama, resim, müzik, folklor ve koro çalışmaları, geleneksel zekâ oyunları
etkinliği düzenlenmekte ve etkinlikler sonucu oluşan ürünler için de
sergiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca merkezde belediyemizin psikoloğu tarafından birebir terapi yapılmaktadır.

Projenin Amacı :
Okul öncesi eğitim sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için ilk adımdır. Fakat ilçemizde okul öncesi döneminde olan çocukların uygun fiziksel
ve sosyal çevre koşullarına sahip olmamaları ve maddi imkansızlıklar
nedeniyle okul öncesi eğitim alamamaları önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı ve bilinçli nesillerin topluma kazandırılması
için bu sorunun çözümü elzem hale gelmektedir. Bu noktada Pendik’te 3-6 yaş arası olan çocukları hedef kitle edinen bu proje; Pendik’in farklı mahallerinde Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM)’nin
kurulması ve kurulan bu merkezler aracılığıyla çocukların ve ebeveynlerin eğitimle zengin öğrenme deneyimleri kazanmalarını; sağlıklı büyümelerini; motor becerileri, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda
gelişimlerini en üst düzeye ulaştırılmasını; öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır hale gelmelerini amaçlamaktadır.
Ayrıca psikologlar tarafından gelişim taramaları gerçekleştirilerek çocukların ince motor, kaba motor, sosyal bakım-öz bakım becerileri, dil
gelişim becerileri ve genel gelişimleri ölçülerek gelişim düzeyleri saptanmakta ve aileye geri bildirim yapılmaktadır. Bütün bu becerilere
bakılırken çocukların yaşıtlarına göre gelişim düzeyi de belirlenmekte
ve herhangi bir geriliğin söz konusu olması durumunda ise aile ile
gerekli görüşme yapılarak yönlendirme yapılması projenin hedefleri
arasındadır.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü
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Projenin Süreci :
Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi Projesi kapsamında Pendik Belediyesi tarafından 5 farklı merkez kurulmuştur. Bu merkezlerde okul önce
eğitim için 7, okul öncesi öğretmeni, 5 idari personel; ailelere aile danışmanlığı hizmeti için 3 psikolog, 1 pedagog hizmet vermektedir. Bu
merkezlerde istihdam edilen çalışanların kullanımına yönelik 7 sınıf, 5
danışmanlık odası, 5 etkinlik salonları ile hizmet sunulmaktadır. Ayrıca
pedagojik destek talep eden çocuklara ve ailelerine yönelik Pendik
Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde bulunan oyun odası ile
pedagojik destek verilmektedir.
2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde toplamda 420 öğrenci
merkezlere kayıt yaptırmıştır. Bu öğrenciler yaşlarına göre sınıflara ayrılıp her yaş grubuna yönelik farklı sınıflar oluşturulmuştur. Eğitimler
haftada 3 gün olacak şekilde planlanmıştır. Bu merkezlerde eğitim
için Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü’nün okul öncesi grupları için hazırladığı müfredat takip edilmiş olup müfredatta okul öncesi yaş aralığındaki çocukların gelişimi, becerileri, kapasite durumları ve onlar
için önem ve öncelik arz eden resim, müzik, drama, oyun ve benzeri
etkinlikler üzerinde durulmasına önem verilmiştir.
Çocukların eğitimine eş zamanlı olarak aynı anda etkinlik salonlarında aileler ile etkinlikler planlanmıştır. Bu etkinliklerde çocuğun ileride oluşabilecek davranışsal ve duygusal, fiziksel gelişim zorluklarının
önüne geçilebilmesi için aileler bilgilendirmiştir. Aile Danışmanı her
hafta farklı bir AÇEM’de verilen, ailelerin çocuklar üzerindeki yapıcı
ve yıkıcı etkileri, dikkat etmeleri gereken hassasiyetler gibi konularda programlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda “Aile Eğitim Akademisi”
başlığı altında uzmanlar tarafından yapılan ebeveynlerin, çocuklara
doğru yaklaşım metotları ile sağlıklı aile ortamı, evlilik ve aile kurumunun güçlendirilmesini; çocukların dikkat ve zekâ becerilerinin
geliştirilmesini hedefleyen toplamda 120 saatlik eğitim programları
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü’nün
verdiği destek ile ailelerin eş zamanlı eğitim almaları sağlanmıştır. Açılan el sanatları ve el nakışı kursları ile proje desteklenmektedir.
AÇEM’lerde Pendik Belediyesi bünyesindeki psikologlar tarafından
Aile Danışmanlığı hizmeti de verilmektedir. Seanslarda anne-baba
ilişkileri, ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkiler, aile içindeki roller,
stres ile başa çıkma, öfke kontrolü vb. çalışmalar yapılmaktadır. Bazı
durumlarda çocuk ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Bunun için
Pedagojik destek alınması gerekmektedir. Bu durumlarda Engelli Koordinasyon Merkezinde hizmet vermekte olan Pedagog ile görüşmesi için konsülte edilmektedir.
Psikologlar, sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi için çocuklara Ankara Gelişim Tarama
Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi gibi testler uygulanmaktadır. Bu kapsamda risk altındaki çocukları erken dönemde tespit
edip, değerlendirme ve müdahaleye yönelik raporlar yazılmış ve ailelere gelişimsel bir sorun varsa neler yapılabileceğine dair bilgilendirme yapılmıştır. Gelişimsel geriliği söz konusu olduğunda ise üniversite hastanelerinin Gelişimsel Pediatri bölümüne konsülte edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Proje kapsamında kurulan merkezlerde okul öncesi dönemindeki
392 çocuk merkezlerdeki eğitimden faydalanmıştır. Bu proje kapsamında AÇEM’lerde 322 saat Aile Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Aile
danışmanlığı hizmetiyle ebeveynlerin aile içi çatışma, öfke kontrolü,
anne-baba rolleri, stresle başa çıkma, çocukları ve eşleriyle olan çatışma vb. problemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıştır.
3-6 yaş arası 122 çocuğa Çocuk değerlendirme testleri uygulanmış
ve gerekli rapor yazılarak aileler bu konuda bilgilendirilmiştir. Gelişim
geriliği söz konusu olan 3 çocukta bu testler 2 ay sonra tekrarlanarak
seviyeleri incelenmiş ve gelişimleri takip edilmiştir. 7 hafta süren Aile
Eğitim Akademisinde, 310 ebeveyn sertifika almaya hak kazanmıştır.
Bu program ile ailelerin “Bilinçli Aile Olmak” anlayışında farkındalık düzeyi artırılmıştır.
Çocuklar ve ebeveynler için yapılan programlarda ise 53 animasyon
gösterimi programı, 39 drama eğitimi programı, 26 Aile eğitim programı, 148 değerler eğitimi programı, 14 çocuk psikolojisi akademisi
programı, 25 şakrakla iyilik oyunu programı, 17 aile semineri programı, 71 satranç eğitimi programı, 27 gölge oyunu programı gerçekleştirilmiştir. Bu programlara 19.524 kişi katılım sağlamıştır. Proje
sonucunda 3-6 yaş arası çocukların gelişi bilişsel, sosyal ve fiziksel
gelişimlerin olumlu yönde etkilenmiştir. Verilen okul öncesi eğitim ile
zengin öğrenme deneyimleri kazanmaları, sağlıklı büyümeleri, motor,
sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerine imkan sağlanmıştır. Ailelere yönelik eğitimlerle ebeveynlerin çocuklarını daha iyi
tanımaları, empati kurabilmeleri ve bilinç kazanmaları sağlanmıştır.
Çocuklara yapılan gelişim testleri ile çocuklarda tespit edilen gelişim
bozukluklarının önlenmesi ve ailelerin sorunun çözümüne yönelik
yönlendirilmesi sağlanmıştır. Diğer yandan merkezlerde okul öncesi
eğitim yanı sıra annelere verilen eğitimlerle sosyal ve ekonomik yönden gelişimlerine imkan tanınmıştır.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı’nda Stratejik Amaç-1
“Toplumsal İhtiyaçlara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi” amacı
oluşturulmuştur. Bu amaca bağlı olarak Stratejik Hedef-2 “Rehabilitasyon ve Danışmanlık Alanındaki Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Niteliklerinin Arttırılması” belirlenmiştir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda
“her yaşta eğitimi destekleyen hizmet anlayışıyla Aile ve Çocuk Eğitim
Merkezi Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje “Pendik’i yerelden evrensele marka bir kent olarak taşıyan, güçlendiren, huzurlu ve mutlu bir
şehir haline getiren, geleceğin nesillerine yenilikçi hizmetler üreten
ve koruduğu değerleriyle “Arzu Edilen Pendik” misyonunu hayata geçirme de önemli bir katkı sağlamaktadır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Projenin öğretmen giderleri Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Diğer idari personeller, eğitimciler ve işletmeye
yönelik tüm giderler Pendik Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
Merkezlerin kurulum ve işletme dahil toplam bütçesi 888.700 TL’dir.
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

PENDİK BELEDİYESİ
Okullar Çevre İçin Yarışıyor

Projenin Süreci :
2016 yılında başlatılan proje kapsamında tüm okullarımıza her yıl “Yılın Çevreci Okulu” seçileceği duyurulmuştur. Ayrıca okul müdürleri ile
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve proje yarışmasının her yıl düzenleneceği tekrar vurgulanmıştır.
Yarışmaya katılım için ilk ve orta okul, liseler olmak üzere tüm okullarımızın belirtilen konu başlıkları ile ilgili yıl içinde yapmış oldukları
çevre faaliyetlerini proje formatında anlatarak, 1 Şubat-1 Mart 2017
tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaştırmaları istenmiştir.
Çevre Faaliyeti Konu Başlıkları aşağıdaki gibidir;
1. Yeşili koruma ve ağaçlandırma-bitkilendirme
2. Hayvanları koruma ve hayvan sevgisi aşılama
3. Çevre temizliği ve çevre duyarlılığını artırma
4. Enerji tasarrufu ve verimliliğini artırma
5. Bertaraf edilmesi gereken atıkların, Belediye Atık Getirme Merkezine iletilmesi
6. Geri dönüştürülebilen atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik faaliyetler

Projenin Amacı :
Şehrimizdeki her bir ferdin, daha güzel bir gelecek için yeşile ve çevreye sahip çıkması, ayrıca geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın
bu bilinçle yetişmelerinin sağlanması amacıyla “Yılın En Çevreci Okulu
Proje Yarışması” geliştirilmiştir.
Vatandaşlarımızda bilinç oluşturmada en etkili yöntemlerden biri de
çocuklar vasıtasıyla mesajlar iletmek ve farkındalık oluşturmaya çeşitli
faaliyetleri çocukları ile birlikte yapmalarını sağlamaktır.
Bu noktada öğrenciler vasıtasıyla ailelere ulaşmak ve böylece toplumun her kesimine çevre bilincini aşılamak maksadıyla mesajlar verip
etkinlikler düzenlemek, onları da bu toplumsal seferberlik ve çevresel
farkındalığı oluşturmak için tüm okullarımızı kapsayan bu proje hayata geçirilmiştir.

Proje Ortakları:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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05.10.2016 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan resmi
yazıda konu başlıkları ve proje formatı belirtilmiş ve her yıl düzenli
olarak söz konusu yarışmanın düzenleneceği vurgulanmıştır. Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli çevre mühendisleri tarafından tüm okullar yılbaşında tek tek ziyaret edilerek, “Çevreci Okul
Proje Yarışması”na katılım için hatırlatma yapılmıştır. Yarışmaya katılımın son tarihi, proje formatı ve çevre faaliyetleri konu başlıkları ile
ilgili bilgiler verilmiştir.
Okullarımız uygulamış oldukları çevre faaliyetlerini proje formatında
anlatarak yarışmaya katılmıştır. Belirlenen tarihler arasında 15 ilkokuldan 24 proje, 5 ortaokuldan 5 proje ve 4 liseden 5 proje ile yarışmaya
katılım sağlanmıştır.
Okullar tarafından gönderilen projelerin değerlendirilmesi amacıyla
15.03.2017 tarihinde Proje Değerlendirme Çevre Komisyonu toplanmıştır. Çevre Komisyonuna sunulan projeler değerlendirilerek en iyi
projeler Orman Haftası’nda (21 Mart-26 Mart) düzenlenen ödül töreniyle ödüllendirilmiştir. “Yılın Çevreci Okulu Proje Yarışması” kapsamında dereceye giren okullar arasından ilk üç seçilerek ve 1. Okul:
15.000TL, 2.Okul: 10.000TL ve 3.Okul: 5.000TL değerinde okulun ihtiyacı olan bir hizmetin karşılanmasıyla ödüllendirilmiştir. Dereceye
giren okulların ödülleri Çamlık Mahallesi Göktaşı Sokakta 24.03.2017
tarihinde saat 14:30’da düzenlenen “Okullar Çevre İçin Yarışıyor Ödül
Töreni ve Fidan Dikim Etkinliği”nde Başkanımız tarafından takdim
edilmiştir. “Okullar Çevre İçin Yarışıyor” proje yarışması sonucunda ilk
üçe giren okullara “Katılım Beratı” ve “Hediye Çeki”; yarışmaya katılan
tüm projeler için okullara “Katılım Sertifikası” verilmiştir. Ödül Töreninden sonra düzenlenen fidan dikim etkinliği ile 1500 adet fıstık çamı
fidanı öğrencilerle birlikte toprakla buluşturulmuştur.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Her yıl düzenlenecek proje yarışması ile öğretmenler ve öğrenciler
okullarda sağlıklı bir çevre için her yıl yeni projeler üretecek ve okullarında uygulayacaklardır. Yarışmamıza katılım şartı olan okulda uygulanmış projelerin yarışmaya katılımı sağlanması ise projelerin uygulanması zorunluluğu getirmiştir. Düzenlenen yarışma ile rekabet
ortamı yaratılmış ve daha farklı fikirlerin ortaya çıkması sağlanmıştır.
“Okullar Çevre İçin Yarışıyor” proje yarışması sonucunda 2017 yılında
dereceye giren ilk üç okul ve projeleri aşağıdaki gibidir;

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Pendik Belediyesi 2014-2019 Stratejik Plan’da “Pendik Geneli için Ağaç
Temin Edilmesi ve Dikilmesi“ belirtilmiştir. Ayrıca Pendik Belediyesi
2014-2019 yılı Stratejik Plan’da; 10. amaç olarak “Yeşil Alanların Artırılması, Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik Hizmetlerin Sürdürülmesi” stratejik amaçlar içerisinde yer almakta olup
bu amaç doğrultusunda “kentli yaşamının sağlıklı ve huzurlu olarak
sürdürülmesi için doğal çevre ve rekreasyon alanlarının korunması,
çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması
sağlanacaktır.” ifadesi yer almaktadır. “Rekreasyon Alanlarının Yaygınlaştırılması, Zenginleştirilmesi ve Sosyal İmkânlarının Artırılması” ise
stratejik hedefler arasında yer almaktadır.
Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planı’nda Sağlıklı Kentler Birliği’nin bağlı
olduğu ilkeler içinde “Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması”
maddesi yer almaktadır.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin mevzuat gereği görevleri arasında “Sürdürülebilir gelişme ve yaşanabilir çevreleri korumanın ekonomik gelişmeyi
destekleyeceği inancıyla sağlıklı şehirlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler.”
“Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde olması sebebiyle Türkiye,
mevzuatını Avrupa Birliği müktesebatına adapte etmek durumundadır. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin çevre, çevrenin korunması, kentli hakları, yönetişim, demokrasi, şehir planlaması gibi
konulardaki yasal çerçevesi esas alınacağından bu konuları düzenleyen ulusal mevzuatımızın da değişim süreci hızlanacaktır. Ayrıca,
Türkiye’nin bu süreç içerisinde yararlanacağı mali kaynaklar kentlerin
gelişimine olumlu katkı yapacaktır.”
Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu
kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri incelendiğinde Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Plan’da Toplum ‘un “Temiz bir
çevre ve yeşil alanların arttırılması” yönünde beklentisi olduğu belirtilmektedir.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin misyonlarından birinin de “Yaşam Kalitesini
yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip,
estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak” olduğu görülmektedir.

1. 50. Yıl Güzelyalı Ortaokulu - Pil Lig Rekabet ortamı yaratılarak pil geri
dönüşümü sağlanmıştır. Öğrenciler tuttuğu takım için geri dönüşüm
yapması sağlanmıştır. Pil kutuları 4 büyüklerin forma renklerinden tasarlanmıştır. En çok pil biriken takıma ait pil kutusu tutanakla belirlenmiştir. Kazanan takımın marşı okulun teneffüs zili olarak çalmaktadır.
2. Fatma Gözen Eralp Ortaokulu - Çöpten Sanata Geri dönüşüm konulu bir projedir. Plastik şişelerin kapakları toplanarak resim yapılmıştır ve okuldan sergilenmiştir.
3. Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu - Temizlik Sirkeden Sorulur, Ekolojik Çevre Korunur Özgün bir projedir. Projenin amacı; organik atıkları
çöpten azaltmak olup, sonucunda doğal temizlik ürünleri elde edilmesidir. Çevreci bir yaklaşımla çevreci sonuç elde edilmiştir.
İlkokul öğrencilerine çevre bilinci farklı bir yöntemle öğretilmiştir. Yarışmada 1. sıra yer alan proje ile atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanması sağlanmış, 2. sırada yer alan proje ile plastik kapakların evsel
atıklardan ayrı toplanması sağlanmış ve 3. sırada yer alan proje ile organik atıklardan sirke üretilerek evsel katı atık miktarı azaltılması sağlanmıştır. Çevre Komisyonu tarafından incelenen fakat dereceye giremeyen diğer projelerde ise okullarda sokak hayvanlarının beslenmesi
için farklı sistemler oluşturulduğu, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının yapıldığı ve enerji tasarrufları yapıldığı gözlemlenmiştir.
Toplumsal seferberlik ve çevresel farkındalığı oluşturarak tüm okullarımızı kapsayan bu proje yarışması ile sağlıklı çevre için her yıl yeni
projelerle yeni katkılar sağlanacaktır.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını içeren 14 maddenin b bendinde “Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı,
onarımını yapabilir” ifadesine istinaden bu projenin bütçesi Belediyemizce karşılanmıştır.
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

TOROSLAR BELEDİYESİ
Turunç Kadın Yaşam Merkezi

Toroslar Belediyesi olarak toplumda psikoloji ve eğitim alanında kadını desteklemek amacıyla Toroslar Turunç Kadın Yaşam Merkezi kurulmuştur.
Toroslar Turunç Kadın Yaşam Merkezimizle; biyolojik, psikolojik, toplumsal alanlarda sağlıklı gelişmişliğin sağlanması ve sağlıklı birey,
sağlıklı aile ve sağlıklı toplum olmanın önemiyle hareket edilmektedir.

Projenin Amacı :
Kadın; toplumun mihenk taşıdır. Kadına yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılmaktadır. Kadının eğitim düzeyi ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Eğitimli ve mutlu kadın refah seviyesi yüksek ülke ve
toplumların göstergesidir. Böyle önem arz eden bir değer ülkemizde
hak ettiği yerde değildir.
Bunun olumsuz sonuçlarını ülke ve toplum olarak olarak yaşamaktayız. Hak etmediği tepkilerle karşılaşan kadın; içinde bulunduğu sıkıntılı yaşam sürecini öncelikle en yakın aile çevresine ve geleceğine geri
kalmışlık olarak yansıtmaktadır. Kadının geri kalmışlığı yetiştireceği
bireylerin oluşturduğu toplumun geri kalmışlığına sebep olmaktadır.
Günümüzde toplumsal geri kalmışlığın ana sebebi kadının eğitimsiz
ve cahil olarak bırakılmasıdır. Bireysel ve toplumsal ilerleme kadında
ve ailede başlamaktadır.
Toplumun her yönden sağlıklı ve gelişmeye açık bir seviyede olması
için cinsiyetler arasında eşitlik esasıyla mümkündür. Eksikliğin farkına
varıldığı son yıllarda kadının statüsünü geliştirmek amaçlı anayasamızda yer alan yeni kanun maddeleriyle çalışmalar bir nebze de olsa
artmıştır.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
Toroslar Turunç Kadın Yaşam Merkezi Projesi ; Toroslar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Projenin ortağı bulunmamaktadır. Ancak
kadın ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimi ile ilgilenen diğer tüm kamu
kurumlarıyla işbirliği içerisin de çalışmaktadır.
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Projenin Süreci :
Toroslar Belediyesi Turunç Kadın Yaşam Merkezi Mersinde şiddetin en
yaygın olduğu ve hakkında en çok tedbir kararı çıkartılmış kadınların
Toroslar ilçemizde olduğu bilgisiyle fark edilen eksikliğin giderilmesi
için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulmuştur.
Kadın Yaşam Merkezimizde; sağlıklı yönlendirilmenin yapılması amacıyla 1 psikolog, 1 sosyolog, 1 aile danışmanı ve 1 sosyal hizmet uzmanı hizmet vermektedir. Yaşam Merkezimizin içerisinde danışan kadınlarımızın daha sağlıklı görüşme yapabilmesi açısından çocuk oyun
alanımız ve görevli 1 adet çocuk gelişim uzmanımız bulunmaktadır.
Hafta içi 5 gün boyu hizmet veren merkezimiz; birim sorumlumuzun
kontrolünde 24 saat ulaşılabilen telefon ile de danışmanlık ve yönlendirme hizmetine devam etmektedir. Kadınlar ve ailelerinin Yaşam
Merkezimizin varlığından haberdar edilmesi amacıyla ilçede bulunan
tüm mahalle muhtarlıklarıyla, kolluk kuvvetleriyle, ilçe müdürlükleriyle ve de okulların aile birliği başkanlıklarıyla ihtiyaç sahibi kadınlarımızın tespit edilmesi ve bize ulaşmaları için görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ulaşılan kadınların ve onların haberdar olduğu
ihtiyaç sahibi kişilerin merkezimize ulaşımı sağlanmıştır.
Merkezimize her gelen danışanımızın gizlilik esasları doğrultusunda
kayıtları alınıp tüm özel bilgileri arşivlenmiştir. Geldikleri her seferde
ulaşılan sonuçlar yeniden raporlanarak takip süreci kuvvetlendirilmiştir. Bu yolla aylar sonra da olsa gerekli takipleri kolaylıkla yapılmaktadır.
Yaşanan şiddetin en aza indirilip etki bırakan travmaların etkisinin
üstesinden gelmeleri esas alındığı, bireysel çift terapisi ve aile danışmanlığı hizmetleri merkezimizde yürütülmekte olup aynı zamanda
ekonomik sıkıntıları söz konusu olan ailelere ihtiyaçları doğrultusunda kıyafet, erzak, kırtasiye, eşya yardımları ve eleman ihtiyacı olan işverenlerle buluşmaları sağlanarak istihdamları da yapılmaktadır. Merkezimize başvuran kadınlarımızı meslek edinmeleri için Belediyemiz
bünyesinde yürütülen projelere ve yine Belediyemiz bünyesinde 26
farklı branşta 40 eğitmenimizle verilmekte olan teknik eğitim kurslarına yönlendirilmektedir.
Turunç Kadın Yaşam Merkezimize başvurup, uzmanlarımız ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ruhsal sağlığa kavuşmaları için ilaç
desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen kadınlarımız ve beraberinde
yaşadıkları aileleri tam teşekküllü hastanelerin psikiyatri servisine
yönlendirilmekte ve ardından iyileşme süreci her aşamasıyla takip
edilerek bireysel ve aile terapileri devam etmektedir.
Danışanlarımızın tespit edilen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 20 şer
kişilik gruplar halinde hazırlanan eğitim ortamlarıyla kadınlarımıza
eğitimler verilmiş, faydaları ve önerileri konusunda düzenlenen anketlerle bir adım sonrası planlanmaya çalışılmıştır.
Danışan bireylerin yanı sıra aileleri ile de iletişim kurularak sağlıklı yaşam ortamları hazırlanmak ve ailenin de iyileşme sürecine dahil olması için çalışmalar yapılmış ve bunların takibi sağlanmıştır.
Gerek yerli halkın ihtiyacının fazlalığı ve gerekse göçle gelen son dönemler de ise Süriyeli vatandaşların çok fazla yaşadığı yer olan Toroslar Belediyesi sınırları bağlı olan 67 mahallede yapılan araştırma çalışmalarıyla gereli alt yapı çalışmaları yapılarak hizmete açılmıştır.
Hedef kitlenin; kişiliklerine, geleceklerine, eğitimlerine yapılan her
türlü şiddetin fark edilmesi, önlenmesi, kendi kararını kendi verebilir
özgür bireylerin desteklenmesi, sosyal hayata ve gelişen teknolojik
gelişmişliklere uyum sağlanmasının kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,
ailenin temel taşının kadın olması bilinciyle sağlıklı birey sağlıklı aile
ve sağlıklı topluma temel oluşturması hedeflenmektedir.
2017 yılının ocak ayında ilk danışanlarını almaya başlayan merkezimiz;
çok kısa zamanda 300’e ulaşan danışan sayısıyla ve bunların 12 tanesinin erkek olmasıyla beklenen hedefe ulaşıldığını göstermektedir. Son
vakitlerde erkek danışanlarımızın artması ve çiftlerin birlikte gelmesi
farkındalığın arttığının bir ifadesidir.
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Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Sağlıklı düşünebilen sağlıklı kararlar alabilen kadınların, ailelerin merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Toroslar Turunç Kadın Yaşam Merkezi; kendini çaresiz, önemsiz, kenara itilmiş, bir hayali, bir beklentisi
olmayan kadınlarımızın, bünyemizde çalışan psikolog, sosyolog, ve
aile danışmanımızla daha sağlıklı olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir.
Hem gelen kadınlarımız hem de çocuklarının yaşanmış olumsuzluklar karşısında sağlıklı beyin ve ruh yapısıyla öz güveni gelişerek toplumun temel taşının sağlıklı bireylerden oluşması için çalışmaktadır.
300 kadın, 20 erkek ve beraberinde getirdikleri 52 çocuk, destek alarak farkında olmadıkları hastalık belirtileriyle yönlendirildikleri merkezlerden sağlık buldular.
Bize ulaşamayan kadın ve ailelerimize düzenli olarak haftalık yapılan
ziyaretlerde psikolojik yönlendirmeler yapılarak sağlıklarına daha hızlı
kavuşmaları sağlandı. Destek verilen ailelerin belirlenen kıyafet eksikliklerinde 170 aileye kıyafet ve eşya yardımı yapıldı.
Eğitim gören çocuklarına ihtiyaçları doğrultusun da kırtasiye desteği
sağlandı. Muhtarlarla yapılan sıkı iletişim süreciyle mahallelerde tespit edilen ve sağlıksız ortamlar da yaşayan ailelere yardım sağlanarak
dayanışma örnekleri arttırıldı. Emniyet güçleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile ve diğer kamu kurumları ile el birliği ile sağlıklı yaşam koşulları
arttırıldı.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Toroslar Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan 67 mahallede şiddetten uzak ruhu ve bedeni incinmeyen sağlıklı aile ortamlarında sağlıklı
yaşamı desteklemek ve sağlıklı toplumların devamına yönelik olarak
Turunç Kadın Yaşam Merkezini kurmuştur.
Yapılan hizmette ailede ve toplumda kadının yanı sıra beraberindeki
kadın ve çocukların da desteklenmesi yönüyle sağlıklı aile bilinciyle
de sağlıklı topluma destek olmaktadır. Mersin yerelinde sağlıklı ve
güçlü kadın bilincini destekleyen ve şiddetsiz büyüyen çocuklar ile
huzurlu toplum huzurlu ülke bilincine destek olan projemiz; diğer
tüm kamu kurumlarıyla da sağlıklı iletişimler ile de her geçen gün
toplumun yeni temel taşlarına ulaşmaktadır.
Projemiz kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu
yapılıp sadece kadına değil çocuğa ve erkeğe de ulaşılmıştır.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Toroslar Belediyesi bütçesi kullanılmaktadır.
www.skb.gov.tr
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SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
Okuldan Hayata

- Yenilikçi teknoloji ve yaklaşımların her geçen gün daha fazla önem
kazandığı günümüz piyasa koşullarında, firmalar rekabet güçlerini
ortaya koyduğu çalışmalar ve ürünlerle arttırmaktır . Özgün ve yeni
dizaynlar, son teknoloji kullanılarak kısa sürede hazırlanan tasarımlar
firmaların piyasa ihtiyaçlarına hızla cevap vermelerini ve rekabet ortamında tutunmalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Rusya Federasyonu,
Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Arap ülkelerinde faaliyet gösteren
firmaların en azından temel düzeyde Arapça ve Rusça bilen personele duyduğu ihtiyaç, projemiz kapsamında vereceğimiz dil eğitimleri
ile karşılanacaktır. Tüm bunların sonucu olarak çok yönlü niteliklere
haiz personele ihtiyaç duyan sektör temsilcilerinin sayısında %30
azalma olurken bu sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalışan çok
yönlü niteliklere haiz personelin sayısında %15 artış olacaktır.

Projenin Amacı :
Üniversiteden mezun olmuş ya da olacak olan gençler arasındaki işsizlik oranını azaltmak ve istihdamda kalmalarına yardımcı olmak.
Özel Hedefler;
- Mezuniyet sonrası boşta kalan gençlerin iş piyasasına katılmalarını
hızlandırmak ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak,

Proje Ortakları:

- Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan “Meslekle Tanışma
Ofisi” aracılığıyla inşaat ve mühendislik sektörlerinde okuldan işe geçişlerinde gençlere danışmanlık yapmak,

Proje ortağımız bulunmamaktadır.

- Yerel aktörler arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek,

Uygulama hazırlık faaliyetleri yapıldıktan sonra proje ekibi, proje ofisi
kuruldu ve projenin tanıtımı yapıldı. Ekipmanların tedariki sağlandı,
eğitim salonlarının oluşturuldu. Katılımcı başvuruları alındı. Katılımcı
mülakatları yapıldı. İŞ-KUR’a kayıtlı mimarlık ve mühendislik bölümünde öğrenim gören ya da mezun olan 19-29 yaş arası toplam 50
kişi belirlendi. Eğitmen grubu, proje ortakları ve paydaşlarla toplantı
yapıldı.

- Eğitilen kursiyerlerimizin istihdam edilmesiyle büroların ve sektör
temsilcilerinin yeni pazarlara açılmaları kolaylaşacak, mevcut pazarların taleplerini daha kısa sürede ve daha etkin karşılanacak, ürün
çeşitliliğini arttıracak, tasarım boyutunu geliştirilecek. Dolayısıyla da
teknolojik yenilikleri kullanmak konularında becerilerini geliştirmek.
www.skb.gov.tr

Projenin Süreci :
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Yürütme faaliyetleri: Meslekle Tanışma Ofisi kuruldu. Teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında tüm kursiyerlere
48 saat Mevzuat Bilgisi, 144 saat Autocad, 120 saat Arapça, 120 saat
Rusça, makine ve inşaat bölümünde okuyan veya mezun olan 25 kursiyere 72 saat Solid, mimar ve peyzajcılara 72 saat 3D Max, sınavlarda
başarılı olan 10 kursiyere 72 saat girişimcilik (toplamda 648 saat) dersleri verildi.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Stratejik planımızda toplum gelişimini desteklenmesi ana başlığında
kültürel hayatın zenginleştirilmesi dezavantajlı gruplara yönelik kapasite artırıcı çalışmalar yapmak.

Sınavlar yapıldı. Girişimcilik Eğitimi alan 10 kursiyer belirlendi. 8 adet
Girişimcilik Eğitimi Semineri düzenlendi. Trabzon ve çevresinde faaliyet gösteren mimarlık ve mühendislik büroları mevzuata hâkim,
girişimcilik becerilerini geliştirmiş, sahada aranan niteliklere haiz, yenilikçi teknolojileri kullanabilen, stajlarla tecrübe eksikliği giderilmiş
kursiyerlerimize öncelik vererek istihdama dâhil olmalarını sağlandı.
Bu eğitimler bölgede ihtiyaç duyulan “nitelikli insan kaynağı” üzerine
olacağından teorik ve pratik eğitimlerle başarısızlık riski en aza indirgenmiş kişiler olmaları desteklenmiş oldu. Ayrıca proje bölgedeki diğer gençler için örnek teşkil edecek olup, genç istihdamına katkı da
sağlandı.
“Meslekle Tanışma Ofisi” aracılığıyla hem mesleğe başlangıçta rehberlik hizmetleri verilerek hem de piyasada faaliyet gösteren yüklenici
firmalara kalifiye eleman sağlamada öncülük edilmiş oldu. Kursiyerlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamaya dönük olarak
girişimcilik eğitimleri verildi. Girişimcilik kavramının doğru şekilde
anlaşılması ve başarılı iş modelleriyle kendi işlerini kurup, yürütebilir
olmalarına yardımcı olundu. Kendi işini kuracak kültüre ve beceriye
kavuşmuş gençler iş gücüne katılarak artı değer üretecek böylece
bölge ekonomisinin güçlenmesini sağlayacak ve kendi sektörlerinde
iş piyasasına katılmaları hızlandırılarak gençlerin istihdam edilebilirliği
arttırıldı.
3 ay süren değerlendirme ve sonuçlandırma faaliyetlerinde; iki aylık
raporlar ve toplantılar, kursiyerlerin ve eğitimlerin değerlendirilmesi
yapıldı. Sertifika töreni, eğitim almış işsiz gençlerin istihdamı, proje
çıktıları duyuruldu. Proje nihai raporları hazırlandı.
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Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar fonlarından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programından destek alınmıştır. Okuldan hayata projesinin bütçesi 246.796,25 Euro ’dur
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URLA BELEDİYESİ
Belediyem Yanımda

Kadın çalışmaları alanında ise beceri geliştirici ve farkındalık arttırıcı
hak temelli eğitim çalışmaları ile kadınların güçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlenen çeşitli gezi ve eğlence aktiviteleri ile kadınlar arası
dayanışmayı sağlamak, 2014 yılında belediyemiz öncülüğünde kurulan ve şu an140 ortağa sahip S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi aracılığıyla kadınların örgütlü yapılara dahil olmalarını teşvik etmek, emeklerinin görünür ve kıymetli hale gelmesini sağlamak.
Ahşap boyama, takı tasarımı, dikiş-nakış, tekstil üretimi, kağıt sanatı
gibi kurslar aracılığıyla kadınların el becerilerinin gelişmesine destek
olurken; mahallelerde kurduğumuz Kadın Üretici Pazarları’nda kadınların kendi ürettiklerinin satışını sağlayıp ekonomik alanda güçlenmelerine destek olmak, kadınlar için liderlik, sağlık, politik katılım, girişimcilik gibi eğitim ve atölye çalışmaları ile kadın sorunları alanında
farkındalık yaratmak ve ortak çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmak. Her türlü ayrımcılığa maruz kalmış kadınların sosyal, ekonomik,
siyasi alanda güçlenmelerine katkıda bulunmak için Semt Evlerinde
ve merkezde danışmanlık hizmetleri sunmak. Kadınların koruyucu
sağlık davranışları kazanmaları için Kadın Sağlığı Eğitimleri uygulamak, sağlık hizmet taleplerini arttırmak. Kendileri ve aile bireyleri için
doğru sağlık davranışları kazanmalarını sağlamak.

Projenin Amacı :
Proje ile vatandaş katılımını arttırmak ve yerelde kaliteli hizmet anlayışını hayata geçirmek için mahallelerde kurduğumuz Semt Evleri’nde
kadın ve çocuklar öncelikli olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirici
çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Projemiz kapsamında 7-15 yaş aralığındaki çocuklar için çalışmalar
yürütmekteyiz. Yıl boyunca devam edecek spor okulları kapsamında
çocukların bedensel gelişimlerine; satranç, akıl ve zeka oyunları gibi
kurslarla zihinsel gelişimlerine; hediyelik eşya tasarımı, takı tasarımı,
seramik, resim kursları ile el becerilerini geliştirmelerine, İngilizce
kursları ile dil gelişimlerine; çocuk hakları ve değerler eğitimi ile de
çocuklarda hak bilinci ve savunuculuk gelişimine katkıda bulunacağımız faaliyetler yürüteceğiz. Kurslarımızda yerel eğitim modeli uygulandığından ulaşım sıkıntısı yaşanan mahallelerde kurduğumuz Semt
Evleri’nde de haftanın belli günlerinde düzenli ve periyodik olarak
kurslarımız devam edecek. “Ayrıştırmıyor-kaynaştırıyoruz” sloganı ile
kurslarımıza engelli çocuklarımızı da dahil ederek sosyal uyum sorununu ortadan kaldırmayı ve dayanışmayı benimsiyoruz.
www.skb.gov.tr

Proje Ortakları:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

237

Projenin Süreci :
Amaçlarımızı gerçekleştirmek için atacağımız adımları belirlerken
hangi branşlarda eğitimler vereceğimize ve eğitmenlere karar verdikten sonra belediyemizin duyuru kanalları aracılığıyla ( sosyal medya,
basın, mesaj sistemi, görsel tasarımlar gibi ) eğitimlerin duyurusunu
yapıyor ve belli bir süre aralığında kayıt topluyoruz.
Katılımcıların birden çok branşta eğitim almasını teşvik ederek gelişim alanlarını arttırmayı planlıyor; aldığımız taleplerde yaş aralığına
uygun olmayan çocuk sayısına bağlı olarak alternatif programlar da
geliştirebiliyoruz. Örneğin 7 yaş öncesi çocuklarla oyun grupları oluşturarak Eğlenceli İngilizce derslerinde eğlenerek öğrenmelerine ve
dil gelişimlerine katkıda bulunurken 15 yaş üzeri çocukları “Gençleri
Güçlendirme Atölyeleri”ne dahil ederek gençlerin hayata hazırlanmalarını destekliyoruz. Yaz döneminde çocuklar için alternatif gelişim
olanakları yaratırken kış döneminde ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı etüt çalışmaları yürütüyoruz.

Kadınlarda bilinç yükseltici kapalı grup çalışmaları ile kadınlarda özgüven kazanımı sağlanıyorken, el sanatları alanında verilen kurslar
aracılığıyla el becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor ve bu ürünlerin
satışını sağlamak üzere kanallar yaratıyoruz. Evlerinden dışarı çıkamayan özel alana sıkışıp kalan kadınları sosyal alanlara dahil ederek,
onların kendilerini değerli hissetmelerine fırsat yaratıyoruz. Kadınların
uğramış oldukları cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırıcı çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz ve güçlü, sağlıklı kadınların birer birey
olarak hayatta var olmaları gerektiğine inanıyoruz. Kadınların anne,
abla, teyze, hala, eş gibi geleneksel rolleri nedeniyle yaşadıkları her
türlü baskı ve istismarın nedenleri ile birlikte ortadan kaldırılması için
projeler geliştiriyoruz.

Yerelde yapılan paylaşım toplantıları ile ihtiyaçlar tespit edilerek, ihtiyaca dönük kadın ve çocuk çalışmalarını 2014 yılı Ekim ayında kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla daha aktif ve
kaliteli bir şekilde yürütüyoruz. Toplantılarda karşılıklı beklentiler dile
getirilirken, belediye olarak sunduğumuz/sunacağımız hizmetler aktarılarak yerelde hizmet tanıtımları da yapıyoruz.
Kadınlarda bilinç yükseltmek ve el becerileri kazandırmanın yanı sıra
çeşitli programlar aracılığıyla eğlenmeleri ve farklı mekanlar görmelerini de destekliyoruz. Kadın çalışmaları alanında örnek olan ilçelere
düzenlediğimiz geziler aracılığıyla hem hizmetlerimizden yararlanacak kadın sayısını arttırmayı hem de kadınların daha mutlu ve kendilerine değer verilen bireyler haline gelmelerini destekliyoruz.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Belediyelerin “yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları
açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ilişkin hizmetler yapmak” gibi görevlerini yerine getirmek.
Belediyemiz 2015-2019 stratejik planına göre ;
HEDEF 10.2 2019 Yılı Sonuna Kadar Dezavantajlı Konumdaki Kişilerin Sosyal Entegrasyonunu Kolaylaştırıcı Çalışmalar Gerçekleştirmek
10.2.1 Sosyal hizmetler konusunda destek sağlanması amacıyla ilçede “semt evleri” kurulacak.
10.2.2 Semt evlerinde dezavantajlı konumdaki kişi ve gruplara yönelik
tespit çalışmaları yapılacak.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Günümüz koşullarında pek çok olumsuz ortam ve olayla karşılaşan,
istismar ve ihmale uğrayan, haklarından yoksun bırakılan çocukları
göz önünde bulundurarak, bu olumsuz ortamlardan onları uzak tutmak; çocuklarda erken yaşta başlayan madde bağımlılığı riskini onları
sosyalleştirerek ve bilinçlendirerek azaltmak; her alanda gelişimlerini desteklemek; katılımcılık esasını gözetmek oldukça önemlidir. Bu
kapsamda çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal gelişimlerini desteklemenin de kıymete değer olduğunu savunuyoruz.
Kadınları her alanda güçlendirmeyi hedefleyen ve aktif katılımlarını
destekleyen çalışmalar ile ilçede ulaşılan kadın sayısı her geçen gün
artmaktadır.
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10.2.3 Dezavantajlı konumdaki kişi ve grupların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştirilerek, uygulamaya geçirilecek.
10.2.4 Dezavantajlı konumdaki kişi ve grupların ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti verilecek
HEDEF 10.3 2019 Yılı Sonuna Kadar Kadına Yönelik Bilinç Yükseltme,
Kadın Dayanışması, Toplumsal Cinsiyet ve Demokratik Değerleri Artırarak, Ayrımcı ve Şiddet İçeren Yaklaşımların Azaltılması ile Kadınların
Sosyal ve Ekonomik Yaşama Katılımını Teşvik Etmek
10.3.1 Belediyenin sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren bütün
birimlerde insan haklarının hukuki normları çerçevesinde ve kadının
sosyal hakları (barınma, eğitim, sağlık, çalışma, vb.) konularında bilinç
yükseltici eğitimler vermek amacıyla eğitim programı hazırlanacak ve
uygulanacak.

HEDEF 15.1 2019 Yılı Sonuna Kadar Sağlıklı Toplumun Alt Yapısını
Oluşturmak ve Halkın Spor Yapma Alışkanlığını Yükseltmek
15.1.2 Halkın spor yapma alışkanlığı edinmesine yönelik futbol, basketbol, karate, folklor, tenis, yüzme vb. alanlarda kurs ve yarışmalar
düzenlenecek.
15.1.5 Sporun, insan sağlığı açısından önemini anlatan tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımı yapılacak.
YERİ: Zeytinalan, Çeşmealtı, Balıklıoava, Zeytineli, Zeytinler, Özbek,
Kuşçular, Demircili, Yağcılar, Barbaros, Uzunkuyu, Gülbahçe Mahalleleri ve Urla Merkez.

10.3.2 Kadınlara toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, istihdam, hukuk ve
iletişim alanlarında eğitimler verilecek.
10.3.3 Şiddete uğrayan kadınların öncelikli ihtiyaçlarının (güvenlik,
barınma, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek vs.) karşılanması
amacıyla Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne başvuran kadınlara psikolojik ve hukuki destek verilecek.
10.3.4 Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması ve ekonomik hayata katılımının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve sosyal bağımsızlığını kazanması amacıyla, ilçe genelinde kooperatifçilik eğitimleri
verilecek.
10.3.5 Mevcut Urla Kadın Üretici Pazarı’nın il genelinde tanıtımı yapılarak, kadın üreticileri güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

www.skb.gov.tr

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
860.000 TL – Urla Belediyesi
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YALOVA BELEDİYESİ
Herkes İçin Erişilebilir Kent “Yalova”

Proje Ortakları:
Yalova Belediyesi, Yalova Hizmet A.Ş., Yalova Rotary Kulüp

Projenin Amacı :
Engellilerin erişimleri ile ilgili olarak yapılan planlamanın çıkış noktası
herkesin sunulan hizmetlerden en kolay, en hızlı ve eşit şekilde yararlanabildiği bir sistem kurgulamak olmuştur. Belirlenen stratejiye göre
küçük çaplı başlayan değişimin gittikçe büyüyen halkalar oluşturarak yayılması ve kentimizin tamamını dönüştürmesi hedeflenmiştir.
Projenin amacı, engelli vatandaşlarımızın şehirdeki yaşam kalitesini
ve standartlarını arttırmak ve onların daha fazla sosyalleşmesini sağlamaktır. Engellilere yönelik yapılan her çalışmanın altında yatan ana
unsur onların doğal yaşam akışının dışında özel bir çaba sarf etmeye gerek kalmaksızın normal bireylerden farksız hayatlarına devam
etmelerini sağlamaktır. Hayatı zorlaştıran engellerin önyargılardan,
yanlış uygulamalardan ve bilinçsizlikten kaynaklandığı bilinciyle hareket ettiğimiz ve eşitlik ilkesini göz önünde bulundurduğumuz bu
projede öncelikli hedefimiz; kendini toplumdan soyutlamış olan engellilerin adaptasyonunu ve fiziki koşulların uygun hale getirilmesini
sağlamak ve bu aşamada karşılaşılabilecek sorunları çözmek; bu doğrultuda çeşitli sosyalleştirme faaliyetleri, bilinçlendirme çalışmaları
ve fizibilite çalışmaları yürütmek ve fiziki engeli bulunan vatandaşlarımıza maksimum hareket özgürlüğü kazandırmak olmuştur. Yalova
Belediyesi tarafından üretilen tüm projelerde engelsiz bir yaşam ve
sürdürülebilir gelişim hedeflemektedir.
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Projenin Süreci :
Proje kapsamında çalışmalar belediye hizmet binasından başlatılmış
ve tüm birimler bu doğrultuda yeniden tasarlanmıştır. Vatandaşlarımızın en çok işlem gerçekleştirdiği hizmet masaları ve tahsilat vezneleri kolay ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Belediye hizmet
binası girişi, fiziksel engelli vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilmesi
için yeniden tasarlanarak engelli erişimi için rampa ve küpeşteler ile
düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra; bina içerisine engelli asansörü, yön
levhaları, hissedilebilir yüzey döşemeleri uygulanmıştır. Görme engelli kişiler için kabartma bir bina planı girişteki yerine monte edilmiştir.
Ayrıca yürümekte güçlük çeken vatandaşlarımız için de bir tekerlekli
sandalye ve kişiye yardımcı olacak bir personel de hazır bulunmaktadır. Katlara ulaşım için kullanılan asansörler, tekerlekli sandalye
kullanıcıları ve cüceler için alçakta konumlandırılmış tuş panelleri ve
görme engelliler için sesli ikaz sistemi ile her kullanıcıya uygun hale
getirilmiştir. Hizmet binasının diğer katlarında da sarı çizgiler, kabartma kat planları, asansörler ve tuvaletler ile erişilebilirlik açısından tüm
düzenlemeler tamamlanarak engelli vatandaşlarımızın belediyenin
tüm birimlerine kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmıştır.
www.skb.gov.tr

Yürütülen kampanyalar neticesinde temin edilen akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler, beyaz baston ve koltuk değnekleri tespit edilen
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Gece de araç kullanmaya olanak
sağlayacak reflektör özellikli akülü araçların kış koşulları ve yağmurlu
havalarda da kullanılabilmeleri için araç sahiplerine kışlık araç yağmurlukları verilmiştir. Araç sahiplerinin gün içerisinde kesintisiz bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmeleri için üç adet şarj istasyonu en işlek
caddeler üzerine kurulmuştur.

Yalova Belediyesi’nin “Engellilerin Erişebilirliği” odaklı altyapı çalışmalarına katkı sağlanırken önem verdiği ve planlamaya dahil ettiği bir diğer konu istihdam olmuştur. Belediyemiz bünyesinde 6’sı memur 8’i
işçi olmak üzere toplam 14 engelli personelimiz çalışmaktadır. Titiz bir
ön çalışma sonucunda “Engelsiz Cafe” projesi hayata geçirilmiştir. İş
okulu çıkışlı 12 hafif mental retardasyonu olan eğitilebilir-öğretilebilir
downsendromlu veya öğrenme güçlüğü çeken gence, Halk Eğitim
Merkezi tarafından 280 saatlik yiyecek içecek hazırlama (garsonluk)
eğitimi verilmiş, bu gençlerin çalışmaya başlamadan önce Yalova’nın
bazı önde gelen işletmelerinde 3 ay süre ile çalışarak uygulama konusunda tecrübe kazanması sağlanmıştır. Daha sonra gençler iç tasarımı engelli erişimine uygun şekilde yapılan Engelsiz Cafe de partime
olarak çalışmaya başlamıştır. Engelsiz Cafe bünyesinde oluşturulan
‘glutensiz mutfak’ ile yakın zamanda çölyak hastalarının da dışarıda
yemek yiyememe engelini aşması ve sosyalleşmesi sağlanacaktır.
Yalova Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan
protokol ile, Engelsiz Cafe’de çalışmanın bir yıl sonrasında tecrübe
kazanan ve başarılı olan 2 gencin Yalova’daki başka işletmelerde işe
alınması planlanmaktadır. Bu proje vesilesiyle gençler meslek edinmiş, iş hayatına girmiş, sosyalleşmiş ve kendilerine güven duymaya
başlamışlardır. Bütün bir konsept düşünüldüğünde kafenin bulunduğu mekan her kesimden insanın bir araya gelerek kaynaşabileceği
bir ortam olarak şekillendirilmiş,

Özel donanımlı rampalı servis aracımız ile belediyemize müracaat
eden engelli vatandaşlarımızın evlerinden alınarak ulaşımları sağlanmaktadır.

“Saklamıyorum, Paylaşıyorum,” projesi kapsamında hasta yatağı, tekerlekli sandalye, protez ve baston gibi malzemeler depolanmakta ve
ihtiyaç sahibi kişilere tedarik edilmektedir.

Yalova Belediyesi ile Yalova Rotary Kulübü arasında imzalanan protokol sonucunda Halk Eğitim Merkezi’nde 288 saatlik yiyecek içecek
hazırlama eğitimi alan down sendromlu ve hafif mental retardasyonu
olan 12 gence “Engelsiz Kafe” de istihdam imkanı sunulmuştur.
Engelli çocuklar aileleri ile birlikte haftada bir gün TJK Bursa Osmangazi Hipodromu Atla Terapi Merkezine götürülerek bedensel ve psikolojik açıdan rahatlamaları sağlanmaktadır.

Farklı müdürlüklerde çalışan 60 personelimize 2,5 aylık işaret dili eğitimi verilmiş, böylece; fiziksel erişimin yanında insanın insana erişmesi
hedeflenmiştir.

Fiziki iyileştirmelere ilaveten, Hizmet Masaları bünyesinde iki masa
sadece yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın başvurularına ayrılmış ve
işlemlerin sıra beklemeksizin evrak takibi personelimizce yapılmak
üzere tamamlanması sağlanmaktadır.
Türkiye’nin 3. ve 4. Marmara Bölgesi’nin ise ilk engelsiz plajı hizmete
sokularak kentimizdeki engelli bireyler ve aileleri aynı anda denizle
buluşturulmuştur. Engelli çocuklarımızın da diğer çocuklara katılarak
gönüllerince eğlenmesi ve engelli vatandaşlarımızın spor yapma olanaklarından yararlanması için bu vatandaşlarımızın kullanımına uygun düzenlenmiş parklar ve açıkhava spor alanları yapılmıştır. Engelsiz spor alanının açılışında ülkemizin önde gelen bir spor kulübünün
engelli basketbol takımı ve Yalova Ortopedik Engelliler Spor Kulübü
oyuncuları da desteklerini esirgememişlerdir.

Belediyemizden 60 personel işaret dili eğitimi almıştır.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık
Üzerine Etkileri:
Engelliler için ayrı bir düzen oluşturulmasındansa, onların mevcut
düzen içerisine kolayca entegre olabilecekleri ve kendilerini diğerlerinden farklı hissetmeyecekleri bir sistem stratejisi geliştirilmiştir. Engellilerin de sağlıklı insanların erişebildiği her sosyal ortama, fiziksel
alana ve sunulan hizmetlere kendilerini eksik hissetmeden eşit şekilde erişebilmesi için hassasiyet ile çalışılmış ve konusunda uzman
kişilerin fikirleri alınarak erişebilir bir kent yaratmak adına pek çok
adım atılmıştır. Birçok engelli vatandaşımız ailesi ile birlikte engelsiz
plajları kullanarak sosyalleşmiştir. Hayata geçirilen rampalı servis aracı
hizmetiyle eğitim- öğrenim hakkına erişime de kolaylık getirilmiş, bu
hizmetten iki yıl içerisinde 325 kişi yararlanmıştır.
Çocuk parklarına konulan yeni oyuncaklar ile çocuklar birbirinden ayrışmadan aynı parkta oynayarak arkadaşlık ilişkileri kurabilmektedirler.
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Önyargılar, kendini toplumdan soyutlamış olan engellilerin adaptasyonu ve fiziki koşulların uygun hale getirilmesinde karşılaşılabilecek
sorunlar risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir. Bunların önüne geçmek için de çeşitli sosyalleştirme faaliyetleri, bilinçlendirme çalışmaları ve fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. Bunlar neticesinde hayatı
zorlaştıran engellerin yanlış uygulamalardan ve bilinçsizlikten kaynaklandığı, ve aslında engellilerin hayatında zorluk yaratan şeylerin
basit dokunuşlar ve küçük iyileştirme çalışmalarıyla minimum seviyeye indirilebileceği görülmüştür.

Sağlık Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri:
Bu proje, belediyemizin 2015-2019 Stratejik planı çerçevesinde 4.
Kentsel Yaşam ve Sosyal Hizmetler başlığı altındaki 4.1. Dezavantajlı
toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması maddesi kapsamında geliştirilerek yürütülmüştür.

Proje Bütçesi ve Finasmanı:
Proje bütçesi; Yalova Belediyesi tarafından finanse edilmiştir, proje faaliyetleri içinde yer alan ‘Engelsiz Cafe’ için ise, Yalova Hizmet A.Ş. ve
Yalova Rotary Kulüp nakdi ve ayni katkı sağlamışlardır.
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