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S

ağlıklı Kentler Birliğinin En İyi Uygulama
Ödüllerine duyulan ilginin her yıl artmakta
olduğunu görüyoruz. 2018 yılı içinde de 32 üye
belediyenin, sayıları 100’e yaklaşan projeyle ödül
yarışması için başvuruda bulunduğuna tanık olduk. Daha
önceki yıllarda da olduğu gibi başvuru sayısında bu yılki
artışın temel nedeninin, kent sağlığını açıkça etkileyen
her konuya, belediyelerimizin vermekte oldukları önem
olduğuna kuşku yoktur. Bu ilgi artışının asıl itici gücünün,
yalnız belediyeleri yöneten kadrolardan değil, destekleriyle
onları ayakta tutan halktan kaynaklandığını görmek
gerçekten sevindiricidir.
Geçen yılkinden biraz farklı olarak, yarışma jürisinde, bu yıl
Bursa Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Erdem
Saker, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Sayan Atanur ve
Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar yer alıyordu.
Yarışmaya katılan projeler dört ana dalda toplanmış
bulunuyordu. Bu kategoriler A. Sosyal Sorumluluk, B.
Sağlıklı Şehir Planlaması, C. Sağlıklı Yaşam ve D. Sağlıklı
Çevre dallarından oluşmaktaydı. Bu dalların her birinden
yarışmaya katılabilmek için yapılan başvuruların sayısı,
sırasıyla, 34, 16, 17 ve 24 olmuştur. Farklı büyüklük
kategorilerindeki kentler kendi aralarında yarışmaya
katıldıklarından, her birinden yarışma başvurusu yapmış
olan belediyelerin sundukları projelerin hangi yarışma
kategorisi içinde yer aldığını görmekte yarar vardır.
Sosyal Sorumluluk dalı için yapılan 34 başvurudan 10
tanesi büyükşehir belediyelerinden, 20’si büyükşehirler
içindeki ilçe belediyelerinden, 2'si il belediyeleri, diğer
2’si de ilçe belediyelerinden gelmiştir. B) Sağlıklı Şehir
Planlaması dalı için yapılan 16 başvurunun ise, 6’sı
büyükşehir belediyelerinden, 9’u büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerinden, 1 tanesiyse büyükşehirler dışındaki ilçe
belediyelerinden gelmiştir. C) Sağlıklı Yaşam dalından
yapılan 17 başvurudan 8’i büyükşehir belediyelerinden, 8’i
büyükşehirler içindeki ilçe belediyelerinden, 1 tanesi de
diğer ilçe belediyelerinden gelmiştir. Son olarak, D) Sağlıklı
Çevre dalından yapılan 24 başvurunun kent büyüklüklerine
göre dağılımıysa şöyle olmuştur: Büyükşehirler 12,
büyükşehir ilçe belediyeleri 9, il belediyeleri 1 ve ilçe
belediyeleri 2.
Sosyal Sorumluluk dalından ödül alan büyükşehir
belediyesi “Sevgi Çipi” adlı projesiyle Bursa Büyükşehir
Belediyesi oldu. Bu dalda Jüri Özel Ödülüyse, “Hatay’ın

Ön Söz
Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği” adlı projesiyle Hatay Büyükşehir
Belediyesine verildi. Sağlıklı Yaşam dalındaki ödülü, “Gençlik
ve Aile Destek Merkezi” projesiyle yine Bursa Büyükşehir
Belediyesi aldı. Sağlıklı Çevre dalının ödülüyse, “Sıfır Salımlı
Kentiçi Toplu Ulaşım” adlı projesiyle İzmir Büyükşehir
Belediyesine verildi.
Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinden Sosyal Sorumluluk
dalının ödülünü “İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası”
adlı projesiyle Tepebaşı Belediyesi alırken, bu dalda jüri özel
ödülü “Minik Eller” adlı projesiyle Burhaniye Belediyesine
verildi. Sağlıklı Yaşam dalının ödülünüyse, “Dünya Mirası
Levent Vadisi” adlı projeyle Akçadağ Belediyesi kazanırken,
bu daldaki jüri özel ödülünün sahibi, “Nilüfer Uluslararası
Spor Şenlikleri” adlı projesiyle Nilüfer Belediyesi oldu.
Sağlıklı Şehir Planlaması dalında Ödül, “Kemal Sunal
Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi” adlı projesiyle Kadıköy
Belediyesine verilirken, bu daldaki jüri özel ödülünün sahibi,
“Bisiklet Eğitim Parkı ve Bisiklet Yolları” adlı projesiyle
Karesi Belediyesi oldu. Son olarak, Sağlıklı Çevre dalındaki
ödülün sahibi, “Sokak Hayvanları Beslenme Odağı” adlı
projesiyle Mudanya Belediyesi olurken, bu daldaki jüri
özel ödülü de, “Geri Dönüşüm ve Çevre” projesinin sahibi
Akçadağ Belediyesi’ne verildi.
İl belediyeleri arasındaki yarışmada, Sosyal Sorumluluk
dalında ödülün sahibi, “Yaşayan Şehir Müzesi” projesiyle
Bilecik Belediyesi olurken, jüri özel ödülünü, “Yarının
Büyükleri Çocuklar İçin Özel Trafik Eğitimi” başlıklı
projesiyle Yalova Belediyesi kazandı. Son olarak da
Sağlıklı Yaşam dalındaki ödülün sahibi, “Tirebolu Bezi:
Sürdürülebilir Yaşam İçin Üretiliyor” başlıklı projesiyle ilçe
belediyelerinden Tirebolu Belediyesi oldu.
5355 sayılı Mahalli İdareler Hizmet Birliği Yasası'na göre
kurulmuş bir birlik olan Sağlıklı Kentler Birliği, yerel
yönetimlere yasalarla verilmiş olan görevleri bir dayanışma
ruhu içinde, aralarında iş birliği yaparak daha etkin ve
verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.
Birliğin her yıl düzenlemekte olduğu En İyi Uygulama
Ödülleri Yarışması bu amacı gerçekleştirmeye yönelik örnek
çalışmalardan biridir. Yerel demokrasinin halk katılımını
özendirme işlevine ek olarak, yerel kamu hizmetlerinin,
çağdaş gelişmeleri de yakından izleyerek, en verimli bir
tarzda sunulması hedefine sağlık bağlamında katkı yapmak.
Birliğin en az on yıldan beri özenle izlemekte olduğu bir
yöntemdir. Yarışma jürisinin üyeleri olarak, bu amacın
gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunan Birlik
yöneticilerine ve çalışanlarına takdirlerimizi sunuyor; ödül
sahibi belediyelerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.
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Jüri Özel Ödülü

Burhaniye Belediye Başkanı
Sosyal Sorumluluk Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

ÖDÜL
ALANLAR

2018
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Sağlıklı Çevre
İzmir
Büyükşehir Belediyesi

Sıfır Salımlı Kentiçi Toplu Ulaşım

PROJE ORTAKLARI
ESHOT Genel Müdürlüğü
Yüklenici; TCV Otomotiv Makine Sanayi ve Dış Ticaret
A.Ş. (Elektrikli Otobüsler),Celal Muratoğlu (GES)
PROJENİN AMACI
Belediyenin kurumsal sera gazı salımlarının
%31’ini ESHOT oluşturmakta olup, bunun
%99’u toplu ulaşımda kullanılan otobüslere ait
yakıt tüketimlerinden kaynaklanan salımlardır.
Projede sıfır salımlı toplu ulaşım gerçekleştirmek
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ilk adım olarak
20 adet elektrikli otobüs kullanılmış ve bu otobüslerin
elektrik ihtiyacının güneş enerjisi santralinden
karşılanması hedeflenmiştir. Projede sera gazı
salımının sıfırlanmasının yanı sıra egzoz gazı salımının
da sıfırlanması hedeflenmiştir.

PROJE SÜRECİ
• Temmuz 2014: Proje ile ilgili fizibilite çalışmaları
başladı.
• Kasım 2014: Proje ESHOT 2015-2020 Stratejik
Planı’nda yer aldı.
• Ocak 2015: Elektrikli araçlar hakkında yapılan
çalışmalar, üretici ve kullanıcı raporları incelendi.
İzmir arazi yapısı, iklim, ulaşım ve atölye verileri
değerlendirildi. Yerli ve yabancı üreticiler ile
iletişim kuruldu. Üretim tesisleri ve saha
incelemeleri yapıldı.
• Şubat 2015: Kalkınma Bakanlığından proje onayı
alındı.
www.skb.gov.tr
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• Nisan 2015: İzmir Büyükşehir Belediyesi,
“Başkanlar Sözleşmesi”ni (CoM) imzaladı.

Yapılan ölçümlere göre elektrikli otobüsler dizel
otobüslere göre;		

• Temmuz 2015: İzmir’in ihtiyaçlarını karşılayan
özgün bir teknik şartname ortaya çıkarıldı.

Km başına enerji tüketimi açısından %82 daha
ekonomiktir.

• Mart 2016: İzmir Büyükşehir Belediyesi
“Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” (SEEP)
oluşturdu ve yayımladı.

Bakım-onarım maliyetleri açısından %60 daha
ekonomiktir.

• Haziran 2016: “Elektrikli Otobüs Alımı” ihalesi
gerçekleştirildi. (2016/147513)
• Temmuz 2016: TCV Otomotiv Makine San. ve Tic.
A.Ş. ile sözleşme imzalandı.
• Ağustos 2016: GES ihalesi yapıldı ve sözleşme
imzalandı. (2016/269168)
• Nisan 2017: 20 adet elektrikli otobüs İzmir kentiçi
toplu ulaşım seferlerine başladı.
• Ağustos 2017: Projenin gelişimi ile ilgili Kalkınma
Bakanlığına rapor verildi.

GES üretimi ile elektrikli otobüslerimizin günlük şarj
ihtiyacı karşılanmaktadır.
Şebekeden şarj edilen araçların dizel otobüslere göre
enerji kazanımı %82 iken, GES ile şarj edilen otobüslerin
dizel otobüslere göre enerji kazanımı %93’e çıkmaktadır.
Kurumsal olarak tüm filomuzun “GES Üretimi Enerji ile
şarj edilen Elektrikli Otobüslerle Toplu Ulaşım Yapılması”
şeklinde bir modelle çalışması; yıllık 54.000.000 litre
olan kurumsal akaryakıt alımına ihtiyaç kalmaması,
bu tasarrufun İzmir Büyükşehir Belediyesinin farklı
projeleri için her yıl yaklaşık 200.000.000 TL artı kaynak
sağlaması anlamına gelmektedir.

• Ağustos 2017: Gediz garaj alanında kurulan GES
(Güneş Enerjisi Santrali) devreye alındı. (Kapasite
1,38 MW)

İşletme deneyimimiz, tam elektrikli otobüslerin ortalama
tüketimlerinin 1,04 kW/km olacağını göstermiştir.
Bu değerin mali karşılığı 1 yıllık ortalamaya göre 40
kuruştur.

Kurumsal olarak projemiz özelinde, ilerleyen
aşamalarda “Üniversite-Yerel Yönetim Ortak
Çalışma Grubu” kurulması yüksek lisans ve doktora
çalışmaları yapılması da hedeflenmektedir.

Elde edilen veriler, elektrikli otobüslerin dizel otobüs
ile arasındaki ilk alım farkını kapatma süresinin 5 yıl,
kendi ilk alım maliyetini %100 çıkarma süresinin 7,5 yıl
olacağını göstermiştir.

Yapılabilecek ortak çalışmalar sayesinde ihtiyaç
duyulan akademik raporlar ve bilimsel makaleler
üretilecektir. Oluşturulacak dokümanlar, kurumsal
yol haritamıza katkı sunacağı gibi bu çalışmaların
ulusal/uluslararası bilimsel platformlarda
paylaşılması sonucu; yerel yönetim, sanayi ve
yükseköğretim kurumlarının faydalanabileceği bir
veri tabanı oluşturulmasına da katkı sunacaktır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

Bu hesapta çevre, sürdürülebilirlik ve konfor gibi
başlıklar altında sahip olunacak kazançlar göz önünde
bulundurulmamıştır. Yapılacak akademik çalışmalar, bu
başlıklar ile ilgili kazançların tespit edilmesi ve hesaba
katılmasını sağlayabilir. Hesaba katılmayan bir diğer
maliyet ise ‘batarya değişimi’dir. Bataryalar için verilen
kullanım ömrü garantisi 7 yıldır. Pil maliyetlerinin 7 yıl
içinde nasıl evrileceği bilinemediği için bu hesabın içine
katılamamıştır. Pil standartları, temin ve geri dönüşüm
yöntemleri ile ilgili uluslararası çalışmalar devam
etmektedir.

29.06.2018 itibarıyla elektrikli otobüsler 454 gün,
güneş enerjisi santrali 344 gündür aktif durumdadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, görevlerinden biri olan
kentiçi toplu ulaşım hizmetini bugün itibariyle toplam
1867 otobüs ile gerçekleştirmektedir.
Sıfır Salımlı Kent İçi Toplu Ulaşım Projesi kapsamında
alımı planlanan otobüs rakamı 400 adettir. Bu rakam
otobüs filosunun %21’ine denk gelmektedir.
Projemiz ESHOT Genel Müdürlüğünün 2015-2019
Stratejik Planı'nda aşağıdaki şekliyle yer almaktadır:
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4. Bölüm: Kurumun Stratejik Amaçları, Hedefleri ve
Performans Göstergeleri

Hedef 3.2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
yaygınlaştırmak.

4.3 Stratejik Amaç 3: Çevreye Duyarlı Teknolojileri
Uygulamak ve Yaygınlaştırmak

Stratejiler

Her açıdan sürdürülebilir bir toplu ulaşım hizmetinin
sağlanabilmesi için, yakıt başta olmak üzere tüm enerji
kaynaklarının kullanımıyla ilgili teknolojik yeniliklerin
takibi ve tasarruf olanaklarının tespiti gerekmektedir.
Doğal kaynakların sınırlı olmasının bilinciyle, daha temiz
ve yaşanabilir bir çevre yaratmaya katkı sağlayarak
vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması için
kurumumuz yeni dönem Stratejik Planındaki son
amaç olan “Çevreye Duyarlı Teknolojileri Uygulamak ve
Yaygınlaştırmak” kapsamında üç temel hedef belirlenmiş
ve bunlara bağlı projeler üretilmiştir.
Hedef 3.1: Çevreci ulaşım teknolojilerini uygulamak

Güneş enerjisinden faydalanılabilecek alanlara ilişkin
fizibilite çalışmaları yapılarak.
Performans Göstergeleri
kWh cinsinden yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı.
Projemiz, “Başkanlar sözleşmesi (Covenent of Mayors
- CoM) kapsamında hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji
Eylem Planı”nda da aşağıdaki şekliyle yer almaktadır:
Amaç U3: Kentteki araçların alternatif teknoloji ve yakıt
kullanımına yönelmeleri.

Stratejiler

Hedef: Enerji verimli teknolojilerin kullanımı ile yakıt ve
enerji tasarrufu sağlamak.

Otomotiv sektöründeki çevre dostu uygulamaları takip
etmek.

• Eylem U3.1: ESHOT otobüs filosuna 400 adet elektrikli
otobüs alınması

Performans Göstergeleri

• Eylem U3.2: ESHOT otobüs filosunun %25’nin enerji
etkin yeni araçlar ile yenilenmesi.

Alınan araç sayısı.

Eylem U3.1 ESHOT Otobüs Filosuna 400 Adet Elektrikli Otobüs Alınması
Mevcut durum/Amaç ESHOT toplu taşımada %62 ile tüm diğer toplu taşım araçlarına göre büyük pay almaktadır. Belediyeye ait
otobüslerin kentsel sera gazı envanterine katkısı 160.000 tCO2 e ile yüksek bir değerdir. ESHOT, otobüsleri
yenilemeye başlamakla beraber araçların yaş ortalaması 7-8 yıl civarındadır. İzmir Kentsel Sera Gazı
Azaltım Senaryoları Çalıştayında otobüs filosunun 10 yılda alternatif yakıtlı araçlara dönüştürülmesininin
planlandığı belirtilmiştir. Aynı şekilde, ESHOT otobüs filosunun elektrikli otobüslerle yenilenmesi yatırıma
konulmuştur.
Faaliyetler/Adımlar
2020 yılına kadar belediye araç filosunun %25'inin elektrikli/hibrit araçlarla değiştirilmesi
Zamanlama
2016-2020
Tasarruf miktarı
400 adet elektrikli otobüs işletilerek 118.615 MWh enerji tasarrufu, 32.218tCO2 e salım azaltımı
hedeflenmektedir.
Paydaşlar
İBB, ESHOT
Eylem U3.2 ESHOT Otobüs Filosunun %25'inin Enerji Etkin Yeni Araçlar ile Yenilenmesi
Mevcut durum/Amaç ESHOT'un 1.430 mevcut otobüsü bulunmaktadır (Ulaşım Ana Plan).Bunların %25 oranında yeni
nesil otobüslerle değiştirilerek yakıt tasarrufu yüksek, egzoz ve sera gazı salımları düşük araçların
filoya katılmaları amaçlanmaktadır.
Faaliyetler/Adımlar
Yaşı büyük olanlardan başlayarak mevcut otobüslerin yeni ve yakıt tüketimi düşük otobüsler ile
değiştirilmesi
Zamanlama
2018-2020
Tasarruf miktarı
Mevcut otobüslerin değiştirilmesiyle 33.890 MWh enerji, 9.205 tCO2e tasarrufu sağlanacaktır.
Paydaşlar
İBB, ESHOT, İZULAŞ

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje ayaklarının maliyet bilgileri aşağıdaki şekildedir.

ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesisleri Güneş Enerjisi Santrali
Kurulumu
• Sözleşme Tarihi: 30.09.2016

20 adet Elektrikli Otobüs Alımı (şarj üniteleri ile birlikte)

• Üretim Başlangıç Tarihi: 01.08.2017

• İhale Tarihi: 03.06.2016

• Sözleşme Bedeli: 5.860.000 TL

• Sözleşme Tarihi: 20.07.2016

“Sıfır Salımlı Kent İçi Toplu Ulaşım Projesi”nin ilk adımı
ESHOT Genel Müdürlüğü öz kaynaklarınca finanse
edilmiştir. Gelecekte gerçekleştirilecek uygulamalar için
kredi kullanımı düşünülmektedir.

• Sözleşme Bedeli: 8.800.000 €
• Toplu Taşıma Başlangıç Tarihi: 02.04.2017

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Mudanya
Belediyesi

Sokak Hayvanları
Beslenme Odağı
PROJE ORTAKLARI
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı
Veterinerlik Birimi ve sivil toplum kuruluşları
PROJE SÜRECİ
Düzenleme yapmadan önce sivil toplum
kuruluşları tarafından beslenen bir grup sokak
hayvanı zaten mevcuttu fakat halk ve çevre
sağlığına uygun olmayan şekilde besleme
yapılmaktaydı. Naylon poşetler üzerinde, sağlıksız
koşullarda beslenmekteydi. Aynı zamanda görsel
kirlilik de oluşturmaktaydı.
Veterinerlik Birimimize bağlı ekiplerce toplanan
sokak hayvanları, veteriner hekimimiz tarafından
kısırlaştırıldıktan sonra beslenme odaklarına
bırakılıyor. Veterinerlik Birimi tarafından düzenli
olarak mama ve su temin ediliyor. Tespit edilen
hasta hayvanların tedavisi yapılıyor. Bilgilendirici
tabelalarla besleme kuralları çevredeki halka
anlatılıyor.

PROJENİN AMACI
Şehir merkezinde oluşan köpek popülasyonunu
kontrol altına almak.
Şehir merkezindeki sokak hayvanlarını merkez
dışına, kırsala taşımak.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre
kısırlaştırılacak sokak hayvanlarının planlamasını
kolaylaştırmak.
Besleme odakları sayesinde sokak hayvanlarının
mama ve suya ulaşımını kolaylaştırmak.
Tedaviye ihtiyacı olan hayvanların tespitini
kolaylaştırmak.
Sivil toplum kuruluşları ile eş güdümlü çalışma
imkânı sağlamak.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esas
alınarak kısırlaştırılan hayvanlar alındıkları yerde
gruplaşma varsa veya çok sayıda sokak hayvanı
varsa aynı yere bırakılmayıp mama ve su temin
edebilecekleri besleme odaklarına bırakılmaktadır.
Böylece hayvan refahı açısından uygun ortam
oluşturulmaktadır.
Bu sayede merkezdeki popülasyon kontrolü
sağlanmakta ve şehir merkezindeki sokak
hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliği,
‘zoonoz’ kontrolü sağlanıyor.
Beslenme odaklarında çoğunlukla kısırlaşmış
hayvan olduğundan çoğalma söz konusu olmuyor.
Hasta hayvan takibini yapmak kolaylaşıyor.
Bölgeye bırakılan mama ve su kapları sayesinde
hayvan yerden veya çöpten mama almak zorunda
kalmıyor, çevre kirliliği oluşmuyor.
Bölgeye bırakılan çöp konteyneri ile gönüllüler
ve belediyemizin temizlik personelleri sayesinde
düzenli temizlik yapılıyor.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Görsel temizlik, çevre sağlığı, halk sağlığı, hayvan
sağlığı açısından katkı sağlandı.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Sadece Mudanya Belediyesi tarafından
karşılanmakta ve haricen mali bir yardım
alınmamaktır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Kadıköy
Belediyesi

Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik
Yaşam Merkezi

Belediyecilik Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü alan
projenin teorik ve uygulamalı eğitimleri Göztepe
Özgürlük Parkı içerisinde konumlandırılan konteyner
binası içerisinde belirlenen eğitim programı
çerçevesinde devam etmekteyken binanın iklim
koşullarına elverişsiz olması nedeniyle, eğitimlerde
çocukların mekânsal ihtiyaçlarının da karşılanması
için daha uygun bir eğitim alanı ihtiyacı doğmuştur.
Sürdürülebilir eğitim modelinin oluşturulması ve
kompost üretiminde rol alan solucanların yaşam
koşullarına uygun, sıcaklık/nem dengesinin
sağlandığı bir ortamın oluşturulması amacıyla 20152019 Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı’nda Ekolojik
Yaşam Merkezi’nin yapılması yönünde bir hedef
belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ilçede ekolojik
faaliyetlerle bütünleşik bir eğitim alanı ihtiyacının da
karşılanması öngörülmüştür.

PROJENİN AMACI
İlçemizde çöp depolama sahalarına giden çöp
miktarını azaltmak ve geri dönüşümü mümkün olan
atıkların ülke ekonomisine kazandırılması yönünde
sürdürülebilir bir sistemin kurulması için 2008
yılında Atık Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Tüm
geri dönüştürülebilir atıkların sistemi kurulduktan
sonra atık karakterizasyonunda önemli bir paya
sahip olan organik atıklar (meyve-sebze ve bahçe
atıkları) konusunda ilköğretim çağındaki öğrencilerin
bilinçlendirilmesi ile sağlıklı ve temiz bir çevrenin
oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Kadıköy
Belediyesi olarak 2012 yılında Muhteşem Dönüşüm
Solucanla Kompost Üretim Projesi başlatılmıştır.
2012 yılı Marmara Belediyeler Birliği, Altın Karınca
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Eğitim Mahallesi'nde yer alan Kemal Sunal
Parkı’nda konumlandırılan Ekolojik Yaşam
Merkezi’nin planlanmasındaki amaç; üç aylık
programlar çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik
çeşitli eğitimler verilebilecek, atölye çalışmaları
yapılabilecek ve sivil toplum kuruluşları tarafından
kullanıma açık sosyal bir alan oluşturulmasıdır.
Ekolojik Yaşam Merkezi’nin faaliyete geçmesi
ile birlikte farklı yaş gruplarında atık ve çevre
yönetimi bilincinin geliştirilebileceği, organik
atık geri dönüşümünün çevreye ve ekonomiye
katkısının uygulamalı olarak anlatıldığı; bir canlının
sorumluluğunu alan bireylerin canlının ihtiyaçlarına
ve bakımına yönelik bilgilerin aktarıldığı eğitimler
sonrasında, organik atıkların solucanlar aracılığıyla
dönüştürüldüğü kompostun park içerisindeki
yükseltilmiş bitki yataklarında kullanımını sağlamak
ve çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi,

Belediye bünyesindeki müdürlüklerin ortak
katılımlarıyla projelendirilmiş ve yapımı
tamamlanmıştır.
Ekolojik bilinç kazanımına katkıda bulunması için
Ekolojik Yaşam Merkezi inşa sürecinde kolektif
bir çalışma öngörülmüştür. Proje danışmanı
Matthieu Pedergnana ve Ece Aslan Pedergnana
tarafından dışarıdan katılıma açık kolektif atölyeler
ve beraberinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ekolojik
mimarlık teknikleri ve uygulamaları hakkında çeşitli
eğitimler düzenlenerek, yapının inşası yığma saman
balyası, şerbetli saman, sıkıştırılmış toprak ve
doğal sıva teknikleri kullanılarak farklı alandan 40
gönüllünün katılımıyla birlikte tamamlanmıştır.
PROJE SÜRECİ
Ekolojik Yaşam Merkezi için Kadıköy Belediye Meclisi
tarafından alınan karar ile mevcutta sadece çocuk oyun
alanı ve oturma birimleri bulunan park alanında yapılan
plan değişikliği ile bitişik parselle birleştirilen 1520
m² büyüklüğündeki yeşil alan Kemal Sunal Parkı ve
Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi’ne dönüştürülmüştür.
Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde
ekolojik temayı oluşturan unsurlar bir araya
getirilmiştir. Hayvan sevgisinin kazandırılması için
kümes, ekim-dikim çalışmaları için yükseltilmiş bitki
yatakları, doğal oluşumun gözlemlenebileceği biyolojik
gölet, doğa ile iç içe olma duygusunu yansıtan meyve
ağaçları plan içerisinde yer almıştır.
Toplamda 60 m2’den oluşan Ekolojik Yaşam
Merkezi binası ev sahipliği yapacağı teorik ve
uygulamalı eğitimler için elverişli; ekolojiyi gözeten,
sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyoiklim odaklı tasarım
ilkeleri doğrultusunda planlanmıştır. Ayrıca, yapı
malzemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda
doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği
yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak
izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih
edilmiştir.
Saman balyası tekniği; üretim maliyetinin düşük
olması, ısı yalıtımı özelliği sayesinde hem işletme
maliyetlerini azaltması hem de iç mekânda daha
sağlıklı ve solucanların ihtiyaç duyduğu doğal bir nem
ve sıcaklık dengesini korumaya imkân sağlaması gibi
avantajlara sahiptir. Ayrıca pencere denizliklerinin iç ve
dış mekânda kullanılabilmesi yapı tekniğinin sağladığı
önemli bir mekânsal özellik olup, kentte ekolojik
yapım teknikleri hakkında farkındalık yaratması
açısından olumlu bir örnek olacağı öngörülmüştür.

2017 yılının Temmuz ayında dışarıdan katılıma açık
kolektif atölyeler ve beraberinde Tasarım Atölyesi
Kadıköy’de düzenlenen ekolojik mimarlık teknikleri
ve uygulamaları hakkında çeşitli eğitimler hayata
geçirilmiş, yapının inşası yığma saman balyası,
şerbetli saman, sıkıştırılmış toprak ve doğal
sıva teknikleri kullanılarak farklı alanlardan 40
gönüllünün katılımı ile birlikte tamamlanmıştır.
Isıtma ve soğutma mekaniğinde ısı pompası
tercih edilirken, aydınlatma için pasif güneş
konumlandırması ve su hasadı için yağmur suyu
toplama sistemi projelendirmede yer almıştır.
Permakültür ilkeleri doğrultusunda tasarlanan
park projesinde mevcut bitki dokusuna ek olarak
www.skb.gov.tr
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yükseltilmiş bitki yatakları, tıbbi bitki sarmalı,
kelebek bahçesi, koku bahçesi, tematik bitki
alanları, biyolojik gölet, kümes yer alırken,
ekolojik yaşam unsurlarını destekleyen açık eğitim
alanı, ahşap çocuk oyun elemanları ve donatı
elemanlarıyla da ekolojik tasarım desteklenmiştir.
Böylece Ekolojik Yaşam Merkezi fiziksel özellikleri
ve yapının cephesinin de kullanılan bir mekâna
dönüşmesi ile içerisinde yer aldığı park ile güçlü
bir ilişki kurulmuştur.
5 Haziran 2018 Dünya Çevre Günü’nde açılışı
yapılan Ekolojik Yaşam Merkezi’nde üç aylık
programlarla web sitesi üzerinden duyurular
yapılarak farklı yaş gruplarına yönelik sürekli
eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Betonlaşmanın hızla artış gösterdiği günümüz
koşullarında rüzgâr koridorları azalmakta,
insanların doğa ile iletişimi engellenmekte ve
toprağa temas gün geçtikçe imkânsızlaşmaktadır.
Bu şartlar, farklı yaş gruplarındaki bireylerin nefes
alabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bir
ortam ihtiyacını doğurmaktadır.
Belediyemiz tarafından 2012 yılında her yaştan
bireyin doğa ve hayvan sevgisini pekiştirmek ve
organik atıkları doğaya yeniden kazandırmak
için başlatılan Muhteşem Dönüşüm Solucanla
Kompost Üretim Projesi kapsamında verilen
uygulamalı eğitimlerle canlılar arası etkili iletişim
sağlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu projenin
eğitim alanının iklim koşullarına uyum sağlaması
ve sağlıklı bir ortama dönüştürülmesi yönünde bu
proje geliştirilmiştir.
Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Parkı
Merkezi mevcutta yalnızca oyun parkı grubu
bulunan alan, yeniden projelendirilerek farklı yaş
gruplarından bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikte tavuk ve horozların olduğu kümes, saman
balyası tekniği ile sıcaklık ve nem dengesinin
sağlandığı ekolojik eğitim alanı, ahşap halat
gibi doğal malzemelerden yapılan oyun grubu,
içerisinde su bitkilerinin yer aldığı ekolojik gölet
olan sosyal bir alan haline getirilmiştir.
Toprak ile etkileşim içerisindeki bireyler,
park içerisinde yer alan meyve ağaçlarına
ulaşabilmekte, ekolojik kriterlerin göz önünde
bulundurularak kurgulandığı sağlıklı bir alanda
insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek
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kimyasallardan uzak, ekolojik deterjanların
yapıldığı, doğanın isteklerine yanıt verilebilecek
bilgilerin anlatıldığı, permakültür eğitimlerinin
verildiği, sağlıklı yaşama yönelik günlük hayatta
kullanılacak doğal malzeme yapımının sağlandığı
atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği eğlenceli
ve bilimsel ekolojik eğitim ortamı kazanılmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi
Kadıköy Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan birçok hedef altındaki faaliyetin
gerçekleştirildiği bir projedir. Stratejik planda yer
alan; kamusal açık alanların (parklar, meydanlar,
otoparklar vb.), kamusal kapalı kullanımların
(kültür merkezleri, spor salonları vb.) yaratılması
için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar
yürütmek hedefi çerçevesinde belirlenen “Hizmet
birimlerinin etkin enerji ve kaynak kullanımı ve
yeşil bina kriterleri gözetilerek projelendirilmesi”,
kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil
alanların korunması, arttırılması, ekolojik çevre
temaları gözetilerek çalışmalar yapmak hedefi
çerçevesinde belirlenen “2019 yılı sonuna kadar 3
park alanında doğal su kaynaklarının korunması
ve şebeke suyu kullanım miktarının azaltılması
için su verimliliği çalışmalarının yapılması”
ve “Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları
tamamlanan park ve yeşil alanlara yönelik aktif
yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin
hazırlanması” faaliyetleri ile sivil toplum örgütleri,
üniversiteler ve kent ortakları iş birliği ile çevre,

çevre kirliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliği
konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları
yapmak hedefi çerçevesinde belirlenen “Kompost
Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin oluşturularak,
solucanla kompost projesinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması” faaliyetleri kapsamında planlanıp,
projelendirilen Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik
Yaşam Merkezi, farklı disiplinlerin ve ekolojik
unsurların bir araya getirildiği bir sosyal alan
olarak sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin
de desteği ile katılımcı ve sürdürülebilir bir
anlayışla aktif bir ekolojik yaşam merkezine
dönüştürülecektir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Ekolojik Yaşam Merkezi Bina Yapım Maliyeti:
Saman balyası, ahşap malzeme, tavan ve iç-dış
tüm duvarlar için toprak veya kireç olmak üzere
sıva malzemesi, file, çivi, su yalıtım malzemesi
özel üretim maliyetleri: 15.000,00 TL’dir.
Makine Tesisat Maliyeti: Yağmur suyu deposu,
ısı pompası vb. olmak üzere tesisat maliyeti
10.000,00 TL’dir.
İşletim Maliyeti: Ekolojik Yaşam Merkezi içerisinde
verilmesi planlanan eğitim ve atölye çalışmaları
için broşür, uygulamalı eğitim malzemeleri vb. ve
diğer giderler olmak üzere ortalama yıllık bütçe
10.000,00 TL’dir.
Proje finansmanı tamamıyla Belediye bütçesinden
karşılanmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Bursa
Büyükşehir Belediyesi

Gençlik ve Aile Destek Merkezi

Projenin temel hedefleri özetlendiğinde;
• Bursa alkol ve madde bağımlılığı konusunda
risk altında olan bölgeler arasındadır. Bağımlılık
multidisipliner bir çalışma gerektirdiğinden tıbbi
desteğin dışında kalan psikolojik ve sosyal uyum
desteği ile bu alandaki boşluğu doldurmak,
• Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan kişilerde
kısmi veya tam iyileşmeyi sağlamak, zarar azaltımını
gerçekleştirmek,
• Alkol ve madde kullanım bozukluğu yaşayan bireylere
bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, takip ve
terapi hizmeti sunmak bununla birlikte tıbbi tedavi için
ilgili kurumlara, AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı
Tedavi Merkezi) ve ÇEMATEM’e (Çocuk Ergen Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ücretsiz ulaşım desteği
sağlamak,
• Bağımlı ve yakınlarına psikolojik hizmetler (bireysel
görüşmeler, grup çalışmaları, SAMBA (sigara, alkol
ve madde bağımlılığı tedavi programı) eğitimleri
sağlamak,
• Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda
toplumsal bilinci artırmaya yönelik eğitim, seminer ve
etkinlikler ile farkındalık oluşturmak,

PROJENİN AMACI
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ‘bütün şehir sistemi’ adı
altında Bursa’nın tüm ilçelerini (17 ilçe) kapsayan alkol
ve madde kullanım bozukluğu yaşayan çocuk, genç ve
yetişkin kişileri içine alan bir projedir. Proje kapsamında
1 klinik psikolog, 1 uzman psikolog, 3 psikolog, 4
sosyolog ve aile danışmanı, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 4
eski kullanıcı görev almaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bağımlılığın biopsikososyal
bir hastalık olduğundan yola çıkarak alkol ve madde
kullanım bozukluğu yaşayan ve bu konuda destek almak
isteyen bağımlılara ve bu durumdan etkilenen bağımlı
yakınlarına danışmanlık ve terapi hizmeti vermeyi
amaçlamıştır.
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• Bağımlı ve yakınlarının bireysel görüşmelerinin dışında
kalan zamanlarında kişisel ve sosyal gelişimlerini
desteklemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde olan sosyal ve sportif faaliyetlere
yönlendirmek,
• Madde bağımlısı olan çocuk-genç-yetişkinlerin
mobil ekip uygulaması ile eski kullanıcılar (önceki
hayatında yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu
madde kullanmış olup kullanımı tamamen terk etmiş
kişiler) tarafından sokak/alan ve sahada bağımlılara
ulaşılarak GADEM’e yönlendirmek,
• GADEM’e gelen bağımlı bireylerden alınan bilgiler
çerçevesinde veri tabanı oluşturularak Bursa’da alkol
ve madde bağımlılığının risk haritasını oluşturmak
amaçlanmıştır.
Projede ‘bağımlılığın bir aile hastalığı’ olduğu kabul
edilmiş ve bağımlı yakınları temel hedeflerden biri

olmuştur. Bu doğrultuda bağımlı yakınlarına yönelik
bireysel görüşmelerin dışında 6 hafta süren aile eğitim
programları ile bağımlı yakınlarının iyileşme süreçlerinde
aktif rol almaları amaçlamıştır. Sadece bağımlı ile değil
bağımlı yakınları ile de çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler
yapılması ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Ayaktan danışmanlık hizmeti veren GADEM mevcut
binalarının dışında kalan bir dönümlük bahçesine ek
binalar yaparak ayaktan danışmanlık ve rehabilitasyon
hizmeti verecek bir kimliğe bürünmeyi hedeflemektedir.
Böylelikle bağımlı kişilerin boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri alanlar oluşturulacaktır.
PROJE ORTAKLARI
‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ adlı proje Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektir. Projeye
destek veren kurumlar ise Sağlıklı Kentler Birliği, İl
Emniyet Müdürlüğü (TUBİM), Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (AMATEM, ÇEMATEM),
Medical Park Hastanesi, İŞKUR, Yeşilay ve Bursa ilçe
belediyeleridir.
PROJE SÜRECİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin vermiş
olduğu soru önergesi ile 27 Ağustos 2015 tarihinde
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanlığına bağlı olarak açılan GADEM (Gençlik ve Aile
Destek Merkezi) siyasi ve idari olarak desteklenmektedir.
GADEM çocuk-genç ve yetişkin ayrımı yapmaksızın
madde bağımlısı birey ve yakınlarının müracaatlarını
kabul eder. İlk görüşme ve değerlendirilmesi merkezdeki
meslek elemanı (psikolog, sosyolog, sosyal hizmet
uzmanı) tarafından yapılır. Daha sonra uygun olan
danışmana yönlendirilir.
Bağımlı ile yapılan bireysel görüşme sonucunda
merkezde uygulanan psikososyal destek programına
dâhil edilir. Bireysel görüşmelere göre madde bağımlısı
kişinin kişisel ilgi ve beklentilerine uygun olarak boş
zaman yapılandırılması gerçekleştirilir. Bunun yanında

madde bağımlısı kişinin ailesi de sürece dâhil edilerek
bağımlılık hakkında bilgilendirilir ve düzenli olarak
eğitim verilir ve gerektiği durumlarda aile ziyareti
gerçekleştirilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
hizmet veren BUSMEK (Sanat ve Meslek Edindirme
Kursları) ve sportif faaliyetlerle kişisel ve sosyal gelişimi
desteklenir.
Toplumsal bilincin arttırılması, risk altında bulunan
çocuk-genç ve yetişkinlerin yasa dışı madde kullanımının
önüne geçilmesi amacıyla koruyucu ve önleyici
çalışmalar, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri hem talep
doğrultusunda hem de planlı olarak hazırlanıp uygulanır.
Danışanın temiz kaldığı ilk üçüncü ay ve altıncı ay
sonunda temiz motivasyonunu arttırmak amacıyla
ödüllendirilmektedir. (Bursa Büyükşehir Belediyesinin
sosyal tesislerinde bağımlı ve bağımlının yakınları ile
akşam yemeği ödülü, çeşitli sürpriz hediyeler)
GADEM projesinin eğitim alanında çalışmaları da
bulunmaktadır. Farkındalık ve önleme çalışmaları
planlanmıştır. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İl Sağlık Müdürlüğü ile “Öğretmenim Canım Benim”
projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Bursa’da 5-8 Eylül
2017 tarihleri arasında 15 kişilik bir ekip ile 17 ilçede lise
branş öğretmenlerine yönelik olarak uygulanmıştır. Proje
kapsamında “Madde bağımlılığı nedir, belirtileri nelerdir,
yaygın olarak kullanılan maddeler ve riskleri danışmanlık
ve tedavi merkezleri” hakkında bilgilendirme yapılarak
6.500 öğretmene ulaşılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
dışında da alkol ve madde bağımlılığına yönelik koruyucu
ve önleyici çalışmalar kapsamında birçok kurum ve
kuruluşta (Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, Ceza
Tevkifevleri, çeşitli kültür ve yardımlaşma dernekleri
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü, çeşitli gençlik ve spor kulübü dernekleri,
bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelere) seminer
düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir.
Bu seminerler ile toplumun ‘bağımlılık’, ‘risk faktörleri ve
madde kullanım belirtileri’ konularında bilgilendirilmesi,
alkol ve madde kullanan veya kullanma riski taşıyan
www.skb.gov.tr
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646 bağımlıya ulaşmış, bağımlılar ile toplam 3424
bireysel görüşme, bağımlı yakınları ile toplam
2736 bireysel görüşme gerçekleştirmiştir. Her bir
görüşme ortalama 45-50 dakika sürmektedir.
2. 01.06.2018 tarihi itibariyle ulaşım imkânı
olmayan 441 bağımlıya ücretsiz ulaşım desteği
sağlanarak, sağlık kuruluşlarına (AMATEM,
ÇEMATEM) tıbbi tedavi görmesi için yönlendirilmesi
gerçekleştirilmiştir.

bireylerin erken teşhisi ve tedaviye yönlendirilmesi
hedeflenmiştir.
Projenin öne çıkan önemli bileşenlerinden bir diğeri ise
“örümcek ağı sistemidir”. GADEM kurulduktan sonra
bünyesinde oluşturduğu koordinasyon üyeleri (Sağlıklı
Kentler Birliği, Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü)
ile ilçe belediye başkan veya başkan yardımcıları ziyaret
edilmiş olup Bursa ilinde mevcut olan alkol ve madde
bağımlılığı ile mücadele konusunda yerel yönetimlerin
rolü üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu
görüşmeler neticesinde; her ilçeden GADEM ile iş
birliğini sağlayacak bir koordinatör ve bağımlı kişilerin
GADEM’e ücretsiz ulaşım desteğinin sağlanması talep
edilmiştir. Belirlenen koordinatörlere öncelikle “Madde
Kullanım Bozukluğu” ile ilgili eğitimler aldırılmış olup,
2016 yılı Ağustos ayından itibaren de her ay düzenli
toplantılar ve yerel bazlı çalışmalar yapılmaktadır. İlçe
koordinatörleri ile başta mahalle muhtarları olmak üzere
belediye personellerine, ilçelerinde yer alan kurum ve
kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına bağımlılıkla ilgili
seminerler verilmiştir.
Bağımlı yakınları için Bursa ve ilçelerine çeşitli kültür
gezileri düzenlenmektedir, bazı önemli günlerde aileler
ile birlikte etkinlikler gerçekleştirilmektedir (8 Mart
2018 tarihinde danışanlarımızın annesi, ablası ve eşi gibi
yakınları için ‘Dünya Kadınlar Günü Gezisi’ yapılmıştır).
Birleşmiş Milletler'in 1987 yılında almış olduğu kararla
her yıl 26 Haziran tarihi Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında 2016 yılında
Yeşilay, AMATEM, ÇEMATEM ile birlikte “Farkındalık
Standı” açılmış olup, 2017 yılında ise ilçe belediye
başkanlarının ve halkın katılımı ile ‘Hayallerin Yarım
Kalmasın’ temalı uçan balon etkinliği gerçekleştirilmiştir.
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3. Özel VM Medical Park Hastanesi ile imzalanan
protokol sonucunda sosyal güvencesi olan alkol ve
madde bağımlısı kişinin ücretsiz olarak hastanenin
psikiyatri servisinden yararlanması sağlanmaktadır.
Protokol kapsamında yıllık 240 bağımlının ücretsiz
muayene olma hakkı bulunmaktadır.
4. Alkol ve madde kullanım bozukluğu, bireylerde
düzelemeyecekleri algısı yaratmaktadır. Bu problemi
ortadan kaldırmak amacı ile projede ex-user (eski
kullanıcılar) yer almaktadır. Eski kullanıcıların şimdiki
hayatlarının örnek gösterilmesi ile bağımlıların
düzelebilecekleri konusundaki inançları arttırılmıştır.
Sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olan 441
bağımlıya ex-user refakat etmiştir.
5. 2016 yılından 01.06.2018 tarihine kadar danışanların
%15’ine 3 aylık ve 6 aylık temiz kalma ödülü
verilmiştir.
6. 01.06.2018 tarihi itibariyle 854 danışan ve
yakınının bilgileri sisteme alınarak veri tabanının
oluşturulması sağlanmış olup Bursa’da alkol ve
madde bağımlılığının risk haritası oluşturmada
ilerleme gerçekleştirilmiştir.
7. 01.06.2018 tarihi itibariyle 207 bağımlı yakınına
yönelik uygulanan ve 6 hafta süren SAMBA (sigara
ve alkol madde bağımlılığı eğitim programı)
verilmiştir.
8. GADEM tarafından yazılan “Öğretmenim Canım
Benim” projesi kapsamında 17 ilçede İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında
görevli olan 6.500 branş öğretmenine alkol
ve madde kullanma riski taşıyan öğrencilerin
erken teşhisi ve tedaviye yönlendirilmesi amaçlı
seminerler, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Müdürlüğünde görevli rehber öğretmenlerin de
katkısıyla gerçekleştirilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Sağlık Üzerinde Etkileri:

9. Bursa’da çeşitli kamu ve özel kurumlarda (dernekler,
hastaneler, okullar, spor kulüpleri, belediyeler,
denetimli serbestlikler, muhtarlıklar) alkol ve madde
bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık
seminerleri ile toplumsal bilinç oluşturulmuştur.

1. Gençlik ve Aile Destek Merkezi Projesi ile 27.08.2015
tarihinden 01.06.2018 tarihine kadar geçen sürede

10. GADEM meslek elemanlarına Psikiyatrist Prof. Dr.
Kültegin Ögel tarafından SAMBA (5 tam gün) eğitici

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

eğitimi verilmesi sağlanmıştır.
11. 25-27 Ekim 2016 tarihlerinde Sağlıklı Kentler Birliği
tarafından Bursa'da düzenlenmiş olan Bağımlılıkla
Mücadele Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır ve
GADEM ekibi olarak alanda çalışan profesyonellere
sunum yapılmıştır.
12. 23-26 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da
düzenlenen 11. Ulusal Alkol ve Madde
Bağımlılığı Kongresi’ne GADEM olarak katılım
gerçekleştirilmiştir.
13. 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa İlçe Belediye
Koordinatörleri ve GADEM personeli ile birlikte
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Edirne’de
düzenlenmiş olan ‘Bağımlılıkla Mücadelede
Yerel Yönetimlerin Rolü’ eğitimine katılım
gerçekleştirilmiştir ve GADEM’in çalışmalarını
anlatan sunum yapılmıştır.
14. 6-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Bursa Büyükşehir
Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte Finlandiya’da
alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar
yerinde gözlemlenmiştir ve teknik incelemelerde
bulunulmuştur.
15. 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gençlik ve Aile Destek
Merkezi’nde çalışan ve çalışmakta olan meslek
elemanlarının Konya Karatay Üniversitesinden
‘Bağımlılık Danışmanlığı Sertifikası’ almaları
sağlanmıştır.
16. GADEM’den düzenli olarak danışmanlık ve terapi
hizmeti alan bağımlılar İş-Kur TYP (Toplum Yararına
Çalışma Programı) kapsamında açılan sertifikalı
meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek iş
hayatına kazandırılmıştır.
17. GADEM bağımlılık alanında yapmış olduğu
çalışmalarla ilçe belediyelerine örnek olmuş
olup bu kapsamda İnegöl Belediyesi İN-GADEM
olarak merkezini açmış, Nilüfer Belediyesi de
bağımlılık ofisi açarak hizmet vermeye başlamıştır.
Bağımlılıklarla mücadelede yerel yönetimlerin rolü

ve önemi anlaşılmıştır. Bu kapsamda GADEM’de
teknik incelemelerde bulunmak üzere Ankara
Altındağ Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve
Mersin Hayata Bağlananlar Derneği, YEDAM (Yeşilay
Danışmanlık Merkezi) Konya Bağımlılıkla Mücadele
Derneği, Balıkesir ili Bandırma ilçesi Meclis Üyeleri
ziyarette bulunmuştur.
18. 2017 yılında Dünya Sağlık Örğütü Avrupa Sağlıklı
Şehirler Ağı Yöneticisi Monika Kosinska GADEM’e
ziyarette bulunmuştur. Kendisine GADEM projesi
tanıtılmıştır ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler
Ağı kapsamında oluşturulacak altyapı için fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
19. TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu 2018 yılı
raporunda GADEM yapmış olduğu çalışmalarla yer
almıştır.
20. Mecliste olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu tarafından GADEM’de yapılmakta olan
çalışmalar dikkatle takip edilmekte ve komisyon
tarafından desteklenmektedir.
NOT: Elde edilen bilgiler ile ilgili grafikler ekte verilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Stratejik Planı'nda
yer alan ve devamlılığının olması istenen ‘Gençlik ve Aile
Destek Merkezi’ projesi bağımlı bireylerden alınan bilgiler
çerçevesinde veri tabanı oluşturularak Bursa’da alkol ve
madde bağımlılığının risk haritasını oluşturmak, alkol ve
madde kullanım bozukluğu olan kişilerde kısmi veya tam
iyileşmeyi sağlamak, zarar azaltımını gerçekleştirmek,
bağımlı ve yakınlarını toplumsal hayata tekrar
kazandırmak hedefi ile bu projeyi hayata geçirmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Gençlik ve
Aile Destek Merkezi Projesi’nin tüm giderleri Belediye
tarafından karşılanmaktadır. Sağlık İşleri Şube
Müdürlüğünün bütçesinden yaklaşık yıllık 1.500.000,00
TL personel ve işletim gideri olarak ayrılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Akçadağ
Belediyesi

Dünya Mirası Levent Vadisi

sağlık sorunlarından biridir. Doğa sporları ile kapalı
alanlarda yapılan sporlardan daha fazla verim
alınarak insanın doğada hem bedenen hem de
ruhen sağlığa kavuşması hedeflenmiştir.
2. İlçemizde ikamet eden gençlerimize boş vakitlerini
değerlendirecekleri alanlar oluşturulmuş olup,
onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak
amaçlarımız arasındadır.
3. Spora ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin
keşfedilmesine olanak sağlanmıştır. Maddi
yetersizlikler yüzünden ilgileri olan spor dallarını
yapamayan gençlerimize bir çok doğa sporunun
ya ücretsiz ya da çok cüzi miktarlarla spor
yapılabileceği gösterilmek istenmiştir.
4. Toplumumuza sağlıklı beslenme konusunu
aşılayarak ruh ve beden sağlığı kapasitelerinin
arttırılıp topluma faydalı gençlerin yetiştirilmesi
amaçlanmıştır.
5. Levent Vadisi’nin tanıtımıyla birlikte bölge
ekonomisinin canlanması ve turizm gelirlerinin
artması amaçlanmıştır.

PROJENİN AMACI
İlçemizde düzenlenen Levent Vadisi Doğa Sporları
Festivali ile Levent Vadisi’nin tanıtımını tüm dünyaya
yayarak doğa sporları için Levent Vadisi’nin uygun
arazi koşullarına sahip olduğunu duyurmak,
sporla ilgilenen amatör, profesyonel ve ekstrem
doğa sporları meraklılarını bölgeye çekmek,
gerçekleştirilen doğa sporları ile İlçemizin doğal ve
tarihi güzelliğe sahip vadisinin tanıtımının yapılması
aynı zamanda hem İlçemizde hem de bölgemizde
her yaştan insanın spora olan bakış açısını değiştirip
sporun sadece belli branşlarda yapılmadığını da
kanıtlamak amaçlanmıştır.
1. Globalleşen dünyada teknolojik gelişmeler
hareketsiz bir yaşamı da beraberinde getirmiştir.
Obezite bu hareketsiz yaşamın getirdiği en ciddi
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6. Slackline gibi ekstrem spor dallarının tanıtımının
yapılarak halkımızın bu spor dallarına olan bakış
açısının değiştirilmesinin sağlanması ve ekstrem
sporlara olan ilginin arttırılması amaçlanmıştır.

14. Kampta kalan misafir ve halkımıza üç öğün sıcak
yemek verildi; su ve içecek ihtiyaçları sağlandı.
15. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren amatör ve
lisanslı sporculara ödülleri verildi.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

7. Levent Vadisi’nin tüm dünyada ekstrem spor merkezi
olarak anılmasını sağlamak için kalıcı kamp yerleri
ve parkurların dünya standartlarında yapılması
amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
İnönü Üniversitesi ve Malatya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ
1. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü
Üniversitesi ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla temaslar
kurulup ortaklıklar oluşturuldu.
2. Broşür, afiş, billboard ilanları ve Malatya AVM’de
yapılan tanıtım çalışmalarıyla ön hazırlık süreci
tamamlandı.
3. Üniversitelerle iş birliği halinde olunup üniversite
gençlerinin dikkati çekildi.
4. Dünya çapında ekstrem spor dallarından slackline,
off-road, kaya tırmanışı, bisiklet yarışı, trekking,
yamaç paraşütü ile ilgilenen sporcular davet edildi.
5. Kamp alanı 3.000 katılımcının konaklayacağı biçimde
çadır, yemek alanı, duş ve tuvaletler şeklinde
planlandı. Kamp malzemeleri ücretsiz dağıtıldı.
6. Bisiklet parkuru 3.000 m planlanarak zorlu etaplar
oluşturuldu. Parkurun planlanmasında dünya
standartları yakalandı.
7. Slackline (iple erişim) için 1.210 m uzunluğunda
yerden yüksekliği 240 m olan ip gerildi ve dünya
rekoru Levent Vadisi’nde kırıldı.
8. Yamaç paraşütü için kalkış ve iniş rampaları rüzgârın
yönleri hesaplanarak oluşturuldu.
9. Kaya tırmanışı için 50 farklı dik yamaçtan oluşan rota
belirlendi.
10. Trekking için yürüyüş rotaları oluşturuldu
11. Off-road için zorlu parkurlar inşa edildi.
12. Ülkemiz ve 6 farklı ülkeden 1.000 sporcunun katılımı
sağlandı ve konaklamaları için çalışmalar yapıldı.
13. Halkımızın ve misafirlerimizin Levent Vadisi’ne gelip
gidebilmeleri için ücretsiz servisler temin edildi.

1. 2017 yılının Mayıs ayında gerçekleşen projemizde
oluşturulan rotalar halkımız tarafından kullanılmaya
devam edilmektedir. Bu sayede ekstrem sporlara olan
ilgi artmakta olup toplum sağlığı üzerinde olumlu
gelişmeler olmuş, beslenme ve obezite konularına
dikkat çekilmiştir.
2. Gençlerimiz boş vakitlerini geçirecekleri, spor
yapabilecekleri alanlara kavuşarak madde bağımlılığı
yapan zararlı alışkanlıkların önüne geçilmeye
başlanmıştır.
3. Gençlerimizin sporu bir meslek olarak edinmeleri
sağlanmış, yetenekli sporcuların keşfedilip ülkesini
gururla temsil etmenin önü açılmıştır.
4. Halkımızın, özellikle gençlerimizin sosyalleşmesi
sağlanarak ruh ve beden bütünlüğü çerçevesinde
sağlıklı bireyler yetiştirilmeye başlanmıştır.
5. Turizm canlanarak bölge esnafının kalkınması
sağlanmış, gelirler artmış yeni iş imkânları
doğmuştur.
6. Halkımızın turistlere, spor dallarına bakış açısı
değişerek toplumsal gelişme sağlanmıştır.
7. 65 milyon yıl kadar öncesine dayanan kaya
oluşumlarının yer aldığı vadide, Neolitik Çağ’dan
kalma kalıntılar bulunmuştur. Vadi, 28 km uzunluğa
sahiptir ve bünyesinde son derece ilginç jeolojik
oluşumlar, inanılmaz yükseklikte uçurumlar, gezmesi
çok keyifli çeşit çeşit mağaralar bulundurmaktadır.
Burada bulunan renkli kabartmalı mağara motifleri
kültür turizmine açılmış Levent Vadisi’nin her alanda
görülmeye değer bir yer olduğu ispatlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Akçadağ halkının sosyal hayatı geliştirilerek spor
bilincinin gelişimine katkı sağlamak, Akçadağ Levent
Vadisi’nin ekstrem spor dallarında tanınan bir merkez
haline getirilmesi, halkımızın faydalanacağı kültürel
sosyal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği bir yer halini
alması; Belediyemizin yıllık faaliyet planında açıklamaları
ve görselleri ile birlikte yer almıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Akçadağ Belediyesi tarafından tüm finansmanı
karşılanan projemizde toplam 250.000,00 TL
harcama yapılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Tirebolu
Belediyesi

Tirebolu Bezi; Sürdürülebilir
Yaşam İçin Üretiliyor

azaltılması ile insan sağlığı açısından tekstil
ürünlerinin kimyasal toksin etkisinin yok edilmesi
amaçlanmıştır.
Özel Amacı: Geleneksel kültürümüzün motif ve
desenlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ile
geçmişte kullanılan insan sağlığına zararlı olmayan
lifli yapılı iplikler (pamuk, keten ve ipek) ve doğal
boyar bitkilerle boyanarak, insan sağlığı açısından
alerjenler ve kimyasal maddelerden uzak toksin
etkisi olmayan tekstil üreterek; sürdürülebilir yerel
kalkınma bileşenleri olan ekonomik, çevresel ve
sosyal değerlerin etkisi ile gelecek kuşakların
daha sağlıklı ortamda yaşamaları amaçlanmıştır.
Proje kapsamında üretilen Tirebolu bezi gibi katma
değeri yüksek, kadın istihdamını öne çıkaran ve
yenilikçi organik bir ürünün üretimi ile bölgemizde
ekonomik değeri olmayan atık bitkilerin ekonomiye
kazandırılması ile bütüncül yaklaşım amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve
Uygulama Merkezi, İstanbul Üniversitesi Kimya
Fakültesi ve Tirebolu İl-Ca Bitkisel Ürünler firması.
Gazi Üniversitesi; Belediyemiz ile ortaklaşa Tirebolu
merkez ve köylerinde saha çalışması olarak el
PROJENİN AMACI
Genel amacı: Sürdürülebilir bir yaşam için
kaynakların düzenli kullanılması, bunun için
de tasarruf etmek ve yer altı ve yer üstü doğal
kaynakları doğru yatırımlarla doğru bir şekilde
kullanmak gerekir. Böylece ekonomik bağımsızlık
da elde edilerek kalkınma, büyüme ve gelişme
sağlanır. Sürdürülebilir yaşam için çevrenin
korunması ve çevre kirliliğinin de azaltılması
gerekir. Dolayısıyla sağlıklı bir insan hayatı ve temiz
bir çevreye sahip olmak mümkündür. Tirebolu bezi,
tamamen çevre sağlığı ve insan sağlığını düşünerek
tasarlanmıştır. Doğada atık olarak kalan ve bölgede
yoğun olarak yetişen ısırgan, fındık yaprağı ve
kabuğu, çay ve akasya bitkilerinin çürümesi ile
ortaya çıkan metan gazının atmosferdeki etkisinin
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dokuması ürünlerin tespiti ve araştırmalarını
yapmıştır. Kaybolmaya yüz tutan el dokuması
ürünlerin desen ve motiflerini ortaya çıkarmış,
Tirebolu bezinin geleneksel motif ve desenlerde
tekrar tasarlanmasını sağlamıştır.
İstanbul Üniversitesi; tekstil ürünlerinde boyar
bitkilerin, Tirebolu yayla ve köylerinde saha
araştırmasını ve testlerini yapmıştır.
Tirebolu İl-Ca firması; boyar bitkilerin, laboratuvar
ortamında testlerini ve üretimini gerçekleştirmiştir.
PROJE SÜRECİ
2017 Nisan ayı içerisinde Belediyemiz AR-GE Birimi
tarafından, “Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hedefleri”
doğrultusunda kaybolmaya yüz tutan geleneksel
el dokuması özelliğindeki Tirebolu dokuması olan
Tirebolu bezinin ortaya çıkarılması ve marka/
ürün yaratılması noktasında harekete geçilmiştir.
Bu kapsamda Belediyemiz sorun analizi ve saha
araştırmalarını yapmış olup, Gazi Üniversitesi
Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ve İl-Ca
Bitkisel Ürünler firması ile görüşmeler yapmıştır.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ile boyar
bitkilerin bölgemizdeki araştırmaları üzerine devam
eden süreçte Tirebolu bezi özelinde ve özgün
yapısındaki analizleri değerlendirtmiştir.
İl-Ca firması bu bölgedeki boyar bitkilerin
laboratuvar ortamındaki testlerini yapmış ve bitki
boyalarının üretimini gerçekleştirmiştir.
Gazi Üniversitesi ile Belediyemiz ortaklaşa
geleneksel el dokuması olan Tirebolu bezinin saha
araştırmalarında 400’ün üzerinde el dokuması
ürünlerin envanter kayıtlarını tutmuş ve hikayelerini
kayıt altına almıştır. Üniversite, Tirebolu bezinin
prototiplerinin üniversite bünyesinde dokunmasını
sağlamıştır.
Belediyemiz bünyesinde el dokuması tekniklerini
öğrenen ve gönülden bu işi yapmak isteyen 6 kadın
ile 2018 Şubat ayı içerisinde üretime geçilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Nisan 2017’de başlattığımız projemizle,
sürdürülebilir yaşam hedeflerine ulaşmak için yola
çıkılmıştır. Bu kapsamda çevreyi kirleten ve insan
sağlığını tehdit eden sentetik boyar maddelerin
yerine, doğal boyar maddelerin kullanılması ile
geleneksel el dokuması ürünü olan Tirebolu bezinin
üretimi yapılmıştır.
Tirebolu bezi içerisinde insan sağılığı açısından
önemli olan, doğal lifli bitkilerden elde edilen,

%78 pamuk, %10 keten ve %2 ısırgan bitki lifli
ipliklerin kullanılması yoluna gidilmiştir. Bezin
yapısında kimyasal işlem görmüş hiçbir madde
bulunmamaktadır.
Tekstil ürünleri gıda maddelerinden sonra
insan bedeniyle en çok ilişkide olan ürün
grubudur. Kıyafetlerimizin üzerindeki boya
artıkları ve kimyasallar, ter ve solunum yoluyla
vücudumuza nüfus ediyor ve sağlığımızı en az gıda
maddelerindeki kimyasallar kadar etkileyebiliyor.
Yapılan bazı araştırmalara göre bu kimyasalların bir
kısmı alerjilere neden oluyor ve kanser riski taşıyor.
Tekstil Kimyasallarının İşlevi ve Sağlığa
Etkileri: Formaldehit, Azo boyar maddeler, klorlu
organik taşıyıcılar, ağır metaller vb. birçok maddenin
kullanıldığı bilinmektedir. Bu anlamda kullanılan bu
maddeler; alerjiye, kaşıntıya, egzamaya yol açmakta
ve yüksek oranda kanser riski taşımaktadır.
www.skb.gov.tr
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boyanan Tirebolu bezinin iplikleri, alerjik ve
toksin madde içermemektedir. Dolayısıyla insan
vücuduna ter yolu ile sentetik ve zehirli madde
girmemektedir. Yeşil tekstil, organik tekstil ve
ekolojik tekstil olarak ifade edilen ürünümüzü, Eko
sistemin korunması açısından ve sürdürülebilir
yaşam için ‘kelebek etkisi’ yaratacak bir ürün
olarak görmekteyiz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler,
yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi
korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde
yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem
çağrısıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Ocak 2016’da
yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
politikası ve finansmanına rehberlik edecektir.
Bu kapsamda BM Stratejik Planı; yoksulluğun
azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı
yapılandırma, iklim değişikliği, afet riski ve
ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara
yoğunlaşmıştır.
Bu anlamda BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi içerisinde bulunan 17 hedef üzerinden
değerlendiğimizde, Tirebolu bezinin yeri nerededir?
1) Yoksulluğa Son: Yoksulluğun her biçiminin
ortadan kaldırılması günümüzde insanlığın karşı
karşıya kaldığı en büyük sorun olmaya devam
ediyor oluşu ile bu kapsamda üretime katılan kişi
sayısının artırılması.

Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarında ekolojik tekstil
anlayışı ve üretimi her geçen gün daha da önem
kazanıyor. ABD’de başlayan ve özellikle 1980’li
yıllardan sonra tüm dünyada yaygınlaşan ve 1990’lı
yıllarda yoğunlaşan doğanın korunmasına yönelik
çevre hareketi, tekstil endüstrisini de etkilemiştir.
Bunun sonucu olarak “tekstil ekolojisi” kavramı
ortaya çıkmış, eko tekstiller (çevre dostu tekstiller)
gündeme gelmiştir. Avrupa ve birçok dünya
ülkesinde çevresel tekstil standartları mevcuttur.
Bu kapsamda Tirebolu bezi için; GOTS (Global
Organic Textile Standard) belgelendirme başvurusu
yapılmıştır.
Tirebolu Bezinin Sağlık Üzerine Etkisi:
Bölgemizde doğal ortamda serbest olarak yetişen
ısırgan, fındık, çay ve akasya ağacı bitkilerinin
türevlerinden elde edilen, boyar maddeler ile
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2) Açlığa Son: Günümüzde yoksulluk ile açlık
arasında açık bir ilişki ve doğrudan bir bağlantı
vardır. Bu anlamda değerlendirdiğimizde üretime
katılma, gelir seviyesinin arttırılması ile açlığın son
bulacağı düşüncesi ile hareket edilmiştir.
3) Sağlıklı Bireyler: Tirebolu bezinin çevresel
etki ve insan sağlığı üzerinde olumsuz herhangi
bir etkisinin olmaması, bu hedeflere doğru yol
aldığımızı göstermektedir.
4) Nitelikli Eğitim: Bölgemizde kırsal ile kentsel
bağlantının eğitim olanaklarına ulaşma ve sosyal
ekonomik gelişmişlikle ilgisi olduğu üzerinden
değerlendirildiğinde, yaptığımız üretimin gelir
refahını göz önüne aldığımızda, eğitim olanaklarına
ulaşmada katkı sağlayacağını görebiliriz.
5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Tirebolu bezi
üretiminde, kadın istihdamına önem verildiği ve
kadınların iş gücüne ve karar verme sürecine

katılımlarına katkıda bulunulduğu görülmektedir.
6) Temiz Su, Sıhhi Koşullar: Üretimini yaptığımız
bezin içeriğinde herhangi bir kimyasal madde
bulunmamış olması ile çevresel kirliliğe ve
kaynaklarımızın olumsuz etkilenmesine neden
olmamaktadır.
7) Erişebilir ve Temiz Enerji: Tekstil üretiminde
kullanılan kimyasal maddelerin üretimi ile ciddi
olarak enerji tüketimi gerçekleştirilmekte ve
karbon ayak izine sebep olunmaktadır. Üretimini
yaptığımız bezin boyarlarında, kimyasal bir madde
olmadığı gibi enerji sarfiyatı da bu açıdan sıfıra
yakındır.
8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme:
Üretimine devam ettiğimiz bezin katma değeri
yüksek olan bir ürün olması nedeniyle çalışanların
ve kentin ekonomisine marka değeri katkısının söz
konusu olduğu belirtilebilir.
9) Sanayi ve Yenilikçi Altyapı: Ar-Ge, yatırımların
inovasyonu açısından baktığımızda, itici ve çarpan
etkinin olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda İlCa firmasının boyar bitkilerinin üretiminde ArGe biriminin ve üretim kalitesi açısından değeri
büyüktür.
10) Eşitsizliklerin Azaltılması: Üretime katkı
sağladığımız merkezde çalışanlar açısından dil, din,
ırk ve engelli ayrımı yapılmaması ve her kesimden
insanın üretime katılması sağlanmaktadır.
11) Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları:
Üretiminde boyar madde olarak kullandığımız,
bölgemizdeki fındık, ısırgan ve çay atıkları doğada
çürümesi ile metan gazı salınımı sonucunda ozon
tabakası ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.
Bu kapsamda atıkların değerlendirilmesi ile
sürdürülebilir kentin varlığına değer kattığımızdan
söz edebiliriz.
12) Sorumlu Tüketim ve Üretim: Üretilen tekstil
malzemesinde herhangi bir kimyasal madde
bulunmamasıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir
ortam bırakma adına değerlendirdiğimizde
sorumlu tüketim ve üretim yapıldığına referans
oluşturmaktadır.
13) İklim Eylemi: Sera gazı salınımına en büyük
etki yapan metan gazlarıdır. Dolayısıyla metan
gazının azalmasını destekleyen bir projedir.
14) Sudaki Yaşam: Kimyasal üretim yapan
tesislerin atıkları mutlaka akarsu ve denizlere
ulaşmakta ve kirlenmeye sebep olarak sudaki
yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bu anlamda sudaki
yaşamı olumsuz etkilemediği gibi tam tersine
desteklemektedir.

15) Karasal Yaşam: Bölgemizde kırsal alanda
serbest yetişen bitkilerden, boyar maddelerin elde
edilmesi sonucunda çıkan atıklar fermente olmuş
olması ve tekrar doğada bitkilerin gübreleme
ihtiyacında kullanılması karasal yaşamın
sürdürülebilirliğine işarettir.
16) Barış ve Adalet: Sosyal, kültürel ve ekonomik
faktörler, şiddetin oluşumunda rol oynamaktadır.
Az gelişmiş yoksul ülkelerdeki şiddet düzeyi
diğer ülkelerdekine göre daha fazladır. Dolayısıyla
gelişmişlik ve kalkınma ile doğru orantılı olan barış
süreci birbirini etkileyen faktörler olup, sürecin barış
ortamına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.
17) Hedefler İçin Ortaklık: Gelişmiş ülkelerin
kalkınmışlığının altında, kurumsal düzeyde ortaklıklar
ve iş birlikleri olduğunu görürüz. Dolayısıyla bizim
üretim sürecimizde ulusal düzeyde iş birliği ve çözüm
ortaklıkları mevcuttur.
Sağlıklı Kentler Birliğinin, şehirlerin gelişim planı
ve stratejik planlarında yer alan “Sürdürülebilir
Kentsel Gelişim” ve “Sürdürülebilir Yerel Kalkınma”
kavramları içeriğinde ve Dünya Sağlık Örgütünün,
“Sağlıklı Şehirler ve Toplumlar” hareketi ile bağımlı
olan BM’nin “Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hedefleri”
ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturması, projemizin
stratejik plandaki yerini göstermekte ve destekleyici
niteliktedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bütçesi yaklaşık 180.000 TL olup, Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından 60.000,00 TL’si
karşılanmıştır; diğer kısmı Belediyemiz tarafından
finanse edilmiştir.
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Bursa
Büyükşehir Belediyesi

Sevgi Çipi

şifresi gönderilmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifresi
ile hasta yakını hastasını harita üzerinde izleme

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SEVGİ ÇİPİ PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

imkânı bulmaktadır. Bu tür imkânı olmayanlar Beyaz
Masa-ALO 153’ü arayarak yakınının konumu veya en
son göründüğü nokta hakkında bilgi alma imkânı da

Sevgi Çipi İş Akışı

1

Sevgi Çipi Başvuru Talebi
Belediyemiz Sosyal Hizmetler Şube
Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

2

Başvuru Değerlendirme ve Kayıt
Değerlendirme sonucunda talepte bulunan
vatandaşın durumu uygun ise «Sevgi Çipi»
donanım ve sistem kurulumları yapılır.

3

Sevgi Çipi Kullanımı ve Raporlama
Kullanıcıların sistemden faydalanması,
raporlama ve güvenli bölge takibi.

Sevgi Çipi Nedir?
Tam adı “SEVGİ ÇİPİ Zihinsel Engelli ve Alzheimer Hastası
vatandaşlarımız için Sosyal Sorumluluk Projesi” olan ve
Bursa ili sınırları içinde Zihinsel Engelli ve Alzheimer hastalarının yakınları
tarafından güvenli bir şekilde ve dijital ortamda GPS üzerinden takip
edildiği, anlık uyarılar ile hasta yakınlarını uyaran Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin sunduğu bir sosyal sorumluluk hizmetidir.

Proje Bilgisi
Birçok sosyal projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu grupta
bulunan hastalarımıza teknolojiden de faydalanarak onları daha güvenli
gezme ve günlük faaliyetlerini gerçekleştirme imkânı ile toplumsal yaşama
katkı sağlamaktadır. Bu durumda olan hastaların Belediyemizin Sosyal
Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvuru yaparak belirtilen şartları ( Bursa il
sınırlarında ikamet, hasta yakınının ispatı, hastalık raporu vb.) sağlaması
sonrasından hasta yakınına SEVGİ ÇİPİ donanımının (GSM + GPS içeren
Cihaz) teslimi yapılmaktadır.

Proje Detayları ve Son Durum
Kr�ter
1.Yıl da Sevg� Ç�p�
ver�lecek hasta sayısı
2.Yıl da Sevg� Ç�p�
ver�lecek hasta sayısı
Açık alanda k� k�ş�ler�n
yer�n�n tesp�t süres�
Kapalı Alandak� k�ş�ler�n
yer tesp�t alanı m�ktarı

Hedef Toplam

bulunmaktadır.
Uygulama üzerinden geriye dönük hareketler de
izlenebilmektedir. Ayrıca, bölge tanımlama da
yapılarak takip edilen kişinin bölge dışına çıkması ile
yakınına alarm gitmesi de sağlanmaktadır.

Teslimat sonrasında hasta yakınının beyan ettiği cep telefonuna yakınını takip
edebileceği ortam (web sayfası, cep telefonu, tablet) da kullanıcı adı ve şifresi
gönderilmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifresi ile hasta yakını hastasını harita
üzerinde izleme imkânı bulmaktadır. Bu tür imkânı olmayanlar Beyaz MasaALO 153’ü arayarak yakınının konumu veya en son göründüğü nokta
hakkında bilgi alma imkânı da bulunmaktadır.

75 Adet
150 Adet
5 dk
500 m²

Toplamda 160 vatandaşımıza
Sevgi Çipi hizmeti verilmektedir.

Uygulama üzerinden geriye dönük hareketlerde izlenebilmektedir. Ayrıca,
bölge tanımlama da yapılarak takip edilen kişinin bölge dışına çıkması ile
yakınına alarm gitmesi de sağlanmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar
Kr�ter

Bu proje üzerinde çalışılırken saha araştırmasına önem
verilmiştir. Yapılan toplantılarda vatandaşların günlük
hayatında yaşadığı problemlerin analizleri çıkarılıp,
toplantılarda çözümü için kararlar alınmıştır. Birden fazla
araştırmacının yaptığı testler ile cihazların göndermiş
olduğu konumdaki doğruluk payı, bireyin günlük
dışarıda geçireceği vakit için cihazın şarjı, kırılmaya ve
düşmeye karşı dayanıklılık testleri yapılmıştır. Sistem,
taleplerin alındığı kurum bünyesinde geliştirilen Engelli
Hizmetleri Bilgi Sistemi Yazılım’ına Yapılan Ek Uygulama,
Sevgi Çipi Cihazı ve Cihazı izlenmesini sağlayan takip
yazılımı bileşenlerinden oluşmaktadır.
Mülkiyeti: Bursa Büyükşehir Belediyesi

1.Yıl da Sevg� Ç�p�
ver�lecek hasta sayısı
2.Yıl da Sevg� Ç�p�
ver�lecek hasta sayısı
3.Yıl da Sevg� Ç�p�
ver�lecek hasta sayısı

Hedef

Gerçekleşme

75 Adet

80 Adet

70 Adet
10 adet

Açık alanda k� k�ş�ler�n
yer�n�n tesp�t süres�

5 dk

Kapalı Alandak� k�ş�ler�n
yer tesp�t alanı m�ktarı

500 m²

70 Adet
1 dk
100 m²

Bu proje zihinsel engelli ve Alzheimer
hastaların hayatında devrim niteliğinde bir
değişikliğe sebep olmuştur. Proje öncesinde
hasta yakınları, Zabıta, Emniyet Müdürlüğü ve
Sivil Toplum Kuruluşları tarafından günlerce
aranan Alzheimer hastalarının, geliştirilen bu
cihaz ile açık alanda anlık olarak yerinin tespit
edilebilmesi sağlanmıştır. Bu durum hasta ve
yakınların sosyal hayattan kopmamalarını
aksine cesaretle sosyal hayatın içine
girmelerine vesile olmuştur. Hasta ve
yakınlarının sosyal verimliliğinin arttırılmasını
sağlayan bu proje diğer taraftan kamu
kurumlarının (emniyet, zabıta, akut) muhtemel
iş yükünü ortadan kaldırmıştır.

Proje Yürütücüsü: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

PROJENİN AMACI
Birçok sosyal projeye imza atan Bursa Büyükşehir
Belediyesi, bu grupta bulunan hastalarımıza
teknolojiden de faydalanarak onları daha güvenli
gezme ve günlük faaliyetlerini gerçekleştirme
imkânı ile toplumsal yaşama katkı sağlamaktadır.
Bu durumda olan hastaların Belediyemizin Sosyal
Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvuru yaparak
belirtilen şartları (Bursa il sınırlarında ikamet, hasta
yakınının ispatı, hastalık raporu vb.) sağlaması
sonrasından hasta yakınına SEVGİ ÇİPİ donanımının (
GSM + GPS içeren cihaz) teslimi yapılmaktadır.
Teslimat sonrasında hasta yakınının beyan ettiği
cep telefonuna yakınını takip edebileceği ortam
(web sayfası, cep telefonu, tablet) da kullanıcı adı ve

38

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

PROJE ORTAKLARI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Arvento Araç Takip
Sistemleri Firması, Vodafone
PROJE SÜRECİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi 1987 yılında Yıldırım,
Osmangazi ve Nilüfer ilçelerini kapsayacak şekilde
Büyükşehir Belediyesi olarak kurulmuş, 2014 yılında
sorumluluk alanı 17 ilçenin tamamını kapsayacak
şekilde tüm il sınırları olarak genişlemiştir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 5.541 personel ile
hizmet vermektedir. Altyapı, üstyapı, ulaşım, yeşil
alan, çevre, kültür, sanat, turizm, itfaiye, sağlık,
sosyal hizmet, turizm, zabıta, kırsal hizmetler ve
bilişim alanlarında kamusal hizmet vermektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi belediye sınırlarında
yaşayan 2.936.803 kişiye, 10.882 km² alanda hizmet
vermektedir.

Bu projenin geliştirilme nedeni Bursa ilinde sayısı
yaklaşık 1000 adet olan ve her geçen gün artan
alzheimer ve zihinsel engelli hastaların kaybolma,
başkası tarafından zarar görme ve başkasına zarar
verme oranındaki artışlardır.
Proje ile alzheimer ve zihinsel engelli hastalara
elektronik çip verilerek sürekli kayıt ile izlenmesi
sağlanmaktadır. Bu proje Bursa ilinde yaşayan tüm
alzheimer ve zihinsel engelli hastaları kapsamaktadır.
Proje Hedefleri
Bu projeye başlanırken alzheimer ve zihinsel
engelli hastaları ile ebeveynleri tarafından
yaşadıkları problemler göz önüne alınarak,
hastaların kaybolma, kendisine ulaşamama ve

Kriter

haber alınamayan hastalara ulaşabilme süresini
en aza indirebilmek hedeflenmiştir.
Bu projeye Belediyemizin sosyal sorumluluk
projelerindeki vizyonu doğrultusunda Belediye
Başkanımızın hassasiyetiyle başlama talimatı
verilmiştir. Proje başından sonuna kadar
raporlarla takip edilerek, problem oluşan
noktalarda üst yönetimin çözüm odaklı
yaklaşımları projenin gerçekleşmesinde
büyük katkı sağlamıştır. Örneğin, yapılan saha
araştırmalarında M2M data hatlarının şehrin
önemli ve yoğun noktalarında baz istasyonlarına
daha hızlı bağlanabilmesi için Vodafone ile
görüşülerek çözüm sağlanmıştır.

Hedef

1.Yılda Sevgi Çipi Verilecek Hasta Sayısı

75 adet

2.Yılda Sevgi Çipi Verilecek Hasta Sayısı

150 adet

Açık Alandaki Kişilerin Yerinin Tespit Süresi
Kapalı Alandaki Kişilerin Yer Tespit Alanı Miktarı

5 dk.
500 m2

www.skb.gov.tr
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İş Planı ve Takvimi
Sıra No

Aksiyon

1

Sistem Tasarımının Analizinin
Yapılması

2

Hizmetlerden Taleplerin Alınması

3

Kodlama ve Test İşlemi

4

Çiplerin Temini

5

Devreye Alma

6

Lansman ve Tanıtım

Sorumlusu

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü
Satın Alma Şube
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü
Özel Kalem Şube Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü

Bu proje üzerinde çalışılırken saha araştırmasına önem
verilmiştir. Yapılan toplantılarda vatandaşların günlük
hayatında yaşadığı problemlerin analizleri çıkarılıp,
toplantılarda çözümü için kararlar alınmıştır. Birden fazla
araştırmacının yaptığı testler ile cihazların göndermiş
olduğu konumdaki doğruluk payı, bireyin günlük dışarıda

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

01.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.03.2016

10.02.2016

10.03.2016

10.03.2016

25.03.2016

25.03.2016

25.03.2016

geçireceği vakit için cihazın şarjı, kırılmaya ve düşmeye
karşı dayanıklılık testleri yapılmıştır.
Sistem, taleplerin alındığı kurum bünyesinde geliştirilen
Engelli Hizmetleri Bilgi Sistemi yazılımına yapılan ek
uygulama, Sevgi Çipi cihazı ve cihazın izlenmesini
sağlayan takip yazılımı bileşenlerinden oluşmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Kriter

Hedef

Gerçekleşme

1.Yılda Sevgi Çipi Verilecek Hasta Sayısı

75 adet

80 adet

2.Yılda Sevgi Çipi Verilecek Hasta Sayısı

70 adet

70 adet

3.Yılda Sevgi Çipi Verilecek Hasta Sayısı

10 adet

-

5 dk.

1 dk.

500 m²

100 m²

Açık Alandaki Kişilerin Yerinin Tespit Süresi
Alandaki Kişilerin Yer Tespit Alanı Miktarı
Bu proje zihinsel engelli ve Alzheimer hastaların
hayatında devrim niteliğinde bir değişikliğe sebep
olmuştur. Proje öncesinde hasta yakınları,zabıta,
emniyet müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları
tarafından günlerce aranan Alzheimer hastalarının,
geliştirilen bu cihaz ile açık alanda anlık olarak yerinin
tespit edilebilmesi sağlanmıştır. Bu durum hasta ve
yakınların sosyal hayattan kopmamalarını aksine
cesaretle sosyal hayatın içine girmelerine vesile
olmuştur. Hasta ve yakınlarının sosyal verimliliğinin
artırılmasını sağlayan bu proje diğer taraftan kamu
kurumlarının (emniyet, zabıta, AKUT) muhtemel iş
yükünü ortadan kaldırmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Sevgi Çipi projesi Bursa Büyükşehir Belediyesi
2015-2019 Stratejik Eylem Planı ve 2018 Performans
Programında yer almaktadır.
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2018 Yılı Performans Programı Dokümanı
9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri
Uygulamalarının Geliştirilmesi
9.2.2.6 Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının
Geliştirilmesi
2015-2019 Stratejik Plan Dokümanı
Stratejik Amaç
S.A. 6.1. Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin
Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal ve Bireysel
Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi öz
kaynakları ile sağlanmıştır.
Kurulum Bedeli:
2016 yılı bedeli 47.200 TL
2017 yılı bedeli 16.815 TL
Toplam : 64.015 TL

Sosyal Sorumluluk
Tepebaşı
Belediyesi

İki Elin Sesi Var
Çocuk Senfoni Orkestrası

başlamıştır. Başlangıçta ekonomik açıdan dar
gelirli ailelerin çocuklarını tercih etmek planlansa
da sosyoekonomik açıdan ayrım gözetmeksizin
gelen talepleri karşılamak adına tüm aileleri
içermiştir. Çocuk Senfoni Orkestrası 20 Ocak
2017’de Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür
Merkezi’nde ilk konserini gerçekleştirmiştir.
Çocuk Senfoni Orkestrası herhangi bir enstrüman
üzerine eğitim almamış çocuklardan oluşmaktadır.
Hiçbir yetenek sınavı yapmadan, tüm çocuklara
kapısını açan orkestranın başarısı da Eskişehir’in

PROJENİN AMACI
Çocuk Senfoni Orkestrası mahallelerdeki
olumsuz gruplaşmaların, çocukların küçük
yaşta bağımlılıkla tanışmasının önüne geçilmesi
amacıyla kurulmuştur. Tepebaşı Belediyesinin
bugüne kadar hayata geçirdiği çocuk ve sanat
merkezleri, spor tesisleri sayesinde çocuklara yeni
bir geleceğin kapıları açılmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Tepebaşı Belediyesi
PROJE SÜRECİ
24 Ocak 2016’da Çocuk Senfoni Orkestrası
40 keman ve 40 çocukla Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi 23 Nisan Merkezi’nde çalışmalara

sahiplenmesinden gelmektedir. Bugüne kadar
Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de
konserler veren Çocuk Senfoni Orkestrası dünyaca
ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in Ankara’daki
programına eşlik etmiştir. Orkestra Eskişehir’de
Fazıl Say ile çalmış ve 2017 Mayıs ayında
Belçika’nın Neerpelt şehrinde 65’incisi düzenlenen
Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne katılmıştır.
Belçika’nın Neerpelt kentinde Avrupa Genç
Müzisyenler Festivali’ne katılan Tepebaşı’nın
gururu çocuklar, jüri önünde verdikleri konserin
ardından, sonuçları öğrendiler. Çocuklar, senfoni
orkestrası kategorisi E grubunda katıldıkları
yarışmada, Türk Marşı, Happy Blues, Orkestra
için süit Chamambo parçalarını başarılı bir şekilde
çalarak üçüncü oldular.

www.skb.gov.tr
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“İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası”
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 2018 yılı, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamalarında Ramazan Albayrak’ın şefliğinde,
17 eğitmen ve 68 öğrenci ile 9 eseri icra etmiştir
Şu anda Çocuk Senfoni Orkestrası’nda 7-17 yaş
arası 800 çocuğun kaydı bulunmaktadır. İki yıl
önce 40 keman ve 40 çocuğun katılımıyla kurulan
“İki Elin Sesi Var” Çocuk Senfoni Orkestrası, şimdi
800 çocukla çalışmalarını sürdürmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Çocukların hayatında zaman zaman olumsuzluklar
baş gösterebilir. Bu olumsuzluklardan kurtulmanın
yolu müziğin dinlendiren ve olgunlaştıran
etkisinden geçer. Proje çocukların ruhsal gelişimi
üzerinde olumlu etkiler taşımaktadır. Çocuk
Senfoni Orkestrası, çocukların kendini ifade
etme becerisini, yaratıcılık ve estetik duygusunu
geliştirmektedir. Aynı zamanda çocuklara sosyal
ve grup becerileri kazandırmaktadır. Böylece
çocuklar dayanışma, birlikte olma, sosyalleşme
adına paylaşımda bulunmaktadır. Bu yönüyle de
dünya üzerinde örnek sergilediği düşünülmektedir.
Çocuk Senfoni Orkestrası’nda yer alan çocuklar
orkestrayı çok sevdiklerini, ailelerinin de
kendilerine destek verdiklerini belirterek
orkestranın onlarda olumlu etkilerde bulunduğunu
söylemiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Strateji 2.8.1: Okul ve aile birlikleri, mahalle
muhtarları ve üniversitelerdeki topluma hizmet
öğrencileri ile iş birliği içinde olarak çocukların
özel yeteneklerine uygun derslere yönlendirilmesi,
“İki Elin Sesi Var” Çocuk Senfoni Orkestrası,
modern dans, halk dansları, piyano, gitar,
seramik, kukla, etüt, yaratıcı drama, tiyatro,
resim, satranç, cam atölyesi, seramik atölyesi,
resim ve baskı vb. kurslar açılması.
(http://www.tepebasi.bel.tr/stratejikplan/Stratejik_
plan_revize_2018-2019.pdf)
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bu projenin bütçe ve finansmanı Tepebaşı
Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Çocuk
Senfoni Orkestrasına, Eskişehir’de bireysel ve
kurumsal olarak enstrüman bağışı yapılmıştır.
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Sosyal Sorumluluk
Bilecik
Belediyesi

Yaşayan Şehir Müzesi
gelişmesine katkı sağlanmasının yanında müzecilik
faaliyetlerinin geliştirilmesi ile kentlilik bilincinin
oluşturulması, kentin sosyal kültürel, ekonomik ve
politik tanıtımının yapılması amaçlanmıştır.
• Tüm çalışmalarımız, müzecilik alanında Türkiye’de
ve dünya ölçeğinde görülen kent müzeciliğine
olan dönüşüm hızına paralel olarak bizim de
tarihsel mirasımıza gereği gibi sahip çıkmamız
ve onu geleceğe dönük büyük bir kültürel
yatırıma dönüştürmemiz gerektiği inancıyla
gerçekleştirilmiştir. Kentlilik yolunda atılacak
adımlardan biri sayılan Kent Müzesi’ni Bilecik iline
kazandırmak amacımızdır.
Özel Amaçlar
• Bilecik ilinin Osmanlı ve Türk tarihindeki yeri
merkez alınarak, bölge turizm sektörünün katma
değerinin arttırılması.
• Bölgenin yöresel değerlerinin gün yüzüne
çıkarılarak bölgede tarih turizminin gelişmesine
katkı sağlanması.

PROJENİN AMACI
Genel Amaçlar
• TR41 Bölgesinde turizm sektöründe yaratılan
katma değerin arttırılması ve bölgenin rekabet
edebilirliğinin sağlanması.

• Bilecik’te yaşamış insanların sanat ve zanaat
dallarında ulaştıkları ustalık, maddi ve manevi
kültürün değişik alanlarda; mutfak kültürümüzde,
halk danslarımızda, kılık kıyafette, el sanatlarında,
tarımda vb. değişim sürecinin kent kültürü
salonunda gösterilmesi. Stantlarda çömlekçilik,
seramikçilik, sepet örücülüğü, dokumacılık, ipek

• Müzemizin ilimiz tarihine, kültürüne, sosyal
ve ekonomik gelişimine dair her türlü eserin,
malzemelerin ve objelerin sergileneceği bir kültür
ve turizm merkezi olarak kurulması planlanmıştır.
• Bilecik’in kültürünü, gelenek ve göreneklerini,
sosyal yaşantılarını ve Osmanlı-Türk tarihindeki yeri
ve önemini anlatan ve gelecek nesillere aktaracak
bir kent müzesi yapılması sonucunda turizmin
ve iş istihdamının artması ile bölge ekonomisinin
www.skb.gov.tr
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Kamu kurumu
olması ve görev alanları arasında müzecilik
faaliyetlerinin olmasından dolayı, projemize yön
verme adına çok büyük katkılar sağlamıştır.
Kent Konseyi: Bütün sivil toplum kuruluşlarının
şemsiyesi niteliğinde kurulmuş tüzel kişiliğe sahip
sivil toplum kuruluşudur.
Bilecik esnaf odaları ve kuruluşları ile ziraat odaları
başkanlarından oluşan üyelerin, özellikle projede eser
toplama, irtibat sağlama şeklindeki destekleri önemli
etkendir.
PROJE SÜRECİ
1. Proje Koordinasyon Biriminin
Oluşturulması, Faaliyetlerin Planlanması
Proje koordinatörlüğü Belediye Meclisimizin kararı
ile belirlenen asil 1 proje koordinatörü, 1 proje
koordinatör yardımcısı ve proje ekibi üyelerimiz,
kurumumuz bünyesinde çalışan teknik personel, 6
adet tarih ve/veya kültür akademisyeni yer almıştır.
2. Eserlerin Tespitinin Yapılması ve Toplanması
böcekçiliği, bozacı, şerbetçi-şıracı, yorgancı vb.
mesleklerin kültür olarak yansıtılması, tüm
bu mesleklerin ve tarihi ögelerin müzemizde
uygulamalı olarak yaşatılması.
• Bölgenin turizm alanında sahip olduğu potansiyel
konusunda bölge insanının farkındalığının
sağlanması.
• Kent Müzesi’ne gelecek ziyaretçilerin günlük
ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni iş yerlerinin
müze çevresinde yoğunlaşması, konaklama
yapacakların kalabilecekleri otellerin şehir
içinde artması ihtiyacını doğurması ve bu şekilde
sürdürülebilir kalkınmaya ve Bilecik ekonomisine
katkılar sağlanması.
• Proje bitiminden sonra öğrenim çağındaki
çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere
kentimizi daha iyi tanıtmak ve çevreye daha
duyarlı olma bilincinin verilmesi, ortak paylaşım
alanlarının zenginleştirmesi. Kentlik bilincinin
geliştirilmesi.
PROJE ORTAKLARI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Eğitim
kurumu olması ve ilimizin tarihi hakkında bilgi
toplanmasında Üniversitemiz, projemize yön verme
adına çok büyük katkı sağlamıştır.
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Kamuoyunun bilinçlendirilmesinden sonra bağış veya
satın alma yoluyla proje ortakları ile birlikte toplanan
eserler Belediye binasında Şehir Müzesi emanet
eserler deposunda muhafaza edilmiştir.
Şehir merkezi ve ilçelerde yer alan billboardlarda
eserlerin toplanmasına yönelik ilanlar asılı
tutulmuştur. Bölge merkezinden temin edilemeyen
eserlerin Bilecik’in diğer hinterlandındaki ilçelerden
temin yoluna gidilmiştir.
3. Altyapıların Oluşturulması
Altyapı içeriğinde; asansör, elektrik tesisatı,
sıhhi tesisat, yangın tesisatı, havalandırma ve
iklimlendirme işlemleri 4734 sayılı Kanun’a göre
teknik şartnameler kapsamında yapılmıştır.
4. İnşaat İşleri
Her katı yaklaşık 900 metrekare olan binamız müze
bahçesi, giriş kat ve üst katta salon şeklinde bir
yapıya sahiptir. Tüm katlara merdivenle ve asansör
ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca binada havalandırma
sistemleri, güvenlik sistemleri oluşturulmuştur.
Giriş kat; danışma alanı, güvenlik alanı, sergi alanı,
galeri alanı, temizlik odası, kamera kontrol odası,
bay-bayan-engelli WC, bebek bakım odası, giriş holü
ile şehir otağı ve şehir dükkânı şeklinde; ikinci kat
ise Kent Belleği Kütüphanesi, yaşayan şehir eğitim
odası, 3D sinevizyon salonu, meslekler, yaşam odası

ve yönetim bölümü mimari olarak planlanmıştır.
5. Müze Yerleşim Planının Uygulanması
Birinci Kat Düzenlemesi
Giriş kat; gösteri alanı, danışma alanı, güvenlik
alanı, sergi alanı, galeri alanı, temizlik odası,
kamera kontrol odası, bay-bayan-engelli WC,
bebek bakım odası, giriş holünden oluşmaktadır.
İkinci Kat Düzenlemesi
3D sinevizyon salonunda yaşayan kültürümüzün
videolarının çeşitli teknolojik içerikler ile izlenmesi
sağlanmaktır (düğün kültürü, reçel yapımı,
şifacılar, bardak çekme, bebek kırklaması vb.).
Bilecik’te yaşamış insanların sanat ve zanaat
dallarında ulaştıkları ustalık, maddi ve manevi
kültürün değişik alanlarda, örneğin mutfak
kültürümüzde, halk danslarımızda, kılık kıyafette,
el sanatlarında, tarımda değişim sürecinin şehir
kültürü salonundaki stantlarda çömlekçilik,
seramikçilik, sepet örücülüğü, dokumacılık, ipek
böcekçiliği, ayakkabıcılık, bozacılık, şerbet ve
şıracılık, yorgancılık vb. mesleklerin kültürel olarak
yansıtılması sağlanmıştır.
6. Elektronik ve Bilişim Teknolojisinin
Uygulanması
Güvenlik Sistemi, Işık/Ses Düzeni
Tüm yönlendirme levhaları, ışıklı panolar, ses
sistemleri müze güvenliğinin en üst seviyede
tutulması için profesyonel güvenlik koruma sistemi
ile yapılmıştır.
Mobil Tanıtım Sistemi

göreneklerimizde olan uygulamalar, etkinlikler
kapsamında vatandaşlarımıza sunularak “Sağlıklı
Yaşam” için sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.
Projenin Şehir Üzerine Etkileri
Geçmişin malzemelerini toplayarak, koruyarak,
yorumlayarak geçmişten geleceğe köprü kurmak ve
tarihi yaşatmak işlevini üstlenmektedirler. Türkiye
ve dünyadaki şehirler ile birlikte sahip olduğumuz
çok yönlü mirasın daha iyi anlaşılmasını sağlamak
için şehirlilik bilincinin oluşturulması ve bu sayede
şehirlilik yolunda atılacak adımların biri sayılan müze,
Bilecik şehrimize kazandırılmıştır.

Oluşturulan sahnelerin ve stantlarda yer alan
varlıkların yansıtmaya çalıştığı döneme ait bilgileri,
İngilizce ve Türkçe olarak ‘kiosk’lar ile tanıtım ve
rehberliği sağlanmaktadır.

Yaşayan Şehir Müzesi içerik olarak Bilecik ilinde
yaşayan yerli halkın; evlerinde, köylerinde çalışma
ve sosyal yaşantılarında kullandıkları malzeme ve
materyallere yer verilerek tarihin, kültürün gelenek ve
göreneklerin yeniden yaşatılması sağlanmaktadır.

7. Stantların Düzenlenmesi ve Eserlerin
Sergilenmesi

Projenin Çevre Üzerine Etkileri

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ

Hemşehrilik bilinci ile vatandaşlarımızın evlerinde
atıl durumda olan, manevi değeri olduğu için atmaya
kıyılamayan eşyaları Yaşayan Şehir Müzemizde bakımları
yapılarak koruma altına alınmaktadır. Böylece hem
tarihi dokumuz yaşatılmaya devam edilmekte hem de
bir süre sonra bakımsızlıktan çöp ve atık durumuna
gelecek, manevi değeri olan kültürel eşyalar yaşatılmış
olmaktadır.

Yaşayan Şehir Müzemizde “Sağlıklı Nesil & Sağlıklı
Gelecek” sloganıyla kültürümüzde, gelenek ve

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011 yılı verileri ile
Bilecik iline gelen ziyaretçi sayısı 3.000 yabancı ve

Toplanan eserlerin stantlara göre teşhire hazır
hale getirilmesi sağlanmıştır. Stant düzeninin
bozulmaması ve eserlerin zarar görmemesi
için koruma bariyerleri her standın önünde yer
almaktadır.

www.skb.gov.tr
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5.000 yerli toplam 8.000 kişidir. Müzenin faaliyetinin
ardından ilk yıl sonunda şehrimize gelecek ziyaretçi
sayısı tahmini olarak 7.500 yerli, 4.500 yabancı olmak
üzere toplam 12.000 olarak %50 oranında artış
planlanmıştır.
Ancak Müzemize birçok belediye ve turizm (tur) grubu
tarafından yapılan ziyaretlerde yaklaşık 1 yıl içinde (Mart
2016-Ocak 2017) üstün bir başarı ile 50.000 ziyaretçi
tarafından giriş gerçekleşmiştir. Bilecik ili ortalama
ziyaretçi sayısında Yaşayan Şehir Müzemiz ile %625 artış
sağlanmış ve gerçek bir başarı gösterilmiştir.
Projenin Sağlık Üzerine Etkileri
Bilindiği üzere 10. Kalkınma Planı’nda gelecek nesiller
için öngörülen en önemli iki risk; obezite ve bodurluktur.
Şehir Müzemizin “Yaşayan” özelliği sayesinde
kültürümüzde, gelenek ve göreneklerimizde olan
uygulamaların aktif olarak ziyaretçilerin müze
etkinliklerine katılımlarıyla deneyimsel öğrenme
metodu ile yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Köy salçası, aşure, kabak tatlısı, tarhana, ev mantısı
vb. ürünlerin yapımları etkinlik günleri ilan edilerek
müzemizde gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler talep
edilmesi halinde girişimci kadın dernekleri ve ev
hanımlarını da içine alacak şekilde planlanmaktadır.
Unutulmaya yüz tutmuş, insan eli değmiş sağlıklı
ürünler müzemizde uygun bir bedel karşılığında
vatandaşlarımıza satışa sunulmaktadır.
Gıda dışındaki etkinliklerimiz; pamuk yorgan ve yastık
hazırlama etkinliği, sepet örücülüğü etkinliği, çömlek
kap etkinliği, seramik ürün etkinliği, hat sanatı etkinliği
vb. etkinliklerimiz dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
Bu etkinlikler ile vatandaşlarımız sentetik elyaf,
plastik malzemeler yerine kendi pamuk ve yün
yastık ve yorganlarını yapabilecekler, yapamayanlar
satın alabileceklerdir. Diğer benzer tüm etkinlik ve
uygulamalar hemşehrilerimizin yaşamlarına ruhen
ve bedenen sağlıklı dokunuşlar yapmak üzere
planlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
2017 yılında Bilecik Belediyesi, Türkiye’nin en prestijli
yerel yönetim ödülü olan Altın Karınca Ödülleri’nde
“Yaşayan Şehir Müzesi” projesiyle ödüle layık
görülmüştür.
2018 yılında “Yaşayan Şehir Müzesi” projemiz II.
Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi’nin “Kongre
Özel Ödülüne” layık görülmüştür.
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2018 yılı Şehir Ödülleri Türkiye Platformu’nda ‘Yaşayan
Şehirler’ temasında, koruma ödülleri kategorisinde yılın
kent müzesi “Umut Işığı” ödülüne layık görülmüştür.
(Ödül töreni bilgisi 19 Temmuz 2018 olarak tarafımıza
bildirilmiştir.)
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.
Birliğin İlkeleri
• Paydaşların memnuniyetini sağlamak
• Yönetim ve planlara katılımı sağlamak
• Tarafsızlık
• İnsan ve toplumun değerlerine saygı
• Hakça paylaşım
• Toplumsal katılım
• Yaşam kalitesini arttırmak
• Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek
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
Hareketi’nin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel,
kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam
koşullarına sahip olmasını sağlamak.
Hedef 4: Ortakların Sağlık İçin Harekete
Geçirilmesi
4.2. Sağlık için aktif tanıtım ve savunuculuk yapılacaktır.
Hedef 14: Sağlıklı Yaşam Tarzı
14.2. Sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerinin mevcudiyeti,
ulaşılabilirlik, elde edilebilirliğinde önemli artış
sağlanacaktır.
14.7. Sağlıklı beslenmeye özendiren mali, tarımsal ve
perakende satış politikaları uygulanacaktır.
Hedef 20: Herkes İçin Sağlık Hususunda Politikalar
Ve Stratejiler
HEDEF 20.3. Herkes için sağlık değerlerini temel
alan kısa-orta ve uzun vadeli politika amaçları,
hedefleri, öncelikleri ve bunları başarmak için
stratejiler belirlenecek ve bunların başarılmasına
yönelik gelişmeler düzenli olarak izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Hedef 22: Sağlıklı Şehir Planlaması Ve Sosyal
Donatı Alanlarının Optimizasyonunu
HEDEF 22.4. ULAŞILABİLİRLİK Kentin ve kent
yaşantısının zaman içindeki gelişme boyutu sürekli
izlenecek, amaçlar ve ilkeler, değişen koşullara uyacak
şekilde değiştirilecek veya geliştirilecektir.
Öncelikleriyle projemiz birebir ilgilidir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANINDAKİ YERİ
Şehir sağlığı planının üretilmesi bir şehrin sağlık
vizyonunu ve bunun elde edilmesi için şehrin amaçladığı
adımları ortaya koyar. Şehrin sağlığa verdiği önemi
şehirdeki herkese 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:
• Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön
verir ve ‘Herkes İçin Sağlık’ vizyonuna pratik bir ifade
kazandırır.
• Entegre yaklaşımların ve şehirdeki çeşitli sektörler

tarafından gerçekleştirilen tüm sağlık faaliyetlerinin
ve sağlıkla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun
gelişimini kolaylaştırır.
• 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 içerir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projemizin hibe desteği için Bilecik Belediyesi Strateji
Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan
projeler ile hak kazanılarak karşılanmıştır.
Bütçesi: Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi
projemizin bütçesi 1.600.000 hibe + 1.300.000 eş
finansman + bağışlar ile yaklaşık 3.000.000 (üç milyon)
TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansman: BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı) mali destek programı kapsamında, Bursa
Eskişehir ve Bilecik genelinde 11 proje arasına giren
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi projesi,
açılan Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı
kapsamında toplamda 1 milyon TL hibe almayı hak
kazanarak gerçekleştirilmiş bir projedir. Ayrıca Kültür
Bakanlığımızın da projemize 600 bin TL destekleri
olmuştur.
Belediyemiz eş finansmanı yaklaşık 1.300.000 TL olarak
gerçekleşmiştir.
 eybetli mimarisiyle göz dolduran Bilecik Yaşayan
H
Şehir Müzesi, yaklaşık 1.000 m2 bahçesi ve 1.500 m2
müze alanı ile toplam 2.500 m2 alan içerisinde hizmet
vermektir.
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli
bir rol oynayan Bilecik ilinin Osmanlı iç mimarisi ve
şehir vizyonuna uygun yapısı ile şehirlilik bilincinin
aşılanması kapsamında hazırlanmış bir projedir.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Akçadağ
Belediyesi

Geri Dönüşüm ve Çevre

bırakmak için ve ilçemizde yaşayan hane halkına
katı atıkların yerinde ayrıştırılması bilincinin
verilmesi için belediyemiz bünyesinde rehberlik
ekibi oluşturulmuştur.
Doğa ve Çevre Gönüllüleri; “Ağaç yaş iken
eğilir.” atasözünden yola çıkarak, çocuklarımızın
yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı,
sorunların çözümünde aktif rol almak için gönüllü
çalışmalar gerçekleştiren, okuldaki akranlarına
doğa ve çevre bilincini anlatan, ekolojik bakış
açısına sahip bireyler olmalarına katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu proje ile doğal kaynaklar korunacak ve
atık miktarı azalacaktır. İlçemizde yaşayan
vatandaşlara, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve
liselerde geri dönüşüm ve çevre eğitimi verilerek,
daha bilinçli daha temiz ve yaşanabilir bir çevre
oluşturulması hedeflenmekledir.
PROJE ORTAKLARI
Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Milli Eğitim
Müdürlüğü, ÇEVKO

PROJENİN AMACI
Dünyamız ve barındırdığı doğal güzellikler;
nüfus artışı ve buna bağlı kentsel alanların
hızla büyümesi, küresel iklim değişikliği, tarım
alanlarının genişlemesi ve buna bağlı kimyasal
kullanımlar, yangınlar ve insanoğlunun alan
kullanım tercihleri sonucu giderek küçülen orman
alanları, sulak alanların kuruması, kaynakların
aşırı ve bilinçsiz kullanımı gibi birçok çevre sorunu
tarafından doğrudan tehdit altındadır. Bu bağlamda
projemiz ile ilçemizde yaşayan vatandaşların
bilinçlendirilmesi ve okul öğrencilerinden doğa ve
çevre gönüllüleri oluşturulmasıdır.
Sağlıklı bir hayat ancak sağlıklı bir çevre ile
mümkündür görüşünü benimseyerek, gelecek
nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya
www.skb.gov.tr
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7. Projemizde her okulda iki gönüllü öğrenci
seçildi. Doğa ve çevre gönüllüsü öğrenciler,
öğretmenler ve okul idarecileri ile birlikte
belediyemiz toplantı salonunda bir gün boyunca
‘Doğa ve Çevre Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda
ortak akıl ve iş birliği ile ilgili tüm detaylar
konuşuldu. ‘Doğa ve Çevre Gönüllüleri’ kendi
okullarında bir kulüp kurdu.
Kulübün Görevleri; doğanın ve çevrenin önemini
açıklamak için bilinçlendirme çalışmaları yapmak;
çevresine ve doğaya ilgi duyan öğrencileri bir
araya getirmek; okul bahçesini, çevreyi, boş
araziyi ve alanları ağaçlandırmak; geri dönüşümlü
atıkların çöpten ayrılması hususunda akranlarına
bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.
Akçadağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
tarafından okullara ‘Geri Dönüşüm ve Çevre
Eğitimi’ verildi, yarışmalar düzenlendi. İlçemiz
sınırları içerisinde anaokullarında, ilkokullarda,
ortaokullarda ve liselerde öğrencilere ‘Geri
Dönüşüm ve Çevre Eğitimi’ verildi. İklim değişikliği
temalı resim, şiir, makale dallarında yarışmalar
düzenlendi.
Geri Dönüşüm ve Çevre Eğitiminde, geri
dönüşümün önemi, çevrenin önemi, çevre kirliliği,
ambalaj atıklarının neler olduğu, su kirliliği, hava
kirliliği ve çevre bilincinin önemi vurgulandı.
Ambalaj Atığı Nedir?

1. Ortaklarla toplantı yapıldı.

Ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya
ulaştırılması aşamasında, “kâğıt-karton, plastik,
metal, cam ve kompozit” malzemelerden üretilen,
ürünlerin sunumu için kullanılan ve ürünün
kullanılmasından sonra, kullanım ömrü dolmuş,
tekrar kullanılabilir, ambalajlarıdır.

2. Proje rehberlik ekibi oluşturuldu.

Geri Dönüşüm Nedir?

3. Proje ofisi oluşturuldu.

Ambalaj atıklarının, fiziksel ya da kimyasal
işlemlerden geçirilerek yeni bir ürün elde edilmesi
amacı ile kaynağında ayrı toplanmasıdır.

PROJE SÜRECİ

4. Projenin gerekli yazışmaları yapıldı.
5. Okul müdürleri ile toplantı yapılarak proje
anlatıldı.
6. İlçemizde yaşayan vatandaşlara evsel atıkların
yerinde ayrıştırılması anlatıldı. Proje kapsamında
çeşitli seminerler verilerek ve evler tek tek ziyaret
edilerek evsel atıkların ayrıştırılmasının önemi
anlatıldı ve vatandaşlara ayrıştırma poşetleri
dağıtıldı.
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Ambalaj Atıkları Nasıl Toplanıyor?
Belediyemiz sınırları içinde, çıkan ambalaj atıkları
anlaşmalı firma vasıtasıyla çöpten ayrı olarak
ıslatmadan, kirletmeden biriktirilen ambalaj
atıkları, yüklenici firmanın geri dönüşüm ekipleri
tarafından evlerden, iş yerlerinden, dış mekân
kumbaralarından ve geri dönüşüm evlerinden
toplama programına göre toplanır.

Ambalaj Atıkları Nasıl Değerlendiriliyor?
Tesise gelen araçların tartım işleminden sonra karışık
toplanan malzeme tesise boşaltılır. Büyük karton
malzemeler banda girmeden diğer ürünlerden ayrılır.
Diğer malzemeler tesisteki ayrıştırma bandının
üzerinden geçirilerek ayrıştırma işçileri tarafından
kategorilerine göre seçilerek bandın yanındaki
bacalardan alttaki kumbaralara atılır.
Ayrıştırılan ürünlerden PLASTİK grubu ürünler kendi
içerisinde de;
• PE (polietilen)
• PS (polistren)
• PP (polipropilen)
• PET (polietilen tereftalat)
• PVC (polivinil klorür) olmak üzere alt gruplarına
ayrılır. Preslenip balyalar haline getirilerek lisanslı
geri dönüşüm tesislerine gönderilir.
Ayrıca ilçemizde bulunan okullara özel yapılmış
geri dönüşüm kutuları, ilçenin çeşitli yerlerine
geri dönüşüm evleri ve geri dönüşüm kafesleri
yerleştirildi.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
• İlçemizde bulunan 48 okulda 96 öğrenci, doğa
ve çevre gönüllüsü oldu. Proje boyunca kendi
okullarında gönüllü çalıştılar ve akranlarını birer
çevre dostu olarak yetiştirdiler.
• Akçadağ Belediyesi İlçemizde bulunan 48
okula “Geri Dönüşüm ve Çevre Eğitimi” verdi.
Eğitimler devam etmektedir. Ayrıca 48 okula
özel yapılmış geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.
• İlkokul ve ortaokul öğrencileri resim ve şiir
dalında, lise öğrencileri ise resim, şiir ve makale
dalında yarıştı. Dereceye giren toplam 21
öğrenci; bisiklet, satranç takımı, akıl oyunları ve
çanta ile ödüllendirildi.

• İlçemiz merkez mahallelerine 5 adet ‘Geri
Dönüşüm Evi’, 40 adet pet şişe şeklinde ‘Geri
Dönüşüm Kafesleri’ yerleştirildi.
• “Geleceğim İçin Ağaç Dikiyorum” kampanyası
kapsamında 1.300 çam fidesi dikildi.
Projemiz kapsamında 1.280 kg plastik, 800
kg cam, 2.524 kg kâğıt toplanarak doğal
kaynaklarımız korunmuştur. Bu proje ile katı
atıkların ayrıştırılması, doğru tekniklerle işlenerek
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde bertarafı yapılmış ve geri dönüşüm yoluyla
ekonomiye katkı sağlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
-- 2018 Faaliyet planında yer alan;
Geleceğim İçin Ağaç Dikiyorum Projesi
kapsamında öğrencilere ağaç diktirmek, İlçemizin
karbon ayak izi envanterinin çıkartılmasını
sağlamak, katı atıkların yerinde ayrıştırılması ve
geri kazanımı mümkün olan atıkların toplama
miktarını 2019 yılı sonuna kadar %5 artırmak, her
yıl geri dönüşüm ve çevre eğitiminin vatandaşlara
ve okullarda verilmesi, geri dönüşümü ve geri
kazanımı mümkün olan atıkların hanelerde, iş
yerlerinde ve okullarda ayrı biriktirilmesiyle,
toplama miktarının artması, düzenli depolama
sahasına giden atık miktarının azaltılması,
okullarda ve evlerde biriktirilen atıkların
oluşturduğu çevresel kirliliklerin önüne geçilmesi
planlanmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Avrupa Birliği: Ağaçlandırma, geri dönüşüm evi,
geri dönüşüm kutusu, bilgilendirme: 20.000 avro
ÇEVKO: Bilgilendirme amaçlı broşür, kitap ve geri
dönüşüm kafesi: 25.000 TL

• Akçadağ Belediyesi personelleri tarafından
1.276 öğrenciye “Geri Dönüşüm ve Çevre
Eğitimi” verildi.
• Belediyemiz personelinden oluşturulan
rehberlik ekibi tarafından 427 hane halkına
seminer verildi, 620 hane halkına ise evler
tek tek ziyaret edilerek evsel atıkların yerinde
ayrıştırılmasının önemi anlatıldı. 12 ton
ayrıştırma poşeti dağıtıldı.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Karesi
Belediyesi

Bisiklet Eğitim Parkı ve
Bisiklet Yolları

Yeni Mahalle’de (TOKİ) yapılan bisiklet yolları ile
bisikletin eğlence, spor ve gezi amacıyla kullanımını
yaygınlaştırırken, sağlıklı, ekonomik, verimli ve çevre
dostu bir ulaşım aracı olarak tanınması, kullanılması
konusunda farkındalık yaratmak ve bisiklet
kullanımına teşvik etmek amaçlanmıştır.
“Bisiklet Dostu Kent” olma yolunda yapılan yol
düzenleme çalışmaları ile ilçemizde bisiklet sporunu
geliştirmek, yaymak, bisiklet sporunu topluma
benimsetmek ve sevdirmek hedeflenmektedir.
PROJE ORTAKLARI
Projemiz, Karesi Belediye Başkanlığı ve Balıkesir
Bisiklet Derneği tarafından yürütülmektedir.
PROJE SÜRECİ
2017 yılında spor tesislerimizde kurulan bilinçli
bisiklet kullanım parkında verilen eğitimlerde,
çocuklar ve yetişkinler güvenli bisiklet kullanımı
hakkında hem teoride hem de pratikte
bilgilendirilmiştir. Çocuklar özellikle bilinçli bisiklet
kullanmaya teşvik edilmiştir.

PROJENİN AMACI
Bir spor ve ulaşım aracı olan bisiklet Türkiye’de
yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu
bisiklet kullanımı Türkiye’de oldukça az olmakla
beraber şehirden şehre hatta mahalleden mahalleye
bile değişiklik göstermektedir.
Projemizin ilk aşamasında, çocuklara büyük önem
veren Belediyemiz tarafından çocukların küçük
yaştan itibaren bilinçli bisiklet kullanma eğitimi
almaları için spor tesislerimizde trafik işaretleri ve yol
çizgilerinin yer aldığı bisiklet parkuru yapılmıştır. Bu
parkurda çocuklarımıza bisiklet kullanımı konusunda
profesyoneller tarafından eğitimler verilip küçük
yaştan itibaren bilinçli bisiklet kullanma eğitimi
almaları sağlanmaktadır.
İlçemiz; Paşaalanı Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve
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Geleneksel veri toplama yöntemleri olan anket
sonuçları ve Belediyemize gelen başvurular
neticesinde bisiklet yolu ihtiyaçları belirlenmiştir.
Kurulan komisyon kurulu mahallelerdeki demografik
yapıyı, altyapı araştırmalarını, kullanım amacını ve
bisiklet kullanıcılarının isteklerini dikkate alarak
bisiklet yolunun ilk etabını hem Avrupa Birliği hem
de Çevre ve Şehirlik Bakanlığının standartlarına
uygun olarak Yeni Mahalle’de (TOKİ) 3 kilometrelik,
Atatürk Mahallesi’nde 2 kilometrelik ve Paşaalanı
Mahallemizde 5 kilometrelik bir ölçekte uygulanmaya
başlanmıştır.

Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nda
Kentsel/Mekânsal Gelişim Alanında;
Stratejik Amaç; Yaşam Mekânlarının Kalitesini
İyileştirmek,
Stratejik Hedef; A2SA3SH4 Karesi İçinde Güvenli
ve Çevre Dostu Yolculuk İmkânı Sağlamaya Yönelik
Çalışmalar Yapmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansmanı Karesi Belediyesi tarafından
karşılanmaktadır ve bütçesi; 1.000.000,00 TL’dir

“Kaliteli ve Marka Şehir” sloganıyla yola çıktığımız
proje kapsamında 1960 ila 1985 yılları arasında
Türkiye’de bisiklet denince akla gelen ilk şehir
olan Balıkesir’i tekrar bu imaja kavuşturmak
için Karesi Kültür Sanat Günleri’nde, önemli gün
ve haftalarda, sivil toplum kuruluşları ve Karesi
Kent Konseyi çalışma grupları ile birlikte sosyal
sorumluluk projelerimiz ile bisiklet destek sürüşleri
gerçekleştirilmektedir.
Bisiklet kullanıcılarını şehir merkezinde rahat ve
güvenli bir ulaşıma kavuşturmayı amaçlayan proje
kapsamında 20 km bisiklet yolu hedeflenmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bisiklet kullanımının sağlık açısından en büyük
faydası, fiziksel hareketliliği artırmasıdır. Yürüyüş
yapmak, bisiklete binmek ve spor yapmak gibi
fiziksel aktiviteler insan hareketliliğinin tüm
formlarını kapsamaktadır. Hareketsizliğe bağlı
olarak kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi
sağlık problemleri oluşmaktadır. Türkiye’de her dört
kişiden üçünün yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip
olmadığı bilinmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre
düzenli olarak haftada 6 km’lik 3 bisiklet yolculuğu
yapan bir insanın sağlık durumunun, hiç bisiklete
binmeyen kendinden 10 yaş genç biri ile aynı olduğu
ortaya konmuştur.
İlçemizde bisiklet ulaşımı için güvenli altyapılar
oluşturularak ve bisikletin faydaları ile ilgili kamuoyu
bilinçlendirilerek bisiklet ulaşımı teşvik edilmekte ve
kişilerin fiziksel aktivite seviyesi arttırılmaktadır.
Karesililerin bisiklet yollarında sağlıklı bir yaşama
pedal çevirerek bu yolları bisikletle ulaşım için güvenli
bir şekilde kullanması sağlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Nilüfer
Belediyesi

NİLÜFER BELEDİYESİ
“NİLÜFER ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ”
SAĞLIKLI YAŞAM

Nilüfer Uluslararası
Spor Şenlikleri

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2018

• Nilüfer Belediyesinin kardeş şehirlerinin katılımıyla
karşılıklı olarak farklı kültür ve geleneklerin
paylaşılarak kültürlerarası diyaloğun arttırılması
amaçlanmaktadır.
PROJENİN ORTAKLARI

Proje Bilgisi: 2001 Yılından beri her yıl düzenli olarak organize edilen Nilüfer
Uluslararası Spor Şenlikleri, gönüllülük esasına dayalı olarak Nilüferde
bulunan tüm okulların katılımıyla gerçekleşmektedir. Geleneksel olarak 20
Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsayacak şekilde
düzenlenen şenlik, Nilüfer İlçesinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra
Nilüfer Belediyesi’nin yurtdışındaki kardeş kentlerinden gelen öğrenciler,
antrenörler ve heyetler de şenliklere katılmaktadır. Şenlik; gençlerin sportif
faaliyetler gerçekleştirdiği, yeni dostluklar edindiği, ailelerin yeni kardeş
ailelerle tanıştığı sosyal değeri ön planda olan ülkemizin bir çok kentinde
örnek alınan bir uygulamadır.

Projenin Sağlıklı Kent Açısından Önemi: Düzenlenen şenlik
kapsamında gençlerin sportif etkinliklerin fiziksel kazanımları yanında,
psikolojik ve sosyolojik yönden iletişimi sosyalleşme, saygı
görme/gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin
gelişmesini
sağlanmaktadır.
Nilüferde
tüm
sosyo-ekonomik
çevrelerden, kentsel ve kırsal yerleşimlerden bir araya gelen
öğrenciler dayanışma ve centilmenlik çerçevesinde spor yapma
alışkanlığı ve müsabaka tecrübesi edinmektedir. Öğrenciler
yurtdışından farklı kültür ve coğrafyalardan gelen yaşıtlarıyla yeni
dostluklar kurarak ve onları misafir ederek Türk kültürünü, Türk
geleneklerini, Türk aile yapısını tanıtmaktadır. Böylece kültürler arası
diyalog güçlendirilmektedir.

Bölgeye Verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı için Önemi: 2001 yılından bu yana Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği’ne katılım sayısı yıldan yıla artış
göstermektedir. 2018 yılında gerçekleştirilen şenlikte Nilüfer’deki 149 eğitim öğretim kurumundan 26 bin 417 öğrenci ve 6 farklı ülke 20 kardeş
şehirden gelen 145 öğrenci şenlikte yer almıştır. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen müsabakalar Nilüfer Belediyesi’nin 13 spor merkezi ve mevcut
spor sahalarında gerçekleştirilmiştir. Şenlikler 29 branşta ve 167 kategoride yaklaşık 2.300 ‘ün üzerinde takımının mücadelesiyle tamamlanmıştır.
Şenlik boyunca sporcu öğrencilere 4 bin 200’e yakın madalya, 720 kupa ve katılım gösteren 26 bin 417 öğrenciye derece almasına bakılmaksızın
spora teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilmiştir.
Projenin Sağlıklı Kent Stratejisindeki Yeri:
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri; Sağlıklı
Kentler Birliğinin “Toplumsal Katılım”,
“Toplumdaki Sağlık Seviyesini Artırmak” ve
“Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak“ ilkeleri
doğrultusunda gerçekleştirilen bir projedir.
Ayrıca birliğin “Gençlerin daha sağlıklı
olması ve toplumdaki rollerini daha iyi
yerine getirebilmeleri” stratejik hedefini
güçlendirmektedir.

Proje Mülkiyeti
Nilüfer Belediyesi

Proje Ortakları:
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Belediyespor

PROJENİN AMACI
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında;
• Gençlerin çeşitli branşlardaki sportif faaliyetlere
katılımı teşvik edilerek daha sağlıklı bir nesil
oluşmasını sağlamak,
• Sportif etkinliklerin fiziksel kazanımları yanında,
psikolojik ve sosyolojik yönden iletişim,
sosyalleşme, saygı görme/gösterme gibi birlikte
yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini
sağlamak,
• Fair Play (dürüst oyun/oyun dürüstlüğü)
kapsamında oyun ve yarışma kurallarına riayet
ederek sevgi, dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık
anlayışı içinde hoşgörülü ve sportmence davranış
biçimleri kazandırmak,
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“Sporun Kenti Nilüfer” sloganıyla hareket eden
Nilüfer Belediyesi Nilüfer Uluslararası Spor
Şenlikleri'ni Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi ve
Nilüfer Belediyespor Kulübü ile iş birliği içinde
gerçekleştirmektedir.
PROJE SÜRECİ
Tarih boyunca spor faaliyetleri toplumların
gelişmesinde ve etkileşiminde önemli bir rol
oynamıştır. Günümüzde spor, dünyada büyük kitlelerin
katıldığı ve takip ettiği bir uğraş olmaya devam
etmektedir. Bu noktada spor sadece insanların fiziki
ve psikolojik açıdan güçlenmesi için sürdürülen bir
faaliyetler bütünü değildir. Bu kazanımların yanında
sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama
kabiliyetini güçlendirerek kişinin sosyalleşmesine
yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu nedenle devlet
ve ilgili kurumlarının sporun her yaştan vatandaşa
yayılmasını teşvik edecek politikalar ve uygulamalar
üretmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler vatandaşlara daha kolay ulaşabilen,
vatandaşların istek ve taleplerini belirlemede
yakınlıklarından dolayı en avantajlı yönetim birimleridir.
Yerel yönetimler bu avantajı kullanarak halkı spor
konusunda efektif bir biçimde bilinçlendirme
konumuna sahiptirler. Sportif faaliyet ve hizmetlerin
belediyeler yoluyla halka ulaşması halinde; coğrafi,
kültürel ve sosyoekonomik farklılıkların ortadan
kaldırılmasına daha etkin ve sağlıklı çözümler
üretilmesine katkı sağlanacaktır. Bu çerçevede bütün
spor dallarının, her seviyede ve her yaştan insanlar
tarafından yapılabilmesi adına yerel yönetimlerin halkın
daha fazla spor yapabileceği etkinlikler ve faaliyetler
düzenlemesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Nilüfer Belediyesi de “Sporun Kenti Nilüfer” mottosu
ve “Herkes için Spor” hedefiyle 2001 yılından bu yana
daha sağlıklı bir kent olma adına Uluslararası Spor
Şenliklerini düzenlemektedir. Şenlik kapsamında
Nilüfer’deki kültürlerarası diyalog artırılarak gençlere
spor yapma alışkanlığı edindirmek, sporda kardeşlik ve
centilmenlik ruhunu aşılamak ve daha sosyal bireyler
olmaları amaçlanmaktadır.
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri her yıl geleneksel
olarak 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsayacak
şekilde düzenlenmektedir. Şenlik gönüllülük esasına
dayalı olarak Nilüfer’de bulunan tüm okulların ve
kardeş kentlerdeki belirlenen gençlerin katılımıyla
gerçekleştirilmektedir. Şenlikte ilk olarak Nilüfer
Kaymakamlığından onay alınarak İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyespor
ile yapılan iş birliği doğrultusunda Şenlik Yürütme
Kurulu oluşturulmaktadır. Daha sonra yapılan
toplantılarda spor branşları, yaş kategorileri ve
branş koordinatörleri belirlenmektedir. Bu çerçevede
her bir branş için uygun yöntemler belirlenip,
teknik şartnameler yazılmaktadır. Şartnameler
tamamlandıktan sonra Nilüfer İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Nilüfer’deki tüm okullara kurumun
web sayfasından başvuru formu iletilmektedir. Nilüfer
Belediyesi tarafından Belediyenin yurt dışı ve yurt
içi tüm kardeş şehirlerine belirlenen yaş gurubu
ve branşlar hakkında şenlik daveti yapılmaktadır.
Davetlere geri dönüşlerin ardından yabancı uyruklu
çocukların kalacağı aileler belirlenmekte, yarışmanın
yanı sıra boş zaman programlarına göre şehir içi
kültürel geziler düzenlenmektedir. Kardeş şehirlerden
ve Nilüfer’deki okullardan katılım sayıları alındıktan
sonra organizasyon için gerekli olan mekân,

insan kaynağı, araç-gereçler belirlenmekte ve
müsabakaların zaman çizelgeleri şekillendirilmektedir.
Bu büyük organizasyonda gönüllülük esası ile çalışan
tüm öğretmenlerle de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Nilüfer Kaymakamlığı onayı ile Nilüfer’deki şenliğe
başvuran tüm okulların beden eğitimi öğretmenleri
arasında ayrıca kurumlar arası müsabakalar
gerçekleştirilmektedir.
Nilüfer Belediyesi'nin koordinatörlüğünde düzenlenen
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’yle gençlerin
sağlıklı ve zinde kalabilmesi için herkesin spor
yapması yaklaşımı doğrultusunda spor alanlarına
ve spor faaliyetlerine ulaşımı teşvik edilmektedir.
Ayrıca gençlerin sosyoekonomik durumları, yaşları
ve etnik kökenlerine bakılmaksızın amatör sporlara
ve rekreasyon aktivitelerine katılımı sağlanmaktadır.
Böylece bedenen, ruhen ve sosyal açıdan daha sağlıklı
bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri sayesinde
gençlerin ve toplumun fiziksel ve ruhsal açıdan daha
sağlıklı olmasına ve birçok sosyal değerin oluşmasına
katkıda bulunulmaktadır. Şenlik kapsamında gençler
onlara uygun olan sosyal rolleri öğrenmekte, spor ve
diğer aktiviteler ile sosyalleşmektedirler..
Bu faaliyetlerle iyi yurttaş, iyi arkadaş, iyi öğrenci,
birlikte çalışma, liderlik vb. rolleri öğrenmektedirler.
Gençlerin sportif etkinliklere katılmasıyla manevi
www.skb.gov.tr
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yalnızlığın hissedilmesini hazırlayan etkenlerin,
sosyal hayata yansıyan amaçsızlık ve monoton
çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı
tutumların giderilmesi sağlanmaktadır. Nilüfer’de
tüm sosyoekonomik çevrelerden, kentsel ve kırsal
yerleşimlerden bir araya gelen öğrenciler dayanışma
ve centilmenlik çerçevesinde spor yapma alışkanlığı
ve müsabaka tecrübesi edinmektedir. Öğrenciler
yurt dışından farklı kültür ve coğrafyalardan gelen
yaşıtlarıyla yeni dostluklar kurarak ve onları misafir
ederek Türk kültürünü, Türk geleneklerini, Türk aile
yapısını tanıtmaktadır. Böylece kültürlerarası diyalog
güçlendirilmektedir.
2001 yılından bu yana Nilüfer Uluslararası
Spor Şenliği’ne katılım sayısı yıldan yıla artış
göstermektedir. 2018 yılında gerçekleştirilen şenlikte
Nilüfer’deki 149 eğitim öğretim kurumundan 26 bin
417 öğrenci ve 6 farklı ülke 20 kardeş şehirden gelen
145 öğrenci şenlikte yer almıştır. Şenlik kapsamında
gerçekleştirilen müsabakalar Nilüfer Belediyesinin
13 spor merkezi ve mevcut spor sahalarında
gerçekleştirilmiştir. Şenlikler 29 branşta ve 167
kategoride yaklaşık 2.300’ün üzerinde takımının
mücadelesiyle tamamlanmıştır. Şenlik boyunca
sporcu öğrencilere 4 bin 200’e yakın madalya, 720
kupa ve katılım gösteren 26 bin 417 öğrenciye derece
almasına bakılmaksızın spora teşvik etmek amacıyla
çeşitli hediyeler verilmiştir.
Nilüfer İlçesinde eğitim gören öğrencilerin yanı
sıra Nilüfer Belediyesinin yurt dışındaki kardeş
kentlerinden gelen öğrenciler, antrenörler ve
heyetler de şenliklere katılmaktadır. Yurt dışından
gelen öğrenciler Nilüferli öğrencilerin evlerine
misafir olarak Türk örf ve âdetlerini yakından ve
yaşayarak tanıma fırsatı bulmaktadır. Aynı şekilde
Nilüferli öğrenciler de farklı kültürleri, farklı dilleri
tanıma şansını elde etmektedir. Bu açıdan Nilüfer
Uluslararası Spor Şenliği kültürlerarası hoşgörünün
inşası, kalıcı dostluk bağlarının kurulması,
öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmesi,
ülkemizin, kentimizin ve geleneklerimizin tanıtılması
açısından büyük katkı sunmaktadır.
17 yıldan beri düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor
Şenlikleri, sağlıklı bir gençlik oluşturmak adına
Nilüfer Belediyesinin sürdürülebilir bir hizmeti olarak
devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek
şenliklerin daha fazla katılımla, daha fazla branşta
ve daha fazla paydaş iştirakiyle organize edilmesi
öngörülmektedir.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri; Sağlıklı Kentler
Birliğinin “Toplumsal Katılım”, “Toplumdaki Sağlık
Seviyesini Artırmak” ve “Bölgeler arası eşitsizlikleri
azaltmak” ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bir
projedir. Ayrıca Birliğin “Gençlerin daha sağlıklı olması
ve toplumdaki rollerini daha iyi yerine getirebilmeleri”
7. Stratejik Hedefi'ni güçlendirmektedir. Bu hedef
doğrultusunda; sağlık, eğitim ve sosyal açıdan gençler
arasında görülen zayıf kimlik algısının yıkılması, onların
yaşamdaki stresli olayların üstesinden gelebilmesi,
sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme kapasitelerinin
arttırılması ve psikososyal gereksinimlerine yanıt
verebilmesi sağlanmaktadır.
Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak
Birliğin kurulma amacına uygun stratejik hedefleri
2015-2019 Stratejik Planı’nda yer vermiştir. Nilüfer
Uluslararası Spor Şenlikleri de Nilüfer Belediyesi
Stratejik Planı’nda bulunan “Toplumsal Gelişim” ana
amacı altındaki hedeflerine uygun olarak organize
edilmiştir. Toplumsal Gelişim ana stratejik amacının
altındaki “Nilüfer'in yaşam boyu spor kültürünün
içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak”,
“Nilüfer’de yaşayanların sağlığı açısından önemli
sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama
ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç
düzeyi yüksek bir kent ortamı yaratılmasını sağlamak”
ve “Nilüfer’de sosyal risk altındaki grupların tüm
kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, toplumsal
yaşama dâhil olmalarını sağlayacak çalışmalarda
bulunarak bir arada ve eşit yaşam koşullarına
sahip olmak için farkındalıklarımızı ve değerlerimizi
bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek” hedefleri
altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda proje
“Sağlıklı Kent” olma adına stratejik plandaki birçok
hedefi besleyen bir projedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje için gerekli finansman Nilüfer Belediyesi
kaynakları tarafından karşılanmıştır. Nilüfer
Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında yapılan
harcama;
• Konaklama giderleri 18.000 TL
• Organizasyon giderleri 180.000 TL
• Hediyelik-tanıtıcı materyal giderleri 235.000 TL
olmak üzere toplamda 433.000 TL olarak
gerçekleşmiştir.

Sosyal Sorumluluk
Hatay
Büyükşehir Belediyesi

Hatay'ın Çiçekleri,
Çiftçinin Emeği

Hatay’ın Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği
Hatay ilinde kırsal kalkınmayı desteklemek,
çiftçilerimize, özellikle de kadına dönük yerinde
istihdam sağlayarak hem köyden kente göçü bir ölçüde
engelleyecek hem de onlara ek bir gelir kapısı açmayı
sağlayacak olan bir projedir.
Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, kendi
topraklarında, tüketen değil üreten, toplumda hak
ettiği saygın yeri edinmiş mutlu bireylerden oluşan bir
topluma kavuşmak hedefi sağlanmış olacaktır.
PROJENİN AMACI:
Şehirler çevresinde çarpık ve düzensiz bir şekilde
gelişen bölgelerin en büyük nedeninin, ekonomik
ve daha iyi bir yaşam ümidi ile kırsaldan kente olan
göçler olduğu herkesçe malumdur. Bu bölgelere
yerel yönetimler aracılığı ile ulaştırılmak zorunda olan
hizmetin, modern kent gelişimini sekteye uğratması
ve sağlıklı bir kent oluşumu açısından belediyelerin
sunmak zorunda oldukları yol, su, kanalizasyon,
temiz ve yaşanabilir çevre çalışmalarını yeterli ve
olması gerektiği gibi tamamlayamamaları sonucunu
doğuracaktır.
İnsanları yerinde istihdam ile bulundukları yer ve
koşullar altında mutlu kılmak göçü engellemenin en
etkin yoludur.

Belediyemizin kırsal kalkınma amaçlı sosyal sorumluluk
projelerinden biri olarak planlanmasının yanı sıra
Daire Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu mevsimlik süs
bitkilerinin, anlaşmalı çiftçilik modeli ile yetiştiriciliğinin
yaptırılmasının hedeflendiği bir üretim projesidir.
PROJE ORTAKLARI
S.S. Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi
Proje paydaşı olarak kırsalda yaşayan kadınlarımız
seçilmiş, onlara üreten ve önemli bireyler oldukları
duygusu aşılanmıştır. Bu bağlamda kadın çiftçilerimiz
kendi aralarında kooperatif kurmuşlardır.
PROJE SÜRECİ
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde farklı
ilçelerimizdeki 50 mahalleden muhtarlarımız, yöre ileri
gelenleri ve önder çiftçilerimizle yapılan görüşmeler
www.skb.gov.tr
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neticesinde kadın istihdamı, gelir durumu düşüklüğü
temel ölçüt olacak şekilde, ortak çalışma kültürüne
uyum sağlayacağı değerlendirilen 250 çiftçimiz
belirlenmiştir.
• Bitkisel üretim, olumsuz iklim koşullarından
etkilenmemek amacıyla örtü altı şeklinde olacaktır.
• Dolayısıyla anlaşmalı üretim sözleşmesi imzalanarak
projeye dahil edilen çiftçilerimizin tapulu arazilerinde
gerekli fizibilite çalışmaları sonrasında sera imalatı
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
• Her bir çiftçi için 6 m eninde 30 m boyunda olmak
üzere toplamda 180 m2 yay çatılı, polietilen kaplamalı
yüksek tünel seraların inşasına başlanmıştır.
• Sulama, sera içi mini sprinkler sistemi (yağmurlama)
ile sağlanacak ve böylece gereksiz su tüketiminin de
önüne geçilecektir.
• Örtü altı süs bitkisi fide yetiştiriciliği viyollerde,
toprak+torf+perlit karışımı ile hazırlanan harç
içerisinde yapılacaktır.
• Çiftçilerimize park, bahçe ve yeşil alanlarda yoğun
olarak kullandığımız yazlık ve kışlık mevsimlik süs
bitkilerinin tohumlarının dağıtımı sonrasında üretim
süreci başlayacaktır.
• Bu maksatla her bir çiftçiye farklı türlerden, toplam
10.000’er adet tohum dağıtılacaktır.
• Üretimin her aşaması Daire Başkanlığımız teknik
personeli tarafından kontrol edilecek, gerekli hallerde
gerekli müdahaleler yapılacak, her türlü teknik
destek tarafımızdan sağlanacaktır.
• Yetiştiriciliği yapılan süs bitkileri fideleri anlaşmalı
üretim sözleşmesi esas ve usulleri dâhilinde Hatay
Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak
ve Daire Başkanlığımız planlaması çerçevesinde
rekreasyon alanlarında kullanılacaktır.
• Sözleşmeli üretim modeli, ürünü alım garantisi
sunduğundan çiftçinin ürününü pazarlama sorunu
olmayacaktır.
• Bu açıklamalara istinaden Hatay’ın Çiçekleri Çiftçinin
Ekmeği Projesi, Sera Yapım İşi İhalesi 08.02.2016
tarihinde yapılmıştır. 01.04.2016 tarihi itibarıyla yer
teslimi yapılmış, işe başlama 08.04.2016 olarak
belirlenmiş ve 90 gün içerisinde tüm seraların
kurulumunun bitirilmesi hedeflenmiştir.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Tamamlanmış olan proje ile kırsalda 50 mahallede
yaşayan 250 vatandaşımıza ulaşılmış ve yeni bir üretim
modeli ile tanıştırılarak, üretmenin ve ürettiğini hiçbir
sorun yaşamaksızın satabilmenin verdiği mutluluk
yaşatılmıştır.
• Proje paydaşı olarak kırsal kadınlarımız seçilmiş ve
onlara üreten, önemli bireyler oldukları duygusu
aşılanmıştır.
• Proje yürütüldüğü bölgelerde öğretici ve özendirici
olmuş ve böylece yaygın etkisi paydaşlarının ötesinde
geniş bir kitleye ulaşmıştır. Projeden öğrenilenler
sağlıklı toplum ve kent açısından son derece verimli
olmuştur.
• Proje ile kazanılan değerlerin proje ile bitmeyeceği
ve sağlıklı toplumlarda olduğu gibi sürdürülebilir bir
model olduğu saptanmıştır.
Son yıllarda pek çok platformda tartışma
konusu olan genetiği değiştirilmiş organizmalar,
ekosistem üzerindeki olası etkileri ile de önemli bir
gündem oluşturmaktadır. Genetik kaynaklarımız
ve biyoçeşitliliğin diğer türlerden olası gen
kaçışları nedeniyle tehdit altında olabileceği
değerlendirilmektedir. Tamamlanmış olan proje ile
Akdeniz ekosistemi biyoçeşitliliğinin doğal süs bitkisi
türleri dağıtılmış ve yetiştiriciliği yapılmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız,
Hatay Büyükşehir Belediyesi 2016-2017 Stratejik
Alan, Amaç ve Hedefler doğrultusunda kentsel yaşam
kalitesini yükseltmek amacı ile kişi başına düşen yeşil
alanın arttırılmasını hedefleyerek Stratejik Plana uyumlu
çalışılır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bütçe: 2.249354,55 TL
Finansman: Hatay Büyükşehir Belediyesi

Sosyal Sorumluluk
Burhaniye
Belediyesi

Minik Eller

PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Burhaniye Belediyesi, 2015 yılında başlattığı ‘Minik
Eller Projesi’ ile bebeğin aralarına katılmasıyla
tüm yaşantıları değişen ailelerin uyum sürecini
kolaylaştırmayı; çiçeği burnunda annelerin
bilinçli, hijyen farkındalığına sahip, doğum sonrası
dönemini panik yapmadan öz güven ile geçiren
doğru bilinen yanlışları düzelterek topluma sağlıklı
anneler ve bebekler olmalarını sağlamak. (Anne ve
bebeği ninelerinin bildiği yanlışlardan korumak.)
PROJE ORTAKLARI
Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
Vakfı, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, Burhaniye Devlet Hastanesi, Edremit
Devlet Hastanesi, Ayvalık Devlet Hastanesi,
Edremit Özel Körfez Hastanesi.

Her gün düzenli olarak, Edremit Körfezi’nde
bulunan hastanelerden lohusaların iletişim
bilgileri saglikisleri@burhaniye.bel.tr kurumsal
e-posta adresimize gelmektedir. Projede görevli
ebelerimiz doğum yapan anneyi hastanedeyken
arayarak, iyi dileklerini iletmesinin ardından,
talep edildiği takdirde, belediyeye ait hasta nakil
aracıyla anne ve bebeğin hastaneden eve naklini
sağlamaktadır. Doğumu takip eden tarihten
itibaren ilk gün ziyaret edilir. Belediye ebeleri ilk
ziyarette (1. İZLEM) annenin hastane mikrobunu
eve taşımaması için banyo yaptırılmasına yardımcı
olur. Banyo sonrası yara yeri pansumanı yapılır.
Annelere; bebek bakımı, uyku düzeni, emzirme,
bebeğin göbek bakımı ve pansumanı, pamukçuk
ve konak bakımı, gaz çıkarma, annenin ve bebeğin
beslenmesi, anne sütünü artırma, sağma ve
saklama, kanama ateş, tansiyon takibi, hijyen,
sarılıkta yapılması gerekenler, bebeğin silme
banyosu ve giydirilmesi ile çocuk bezi kullanımı
gibi bilgileri içeren detaylı bir eğitim verir. İhtiyacı
olanların, enjeksiyonları ve pansumanları yapılır.
‘0552 180 88 88–Alo Minik Eller’ hattından bebeğin
göbeği düştüğü zaman bizi arayarak haber
vermeleri istenir. İlk ziyarette ayrıca Burhaniye
Belediyesinin hazırladığı ve içinde ıslak mendil,
bebek yağı, bebek süngeri ile bebek şampuanı
bulunan bir hediye paketi de aileye takdim edilir.
Eğitimlerin yanı sıra ziyaret ettikleri evin ve
ailenin sosyoekonomik durumunu da takip eden
ekipler; gerektiğinde odun, kömür, erzak, eşya,
beşik, bebek malzemeleri, bebek kıyafetleri ve bez
yardımı da yapmaktadır.
Bebeğin göbeği düştükten sonra gerçekleştirilen
ikinci ziyarette (2. İZLEM) ise bebek banyosu
ve bebek masajı uygulamalı olarak anlatılarak,
anne ve bebeğin genel sağlık durumu kontrol
edilir, doğum sonrası oluşabilecek hastalıklarla
ilgili bilgi verilir. Banyo ve su ısısının nasıl olması
gerektiği anlatılır. Aile talep ederse bebeğin
www.skb.gov.tr
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ilk banyosu ebelerle birlikte yaptırılır. Anneler
sormak istedikleri her konuyu, ebelere ‘0552 180
88 88-Alo Minik Eller’ hattından telefonla ulaşarak
her zaman danışabilir.

Genç ve tecrübesiz annelerin bilgilendirildikçe öz

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ

doğan sarılığında ve kalça çıkıklığında son 3 yıl

Anne sütünün önemi ve doğru emzirme
yöntemiyle vücut direnci ve bağışıklık sistemi
daha sağlam olan bebeklerin yetiştirilmesi
için anne sütünün önemini daha iyi kavramış,
doğru emzirme sayesinde yeni doğan sarılığı en
az seviyeye indirilmiştir. İkinci izlemde verilen
masaj eğitimleri sayesinde bebeklerde kolik ve
gaz sancılarının azaldığı, kalça çıkığı tespit edilen
bebek sayılarında düşüş olduğu gözlenmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
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güvenlerinin arttığı, rahatladıkları, acil durumlarda
paniklerinin azaldığı görülmüştür. (Burhaniye
Devlet Hastanesinden edinilen bilgilere göre; yeni
içinde istatiksel bir azalma görülmüştür.)
YERİ
Burhaniye ilçesindeki yaşanabilirlik düzeyini
artırmak, daha refah hale getirmek ve sürekli
sağlık hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Ortalama 200.000,00 TL

Sosyal Sorumluluk
Yalova
Belediyesi

Yarının Büyükleri Çocuklar İçin
Özel Trafik Eğitimi

programlanması için ise Yalova Belediyesi, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü
arasında eğitim protokolü imzalanmıştır.
Oluşturulan program çerçevesinde öğrenciler,
öğretmenleri nezaretinde trafik eğitim parkına
gelerek uygulamalı eğitimler almaya başlamıştır.
Trafik Eğitim Parkı projesinden Yalova’daki tüm
okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki
öğrenciler program dahilinde faydalanmaktadır.
Ayrıca aileler istekleri doğrultusunda çocuklarını
parka götürüp projeden yararlanabilmektedir.

PROJENİN AMACI
Gerek Türkiye genelinde gerekse Yalova
yerelindeki önemli problemlerden biri trafik
kurallarına yeteri kadar uyulmaması ve bu konuda
gerekli farkındalığa sahip olunmamasıdır. Erken
yaşlarda verilen sistemli trafik güvenliği eğitimi
ise bireylerin trafik ortamında birbirlerinin
haklarına saygı duymasını sağlayacaktır. Bu
noktadan hareketle Yalova Belediyesi öncülüğünde
çeşitli çalışmalar yapılarak çocuklara yönelik
Trafik Eğitimi Parkı oluşturulmasına karar
verilmiştir. Bunun için Yalova Belediyesi tarafından
Adnan Menderes Mahallesi’nde çocuklar
için Trafik Eğitim Parkı inşa edilmiştir. Trafik
Eğitim Parkı’nda verilecek trafik eğitimlerinin

Gerçek trafik ortamına uygun olarak yapılandırılan,
“Çocuk Trafik Eğitim Parkları”nın yapılması ve
çocukların trafik ortamında bulunduğu okul,
kreş, yaya geçidi, servis araçları, ev, alışveriş
merkezleri gibi her ortamın minyatürlerinin bu
parklarda bulundurulması, çocukların trafik
kurallarını kavramalarını sağlamakta ve davranışa
dönüştürmelerini kolaylaştırmaktadır. Çocuklarda
trafik bilincinin yerleşmesinde önemli bir yeri
olan bu parkların kurulması, yaygınlaştırılması,
özellikle de yapımından çok sürdürülebilirliği
sağlayacak bir düzenleme dahilinde organize
edilmesi oldukça önemlidir. Sağlıklı bir proje ve
düşünce ortaya koymak, sorunları trafik boyutuyla
tespit ve tahlil etmek, projeleri ülke gerçekleri
ile özdeşleştirerek pratikte farklı enstrümanları
www.skb.gov.tr
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ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler (514 yaş arası çocuklar) faydalanmakla birlikte,
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan
program dahilinde katılım gerçekleştiren aileler
de ayrıca istekleri doğrultusunda çocuklarını
parka götürüp projeden yararlanabilmektedir.
Dolayısıyla projeden İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
bağlı okulların öğrencileri, öğretmenleri ve
yöneticileri ile öğrencilerin aileleri de doğrudan
veya dolaylı olarak olumlu etkilenecektir. Ayrıca
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Belediye
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de projeden olumlu
etkilenecek kuruluşlar arasındadır.
olan kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışı bağlantılı
verilerden de faydalanmak, trafik parklarının
uygulamada kalıcı olması için önemlidir.
Dolayısıyla projemiz Çocuk Trafik Eğitim Parkı
bu noktalardan hareketle Yalova yerelinde bir ilk
olarak Yalova merkezinde herkesin çok kolay
ulaşabileceği bir alanda kurulmuştur. Projemizin
ana amacı okul öncesi, ilk ve ortaöğretim
çocuklarının derslerde öğrendikleri trafik
kurallarını uygulamalı olarak tatbik etmeleri
ve alışkanlık kazanmalarını sağlamaktır. Okul
dışında her an karşı karşıya kalınan trafik
ortamının parklarda simülasyonu gerçekleştirilen
trafik kurallarına uygun olan davranışların
kazandırılması ve trafik kültürünün oluşması,
trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı
olmaktır.
PROJE ORTAKLARI
Proje doğası gereği kurumsal iş birliğini
öngörmektedir. Proje en başından yürütülmesine
kadar; Yalova Belediyesi, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde
gerçekleşmektedir. Trafik Eğitim Parkı Yalova
Belediyesince inşa edilmiş olup İl Millî Eğitim
Müdürlüğü bu parkın okul öncesi çocukları
ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kolaylıkla
kullanabileceği şekilde planlamasını yapmak
ve aksatılmadan işletilmesini sağlamakla
yükümlüdür. Bu yükümlülüğe Yalova Belediyesi
de ayrıca destek olmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü
ise uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesine
bizzat personeli ve belediye trafik zabıta ekipleri
ile birlikte katılım sağlamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Projeden Yalova’daki tüm okul öncesi öğrencileri,
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Proje ile trafik kurallarına uygun davranış
kazandırılması, trafik kültürünün oluşması ve
trafik kazalarının en aza indirilmesi hususlarında
kamu yararı sağlanması beklenmektedir. Hedef
kitle ve topluma yönelik etkileri ise şöyle
sıralanabilir: 1) Çocuklar ve aileleri için güvenli
ve eğlenceli bir park ortamı oluşturulması. 2)
Kurumlar arası iş birliği kapasitesinin arttırılması.
3) 1 yıl içerisinde 10.000 öğrenciye genel trafik
kuralları, yaya, sürücü ve bisiklet sürücülerinin
sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik
işaret, cihaz ve levhaların önemi ve öğrenilmesi,
trafik düzeni konularında teorik ve uygulamalı
eğitimler verilmesi. 4) 5-14 yaşındaki çocukların
trafik kuralları konusunda bilinç düzeylerinin
belirgin şekilde arttırılması. 5) Çocukların sosyal
çevrelerinde örnek davranışlar sergilemelerine
katkı sağlanması. 6) Sadece çocukların değil
aileleri ve çevresindekiler için de trafik kültürü
oluşmasına katkı sağlanması. 7) Uzun dönemde
trafik sorunları ve kazalarının azaltılması.
Çocukların ezberden çok, oyun oynayarak, resim
çizerek ve uygulayarak daha iyi öğrendikleri ve
bu öğrendikleri bilgileri pratikte pekiştirdikleri
göz önüne alındığında gerçeğe yakın uygulama
yapacakları alanlara sahip olmaları ayrıca önem
kazanmaktadır. Dolayısıyla proje kapsamında
oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda
teorik trafik bilgilerini uygulamalı eğitimle, yani
yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmek, trafik
kurallarını alışkanlık haline getirmede kullanılan
yöntemler arasındadır. Böylelikle gelecek
nesillerin, trafik konusunda sistemli eğitimi ve
doğru yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca uzun
dönemde çocukların trafik kazalarında yaşamlarını
yitirme riskleri azaltılacağı gibi gelecek yıllardaki
yayalarının ve sürücülerinin de eğitimli, bilinçli ve

sorumluluk sahibi olmasına katkı sağlanacaktır.
Projenin Yalova Belediyesi, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında
oluşturulan kurumsal iş birliği ile yürütülüyor
olması ise çalışmanın daha geniş kitlelerce
sahiplenilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak
unsurlar arasındadır.
Trafik Eğitim Parkı’nın inşası, uygun alanın
seçilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Uygun alan
belirlendikten sonra karayolları standartlarında,
kullanılan ürünlerin TSE norm ve ölçünlerine
uygun olması göz önünde bulundurularak parkın
mimari projelendirilmesi yapılmıştır.
Hemzemin geçitten yaya geçitlerine, trafik
sinyalizasyon sisteminden akülü araçlara ve
kaldırım uygulamalarına kadar her türlü ayrıntının
düşünüldüğü Trafik Eğitim Parkı, Yalova Belediyesi
tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü
ile iş birliği protokolü imzalanarak faaliyete
geçmiştir. Millî Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı
program çerçevesinde çocuklar Belediye trafik
zabıta ekipleri ve trafik polislerinden uygulamalı
eğitimlerini almaya başlamışlardır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Trafik Eğitim Parkı projesi ile okul öncesi,
ilk ve ortaöğretim çocuklarının derslerde
öğrendikleri trafik kurallarını uygulamalı olarak
hayata geçirmeleri ve alışkanlık kazanmalarını
sağlanırken okul dışında her an karşı karşıya
kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek
trafik kurallarına uygun davranış edinmelerine ve
öncelikle yerelde trafik kültürünün oluşmasına,
trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı
olunmaktadır.
Kurumsal iş birliği ile gerçekleştirilen projeden
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların
öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ile
öğrencilerin aileleri doğrudan ve olumlu olarak
etkilenmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
yaptığı program dahilinde projeden Yalova’daki
tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki
öğrenciler faydalanmaktadır. Ayrıca aileler
istekleri doğrultusunda çocuklarını parka götürüp
projeden yararlanabilmektedir. Ayrıca İl Emniyet
Müdürlüğü Trafik Şube ile Belediye Ulaştırma ve
Trafik Müdürlükleri de projeden olumlu etkilenen
kuruluşlar arasındadır. Böylelikle trafik kurallarına

uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün
oluşması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi
hususlarında kamu yararı sağlanmaktadır.
Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yalova merkezinde
herkesin çok kolay ulaşabileceği bir alanda
kurulmuştur. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile
ortaklaşa hazırlanan program çerçevesinde
okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine
Belediyemiz tarafından araç tahsis edilerek park
alanına ulaşımları sağlamaktadır. Park içerisinde
4 adet minyatür eğitim otosu, 4 adet akülü araba,
trafik sinyalizasyon sistemi, levhaları, yol çizgileri,
işaret ve işaretçileri olmak üzere tüm gereklilikler
ve araç gereçler sağlanmıştır. Ayrıca park içerisine
kafeterya ve açık oturma alanı da kurulmuştur.
Böylelikle çocuklar ve aileleri parktan sadece
eğitim olarak değil sosyal yaşam alanı olarak da
yararlanabilmektedir.
Eğitim parkı içerisinde ilerleyen dönemde
çocuklara yönelik teorik eğitimlerin verilebileceği,
atölye çalışmaları yapabilecekleri bir eğitim
salonu ve çalışma odaları oluşturulacaktır. Bu
eğitim salonu ve çalışma odalarında trafik ve
ulaşım dışında farklı alanlarda da çocuklara eğitici
ve öğretici faaliyetler düzenlenebilecektir. Ayrıca
ilerleyen dönemde Yalova yerelinde park sayısının
arttırılması da hedeflenmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Proje, Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan “Düzenli ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım
İçin Uygun Çözümlerin Geliştirilmesi” başlığı
altındaki 1.1.4.9 “Kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği yapılarak her yıl en az beş kurum-kuruluş
STK ve hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi
verilecektir.” alt başlığı kapsamında geliştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
102.736 TL’si Fen İşleri Müdürlüğü, 274.000 TL’si
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden olmak üzere
toplam 376.736 TL bütçe kullanılmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Avanos
Belediyesi

İzmarit Kutuları

hayvana oy vermek isteyen kişilerin oy kullanabilmek
için sigara izmaritini kutuya atma mantığına dayalı
oluşturulmuş bu düzenekle insanlar izmaritleri
beğendikleri veya tercih ettikleri resmin olduğu hazneye
oy kullanmak için atıyorlar. Böylece sigara izmaritleri
çevreyi kirletmemiş oluyor.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
İlçe halkının sigara izmaritlerini yerlere atmaması ve yere
atılmış izmaritleri yerden almaları için, Avanos Belediye
Başkanlığımız tarafından anket sistemine benzer oyun
düzeneği formunda kutular hazırladık. Ayrıca ilçe
merkezinde yer alan aydınlatma direklerinin üzerine
ilgi çekici renklerde çok sayıda küçük izmarit kutuları
yerleştirdik. İlçemizin işlek alanlarına monte ettiğimiz bu
kutular ile halkımızı yere izmarit atmamaya özendirmeyi
hedefliyoruz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Kentsel ve doğal çevre içinde sağlıklı ve yaşanabilir
kentler yaratmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
PROJENİN AMACI
Sokaklarda yerlere atılan ve bu nedenle hem çevre
kirliliği hem de sağlık açısından tehlike oluşturan sigara
izmaritleri ile mücadele etmek, ayrıca toplumda çevre
temizliği bilincini artırmak.

Projenin bu zamana kadarki yaklaşık maliyeti 5.000,00
TL’dir ve bütçe Avanos Belediye Başkanlığı tarafından
finanse edilmiştir.

PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
İlçemizde yaşayan ve ilçemizi ziyarete gelen insanların
yerlere izmarit atmaması ve çevre temizliği konusunda
bilinçlenmesi amacı ile üzerinde bir anket sorusunun
olduğu ve üç tane alternatif fotoğrafın yer aldığı izmarit
kutuları hazırladık. Anket sorularına istinaden beğendiği
ve desteklediği futbolcuya, takıma, etkinliğe veya
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Burdur
Belediyesi

Güneşi Yakala Enerjin Bol Olsun

2000 yılında %6,2’sini karşılarken, bu oran geçtiğimiz
yıl %30’a kadar yükselmiştir. Almanya’nın yenilenebilir
enerjiye geçiş programı, 2022’ye kadar nükleer
santrallerin kademeli olarak kapatılmasını; gaz, petrol
ve kömürün en aza indirgenmesini hedeflemiştir.
Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin 2017 verilerine göre
Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretim
kapasitesi 4 bin 590 MW’dır. Sıralamalara bakılınca
Türkiye, Avrupa’da yedinci, dünyada on üçüncüdür.
Türkiye’nin güneş enerjisinde üretimi 3 bin 422 MW
olarak ölçülmüştür. Bu da azımsanacak bir rakam
değildir.

PROJENİN AMACI
Güneş Enerji Santralleri (GES) güneşten gelen sonsuz
enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin
kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.
Dünyadaki tüm çöllere GES yapılabilse dünyada hiç
enerji sıkıntısı kalmazdı. Belki tüm çöller değil ama
ülkelerin çoğunda güneş enerjisi ile az ya da çok
elektrik üretimi yapılmaktadır. Dünyada istatistiki
verilerin kayıt edildiği On-Grid sistemlerinde ülkelere
dağılımına bakıldığında, Çin’in 78 GW'yi aşan kurulu
gücü vardır. Çin’den sonra Japonya, Almanya, ABD,
İtalya, Birleşik Krallık ve Hindistan gelmektedir.
Almanya, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri Temmuz
2017’de 11.7 TWh elektrik üretti. 2017’de Almanya
enerji ihtiyacının %78’ini yenilenebilir kaynaklardan
karşıladı. Fraunhower’in verilerinde yenilenebilir enerji
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Dünyada ve Türkiye’de hızla kullanılmaya başlanan
temiz enerji akımına Burdur da katılmıştır. Burdur
Belediyesi Hizmet Kampüsü çatısına kurulan GES,
5 bin metrekarelik çatı alanına 600 KW kapasitelidir.
Dört ay içerisinde tamamlanan GES projesi, Burdur
merkezde bir ilk olacak ve Burdur Belediyesi tükettiği
enerjinin %16’sını bu projeyle kendisi karşılayacaktır.
Proje ile yıllık 991 bin 732 KWh enerji üretilecektir.
Tükettiği enerjinin tamamını üreten bir Belediye olma
hedefimizin ilk ayağını bu proje ile gerçekleştirdik.
Projemizle Burdur DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı ve Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliğinin bir üyesi olarak sağlıklı kent
yaratmada büyük bir hamle yapılmış ve dünya kentleri
arasında temiz enerjide örnek olma yoluna girilmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
10 ay
• İlk Dört Ay
Güneş radyasyon oranı, güneşlenme süresi, arazinin
özellikleri (cephesi, eğimi, toprak türü, gölgelenme
durumu vb.), dağıtım şebekesine yakınlığı, ulaşım
durumu, çevresel durumu, arazi yakınlarında
tozlanmaya sebep olacak bir yapının olmaması
ve arazinin bulunduğu bölgenin iklim durumunun

değerlendirmesi yapıldı. Projeye ilişkin hesaplamalar
yapıldı. Proje paftaları hazırlandı. Yasal prosedürler
yerine getirildi. Yüklenici firma ihale usulü ile
belirlendi.
• İkinci Dört Ay
GES tesisi projesine uygun olarak inşa edilmiş olan
proje sahamıza panel taşıyıcı sistem, fotovoltaik
(PV) paneller, invertör (evirici), elektrik panosu, trafo
taşındı; kurulumu ve bağlantıları yapıldı.
Sistemin dağıtım sistemine bağlantısı kuruldu. Yasal
prosedürler yerine getirildi.
• Son İki Ay
Onay, kayıt ve diğer yasal prosedürler tamamlanarak
üretimin başlaması sağlandı.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
• Kârlılık oranı yüksek, kullanımı basit ve kolay olan
panellerin elektrik üretimi ve kullanımı aşamasında
çevreye hiçbir zararlı etkisi yoktur.
• Petrol, nükleer, gaz, kömürün kullanımını
azaltarak hava kirliliğini engeller dolayısıyla insan
sağlığına büyük katkı sağlar.
• Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde, zor hava
koşullarına karşı koyabilir.
• Güneşten enerji sağlamak için başka bir
yakıta ihtiyaç duyulmaz. Hızla tükenen enerji
kaynaklarının tasarruflu kullanımına olanak sağlar.
• Özellikle hava kirliliğinin neden olduğu astım,
KOAH, üst solunum yolu enfeksiyonlarının
engellenmesine destek sağlar.

Temiz bir çevre insan sağlığı ve refahı için temel
niteliktedir. Sağlığa ilişkin bilinen en iyi etkiler açık
ve kapalı alanlarda hava kirliliği, düşük su kalitesi,
yetersiz sıhhi temizlik ve tehlikeli kimyasallara bağlıdır.
Bunların yol açtığı sağlık sorunları arasında; solunum
yolu ve kalp damar hastalıkları, kanser, astım ve
alerjilerin yanı sıra üremeyle ilgili ve nörogelişimsel
bozukluklar bulunmaktadır.
İnce parçacıklı madde ve yer seviyesindeki ozon,
hava kirliliğinden kaynaklanan insan sağlığına
yönelik başlıca tehditlerdir. AB’nin Avrupa İçin
Temiz Hava (CAFE) programı verilerine göre, ince
parçacıklı maddelere (PM2,5) maruz kalmaya bağlı
yılda toplam 348.000 erken ölüm meydana geldiği
düşünülmektedir.
Bilhassa kentsel alanlardaki kömür, petrol, nükleer
enerji ve gaz kullanımı hava kirliliğine en çok etken
olan unsurlardandır.
Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sağlık Gelişim Planımız
doğrultusunda Burdur ve çevresinde GES kullanımı
konusunda tüm bağlı belediyelerin desteklenmesini ve
kullanımın yaygınlaşmasını hedeflemiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
GES çatı kurulum işlemleri maliyeti olan 2 milyon 30
bin TL Burdur Belediyesi tarafından ihale usulü ile
yüklenici firmaya verilmiştir.
Binanın inşaatı ve diğer maliyetler Belediyemiz
tarafından karşılanmış GES çatı yapımına uygun
biçimde tasarlanmıştır.

• Çevreye hiçbir zararı da yoktur. Doğa dostudur.
• Yaklaşık üç yıl gibi bir sürede kendi kendini finanse
edebilir, ekonomiktir.
• Güneş enerji santrallerinin bakımları diğer enerji
tesislerine göre çok daha kolaydır. Bakım ve
işletme maliyetleri düşüktür.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı, tüm vatandaşların eşit
yaşam koşularına sahip olduğu, temiz çevresiyle,
düzenli altyapısıyla, ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk
duyulacağı; yaşanabilir, sağlıklı kentler yaratmak
amacıyla pek çok dünya kentinde Sağlıklı Şehir
Hareketi başlatılmış ve sürdürülmüştür.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Bursa
Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Uyum Eylem Planı (BUSECAP)
Sağlıklı Çevre Kategorisi

BUSECAP Nedir?
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında iklim değişikliği
stratejilerinin belirlenmesi konusunda kapasite geliştirme
çalışmasının yanısıra İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayarak
kentin enerji akışlarını belirlemiş, çeşitli alanlarda sera gazı
azaltım potansiyelerini ortaya koymuştur. 2016 yılının yazında
Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayarak 7.000’in üzerinde Avrupa
kenti ile birlikte Avrupa Birliği’nin 2030 hedefleri doğrultusunda
taahhütlerde bulunmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı BUSECAP
raporu bu kapsamda hazırlanmış bir uyum planıdır.

Proje Bilgisi
Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı (BUSECAP),
iki önemli işlevi yerine getirmektedir; birinci olarak, Bursa’nın
enerji ve seragazı yoğunluklarını kapsamlı bir şekilde kayıt altına
alarak iklim değişikliğine yol açan kent kaynaklı seragazlarının
azaltılmasına dair ayrıntılı bir azaltım stratejisini (Sürdürülebilir
Enerji Eylem Planı) ortaya koymakta, ikinci olarak ise halihazırda
gerçekleşmekte olan iklim değişikliğinin, ortaya çıkardığı
olumsuz etkilere karşı kenti dirençli hale getirecek bir İklim Uyum
Stratejisinin de (İklim Uyum Eylem Planı) yapı taşlarını
döşemektedir.

Kentsel Isı Adası Etkisini azaltmak için kentsel büyümenin ve yayılmanın
kontrol altına alınarak mekansal planlama kararları tekrar
değerlendirilmesi, Kent içi Su Alanları konusunun iklim değişikliği
perspektifinden ele alınması ve iklim değişikliğine uyum çerçevesinde
stratejiler geliştirmesi, Halk Sağlığı ikim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan
nem,sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, hava olaylarının değişmesi
halk sağlığını doğrudan etkilemektedir bu bağlamda iklim değişikliği
açısından ele alınması gerektiği, Yeşil Alanlar- Biyoçeşitlilik- Yeşil
Koridorlar yapılaşma problemleri nedeniyle, ıslah projelerinin beklenilen
verimde yapılamaması, su ve yeşilin yeterince entegre edilememesi,
ulaşım bağlantılarının verimli bir şekilde kurulamaması bu bağlamda
çalışmaların verimli hale getirilmesi, İdari Örgütlenme ve Planlama
anlamında konuyu sahiplenici birimlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kent paydaşları ile ortaklaşa olarak
gerçekleştirilen çalışmalarla yerel
yönetimin, “Yaşanabilir, Üretken ve
Dirençli Kent Bursa” vizyonunun,
katılımcı pratiklerle hayata
geçirilmesi yolunda önemli
bir adım atılmış
olmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

PROJENİN AMACI
İklim bilimi, 21. yüzyılın başlarında ulaştığı
düzey itibarıyla, insan faaliyetlerinin ve özellikle
enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan
kaynaklanan karbondioksit ve eş değeri sera
gazları nedeniyle küresel ısınmanın gerçekleştiğini
artık kesin olarak söyleyebilmektedir.
Toplumların mevcut üretim ve tüketim yöntem ve
alışkanlıklarını sürdürmenin ciddi iklim değişikliği
sonuçlarına yol açacağı, bunun da büyük çevresel
yıkımlar ve muhtemel kitlesel ölümlerle, bunlarla
bağlantılı insani felaketlerle sonuçlanacağı
gösterilmektedir. Sanayi devriminden başlayarak
özellikle fosil yakıt tüketimi nedeniyle insan
faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit
salımlarının, okyanusların ve orman alanlarının
soğurabileceğinden çok daha hızlı biçimde arttığı
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kanıtlanmıştır. İklim bilimi tarafından çok açık bir
şekilde ortaya konulan bu tehlike, dünyayı eyleme
itmiştir.
Ancak, hükümetlerarası iklim değişikliği
görüşmeleri böylesine yavaş ilerlemekteyken,
toplum ile daha yakın temas halindeki yerel
yönetimler, insanların yaşam kalitesini ve
sağlıklarını çok yakından ilgilendiren bu
soruna giderek daha fazla müdahil olmaya
başlamışlardır. Yerel yönetimler ve bunların
oluşturdukları birliktelikler ve koalisyonlar,
2000’li yılların başlarından itibaren kendi
hükümetlerinden daha ileri hedefler koyarak, iklim
değişikliği ile mücadelede önemli roller almaya
başlayabileceklerini göstermişlerdir.
Bugün yerel yönetimlerin oluşturdukları
koalisyonlar, iklim müzakerelerinde artan bir
ağırlığa sahiptirler.

Bursa Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Uyum Eylem Planı
(BUSECAP)’da gösterildiği
üzere, her sektörde ortaya koyulan
azaltım önlemleri ile Bursa’nın 2030’a
kadar olan gelişmesini %22 daha az seragazı salımı
yaparak gerçekleştirebileceği,kişi başı salımlarda ise 2014
yılına göre 2030’da yaklaşık %40’lik bir azaltım sağlayabileceği
gösterilmektedir. Bu durumda kişi başı salımlar 2014 yılına göre
%40 azaltılarak 1,56 ton Co2/gün olacaktır.
Mülkiyeti: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Uyum Eylem Planı
(BUSECAP)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında iklim
değişikliği stratejilerinin belirlenmesi konusunda
kapasite geliştirme çalışmasının yanı sıra İklim
Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayarak kentin
enerji akışlarını belirlemiş, çeşitli alanlarda sera
gazı azaltım potansiyellerini ortaya koymuştur.
2016 yılının yazında Başkanlar Sözleşmesi’ni
imzalayarak 7.000’in üzerinde Avrupa kenti
ile birlikte Avrupa Birliği’nin 2030 hedefleri
doğrultusunda taahhütlerde bulunmuştur. Bursa
Büyükşehir Belediyesi Bursa Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Değişikliği Uyum Planı (BUSECAP) raporu
bu kapsamda hazırlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Bursa Büyükşehir Belediyesi Birimleri
• Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
• Ulaşım Dairesi Başkanlığı
• BUSKİ Genel Müdürlüğü

Üniversiteler
• Uludağ Üniversitesi
• Bursa Teknik Üniversitesi
• İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
Diğer Kurumlar
• Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü
• DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
• İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
• Bursa Kent Konseyi
• Makine Mühendisleri Odası
• Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
• Bursa Organize Sanayi Bölgesi
• ENVERDER
• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
• UKOME
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• İl Sağlık Müdürlüğü
• Gemlik Belediyesi
• Orhangazi Belediyesi
• Yıldırım Belediyesi
• Osmangazi Belediyesi
PROJE SÜRECİ
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Sürdürülebilir
Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı (BUSECAP)
hazırlanırken Birleşmiş Milletler’in benimsediği
uluslararası GHG (greenhouse gases) protokolü
yöntem ve standartları kullanılmıştır.
2015 yılında yapılmış olan sera gazı envanterinde
bazı güncellemeler yapılmıştır. Öncelikle 2015
yılında yayınlanan IPCC 5. Raporuna uygun
olarak emisyon faktörleri güncellenmiştir. Ayrıca
Başkanlar Sözleşmesi’ne envanter bildirimi ile
uyumlu olabilmesi için emisyon faktörlerinin
onlar basamağında değişiklikler yapıldığından
2014 yılında hazırlanan envanterde farklılıklar
göstermektedir. Ayrıca, konutlarda doğalgaz
tüketimleri diğer dağıtım şirketlerinin satışları da
dikkate alınarak revize edilmiştir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışmanın
yürütülmesinde büyük bir özveri ile çalışan Çevre

ve Koruma Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube
Müdürlüğünün davet etmiş olduğu çeşitli birimlere
24 Mayıs 2017'de yapılan toplantıda, 2014 yılında
yapılmış olan çalışmalar açıklanmıştır. Konu ile
ilgili çalışmaların devamının sağlanabilmesi için
üst yönetimin desteği ile farklı disiplinlerden
çalışanların bir araya gelmesi ile oluşturulacak bir
ekibin önemi vurgulanmıştır.
2017 yılında yapılan Bursa Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Uyum Eylem Planı (SECAP) çalışmaları
kapsamında doğrudan kentsel sera gazı
salımlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin
belirleneceği süreç başlatılmıştır. Bu sürecin
başında tüm kentsel paydaşların yer aldığı
bir çalıştay düzenlenmiştir. 24 Mayıs 2017
tarihinde gerçekleşen “Bursa Sürdürülebilir
Geleceğini Planlıyor Çalıştayı”nda karbon ayak izi
envanterinin taslak sonuçları paylaşılmış, kentin
geleceğini yakından ilgilendiren konularla ilgili
kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına,
yerel yönetim birimlerine ve tüm ilgili birey
ve gruplara yer verilmiştir. Proje ile ilgili
bilgilendirme sunumlarından sonra farklı paydaş
gruplarından katılımcılar aşağıdaki 6 ana temaya
bölünerek grup çalışması gerçekleştirmiştir.
www.skb.gov.tr
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1. Kentin Fiziksel Gelişimi-Yapılı Çevre

ile Bursa’nın 2030’a kadar olan gelişmesini

2. Sanayi ve Hizmetler

%22 daha az sera gazı salımı yaparak

3. Yenilenebilir Enerji
4. Ulaşım

yılına göre 2030’da yaklaşık %40’lık bir azaltım
sağlayabileceği gösterilmektedir. Bu durumda kişi

5. Atık ve Atık Su Yönetimi

başı salımlar 2014 yılına göre %40 azaltılarak 1,56

6. Tarım, Hayvan ve Ormancılık

ton CO2/gün olacaktır.

Grup çalışmaları iki aşamalı olarak
gerçekleştirilmiştir.

Kentsel Isı Adası Etkisini azaltmak için kentsel

Birinci aşamada her alt grup, yukarıda belirtilen
başlıklarla ilgili tanımlanmış olan sorulara yanıtlar
aramış, Kentin 2030 yılına doğru gelişimiyle ilgili
planlar ve senaryolar üzerine odaklanmıştır.

alınarak mekansal planlama kararlarının tekrar

İkinci aşamada ise her gruptan eylem planlarında
değerlendirilmek üzere proje önerileri
oluşturmaları ve bu önerileri önceliklendirmeleri
istenmiştir. Her tema grubundan öncelikli ilk 5
stratejik önerinin ayrıntılandırılması istenmiştir.
Önerilerle ilgili ayrıntılar; sorumlu kurum/kuruluş,
finansman ihtiyacı, riskler, uygulama adımları ve
zaman planı, enerji yoğunlukları ya da sera gazı
salımlarına olası etkiler şeklindedir. Yaklaşık dört
saat süren bu çalışma sonrasında her grup kendi
önerilerini sunmuş ve grup sunumları tartışmaya
açılmıştır.

geliştirmesi; halk sağlığı ikim değişikliği sebebiyle

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ

İdari Örgütlenme ve Planlama anlamında

Bursa, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum
Eylem Planı (BUSECAP), iki önemli işlevi yerine
getirmektedir. Birinci olarak, Bursa’nın enerji
ve sera gazı yoğunluklarını kapsamlı bir şekilde
kayıt altına alarak iklim değişikliğine yol açan
kent kaynaklı sera gazlarının azaltılmasına dair
ayrıntılı bir azaltım stratejisini (Sürdürülebilir
Enerji Eylem Planı) ortaya koymakta, ikinci
olarak ise halihazırda gerçekleşmekte olan iklim
değişikliğinin, ortaya çıkardığı olumsuz etkilere
karşı Kenti dirençli hale getirecek bir İklim
Uyum Stratejisi’nin de (İklim Uyum Eylem Planı)
yapı taşlarını döşemektedir. Kent paydaşları ile
ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışmalarla
yerel yönetimin, “Yaşanabilir, Üretken ve Dirençli
Kent Bursa” vizyonunun, katılımcı pratiklerle
hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atılmış
olmaktadır.

hedeflenmektedir.

Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum
Eylem Planı (BUSECAP)’da gösterildiği üzere,
her sektörde ortaya koyulan azaltım önlemleri
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büyümenin ve yayılmanın kontrol altına
değerlendirilmesi; Kent içi su alanları konusunun
iklim değişikliği perspektifinden ele alınması ve
iklim değişikliğine uyum çerçevesinde stratejiler
ortaya çıkan nem, sıcaklık, deniz seviyesinin
yükselmesi, hava olaylarının değişmesi halk
sağlığını doğrudan etkilemektedir, bu bağlamda
iklim değişikliği açısından ele alınması gerektiği;
Yeşil Alanlar-Biyoçeşitlilik-Yeşil Koridorlar
yapılaşma problemleri nedeniyle, ıslah projelerinin
beklenilen verimde yapılamaması, su ve
yeşilin yeterince entegre edilememesi, ulaşım
bağlantılarının verimli bir şekilde kurulamaması
bu bağlamda çalışmaların verimli hale getirilmesi,
konuyu sahiplenici birimlerin oluşturulması
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem
Planı (BUSECAP) Bursa Büyükşehir Belediyesi
2015-2019 Stratejik Eylem Planı ve 2018
Performans Programı’nda yer almaktadır.
2018 Yılı Performans Programı Dokümanı
3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının
Revizyonunun Yapılması
2015-2019 Stratejik Plan Dokümanı
Stratejik Amaç
S.A. 3.1. Sürdürülebilir ve Çevresel Kalitesi Yüksek
Bir Kentin Yaratılması
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
40.000 TL

Sağlıklı Çevre
Bursa
Büyükşehir Belediyesi

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HAFRİYAT TAKİP SİSTEMİ PROJESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Hafriyat Takip Sistemi İş Akışı

1
2
3
4
5
6

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma
İzin Belgesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız
tarafından verilmektedir.
Hafriyat Depolama Alanı İzin Belgesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız
tarafından verilmektedir.
Atık Kabul Belgesi
İlçe belediyeleri tarafından düzenlenmektedir.
Denetimler
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız
tarafından yapılmaktadır

Hafriyat Yönetim Sistemi
araçların damper hareketlerine duyarlı GPS (Uydu
Takip Cihazı) takması zorunlu hale getirilmiş
olup, GPS (Uydu Takip Cihazı) takan hafriyat
kamyonlarına 2 yıl geçerli olmak üzere e-Belediye
üzerinden Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Taşıma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Hafriyat ve Hafriyat Takip Sistemi Nedir?
Hafriyat, belli bir toprak alanın
şekillendirilmesi için çeşitli gelişmiş
araçlar ile gerçekleştirilen kazma ve
taşıma gibi işlemlerinin bütünü
olarak tanımlanabilir.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde
belirtilen esaslara istinaden Belediye Başkanlığımızca 01.11.2013 tarih ve
447 nolu Ukome Kararı ile hafriyat taşıyan araçların damper hareketlerine
duyarlı GPS (Uydu Takip Cihazı) takması zorunlu hale getirilmiş olup, GPS
(Uydu Takip Cihazı) takan hafriyat kamyonlarına 2 yıl geçerli olmak üzere
E-Belediye üzerinden Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin
Belgesi , Atık Kabul Belgesi, Dolgu Alanı İzin Belgesi düzenlenerek ilgili atık
denetiminin sağlanması sistemidir.

Tarıma Elverişli Hale Getirme
Belediyemizce doğal yapısı bozulmuş alanların tespit
edilerek ilgili kurum görüşlerinin alınarak doğaya yeniden
kazandırılması yönünde dolgu projesi kapsamında
gerekli dolgu çalışmaları yapılmaktadır.
Raporlama ve Planlama
Yapılan raporlamalar ile yeni dolgu alanı planlamaları
yapılmaktadır.

Proje Bilgisi
Projenin Amacı kısmında belirtilen ilgili yasal yükümlülük ve yetkilendirmelerin ardından
Belediyemiz ve Arvento Mobil Sistemler A.Ş. tarafından birlikte yürütülmekte olan Araç
Takip Sisteminde öncelikle Hafriyat Taşımacılığı Yapan Özel/ Tüzel Kişiler izin belgesi
almaktadır. İlgili belge teminin ardından adına izin düzenlenen araçlar Belediyenin Araç
Takip Sistemi’nde görüntülenebilir.
Sistemde taşımacılık için verilen izin belgeleri aynı zamanda depolama alanları için de
düzenlenmekte, Hafriyat Depolama Sahaları da ilgili Araç Takip Sisteminden takip
edilebilmektedir. Bu sayede izinli araçların yine izin verilen hafriyat depolama sahalarını
kullanım durumları takip edilmekte ve raporlanabilmektedir.
İlçe belediyeleri https://hafriyat.bursa.bel.tr
adresine girerek Atık Kabul Belgesi
düzenlemektedir. Genel anlamda Sürdürülebilir ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kent
amacıyla Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme çalışma ve
denetimlerinde kullanılmakta olan bu sistem söz konusu atıkların oluştuğu alandan Atık
Taşıma ve Kabul Belgesinde belirtilen Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin
Belgesi bulunan araçlar ile İzinli Hafriyat Depolama Sahalarına taşınmasına kadar, Bursa
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız teknik ekiplerinin
denetimi ve takibi altındadır.
Mülkiyeti: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Elde Edilen Sonuçlar
Belediye Başkanlığımızca Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğine istinaden Hafriyat Yönetim Sistemi kapsamında
yapılan izin verme çalışmaları sonucunda güncel 1396 adet araca
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi
düzenlenmiş olup, Büyükşehir sınırlarımız içerisinde aktif olarak
çalışmakta olan 36 adet Hafriyat Depolama Sahası, 12 adet Geri
Kazanım Tesisi ve 8 adet Proje Kapsamında Dolgu Sahası
bulunmaktadır.
Bu proje üzerinde çalışılırken saha araştırmasına önem verilmiştir. Yapılan
toplantılarda vatandaşların günlük hayatında yaşadığı problemlerin
analizleri çıkarılıp, toplantılarda çözümü için kararlar alınmıştır. Birden
fazla araştırmacının yaptığı testler ile cihazların göndermiş olduğu
konumdaki doğruluk payı, bireyin günlük dışarıda geçireceği vakit için
cihazın şarjı, kırılmaya ve düşmeye karşı dayanıklılık testleri yapılmıştır.
Sistem, taleplerin alındığı kurum bünyesinde geliştirilen Engelli Hizmetleri
Bilgi Sistemi Yazılım’ına Yapılan Ek Uygulama, Sevgi Çipi Cihazı ve Cihazı
izlenmesini sağlayan takip yazılımı bileşenlerinden oluşmaktadır.
Proje Yürütücüsü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

PROJENİN AMACI
18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi
sınırları dâhilinde hafriyat atıklarının denetimi
ve idari yaptırım kararı verme konusunda Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının 01/04/2014 tarihli ve
51148829-020-108 sayılı oluru ile 2872 sayılı
Çevre Kanunu'nun (değişik madde: 26.04.20065491 S.K/9.mad) 12. maddesi gereğince, Belediye
Başkanlığımıza yetki devri yapılmıştır.

İlçe belediyeleri Hafriyat Toprağı İnşaat
ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgelerini
kendilerine ait şifre ile girebildikleri Büyükşehir
Belediyesinin web ortamdaki https://ebelediye.bursa.bel.tr/online/Account/Login.
aspx?ReurtnUrl=%2fcevre%2fhsfriystbelgesi.aspx
adresinden edinebilmektedirler.
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Taşıma İzin Belgesine sahip araçların plaka, izin
başlangıç ve bitiş tarihleri, belge numaraları
ve araç sahibine ait bilgileri e-belediye yazılımı
üzerinden ve https://e-belediye.bursa.bel.tr/
online/Raporlar/ReportViewer.aspx?39 adresinden
görülebilmektedir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara
istinaden Belediye Başkanlığımızca 01.11.2013
tarih ve 447 nolu Ukome Kararı ile hafriyat taşıyan
www.skb.gov.tr
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Ayrıca yapılan Çevre Denetimlerinde tespit edilen
hafriyat araçlarının Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Taşıma İzin Belgesi'ne sahip olup olmadığı,
izin belgesi var ise kime ait olduğu, Hafriyat Toprağı
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi'nin süre
bitim tarihleri kontrol edilebilmektedir. Taşıma izin
belgesine sahip hafriyat kamyonlarının Araç Takip
Sistemi üzerinden de anlık takipleri ve geçmişe
yönelik incelemeleri yapılabilmektedir.

Bunun yanında ilçe belediyeler tarafından düzenlenen
Atık Taşıma ve Kabul Belgelerinin e-Belediye ile
entegrasyonu sağlanarak Atık Taşıma ve Kabul
Belgeleri'nin e-Belediye üzerinden görülebilmekte
olup, çevre denetimleri sırasında tespit edilen kazı
çalışmaları ile ilgili Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'nin
olup olmadığı sorgulanabilmekte ve atık üreticisi,
adres, üretilecek atık miktarı bilgileri kontrol
edilebilmektedir. Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'nin
düzenlenirken üretilecek atığı taşıyacak özel/tüzel
kişilere ait araçların taşıma izin belgesine sahip
ve atığın geri kazanılacağı/depolanacağı sahanın
izinli olması zorundadır. Aksi halde sistem belge
düzenlenmesine izin vermemektedir.
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PROJE ORTAKLARI
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arvento Mobil Sistemler
AŞ, ilçe belediyeleri, hafriyat taşımacılığı yapan özel/tüzel
kişiler.
PROJE SÜRECİ
Projenin amacı kısmında belirtilen ilgili yasal yükümlülük
ve yetkilendirmelerin ardından Belediyemiz ve Arvento
Mobil Sistemler AŞ tarafından birlikte yürütülmekte
olan Araç Takip Sistemi kurulmuştur. GPS (araç takip
cihazı) montajı yapılarak Hafriyat Toprağı İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenlenen araçların
oluşturmuş olduğu yoğunluktan dolayı gerektiğinde
güncellemeler yapılmakta ve Araç Takip Sistemi
üzerinde geliştirme çalışmaları ihtiyaç duyulması halinde
devam etmektedir.
Sistemde öncelikle hafriyat taşımacılığı yapan özel/tüzel
kişiler izin belgesi almaktadır. Bu izin belgeleri sistemden
otomatik temin edilmektedir. İlgili belge teminin
ardından adına izin düzenlenen araçlar Belediyenin Araç
Takip Sistemi’nde görüntülenebilir.

Sistemde taşımacılık için verilen izin belgeleri aynı
zamanda depolama alanları için de düzenlenmekte,
hafriyat depolama sahaları da ilgili Araç Takip
Sistemi'nden takip edilebilmektedir. Bu sayede
izinli araçların yine izin verilen hafriyat depolama
sahalarını kullanım durumları takip edilmekte ve
raporlanabilmektedir.

İlçe belediyeleri https://hafriyat.bursa.bel.tr adresine
girerek Atık Kabul Belgesi düzenlemektedir. Bu kabul
belgesi düzenlenirken sadece e-Belediye yazılımı
içerisinde kayıtlı ve daha önce belgelendirme işlemleri
tamamlanmış olan Hafriyat Araçları ve Depolama
Alanları seçilebilmektedir.

yeniden kazandırılması yönünde dolgu projesi
kapsamında gerekli dolgu çalışmaları yapılmaktadır.
Ayrıca belediyemize iletilen özel/tüzel kişilere ait talepler
doğrultusunda tarıma elverişsiz tarım alanlarının tarım
projesi kapsamında gerekli dolgu çalışmaları yapılarak
tarıma elverişli hale getirilmesi sağlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

Genel anlamda sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek
bir kent amacıyla Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının
Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları kapsamında
Belediye Başkanlığımızca Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı olan
hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye
zarar vermeyecek şekilde kaynakta azaltılması,
toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri
kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine
ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken
genel kurallar doğrultusunda söz konusu atıkların
oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan
bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.
Söz konusu atıkların oluştuğu alandan Atık Taşıma ve
Kabul Belgesi'nde belirtilen Hafriyat Toprağı İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi bulunan araçlar ile
izinli hafriyat depolama sahalarına taşınmasına kadar,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığımız teknik ekiplerinin denetimi ve
takibi altındadır.
Yapılan Çevre denetimlerinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi bulunmayan araçlar
ile hafriyat atıklarının taşındığının tespit edilmesi ya
da izinli hafriyat depolama sahaları dışında herhangi
bir alana hafriyat atıklarının döküldüğünün tespit
edilmesi durumunda, döküm yapılan alana ait koordinat
bilgilerine istinaden Hafriyat Yönetim Sistemi üzerinden
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin
Belgesi bulunan araçlara ait delil niteliğinde döküm
raporları alınabilmektedir.
Belediyemizce doğal yapısı bozulmuş alanların tespit
edilerek ilgili kurum görüşlerinin alınarak doğaya

Belediye Başkanlığımızca Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine istinaden
Hafriyat Yönetim Sistemi kapsamında yapılan
izinlendirme çalışmaları sonucunda güncel 1396 adet
araca Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma
İzin Belgesi düzenlenmiş olup, Büyükşehir sınırlarımız
içerisinde aktif olarak çalışmakta olan 36 adet hafriyat
depolama sahası, 12 adet geri kazanım tesisi ve 8
adet proje kapsamında dolgu sahası bulunmaktadır.
Belediyemiz teknik ekiplerince büyükşehir sınırları
içerisinde yapılmakta olan kazı çalışmaları ve söz konusu
kazı çalışmalarında bulunan hafriyat araçları, Araç Takip
Sistemi üzerinden ve sahada gerçekleştirilen çevre
denetimleri ile kontrol ve takip altında tutularak çevre
kirliliği oluşturacak atıkların izinli depolama sahalarına
taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik
Plan'daki Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi başlıklı
Stratejik eylemler;
Hafriyat döküm sahası oluşturan ilçe belediyesinin
Hafriyat Takip Sistemi'ne entegrasyonunun yapılmasını
sağlamak.
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyan araçlara
izin belgesi düzenlemek.
Talep edilen hafriyat döküm sahalarının kurulmasını ve
işletilmesini sağlamak.
Tüm ilçelerde hafriyat döküm sahası olabilecek alanları
tespit ederek, İlgili kurumdan yer tahsisini sağlamak ve
hafriyat döküm sahası oluşturmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi öz
kaynakları ile sağlanmıştır.
Kurulum Bedeli: Mevcut Araç Takip Sistemi içerisinde
değerlendirilmektedir. Bu uygulama için ilave bir bedel
ödenmemektedir.İlçe belediyeleri ile olan yazılım altyapısı
kurum imkânları ile yapılmıştır.
www.skb.gov.tr
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durumuna getirilmeleri önem kazanmaktadır.
Çankaya Belediyesi
Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava Alıyor
Sağlıklı Çevre Kategorisi

Günümüzde insan kaynaklı çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden
biri katı atıklardır. Katı atıklar, teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun
bir şekilde bertaraf edilmediklerinde hava, su ve toprak kirliliğine neden
olabilmektedirler. Bu nedenlerle gerek çevre kirliliğinin önlenmesi
gerekse doğal kaynakların bilinçli kullanılmasında, geri kazanılabilir
atıkların değerlendirilerek ekonomiye yarar sağlayan birer kaynak durumuna getirilmeleri önem kazanmaktadır. Diğer yandan; özellikle
sanayi sonrası dönemde artan sera gazı salınımı, değişen tüketim
alışkanlıkları, nüfus artışı, ulaşım ve teknolojide yaşanan değişimler
bugün küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak iklim değişikliğinin en
temel nedenleri olarak bilinmektedir.
Sağlığı destekleyen, fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmayı ve korumayı
hedefleyen Çankaya Belediyesi yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarını
iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salınımı azaltım önlemleri ile
birleştirmiş, “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava
Alıyor” projesi ile çift yönlü kazanım hedeflemiştir.

Ödülü 2018

Proje için 6 Çankaya Evi merkez olarak belirlenmiş, 26 Mart – 13 Nisan 2018 tarihleri
arasında belirlenen bu merkezlerde ve okullarda, iki poşet ambalaj atığı getiren
vatandaşlara ve öğrencilere akçaağaç, meşe, bozardıç, dut, kayısı, mavi selvi
fidanı olmak üzere 9000 adet fidan hediye edilmiştir.
Dağıtılan fidanlarla, geri dönüşüm alışkanlığı ve çevre bilinci teşvik edilen çocukların,
bu alışkanlıklarını evlerinde de sürdürmesi ve hane halkı için de itici güç oluşturması
sağlanmıştır.Fidan dağıtımı sonrasında; dağıtımın yapıldığı okullardaki çocuklar,
6-13 Nisan tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Alacaatlı yerleşkesinde belirlenen alanda, öğretmenleri ve Çankaya Belediyesi görevlileri eşliğinde fidanlarını toprakla buluşturmuştur. Çocukların gelecekte, yetişen ağaç ve
meyvelerini gördüklerinde “Bu ağacı ben dikmiştim.” duygusunu yaşamaları
amaçlanmıştır.
Çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak, Çankaya’yı yeşil ve temiz tutabilmek,
sürdürülebilir ve yaşanası bir çevre yaratmak hedefiyle Çankaya Belediyesi, katılımcı
bir modelle çağdaş ve yaşanabilir kent çevreleri oluşturma çabasındadır ve çevre
çalışmalarında önceliği daima çocuklara vermektedir. Küçük yaşta edinilen aidiyet
duygusuyla çevrenin benimsenmesi ve doğal çevrenin korunması; alışkanlığa
dönüşerek, sürdürülebilirliğin, pozitif gelişmenin sağlanmasına katkı sağlamaktadır.
Bu da bireylerin dolayısıyla da toplumun mutluluğuna etki etmektedir.

Çankaya Belediye Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı ve
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

PROJENİN AMACI
Dünya üstündeki yaşamın ekolojik bir denge içinde
devam etmesi için hayati öneme sahip olan doğal
kaynaklar, dünya nüfusunun hızla artması ve tüketim
alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün
azalmaktadır. Günümüzde insan kaynaklı çevre
kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri katı atıklardır.
Katı atıklar, teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun
bir şekilde bertaraf edilmediklerinde hava, su ve
toprak kirliliğine neden olabilmektedirler. Nüfus
artışı, teknolojik gelişme, sanayi ve kentleşmeye bağlı
olarak katı atıkların miktar ve bileşimlerinde meydana
gelen artış, bir yandan ham maddelerin bilinçsizce
tüketilmesine yol açmakta, diğer yandan çevrenin
yükünü de arttırmaktadır. Bu nedenlerle gerek çevre
kirliliğinin önlenmesi gerekse doğal kaynakların
bilinçli kullanılmasında geri kazanılabilir atıkların
değerlendirilerek ekonomiye yarar sağlayan birer kaynak
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Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı geri
dönüşebilecek malzemelerin kaynağında ayrılarak
toplanmasıdır. Kaynağında ayrı toplama bilinci ve
farkındalık yaratmak için çocuklar ile yapılan çevre
eğitimleri çok önemlidir. Çocukluk döneminde edinilen
çevre eğitimi deneyimleri bireylerin ileriki yaşlarında
çevreye yönelik bakış açılarını etkiler. Dolayısıyla, doğayı
tanımak, korumak ve farkındalık yaratmak açısından
çevre eğitimine çocuklardan başlamak en doğru adımdır.
Diğer yandan özellikle sanayi sonrası dönemde artan
sera gazı salınımı, değişen tüketim alışkanlıkları,
nüfus artışı, ulaşım ve teknolojide yaşanan değişimler
bugün küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak iklim
değişikliğinin en temel nedenleri olarak bilinmektedir.
İnsanlık olarak üzerinde yaşadığımız gezegene şimdiye
kadar verdiğimiz zarar tartışılamaz boyuttadır. İklim
değişikliği, gezegenimizin bize verdiği bir yanıttır ve
bununla savaşmak yerine onu iyi anlayıp dönüştürmeyi
bilmemiz gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda
ağaçlandırma, geri dönüşüm, permakültür, yenilenebilir
enerji kullanımı ve ışıklandırmaların düzenlenmesi gibi
oldukça geniş bir yelpazede önlemler alınmaktadır.
Sağlığı destekleyen, fiziksel ve sosyal çevreyi
oluşturmayı ve korumayı hedefleyen Çankaya Belediyesi
yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarını iklim değişikliği
ile mücadelede sera gazı salınımı azaltım önlemleri
ile birleştirmiş, “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor,
Çankaya Temiz Hava Alıyor” projesi ile çift yönlü kazanım
hedeflemiştir.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortakları Çankaya Belediye Başkanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık
ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çankaya İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüdür.
PROJE SÜRECİ
“Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor, Çankaya Temiz
Hava Alıyor” projesi kapsamında öncelikle, çocukların
projeye yoğun ve etkin katılımlarını sağlamak için
Çankaya sınırlarındaki okullar ile görüşme yapılmış

ardından Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
okulların projeye katılımları için gerekli izinleri almak
üzere yazışma süreci başlatılmıştır.
Proje için altı Çankaya Evi merkez olarak belirlenmiş,
26 Mart-13 Nisan 2018 tarihleri arasında belirlenen bu
merkezlerde ve okullarda, iki poşet ambalaj atığı getiren
vatandaşlara ve öğrencilere akçaağaç, meşe, boz ardıç,
dut, kayısı, mavi selvi fidanı olmak üzere 9000 adet fidan
hediye edilmiştir. Fidan seçiminde iklim ve bitki örtüsüne
uyumlu bitkiler ve meyve ağaçları tercih edilmiştir.
Fidan dağıtımı sonrasında dağıtımın yapıldığı okullardaki
çocuklar, 6-13 Nisan tarihleri arasında Çankaya
Belediyesi Alacaatlı Yerleşkesinde belirlenen alanda,
öğretmenleri ve Çankaya Belediyesi görevlileri eşliğinde
fidanlarını toprakla buluşturmuştur. Çocukların
gelecekte, yetişen ağaç ve meyvelerini gördüklerinde
“Bu ağacı ben dikmiştim.” duygusunu yaşamaları
amaçlanmıştır.
Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında düzenli bakım
ve sulamaları yapılmadığında dikilen fidanların ağaca
dönüşemediğinden, dikim alanının periyodik sulama
yapılabilecek şekilde seçilmesine önem verilmiştir.
Çankaya Evleri kursiyerlerine de fidan dağıtımı
öncesinde geri dönüşümün ne olduğu ve nasıl katkı
sağlanabileceğine ilişkin bilgi verilmiştir. Kursiyerlerle
Çankaya Evleri’nin bahçelerine ve belirlenen alanlara
toplu ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
“Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor, Çankaya Temiz
Hava Alıyor”projesi ile ambalaj atığı biriktiren kursiyer
ve öğrencilere verilen toplam 9000 adet fidanın dikimi
yapılmıştır. Dağıtılan fidanlarla, geri dönüşüm alışkanlığı
ve çevre bilinci teşvik edilen çocukların, bu alışkanlıklarını
evlerinde de sürdürmesi ve hane halkı için de motive
edici güç oluşturması sağlanmıştır. Cam, metal, plastik,
kâğıt/karton, kompozit gibi ambalaj atıklarının geri
dönüştürülebileceği bilincinin oluşturulması, kaynağında
ayrı toplama çalışmalarını daha etkin hale gelmiştir.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp geri
dönüşümü sağlanarak doğal kaynakların korunumuna
ve enerji tasarrufuna katkı sağlanmış olurken, çevre
kirliliğine dikkat çekilmiş, proje sayesinde konu
gündemde tutularak toplumda farkındalık yaratılmıştır.
Projenin, dağıtılan fidanların dikimi ile bütünleştirilmesi,
çocukların dikim faaliyetlerinin içerisinde doğa ile
buluşmaları ve ağaç türlerini tanımaları sağlanmıştır.
Yapılan araştırmalar, doğadan uzak büyüyen çocukların

ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini göstermektedir.
Dağıtılan fidanların belirlenen alanlarda dikimi ile
hem yeşil alan miktarı artırılmış dolayısıyla iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için adım
atılmış hem de toprak, hayvan ve bitkilerden uzak
büyüyen çocuklarımızın, doğa ile tanışması için olanak
sağlanmıştır.
Çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak, Çankaya’yı yeşil
ve temiz tutabilmek, sürdürülebilir ve yaşanası bir çevre
yaratmak hedefiyle Çankaya Belediyesi, katılımcı bir
modelle çağdaş ve yaşanabilir kent çevreleri oluşturma
çabasındadır ve çevre çalışmalarında önceliği daima
çocuklara vermektedir. Küçük yaşta edinilen aidiyet
duygusuyla çevrenin benimsenmesi ve doğal halinin
korunması, alışkanlığa dönüşerek sürdürülebilirliğin,
pozitif gelişmenin sağlanmasına katkı sunulmaktadır. Bu
da bireylerin dolayısıyla da toplumun mutluluğuna etki
etmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor, Çankaya Temiz
Hava Alıyor” projesi Çankaya Belediyesi 2015-2019
Stratejik Planı’nda yer alan “Çankaya’yı Daha Temiz ve
Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına
yönelik “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik
Çalışmalar Yapmak” hedefi doğrultusunda hayata
geçirilmiştir.
Proje Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planında yer alan
“Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
Yapmak” ve “Atıkları Yeniden Değerlendirerek Ekonomiye
Kazandırmak” hedefleri ve “Geri Kazanım Projelerine
İşlerlik Kazandırmak” önceliği ile de doğrudan ilişkilidir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projede dağıtılan fidanların 5000 adedi Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 2000 adedi Çankaya
Belediyesi seralarından temin edilmiştir. 2000 adedi ise
satın alınmıştır.
Nakliye, ulaşım, dikim alanının hazırlanması, okul servis
hizmetleri vb. giderler Çankaya Belediye Başkanlığı öz
kaynaklarından karşılanmıştır.
www.skb.gov.tr
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Oyunlu Bahçeler Sağlıklı Gençler

Ödülü 2018

sıkılaşmasına, iletişimlerinin artmasına ve okulla
kurdukları ilişkilerin daha canlı ve güçlü olmasına
olanak tanıyan bir ortam yaratmak istedik. Bu
nedenle, güvenli bir alanda oyun oynayabilecekleri
mekânlar yaratmaya çalıştık.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Okul bahçelerini, renkli ve canlı oyun alanlarına
dönüştürdük. Böylece, okul bahçelerinde yaptığımız
boyamalar ile oyun köşeleri oluşturarak seksek,
körebe, yağ satarım bal satarım gibi sokak
oyunlarının geleneğini devam ettirmenin yanı sıra
basketbol, futbol, voleybol gibi spor aktivitelerini
keyifle yapacakları ve canlı satranç oynayacakları bir
mekânı onlara sunmuş olduk.

Güvenli ve keyifli bir oyun ortamı sunulmasıyla birlikte, sağlıklı ve gülen
çocukların okullarıyla bağları güçlendi, derslerdeki performansları arttı.
Proje Sahibi:

PROJENİN AMACI
Artan yapılaşma, trafik yoğunluğu, yoğunlaşan
çalışma hayatından dolayı mahalle sakinleri arasında
kurulan sosyal bağların gün geçtikçe zayıflaması,
güvenliğe dair endişeler gibi modern zamanın kent
hayatına etkilerini değerlendirdiğimizde, çocukların
oyun alanlarının oldukça kısıtlandığı bir gerçeklik
olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde, bir
arada yaşam kültürünün gelişmesinde önemli bir
faktör olan ve çocukların sosyalleşmelerini sağlayan
kalabalık katılımlı sokak oyunlarının kaybolmaya yüz
tutmasıyla hem toplumsal bağların şekillenmesi hem
de evlere kapanan çocukların psikolojik ve fizyolojik
gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Buradan
yola çıkarak, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin
gerek teneffüslerde gerekse okul dışı vakitlerde,
fiziksel ve zihinsel gelişimlerine, sosyal bağlarının
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Pilot okulda yaptığımız ilk uygulamanın, öğrenciler,
veliler ve eğitimcilerden olumlu geri dönüş almasıyla
ilçe genelindeki okullarda bu projeyi yürürlüğe
soktuk ve her sene, uygulama yaptığımız okul sayısını
arttırıyoruz. Projemizde bugüne kadar 23 okulda
oyun bahçesi yaptık.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Okul bahçelerinin, geleneksel sokak oyunları ile spor
dallarını birleştiren, canlı renklere sahip, güvenli ve
keyifli bir oyun ortamı sunmasıyla birlikte, çocukların
okullarıyla daha güçlü bağlar kurması, derslerdeki
performanslarının artması, yaşıt ilişkilerinin
güçlenmesi gibi olumlu sonuçları gözlemliyoruz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve
sorumluluklarımızdan “Açık Alanlar” kapsamında;
• Belediye sınırları içindeki kamu kurum ve
kuruluşlarına; okullar, kreşler, huzurevleri vb.
kurumlara bank, çöp kovası, yeşil alan, spor alanı
vs. konularında yardım etmek olarak açıkladığımız

sorumluluklarımızın gereği doğrultusunda, aynı
stratejik planda ilkelerimiz arasında belirttiğimiz;
“Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu
yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı
ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir.” “Kadın,
çocuk, yaşlı ve engelli hemşehrilerin belediyenin
desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak,
hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel
hizmet ve olanaklar sunularak zayıfı kollayan,
yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkim
kılınacaktır.” “Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi
ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla
hizmetlerimizi sunacağız.” maddelerine
dayanarak, stratejik planda açıkladığımız
amaçlardan aşağıdaki amaç ve hedefler
doğrultusunda projemizi yürütmekteyiz:
Amaç 1. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz
Vererek, Çankaya’yı Yaşam Kalitesi ve Estetik
Değeri Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak: “Çankaya
çağdaş standartlar açısından değerlendirilecek,
yaşam alanları yeni teknolojilerle donatılarak yaşam
kalitesi yüksek bir kente dönüştürülecektir. Mevcut
ve planlanan yeşil alanlar, altyapılar, tesisler ve
diğer kentsel kullanım alanları ile donatılar insan
öncelikli olarak ve çağdaş gerekler dikkate alınarak
düzenlenecektir.”
Hedef 1.3 Ortak Yaşam Alanlarının Kullanım
Kapasitesi ve Kalitesini Yükseltmek.

yapılacaktır. Çankaya’da yaşama hakkı olan hayvan
dostlarımıza sağlıklı bir ortam yaratılarak insan-doğa
ilişkisi iyileştirilecektir.”
Hedef 2.2 Çağdaş Kent Yaşamına Uygun ve Sağlıklı
Yeşil Alanları Artırmak ve Kaliteyi Yükseltmek.
• Parklardaki spor aktiviteleri çeşitlendirilerek
geliştirilecek.
• Çocuk oyun alanları geliştirilecek.
Amaç 3. Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını
Geliştirmek, Eğitim Hizmeti Vermek: “Çankaya’nın
‘mutluluk veren kent’ amacını gerçekleştirmek
ve geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı
sağlamak için Çankaya’nın kent sağlık profili
çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilir
bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda
eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı
ile toplumun her kesimini kucaklayan ve eşit
hizmet götüren program ve projeler uygulanacak,
toplumsal dayanışma Çankaya’nın her noktasında
gerçekleştirilerek kimse yalnız bırakılmayacaktır.”
Hedef 3.4 Çocuklara Yönelik Hizmetlerimizi Etkin,
Yaygın ve Nitelikli Olarak Uygulamak.
Stratejiler:
• Öncelikli gereksinimler belirlenecek ve
karşılanacak.
• İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak.

Stratejiler:

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

• Kent merkezlerindeki fiziki, toplumsal ve
ekonomik sorunlar analiz edilerek ortak yaşam
alanlarına yönelik projeler gerçekleştirilecek.

Proje, Belediyenin kendi imkânlarıyla, bütçeden
karşılanmaktadır.

• Kent kimliğine katkıda bulunacak projeler kent
genelinde yaygınlaştırılacak.
• Grafiti sanatını destekleyen çalışmalar yapılacak.
Amaç 2. Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil
Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak: “Sağlıklı,
yaşanabilir ve temiz bir kent için; çevre bilinci
geliştirilerek her türlü atık, gürültü ve kirlilikle
mücadele edilecektir. Atığın kaynağında azaltılması,
doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin
artırılması, depolanacak atık miktarının azaltılması
ve ekonomik değer yaratılması amacıyla geri
dönüşümü olan atıkların geri kazanılması ve yeniden
üretim sürecine sokulması konularında çalışmalar
sürdürülecektir. Doğa ile bütünleşmiş, çimlerine
basılabilen ve çocukların kumda oynayabileceği
birbirleri ile ilişkilendirilmiş parklar ve yeşil alanlar
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Hatay
Büyükşehir Belediyesi

Sağlıklı Yaşam, Temiz Çevre
PROJE ORTAKLARI
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ
Bugün itibari ile projenin yapımı %95 oranında
tamamlanmış olup atık su arıtma tesisine atık su
alımına başlanmıştır. Bu süreçte arıtımın sağlanması
için bakteri üretimi sağlanmasının ardından %99,9
arıtma verimi ile Asi Nehri’ne temiz su deşarjına
başlanacaktır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bu projenin yapılması ile birlikte Asi Nehri kötü
görüntü ve kokudan kurtulacağı gibi haşere oluşumu,
canlı ölümleri ve atık suya bağlı hastalıkların
yayılma olasılığı da engellenmiş olacaktır. İlerleyen
aşamalarda nehir üzerinde seyir terasları, tekne
gezileri vs. yapılmasına olanak sağlayarak görsel
olarak şehrin çehresini değiştirecektir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin sözleşme bedeli 52.820.664,00 TL olup

PROJENİN AMACI
Asi Nehri üzerinde sulama amaçlı toprak bentler
bulunması sebebi ile nehrin şehir içinde kalan
kısmında su akışı özellikle yaz aylarında tamamen
kesilmekte olduğundan çoğunlukla şehir dışındaki
mahallelerden (Güzelburç, Ekinci, Odabaşı vb.) Asi
Nehri’ne akan atık sulardan kaynaklı şehir içinde
çok ciddi bir koku ve kötü görüntü ile halkın sağlığını
tehdit edecek derecede çevre kirliliğine neden
olmaktadır. Bu durum çevre halkını ciddi olarak
rahatsız etmektedir. Asi Havzası’nın korunması ve
güzelleştirilmesi amacı ile havza sahası içerisinde
bulunan bölgelerden gelen atık suların toplanarak
arıtılması ve Çevre Bakanlığının belirlemiş olduğu
“Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği”ne uygun
kriterlerde suyun Asi Nehri’ne deşarj edilebilmesi
amacı ile bu projenin uygulamasına başlanmıştır.
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kredisi İller Bankası AŞ’den temin edilmiştir.

Sağlıklı Çevre
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

Can Dostlarımız İçin Düştük
Yollara
aracılığıyla halka deklare edilen çalışma takvimi
dâhilinde, önceden belirlenmiş alanlarda sahipsiz
hayvanların aşılama ve tedavi ihtiyaçlarının
giderilmesi, mikroçip ile kayıt altına alma,
sahiplendirme, hizmetlerimizin tanıtımı, başvuran
vatandaşların bilgilendirilmesi ve benzeri hususlarda
görev icra edilmektedir. Özellikle halk ile teması çok
olabilen sahipsiz hayvanlar VetKabin ve VetBüs’e
vatandaşlarca getirilerek vetistanbul.ibb.gov.tr/ veri
tabanımız üzerinden mikroçip ile aşı kontrollerinin
yapılması eksik ise tamamlanması toplum sağlığı
açısından önem arz etmektedir.
Sosyal medya üzerinden halka deklare edilen çalışma
takvimi:

PROJENİN AMACI
Proje kapsamında görev yapan VetKabin (karavan
klinik) ve VetBüs (otobüs klinik) aracılığıyla
öncelikli olarak ilimiz genelinde yaşayan sahipsiz
hayvanlar için yerinde rehabilitasyon hizmeti
verilmesi ve hayvan sahiplenilmesinin özendirilmesi
amaçlanmaktadır. VetKabin; sahipsiz kedi ve
köpeklerin yaşadıkları mahalde aşı, muayene,
tedavi vb. ihtiyaçlarının giderilmesi için tasarlanan
karavan kliniktir. VetBüs ise; yerinde rehabilitasyon
çalışmaları ile zoonoz hastalıklarla mücadelede
önemli bir iletişim kanalı olması ve hayvan
sahiplenmenin özendirilmesi amacıyla tasarlanan ve
İETT tarafından tahsis edilen otobüs kliniktir.
Çalışma alanları; şehir meydanları, yeşil alanlar ve
korular, parklar, sahiller, diğer sosyal alanlardır.
İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız

PROJE ORTAKLARI
Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan bakımında
gönüllü kişiler ve duyarlı vatandaşlarımız proje
kapsamında paydaşlarımız olup, proje ortağı ise
bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü olarak; 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi
ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve
Bakımevi,1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi olmak

www.skb.gov.tr
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beslenmesi yapılmaktadır. Çalışmalarımızın toplum

üzere toplam 6 birimimizde sahipsiz hayvanlara
yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu
çerçevede sahipsiz hayvanların mikroçip ile kayıt
altına alma, aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve

sağlığına etkisini 2008 yılında ilimizdeki 18 kuduz
odağının 2013-2014-2015 yıllarında sadece birer
odağa düşmüş, 2016-2017-2018 yıllarında ise hiç
görülmemiştir.

Tablo 1: 2017 Yılı Rehabilitasyon Hizmetleri
Muayene ve TedaYıl
vi Edilen Hayvan
Aşılanan Hayvan
Sayısı
Sayısı
2017
118.565
31.946

Kısırlaştırılan
Hayvan Sayısı
20.496

Mikroçip ile Kayıt
Altına Alınan Hay- Sahiplendirilen
van Sayısı
Hayvan Sayısı
28.946
618

Kaynak: Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 2017 (10.6.50.159/VETBF )

Tablo 2: Kuduz Odak Sayıları
2008
18

2009
16

2010
10

2011
5

2012
5

2013
1

2014
1

2015
1

2016
0

2017
0

2018
0

Kaynak: Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 2017 (10.6.50.159/VETBF)

Can Dostlarımız İçin Düştük Yollara”
isimli projemiz Belediyemiz stratejik planları
doğrultusunda insan ve hayvan sağlığını
iyileştirmek ve hayvan refahını yükseltmek
amacıyla hizmetlerimizin sunumunda
sorumluluklarımız gereği 7 gün 24 saat hizmet
verilmektedir.
Hizmetlerimizin sunumunda ülkemiz ve
dünya gündemi takip edilmekte, iyi uygulama
örnekleri incelenmekte ve kıyaslama çalışmaları
yapılmaktadır. Türkiye genelinde yerel
yönetimlerin internet üzerinden erişilebilen
faaliyet raporları incelenmektedir. Bu kapsamda;
gerek ilimizin yüzölçümü gerek ise sahipsiz
hayvan sayısı ve dağılımına bağlı ihtiyaçlar
göz önüne alındığında bu projenin hayata
geçirilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.
Proje kapsamında ilk olarak VetKabin, akabinde
ise VetBüs hayata geçirilmiştir. Söz konusu
araçlar ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmıştır.

Bu kapsamda;
• Dışarıdan görülebilecek şekilde otobüs
dışına otomatik olarak ilerleyebilen camlı
bir kaide içerisinde yer alan beş adet hayvan
sahiplendirme kafesi(*),
• Video görseller aracılığıyla yapılacak tanıtım
ve sunumlar için otobüse entegre dış mekân
televizyonu ve ses sistemi(*),
• Güvenlik kameraları(*),
• Kumandalı dış mekân açılır tente(*),
• Engelli vatandaşlarımızın erişimi için biniş
rampası(*),
• Kolay temizlenebilir zemin,
• Muayene ve basit tıbbi müdahaleler amacıyla
operasyon masası, muayene masası ve tıbbi
etajer,
• Soğuk muhafaza gerektiren aşı vb. tıbbi ürünler
için buzdolabı,
• Doppler ultrason cihazı, hasta başı monitörü,
video otoskop, ufak girişimler için operasyon
lambası ve cerrahi operasyon seti,
• Veri tabanına erişim için dizüstü bilgisayar,
• İlaç ve medikal malzeme dolapları,
• Görevli personel ihtiyaçları için yemek
masası(*), giysi dolabı(*), buzdolabı, mutfak
tezgâhı(*), duş ve tuvalet,
• Temiz su ve pis su tankı,
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• Jeneratör ve klima tertibatı ile donatılmıştır.
• Ayrıca VetBüs ve VetKabin kurumsal kimliğe uygun
olarak giydirilmiştir.
(*) Yalnızca VetBüs’te bulunan donanımdır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

• Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi Muhtarı
Süheyla Karadeniz twitter üzerinden VetBüs ve
VetKabin hizmeti talep etmiştir.
https://twitter.com/MuhtarKarademir
status/999206693425819648

Bilindiği üzere kuduz ve zoonoz hastalıklara karşı
mücadelede diğer kamu kurumlarının olduğu gibi
yerel yönetimlerin de önemli görevleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda; şehirlerin birer parçası olan sahipsiz
hayvanlardan kaynaklanabilecek muhtemel
sağlık risklerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde yerel yönetimler bu risklerin bertarafı
hususunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte olup
en yaygın olarak ise sahipsiz hayvan bakımevlerinde
aşılama ile iç ve dış parazitlere karşı antiparaziter ilaç
uygulamaları yapılmaktadır.
İstanbul ilinde 2008 yılında on sekiz adet olan
kuduz odak sayısı günümüzde sıfıra inmiştir. Proje
kapsamında gerçekleştirilen yerinde rehabilitasyon
uygulamaları ile kuduz hastalığı örneğinde görülen
azalmanın sürdürülebilir olması ve leptospiroz,
amibyazis, giardinazis, lyme, toksoplazmoz
gibi diğer zoonoz hastalık risklerinin azaltılması
öngörülmektedir.
Ayrıca VetBüs ve VetKabin’de görev yapan veteriner
hekimler vasıtasıyla bakımevlerini ziyaret edemeyen
vatandaşlarımız için hayvan hastalıkları, zoonoz
hastalıklar, hayvan bakımı ve refahı konularında
etkin bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.
Bu sayede hayvan bakımında gönüllü kişiler, yerel
hayvan koruma görevlileri ve diğer vatandaşlarımızla
artan iletişim sayesinde sahipsiz hayvanlarla
ilgili birçok konuda farkındalık oluşturulmaktadır.
Vatandaşlarımız ile sosyal medya hesaplarımızda
interaktif iletişim kurulmakta, memnuniyetleri
bildirilmekte ve talepleri alınmaktadır.

• Vatandaş iletişimi Facebook :

• Vatandaş iletişimi Twitter :

• Vatandaş iletişimi İnstagram:

www.skb.gov.tr
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VetBüs donanımında yer alan camlı ve hayvan
refahına uygun kafesler ile bakımevimizde yer
alan sahipsiz hayvanlar için yeni bir sahiplendirme
fırsatı sağlanmaktadır. Sahipsiz hayvan
popülasyonunun kontrolünde ve toplum sağlığında
önemli bir faktör olan hayvan sahiplenme
kültürünün yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
2016 yılı sonunda hizmete alınan VetKabin ve 2018
yılı başında hizmete alınan VetBüs vasıtasıyla
gerçekleştirilen yerinde rehabilitasyon çalışmaları
kapsamında ilimizin 39 ilçesinde görev icra
edilmiştir. Toplam 56 çalışmada 395’i aşılama
olmak üzere toplam 1.114 hayvana müdahale
edilmiş, 18 hayvan ise sahiplendirilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
Sahipsiz hayvan rehabilitasyonuna yönelik
çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20152019 Stratejik Planı Sağlık Hizmetleri Yönetimi
alanında yer alan “Sağlıkta Yaşam Kalitesinin
Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı
Sağlamak” stratejik amacı doğrultusunda
yürütülmektedir. Bu kapsamda; “Zoonoz
Hastalıklarla Etkin Mücadeleye Katkı Sağlamak”
toplum sağlığı açısından stratejik hedeflerimizden
bir tanesidir.
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PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
“Can Dostlarımız İçin Düştük Yollara” isimli projemiz
kapsamında VetKabin; bir araçla çekilen karavan
klinik olarak ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış
olup 154.580 TL bedelle İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bütçesinden karşılanmıştır.
VetBüs; İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel
İşletmeleri) Genel Müdürlüğüne ait 1997 model
bir otobüsün tarafımızca belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda tasarlanması ve aynı kurum
tarafından imalatıyla oluşturulmuştur.
İşletme bütçesi ise; proje uygulama sahasının
mesafesi, görevlendirilecek personel sayısı ve görev
yapılacak gün sayısı gibi birçok faktöre bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir.
Bu kapsamda her bir araçta; birer veteriner hekim,
veteriner teknisyen-tekniker, işçi personel ve
şoför olmak üzere toplam dört personel ile hizmet
verilmektedir. İlgili personel hayvan bakımevimizde
görev yapan personel olup, yerinde rehabilitasyon
çalışması gerçekleştirilecek günlerde ise VetBüs
veya VetKabin’de görev yapmaktadır.
Ayrıca şebeke elektriği bulunan çalışma alanlarında,
VetBüs ve VetKabin için şebeke elektriğinden
faydalanılmakta olup jeneratör kullanılmamaktadır.

Sağlıklı Çevre
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

Vektörlerle Kültürel Mücadele
PROJE ORTAKLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kumpanyanın
gösterimi için İstanbul iline bağlı ilçe milli eğitim
müdürlükleri, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile iş birlikleri
yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ
Halk Sağlığı Alanı; toplumun sağlık sorunlarını
belirlemeyi, bunları önlemeyi, ortadan kaldırmayı,
toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlar.
Bu kapsamda en önemli adım koruyucu sağlık
hizmetleridir. Bilindiği gibi koruyucu sağlık hizmetleri
kişiye yönelik ve çevreye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri olmak üzere 2’ye ayrılır. Kişiye yönelik
sağlık hizmetlerinde sağlık taramaları bilincinin
yerleşmiş olması örneğin meme kanserinde
kendi kendine meme muayenesini yapabilmek ne
kadar önemli ise çevreye yönelik koruyucu sağlık
hizmetlerinde de insan eliyle oluşturulabilecek vektör
kaynaklarını önlemek yüksek derecede önemlidir.

PROJENİN AMACI
Vektörlerle mücadele yöntemlerinden en önemlisi,
halk sağlığı alanının olmazsa olmazı kültürel
mücadeledir. Bu kapsamda vektörleri, vektör
kaynaklı bulaşıcı hastalıkları, vektörlerden korunma
yollarını, insan eli ile oluşturulan vektör üreme
kaynaklarını, bu kaynakların oluşumunu, ortadan
kaldırılmasının önemini görsel olarak anlatarak
halkın bilinç düzeyini arttırmak ve mücadeleye
katılımını sağlamak amacımızı oluşturmaktadır.

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz tarafından
sürdürülen Vektörlerle Kültürel Mücadele Hizmeti ile
vatandaşlarımızın vektörler hakkında bilinçlenmeleri
ve üreme kaynaklarının kontrol altına alınması ya da
ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
Kültürel mücadele kapsamında, Ağustos-Ekim
2017 tarihleri arasında 6 ilçede, sokak sokak, ev ev

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Erken yaşta vektör bilincinin yerleşmesi, daha sağlıklı
bir toplum ve daha sağlıklı bir çevre oluşturulması
için ağırlıklı olarak ilköğretim, ortaöğretim, lise ve
üniversite öğrencileri ile başlayarak toplumun tüm
kesimi hedef kitlemizi oluşturmaktadır.
www.skb.gov.tr
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83.371 hane ziyareti yapılarak sivrisinekler hakkında
bilgilendirmeler yapılmış, sivrisinek, karasinek ve
kene broşürü dağıtılmıştır.
Sivrisinek üreme kaynakları ve alınacak kişisel
tedbirleri anlatan kamu spotu hazırlanmıştır.
Mücadelenin en önemli yöntemlerinden biri
olan kültürel mücadele ile halkın bu konuda
bilinçlendirilmesi hedefiyle, vektörlerle mücadele
kapsamında çalışan personellerin katılımıyla
‘Vektörlerle Mücadele Kumpanyası’ meydana
getirilmiştir.
30 kişilik personelden oluşan Vektörlerle Mücadele
Kumpanyası Koro ve Ritim Grubu, tiyatro skeçleri ile
vektörlerle mücadeleye sanatsal olarak yaklaşmış
ve bu gösteriler kültür merkezleri, üniversiteler ve
çocuk yuvalarında sahnelenmiştir.
Vektörler, bulaştırdıkları hastalıklar ve alınacak
önlemleri anlatan skeçler çalışan personeller
tarafından yazılarak, yine personeller tarafından
sahnede icra edilmiştir.

Çalışan personellerin sözlerini yazdığı ve
bestelediği vektörleri konu alan şarkılar, biyosidal
ürün uygulayıcılarından oluşan ‘Vektör Korosu’
tarafından seslendirilmiştir. Ayrıca, biyosidal ürün
uygulayıcılarının sahada kullandıkları cihaz ve
ekipmanlarından bir ritim grubu oluşturulmuştur.
Motorlu pülverizatör cihazını davul, sivrisinek ışık
tuzağını zil, sırt pülverizatörünü trampet olarak
kullanarak Mehter Marşı, Üsküdar’a Gider İken ve
Diriliş gibi parçalara ritim ile eşlik edilmiştir.

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası – 2’den Vektörler
Ritim Grubu ritim parçalarını seslendirmektedirler.
Sahnede kullanılan sivrisinek, karasinek, fare ve
kene kostümleri Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü
tarafından hazırlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
2018 yılında İstanbul’da mevcut olan 168.048
kaynak, 922.958 kez kontrol edilmiş, 416.821 kez
uygulama yapılmıştır.
Bayrampaşa, Sultanbeyli, Tuzla ve Esenler
ilçelerindeki liselerde, Üsküdar Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
Biruni Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi
üniversitelerde, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kültür
merkezlerinde Vektörlerle Mücadele Kumpanyası
sahnelenmiştir. Planlı eğitim ve kültürel etkinlikler
kapsamında yapılan 52 gösteri ile toplamda 12.200
kişiye ulaşılmıştır.
İstanbul genelinde vektörlerle mücadele kapsamında
çalışan biyosidal ürün uygulayıcılarının vatandaşlara
yaptıkları ziyaretlerde broşürler, birebir görüşmeler
ve kumpanya gibi kültürel mücadele çalışmaları
ile vektörlerin üreme kaynakları konusunda
farkındalık oluştuğu görülmektedir. Bu farkındalık,
vatandaşlardan gelen vektörlerle mücadele
taleplerinin içeriğine de yansımaktadır.
2017 yılında 100 bin, 2018 yılında 350 bin broşür,
biyosidal ürün uygulayıcıları tarafından vatandaşlara
yüz yüze görüşmeler esnasında dağıtılmıştır.
Kültürel mücadele kapsamında 14.08.201701.12.2017 tarihleri arasında 7 ilçede 152 mahallede
vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler Piyade
ekiplerince gerçekleştirilmiştir.

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası – 2’den Vektörler
Korosu şarkılarını seslendirmektedir.
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Piyade ekipleri 151.877 haneyi ziyaret ederek
138.600 adreste kültürel mücadele, 7.882 adreste
fiziksel mücadele, 3.412 adet yeni sivrisinek üreme
kaynağı tespit edilmiştir. 2.881 adreste ise sivrisinek
mücadelesine yönelik uygulama yapılmıştır.

Aynı çalışma 26.03.2018-27.04.2018 tarihleri arasında
üç farklı ilçenin 37 mahallesinde tekrarlanmış,
74.371 hane ziyaret edilmiştir. Bu çalışmada 72.426
adreste kültürel mücadele 882 adres fiziksel
mücadele yapılmıştır. 1.554 adet yeni sivrisinek üreme
kaynağı tespit edilmiştir. 171 adreste ise sivrisinek
mücadelesine yönelik uygulama yapılmıştır.

Hastalık bulaştıran vektörlerle mücadele edilmesi,
halkın vektör varlığından kaynaklı rahatsızlıklarının
giderilmesi, vektörlerin üreme ve yaşam alanları
hakkında halkın bilgilendirilmesi, vektörlerin
taşıdıkları hastalıklardan korunma yolları, alınması
gereken tedbirler konusunda eğitim ve bilgilendirme
çalışmalarının devam etmesini planlamaktadır.

Kültürel Mücadele kapsamında Piyade ekiplerce
yapılan bu çalışma İstanbul’un bütün ilçelerinde
tamamlanana kadar devam ettirilecektir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası hem eğitici
hem de eğlendirici yönü ile çevre ve halk sağlığının
korunmasına yönelik gerçekleştirilmiş örnek bir
projedir. Vektörlerle Mücadele Kumpanyası, ulusal
kanalların ana haber bültenlerinde yer almıştır.
Sosyal medyada da birçok kanalda haber olarak
yayınlanmıştır.

Personelin ulaşım ve yemek masrafları ile kostüm
masrafları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Halk sağlığı açısından önemli olan vektör türleri
geçmişten günümüze varlığını sürdürmekte ve
hastalıkların yayılmasında rol oynamaktadır. Vektör
kaynaklı hastalıkların son yıllarda artış göstermesi
nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyada referans
alınan diğer kurumlar tarafından, hastalıkların
önlenmesi ve farkındalık yaratma adına yapılan
çalışmalar, bu kurumların programlarında ön sırada
yer almaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle
bütüncül mücadelede 2018 yılı eylem planı
projesi hazırlanmıştır. Hizmetin iyileştirilmesine
yönelik sorunların belirlenmesi ve çözüme
yönelik aksiyonların tanımlanması, aksiyonda yer
alacak sorumlu ve ilgili birimlerin belirlenmesi
ve aksiyonların tamamlanma süresi 1 yıl olarak
belirlenmiştir. Proje yönetimi, Sağlık Hıfzıssıhha
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü iş birliği
ile sürdürülmüştür.

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası – 1’den “Mağdurun
Sesi” adlı oyundan bir kare

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası – 1’den “Bay
Sivri’nin Psikolojik Muayenesi” adlı oyundan bir kare.

3 aylık süreçte;
• Anketler, iç ve dış paydaş çalıştayları,
• Dünyadaki trendlerin araştırılması ve Türkiye ve
İstanbul’daki mevcut durumla karşılaştırılması,
• İstanbul’da vektörlerle mücadele mevcut durum
analizleri,

Vektörlerle Mücadele Kumpanyası – 1’den “Evimize
İlaçlama Ekibi Geldi” adlı oyundan bir kare.

• İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesi,
• Eylem planı oluşturulması, adımları ile proje süreci
tamamlanmıştır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
İzmir
Büyükşehir Belediyesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE
ORGANİK TARIMI YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

PROJENİN AMACI
İzmir ili sorumluluk sahası içerisindeki ilçeler
ve bunlara bağlı köyler ile birlikte; uygun
ekolojik koşullara sahip alanlarda toprak ve
su kaynakları ile havayı kirletmeden; bitki,
hayvan ve insan sağlığını azami derecede
koruyarak,
tüm
gelir
gruplarının
tüketebileceği kaliteli sertifikalandırılmış
organik tarımsal üretimin yaygınlaştırılması
projesidir. Bu amaç çerçevesinde istihdam
olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin, bölge
ve İzmir’in sosyal kalkınmasına ivme
getirecek şekilde geliştirilmesine; bölgede
gelir kaynağı olan tarımda, organik üretimin
yaygınlaştırılmasına ve kırsal nüfusun
organik tarıma geçişinin teşvik edilmesine
katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda da;
organik üretim yapmak isteyen üreticide
bilinç
ve
istek
oluşturmak,
mesleki
bilgi/becerilerini
arttırmak,
örnek
uygulamaları oluşturmak, organik tarım
üreticilerinin
pazarlama
imkânlarını
geliştirmektir. Başka bir deyişle İzmir ili ve
ilçelerinde mevcut ve potansiyel organik
tarım üreticilerinin pazarlama imkânlarının
geliştirilmesine, bu kapsamda, arz ve talebin
buluşturulmasına katkıda bulunmak.

EKO PAZAR / KARŞIYAKA - BALÇOVA

PROJE İŞLEYİŞİ
Bilgilendirme toplantıları
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile
sözleşme yapılması
Toprak analizleri yapılması
Teorik Eğitim
Uygulamalı eğitim, danışmanlık ve
tarımsal girdi desteği
Tarladan Sofraya - Ekopazarda Buluşma

Organik üretime başlamış olan, teorik ve
uygulama eğitimler sonrasında üreticinin
pazarlama imkânlarını arttırması maksadıyla
IBB tarafından kurulmuş olan organik ürün
pazarlarında (EKO Pazar) her aşaması
kontrollü olan ürünün, kontrollü bir şekilde
denetlenerek
tüketici
ile
buluşması
sağlanmaktadır. Denetimler ETO (Ekolojik
Tarım Organizasyonu Derneği) standartları
çerçevesinde ETO personeli ve İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
denetçileri
ile
gerçekleşmektedir.
Gıda
Tarım
Ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünden gerektiği
noktalarda destek alınarak organik ürünün,
tüketici sofrasına en sağlıklı ve güvenli bir
şekilde ulaşması sağlanmaktadır.

Ekopazarlar (organik pazarlar) vasıtasıyla
organik ürün bilgisinin çocuklarda dâhil
olmak üzere yaygınlaştırılması bu suretle de
tüketici
eğitimleri
ve
tüketici
talebi
oluşturmasını sağlamaktır. Ek olarak bu
alanların sosyal ve kültürel buluşma
noktaları haline getirmektir.
Sonuç olarak; İzmir’in sahip olduğu uygun
ekolojik özellikler ve kırsal alanlardaki
sektörel yapı göz önüne alındığında, kırsal
bölgelerde sürdürülebilir tarım tekniklerinin
ve
bu
kapsamda,
organik
tarımın
geliştirilmesinin tarımsal ürünlerin kalitesini
arttırarak rekabet gücü kazandıracağı ve
hem üretici refahını hem de istihdam
olanaklarını ve yörenin gelir düzeyini
artıracağı öngörülmektedir.

PROJENİN AMACI
İzmir ili sorumluluk sahası içerisindeki ilçeler ve
bunlara bağlı köyler ile birlikte; uygun ekolojik
koşullara sahip alanlarda toprak ve su kaynakları ile
havayı kirletmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını
azami derecede koruyarak, tüm gelir gruplarının
tüketebileceği kaliteli sertifikalandırılmış organik
tarımsal üretimin yaygınlaştırılması projesidir.
Bu amaç çerçevesinde istihdam olanakları ve
gelir getirici faaliyetlerin, bölge ve İzmir’in sosyal
kalkınmasına ivme getirecek şekilde geliştirilmesine;
bölgede gelir kaynağı olan tarımda, organik üretimin
yaygınlaştırılmasına ve kırsal nüfusun organik tarıma
geçişinin teşvik edilmesine katkıda bulunmaktır. Bu
doğrultuda organik üretim yapmak isteyen üreticide
bilinç ve istek oluşturmak, mesleki bilgi/becerilerini
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İzmir İli ve İlçelerinde Organik
Tarımı Yaygınlaştırma
arttırmak, örnek uygulamaları oluşturmak,
organik tarım üreticilerinin pazarlama imkânlarını
geliştirmektir. Başka bir deyişle İzmir ili ve ilçelerinde
mevcut ve potansiyel organik tarım üreticilerinin
pazarlama imkânlarının geliştirilmesine, bu
kapsamda, arz ve talebin buluşturulmasına katkıda
bulunmaktır.
Eko-pazarlar (organik pazarlar) vasıtasıyla organik
ürün bilgisinin çocuklarda dâhil olmak üzere
yaygınlaştırılması bu suretle de tüketici eğitimleri ve
tüketici talebi oluşturmasını sağlamaktır. Ek olarak
bu alanların sosyal ve kültürel buluşma noktaları
haline getirmektir.
Sonuç olarak; İzmir’in sahip olduğu uygun ekolojik
özellikler ve kırsal alanlardaki sektörel yapı göz
önüne alındığında, kırsal bölgelerde sürdürülebilir
tarım tekniklerinin ve bu kapsamda, organik tarımın
geliştirilmesinin tarımsal ürünlerin kalitesini artırarak
rekabet gücü kazandıracağı ve hem üretici refahını
hem de istihdam olanaklarını ve yörenin gelir düzeyini
artıracağı öngörülmektedir.
Proje ile hem tarımın yoğun olarak uygulandığı ve
kırsal alanların yoğun olduğu ilçelerinde tarımsal
verimliliği artıracak hem de diğer sektörlerin (örneğin
agroekoturizm, bölgeye özgü ürünlere dayalı günlük
turizm, kaplıcaya dayalı sağlık turizmi, el sanatları)
gelişimini destekleyecek nitelikte olması bakımından,
kalkınmanın bir aracı olarak organik üretimin
yaygınlaştırılması önerilmektedir.
PROJE ORTAKLARI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili ilçe belediyeleri.
PROJE SÜRECİ
Proje alanındaki çalışma süreci aşağıdaki gibidir.
Projeye katılım için alınan başvurular; yürütülecek
faaliyetin proje amaçlarına hizmet etmesi için bazı
kriterlere (başvurulan mahallin sosyoekonomik
durumu, kişinin gelir seviyesi, üretilen ürünün
bölgede yayılma potansiyeli, aynı bölgedeki yoğunluk,

bir yıllık sertifikasyon tutarının ilk iki yıl
Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi
planlanmıştır. Buna ek olarak organik üretime
başlamak isteyen üreticilere, başlangıç yılı olan
ilk yıl; tohum, ilaç ve gübre proje kapsamındaki
üreticilere ücretsiz olarak Büyükşehir bütçesinden
alımı yapılmak suretiyle ücretsiz dağıtımı
yapılacaktır.
Teorik Eğitim: Projenin diğer bir aşamasında
da üreticilere temel ürünlerde ya da o bölgenin
ürünlerine yönelik ekim, dikim, hasat, hastalık
ve zararlılarla mücadele yöntemleri gibi konular
başta olmak üzere organik tarımın yöntemlerini de
içeren teorik eğitimler de verilecektir.

kişinin tarım faaliyetindeki tecrübesi, kişinin liderlik
özelliği, vs.) göre değerlendirilmektedir. Bunlara
ek olarak; köylerin birbirine yakınlığı, ürün
deseninin çeşitliliği, üretim yapılacak alanların
büyüklüğü de göz önünde tutulmaktadır.
Bu değerlendirme sonucunda; projenin hedef
grubunun İzmir ili ve ilçelerindeki kırsal alanlarda
yaşıyor olmak, çevre dostu üretime istekli
olmak, tarım üreticisi ise sertifikalı üretim
yapmıyor olmak gibi şartları karşılıyor olması
gerekmektedir. Seçimde gençlere, kadınlara
öncelik verilmektedir.
Bilgilendirme Toplantıları: Eğitimlere,
organik üretim yapmak isteyen üreticilerin
organik tarıma geçişlerini ve ilgilerini sağlamak
maksadıyla, bilgilendirme toplantıları ile
başlanmaktadır. Toplantılarda üreticilerin, organik
tarımın getirileri ve geçiş süreci konusunda
bilgilendirilmeleri sağlanır. Üreticilerin seçim
kriterleri belirlenerek istekliler arasından seçildiği
için, gerekli görüldüğü durumlarda da ilave
birkaç bilgilendirme toplantısı yapılabilecektir.
Bu sürecin sonunda, organik üretim yapmak
isteyen üreticilerin tespiti tamamlanmış olup bilgi
düzeylerini ölçme amaçlı ön test uygulanır.
Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile
Sözleşme Yapılması: Bu aşamada, üreticilerin
belirlenen kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna
başvuru yapmaları ve grup olarak projelendirilerek
sözleşme imzalamaları organize edilecektir.
Grup oluşturulması sonucu birim üreticiye düşen
sertifikasyon ücretinde önemli azalma olmasından
hareketle, üreticiyi desteklemek üzere, üreticinin

Uygulamalı Eğitim ve Danışmanlık: Projenin
son aşamasında uygulamalı eğitimlere ve
akabinde teknik danışmanlık hizmetinin
verilmesine başlanması planlanmaktadır. Bu
süreçte, hazırlık aşamasında oluşturulan üretim
planlaması kapsamında, üreticilere yetiştirecekleri
ürün ile ilgili ekim, dikim, hasat yöntemleri
uygulamalı olarak gösterilecek ve her aşamada
danışmanlık hizmeti verilecektir. Uygulamalı
eğitimlerde kursiyerlere organik bitki koruma
ilaçları, organik gübre ve çeşitli ürün fide ve
tohumlarının da dağıtımları yapılacaktır.
Ancak tüm bu çalışmalar öncesinde organik
üretim yapmak isteyen üreticilerin üretim
alanlarından toprak örnekleri tarafımızca alınarak
laboratuvarımızda analizleri ücretsiz yaptırılmış
olup organik üretime uygun gübreleme önerisi
yapılmaktadır.
Tarladan Sofraya-Eko-pazarda Buluşma:
Organik üretime başlamış olan, teorik ve
uygulama eğitimler sonrasında üreticinin
pazarlama imkânlarını artırması maksadıyla
İBB tarafından kurulmuş olan organik ürün
pazarlarında (eko-pazar) her aşaması kontrollü
olan ürünün, kontrollü bir şekilde denetlenerek
tüketici ile buluşması sağlanmaktadır. Denetimler
ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)
standartları çerçevesinde ETO personeli ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi denetçileri ile
gerçekleşmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğünden gerektiği noktalarda destek
alınarak organik ürünün, tüketici sofrasına
en sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşması
sağlanmaktadır.
www.skb.gov.tr
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

Projenin yaygın etkisi sonucu, İzmir ilinin diğer

Proje boyunca uygulanacak faaliyetler ve projenin
yaygın etkisi sonucunda, bölgede organik tarım ve
verimliliği artırıcı diğer yöntemlerin geliştirilmesine
katkıda bulunulmuş olunacaktır. Artan verimlilik, iç
ve dış pazarda elde edilen rekabet gücü, sektörün
genişleyerek istihdam olanakları ve gelir düzeyinin
daha da artmasına imkân verecektir. Bunun yanı sıra,
sektörün diğer sektörlere ivme getirmesi sonucu bu
durum, bölgedeki turizm ve ilgili diğer sektörlerde
de yaşanabilecektir. Bölgenin sosyoekonomik
kalkınması, İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasına
katkıda bulunacaktır. Çevre ve doğal kaynakların
sürdürülebilirliği ve insan sağlığı açısından, halkın
yaşam standardına da katkıda bulunulmuş olacaktır.
Organik tarımın ilk başladığı il olan ve günümüzde de
organik tarımın “başkenti” olarak adlandırılan İzmir’de
kırsal alanda üretici desteklenerek üretici-tüketici
buluşması sağlanacaktır.

yaygınlaşacaktır. Böylece İzmir’de çevre ve doğal

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ve
Balçova ilçelerinde kurulmuş olan ve organik tarım
üreticilerinin pazarlama imkânlarının geliştirilmesine
katkısı olan ekolojik pazar yerinin (eko-pazar) arz
ve talebin buluşturulmasına katkıda bulunulmuş
ve markalaşması sağlanarak potansiyel organik
üreticilere ve müşterilere tanıtılmış, üreticilerin
pazarda yer alması sağlanmış, organik ürüne olan
talep artırılmaya çalışılmıştır.

ve teknik danışmanlık” yetki, görev ve sorumluluk

Ek olarak; İzmir ve ilçelerinde organik tarımın
yaygınlaşması, özellikle eko-turizmi destekleyerek
bölgenin turizm çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda
bulunacaktır. Bölgede organik ürünlerin artması,
organik tarıma dayalı sanayin gelişmesine de ivme
sağlanacaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
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bölgelerindeki kırsal alanlarda da organik tarım
kaynaklar ve bu kapsamda tarım alanları ve su
havzalarının korunmasına ve sürdürülebilirliğine
katkıda bulunulacaktır.
Bu suretle organik tarımın yaygınlaşması, insan
sağlığı koşullarını iyileştirerek yaşam standardına
katkıda bulunacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
İzmir İli ve İlçelerinde Organik Tarımı Yaygınlaştırma
Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019
Stratejik Planı çerçevesinde “Doğa ile bütünleşik
sistemlerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının özendirilmesine ilişkin genel eğitim
kapsamında;
5216 s. K. M.7/ek fıkrası
5393 s. K. M.14
5262 s K.
2872 s. K. Yasal dayanaklarıyla gerçekleştirilmiştir.

İzmir ili ve İlçelerinde Organik Tarımı Yaygınlaştırma
Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı bütçesi ile
gerçekleştirilmiştir.

Sağlıklı Çevre
Kadıköy
Belediyesi

Bütüncül ve Katılımcı
İklim Eylemi
paydaşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmaktır.
Projenin temel paydaşları Belediye çalışanları, Kadıköy
Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, Kadıköy
mahalle muhtarları, gençler ve çocuklar başta olmak
üzere Kadıköy sakinlerini içermekle birlikte esasen
Kadıköy’de yaşayan ve/veya Kadıköy için çalışan ve iklim
değişikliğinden etkilenen herkesi kapsamaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kent Konseyi, Türkiye
Avrupa Vakfı
PROJE SÜRECİ
Faaliyet 1: Kadıköy Belediyesi karbon emisyon
hedeflerini revize etmek ve yeni hedeflere göre faydamaliyet analizi yapmak.

PROJENİN AMACI
15 Eylül 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan ve
12 ay sürecek olan projenin genel hedefi; Kadıköy
Belediyesinin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya
yönelik çabalarını Belediye personeli ve Kadıköy
sakinlerinin aktif katılımını önceleyen katılımcı bir
perspektifle, küresel ve AB düzeyi strateji ve yöntemleri
dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektir.
Projenin özel hedefleri ise şöyledir: (1) İhtiyaç temelli
sürdürülebilir planlar geliştirmek, (2) Kadıköy sakinleri
arasında sürdürülebilir bir yerel sahiplenme platformu
oluşturmak ve (3) 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik
sürdürülebilir bir eğitim programı geliştirmek suretiyle;
iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı dirençli
hale gelmesinde Kadıköy Belediyesinin kapasitesini
arttırmak ve özellikle gençler ve çocuklara odaklanarak,
Belediyenin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinde

Kadıköy Belediyesinin kurumsal kapasitesinin
iyileştirilmesi ve ihtiyaçlar, temelli hedefler belirlenmesi
amacıyla ve de Paris İklim Anlaşması’nın yeni
hedefleri doğrultusunda projenin ilk aşamasında
Kadıköy Belediyesinin karbon emisyon hedefleri, iklim
değişikliğinin etkilerini azaltmak yolunda atılmış olan
adımları pekiştirmek için “Sürdürülebilir Enerji Eylem
Planı ve İklim Değişikliği Adaptasyon Stratejileri” projenin
genel hedefi dahilinde tekrar gözden geçirilmiştir.
Belediye çalışanları ve uzmanların birlikte yürüttüğü
çalışmalarla revize edilen yeni hedeflere göre bir faydamaliyet analizi yapılmış, planın uygulama aşamasında
vatandaşların daha aktif katılımını sağlayacak şekilde
çevresel, ekonomik ve sosyal eylemlerin bir ön
değerlendirmesi yapılmıştır.
Faaliyet 2: Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı
hazırlamak ve tamamlamak.
Revize edilen karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda;
Kadıköy Kent Konseyinin aktif katılımı ile Kadıköy
Belediyesi, konunun uzmanı personeller ve iklim
değişikliği konusunda uzman akademisyenlerden oluşan
72 kişilik ekibin iş birliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim
Değişikliği Stratejisi ve Faaliyet Planı Taslağı hazırlanarak
yol haritası çıkarılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Faaliyet 3: 3 hafta süren 2 tur Katılımcı İklim Değişikliği
Eylem Planı danışma toplantıları düzenlemek.

katılımı ile Kadıköy’de iklim değişikliğinin etkilerini
azaltmaya yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim
Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, Danışma
Toplantıları aracılığıyla Kadıköy halkı ile tartışılmıştır.
Danışma toplantıları, 2 tur halinde ve 3 hafta sonu
boyunca, 30 yaş üzeri 150 kişi ve 18-29 yaş aralığındaki
150 kişinin katılımıyla organize edilmiştir. Danışma
toplantıları esnasında katılımcılar iklim değişikliği
konusunda eğitilerek olası senaryolar ve gerekli
eylemler hakkında bilgilendirilmiş ve katılımcıların
‘Taslak Plan’a ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.

Öncelikle Belediye birimlerinin ve ilçenin sera gazı
emisyonları hesaplanarak 2030 yılı senaryolarına göre
%40 azaltım hedeflerine ulaşma ve iklim değişikliğinin
etkilerini azaltma projeleri yanında iklim değişikliğine
adaptasyon için faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları
tamamlanmıştır. Bu faaliyetler içinde yer alan birçok
hedef doğrudan veya dolaylı olarak, sadece çevresel,
ekonomik ve sosyal açıdan değil aynı zamanda insan
sağlığı üzerinde olumlu etkide bulunacaktır. Özellikle
şehirlerde yaz aylarında yaşanan ‘kentsel ısı adası’
etkisinin ve hava kirliliğinin azaltılması ile öncelikle
kırılgan nüfusun korunması sağlanmış olacaktır. Bunun
yanı sıra aşırı yağışlar, seller, taşkınlar ve kuraklık etkisi
de kentlerde maddi hasarlara ve salgın hastalıklara
sebep olabilmektedir. Bu etkilerin azaltılması ve halk
sağlığının korunması için akademisyenler, STK’ler,
Kadıköylüler ve Belediyenin uzman personelleri ile
oluşturulan Kadıköy İklim Eylemi ve Adaptasyon Planı
ile gelecek nesillere yaşanabilir, sürdürülebilir, ekolojiye
duyarlı ve iklim değişikliği etkilerine dirençli bir Kadıköy
bırakmak amaçlanmaktadır.

Faaliyet 4: 21 muhtarı plan sürecine dahil etmek.
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve
Eylem Planı Taslağı, Kadıköy Kent Konseyi aracılığıyla
Kadıköy mahalle muhtarlarına tanıtılmıştır. Ardından
muhtarların görüş ve önerilerine sunulacaktır. 2. kez
düzenlenecek toplantıda muhtarlara mahallelerinde
iklim değişikliğine dayanıklılığı ve farkındalığı artırmak
için kullanılabilecek materyaller konusunda ihtiyaçları
sorulacaktır. Plana dair görüş ve önerilerin bir
araya getirilmesini müteakip, bir iletişim stratejisi
geliştirilecektir. Muhtarlar, İklim Değişikliği Elçileri
hakkında bilgilendirilerek, elçiler ile muhtarlar arasındaki
olası iş birliği yolları ‘İletişim Stratejisi’ne dahil edilecektir.
Faaliyet 5: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği
Stratejisi ve Eylem Planı’nı nihai hale getirmek ve
yaygınlaştırmak.
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve
Eylem Planı Taslağı’na dair toplanan görüş ve öneriler,
uzman ekibin kilit paydaşlarla yeniden bir araya geleceği
toplantıda değerlendirilecek ve plana dahil edilecektir.
Nihai hale getirilen plan, Kadıköy Belediye Meclisi
onayına sunulacaktır.
Faaliyet 6: Özel bir eğitim programı ve eğitim kitapçığı
geliştirmek.
3-6 yaş çocuklar için sürdürülebilir “Okul Bahçemde
Dünya” eğitim programı geliştirilmiş, Kadıköy’deki resmi
ve özel 100 anaokulundan gelen temsilci öğretmenlere,
eğitmen eğitimi verilerek 4.000 çocuğa ulaşılmış, böylece
iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmaları
sağlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Kadıköy Belediyesi, Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi
Projesi ile küresel ve AB düzeyindeki strateji ve
yöntemleri dikkate alarak, Kadıköy sakinlerinin aktif
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Proje kapsamında gönüllü katılımlar ile ortaya çıkan
Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Çalışma Grubu ve
ilçemizdeki muhtarların iş birliği ile bir iletişim stratejisi
belirlenmiştir. Elçilerin önce kendilerinde, sonra aileleri,
apartmanları, sokakları ve mahallelerindeki iklim
değişikliğini önleme çabalarında muhtarlar ve Belediye
ile ortak bir çalışma içinde olmaları hedeflenmiştir. Bu
iletişim metodolojisi ile en küçük birimden ilçe ölçeğine
kadar farkındalık yaratmak ve iklim değişikliğinin insan
sağlığı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerden en hızlı
şekilde haberdar olup, gerekli iyileştirme/müdahale
çalışmalarını yürütmek hedeflenmiştir. Bu çalışmalara
örnek olarak yaşlı ve hasta insanların aşırı sıcak günlerde
ya da hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde sokağa
çıkmamaları yönünde uyarılmaları örnek gösterilebilir.
Projenin bir ayağı olan 3-6 yaş çocuklar için
sürdürülebilir “Okul Bahçemde Dünya” eğitim programı
kapsamında 100 anaokulundan gelen öğretmenlere,
eğitmen eğitimi verilerek toplamda ilçemizde 4.000
anaokulu öğrencisi iklim değişikliği konusunda
bilinçlendirilmiştir. İçerisinde iklim değişikliği, toprak,
atık, su, hava konusunda teorik bilgiler; yağmur suyu
hasadı, kompost yapımı ve tohum topu yapımı gibi
öğrencilerin ilgisini çekecek 11 adet etkinlik içeren
“Okul Bahçemde Dünya” eğitim modülünün öğrencilere
aktarılması ile çevre, atık, iklim, enerji konularında
duyarlı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Stratejik Hedef 3: Kentleşme ve iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler
geliştirmek.
• Enerji tüketim miktarı yüksek olan Belediyemize ait
açık ve kapalı alanlarda verimliliği artırıcı projeler
hazırlanarak uygulanması,
• 2019 yılı sonuna kadar Belediye Başkanları
Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında ilçenin
sera gazı salımı hesaplama çalışmaları yapılması,
• "Yeşil Bina Tasarım ve İnşaat Kriterleri" ve "Yeşil
Yerleşme Kriterleri Kılavuzu" ve "Başkanlar
Sözleşmesi" belgelerinde belirtilen konuların tatbikata
konması için somut adımlar atılması ve planlama
yapılması,
• Enerji tasarrufu sağlayacak, solar panelli sistemlerin
kullanılması ile hizmet birimlerinde yenilenebilir enerji
kaynak kullanım miktarının arttırılmasına yönelik
proje hazırlanması.
Stratejik Hedef 4: Kurumsal kaynak (enerji, doğal
kaynak ve sarf malzeme tüketimlerini) yönetim
kültürünü geliştirmek ve tüketimlere yönelik çevreci
tedbirleri almak.
• Her yıl kurumsal sera gazı salınımlarının
hesaplanması,
• Doğal kaynaklarımızın korunması amacıyla kişi
başına düşen tüketimlerin 2019 yılı sonuna kadar %10
azaltılması için çalışmalar yapılması.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Belediyemiz, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 2013)
kapsamında finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği
Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’na
Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile “Kadıköy Belediyesi
Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and
Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)”
projesi ile başvurarak hibe almaya hak kazanmıştır.
Toplam bütçesi 57.329,58 avro olan projenin Merkezi
Finans ve İhale Birimi ile 29 Mayıs 2017 tarihinde
imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında 49.888,20
avrosu hibe alınarak, 7.441,38 avrosu Kadıköy Belediyesi
tarafından eş finansman olarak karşılanmaktadır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş ve İlçeleri Atık Su
Arıtma Tesisleri

(Türkiye’nin En Büyük Atık Su Arıtma Tesisleri)

Büyükşehir Belediyesi, müşavir firma olarak WYG
International Danışmanlık Ltd. ve GWK Consult
konsorsiyumu ve Yüklenici firma olarak da Ergotem
S.A.-Yılmazer AŞ-KMB Metro Ltd. iş ortaklığı
bulunmaktadır.
PROJE SÜRECİ
Kahramanmaraş Atık Su Arıtma Tesisi, Onikişubat
İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Gayberli mevkiinde yaklaşık
243 dönümlük alan üzerinde yapılması planlanmıştır.
Proje alanı, Kahramanmaraş-Kayseri çevre yoluna
600 m Aksu çayına ise 1.200 m mesafededir. Bu proje
ile Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin atık suları,
130.000 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi ile
arıtılması planlanmıştır. Ayrıca Pazarcık ilçesi 11.000
m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi, Afşin ilçesi
10.225 m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi ve
Türkoğlu ilçesi 3.610 m³/gün kapasiteli atık su arıtma
tesislerinin inşaat yapımı tamamlanmış ve bölümler
arası şebeke döşeme çalışmalarının ardından kirli
sular atık su arıtma tesisine alınarak arıtılmaya
başlanmıştır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atık Su
Arıtma Tesisi’nin arıtma prosesleri 3 aşamalı olarak
yapılmıştır;
PROJENİN AMACI
Proje kapsamında içme suyu şebekesindeki
kaçakların önlenmesi ve içme suyuna karışan
kirleticilerin engellenmesi sağlanacaktır. Bu
sayede halk sağlığını tehdit eden su ve atık su
şebekelerinden kaynaklı unsurların asgari düzeye
indirilmesi amaçlanmaktadır. Atık Su Arıtma Tesisi
2033 yılına kadar 1.178.571 eş değer nüfus oranında
Kahramanmaraş’ın atık sularının arıtımını sağlayacak
şekilde planlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Projenin paydaşları olarak Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB
Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş
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1. Ön Arıtma: Izgaralar, Pompa İstasyonu, Kum
Tutucu
2. Biyolojik Arıtma Ünitesi: Biyolojik Nütrient
Giderimi
3. Çamur Üniteleri: Çamur Yoğunlaştırma, Çamur
Stabilizasyonu, Çamur Susuzlaştırma, Çamur
Kurutma
Atık su arıtma tesisi ana üniteleri; kaba ve ince
ızgara, kum ve yağ tutucular, ana pompa istasyonu,
ilk çökelti tankları, anaerobik arıtım üniteleri, uzun
havalandırmalı aktif çamur sistemi, son çökeltim
tankları, çamur geri devir ve susuzlaştırma tesisleri,
anaerobik çamur çürütücüler ve ilgili birimler, koku
giderim ünitesi.

Arıtma tesisi; klasik, aktif ve çamur sistemi olarak
dizayn edilmiştir. Ön arıtma ve çökeltme tankları,
koku arıtma üniteleri (biyofiltre), azot giderimi
denilen ileri biyolojik sistem olarak tarif edilen
nitrifikasyon/denitrifikasyon işlemleri, çamur
susuzlaştırma, çamur çürütücülerini de (digester)
içeren çamur stabilizasyon işlerini kapsamaktadır.
Bugün itibarı ile Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu
ilçelerimizdeki atık su arıtma tesislerinin yapımı
tamamlanmıştır. Elbistan ilçesi atık su arıtma tesisi
İPA kapsamında fizibilite çalışmaları devam etmekte;
Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak
ilçelerimizin atık su arıtma tesisleri, fizibilite ve proje
aşamasında çalışmalar devam etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Atık su arıtma tesisinin faaliyete geçmesi şehrimiz ve
bölgemizin çevre korumasına önemli derecede katkı
sağlamıştır. Atık su arıtma tesisi ile birlikte herhangi
bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Sır Barajı’na
dökülen atık sular temizlenerek barajların hem su
kalitesi korunmuş hem de ömrü uzatılmıştır.
Su kütlelerini tehdit eden en önemli etkenlerden
birisi ötrofikasyon (Ötrofikasyon; herhangi bir
büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler
olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin
büyük oranda çoğalması sonucu plankton ve alg
varlığının aşırı şekilde artmasıdır. Bu durum suda
çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su
ekosisteminin ölümüne neden olabilir. Ötrofikasyonu
oluşturan azot ve fosfordur. Bu iki elementin önemli
kaynağı ise kanalizasyon sularıdır. Azot (N) ve Fosfor
(P). Giderimli aktif çamur sistemi ile enerji üretimi
sağlayan anaerobik çamur çürütücü ve koku giderimi
sağlayan koku giderim ünitesi ilaveli ileri biyolojik
arıtma tesisi sayesinde kanalizasyon sularındaki
elementler bertaraf edilerek, deşarjı sağlanmış
ve su kütlelerindeki ötrofikasyon da önlenmiştir.
Arıtılan suyun, içme suyu alınabilecek ortamlara
deşarj edilmesi ile şehir genelinde ileri düzeyde çevre
koruması sağlanmıştır.

Sağlığına Zarar Vermeden Arıtılması ve Deşarj
Edilmesini Sağlamak. Su Kaynakları ve Su
Havzalarının Kirlenmesini Önlemek.
14.1 Şehrin yararlandığı su kaynaklarının ve su
havzalarının korunmasını sağlamak.
Hedef 8.3 İlçe merkezlerimizin atık su arıtma tesisi
yapım işlerini başlatmak.
8.3.1. İnşaatı devam eden Pazarcık, Türkoğlu ve
Afşin ilçelerinin atık su arıtma tesislerini 2015 yılı
içerisinde tamamlayarak işletmeye almak.
8.3.2 Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin atık
su arıtma tesisi ihalesini yaptırarak 2015 yılı
içerisinde inşaatını başlatmak.
8.3.3 Elbistan atık su arıtma tesisi fizibilite
çalışmalarını tamamlattırılarak IPA kapsamında
yapım ihalesini gerçekleştirmek.
8.3.4 Göksun, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit ve
Nurhak ilçelerine Atık su Arıtma Tesisi Fizibilitesi
ve kesin projesini tamamlayarak inşaatını
başlatmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
49.000.000 Avro bütçeli Atık Su Arıtma Tesisleri
Projesi'nin finansmanın %85’i IPA fonu, %6’sı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve %9’u ise
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Büyükşehir Belediyemizin ve KASKİ’nin
(Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi) 20152019 Stratejik Planı'nda aşağıdaki amaç ve hedefler
yer almaktadır.
Stratejik Amaç 14 Atık Suların Çevre ve İnsan
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Karesi
Belediyesi

Karesi Prestij Caddeleri
Kentsel Yaşam Alanlarının
Planlanmasında Vatandaş Odaklı
Yaklaşım ve Yönetişim
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında katılımcılık ve
yönetişim uygulamaları, vatandaş odaklı yaklaşımın
temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda yerel halkın
o bölgeyi ilgilendiren yatırım ve altyapı çalışmaları
konusunda düşüncelerinin alınması, katılımcı
demokrasi anlayışıyla ihtiyaçların belirlenmesinde
alınacak kararlara yön vermesi ve uygulamaları
benimsemesi o bölgedeki yönetişimin etkin olduğu
sonucunu ortaya koyması amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Prestij Cadde projesi, Karesi Belediye Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Proje ortağı
bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Caddeler ve sokaklar kent kültürünün ve ticari
hayatın en canlı örneklerinin sergilendiği kentsel
yaşam alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal,
kültürel ve ticari yönden çeşitli kullanımlara sahip
olan caddeler, özellikle rekreasyon odaklı işlevleri
açısından büyük önem taşımaktadır. Caddeler ve
sokaklar tek başına veya bütünün bir parçası olarak
toplumsal yaşam içerisinde en yoğun kullanılan
alanlardandır. Kent yaşamında caddeler ekonomik
işlevlerinin yanı sıra kültürel kimlik, kent kimliğinin
oluştuğu, geliştiği ve yansıtıldığı mekânlardır. Bu
bağlamda işlevselliğini kaybetmeye yüz tutmuş
caddelerin, günümüz koşullarına göre yeniden
düzenlenmeleri ve sürdürülebilir bir bakış açısı ile
kente kazandırılması hedeflenmiştir.
Yapılan rekreasyon çalışmalarının yerindeliğinin ve
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Prestij Caddeleri uygulamasına konu olan caddelerde
yerleşik bulunan esnaf ve caddeyi kullanan
vatandaşlara, caddenin aktif kullanıldığı gün ve
saatlerde basit, rastgele örnekleme yöntemi ile anket
uygulanarak cadde ile ilgili talep, fikir ve sorunları
sorulmuş, araştırma sonucunda yapılan analiz ile
beklenen uygulama çerçevesi oluşturulmuştur.
Analiz sonuçları Belediyemiz ilgili birimlerine
sunulmuş, bölgede hizmet veren mimar, mühendis
ve müteahhitler ile toplantılar gerçekleştirilerek fikir
teatisinde bulunulmuştur.
Çalışma içerisinde Prestij Caddeleri uygulamasına
konu alan caddelerde yapılan araştırmalar ele
alınarak veri toplama aracı olarak uzman görüşü
alınmış ve geçerlik, güvenilirlik çalışması yapılmış
12 soruluk anket kullanılmıştır. Sorularda; cadde
ışıklandırmasından memnuniyet düzeyi, caddede araç
park alanı sağlanmasının gerekliliği, kaldırımların
genişletilmesi talebi, caddedeki kaldırımların
yeterlilik durumu ve caddedeki altyapıdan
memnuniyet durumu yer almaktadır.
Caddede değişiklik yapılırken memnuniyet durumunu
ölçmeyi hedefleyen sorularda var olan uygulamanın
devam ettirilmesi ya da değiştirilmesi gerekliliğinin
halkın nezdinde görülmesi amaçlanmıştır. Bu
noktada %70 gibi önemli bir çoğunluğun var olan

civarı, Yeşilli Caddesi, Yaymacılar Caddesi, Çankaya
Sokak, 1. Çankaya Çıkmazı, Mekik Sokak, Tevfik
Sağlam Paşa Sokak, Bankalar Sokak, Toygar
Mahallesi Şehit Mustafa Dinçer Caddesi daha
estetik görünüm kazanmaları amacıyla dokuya
uyumlu aydınlatma sistemleri, sokak ve cadde
duvarlarında sanatsal çalışmalar; çevre esnafın

uygulamadan memnun olmadığı görülmüş ve proje
uygulamaya konulmuştur.
Medeniyetin özünü oluşturan şehrin sosyal, kültürel
ve mekân olarak daha yaşanabilir kılınması için
Belediyemiz Prestij Projesi kapsamında; Erbakan
Meydanı, Yıldırım Cami civarı, Şeyh Lütfullah Cami

Caddenin Görünümü Hakkında Görüşler-Kavram Haritası

Caddenin nasıl bir görünüme kavuşmasını istediniz?

Nostaljik

Temiz
Modern

Kullanışlı

Işıl Işıl

Sanatsal

Yağmurda yürünebilir - Altyapısı sağlam

Yeşillendirilmiş - İyi Peyzajlı

hareketliliğini sağlamak amacıyla ışıklı zemin
uygulaması ve dekoratif antik taş döşemesi
yapılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri kent ve
ikamet bölgesi ile etkileşimi, günümüz dünyasında
önem kazanmıştır. Kent planlaması, estetik,
kullanışlılık, mimari gibi alanların insan-çevre
etkileşimi boyutuyla değerlendirilerek “kentli
kentini inşa etmeli” anlayışıyla çok disiplinli olarak
yeniden ele alınması gerekmektedir. Projemiz
ile insanların yaşadıkları bölge ile ilgili görüş
bildirmeleri ve bu görüşlerin yönetim aktörleri
tarafından değerlendirilmesi, insanların yaşadıkları
şehre yabancılaşmasının önüne geçilerek; kenti

Örnek
Cadde

Alışverişe Uygun - Geniş Kaldırımlı

sahiplenme, aidiyet bilinci duygularının gelişimine
katkı sağlanmıştır.
Kaybedilmeye yüz tutmuş caddelerin, günümüz
koşullarına göre yeniden düzenlenmeleri
sağlanmış ve sürdürülebilir bir bakış açısı ile kente
kazandırılmıştır.
Yapılan rekreasyon çalışmalarının yerindeliğinin
ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında katılımcılık
ve yönetişim uygulamaları, vatandaş odaklı
yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Bu
kapsamda yerel halkın o bölgeyi ilgilendiren
yatırım ve altyapı çalışmaları konusunda
düşüncelerinin alınması, katılımcı demokrasi
anlayışıyla ihtiyaçların belirlenmesinde
alınan kararlara yön vermesi ve uygulamaları
benimsemesi o bölgedeki yönetişimin etkin
www.skb.gov.tr
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olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
Gerek kent konseyleri gerekse de diğer yönetim
unsurları yoluyla halk oylaması, anket, halk
meclisleri, danışma kurulları, dilekçe, sivil toplum
kanallarını kullanarak etkin katılım sağlanmaya
çalışılmıştır.
Halk ve esnaf tarafından memnuniyetle
karşılanan uygulama sayesinde sağlıklı bir
çevre için kaldırımlar genişletilerek yaya trafiği
rahatlatılmış, araçların park etmeleri önlenmiş,
yer ışıklandırmaları ile caddeye modern bir hava
katılarak Karesi’nin çehresi değiştirilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nda
kentsel/mekânsal gelişim alanında;
Stratejik Amaç; A2SA3 Yaşam mekânlarının
kalitesini iyileştirmek.
Stratejik Hedef; A2SA3SH4 Karesi içinde güvenli
ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlamaya yönelik
çalışmalar yapmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansmanı Karesi Belediyesi tarafından
sağlanıp, bütçesi 2.300.000,00 TL’dir.
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Sağlıklı Çevre
Karşıyaka
Belediyesi

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi
ve bu sayede ekonomiye geri kazandırılması ve aynı
zamanda çevrenin korunması amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Proje Sahibi: Karşıyaka Belediyesi
Proje Ortakları: Karşıyaka ilçesinde yaşayan tüm
insanlar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, okullar.
PROJE SÜRECİ
Proje kapsamında hem atıkların toplanması ve
bertaraf edilmesi 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’te Katı Atık Getirme Merkezi binasının inşaatı
tamamlanmıştır.

PROJENİN AMACI
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 yapılan çalışmalara büyük önem
verilmektedir.
Günümüzde en önemli sorunlarından biri olan, insanların
sosyal, evsel ve endüstriyel faaliyetleri sonucu oluşan
katı atıklar sorunu, 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

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. 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 tam olarak faaliyete geçmiştir.
Aynı zamanda proje kapsamında Katı Atık Getirme
Merkezi’nin güçlendirilmesi için seyyar atık toplama
merkezleri de Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde çeşitli
noktalarda kurulmuş olup bunlardan birincisi Mavişehir
Mahallesi Egepark AVM otoparkına, ikincisi Zübeyde
Hanım Mahallesi Karşıyaka 100. Yıl Meydanı’na
yerleştirilmiştir. Seyyar Katı Atık Toplama Merkezleri
ana binayı atıklarla desteklemektedir. Merkezde ambalaj
atıkları (kâğıt-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
www.skb.gov.tr
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zaman çevre ile ilgili bilgiler sesli anons şeklinde
verilmektedir. Seyyar Atık Getirme Merkezleri’nin gerekli
elektrik ihtiyacı ise çevre dostu olan güneş panelinden
sağlanmaktadır. Seyyar Atık Getirme Merkezleri’nde
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 EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
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 Merkezi’nde biriken kâğıt, karton,
plastik, metal ve cam atıklar çevre lisanslı geri dönüşüm
tesislerine gönderilmiştir.
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 azalmasını,
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.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan; “Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını
yakalamak” hedefine bu proje ile katkı sağlanmış olup,
2016 yılında Katı Atık Getirme Merkezi tamamlanarak
hedefe ulaşılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje ile ilgili tüm maliyetler Karşıyaka Belediyesi
bütçesinden karşılanmış olup tesis için herhangi
bir finans desteği alınmamıştır. Katı Atık Getirme
Merkezi’nin toplamda bütçesi ise 3.600.000 TL’dir.
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Sağlıklı Çevre
Menteşe
Belediyesi

Atık Pili Çocukların Enerjisine
Dönüştür
Kanunu’nun amaç başlıklı ilk maddesi: “Bu Kanun’un
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. Ayrıca 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerinde çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık belediyelerin
görevleri arasında sayılarak mahalli idarelere çevre
konusunda sorumluluk verilmiştir. Bu sorumluluk
bilinci ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde
atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillerimize
temiz ve sağlıklı bir ülke ile yaşanabilir bir dünya
bırakmak amacıyla hem çocuklarımıza çevre ve geri
dönüşüm bilinci aşılamak hem de yaz tatillerinde
spor aktivitelerine katılmaları için 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde böyle bir proje başlatılmıştır. Proje
kapsamında 30 adet atık pil, 2 litre atık yağ veya
1 büyük poşet ambalaj atığı getiren çocuğumuza
futbol, basketbol veya voleybol toplarından istediği
biri verilmiş ve bu atıkların doğaya atılması halinde
çevrenin ne gibi sorunlarla karşılaşacağı anlatılmıştır.

PROJENİN AMACI
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde
atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillerimize
temiz ve sağlıklı bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya
bırakmak ve ambalaj atıklarının, atık pil ve bitkisel
atık yağların toplanması ve değerlendirilmesi ile
çocuklarımızda bu bilincin oluşması projenin amacını
oluşturmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Anayasanın 56. maddesinin çevre hakkına ilişkin ilk
iki fıkrası: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklindedir. Çevre

Projemize katılım çok yoğun bir biçimde olmuş ve 500
adet top; il ve ilçe dışından gelen çocuklarımız, çeşitli
okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz de dahil olmak
üzere 30 adet atık pil, 2 litre atık yağ veya 1 büyük
poşet ambalaj atığı getirenlere verilmiştir. Projemiz
kapsamında; 6.480 adet atık pil, 100 litre bitkisel atık
yağ ve 234 poşet ambalaj atığı toplanmış, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının lisanslandırdığı firmalara teslim
edilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Projemize katılım çok yoğun bir biçimde olmuş ve
çok kısa bir sürede 500 adet top; il ve ilçe dışından
gelen çocuklarımız ve çeşitli okul yöneticilerimize ve
öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere 30 adet atık
pil, 2 litre atık yağ veya 1 büyük poşet ambalaj atığı
getirenlere verilmiştir. Projemiz kapsamında; 25.920
m³ toprağı kirletme potansiyeline sahip 6.480 adet
atık pil, 100 milyon litre içilebilir suyu kirletebilme
www.skb.gov.tr
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potansiyeline sahip 100 litre bitkisel atık yağ ve 17
ağacın kesilmesine engel olabilecek 234 poşet ambalaj
atığı toplanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
lisanslandırdığı firmalara teslim edilmiştir.
Bu proje ile çocuklara hızla tükenen doğal kaynakların
kontrollü kullanımını sağlamaları, daha az atık
üretme alışkanlığını yaygınlaştırmaları ve aktif eğitim
anlayışı içinde çevre bilincini sağlayarak farkındalık
kazandırılmıştır. Çocuklarımızın yaz döneminde
bilgisayar başında veya kapalı alanlarda değil,
parklarda ve açık alanlarda arkadaşlarıyla daha çok
vakit geçirmelerini sağlamalarına bir araç olarak da
top hediye edilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Atık Pili Çocukların Enerjisine Dönüştür” adlı projemiz,
Menteşe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan “Menteşe Belediyemiz sınırları içerisinde
toplanan ambalaj atıklarının miktarının artırılmasını
sağlamak” ve “Menteşe ilçe sınırlarında bitkisel atık
yağların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden sağlıklı
ve belli bir düzen ve program dâhilinde toplamak.” ile
“Belediyemiz sınırları içerisindeki atık pillerin çevre ve
insan sağlığını tehdit etmeden sağlıklı ve belli bir düzen
ve dâhilinde toplamak.” hedeflerine uygun olarak
hareket edilerek gerçekleştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı Menteşe Belediyesi öz
kaynaklarından karşılanmaktadır.
Proje bütçesi ortalama 6.500 TL’dir.

100

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

Sağlıklı Çevre
Mersin
Büyükşehir Belediyesi

Evsel Katı Atıkların Aktarma
İstasyonları Vasıtasıyla Taşınması
belediyelerinin çöp toplama araçları tarafından
günlük olarak mahallelerdeki çöp konteynerleri
(küçük hacimli) vasıtasıyla toplanır.
• Atıkların Aktarımı: Katı atıkların küçük hacimli
çöp toplama araçlarından büyük hacimli semitreylere sevk edilmesidir.
• Atıkların Nakledilmesi: Katı atıklar günlük
olarak aktarımı gerçekleştirilen büyük hacimli
semi-treyler vasıtasıyla Mersin Büyükşehir
Belediyesine ait Katı Atık Düzenli Depolama ve
Bertaraf Tesisi’ne getirilir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Yapımı Projesi
kapsamında Erdemli, Yenişehir ve Toroslar
ilçelerimizde yer alan katı atık aktarma istasyonları
atık yönetim sistemi içinde katı atıkların toplanması
hizmeti ve nihai bertaraf tesisi arasında bağlantı
kuran önemli bir rolü üstlenmektedir. Bu kapsamda;

PROJENİN AMACI
Proje sayesinde, küçük veya orta ölçekli yerel
yönetimde oluşan evsel katı atıkların, büyük ölçekli
sıkıştırmalı araçlarla taşınması ile birçok yerel
yönetimin atığının bertaraf tesisi ile buluşması
sağlanarak, çevresel açıdan oluşabilecek negatif
etkilerin ortadan kaldırılmasının sağlanmasını,
ekonomik kalkınmanın sağlanmasını ve katı atık
taşıma hizmetinin verimli olmasını amaçlamaktadır.
PROJE ORTAKLARI					
Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çevtem
Temizlik İnşaat Nak. Turizm Güvenlik Sistemleri
San. Tic. Ltd. Şti. iş birliğince hayata geçirilmiştir.
PROJE SÜRECİ
• Atıkların Toplanması: Atıklar (çöpler); ev
ve iş yerlerinden (kaynağından) çıkarak, ilçe

• Erdemli ilçemizde bulunan Limonlu Katı Atık
Aktarma İstasyonu mevcut durumda; aylık
olarak yaklaşık 5.500 ton katı atık aktarımı
gerçekleştirmektedir.
• Yenişehir ilçemizde bulunan Yenişehir
(Gökçebelen) Mobil Katı Atık Aktarma İstasyonu
mevcut durumda; Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde
üretilen aylık olarak yaklaşık 12.000 ton evsel katı
atığın aktarımını gerçekleştirmektedir.
• Toroslar ilçemizde bulunan Toroslar
(Arpaçbahşiş) Mobil Katı Atık Aktarma İstasyonu
mevcut durumda; Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde
üretilen aylık olarak yaklaşık 17.000 ton evsel katı
atığın aktarımını gerçekleştirmektedir.
• Bu projeler kapsamında kurulan istasyonlarla,
ilçe belediyelerinin taşıma maliyetlerinin
düşürülmesi sağlanarak düzenli depolamaya
teşvik artmış olacaktır.
• Belediyemizce gerçekleştirilen vahşi depolama
alanların rehabilitasyonu hizmetlerine ayırdığı
www.skb.gov.tr
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iş gücü, zaman ve mali kayıpları indirgenmiş
olacaktır.
• Aktarma ünitesi tamamen kapalı olduğundan; toz
ve koku, pulverize koku-toz giderme sistemiyle
kontrol altına alınacaktır.
• Katı Atık Aktarma İstasyonu ile Düzenli Depolama
Alanına getirilen evsel katı atıkların elektrik
enerjisi üretimi gerçekleştirmesine katkı
sağlanmış olacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Gelecek nesillere daha iyi bir hayat, daha temiz,
daha yaşanılır bir Mersin bırakmayı görev edinen
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2015-2019 Dönemi
Stratejik Planında bu hususta, “Gelecek kuşaklara
bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan,
yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak.”
stratejik amacına ve “Sürdürülebilir temiz bir çevre
hedefine, çağdaş bir atık yönetimi hizmeti ile katkıda
bulunmak.” stratejik hedefine yer vermiş olup bu
proje sayesinde sözü edilen amaç ve hedefleri
verimli bir şekilde yerine getirmeyi hızlandırmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
• Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Daire ihalesi yapılan “Evsel Katı Atıkların
Sabit ve Mobil Aktarma İstasyonlarından Düzenli
Depolama Alanına Taşınması” işiyle ilgili Mersin
Büyükşehir Belediyesinin 2017/522241 ihale
kayıt numarası ile Çevtem Temizlik İnşaat Nak.
Turizm Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne
ihale edilmiş ve 22.12.2017 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır.
• Bu kapsamda, “Evsel Katı Atıkların Sabit ve Mobil
Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama
Alanına Taşınması” işine esas; Evsel Katı Atıkların
Aktarma İstasyonları Vasıtasıyla Taşınması
Projesi’nin bütçesi ve finansmanı Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır.
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Sağlıklı Çevre
Mersin
Büyükşehir Belediyesi

Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü
Azaltımı Alternatif Senaryolarının
Geliştirilmesi
sanayi ve eğlence) sınır aşımlarının yer aldığı
gürültü yönetimine aday alanlar (GYAA), diğer
bir deyişle hassas alanlar belirlenmiştir.
3. Saha ziyaretleri ve yapılan koordinasyon
toplantıları sonucunda belirlenen GYAA’lar
içerisinden maruz kalımın yüksek ve nüfusun
yoğun olduğu bölgeler önceliklendirilerek
gürültü yönetim alanları (GYA) seçilmiştir.
4. Tespit edilen GYA’lar için kaynak bazlı alternatif
azaltım senaryoları geliştirilerek modellemeler
yapılmıştır.
5. Koordinasyon toplantıları düzenlenerek
sorumlu kurum/kuruluşlar ile gürültü azaltım
senaryolarında belirlenen çözüm alternatifleri
irdelenmiştir.
6. Önerilen azaltım senaryolarına yönelik maliyet
hesaplama yaklaşımı geliştirilerek her bir
senaryo için maliyet analizi yapılmış ve toplam
maliyet hesaplanmıştır.
7. Şehir planlamalarında dikkate alınabilecek
gürültü etki değerlendirmeleri yapılmıştır.

PROJENİN AMACI
Bu projeyle Mersin ilinde daha önce stratejik
gürültü haritaları hazırlanan nüfusu 100 bini geçen
ilçelerde kara yolu, demir yolu, sanayi ve eğlence
yerleri kaynaklı gürültünün azaltılması amacıyla
azaltım senaryoları geliştirilerek çözüme dönük
eylem planının oluşturulması amaçlanmıştır.

8. Planlanan ulaşım projelerinin gürültü etki
değerlendirmesi yapılmıştır.
9. Proje kapsamında elde edilen tüm hesaplama
ve değerlendirme sonuçlarını içeren Gürültü
Eylem Planı hazırlanmıştır.
2016 yılında başlayan proje 2018 yılı Haziran
ayında bitirilmiştir.

PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
1. Mersin’de stratejik gürültü haritaları hazırlanan
yerleşim alanlarında ÇGDYY’de belirtilen
sınır değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların
bulunduğu yerler tespit edilmiştir.
2. Her kaynak grubu için (kara yolu, demir yolu,
www.skb.gov.tr
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Proje sürecinde oluşturulan senaryoların
modellenmesiyle;
1. Gürültü azaltım miktarları,
2. Etkilenen kişi sayısında azalma (maruz kalımın
azalması) sayıları
3. Her senaryo için gerekli olan toplam bütçe,
4. Şehir planlamasında gürültü etki
değerlendirmesi,
5. Ulaşım projelerinde gürültü etki
değerlendirmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçların yer aldığı Gürültü Eylem
Planı önümüzdeki senelerde imar, yol, yerleşim,
çevre düzeni gibi planlarda uygulanmak üzere
Mersin Büyükşehir Belediyesi envanterine
girmiştir.
Mersin ilinde daha önce strateji gürültü
haritaları hazırlanan nüfusu 100 bini geçen
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ilçelerde karayolu, demiryolu, sanayi ve
eğlence yerleri kaynaklı gürültünün azaltılması
amacıyla azaltım senaryolarının geliştirilmesi
ve senaryoların makul bir süre içinde eylem
planına dâhil edilmesiyle Mersin genelinde
gürültü kirliliğinin belirgin derecede azalması
Mersin halkının gürültü şikâyetlerini de belirgin
ölçüde azaltacaktır. Gürültünün insan sağlığı,
davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz
etkileri bilinmektedir. Sinir bozukluğu, korku,
rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel
etkilerde yavaşlama gürültünün insan üzerindeki
en belirgin olumsuz etkileridir. Kas gerilmeleri,
stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan
dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi,
solunumun hızlanması, dolaşım bozuklukları ve
ani refleksler de yine gürültünün insan sağlığına
etkileri olarak söylenebilir. Konsantrasyon ve
istek kaybı da özellikle iş gücü ve ekonomik kayıp
anlamına gelmektedir. Bu yönleriyle gürültüye
maruz kalmak insan sağlığı üzerinde ciddi
olumsuz etkilere sahiptir. Mersin Büyükşehir

Belediyesi olarak yapılan bu projeyle Mersin
genelinde gürültü kontrolünün sağlanmasıyla
insanlar üzerinde yukarıda sayılan olumsuz
etkileri indirgenerek daha sağlıklı insan, daha
sağlıklı çevre ve yaşanabilir sağlıklı şehirler
hedeflenmektedir.

Stratejik Amaç 2.2: Gelecek kuşaklara
bırakabileceğimiz, ekolojik dengeyi koruyan,
yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ

Stratejiler 1: Gürültü kirliliğinin kontrolü ve
haritalarının hazırlanması

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2017-2019 Revize
Stratejik Planı’nda aşağıdaki şekliyle sağlıklı ve
temiz bir çevre oluşturmak bölümünde gürültü
kirliliğinin engellenmesine dönük stratejiler
geliştirilmiştir.

Bu yönüyle Mersin Büyükşehir Belediyesi
gürültüyle ilgili Stratejik Planına hedefler koyan
ender yerel yönetimlerdendir.

Stratejik Alan 2: Sağlıklı ve temiz bir çevre
oluşturmak

Stratejik Hedef 2.2.2: İlimiz genelinde çevre
kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve
çevre kirliliğinin minimuma indirilmesi

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bütçesi 422.000 (TL) + KDV olup
finansman Mersin Büyükşehir Belediyesi
bütçesinden karşılanmaktadır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Nilüfer
Belediyesi

NİLÜFER BELEDİYESİ
“NİLÜFER ÖLÇÜYOR”
SAĞLIKLI ÇEVRE

Nilüfer Ölçüyor

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2018

Proje Uygulama Yeri Bilgisi: Nilüfer İlçesi Bursa’nın yeni gelişim
bölgesidir. Nüfusu her sene ortalama olarak yüzde 5 olarak
artmaktadır. Kentin gelişmeye açık bölgesi olduğu için sanayi
yatırımcıları için tercih edilen bir bölge olan Nilüfer, tüm
bunlara ve hızlı kentsel gelişmeye rağmen, tarımsal üretim
alanındaki özelliklerini de henüz kaybetmemiş bir ilçedir. İlçe,
4 OSB, 4 Sanayi Bölgesi ve 2 adet Küçük Sanayi Sitesi
barındırmaktadır. Bu sanayi bölgeleri, konut alanlarına
oldukça yakın seviyededir. Bu doğrultuda hızla gelişen ve
büyüyen Nilüfer ilçesinde kapsamlı çevre ölçümleri yapılarak
sağlıklı şehir göstergelerini olumlu yönde etkileyecek projelerin
üretilmesi gerekmektedir.

Bölgeye Verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı
için Önemi: Kentin hava, su kalitesi,
gürültü, ışık ve radyasyon gibi çevre
özellikleri şehir sağlığı açısından çok önem
taşımaktadır.
Kirleticilerine
yönelik
ölçümlerin
ve
değerlendirilmelerin
yapılması ekosistemin sürdürülebilirliği için
gerekli bir adımdır. Proje kapsamında
yapılan tüm çalışmalar vatandaşlarla, ilgili
kurum ve kuruluşlarla paylaşılıp geri
bildirimler etkili bir şekilde alınarak ortak
akıl içinde çalışılmaktadır. Böylece Nilüferin
sağlık göstergeleri ölçümlenerek işbirliği
içinde iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Projenin Sağlık Gelişim Planındaki Yeri: “Nilüfer Ölçüyor!” projesi Sağlıklı Kentler Birliği’nin
vizyonunu besleyen birliğin “Ekolojik sürdürebilirlik ve çevrenin korunması” ilkesini güçlendiren
faaliyetler içermektedir. Birliğin 2005-2020 stratejik planında yer alan “Sağlıklı ve Güvenli
Çevre” 16.hedefi doğrultusunda insan sağlığına zarar veren çevre kirliğine maruziyet
düzeylerinin uluslar arası standartları aşmayacak düzeye getirecek ve insanların daha güvenli
bir fiziksel çevrede yaşamalarını sağlayacak çalışmalarını bu proje kapsamında yürütmektedir.

Proje Bütçesi ve
Finansman:
200.000 TL

(Nilüfer Belediyesi
Kaynakları)

Proje Ortakları:
Nilüfer Halk Sağlığı Bölge Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Uludağ
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Amatör Astronomi Kulübü

PROJENİN AMACI
Nilüfer Ölçüyor” projesi kapsamında;
• Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent için
çevre sorunları konularında Nilüfer ilçesinde ilgili
kurumlarla iş birliği içinde durum tespiti yapmak
ve uzun vadeli planlar oluşturmak,
• Çevre ölçümleri yaparak risk faktörlerini
belirlemek ve bunların ortadan kaldırılmasına
yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmek,
• Düzenlenen eğitim ve yayımlanan raporlarla
çevre sorunları hakkında halkın bilinçlenmesini
sağlamak,
• Çevre sağlığını etkileyen konular hakkında
halka, ilgili kurumlara, profesyonellere güvenilir,
anlaşılabilir bilgi sağlamak amaçlanmıştır.
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Nilüfer Halk Sağlığı Bölge Müdürlüğü, Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,
Bursa Amatör Astronomi Kulübü.
PROJE SÜRECİ

Projenin Sağlıklı Çevre Açısından Önemi: “Nilüfer Ölçüyor!” projesiyle; elektromanyetik alan, ışık
kirliliği, hava kalitesi, su kalitesi, karbon emisyonu, çevresel boyutlarında ölçümler yapılarak Nilüfer
İlçesi’nin sağlıklı bir kent olması doğrultusunda uygulanacak doğru ve etkin projeler için veriler
sağlanmaktadır. Yaşanılabilir ve sürdürebilir bir kent yaratma adına yapılan bu çalışmalar kente
rehberlik edecek sağlıklı şehir profilinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

Proje Mülkiyeti
Nilüfer Belediyesi

PROJENİN ORTAKLARI
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Günümüzde kentleşmenin artması, kırsal nüfusun
şehirlere göç etmesinden dolayı kent sağlığının önemi
her geçen yıl daha da artmaktadır. Sağlıksız şehir
planlamaları, çevre kirliliği ve sağlıkta eşitsizlik gibi
olumsuzluklar toplum için tehdit oluşturmaktadır. Bu
nedenle sürdürülebilir bir ekosistem ve sağlıklı kentler
yaratmak adına tüm dünyada aksiyon planları ve
stratejiler oluşturulmaktadır.
Kentin hava-su kalitesi, gürültü, ışık ve radyasyon
gibi çevre özellikleri şehir sağlığı açısından çok
önem taşımaktadır. Kirleticilerine yönelik ölçümlerin
ve değerlendirilmelerin yapılması ekosistemin
sürdürülebilirliği için gerekli bir adımdır. Kirleticiler hem
doğal olarak hem de evsel ve endüstriyel atıklar gibi
insan kaynaklı olabilir. Bu unsurlar havadaki oksijen
miktarı, hava akımı, elektromanyetik alan, ses şiddeti,
ışık şiddeti, ısı değişiklikleri, sera gazı miktarlarında
artma veya azalma gibi birçok parametreyi doğrudan
etkilemektedir.
Nilüfer ilçesi Bursa’nın yeni gelişim bölgesidir. Nüfusu
her sene ortalama olarak yüzde 5 artmaktadır. Kentin
gelişmeye açık bölgesi olduğu için sanayi yatırımcıları
için tercih edilen bir bölge olan Nilüfer, tüm bunlara
ve hızlı kentsel gelişmeye rağmen, tarımsal üretim
alanındaki özelliklerini de henüz kaybetmemiş bir ilçedir.
İlçe, 4 OSB, 4 sanayi bölgesi ve 2 adet küçük sanayi
sitesi barındırmaktadır. Bu sanayi bölgeleri, konut
alanlarına oldukça yakın seviyededir. Bu doğrultuda hızla
gelişen ve büyüyen Nilüfer ilçesinde kapsamlı çevre
ölçümleri yapılarak sağlıklı şehir göstergelerini olumlu
yönde etkileyecek projelerin üretilmesi gerekmektedir.

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliği oluşmadan
önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemleri
kirlilik göstergelerini ölçerek oluşturmak için
faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca doğal kaynakların ve
tüketilen enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasına
yönelik projeler üretmektedir. Bu faaliyetler Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ilgili bürolarıyla
yürütülmektedir. Müdürlük; Nilüfer’de daha
yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürebilir bir kentsel çevre
için canlı yaşamını etkileyen çevre sorunlarına neden
olan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, denetim
altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz
etkilerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları
yapmaktadır. Nilüfer Belediyesi sosyal sorumluluk
olarak; hava kalitesi, su kalitesi, elektromanyetik
alan ve karbon emisyonu parametrelerini
ölçümlemekte, kayıt altına almakta, analiz etmekte
ve raporlamaktadır Ölçülen değerler doğrultusunda
aksiyonlar alınmakta ve projeler üretilmektedir.
Stratejik planlama dönemlerinde belirlenen
stratejilere yön vermektedir. Ayrıca yapılan tüm
çalışmalar vatandaşlarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşılıp geri bildirimler etkili bir şekilde alınarak
ortak akıl içinde çalışılmaktadır. Böylece Nilüfer’in
sağlık göstergeleri ölçümlenerek iş birliği içinde
iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Nilüfer Belediyesinin ölçüm faaliyetlerini içeren
“Nilüfer Ölçüyor” projesi Uluslararası Şehir Çevre ve
Sağlık Kongresi tarafından 16-20 Nisan tarihlerinde
düzenlenen “En İyi Uygulama Yarışması” kapsamında,
“Şehir Sağlığını Ölçme” kategorisinde birinciliğe layık
görülmüştür.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
“Nilüfer Ölçüyor” projesiyle; elektromanyetik
alan, ışık kirliliği, hava kalitesi, su kalitesi,
karbon emisyonu, çevresel boyutlarında ölçümler
yapılarak Nilüfer ilçesinin sağlıklı bir kent olması
doğrultusunda uygulanacak doğru ve etkin
projeler için veriler sağlanmaktadır. Yaşanılabilir
ve sürdürülebilir bir kent yaratma adına yapılan bu
çalışmalar kente rehberlik edecek sağlıklı şehir
profilinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.
Bu doğrultuda Nilüfer için yapılan ölçüm çalışmaları
aşağıdaki başlıklar altında yürütülmektedir:
• Elektromanyetik Alan (EMA) Ölçümleri
Belediyemiz sınırları içinde mevcut yüksek gerilim
hatları, GSM baz istasyonları ve elektromanyetik
kirliliğe neden olabilecek diğer sistemler tespit

edilerek, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kontrol
ve korumaya yönelik elektromanyetik alan ölçümleri
yapmaktadır. Proje kapsamında Nilüfer’deki baz
istasyonları, yüksek gerilim hatları ve trafolardan
kaynaklanan elektromanyetik kirlilik (EMK)
seviyeleri tespit edilmekte, çalışmaların sürekliliği
sağlanarak kentsel datalar üretilmekte ve Nilüferli
vatandaşlarımızdan EMK konusunda gelen talepleri
karşılanmaktadır. Yürütülen çalışmalarla Nilüfer
Belediyesi Türkiye’deki yerel yönetimler içerisinde
EMK konusunda çalışan ilk belediye olmuştur.
• Hava Kalitesi Ölçümleri
Nilüfer’de mevcut hava kalitesini klasik hava
kirleticiler açısından tespit etmek ve hava kirliliğinin
ana nedenlerini belirleyip en önemli kirlilik
kaynaklarını tespit edilebilmek için Hava Kalitesi
İzleme İstasyonu kurulmuştur. Hava parametreleri
hakkında kesintisiz veri elde edilmesini sağlayan
Nilüfer Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA)
alınan hibe desteği ile 2015 yılından beri hizmet
vermektedir. Ölçülen değerler 24 saatlik ortalamalar
halinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
• Karbon Emisyonu Ölçümleri
Nilüfer Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen Dünyada yedi bine yakın yerel
yönetimin taraf olduğu “Covenant of Mayors” (CoM)
Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne 2015 yılında
www.skb.gov.tr
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Bürosunun topladığı bu veriler kayıt altına alınmakta
konu, şiddet, lokasyon gibi kırılımlarda analiz
edilmektedir. Bu doğrultuda, 2017 yılında şikâyet
kaynaklı 19 gürültü ölçümü yapılmış ve gürültü
kaynaklı paydaş şikâyetlerinin çözümlenme oranı
%85 olarak gerçekleşmiştir.
• Su Kalitesi Ölçümleri

taraf olarak, 2020 yılına kadar CO2 salınımlarını
%20 azaltma taahhüdü vermiştir. Nilüfer ilçesinin
emisyonlarının belirlenmesi ile mevcut durumun
resminin çekilmesinin ardından Nilüfer Belediyesi
“Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı-SEEP” hazırlayarak
uzun vadeli hedeflerin ortaya konulacağı bir yol
haritası oluşturmuştur. Bu doğrultuda Nilüfer
Belediyesi olarak CO2 salınımlarını kontrol altına
alarak azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji
kaynakları ve enerji verimliliği projeleri hazırlamakta
ve vatandaşlarımızda farkındalık çalışmaları
yürütmektedir.
• Işık Kirliliği Ölçüm Araştırması
Nilüfer Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü ile birlikte
kurgusu ve uygulama şekliyle bir ilk olan “Işık
Kirliliği Araştırma” projesini hayata geçirmiştir. Proje
planlama sürecinde, ilgili paydaşların katılımıyla ışık
kirliliği ve kent merkezlerinde gökyüzü parlaklığı
ölçümleri konusunda bilgilendirme, eğitim ve sonuç
ön değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Projeyle
Nilüfer ilçesinde gece, gökyüzü parlaklığı ölçümleri
yapılarak bölgenin ışık kirliliği haritasının çıkarılması
ve yanlış aydınlatmadan kaynaklanan enerji kaybının
hesaplanması çalışmaları yapılmıştır.
• Gürültü Kirliliği Ölçümleri
Nilüfer Belediyesi “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
kapsamında ilçe sınırlarımızda gürültü kaynakları
tespit edilerek gürültü ölçümleri yapılmaktadır. Başta
vatandaş şikâyetleri olmak üzere gürültü kirliliği
ile ilgili ölçümler, sertifikalı personelimiz tarafından
yapılmaktadır. Bunu yaparken de ilgili kurum
ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği içinde
çalışmaktadır. Çeşitli paydaşlardan gelen gürültü
şikâyetlerini yerinde tespit edip gerekli önlemlerin
alınması doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü altındaki Çevre
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Yetki alanında olmamasına rağmen bir ilçe
belediyesi olarak Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’de
su kalitesi izlemenin sistematik olarak
geliştirilmesi ve fizikokimyasal ve biyolojik
izleme yaklaşımlarının yaygınlaştırılması için
gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu doğrultuda
içme suyunda aşağıdaki 5 konu altında ölçümler
gerçekleştirmektedir:
• İçme suyu şebekesinde mikrobiyolojik kirliliğin ve
serbest klor seviyesinin izlenmesi,
• İçme suyunda THM (Trihalometan) kirliliğinin
izlenmesi,
• İçme suyunda kimyasal kirliliğin izlenmesi,
• İçme suyu kaynağında (Doğancı Barajı)
radyoaktivite kirliliğinin izlenmesi,
• Nilüfer İçme Suyu Tesisleri yapı kalitesinin
izlenmesi.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STARTEJİK PLANDAKİ
YERİ
Toplum sağlığını doğrudan etkileyen su, hava,
gürültü, elektromanyetik alan, ışık kirliliği ve
karbon salınımı ile ilgili gerekli önlemler alınarak
toplumun duyarlılığı arttırılmalı, sağlıklı yaşam
alanları yaratılmalıdır. Bu doğrultuda Nilüfer
Belediyesinin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliğinin
“Sürdürülebilir Kalkınma ile Sürdürülebilir Kentler
Yaratmak için Sağlıklı Kentler Hareketinin Türkiye’de
gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini
sağlamak” vizyonuna uygun projeler üretmektedir.
“Nilüfer Ölçüyor” projesi bu vizyonu besleyen Birliğin
“Ekolojik sürdürebilirlik ve çevrenin korunması”
ilkesine uygunluk göstermektedir. Birliğin 20052020 stratejik planında yer alan “Sağlıklı ve Güvenli
Çevre” 16. hedefi doğrultusunda insan sağlığına
zarar veren çevre kirliğine maruz kalma düzeylerinin
uluslararası standartları aşmayacak düzeye getirecek
ve insanların daha güvenli bir fiziksel çevrede
yaşamalarını sağlayacak çalışmalarını bu proje
kapsamında yürütmektedir.
Nilüfer Belediyesi, çevresel sorunların üstesinden

gelebilmek için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda kentte yaşayan bireylere yüksek
standartlı bir yaşam sağlamak ve “Sağlıklı Kentler”
yaratmak adına faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu faaliyetlerini de 2015-2019 Stratejik Planı’nın
“Çevresel ve Kırsal Gelişim” ana amacı ve
“Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel
çevre için Nilüfer’de canlı yaşamını etkileyen çevre
sorunlarına neden olan kirlilik kaynaklarının tespit
edilmesi, denetim altına alınması, çevreye ve
insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için
gerekli çalışmaların yapılması ve yaptırılmasının
sağlanması” hedefi altında yürütmektedir. Bu hedef
doğrultusunda Nilüfer sınırları içerisinde “Nilüfer
Ölçüyor” projesiyle çevresel ölçümler yapıldıktan
sonra analizleri yapılmakta ve çevresel sorunlara ilgili
paydaşlarla birlikte ortak akıl içinde uygun çözümler
üretilmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje için gerekli finansman Nilüfer Belediyesi
kaynakları tarafından karşılanmıştır. “Nilüfer Ölçüyor”
projesi kapsamında yapılan harcama 200.000 TL
olarak gerçekleşmiştir.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Ordu
Büyükşehir Belediyesi

Atık Yönetimi
Her bir transfer istasyonu uzaktan kontrol sistemi
ile çalışmakta ve 24 saat boyunca kesintisiz olarak
izlenmekte ve atık yükleme/boşaltma işlemi kontrol
odasında bulunan personel tarafından uzaktan idare
edilebilmektedir. Her bir atık transfer istasyonunun
atık suları, yıkama suları çevreye zarar vermemesi
açısından tesis içinde gömülü sızdırmaz betonarme
kuyularda toplanmakta ve vidanjörler ile çekilerek
atık su arıtma tesislerine gönderilmektedir. Sistemde
ayrıca atığın özelliğinden dolayı oluşabilecek kötü
kokuları hapsedecek olan püskürtmeli koku giderici
sistemler mevcuttur.

PROJENİN AMACI
Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması,
özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici
depolanması, ara depolanması, geri kazanılması,
taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası
kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim
biçimidir.
İlimiz genelinde, atıkların ilçelerden transferlerini
kolaylaştırmak, trafik yükünü azaltmak ve taşımayı
daha ekonomik hale getirmek amacıyla 4 adet Katı
Atık Aktarma İstasyonu yapılması planlanmaktadır.
Atık transfer istasyonlarının özelliği; ilçe belediyeleri
tarafından kapasitesi az olan atık nakil araçları tek
bir merkezde toplanarak kapasitesi daha büyük olan
Tır-Semitreyler sistemi ile atık nakliye mesafelerini
kısaltarak nakliye giderlerini azaltmaktır. Transfer
istasyonları son teknoloji kullanılarak imal edilmiştir.
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Mekanik ayırma tesisinde 80 mm elek üstü
malzeme olarak çıkan Atıktan Türetilmiş
Yakıt (ATY) malzemesinden Ünye Çimento AŞ
fabrikasında enerji üretilmesiyle, depolanmaya
giden atık miktarının en aza indirgenmesi
açısından, geri dönüşüm faaliyetlerinden
sonra entegre atık yönetiminin tamamlayıcı bir
modülüdür. ATY ısıl bakımdan linyitten daha
yüksektir. ATY teknolojik ve ekolojik olarak
işlenebilir. İlave CO2 ve CH4 emisyonuna yol açmaz.
Sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkı sağlar.
Depolama sahalarının daha uzun süre kullanımına
imkân verir. Kaynak kullanımını azaltır. İlk yatırım
ve işletme maliyetlerinde azalmaya imkân verir.

Geri Dönüşüm ve ATY değeri olmayan organik
atıklar ise Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık
Düzenli Depolama Sahasına kontrollü şekilde
getirilerek çevreye en az zarar verecek şekilde
bertarafı sağlanacaktır. Aynı zamanda ekonomik bir
kazanç olan enerji, sahadaki çöp gazından ve kuru
fermantasyon sistemiyle sağlanacaktır.
PROJE ORTAKLARI
İlçe belediyeleri, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
PROJE SÜRECİ
Atık yönetimi kapsamında; kaynağında ayrı toplama
çalışmalarının dışında, Büyükşehir Belediyemiz
sınırları dahilinde 19 ilçemizde oluşan ve karışık
olarak toplanan atık miktarı yaklaşık 600 ton/
gündür. Atıkların işlenmek üzere Mekanik Ayırma
Tesisi’ne taşınmasını kolaylaştırmak, şehrin trafik
yükünü azaltarak, taşımayı daha ekonomik hale
getirmek ve fosil yakıtların kullanımını azaltarak
taşımaya da çevreci bir yaklaşım geliştirmek
amacıyla Ünye, Fatsa, Kabataş ve Gölköy ilçelerimize
“Katı Atık Aktarma İstasyonları” inşa edilmiştir.
Aktarma istasyonlarında ayrıca atığın özelliğinden
dolayı oluşabilecek kötü kokuları hapsedecek olan
püskürtmeli koku giderici sistem mevcuttur.
Altınordu ilçemizde bulunan Mekanik Ayrıştırma
Tesisimizde atık içerisinde bulunan ve geri dönüşüm
değeri olan malzemelerin ayrıştırılarak ve geri
dönüşümü sağlanarak ilimiz ve ülke ekonomisine
katkıda bulunulmaktadır. Altınordu Mekanik
Ayırma Tesisi’ne ek olarak ilimizin tüm atıklarını
işleyebilecek kapasiteye sahip, modern donanımlı bir
yeni Mekanik Ayırma Tesisi ise Ünye İlçesi Cevizdere
Mahallesinde kurulmaktadır. 26.07.2016 tarihinde
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Çimento Sanayii
ve Ticaret A.Ş. arasında “ATY Hammaddesi Satış
Sözleşmesi" imzalanmıştır. Yatırımı Ünye Çimento
Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından tamamlanan “ATY
Hazırlama Tesisi” için; 13.11.2017 tarihi itibariyle

belediyemizce ATY ham maddesi gönderilmeye
başlanılmıştır. Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
ile yapılan sözleşmeyle birlikte, mekanik ayrıştırma
tesisinde geri dönüşüm malzemeleri ve organik
kısmı ayrılan 80 mm elek üzeri geri dönüşüm değeri
olmayan malzemeler ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt)
ham maddesi olarak Ünye Çimento Fabrikası’na
gönderilmektedir. Burada bulunan ATY hazırlama
tesislerinde işlenerek kömüre alternatif yakıt
üretilmektedir.
Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak evsel atıkları
mekanik ve termal işleme tabi tutarak ATY
üretirken, çimento ve benzeri fabrikaların fosil yakıt
kullanımlarını azaltma hedefiyle hareket etmekte
ve bu sayede iklim değişikliği küresel ısınmayla
kurumsal anlamda mücadeleyi sürdürmekteyiz.
Depolanan katı atık oranını minimuma indirerek,
alternatif yakıt üretimi ile metan salınımını önlemeyi
hedeflemekteyiz. Geri dönüşüm ve ATY değeri
olmayan organik atıklar ise Çaybaşı ilçesinde bulunan
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na kompost/
biyokurutma ve düzenli depolama için gönderilerek
kontrollü ve çevreye en az zarar verecek şekilde
bertarafı sağlanacaktır.
Geri dönüşüm, ATY, biyokurutma işlemleri
sonucunda artakalan değerlendirilemeyen atıklar
düzenli depolama sahasında kontrollü bir şekilde
depolanacak ve sahada oluşan deponi gazından (CH4
ve CO2) elektrik elde edilecektir. Deponi gazından
elektrik eldesi, önemli ölçüde metan gazı ile zararlı
gazların atmosfere yayılmasını önlemekte olup,
ayrıca elektrik üretiminde kömür gibi fosil yakıtların
kullanımının sınırlandırılması açısından çevreci bir
yaklaşım sağlamaktadır. Atıkların düzenli depolama
sahasında depolanmasıyla saha içerisinde oluşan
sızıntı suları kontrollü bir şekilde toplanarak
günümüz teknolojisinde deşarj standartlarını en iyi
sağlayan MBR UF-NF arıtma tesisinde arıtılarak alıcı
ortama deşarj edilecektir.
www.skb.gov.tr
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Katı atıkların uzaklaştırılması günümüzde geçmişe
nazaran çok daha önemli bir durum almıştır. Sanayi ve
teknolojinin ilerlemesi ile yeni ambalaj malzemelerinin
geliştirilmesi hem çöp miktarını hem de çöplerin
bileşimini önemli ölçüde değiştirmektedir. İnsan başına
günde ortalama 2-4 kg çöp meydana getirmektedir.
Evlerde meydana gelen bu katı atıkların toplanması ve
uzaklaştırılması belediyelerin sorumluluğundadır ve
düzenli olarak toplanmaktadır.
Bu yönetim sistemiyle; çevre ve insan sağlığını tehlikeye
sokmadan atığı en iyi şekilde yönetmektir. İyi bir yönetim
sistemiyle en iyi şekilde atığı işleyerek yeni ürünler elde
ederek ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
Çevre ve insan sağlığı açısından; ATY ham maddesi elde
edilip çimento fabrikalarına vermekle daha çevreci bir
yaklaşım sağlanmaktadır ve de havadaki CO2 salınımını
azaltmaya fayda sağlanmaktadır. Ayrıca atıkların gelişi
güzel depolanması engellenmektedir. Kompost üreterek
kendi peyzaj çalışmalarımızda gübre kullanmak yerine
toprağa daha faydalı olan kompost üretimi bünyemizde
sağlanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Sıfır Atık Projesi’yle birlikte kaynağında ayrı toplanan
atıklar, kategorilerine göre ayrı ayrı tartılarak ölçüm
sonuçları değerlendirilmekte ve azaltma yönünde
uygulamalar planlanmaktadır. Ayrıca Park Bahçe
Atıklarından (yeşil atık) Toprak İyileştirici Eldesi Projesi
ile karışık olarak toplanan yeşil atıklardan biyomekanik
yöntemle organik, verimli, ekonomik değeri olan ve
toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek bir ürün elde
etmek amaçlanmıştır.
Günümüzde hızlı tüketim ve insan faaliyetleri sonucu
atık oluşumu kaçınılmazdır ve üretilen atık miktarı her
geçen gün artmaktadır. Uygun atık yöntemi ve bunun
çevre, iklim değişikliklerine neden olan zararlı etkilerinin
doğru bir şekilde kontrolü ile katı atıklar, sürdürülebilir
enerji için değerli kaynak olarak değerlendirilme
fırsatına sahiptir. Proje ile alakalı talepte bulunan
kurumlara eğitim çalışmaları düzenlenerek ekipman
desteği sağlanmaktadır. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine
atıklar ve geri dönüşüm konularında eğitim çalışmaları
düzenlenmekte, teşvik edici bazı ödüller verilmektedir.
Ayrı toplanan park ve bahçe atıkları “Bitkisel
Kompostlama” çalışması ile biyomekanik işleme tabi
tutularak toprak iyileştirici özelliği kazandırılması
çalışmaları yapılmaktadır. Tekstil ve mobilya
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üretiminden kaynaklanan atıklar ayrı konteynerlerde
depolanarak toplama aracıyla Büyükşehir Belediyemizce
toplanmaktadır. Böylece değerlendirilebilir nitelikte
olan bu atıklar kaynağında ayrı toplanarak hem
mekanik ayırma tesisinde diğer atıklar ile karışması
engellenmekte hem de yeniden değerlendirilmektedir.
Kentimiz doğası, denizi, kültürel etkinlikleri, havaalanı,
üniversitesi, kentsel konumu, sakin yapısı ve ilçeleri
ile Karadeniz Bölgesi’nin önemli ve yüksek gelişme
potansiyeline sahip bir kenttir. Tarihi dokusu,
denizi, dereleri, şelaleleri, yaylalarıyla dünyanın en
güzel köşelerinden biri olan Ordu ilinde renklerin
bütün tonlarını bulmak mümkündür. Büyükşehir
Belediyemizce, bir günde dört mevsimin yaşandığı ilimizi
özellikle genç nesillere daha yaşanabilir bir kent haline
getirebilmek amacıyla evsel atıkların ekonomik olarak
çevreye zarar vermeden taşınması için ilimizin üç büyük
ilçesinde (Altınordu, Ünye, Fatsa) katı atık aktarma
istasyonu kurulum çalışmaları da tamamlanmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
• Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi Bina Yapım İşi
(Cevizdere)
Öz Kaynak: 1.178.003,00 TL
Dış Kaynak: 2.089.000,00 TL/İller Bankası Kredisi
Toplam Tutar: 3.267.003,00 TL
• Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi Makine Ve
Ekipmanları Montajlı Mal Alım İşi
Dış Kaynak: 4.300.000,00 TL/İller Bankası Kredisi
• Çaybaşı Düzenli Depolama Tesisi, Sızıntı Suyu
Arıtma Tesisi, Sabit Tesisler Yapım İşi
Öz Kaynak: 104.140,63 TL
Dış Kaynak: 12.188.936,00 TL/İller Bankası Kredisi
Toplam Tutar: 12.293.076,63 TL
• Katı Atık Aktarma İstasyonları Yapım İşi
Dış Kaynak: 2.070.000,00 TL/İller Bankası Kredisi

Sağlıklı Çevre
Osmancık
Belediyesi

Atık Su Arıtma Tesisi

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Atık Su Arıtma Tesisi 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla
geçici kabulü yapılarak kullanılmaya başlanması
planlanmıştır. Arıtma tesisi işletmeye alındığı zaman
ilçenin atık sularının arıtılmasıyla alıcı ortalama deşarj
edileceğinden toplum ve çevre sağlığı açısından
oldukça olumlu sonuçlar alınması beklenmektedir.
Ayrıca arıtma tesisimizin çalışmasıyla atık suların
ilçemizden geçen Kızılırmak’a karışması engellenmiş
olacaktır ve balık hayatı ve ilçemizin başlıca gelir
kaynağı olan pirinç üretimi üzerinde de olumlu etkiler
olacaktır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
15.072.337,32 TL – İller Bankası Kredilendirme

PROJENİN AMACI
Osmancık ilçesindeki atık suların çevreyi kirletmesini
önlemek, ilçenin sağlıklı bir atık su arıtma tesisine
kavuşmasını sağlamak.
PROJE ORTAKLARI
İller Bankası (Kredilendirme ve Teknik Kontrol)
PROJE SÜRECİ
İller Bankası tarafından tasdik olunan atık su arıtma
tesisi projesi İller Bankası tarafından ihale edilerek
ve yükleniciye yer teslimi yapılarak inşaat yapım
aşamasına başlanmıştır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Çevre
Trabzon
Büyükşehir Belediyesi

Çal Mağarası ve Mesire Alanı
Düzenlemesi
gezebilecekleri yürüyüş platformu ziyaretçilerin ve
bize miras olan mağaranın güvenliği için kamera
sistemi, sel ve afet anında önceden müdahale için
alarm sistemi ve aydınlatma sistemi belediyemiz
tarafından yapılacaktır.
Projenin yapımı için, Belediyemiz ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü protokol imzalanmış olup yapım
çalışmalarına başlanılmıştır.
Doğal ve kültürel özellikler aynı zamanda gelecek
nesillere emanet olarak düşünüldüğünde bu
değerleri korumak tüm insanlığın sorumluluğundadır.
Belediyemiz tarihi ve kültürel mirasının korunması ve
alternatif turizm modellerinin geliştirilmesine katkı
vermeyi amaçlamaktadır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Çal Mağarası, Trabzon ili Düzköy ilçesinin 5 km
güneybatısında, denizden 1050 m yüksekte Çalköy
Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Akçaabat
ilçesine 32 km, Trabzon’a ise 45 km uzaklıktadır.
Çal Mağarası üzerinde tarihi kalesi, sahip olduğu
doğal ve kültürel kaynakları ayrıca mağara içindeki
sarkıt ve dikitleri, yer altı deresi ve şelalesi ile önemli
turizm değerlerinden biridir. Sahip olduğu doğal ve
kültürel kaynaklar nedeniyle de önemli bir değere
sahiptir. Mağara ve çevresinde sağlık turizmi, yayla
turizmi botanik ve ekoturizm potansiyeline sahiptir.
Bu proje ile Çal Mağarası içerisinde gelen yerli ve
yabancı ziyaretçilerin mağarası güvenli ve rahat
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Trabzon ili Düzköy ilçesinin Çal Mahallesi'nde,
deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan
ve içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal
Mağarası, 2003 yılında İl Özel İdaresince halkın
hizmetine açılmış olup, ilimizin Büyükşehir olması ile
Belediyemize devredilmiştir. Mağara ve yakın çevresi
zengin bitki örtüsü ve üzerinde yer alan tarihi kalesi
ile ekoturizm alanıdır.
Üzerinde tarihi kale bulunan, içinden dere akan ve
dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen

mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor.
Sola ayrılan ve yaklaşık 150 metre olan bir kolun
sonundaki odada, kalker platolar üzerinde görülen,
oval şekilli erime çukuru olarak bilinen dolinden
gelen suyun aktığı baca dikkati çeker. Mağaranın
yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunun
60’ıncı metresinde küçük bir göl ve çağlayan
bulunmaktadır.
Alan, ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin
ilgisini çekmektedir. İlimizde yapılan yayla şenlikleri
sayesinde insanların yaylalara olan ilgisini artırmakta
çekim merkezi haline gelmektedir.
Geleneksel olarak yöneticilerin yanı sıra yöre
halkının da katıldığı doğa yürüyüşü etkinlikleri
düzenlenmektedir. Bu faaliyetle bir taraftan yörenin
eşsiz doğal güzellikleri tanıtılırken, diğer taraftan ise
özellikle çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve çevre
bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır. Doğal ve
kültürel özellikler aynı zamanda gelecek nesillere
bir emanet olarak düşünüldüğünde bu değerleri
korumak tüm insanlığın sorumluluğundadır.
Mağara içi tam bir mikroklima ortamıdır. Mağara

içinde hava akımlarının olmaması, nem oranının
çok yüksek olması, nemin havadaki toz ve
partikülleri kaplaması ve bunları mağara duvarlarına
yapıştırması, mağaranın içerisindeki havanın temiz
olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, mağara
havasının astım ve sinüzit rahatsızlığından muzdarip
hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. Sağlık turizmi
açısından potansiyeli vardır.
Bu projede yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm
ve kamera sistemi tasarımları hazırlanmıştır.
Projenin yapımına başlanmış olup en kısa zamanda
tamamlanması öngörülmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Stratejik planımızda tarihi mirasının korunması,
ihya edilmesi ve turizmin geliştirilmesi amaçları
doğrultusunda yayla turizm alanları oluşturmak
başlığında yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje Bütçesi:2.545.975 TL’dir.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Akçadağ
Belediyesi

Dezavantajlı Mahallelerimizde Sokak
Sağlıklaştırması

çıkarmak ve özellikle de bu mahallelerimizde yaşayan
gelir düzeyi düşük dezavantajlı vatandaşlarımızın
da bu düzenlemelerden fayda sağlamaları amacı
güdülmüştür.
Bu mahallelerimizde düzgün yaşam koşullarına,
yeterli ulaşım imkanlarına erişimin aynı zamanda
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamlarda katılımın
tüm mahalle sakinlerinin de dahil edilmesi ve aktif
vatandaşlık işlevini yerine getirmeleri için bir ön koşul
olduğunun altını çizmek gerekir.
PROJE ORTAKLARI
Projenin ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
İlçemiz genelini oluşturan 77 mahalle ve 169
mezrada yaşayan vatandaşlarınızın Belediyemizin
öncelikli görevleri arasında yer alan “sağlıklı yaşam,
sağlıklı çevre” duyarlılığı ile birlikte bütçe imkanları
doğrultusunda vatandaşlarımızın daha temiz ve
sağlıklı bir çevrede ve dolayısıyla mahallelerinde
oturmalarını sağlamak amacıyla araç gereç ve insan
kaynaklarımız ile birlikte gelir düzeyi düşük, tarımsal
üretimin fazla olduğu dezavantajlı mahallelerimizde
sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında
çevre düzenlemesi, çocuk oyun grupları ve peyzaj
çalışmalarını yürütmüş bulunmaktayız. Tarihi ve
doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçemizde
mahallelerimizin güzelliklerini daha da ön plana

2006 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu’na göre
çevre; “Tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürüp karşılıklı etkileşimde bulundukları biyolojik,
sosyal, ekonomik ve kültürel ortam” olarak ifade
edilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ilçemizde
vatandaşlarımızın etkileşim halinde daha sağlıklı ve
güvenilir ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için
Belediye olarak mahallelerimizde proje kapsamında
gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Temel kapsamda
belediyemizin yasalarla üstlendiği çevre ile ilgili
görevler arasında en önemli başlık olarak, Sağlıklı
ve Planlı Kentleşme gelmektedir. Belediyemizin
sunduğu hizmet kalitesini ölçen, hizmetten yararlanan
vatandaşlarımızdır.
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince
ilçemize bağlı yoksulluk içinde yaşayan,
dezavantajlı mahallelerde gerçekleştirilecek
sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında çevre
düzenlemesi, çocuk oyun grupları ve peyzaj çalışmaları
ile ilgili olarak gerekli projelendirme, zemin etütleri,
yaklaşık maliyetlerin tespiti ve metrajlarının çıkarılması
gibi teknik altyapıları oluşturulduktan sonra bu
mahallelerde çalışacak görevli personellerin de
tespitiyle birlikte projemizi hayata geçirmek üzere yola
çıkılmıştır.
www.skb.gov.tr
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Katılımcı belediyecilik esas alınarak projelendirilen
bu işlerde gerek parkların yapımı gerekse de kilit taşı
döşeme ve peyzaj çalışmalarında vatandaşlarımızın
da yönetime katkı sunacakları şekilde bir yol izlenmiş,
onların da görüş ve düşünceleri alınmıştır. Katılımcı
yönetimin temel basamakları olan danışma ve ortak
karar alma yaptığımız işlerin sağlıklı sonuçlanması
bakımından önem arz etmektedir. Bu yapım işlerinin
öncesinde ve sonrasında mahalle halkı ile dayanışma
içerisinde hareket edilmiş, mahalle sakinleriyle
mahallenin sıkıntıları ve bu sıkıntıların çözümüne
yönelik beyin fırtınası yapılmıştır. Genel bir yargı olarak
ele alındığından vatandaşlarımızın bu yönüyle yeşile
olan özlemleri azalmış, çocuklar daha güvenli ve
temiz bir ortamda oyun oynama imkânı bulmuştur.
Parklarımızın tasarımında sağlıklı nesiller ve çevreci
bilincin ana tema olması sebebiyle ahşap malzemeler
kullanılmış, parka kurulan oyuncakların dayanıklı
malzeme olmasına önem verilmiş, özellikle çocukların
dikkatini çekecek renklerin seçilmesine özen
gösterilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen
ve hizmetten yararlanan vatandaşlardır.
Gerçekleştirdiğimiz proje ile yaşam standartları düşük,
Belediye hizmetlerinde şimdiye kadar yetersiz kalmış
mahallelerimizde yaptığımız sokak sağlıklaştırması
kapsamında çevre düzenlemesi, çocuk oyun
grupları ve peyzaj çalışmaları yapılarak daha temiz
ve yaşanılabilir bir çevre meydana getirilmiştir.
Projemiz ile birlikte özellikle yoksulluk içinde yaşayan,
dezavantajlı mahallelerde oturan vatandaşların tam
anlamıyla bireysel yaşam konforuna geçişlerinde, kötü
fiziksel ortamların kaldırılması etkili rol oynamıştır.
Bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısını çarpan etkisi
boyutunda düşünüldüğünde ise bu rakamlarda çok
daha fazla artış sağlandığı görülecektir.
Belediyemiz bir nevi kamu hizmeti yürüten bir tüzel
kişilik yapısını oluşturduğundan gerçekleştirilen bu
projemiz ile birlikte yapılan işler neticesinde faydalanıcı
kitlenin ve doğrudan etkilenen kitlenin vatandaş
olduğu aynı zamanda bu süreç içerisinde vadedilen
hizmeti doğru olarak yerine getirme, vatandaşlara
yardım etme ve hızlı hizmet verme istekliliği, hizmeti
yerine getirmek için gereken bilgi ve yeteneğe
sahip olunması, vatandaş ile doğrudan ilişki kuran
personelin nazik, saygılı, düşünceli ve samimi olması,
gerektiğinde iletişim kurma kolaylığı ve erişilebilirliği,
vatandaşın bilgilendirilmesi ve sorunlarının dinlenmesi
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ile çalışanların kendilerini vatandaşların yerine koyarak
sorunlarına ilgi göstermeleri projemizden elde edilen
sonuçların önemli bir parçasıdır.
Belediyemizin görev alanlarından olan, yapılan veya
planlanan işlerde insan sağlığının birinci derecede etkin
rol oynaması ve insan sağlığına sunulacak katkıların da
göz önünde bulundurulması ilkesiyle, gerçekleştirilen
bu projemizde yapılan peyzaj düzenlemeleri ve oyun
alanları insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, gerekli
güvenlik önlemlerinin de içerisinde olduğu, bunun
sonucunda da sağlık koşullarını düzenleme, birey ve
toplum sağlığına hizmet etme, yerel yönetim birimi
olarak dikkat edilmektedir. Bu konularda gereken
önlemleri alma, aldırma ve izleme gibi görevleri
Belediyemiz üstlenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Yoksulluk içinde yaşayan, dezavantajlı mahallelerde
gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırılması projesi
kapsamında çevre düzenlemesi, çocuk oyun grupları
ve peyzaj çalışmaları işleri neticesinde Belediyemizin
yıllık faaliyet planında kişi başına düşen yeşil alanların,
parkların ve yolların arttırılması hedeflerimiz arasında
bulunan muhtelif park, yeşil alan düzenlemeleri
olarak planlarımızda yer almaktadır. “Dezavantajlı
Mahallelerimizde Sokak Sağlıklaştırması” projemiz
Sağlıklı Kentler Birliğinin 2005-2020 Stratejik Planı’nda
yer alan amaç 1 ile altında bulunan 2,14,17,21 ve 22
No.lu hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Akçadağ Belediyesi olarak gelir düzeyi düşük
dezavantajlı mahallelerimizde gerçekleştirilen çevre
düzenlemeleri, kilit taşı döşemeleri, çocuk oyun
grupları düzenlemelerine ilişkin gerçekleştirilen
harcamalar Belediyemizin öz kaynaklarından yapılmış
olup, belirtilen işlerin projelendirme ve malzeme alımı
noktasında toplam 330.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Sağlıklı Şehir Planlaması
Çankaya
Belediyesi

Çankaya Belediyesi
Yaşayan Pazarlar Projesi
Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi

Yaşayan Pazarlar

Ödülü 2018

YAŞAYAN PAZARLAR
BİR

ANITKA

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar:

● Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
● Ankara Valiliği
● Çankaya Kaymakamlığı

semt sakinlerinin ihtiyaçları gözetilmiş, bölgenin
ve pazar yerlerinin mekân kullanımı açısından
analizleri yapılmış ve pazar yerleri çok amaçlı, semt
pazarlarının kurulumu dışında da yoğun ve aktif
kullanılan yaşam alanları olarak tasarlanmıştır.
Bu bağlamda, mülkiyeti Belediyemize ait olan pazar
yerlerinde, semtin özgün ihtiyaçları gözetilerek,
hem pazar yerlerinin kapasitesi arttırılacak şekilde
en uygun yerleşimi olanaklı kılan hem inşaat
teknolojilerinin gelişimiyle daha sağlıklı bir yapı
ortaya koyan ve çevredeki apartmanların da pazar
alanının da güneşten maksimum faydayı alabileceği
şekilde tasarlanarak enerji sarfiyatı konusunda
hassas, bunun yanı sıra pazar kurulumu dışında kalan
günlerde semt meydanları olarak kullanılan, açık
hava sinema gösterimleri, millî maç gösterimleri,
semt toplantıları, resim sergileri ve konserler
gibi pek çok kültür sanat ve sosyal aktivitenin
düzenlenebildiği, çocukların ve gençlerin daha güvenli
bir alanda sokak oyunları ve sporları ile ilgilenmesine
imkân tanıyacak şekilde organize edilmiş çocuk
oyun grupları, spor aletleri, basketbol potaları gibi
donatılara sahip birer yaşam alanı oluşturulması
hedeflenmiştir.

PROJENİN AMACI

PROJE ORTAKLARI

Çankaya ilçesi, yapılanmanın ve yerleşimin çok
büyük oranda tamamlandığı, bu nedenle yeni mekân
yaratımı konusunda olanakların sınırlı olduğu, ancak
değişen yaşam şartları, demografik yapı nedeniyle
toplumsal yaşama dair mekânsal ihtiyaçların sürekli
arttığı bir ilçedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Valilik, Çankaya
Kaymakamlığı

Bu ihtiyaçların başında semt sakinlerinin alışveriş
yaptıkları pazar yerlerinin hem esnaf açısından
yetersiz kalması hem de eskimiş yapıların vatandaş
tarafından kullanımı konusunda eksik kalması,
pazar yerlerinin yenilenmesi zorunluluğunu
doğurmuştur. Çankaya ilçe sınırları içerisinde
bulunan pazar yerlerinin değerlendirmesi yapılarak,

PROJE SÜRECİ
Proje kapsamında;
• Ankara’nın büyük üniversitelerinden Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesinin
kampüslerinin bir kısmını içeren, bu nedenle de
genç nüfus oranının çoğunluklu olduğu İşçi Blokları
Mahallesi,
• Çankaya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan,
yaşlı ve emekli nüfusun yoğunlukta olduğu ve
bununla beraber bu nüfusun büyük oranda çocuk
bakımı ile ilgilendiği Esat semti,
www.skb.gov.tr
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• Genç, orta yaş ve yaşlı nüfusun oransal olarak
daha homojen bir dağılıma sahip olduğu ve karma
bir şekilde bulunduğu Cebeci semtlerinde,
7 gün 24 saat yaşamın devam ettiği pazar yerleri
tamamlanmış, orta yaş çekirdek aile yapısında
çalışan ailelerin yoğunluklu olarak ikamet ettiği
Huzur Mahallesi’nde ise bu proje kapsamında inşaata
başlanmıştır.

“Çankaya çağdaş standartlar açısından
değerlendirilecek, yaşam alanları yeni teknolojilerle
donatılarak yaşam kalitesi yüksek bir kente
dönüştürülecektir. Mevcut ve planlanan yeşil alanlar,
altyapılar, tesisler ve diğer kentsel kullanım alanları
ile donatılar insan öncelikli olarak ve çağdaş gerekler
dikkate alınarak düzenlenecektir.”

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

Hedef 1.3 Ortak Yaşam Alanlarının Kullanım
Kapasitesi ve Kalitesini Yükseltmek.

Haftanın her günü yaşayan bir mekân ve semt için
ihtiyaçları karşılayan bütünleşik bir yapı olarak
tasarlanan pazar yerleri projesi; tüm yaş gruplarında,
bütün sosyokültürel kategorilere, çevre duyarlılığı
gözetilerek hizmet veren, kentin meydan ihtiyaçlarını
karşılayan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Valilik,
Kaymakamlık ve Yerel Yönetimler iş birliği ile
oluşturduğu Esnaf ve Sanatkârların Desteklenmesi
Eylem Planı (ESDEP) kapsamında, Çankaya ilçe
sınırları içerisinde alışverişin canlandırılması ve esnafa
sunulan olanakların geliştirilmesi için Belediyemiz
tarafından oluşturulan ve yürütülen politikaya uygun
bir proje olarak, ilçe genelinde uygulanmaya devam
edecektir.

Stratejiler:

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve
sorumluluklarımızdan, “Kentsel Ekonomik Hayatın
Düzenlenmesi ve Denetlenmesi” kapsamında;
• Üretici ve tüketici haklarını korumak,
• Üretici ve tüketiciyi buluşturacak projeler
geliştirmek,
• Ekonomik hayatı canlandıracak alternatif hizmetler
üretmek,
• Belli merkezlerde trafikten arındırılmış yeni yaya
alanları düzenleyerek bu alanlarda sosyoekonomik
canlılığı arttırmak,
olarak açıkladığımız sorumluluklarımızın gereği
doğrultusunda, aynı stratejik planda ilkelerimiz
arasında belirttiğimiz “Çevreyi korumayı ve
güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir
yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.” maddesine
dayanarak, stratejik planda açıkladığımız amaçlardan
aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda projemizi
yürütmekteyiz:
AMAÇ 1. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz
Vererek, Çankaya’yı Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri
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• Kent merkezlerindeki fiziki, toplumsal ve
ekonomik sorunlar analiz edilerek ortak yaşam
alanlarına yönelik projeler gerçekleştirilecek.
• Çalışmalara kamuoyunun katılımı sağlanacak.
• Görsel kirliliğe neden olan cephe düzenleri
iyileştirilecek.
• Kent kimliğine katkıda bulunacak projeler kent
genelinde yaygınlaştırılacak.
• Malzeme renk ve form açısından özgün ve baskın
imaja sahip tasarımlar gerçekleştirilecek.
• Pazar yeri standartları belirlenecek ve semt
pazarları standart hale getirilecek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje, Belediyenin kendi imkânlarıyla, bütçesinden
karşılanmaktadır.

Sağlıklı Şehir Planlaması
Denizli
Büyükşehir Belediyesi

Trafik Yönetim Sistemi
Denizli Büyükşehir Belediyesi yetki ve
sorumluluğunda olan Denizli kent içi ulaşım
ağını daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir
ve sürdürülebilir olarak yönetebilmek amacıyla
tesis edilen sistem ile trafik kontrol merkezi
kurularak, kent içi ulaşım ağı ile ilgili verilerin
elde edilmesi, kayıt edilebilmesi, yönetilebilmesi,
kavşak sinyalizasyon sürelerinin, trafik verileri
doğrultusunda otomatik olarak güncellenmesi,
kent içi trafik yoğunluk haritalarının
oluşturulabilmesi, trafiğin kameralar vasıtası
ile canlı olarak izlenebilmesi ve görüntülerin
kayıt edilmesiyle birlikte Akıllı Mobil Ulaşım
Uygulamasını geliştirdik. Bu sistemle
birlikte insanların trafiğe çıkmadan önce yol,
kavşak ve meteorolojik durumlar hakkında
bilgilendirilerek, trafiğe güvenli ve planlı çıkmasını
amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tekobel Teknoloji
Hizmetleri AŞ
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Trafiğe çıkan özel araç sayısının hızla artış
gösterdiği günümüzde, trafikte kaybedilen
can, mal ve zaman kayıpları artmakta ve
yaşanan bu durum sağlık ve ekolojik açıdan
tahribatlar yaratmaktadır. Bu kayıpları en aza
indirmek için, doğru bir ulaşım planlaması ve
trafik denetimiyle birlikte, gün geçtikçe artan
trafik yoğunluğuna uygun düzenlemelerin de
yapılması gerekmektedir. Ulaşım ağı kent içi ve
dışı olarak iki bölüme ayrıldığında her ne kadar
büyük tahribata yol açan kayıplar kent dışında
olsa da şehir içi trafik yoğunluğunun getirdiği
ekonomik ve sosyal kayıplar büyük ölçüde insan
hayatını etkilemektedir. Özellikle büyükşehirlerde
bu olumsuzluklar günlük hayatın bir parçası
olmuştur.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim
Sistemi projesi kapsamında 83 adet trafik
sinyalizasyonlu kavşağa uzaktan erişilerek
tek bir noktadan otomatik ve manuel olarak
denetlenmesi sağlanacaktır. Kavşakların her bir
koluna 150-200 metre mesafelerde araç sayım
cihazı ve araç algılama dedektörü yerleştirilerek
kavşak kollarındaki araç sayıları belirlenir. Ölçüm
noktalarındaki veriler hücresel veri hat (3G)
üzerinden Trafik Yönetim Merkezine gönderilir.
Tüm kavşak kollarından gelen sayısal veriler
merkezde bulunan üst düzey sunucularda yazılım
sistemi olarak derlenerek kavşak kollarındaki
bekleme süreleri optimize edilip en uygun çalışma
planı yapılır. Bu plan Türk Telekom fiber hatları
üzerinden kavşakta bulunan kavşak kontrol
cihazına gönderilerek anlık planda çalışması
sağlanır.
Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, fiber
www.skb.gov.tr
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hattının kesilmesi, merkezde bulunan sunucuların
arızası vb. durumlarla) anlık planın gelmemesi
durumunda kavşak kontrol cihazının hafızasında
bulunan acil durum planı çalışır. Ayrıca kavşakta
oluşabilecek herhangi bir durumun Trafik
Yönetim Merkezinde bulunan operatör tarafından
gözlemlenebilmesi için her kavşağa panoramik
kamera yerleştirilmiştir.
Bu süreçte öncelikle kavşaklarda nerelere araç
algılama cihaz ve dedektörlerinin yerleştirileceği
belirlendi. Kavşağa 150-200 metre mesafede
kavşakta araç sayım verilerinin en uygun alınacağı
ve elektrik bağlantısının rahatlıkla yapılacağı yerler
seçilerek araç sayım cihaz ve dedektörlerinin
montajı yapıldı. Kavşağın bütün kollarının
görülebileceği panoramik kamera yerleştirilerek
merkezden rahatlıkla görülebilir hale getirildi. İkinci
olarak hangi tip kavşak kontrol cihazı kullanılacağı
belirlendi. Farklı tipteki cihazlar uzaktan erişilebilir
yeni cihazlar ile değiştirildi. Eski tip cihazlara
uzaktan erişebilmesi için akıllı kavşak denetleyici
modüllerle güçlendirilerek erişim sağlandı.
Sahada montaj imalatı devam ederken idari binada
bulunan Trafik Yönetim Merkezinde sunucular
kurularak yazılım ve program işlemleri tamamlandı.
Trafik Yönetim Merkezi ile kavşak kontrol cihazları
ve veri toplama terminalleri arasında iletişim
ağları sağlanıp cihazlar ilişkilendirilerek testler
yapılmaktadır. Trafik yoğunluğu açısından ve
bölgesel olarak önem arz eden kavşaklarda
sistem çalışmaya başlamıştır. Testi biten
kavşakların eklenmesi ile trafik yönetim sistemi
tamamlanacaktır. Bu sistem ile tek bir kavşaktaki
trafik akışının sağlanmasından ziyade tüm
kavşakların birbiri ile koordinasyon içinde çalışması
sağlanıp tüm kent içi trafik akışı düzenlenecektir.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Trafik Yönetim Sistemi Projesinin Çevreye
Katkısı
Zaman Etkisi
Yapmış olduğumuz proje ile kavşaktaki bekleme
süreleri, yapılan sayımlar sonucu trafiğin en yoğun
olduğu saatlerde yaklaşık %25 oranında azalmaktadır.
Bu oran trafik yoğunluğunun olmadığı normal saatlerde
%75’e kadar çıkmaktadır.
Bu durum trafiğin en yoğun olduğu saatlerde a
noktasından b noktasına 60 dakikada gidilebilirken,
yapmış olduğumuz proje sorası 45 dakikada
gidilebilecektir.
Yakıt Tüketimi Etkisi
Yakıt tüketiminde ise trafiğin yoğun olduğu zamanlarda
saatte yaklaşık 24.500 aracın kullandığı bir kavşakta
boşa harcanan yakıt miktarı yaklaşık 1.120 lt/h iken
kurulan sistemde bu miktar yaklaşık 816 lt/h’dir.
Bir kavşakta ve 1 saatte yapılan yakıt tasarrufunun
ülke ekonomisine katkısı görülemeyebilir. Ancak

Denizli ilimizdeki tüm kavşakları ve 1 yıllık süreyi baz
aldığımızda yapılan tasarrufun ne kadar büyük olduğu
anlaşılmaktadır.
Karbonmonoksit (CO2) Salınımı Etkisi
Kavşaklardaki yakıt tüketimlerinin azalması ülke
ekonomisine sağladığı katkıdan ziyade çevrenin
korunmasında büyük önem arz etmektedir.
Yakıt tüketimine baz alınan kavşağı, karbonmonoksit
salınımı bakımından ele aldığımızda standart kavşak
çalışma prensibinde saatte yaklaşık 3230 kg CO2 gazı
havaya karışırken yapılan sistemde bu miktar yaklaşık
2160 kg’dır.
Gürültü Etkisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu
çalışmalarda yoğun trafik alanlarında 80 dB, hafif trafikte
ise 60 dB gürültü ölçülmüştür.
Yapmış olduğumuz çalışma ile hem trafik yoğunluğunun
azalmasına bağlı gürültü azalacak hem de gürültüye
maruz kalınan süre azalacaktır. Bu durum işitme
kayıplarını toplumda en aza indirecektir.

Örnek Performans Verileri
Performans
Parametreleri

Zirve

Zirve Dışı
Optimize
Eski Plan
Plan

Optimize Plan

Eski Plan JQ

İyileşme

1,83

3,22

%43

1,09

2,42

%55

120,69

165,33

%27

42,42

139,07

%70

17,40

13,37

%23

28,16

15,34

%46

80,69

107,40

%25

63,15

99,28

%36

Araç Başı
Ortalama
Durma Sayısı
Araç Başı
Ortalama
Gecikme (s)
Ortalama Hız
(km/h)
Durma
Kaynaklı
Ortalama
Gecikme (s)

İyileşme

Akıllı Kavşak Kontrolü Avantajları

6. Uzaktan Yönetilebilir Kavşaklar

1. Yoğunluk ile Orantılı Sinyal Süreleri

7. Durum Bildirimlerinde Anında Müdahale

2. Kavşakların Koordinasyonu

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ

3. Toplu Taşıma Önceliği

• Zirve dışı saatlerde %40

Kentin gelişimini de dikkate alarak Denizli halkına
güvenilir, hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlamak
amacıyla Trafik Yönetim Merkezinin kurulması.

• Ortalama %25 düzeylerinde azalma

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

4. Kavşak Bekleme Sürelerinde;

5. Azalan Egzoz Gazı Salınımı

3.657.284,00 TL ve Denizli Büyükşehir Belediyesi
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Gazipaşa
Belediyesi

Selinus Sahil
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Gazipaşa'da yaşayan ve turizm amaçlı ilçemize gelen
yerli ve yabancı misafirlerimizle birlikte Gazipaşa'yı
daha yaşanılabilir bir kent yapmak amacıyla; başta
kent hayatının gereksinimlerini karşılayan, sağlıklı,
kültürel değerlerini benimsemiş ve tarihle iç içe bir
medeniyet beşiği oluşturmak amacıyla başlatılan
süreçte, tasarımında bisiklet yollarıyla, yürüyüş
yollarıyla, spor tesisleriyle, rekreasyon alanlarıyla,
açık otoparkları, çocuk oyun alanları, açık yüzme
havuzları, bisiklet parkları, sokak hayvanları,
kuş yuvaları ve caretta carettalarıyla Akdeniz'in
eşsiz sahillerinin kent yaşamıyla bütünleşmesi
sağlanmıştır. Projenin yat limanıyla entegrasyonunun
tamamlanmasının ardından ilçemizin sosyoekonomik
ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlanacaktır.
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Uygulama İmar Planı’nın geçerlilik kazanmasının
ardından 2015 yılında yapımına başlanan projede Fen
İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
ortak çalışmaları 2017 yılı sonunda; 4.250 m bitümlü
sıcak kaplama asfalt yolları, 23.395 m² orta refüj
yapımı, 3.250 m bisiklet yolu, 10 adet bisiklet park
alanı, 7.060 m görme engelli kılavuz parke yolları,
58.000 m² yeşil alan, 250 m²'lik alana kurulu çocuk
oyun parkı, 720 m²'lik alana kurulu açık hava spor
aletleri, 3.605 m²'lik alana sahip açık otopark, 43.500
m² kaldırım yürüyüş yolları, 50 adet oturma grubu,
20 adet kameriye, 6 adet bay-bayan-engelli umumi
WC, 7 adet umumi duş ve çeşme, 425 m² alana sahip
yüzme havuzu, 125 m² alana sahip aqua park, 78
m² alana sahip süs havuzu, 1.000 m² alana sahip
konser etkinlik alanı yapımını ortaya çıkarmıştır. Proje
kapsamında 7 adet yer altı çöp konteyneri ile çevre
duyarlılığı artırılmış, orta refüjde yetiştirilen ağaçlara
konulan 250 adet kuş yuvaları ve Selinus Sahili’ne
yerleştirilen caretta caretta yuvalarıyla tabiat hayatına
destek verilmiş, Selinus Antik Kenti su kemeri ile
kesiştiği noktada yapılan aydınlatma çalışmalarıyla
tarihi dokuya sahip çıkılmış, Belediyemize ait olan
ve ekonomik ömrünü tamamlamış otobüsümüzün
durak olarak kullanılarak geri dönüşümü
sağlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bisiklet yollarıyla alternatif ulaşım yöntemlerinin
varlığının altı çizilirken tüm yaş gruplarında
bisiklet kullanımının artmasına destek verilmiş,
taşıt trafiğinden uzak ve güvenli bir ulaşım ağı
oluşturulmuş, bireysel ve de toplumsal sağlık üzerine
olumlu etkileri olmaktadır. Geniş kaldırım ve yürüyüş
yolları ile gerek güvenli yaya trafiği gerekse sportif
amaçlı kullanım desteklenmiş, özel mülkiyete haiz
restoran, kafe, spor salonları, market vb. teşebbüsler

ile etkileşim kurularak ekonomik kalkınma
desteklenmiştir. Yapım çalışmaları sırasında mevcut
ağaç ve flora en üst seviyede korunmuş, sahil şeridi
boyunca oluşturulan yeşil alanlar ile hava kirliliğine
karşı önlem alınırken, eşsiz Akdeniz sahilleri ve
tabiatla iç içe olan huzurlu bir ortam oluşturulmaya
çalışılmıştır. Günübirlik ve konaklamalı turizme katkı
vermek amacıyla rekreasyon alanlarında oluşturulan
yüzme havuzları ve aqua park ile eğlence ve sağlıklı
yaşam bir arada insanların hizmetine sunulmuş,
deniz turizmini desteklemek amacıyla umumi WC,
duş kabinleri ile çevre sağlığı koruma altına alınmıştır.
Açık hava fitness, çocuk oyun alanı, süs havuzu ile
günlük yaşamın getirdiği karmaşaya kısa bir mola
verilerek stresten uzaklaşmaya yardımcı olunmuştur.
Yer altı çöp konteynerleri ile çevre sağlığına duyarlılık
gösterilmiştir. Belediyemize ait olan ve ekonomik
ömrünü tamamlamış otobüsümüzün durak olarak
kullanılarak geri dönüşümünün çevre sağlığına
olumlu etkileri sağlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Adrese dayalı nüfus verileri kapsamında kurumumuz
mevzuat gereği stratejik plandan muaf tutulmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
2015-2017 yılları arasında toplam 5.500.000 TL bütçe
öngörülmüş olup, proje finansmanı Belediyemiz öz
kaynaklarından sağlanmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

sübvansenin gerçekleştirilerek kâr amacının
güdülmediği,

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama Yarışması
2018

ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BAYRAMPAŞA ESKİ CEZAEVİ ALANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

• Akıllı acil durum sistemleri, bina izleme sensörleri,
akıllı su sayaçları ve akıllı atık toplama sistemleri
gibi akıllı şehir uygulamalarının kullanıldığı,

BAYRAMPAŞA ESKİ CEZAEVİ ALANI
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
TÜRKIYE IÇIN ÇITA, DÜNYA IÇIN
ÖRNEK TEŞKIL EDECEK BIR PROJE
Olması Hedeflenmiştir.

GUVENLI VE HUZURLU YASAM

2277 KONUT
2277 MUTLU AILE

DAHA

Net 3m tavan yüksekliği

80.000 m2 traﬁğe kapalı alan

KIRAYA CIKMAK YOK

SOKAKLARINIZ
FERAHLIYOR

Evinizden evinize taşınma

DEPREME DAYANIKLI

10 metreden 30 metreye kadar sokak
genişliği ve araç girmeyen yaya yolları...

Güvenli konutlar
9

KOMSULARLA BIRLIKTE

OTOPARK DERDI YOK
Kendinize ait otoparkınızla park
sorunu tarih oluyor otopark
kaosu bitiyor.

DAHA DEGERLI
BIR YASAM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa’nın
en değerli ve en büyük arazisini, kentsel
dönüşüm kapsamında İsmetpaşa’lılara sunuyor.
Mahalleyle iç içe olan eski yaşam kültürünü,
yenilikçi ve sağlıklı yapılarla birleştirerek daha
kaliteli bir yaşama dönüştürüyor. Araç traﬁğinden arındırılmış bir alanda daha konforlu,
depreme dayanıklı daha güvenli
yaşamanız için çalışıyor.

HER SECENEK AYRI
BIR DEGER
9

Mahalle sıcaklığını komşularınızla bir arada
yaşayacaksınız.

EVLER

YAYALASTIRILMIS. YASAYAN
.
SOKAKLAR

Tasarlanan 2277 modern konut
2277 hak sahibine ulaşıyor.

1+1

2+1

3+1

DAHA IYISINE
ULASMAK ICIN...
Caddeleriniz, sokaklarınız, eviniz, yeşil
alanlarınız, otoparkınız... Yeni mahallenizde her şey daha modern, her şey daha
yeni... Bu yepyeni yaşam merkezinde sizi
bekleyen birçok avantaj var.

MODERN CEVRECI ve
TASARRUFLU

33 farklı daire planı ve 1+1, 2+1, 3+1
dairelerde açık-kapalı mutfak
seçenekleri...

YESIL ALANLARLA
HAYAT DAHA CANLI
Toplam 21.OOO m²’lik yeşil alanla daha güvenli ve
daha sosyal yaşam alanları...

ILERI TEKNOLOJI

Kendi enerjisini üreten güneş panelleriyle asansör ve
ortak aydınlatmalara para ödemeye son.

Geleceği şimdiden evinize getiren elektrikli araçlar için
şarj üniteleri akıllı sayaçlar ve akıllı çöp konteynırları,
Güneş Enerjisi Panelleri...

COK PAYDASLI
ORTAK CALISMA

SOSYAL ALANLAR
HEP SIZINLE

• Güneş panelleri, akıllı aydınlatma sistemleri,
elektrikli şarj istasyonları, doğa dostu kentsel
mobilyalar, merkezi ısınma ve cephe sistemleri,
bisiklet yolları ve bisiklet park alanları, bitkisel
atık yağ toplama makinaları, ömrünü tamamlamış
cihazlar için elektrik-elektronik geri dönüşüm
kutuları gibi sürdürülebilir çevre uygulamaları ve
yeşil konut sertifikası kapsamında çalışmaların
yürütüldüğü,

P
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Çarşı caddesi, cami, kültür merkezi, medikal çarşısı, park, eğitim tesisi, açık spor
alanları ve yürüyüş parkuru...
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- ŞEHIR SAĞLIĞINI KORUYAN ÇEVRECI PROJE Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanılması Fotovoltaik Güneş Panelleri
Yeşil Bina Konut Sertifikasına Sahip
Kentsel Dönüşüm Projesi
İnsan ve Çevre Sağlığı İçin Akıllı
Acil Durum Sistemleri
Atık Toplama Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler İle Zaman / İnsan /
Kaynak Tasarrufu Sağlayan Akıllı Konteynır Atık Toplama Sistemi

Enerji Kullanımında Tasarruf İçin
“Akıllı Aydınlatma Sistemi”
Akıllı Su Sayaçları Sistemi

• Hastane, okul, meydan, cami, kurs ve kültür
merkezi gibi yeni donatı alanlarının bölgeye
kazandırıldığı,

Doğa Dostu Kent Mobilyaları
İnovatif Çözümler “Elektrikli Şarj İstasyonları”
Merkezi Isınma Sistemi İle Enerji Tasarrufu
Ulaşılabilir ve Erişilebilir Bir Yaşam Alanı

MÜLKIYET: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJENİN AMACI
Bayrampaşa (eski) Cezaevi alanında yürütülen
kentsel dönüşüm projesi;
• Sürdürülebilir kentsel dönüşüm kapsamında
ilçe bazında dönüşüm hareketinin başlangıcı
olarak 10.000 kişi için deprem dahil her türlü
kentsel risklere karşı güvenli yaşam alanlarının
oluşturulduğu,
• Uygulanan yenilikçi dönüşüm modeli ile şehre
ekstra yoğunluğun getirilmediği,
• Yerinde dönüşüm ilkesi ile mahalle ve komşuluk
ilişkilerinin korunduğu,
• İnsan/yaşam ve çevre odaklı,
• Kamunun öz kaynakları ile inşa edilip kendi kendini
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Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı
Kentsel Dönüşüm
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• Yeni metro durağının açılması ile ulaşılabilirlik ve
erişilebilirliğin sağlandığı,
• Birçok aktörün bir araya gelerek şeffaf, katılımcı ve
adil bir yönetim modeli ile şehre ve ülkeye örnek
bir sosyal hizmet projesi olması amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Kentsel dönüşüm projesi stratejik yol haritası ile
çok paydaşlı, multidisipliner, adil ve şeffaf yönetim
modeli doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü idaresinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayrampaşa Belediyesi
desteği ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, TEİAŞ,
İSTON, Enerji A.Ş.,Kültür A.Ş., İSPARK ve çeşitli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Ulaşım Planlama
Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Elektronik
Sistemler Müdürlüğü, Yeşil Alan, Tesisler Yapım
Müdürlüğü, Yapı İşleri Müdürlüğü, İstanbul Şehircilik
Atölyesi) birimleri ile birlikte yürütülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Diare Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Kiptaş

İBB
Birimleri

Bayrampaşa
Belediyesi

İBB
Şirketleri

Diğer
Kamu Kurumları

Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

İston

Türkiye
Hastaneleri
Kurumu

Raylı Sistemler
Müdürlüğü

Kültür A.Ş.

Teiaş

Elektronik
Sistemler
Müdürlüğü

Enerji A.Ş.

Milli Eğitim
Müdürlüğü

Yeşil Alan ve
Tesisler Yapım
Müdürlüğü

İspark

İstanbul Şehircilik
Atölyesi

Yapı İşleri
Müdürlüğü

www.skb.gov.tr
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PROJE SÜRECİ
Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm
Projesi için 2012 yılında bölgenin ihtiyaçlarının
belirlendiği, mevcut potansiyelin irdelendiği,
kentsel entegrasyon kurgusunun yapıldığı bir
master plan aşaması ile çalışmalar başlamıştır.
Bu kapsamda yakın çevredeki kentsel gelişmeler,
bölge etrafına gelen kamu ve özel sektör
yatırımları, bölgenin plan ve mevcut duruma
bağlı olarak donatı alan analizleri, ulaşılabilirlik
ve erişilebilirlik, altyapı yeterliliği, bina analizleri
(yaş, kat, ruhsat vb.) yapılmış ve temelinde insan
ve yaşam alanları kurgusunun olduğu 3 farklı
ana ve buna bağlı alt senaryolar elde edilmiştir.
Bu senaryolar proje alanının kentsel dönüşümde
nasıl ve hangi yöntemle dönüştürülebileceğine ışık
tutması yönünden önemli olmuştur.

Proje Alanında Mevcut Yapılar 2017
(Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı-Takasa Konu Alan)

Proje Alanının 2004 ve 2014 Fotoğrafları (Rezerv Alan)

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulamaya geçiş
çalışmaları 2013 yılında eski cezaevi alanının
rezerv alan ilan edilmesi ile başlamıştır. 2013
yılında alanın rezerv alan ilanı ile çalışmalar hız
kazanarak proje alanı ve çevresinin dönüşümü
için yapılan senaryo çalışmaları ile ilgili pek çok
sektör profesyoneli, üniversite akademisyen
ve kurum içi birimlerle görüşmeler yapılmış,
dönüşüm modeli için ulusal ve uluslararası örnek
inceleme çalışmaları hazırlanmış ve birçok istişare
toplantıları yapılmıştır.
Yapılan toplantılar ve araştırmalar neticesinde
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2014-2016 yılları arasında da bölgenin kentsel
dönüşümü için stratejik yol haritası ve bu
doğrultuda fiziki, ekonomik ve sosyal dönüşüm
adımları, iletişim stratejileri ve avan projeleri
hazırlanmıştır. Bu kapsamda stratejik pazarlama
ve iletişim danışmanlık konusunda uzmanlar
tarafından takasa konu alan olan İsmetpaşa
Mahallesi’nde yaşayan hak sahipleri ile İBB
tarafından yürütülecek uzlaşma ve takas sürecine
dair iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve fikirlerin
oluşturulması çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada
analiz, SWOT, hedef kitle belirlemesi, kazanım ve
fayda tespiti, başarı faktörleri, hak sahibi profilleri
ve ürün hedef kitle aksiyon haritaları hazırlanarak
projenin değer önermesi hazırlanmış ve tüm
fikirler bu önerme üzerine kurgulanmıştır.

Projenin anlaşma modelinin temelinde değer bazlı
dağıtım modeli bulunmaktadır. Bu dağıtım modeli
için proje alanının değerlemesi bölgelendirme,
sokak-bina ve cadde-bina ilişkisi, şerefiyeler ve
yakın bölgedeki yatırımlar incelenerek yapılmıştır.
Projenin halk ile bağlantısının kurgusunda doğru
adımların atılması için iletişim faaliyetleri ve
doğru sunum teknikleri çalışması yapılmıştır.
Aynı dönem içerisinde proje alanında vatandaş
bilgilendirme ofisi kurularak maliklerin projeye
karşı düşünceleri alınmış ve kentsel dönüşüm
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Yaklaşık 2 yıl sahada açık olan bu ofis ile tüm
bölgedeki vatandaşlar bilgilendirilerek projenin
hazırlanmasında bilgi sahibi olurken, çalışmalara
da yön verilmiştir.

alanlarının inşa edilmesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak finans modeli,
dağıtım modeli, dönüşüm yöntemi, iletişim faaliyetleri,
saha bilgilendirme ofisi, değerleme çalışmaları,
stratejik yol haritaları çalışmalarının tamamlanması
ile 2016 yılının Eylül ayında inşaat ve uzlaşma
görüşmelerine başlanmıştır. Gelinen son durumda
projenin %80’i tamamlanmış, 2019 yılının ilk çeyreğinde
tapu teslimlerinin yapılarak yaşamın başlaması
hedeflenmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
• Proje ilçe bazında sürdürülebilir dönüşüm
planlamasının bir etabı olarak planlanmış ve bu
yönüyle şehre/ülkeye örnek olmanın hedeflenmesi,
• Dönüşüm ve finansal modeli ile halk arasında
kentsel dönüşüme karşı olan bakış açısının pozitif
yönde etkilenmesinin sağlanması,
• Yaklaşık 10.000 kişi için deprem riski dâhil
her türlü kentsel risklere karşı güvenli yaşam

• Sürdürülebilir çevre uygulamaları ile çevrenin
ve doğanın korunmasına destek olunması ve
farkındalığın oluşturulması,
• Yeşil alandan yoksun İsmetpaşa bölgesinde
Bayrampaşa’daki proje ile açık ve pasif yeşil alanlar
olmak üzere toplamda 21.000 m2’nin bölgeye
kazandırılması,
• Bölgeye kazandırılan hastane, okul, ticaret sokağı,
İSPARK, kültür merkezi, kurs merkezi ile önemli
bir ekonomik fayda ve istihdam sağlanması,
oluşan tüm ekonomik değerin projeye yansıtılarak
vatandaşların doğrudan yararlanması,
• Ulaşılabilir ve erişilebilir mekânların oluşturulması,
• Dönüşüm modeli ile kente ekstra yoğunluğun
gelmemesi,
• Hâlihazırda yetersiz olan Bayrampaşa Devlet
Hastanesi yerine Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu idaresinde, İstanbul Büyükşehir
www.skb.gov.tr
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm
Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan İstanbul 2015-2019 Stratejik Planı
kapsamında “Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle
hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına
küresel değer üreten marka kent” vizyonuna
uygun; adalet, güven, saydamlık, kalite, verimlilik,
katılım ve liderlik değerleri ile planın stratejik
amaçlarından birisi olan “Kentin Doğal Tarihi ve
Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla Sosyal,
Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek
Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak”
amacıyla örtüşmektedir.

Belediyesi ve TEİAŞ koordinesinde bölgenin
ihtiyaç duyduğu yaklaşık 350 yataklı yeni
hastanenin inşasının yapılması ve yıl içerisinde
yaklaşık 1,2 milyon kişinin sağlık hizmetinden
yararlanması,
• İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli
olarak bölgenin ihtiyaç duyduğu çok fonksiyonlu
ilköğretim okulunun planlanması,
• Olası bir deprem anında toplanma alanı
olarak da kullanılabilecek nitelikte, çevrede
yaşayan halkın kullanabileceği bir meydanın
oluşturulması,
• Diğer donatı alanları olan kültür merkezi,
dini tesis, kurs merkezi, düğün salonu, taziye
evi vb. ihtiyaçlarını karşılanması ile bölge
halkının yaşam kalitesini arttırarak sağlıklı
ve sürdürülebilir bir kentin oluşturulması
sağlanacaktır.
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Ayrıca proje Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin
2005-2020 Stratejik Planı’nın stratejik
amaçlarından birisi olan “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
Hareketi’nin sonucunda, sosyal, ekonomik,
fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin
edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak”
amacıyla örtüşmektedir. Bu amaç için “Hedef 2Şehir Sağlık Gelişim Planlarının Hazırlanması”,
“Hedef 16-Sağlıklı ve Güvenli Çevre”, “Hedef
21-Yaşam Memnuniyeti”, “Hedef 22- Sağlıklı
Şehir Planlaması ve Sosyal Donatı Alanlarının
Optimizasyonunu Sağlamak” hedefleri Kentsel
Dönüşüm Projesi’nin de hedeflerindendir.
Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Kentsel
Dönüşüm Projesi kapsamında 2015 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2030
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hedefleri’nden
“Amaç 3- Sağlıklı Bireyler, Amaç 7- Erişilebilir ve
Temiz Enerji, Amaç 11- Sürdürülebilir Şehir ve
Yaşam Alanları” için çalışmalar yürütülmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm
Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öz
kaynakları ile yapılıp kendi kendini sübvanse
eden, kâr amacının güdülmediği bir sosyal hizmet
projesi olup Belediye bu proje kapsamında;
673.915.734,78 TL+KDV bedel ile inşaat, uzlaşma
ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Sağlıklı Şehir Planlaması
Kadıköy
Belediyesi

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı
bir bilinç edindirmek, alanda oluşturulacak olan
fonksiyonel park mobilyaları ile afetler sonrasında
farklı özelliklerde kullanabileceğimiz bir park örneğini
göstermek, sivil toplum kuruluşları ile yapılacak olan
protokoller ışığında afet, çevre bilinci vb. konularında
oluşturulacak atölyeler yardımıyla bilinç düzeyini
arttırmak amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Proje, Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy ilçesi
sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Projemizde,
İlçemizde faal olan ve afetler üzerine çalışmalar
yürüten sivil toplum kuruluşları ile İstanbul Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ile ortak çalışma protokolleri yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme
Parkı projesi ile Kadıköy İlçesinde afetler hakkında
gerçekleştirilecek olan çeşitli projelere ev sahipliği
yapacak ve insanlara projeler hakkında bilgilerin
verilebileceği bir alan yaratmak, parka gelen
ziyaretçilere öncelikle deprem olmak üzere afetler
hakkında bilgi vermek ve edinilen bu bilgilerin
uygulanabilmesini sağlayarak farkındalığı arttırmak,
park bünyesindeki simülatör sistemleri yardımıyla
teknolojik avantajları kullanarak ziyaretçilere deprem
deneyim odası, 5 boyutlu sinema salonu ve portatif
yangın istasyonunda deneyimleyerek öğrenme imkanı
sağlamak, park bünyesinde oluşturulacak oyun ve
aktivite alanları ile eğitimi eğlenceli hale getirerek
özellikle ilkokul öğrencilerine afetler hakkında

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı
eğitmenleri tarafından yazılı olarak yönetime sunulan
“Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” projesinin
kabulünden sonra Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi,
Saniye Ermutlu Sokak’ta bulunan ve mülkiyeti
Belediyemize ait olan yaklaşık 4 dönümlük yeşil alan,
uygulama alanı olarak seçilmiştir. Kurumumuzda
birçok müdürlüğün ortaklaşa olarak çalıştığı projede
sırasıyla alanın projesi çizilmiş ve sonrasında peyzaj
çalışması ve binalar yapılmıştır. Bu işlemlerle birlikte
parkta yer alan simülatör sistemlerinin ihalesi ve
montajı tamamlanarak “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme
Parkı” hizmete girmiştir. Parkımızda sadece
afetler değil, daha birçok farklı konuda eğitimler
verilmektedir. Temel olarak 10 yaş grubu çocukları
hedef alan eğitimlere ek olarak, ailelerin birlikte
katılabileceği açık alan etkinlikleri, eğitim atölyeleri
gerçekleştirilmektedir. Yakın zamanda insanların kent
içinde bir yeşil alanda hem eğitim alabileceği hem de
eğlenceli vakit geçirebileceği aile ve çocuk kampları da
parkımızda gerçekleştirilecektir. 7’den 70’e her birey
için eğitimlerin yapıldığı, sivil toplum kuruluşlarının
eğitim ve atölyeler düzenlediği kamu-STK ortaklığı ile
çalıştırılan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı zaten
www.skb.gov.tr
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kısıtlı yeşil alanların olduğu Kadıköy ilçesinde bilginin
deneyimleyerek öğrenildiği bir alan olarak hizmete
girmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Son yıllarda artan betonlaşma sonucu yaşam
alanlarımızda ulaşabileceğimiz yeşil alanların
sayısı giderek azalmaktadır. Eski yerleşimlerden
biri olan ilçemizde de yeşil alan sayısı sınırlıdır.
Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme
Parkı ilçemizde de olan bu ihtiyacı başta afet olmak
üzere çeşitli konular ile ilgili eğitimlerle birleştirerek
kent sağlığına yeni bir anlayış getirmiştir. Özellikle
ilkokul çağındaki çocuklarımız meyve ağaçlarıyla
(erik, dut, kiraz, incir, ceviz, fındık) dolu olan bu
alanda hem hayatımızın kaçınılmaz gerçeği olan
afetler hakkında bilgi sahibi olacak hem de açık
alanda yapılacak eğitimler ile eğlenerek öğrenmeyi
deneyimleyeceklerdir. Afetlerin etkilerini en aza
indirmek için bilgilerin paylaşılacağı parkımızda; 1
adet deprem simülatörü, 1 adet 5 boyutlu sinema,
afetlerden sonra kullanılabilecek olan fonksiyonel park
mobilyaları, solar panel aydınlatma ve şarj istasyonları
bulunmaktadır. Ziyaretçilerimize afet eğitimlerinin yanı
sıra çevre sağlığı konularında da eğitimler verilecektir.
Bu sayede erken yaşta bireylerde oluşturulacak
çevre bilinci ile kente ve yeşile saygılı, doğanın ve
yeşilin insana verdiği iç huzuru hisseden bir nesil
yetişmesinde öncü olacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” projesinin
stratejik plandaki amacı; afet ve acil durum süreçlerini
etkin yöneterek, olası zararları ve etkileri en aza
indirmek olmakla birlikte afetlere karşı hazırlık
sürecinde toplumun farklı yaş grupları için olası riskleri
en aza indirmek hedeflenmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Kadıköy Belediyesi “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme
Parkı” projesi için bütçe;
Simülasyon Sistemlerinin Temini: 1.000 000,00 TL
Eğitim Birimlerinin İnşası ve Park İçi Peyzaj:
1.000.000,00 TL
Tefrişat: 300.000,00 TL
Toplam: 2.300.000,00 TL
Projenin tüm finansmanı Belediye bütçesinden
karşılanmıştır.
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

15 Temmuz Millet Bahçesi
(Türkiye’nin İlk Millet Bahçesi)

ve aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak
amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Kentsel
Dönüşüm Projesi kapsamında heyelan bölgesi
olarak belirlenen yaklaşık 3.000 kişinin gayrisıhhi
konutlarda ikamet ettiği 29,9 hektar alanda yer alan
Gayberli bölgesindeki riskli yapı olarak tespit edilen
1.550 konut sağlıklı şehir planlaması kapsamında
kamulaştırılarak yıkıldı.
Yıkılan konutların yerine 180.000 metrekarelik alana
sahip ve 15 Temmuz Destanı’nı anlatan ilk park
ve Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğini de
taşıyan 15 Temmuz Millet Bahçesi rekreasyon alanı
bölgeye kazandırıldı. Türkiye’de kentten yeşile aslına
dönüşümde örnek olarak gösterilen alan imara
açılmamış ve yeşil alan oluşturulmuştur. Böylelikle
Kahramanmaraş şehir merkezinde şehir parkı olan
ender kentlerden biri haline gelmiştir.
Kahramanmaraş şehir merkezinde halkımızın
PROJENİN AMACI
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında heyelan
bölgesi olarak belirlenen şehir merkezinde
yer alan Gayberli bölgesindeki gayrisıhhi 1.550
konutu yıkarak sağlıklı olmayan koşullarda
yaşayan 3.000 vatandaşımızı temiz ve konforlu
konutlara yerleştirerek sağlıklı bir yaşam biçimine
kavuşturmak.
Yıkılan bölgeyi imara açmayarak aslına, yeşile
dönüşümünü sağlayarak Akdeniz’in bahçesi, doğa
dostu şehir Kahramanmaraş vizyonu ışığında
çalışmalara devam etmek. 15 Temmuz temalı
bölümlerle Aziz Türk milletinin 15 Temmuz gecesi
darbeci FETÖ’ye karşı göstermiş olduğu direnişin
gelecek nesillerce daima hatırlanmasını sağlamak
www.skb.gov.tr
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sağlık ve doğa ile iç içe olacağı 15 Temmuz milletin
direnişini anlatan 9 adet rölyef,15 Temmuz Şehitlik
Anıtı, 8 adet taş çeşme, kafeterya, çay ocağı, mescit,
WC, 2.000 adet ağaç, 2.950 metrekare biyolojik
gölet, 60 adet piknik masası, 75 adet kameriye,100
adet tekli bank, idari bina, 5 adet giriş takı, güvenlik
kulübesi ve büfe, ahşap gemi oyun grubu, ahşap gemi
oyun parkuru, engelli çocuklar için oyun grupları,
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 yapımı tamamlanarak şehir
halkının hizmetine sunulmuştur.
15 Temmuz temalı bölümlerle aziz Türk milletinin
15 Temmuz gecesi darbeci FETÖ’ye karşı
göstermiş olduğu direnişi gelecek nesillerce daima
hatırlanmasını sağlamak ve aziz şehitlerimizin
hatıralarını canlı tutmak amacıyla parkımız Türkiye’de
15 Temmuz temalı ilk park olma özelliği taşımaktadır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin
demokrasisine sahip çıkan Türk milletine adamış
olduğu 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer alan 15
Temmuz darbe gecesi yaşananların konu edildiği;
Meclisin bombalanması, tanklara karşı duran
kahraman milletimiz, tankların üzerine çıkan
milletimiz, 15 Temmuz şehitlerimizin isimlerinin yer
aldığı bölümlerle aziz milletimizin yazmış olduğu
bu kahramanlık destanını gelecek nesillerce daima
hatırlanmasını sağlamak ve aziz şehitlerimizin
hatıralarını canlı tutmak yöntem olarak belirlenmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında heyelan
bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 3.000 kişinin
gayrisıhhi konutlarda ikamet ettiği 29,9 hektar alanda
yer alan Gayberli bölgesindeki riskli yapı olarak
tespit edilen 1.550 konut sağlıklı şehir planlaması
kapsamında kamulaştırılarak yıkıldı.
Yaklaşık 3.000 vatandaşın gayrisıhhi konutlardan
temiz, yaşanabilir konutlara yerleştirilmesiyle
olası bir salgın vb. hastalıkların önü alınmış oldu.
Böylelikle şehir insanı için tehdit oluşturabilecek
riskli bölgenin yıkılıp temizlenerek yeşil alana
dönüştürülmesiyle şehir insanının sağlığı korunmuş
oldu. Yıkılan konutların yerine 180.000 metrekarelik
bir sağlık ve yaşam alanı kazandırılmış oldu. Şehir
merkezine yürüme mesafesinde olan rekreasyon
alanında spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları,
koşu yolları ve sağlıklı yaşam alanları ile 7’den 77’ye
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Kahramanmaraş halkı doğayla içi içe spor yapma
imkanı buldu.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Büyükşehir Belediyemizin 2015-2019 Stratejik
Planı’nda aşağıdaki amaç ve hedefler yer almaktadır.
Stratejik Amaç 11: Hizmet alanımızdaki yerleşim
yerlerinde yapılaşmanın sürdürülebilir çağdaş
şehircilik standartlarına uygun, tarihi ve doğal
çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir şekilde
teşekkülünü sağlarken, kent tarihi ve kültürel
mirasını koruyarak geleceğe taşımak.
Hedef 1: Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını
yükseltmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerini
gerçekleştirmek.
Stratejik Amaç 18: Daha yeşil bir büyükşehir olmak.
Hedef 1: Plan dönemi süresince ilimizdeki yeşil alan
sayısını ve metrekaresini sürekli olarak artırmak.
Strateji: Büyükşehirin tamamında yeni park, mesire
alanı ve diğer yeşil alan düzenlemelerini yapmak.
Stratejik Amaç 12: Kentsel yaşam standardını
yükseltecek projeler yapmak.
Hedef 1: İlimizin mevcut turizm potansiyelini de
değerlendirerek kent turizmini geliştirecek yeni
tesisler inşa edip yeni yaşam alanları oluşturmak.
Strateji: Plan dönemi sonuna kadar geniş ölçekli
rekreasyon alanı projelerini tamamlamak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
18.585.834,60 TL Büyükşehir Belediyesi finansmanı
kullanılmış ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
148.600,00 TL kamulaştırma için destek alınmıştır.

Sağlıklı Şehir Planlaması
Karesi
Belediyesi

Çok Amaçlı Köy Konakları

ve dayanışma ilişkilerinin devam edebilmesi için
örnek mekânlar olması amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Köy Konakları Projesi, Karesi Belediye Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Proje ortağı
bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan köy
konakları için keşif ve planların ardından
yaptığımız taramalar sonucunda öncelikle İl
Özel İdaresi tarafından yapımı yarım kalmış olan
köy konakları ve yemekhaneler tamamlandı.
İkinci adımda ihtiyaç tespit edilen yerlere çok
amaçlı köy konağı yapımına başlanıldı. Şu an
itibari ile planlarımız dâhilinde yapım işleri ve
projelendirmeler devam etmektedir.
Köy statüsünden mahalle statüsüne
geçen yerleşim merkezlerimizde yapımını
tamamladığımız köy konaklarımız; yeni yapım 10
adet, tadilatlar 12 adet ve prefabrik yapımı 3 adet
olmak üzere halkımızın hizmetine sunulmuştur.
PROJENİN AMACI
Kırsal mahallelerimizin sosyal, ekonomik ve
kültürel kalkınmasına yardımcı olmak için, köy
statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim
yerlerimize kazandırdığımız köy konakları,
bulundukları mahallelerde sağlıktan eğitime,
istihdamdan kültürel etkinliklere kadar birçok
ihtiyacı karşılamaktadır.
Köy Konaklarımız, mahalle sakinlerinin bir
araya geldiği, özel günlerin mutluluklarının
paylaşıldığı, acı günlerin birlikte yaşandığı,
kültürel değerlerin yaşatıldığı, gerçekleştirilen
kurslarla vatandaşlarımızın kültürel ve istihdam
odaklı çalışmalarla buluşturulduğu ve mahalle
kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk

240 ile 350 metrekare alana sahip 2 katlı köy
konakları içlerinde Kur’an kursu, muhtar odası,
doktor odası, yemekhane, WC ve abdesthaneler
bulunmaktadır. Konağın çevresinde peyzaj
düzenlemesi, oturma alanları yer almaktadır.
Köy Konakları Projesi ile hem mahallelerimizin
değer kazanması hem de turizme katkı
sağlanmaktadır. Osmanlı ve Türk mimarisinin
harmanlanmasıyla ortaya çıkan konaklarımız her
yaştan mahalle sakinlerimize hizmet vermektedir.
Köy Konağı Projesi’ni tüm mahallelerimize
taşımayı hedefliyoruz.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Mahallerde ortak kullanım alanı olarak geçen
ve mahalle halkının büyük bir bölümünün vakit
www.skb.gov.tr
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geçirdiği yerler olan “köy odası” geleneğini inşa
ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara
aktarılmaktadır.
Komşuluk ilişkilerinin artması, mahallede birlik
ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacak Köy
Konakları sağlıktan eğitime, istihdamdan kültürel
etkinliklere kadar birçok farklı amaca hizmet
etmektedir.
Kentin sağlık gelişimini etkileyen ekonomik, sosyal
ve kültürel etkenlere katkı sağlamaktadır.
“Köy Konaklarımız” sağlıklı bir şehir için; yaşayan,
nefes alan, büyüyen, sürekli değişen, sağlıklı şehir
çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen
örnek mekânlardır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nda
kurumsal gelişim alanında;
Stratejik Amaç: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Stratejik Hedef: A1SA1SH1 fiziksel varlıkların,
Belediye mülklerinin kapasitesini arttırmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansmanı Karesi Belediyesi tarafından
karşılanıp bütçesi 3.000.000,00 TL’dir.
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi

Barınma, Konaklama ve Sosyal
Yardım Merkezi
vatandaşlar ile dünya vatandaşlarının mağduriyetleri
giderilene kadar gıda, giyim ve barınma gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayarak temel hak ve hürriyetler
kapsamında güvenli, kaliteli ve onurlu bir “yaşama
hakkı” sunmak amacıyla 2005 yılı itibariyle “Barınma”
hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca, ilin çekici özelliklerinden biri olan sağlık
kurum ve kuruluşlarının kalitesi ve kapasitesi de
göz önünde bulundurularak 2014 yılı itibari ile
“Konaklama” hizmeti de halkın refahına sunulmuştur.
Bu hizmet kalemi ile ildeki uzak ilçelerde ikamet eden
ya da il dışından sağlık hizmetlerinden faydalanmak
amacıyla gelmiş olan hasta ve refakatçilerine ücretsiz
konaklama imkânı sunulmuştur.

PROJENİN AMACI
Kocaeli, Türkiye'nin göç alma potansiyeli en yüksek
illerinden biridir. Bölge sanayi kuruluşlarının
bulunması, transit geçiş güzergâhı ve stratejik
konumu dolayısıyla istihdam açısından önemli bir
cazibe merkezidir. Şehrin yerli nüfusu dışında, sahip
olduğu çekici nedenlerle göç alması ve nüfus oranın
artması beraberinde sosyokültürel, ekonomik ve
barınma gibi alanlarda kamu eli ile iyileştirme ve
sosyal politika üretme zorunluluğunu doğurmuştur.
İlde yaşanan bu sorunu göz önünde bulunduran
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler
Şube Müdürlüğü, yerel kalkınmanın bir parçası olarak
sosyal belediyecilik rolü ile Barınma, Konaklama ve
Sosyal Yardım Merkezi hizmetini geliştirmiştir.
Merkezde, Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ederek
asgari seviyede hayatını sürdürmekte zorlanan

Merkez hem ulusal hem de uluslararası kanunların
öngördüğü hizmetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar
için ulaşılabilir kılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi ve 2016’da TBMM Anayasa Uzlaşma
Komisyonunca kabul edilen “Her vatandaş temel
insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan
haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına
sahiptir.” ilkesi ile hareket edilmekte, bu kapsamda
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunularak
vatandaşın maksimum seviyede yaşam kalitesini
artırmak hedeflenmektedir.
Bütüncül hizmet anlayışı ile işleyen merkezde kadın,
erkek, çocuk, yaşlı, engelli birey ayrımı yapılmaksızın
18 yaş üstü tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap
verilmektedir. Ayrıca merkez, Türkiye’de konaklama
ve barınma hizmetini aynı anda sunan tek kuruluş
olma özelliğini göstermektedir.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortaklarımız arasında;
• Kocaeli Valiliği,
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı
kurumları,
• Şiddet Önleme-İzleme Merkezleri,
• Huzurevi, Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet
Merkezleri,
• İl Emniyet Müdürlüğü,
www.skb.gov.tr
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görüşmeler yapılarak edinilen bilgiler, vatandaşa
özel dosyaya dönüştürülmektedir. Müdürlük
bünyesindeki Sosyal Hizmetler Değerlendirme
Kuruluna sunulan dosya, vatandaşın talebince
değerlendirilmekte, merkezde kalma durumu, kısa
ve uzun dönem ihtiyaçları gibi kriterler çerçevesinde
karar verilmektedir. Alınan kararlara göre gerekli
ise ilgili kurumlar ile iletişime geçilip yazışmalar
yapılmaktadır.

• İl Göç İdaresi Müdürlüğü,

Merkezde kalma süresi kesinleşen vatandaşların,
öncelikli olarak toplu yaşamda risk oluşturabilecek
durumların önüne geçilmesi amacıyla bulaşıcı
hastalıklarının tespit ve tedavileri için kan tahlilleri
ve röntgen incelemeleri yapılmaktadır. Gerekli
durumlarda vatandaşın uygun kamu kurum ve
kuruluşlarına sevki sağlanmaktadır.

• Kaymakamlıklar ve İlçe Nüfus Müdürlükleri,

Sunulan hizmetler arasında;

• İŞKUR İl Müdürlüğü,

• Engellilerin ve 60 yaş üstü kişilerin rehabilitasyon
ve huzurevi müracaatlarında gerekli olan sağlık
kurulu raporunun alınması amacıyla kurumsal
takip sağlamak ve gerekli durumlarda refakatçi
desteği sunmak,

• İl Sağlık Müdürlüğü,

• Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü yer
almaktadır.
PROJE SÜRECİ
Hedef kitledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar kolluk
kuvvetlerinin sevki, çağrı merkezinin yönlendirmesi
veya şahsen müracaatlarıyla merkezimizden hizmet
talep edebilmektedir. Giriş işlemleri, barınma
süresince verilen hizmetler ve çıkış işlemleri özel
bir yazılım (Sosyal Doku) tarafından yapılmaktadır.
Böylece tüm raporlamalar alınarak ileriye dönük
hizmet modelleri şekillendirilmektedir.
İlk kabulde, kişinin acil ihtiyacı tespit edilmekte,
önceliğine göre gıda, giyim ve hijyen desteği
sağlanmaktadır. Acil ihtiyaçların giderilmesinden
sonra vatandaşla uzman personel tarafından
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• Merkezde kaldıkları süre içerisinde vatandaşların
gıda, giyim, sağlık, hijyen vb. ihtiyaçlarını
karşılamak,
• Sağlık sorunları bulunan vatandaşların hastane
randevularını almak ilgili hastane ve branşlara
yönlendirmek ve sevkini sağlayarak süreci takip
etmek,
• Maddi imkânsızlık nedeniyle kullanılması zorunlu
olan ilaçların kurul kararı ile bedelleri ödenerek
vatandaşa maddi ve manevi destek sağlamak,
• Haftanın her günü hizmet veren hemşireler
tarafından, ilaç kullanan vatandaşların ilaç
takiplerini yapmak,

• Talep eden vatandaşların KO-MEK Kurslarına
katılımı sağlanarak toplum yararına çalışma
programları hazırlamak ve İŞKUR vasıtasıyla uygun
işlere yerleştirmek,
• Vatandaşların özel durumlarına göre engelli ve
yaşlılık maaşı bağlanmasını sağlamak,
• Gelir testi başvuru yapamayan ve genel sağlık
sigortasından faydalanamayan vatandaşlar için
merkezi ikamet adresi olarak göstermek ve genel
sağlık sigortası başvuru işlemlerine destek olmak,
• Maddi imkânı olmadığı için memleketlerine
dönemeyen vatandaşların kurul kararı ile ulaşım
giderlerini karşılamak,
• Hasta ve refakatçileri için ilimizdeki sağlık
kuruluşlarından tedavi aldıkları sürece, ücretsiz
hizmet sunulmaktır.
Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde
barınma amacıyla hizmet vermekte olan bölümde
12 oda ve 60 yatak, konaklama bölümünde ise 11
oda ve 22 yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir.
Tüm odalarda kişisel WC-banyo, televizyon, telefon
ve buzdolabı bulunmaktadır. Ayrıca odalara giriş
için yüz tanıma ve parmak izi ile giriş sağlayacak
yüksek güvenlik önlemlerinden faydalanılmaktadır.
Yıl boyunca ve 24 saat kesintisiz hizmet verme
anlayışı ile yola çıkılan merkezde “anında ve acil
müdahale” uygulanmakta, çare bulucu sosyal hizmet
uygulamaları temel alınmakta ve tüm hizmetler
tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
DSÖ tarafından sağlık; bedenen, ruhen ve sosyal
bakımdan tam bir iyi olma durumu olarak
tanımlanmaktadır. Bu mantıktan yola çıkarak
merkezde vatandaşların problemleri bireysel olarak
ele alınmakta ve tam zamanlı olarak uzman personel
tarafından programlanarak süreç takip edilmektedir.
Açıldığı günden bugüne kadar vatandaşlarımıza
aşağıdaki hizmetler sunulmuştur:
• Konaklama hizmeti alan kişi sayısı: 777
• Barınma kişi sayısı: 9.652
• Verilen sağlık hizmeti sayısı: 12.322
• Kadın konukevine yerleştirilen kişi sayısı: 2.322
• Rehabilitasyon ve huzur evlerine yerleştirilen kişi
sayısı: 133

• Sağlık kurulu raporu alınan kişi sayısı: 247
• Yabancı uyruklu kişi sayısı: 583’tür.
Vatandaşların temel gereksinimleri karşılanarak sağlık
haklarından azami düzeyde yararlanmaları imkânı
sunulmaktadır. Bu amaçla haftanın 7 günü merkezde
hizmet sunan sağlık görevlileri hasta takip formu ile
vatandaşın ilaç takibi, tansiyon, şeker vb. kronikleşmiş
hastalıklarının denetim altında tutulmasını
sağlamaktadır.
Merkezde barınma imkânından faydalanmakta olan ve
sağlık kuruluşlarından hizmet alacak kişilerin hastane
randevularının alınması, doktor tarafından tedavi
sürecinin takip edilmesi, gerekli durumlarda hastaneye
yatış işlemlerinin düzenlenmesi ve refakatçilik
desteğinin sağlanması kurumun sağlık açısından
sunduğu hizmetlerdendir. Ayrıca maddi yoksunluk
içerisinde bulunan vatandaşların reçete masraflarının
karşılanması hizmeti de yine kurum tarafından
sunulmaktadır.
Hedef kitlenin yarıya yakınını oluşturan yaşlı
vatandaşların genel sorunları arasında sosyal destek
sisteminin olmaması, sosyalizasyon sürecinin dışında
kalmaları, üretkenlikten uzaklaşmaları ve çöküntü
halinin etkin olması sayılabilmektedir. Merkezde
bulundukları zaman zarfında kendi akranları ve
özellikle değişen yaş grupları ile vakit geçirme ve
sohbet edebilme imkânı bulmaları yeniden hayata
anlam kazandırma açısından önem arz etmektedir.
Vatandaşlara bireysel tercihlerine uygun, güvenli
bir mekân ve çevrede barınma imkânı sunulmakta,
yaşlı vatandaşların ihmal, istismar, terk edilme
ve kişisel güvenlik gibi sorunsallardan uzak
tutulması hedeflenmektedir. İtibar görme, kendini
gerçekleştirme, bağımsızlık ve sosyal hayata katılım
merkezin sahip olduğu misyonlarındandır. Kent için
potansiyel risk oluşturabilecek hedef kitle ruhen
ve fiziksel olarak daha sağlıklı hale dönüştürülerek
toplumsal düzeni tehdit eden unsurlar azaltılmaktadır.
Ayrıca hizmet sunulan kitle içerisinde ailesiyle
anlaşmazlık yaşayan ve sorunlarını sağlıklı
şekillerde çözemediği için evini terk etmek zorunda
kalan bir grup yer almaktadır. Burada vatandaşa
barınma imkânı sağlanarak belli bir süre sorun
oluşturan durumdan uzaklaşması ve psikolojik
olarak sakinleşmesi sağlanmaktadır. Ailesi ile
arasında uzlaştırıcı konumunda yer alınarak var olan
sorunun kemikleşmeden çözüm yoluna gidilmesi
sağlanmaktadır. Böylelikle ailevi ilişkileri koruma,
onarma ve birleştiricilik rolü de üstlenilmektedir.
www.skb.gov.tr
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Ruhen ve fiziksel olarak sağlıklı ancak ekonomik
olarak desteklenmesi gereken ve barınma sorunu
yaşayan vatandaşlar için de diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile iş birliği içinde hareket edilmektedir.
Bir arada yaşama becerisi gösterebilecek vatandaşlar
kendi istekleri ile yeni mekânlara yerleştirilmekte
ve işe yerleştirme imkânı ile ekonomik olarak
kalkındırılmakta ya da kurumsal iş birlikleri ile maddi
anlamda desteklenmektedir.
Merkez içinde bulunduğu toplumun kültürel
kodlarını, sosyal dokusunu ve ekonomik ihtiyaçlarını
harmanlayarak tamamen kültürümüze has örnek bir
proje özelliği taşımaktadır. Bu çerçevede profesyonel
ekip ve finansal güce sahip olan Büyükşehir
Belediyesi toplumsal sorunların çözümlenmesinde
aktif bir çalışma politikası izlemektedir.
YILLAR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Merkezin kurulmasında “kapsayıcı, katılımcı bir
sosyal hizmet ağı oluşturmak” amacıyla yola çıkılmış,
taleplerin “anında ve acil olarak” sonuçlandırılması
stratejik hedefi ile çalışmalar şekillendirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma
problemi yaşayan vatandaşlar ve tedavi amacıyla
ilimize gelen vatandaşlar için hizmet veren Barınma,
Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi için herhangi
bir dış kaynaktan yararlanılmamış, finansal bir destek
alınmamıştır. Yaşayan bir proje olması nedeni ile
Belediye tarafından her yıl belirlenen sabit bir bütçeye
sahip değildir. Aşağıda yer alan tabloda toplam
harcamaları görmek mümkündür.
TOPLAM
224.219,82
257.673,08
240.893,41
225.377,60
347.447,61
392.076,17
207.484,27
350.452,02
315.418,11
263.544,73
326.059,86
430.480,01
611.314,36
4.192.441,05

Sağlıklı Şehir Planlaması
Merkezefendi
Belediyesi

Ornaz Vadisi Alanı
PROJE ORTAKLARI
Merkezefendi Belediyesi
PROJE SÜRECİ
Öncelikle proje alanının belirlenmesi amacıyla,
Belediye ekiplerimizce gerekli analizler yapılmış
bunun sonucunda ortaya çıkan sentez doğrultusunda
proje alanı belirlenmiştir. Proje alanının bir kısmı 3.
derece arkeolojik sit sınırları içerisinde, bir kısmı da
orman alanında kaldığından, öncelikle ilgili Orman
Bölge Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulundan projenin gerçekleşebilmesi için gerekli
resmî izinler alınmıştır. Proje alanının ortasında
yer alan Karaçay Deresi ile ilgili de Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünden gerekli bilgi-belge ve izinler
alınmıştır. Bütün resmî izinler alındıktan ve analiz
çalışmaları tamamlandıktan sonra ilgili mercilerden
“Ornaz Vadisi Peyzaj Projesi” için resmi onay
alınmıştır. Proje ile ilgili işlemler tamamlandıktan
sonra, projenin uygulanabilmesi için yapım ihalesi
yapılmıştır. Kasım 2016-Haziran 2018 tarihleri
arasında proje tamamlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

PROJENİN AMACI
İnsanlara, şehir hayatının stresinden uzak doğa ile
iç içe olabilecekleri sağlıklı ve kaliteli sosyokültürel
alan sunmak, rekreasyon alanları kazandırmak ve
kent sakinlerini yeşile, suya, temiz havaya, güvenli bir
şekilde piknik yapma imkânına kavuşturarak ateşli
ve ateşsiz piknik alanları, kıyı kafeler ve motorlu
sporların vazgeçilmezi ATV parkurlarının da yer aldığı
bu projeyle birlikte bireylerin kent içerisinde boş
zamanlarını geçirebilecekleri mekânlar yaratmak
amaçlanmıştır. Her yaş, kültür ve gelir düzeyi için
farklılaşan "sağlıklı ortam" gereksinimlerine cevap
üretilmiştir. Gelecek nesiller sağlıklı bir yaşam
tarzına teşvik edilmiştir. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili
aktif kararlar verebilmesini sağlamak için gerekli
alanlar oluşturulmuştur.

Halkımızın fiziksel ve sosyal aktivitelerinin artmasına
olanak sağlayacak bu proje ile bölgenin doğal
güzellikleri korunarak, ilçe halkına çevre kalitesi
yüksek bir aktif yeşil alan imkânı 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,
www.skb.gov.tr
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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.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Erişilebilir, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir,
insan odaklı yaklaşımı esas alan, bireylerin
ihtiyaç duydukları sosyokültürel 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 BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
14.576.580 TL
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Ordu
Büyükşehir Belediyesi

Cephe İyileştirme ve Yayalaştırma
Caddesi’ne yapılan projede ise öncelikle araç trafiği
kaldırılarak yayalaştırma sağlanmıştır. Binalarda ise
taş yünü yalıtım malzemesi, sıva, söve, vs. kullanılarak
modern bir yaya çarşı dokusu oluşturulmuştur. Zeminde
Elâzığ vişne mermer ve Emprador mermer kullanılarak
sağlam dayanıklı ve estetik bir sokak dokusu yapılmıştır.
Bu şekilde hem kent dokusunun yenilenmesi hem de
şehir içinde sıkışan yaya sirkülasyonunun rahatlaması
sağlanmıştır. Ayrıca proje ile altyapı tamamen
değiştirilmiştir. Üstyapıda ise kent mobilyaları,
aydınlatmalar, ızgaralar vb. kentsel tasarım ögeleri
kullanılmıştır. Projede 700 m uzunluğunda yol, 11.740 m2
yol yüzey alanı sokak dokusu yenilenmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Büyükşehir Belediyemizce yapılan çalışmalar
kurumumuz tarafından hazırlanıp renk konusunda
halkın oylamasına sunularak karar verilmiştir. Kamu
kurumları veya STK’lar ile herhangi bir iş birliğinde
bulunulmamıştır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı ve Süleyman Felek
Caddesi üzerinde yer alan, kent estetiği açısından bozuk,
olumsuz görüntüler sergileyen binaların cephelerinin
yenileme çalışmasıdır. Atatürk Bulvarı üzerindeki
bu projeyle şehirler arası yol güzergâhında bulunan
bulvar üzerindeki yapılarda daha iyi bir kent dokusu
oluşturulması amacıyla sıhhileştirme yapılmıştır. Bulvar
üzerinde çirkin görüntü oluşturan 300 adet yapı üzerinde
yalıtımla birlikte sıva, söve, ahşap kompakt malzeme,
kompozit vs. kullanarak modern görünümlü bir kent
dokusu yaratılmıştır. Ayrıca çirkin görüntü oluşturan
tabelalar kaldırılarak estetik ve görülebilirlik açısından
nefes alması sağlanmıştır. Projenin toplam uzunluğu
7400 m’dir. Bu rakamlar ile Ordu Atatürk Bulvarı,
Türkiye genelinde yapılan cephe çalışmalarında en uzun
güzergah olarak kayıtlara geçmiştir. Süleyman Felek

Ordu Büyükşehir Belediyesi cephe iyileştirme çalışması
için meclis kararı alınmasıyla bina cephelerinin proje
ve yapım işlerindeki ilk adım gerçekleştirilir. Cephe
iyileştirme çalışmaları öncelikle çalışma alan sınırları
ve bina adedi belirlendikten sonra tek tek binalarda
yapılacak eksiklikler belirlenir ve projesi hazırlanır.
Proje tamamlandıktan sonra yapım aşaması için
mülk sahiplerine tebligat gönderilir. Yapım işi ihale
işlemlerinden sonra yer teslimi yapılır ve iş başlar.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bu projeyle birlikte bulvar üzerinde tüm iş yerleri ve
konut kullanıcıları modern bir dokuya sahip oldukları
için etkilenmişlerdir. Ayrıca bina cephelerinde yalıtım
malzemesi kullanıldığı için ısı tasarrufu sağlanmıştır.
Böylece ekonomik açıdan fayda sağlanmıştır. Bir
diğer husus ise yapılan bu projeyle birlikte satış
değerlerinin artmasıdır. İş yerlerinin kompozit
malzemeyle cephelerinin yenilenmesi binalarda
www.skb.gov.tr
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önemli bir katma değer artışı sağlamıştır. Süleyman
Felek Caddesi’nin yayalaştırılmasıyla birlikte caddede
yaya sirkülasyonunun arttığı gözlemlenmiştir. Burası
kentin yaya omurgası haline gelmiştir. Bu durum iş yeri
sahiplerine olumlu katkılar sağlamıştır. Cadde, çarşı
kimliğine kavuşturularak Orduluların toplanma merkezi
haline gelmiştir. Böylece hedef kitle durumundaki iş
yerleri ve konut kullanıcıları hem ekonomik hem de
kent estetiği açısından olumlu etkilenmişlerdir. Halkın
en yoğun sosyal faaliyet alanı haline gelen caddelerde
kafeler ve restoranlar açılmıştır. Cephe iyileştirme yapımı
binaların değerini artırmış, çarşı kimliği kazandırılan
caddede dükkân sahipleri, ticaret yapan insanlar maddi
kazançlarını artırmışlardır.
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ
Doğal ve kültürel ögelerin bir araya gelmesi ile
biçimlenen kentler onu oluşturan parçalardan farklı
nitelik taşıyan bütünlerdir. Fiziksel çevrelerde de estetik
nitelik arayışı ve bu kaygı ile çevrelerini düzene sokma
ihtiyacıyla yapılan çalışmalardır. Gerek tek yapıların
gerekse yapı ve açık yeşil alanların bir araya gelerek
oluşturdukları çevrenin yalnızca insanın biyolojik
gereksinmelerini karşılayan işlevsellik değil, aynı
zamanda psikolojik, entelektüel gereksinmelerini de
karşılayan estetik nitelikler de taşıması gerekmektedir.
Çevreyi oluşturan doğal, kültürel, tarihi, görsel öge ve
özellikler bütünü, kent estetiğini oluşturmaktadır. Bu
amaçla görsel zenginlik, çevresel bütünlük ve bir düzen
oluşturmak amacıyla bina cephe projeleri Büyükşehir
Belediyemizce hazırlanmış ve ilimizde başarıyla
uygulanmış olup halkımız tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır.
Bu projelerde binalar üzerindeki cephe yenileme
çalışmalarıyla birlikte çürümeye ve bozulmaya yüz
tutmuş yapı ömürlerinin arttırılması sağlanmıştır. Cephe
projelerinde yapılan uygulamalarda zemin kat iş yerlerine
tabela standartları getirilmiştir. Görsel bir bütünlük
sağlanması nedeniyle tabela standartları takip edilmekte
yapılan aykırı imalatlara müdahale edilmektedir. Yapılan
cephe iyileştirme projesine uygunluk takip edilmekte
aynı standartlar korunmaktadır. Bu anlayış ile ilimizi
ilk etapta yoğun olarak kullanılan güzergâh boyunca
yenileyip bu yeni planlama yaklaşımı içerisinde değer
katmayı hedef ediniyoruz.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
İller Bankası ve Büyükşehir Belediyemizin ortak kaynağı
Süleyman Felek Caddesi, Yayalaştırma ve Cephe
Yenileme Maliyeti: 9.000.000,00 TL Atatürk Bulvarı,
Cephe Yenileme Maliyeti: 4.500.000,00 TL
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Pamukkale
Belediyesi

Seyir Tepesi
• Tarihi, kültürel ve sosyal değerlere sahip çıkmak,
• Kamusal alan kullanımını yaygınlaştırmak,
• Şehir halkına daimî bir yönlendirme, kent simgesi
haline gelecek bir algı oluşturmak,
• Doğal yaşamı desteklemek,
• Doğal güzellikler ile doğa aktiviteleri arasında
koruma ve kullanım dengesini sağlamak ve
böylece toplumun her kesimine hitap eden,
yaşanılabilir bir kent meydana getirmektir.
Proje alanı, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mevkiinde
40,5 ha büyüklüğünde, 550-821 rakımları arasında
yer almaktadır. Alan konumu itibariyle eşsiz şehir
manzarasına sahip olup, kentin merkezi olan Çınar
Meydanı’na yaklaşık 6 km uzaklıkta ve Pamukkale
Üniversitesine yürüme mesafesindedir. Bu özelliği ile
alanın üniversite alanıyla birlikte hareket edebilecek
potansiyele sahip sürdürülebilir bir kullanım biçimi
oluşturacağı öngörülmüştür.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden 29 yıllığına
kiralanan proje alanı, Mesire Yerleri Yönetmeliğine
göre, Şehir Ormanı (D tipi) olarak geçmekte olup
bozuk makilik niteliğindedir.
PROJE ORTAKLARI

PROJENİN AMACI

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Denizli ilinin 343.290 nüfusu ile en büyük ilçesi
Pamukkale’dir. İlçenin nüfusunun %33’ü 15 ila
34 yaş aralığında olup toplam nüfusun %10’unu
üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu haliyle
ilçemiz dinamik bir nüfus yapısına sahip olup aktif
yeşil alanlara ve kamusal alan kullanımlarına ihtiyaç
duymaktadır.

PROJE SÜRECİ

• Engelsiz yaşam alanları yaratmak,

Proje alanın ilk keşfedilmesi ve incelemeleri 2014
yılında yapılmıştır. Proje, 2016 yılında tamamlanmış
olup Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına
sunulan 1.451 rekreasyon projesi içerisinden En
Büyük Tematik Kent Ormanı Projesidir. Proje alanı;
Orman Bölge Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve
66 No.lu olurları ile Şehir Ormanı olarak tescil olan
alan, Seyir Tepesi Mesire Yeri olarak Pamukkale
Belediye Başkanlığına 29 yıllığına kiralanmıştır.
26.09.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 01.02.2018
tarihinde ilgili müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak
çalışmalara başlanmış ve halen devam etmektedir.

• Yerli ve yabancı ziyaretçiler için odak noktası
yaratarak turizme katkı sağlamak,

Planlanan proje etapları, içerikleri ve gerçekleşme
tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için;
• Özellikle genç nüfusun faydalanabileceği alternatif
doğa ve macera sporları alanları oluşturmak,

www.skb.gov.tr
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1. ETAP: Dinlenme ve sosyal ihtiyaçları karşılamaya
yönelik, içerisinde kır kahvesi, engelsiz oyun alanı,
minyatür kale, ahşap amfi, otopark bulunan Şelale
Park Alanı (Kuzey-Batı Girişi).
Kültürün tanıtılmasına yönelik El Sanatları Sergi Alanı
(Kuzey-Doğu Girişi).
Tamamlanma Süresi: Ağustos 2018
2. ETAP: Spor ihtiyacını karşılamaya, çocuklar ve
gençlere orman sevgisiyle koruma bilincini aşılamaya
yönelik, içerisinde izcilik ve kamp alanları, okçuluk,
paintball, macera parkurları ile Türkiye’de ilk kez bir
projede birlikte yer alan zipline ve dağ kızağı bulunan
Gençlik Vadisi, Denizli ilinin simgesi olan Denizli
horozuna yönelik farkındalık yaratılması ve ırkının
tanıtılması amacıyla, içerisinde horoz kümesleri ve
beslenme alanları, festival alanı, gezi bahçeleri, horoz
müzesi, civciv yetiştirme bahçeleri, satış birimleri,
çocuk oyun alanları bulunan Horoz Köy dinlenme
alanları ile kent simgesi haline gelecek mekânların
oluşturulmasına yönelik, içerisinde 25 metre
yüksekliğinde ışıklı horoz heykeli, kır kahvesi, kır
lokantası bulunan Horoz Meydanı.
Tamamlanma süresi: Aralık 2018
3. ETAP: Tarihimizin betimlenmesine yönelik, içerisinde
şehitlik anıtı, meydan, barış ve huzur bahçesi olarak
iki kısımdan oluşan ve sonsuzluk işareti şeklinde
tanımlanan çeşitli olayların betimlendiği yol bulunan
Sonsuz Bahçe.
Tamamlanma süresi: Şubat 2019
4. ETAP: Dinlenme ihtiyacının karşılanması, kentin
güzelliğine katkı sağlanması ile floranın tanıtılmasına
yönelik, içerisinde 72.834 adet bitki bulunan Sessiz
Bahçe/Renkli Orman kültürel ögelerin tanıtımını
sağlayacak mekanlar oluşturmaya yönelik Kültür
Evleri.
Doğal yaşam ve geniş katılımlı sportif faaliyetlere imkân
tanıyan ve doğayla iç içe spor yapma olanağı sağlayacak
olan toplam 2.500 m uzunluğunda trekking-bisikletyürüyüş yolları.
Tamamlanma süresi: Mayıs 2019
1 Şubat 2018 itibariyle planlanan etaplar doğrultusunda
Şelale Park inşasına başlanmıştır. Şelale Park alanının
yaklaşık %60’ı tamamlanmış olup, yol ve inşaat
çalışmaları halen devam etmektedir. 20 ay içerisinde
tüm etapların tamamlanmasıyla birlikte, tam kapasite
dolulukta günlük ziyaretçi sayısı 10.000 kişi olarak
öngörülmektedir.
Proje sürecinde alandaki faaliyetlerle bağlantılı

146

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

kuruluşlardan olan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Denizli Turistik
Otelciler ve İşletmeciler Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı
ile görüşmeler yapılarak proje hakkındaki görüşleri
alınmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Proje etaplarının tamamlanması sonucunda;
• Toplam yeşil alan miktarı 1.100 m2 olan yaklaşık 400
kişi ziyaretçi kapasitesine sahip, engelli çocukların
kullanımı için özel olarak tasarlanan engelsiz oyun
alanı bulunan Şelale Park Alanı,
• Teraslama yapılarak tasarlanan ve yaya
sirkülasyonunu sağlayarak ziyaretçileri müze ve sergi
alanına ulaştıracak bölüm olan yöresel sergi ve satış
alanı,
• 310 kişilik kamp alanı, 450 metre uzunluğunda
zipline hattı, bir saatte 360 kişi taşıma kapasitesine
sahip dağ kızağı yapılacak olan Gençlik Vadisi,
• Şehir merkezinin her tarafından görülmesi mümkün
olan bir noktada bulunan, kent simgesi haline
gelecek bir odak noktası olan, haftanın her gününde
farklı bir renk ile ışıklandırması yapılarak aynı
zamanda takvim algısını oluşturacak olan ışıklı horoz
heykeli,
• Yılın belli dönemlerinde yapılacak olan yarışma ve
şenlikler için oluşturulan festival alanı,
• Okullarla iş birliği ile Denizli horozu hakkında
bilgilendirmeleri içeren eğitimler yapılarak, çocuklar
açısından öğretici mekanlar olan civciv yetiştirme
bahçeleri ve Horoz Müzesi,
• 13 dönümlük horoz köy alanında horoz hastanesi,
horoz kuaförü, horozu simgeleyen ürünlerin satış
yerleri,
• Ziyaretçilere tarihin ve şehitliğin önemini
vurgulayacak olan Sonsuz Bahçe,

• Doğal yaşamı destekleyecek, geniş yapraklı
ağaçlar, iğne yapraklı ağaçlar, çalılar, yer örtücüler,
mevsimlikler ve sarılıcı bitkilere ev sahipliği
yapacak olan Sessiz Bahçe,
• Denizli kültürünün ve tarihinin tanıtılmasını
sağlayacak 9 birimden oluşan Kültür Evleri,
• Sağlıklı yaşamı destekleyecek olan 1,5 metre
genişliğinde trekking yolu 4,8 metre genişliğinde
bisiklet ve yürüyüş yolları,
• Ziyaretçilere dinlenme, yeme içme ve sosyal
etkileşim olanağı sağlayacak olan kır lokantası, kır
kahvesi, büfeler,
• Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik otopark,
araç yolu, mescit, tuvalet, bebek bakım odaları,
soyunma ve duş kabinleri, bekçi kulübeleri,
ambulans giriş çıkışları için acil müdahale
yolları, depolar, sağlık kabini ve yağmur barınağı
oluşacaktır.
Seyir Tepesi Kent Ormanı Projesi alternatif faaliyet
alanları, peyzaj açısından mekânsal çeşitliliği ve
kullanılan tüm donatı elemanları sayesinde, kendine
has yapısı olan, farklı kullanımların bir arada yer aldığı
bir uygulama olarak Türkiye’de ilk olma özelliğine
sahip bir peyzaj projesi olacaktır.
Denizli kenti için, daha sağlıklı, daha yaşanılabilir
bir çevre oluşmasına büyük katkı sağlayacak olan
rekreasyon projesi ile sağlıklı bir kent oluşturma
yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu proje aynı
zamanda sağlıklı çevre yaratma anlamında geleceğe
dönük olarak yol gösterici olacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Pamukkale Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi
Stratejik Planı’nda belirlenen amaç ve hedeflere göre;
5. Çevre ve Sağlık Teması altında;
“Amaç 5: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir
bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi” olarak
belirlenmiştir.
Bu amaca bağlı olarak da;
“Hedef 5.2: Daha sağlıklı bir ilçede yaşama
anlayışı çerçevesinde halk sağlığının korunmasını ve
iyileştirilmesini desteklemek” planlanmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje bütçesi yaklaşık 99 milyon TL olup, finansmanı
Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Trabzon
Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Botanik Parkı
botanik ve ekolojik niteliklerine çevresel, ekonomik,
kültürel ve sosyolojik açıdan sayısız fayda sağlayacağı
öngörülmektedir. Alanda doğal mikroklima ortamları
mevcuttur.
Trabzon Botanik, bir araştırma, eğitim ve öğretim
merkezidir. Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve
çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum
gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. Nesli
tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve
korunmasına olanak sağlar. Endemik bitki türlerinin
insanlara tanıtılmasını sağlar. Trabzon botanik hem
konumu hem de işlevleri açısından oldukça önemli bir
alanda yapılacak ekolojik iyileştirmeler hem alan hem
de kentin bütünü için sayısız kazanımlar sağlayacaktır.
Trabzon Botanik Ulaşım
Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve tarihi kent
merkezine 2,5 km; sahile 3,5 km uzaklıktadır.
Zağnos Vadisi’nden yürüyerek 30 dakikada Trabzon
Botanik’e oradan da 15 dakikalık bir yürüyüşle
Trabzon Atatürk Köşkü’ne ulaşılmaktadır.

PROJENİN AMACI
90’lı yıllardan önce, askeri hizmetlerde kullanılan,
şehrin en önemli bakı noktalarından olan bu alan,
ilimizin yıllar içinde gelişmesi ile mevcut işlevini
kaybetmiş kullanılamaz hale gelmiştir. Kent kimliği
açısında önemli değerlerden olan bu alanı ve
mevcut bitki örtüsünü koruyup yeniden işlevsel hale
dönüştürülerek, Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam
Alanı olarak halkın hizmetine sunulmuştur.
Bir kente sahip çıkmak, kentsel bellekte yer
etmiş alanları koruyarak yeniden işlevsel hale
dönüştürülerek halkın kullanımına sunmaktır. Böylece
halk bu değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere bu
emaneti taşıyacaktır.
Ayrıca bu alanda mikroklima iklimi Trabzon’un
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Alanın batısında Erdoğdu-Çatak dolmuşları hizmet
vermektedir. Atatürk Köşkü’ne toplu ulaşım sağlayan
belediye otobüsleri bu güzergâhı kullanmaktadırlar.
PROJE SÜRECİ
Daha önceki yıllarda, askeri hizmetlerde kullanılan bu
alanın işlevini kaybetmesi ve şehrin yapılaşmasının
içinde kalması nedeniyle yeniden işlevsel hale
dönüştürülmeye gerek duyulmuştur. 103 bin
metrekarelik Çamoba alanı, birinci derece sit alanı
olarak 1991 yılından tescil edilmiştir.
Belediyemize, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
22.03.2013’te ön tahsisi; 11.10.2016 tarihinde ise
kesin tahsis yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından Çamoba sınırları içerisinde
bulunan ve Belediyemize devri yapılan yaklaşık olarak
103 dönümlük arazi üzerinde yapılan botanik parkın
tarım ve turizm alanında kentimize katkı yapması
öngörülmüştür.

İşe Başlama Tarihi: 06.01.2015
Trabzon Botanik içerisinde katlı havuzlar, yürüyüş
yolları, gölet, teraslar, amfi basamakları, çim
amfi, pergola, hayal evi, çocuk oyun alanı, kır
kahvesi, herbaryum, Trabzon evi, çocuk oyun evi,
yürüyüş yolları, Trabzon’u tanıtıcı figürler ve logolar
bulunmaktadır.
Korunarak Yeniden İşlevsel Hale Dönüştürülen
Binalar: 21 adet (7 adet atölye binası, 2 adet WC,
1 adet güvenlik kulübesi, 1 adet oyun evi, 1 adet
restoran, 2 adet kır kahvesi, 1 adet yönetim binası,
herbaryum, Trabzon evi, 1 adet depo, mescit, hayal evi
şeklindedir.)
Alana ilk etapta; 194 çeşit 1.600 adet ağaç ve 36 çeşit
9.404 adet çalı olmak üzere 11.004 bitki dikilmiştir.
Trabzon Botanik geleceğe mirastır. Bu alanda
21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık
Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin
meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan
kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin
sergilendiği alanlar, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri
mevcuttur. Alanda doğal mikroklima ortamları da
mevcuttur.
Kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere
aktarmak amacıyla;
• Herbaryum
• Trabzon Evi
• Yöresel Gastronomi Atölyesi
• Geleneksel Ahşap Atölyesi
• El Sanatları Atölyesi
• Geleneksel Kostüm Atölyesi
• Resim Atölyesi
• Fındık Evi vb. binalar ve atölyeler mevcuttur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Stratejik planımızda kentsel gelişimin sürdürülmesi
başlığında, sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturmak
hedefiyle kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu;
örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek
bir şehir haline getirmek amacıyla botanik parkın
yapımı gerçekleştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır.
Toplam Bütçesi: 10.702.000 TL’dir.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Şehir Planlaması
Ürgüp
Belediyesi

15 Temmuz Şehitler Parkı
PROJE ORTAKLARI
Ürgüp Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Vatandaşlarının temel ihtiyaçlarının dışında serbest
zamanlarında rahatlamalarını ve vakit geçirmelerini
sağlayacak mekân ve tesisleri hizmete sunmak
Belediyelerin başlıca görevleri arasında yer
almaktadır. Bu sebeple Nevşehir’in Ürgüp ilçesinin
Kavaklıönü Mahallesi’nde toplam alanı 17.400
metrekare olan, kullanımı elverişsiz yeşil alanın
revizesi projeye düşünülmüştür. Bu park projesinin
her aşamasında bölge halkı ile birlikte fikir alışverişi
yapılmıştır. Daha çok yeşil alan mantığından yola
çıkılarak halkın doğa ile buluşup nefes alabileceği,
spor yapabileceği, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı
sağlanacağı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın güzel
vakit geçirmesine yardımcı olunacak bir park yapımı
amaçlanmıştır.
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17.400 metrekarelik alanda projelendirilen
parkın temelleri 18.08.2015 tarihinde başlamış
ve yaklaşık 4 aylık süren çalışmalar sonucunda
08.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Parkın
yapım süreci halkın yönetime katılımı esas
alınarak planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı belediyecilik anlayışının temel
basamakları olan bilgilendirme, ortak karar alma,
danışma, olayı başlatma ve yönetme aşamaları
15 Temmuz Şehitler Parkı projesinde aktif olarak
uygulanmıştır. Bu süreçte Ürgüp halkı ile bölgenin
sıkıntılarına ve çözümüne yönelik toplantılar
gerçekleştirilmiş, yeni yapılacak alanla ilgili
talepleri sorulmuş ve fikirleri dinlenmiştir. Ürgüp
halkı yeşil alan ve spor ihtiyaçları karşılanırken
çevreye duyarlı olunması gerektiğini vurgulamış
ve mümkün olduğunca doğal malzeme ve peyzaj
unsurlarını tercih etmiştir. Yürüyüş yolları, çocuk
oyun alanları, spor ve kondisyon alanlarını içinde
barındıran, toplam alanı 17.400 metrekare olan
15 Temmuz Şehitler Parkı’nın 185 metrekaresi
kapalı alan, 6.500 metrekaresi yeşil alan, 580
metrekaresi çocuk oyun alanı, 700 metrekaresi
araç otoparkı, 1.200 metre yürüyüş parkuru,
635 adet ağaç, 15.466 adet çalı grubu bitki,
20.363 adet mevsimlik ve yer örtücü bitkilerle
donatılmıştır. Parkın içerisine 9 adet kameriye
yapılmıştır.
Parkın tasarımında sağlıklı nesiller ve çevre bilinci
esas alınması sebebiyle, çocuk oyun alanlarının
zemininde ve yürüyüş yollarında doğal ve dayanıklı
malzemeler tercih edilmiştir. Ayrıca parkımız
engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın kullanımına
uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Proje oluşturma ve uygulama aşamalarında
halkın görüşünün esas alınması, farklı fikir
ve görüşlerdeki insanları ortak hedef altında
birleştirmiş ve birbirini anlayan kendini ifade
eden sağlıklı bireylerin gelişimine katkıda
bulunulmuştur. Parkın içinde yer alan spor ve
kondisyon alanları, yürüyüş yollarıyla vatandaşlara
spor yapma alışkanlığı kazandırılmıştır. Ayrıca her
yaş aralığındaki vatandaşlarımıza sağlıklı gelişim
için şart olan spor yapma imkânı sunulmuştur.
Bölge halkı parkı etkin bir şekilde kullanmaktadır.
Parkımızda yaşlı ve engelli bireylerimizin uzun
saatler rahatlıkla ve kolaylıkla vakit geçirdikleri
gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın kapalı
alanlarda vakit geçirmelerinin önüne geçilmiş,
açık havada oksijeni bol ortamlarda kaliteli zaman
geçirme imkânı sunulmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
15 Temmuz Şehitler Parkı çevre dostu olmasından,
doğal malzemelerin tercih edilmesinden, her
türlü kitleye hitap etmesinden ve halkla beraber
geliştirilmesine kadar her alanda sağlıklı kent
hedeflerine ulaşmıştır. Aynı zamanda bölgemizde
doğal park ve yeşil alanların yaygınlaştırılmasına
örnek olmuştur.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje Bütçesi: 2.062.313 TL
Finansmanı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından tamamı hibe desteğiyle finanse
edilmiştir.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Çankaya
Belediyesi

Yaşsız Bir İletişim, Yaş Dostu Bir Kent –
100. Yıl Çankaya Evi
PROJE SÜRECİ

Çankaya Belediyesi
100. Yıl Çankaya Evi Projesi
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Ödülü 2018

Çankaya Evi’nin içerisinde;
• Yaşlı ve aktif çalışma hayatına katılmayan kitlenin
sosyalleşmelerine zemin hazırlayacak, oturup kitap
okuyup, sohbet edebilecekleri, birlikte çay, kahve
içebilecekleri, uzun uzun zaman geçirebilecekleri bir
mekân olarak Bahar Evi,
• Üniversiteli gençlerin ders çalışabilecekleri, araştırma
yapabilecekleri, haftanın her günü 24 saat açık bir
kütüphane,
• Yine üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları gözetilerek,
ücretsiz çamaşır yıkayıp kurutabilecekleri
çamaşırhane,
• Her yaştan katılımcıya açık olan, resim, müzik, el
işleri, yabancı dil kursları gibi eğitimlerin verildiği
atölyeler,

Farklı yaşam tarzları ve olanaklarına sahip kitlelerin, farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
yaptığımız Çankaya Evi ile yaş dostu bir kent uygulamasını hayata geçirdik.
Yapmış olduğumuz Çankaya Evi ile her yaş grubundan, her gelir düzeyinden, her kültürel
düzeyden semt sakininin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara düzenli olarak vakit
geçirebildikleri bir mekan sunarak, bir arada yaşam kültürünün gelişmesini, yaş grupları arası
iletişimin artmasını ve mahallelinin sosyal ilişkilerinin güçlenmesini sağladık.

PROJENİN AMACI
İşçi Blokları Mahallesi, Ankara’nın büyük
üniversitelerinden ODTÜ ve Çankaya Üniversitesinin
kampüslerinin bir kısmını barındıran, bu nedenle öğrenci
ve genç nüfusun yoğunlukta olduğu, ancak oldukça
eski bir yerleşim yeri olmasından dolayı yaşlı nüfusun
da azımsanamayacak ölçüde bulunduğu, kalabalık
bir yerleşim alanıdır. Semt sakinlerinin ihtiyaçları
gözetildiğinde, birbirinden çok farklı ihtiyaçlar ortaya
çıkmaktadır.
Farklı yaşam tarzları ve olanaklarına sahip kitlelerin,
farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığımız Çankaya
Evi ile yaş dostu bir kent uygulamasını hayata geçirdik.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.

• Ebeveynlerin kendi işlerini yaparken, çocuklarının
güvende zaman geçirmesi için emanet edebilecekleri,
çocukların ise drama derslerinden, oyun saatlerine,
resim yapmaktan, ödev yapmaya kadar ihtiyaçları ve
istekleri doğrultusunda faydalanabildiği çocuk etüt
alanları,
• Binaların, site yönetimlerinin, mahallelinin, sivil
toplum kuruluşları ve inisiyatiflerinin kullanımına
tahsis edilmiş, aynı zamanda taziye evi olarak
kullanılan bir toplantı salonu,
• Tamamı ücretsiz bir şekilde hizmet veren, ağız ve diş
sağlığı ünitesi bulunmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Yapmış olduğumuz Çankaya Evi ile her yaş grubundan,
her gelir düzeyinden, her kültürel düzeyden semt
sakininin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan ve düzenli olarak
vakit geçirebildiği bir mekân sağlayarak, bir arada
yaşam kültürünün gelişmesi, yaş grupları arası iletişimin
artması, mahallelinin sosyal ilişkilerinin güçlenmesi gibi
faydalar elde ettik.
www.skb.gov.tr
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve
sorumluluklarımızdan, “Eğitim, Toplumsal ve Sosyal
Hizmetler” kapsamında;
• Koruyucu sağlık önlemleri alarak toplum sağlığına
katkıda bulunmak,
• Dar gelirli toplum kesimlerine parasız sağlık
hizmeti sunmak,
• Cenaze hizmetlerini yapmak,
• Gündüz çocuk bakım ve etüt merkezlerini nitelik ve
nicelik olarak arttırmak,
• Kadınları, çocukları ve yaşlıları koruyacak
önlemleri almak, eğitimler gerçekleştirmek,
• Yoksul ve dar gelirli yurttaşlara yardım ederek
sosyal eşitsizliği gidermek,
• Sivil toplum örgütlerinin, toplum gönüllülerinin
ve semt sakinlerinin enerjilerini birleştirerek
toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı
yaygınlaştırmak,

Hedef 3.12: Dayanışma ve Yardımlaşma Ağını
Güçlendirmek ve Yaygınlaştırmak
Stratejiler:
• Toplumsal Dayanışma Merkezleri kademeli olarak
Çankaya Evleri’ne dönüştürülecek.
• Bu merkezlerin fiziki koşulları iyileştirilecek.
• Toplumsal Dayanışma Merkezlerinde kaliteli ve
alternatif eğitim çalışmaları yapılacak.
• Toplumsal Dayanışma Merkezlerinde hizmet içi
eğitim arttırılacak.
• Sosyoekonomik düzeyi düşük bölgeler için
erişilebilirlik raporu hazırlanacak.
• Toplumsal Dayanışma Merkezlerinde çocuk ve
gençlere yönelik etüt çalışmaları yaygınlaştırılacak.

• Gençlere yönelik eğitim/öğretim ve istihdam
sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek, projeler
üreterek uygulamaktır.

• Düzenli ve sistematik bir yardım ağı oluşturulacak.

“Kültür Sanat Hizmetleri” kapsamında;

• Devam eden projelerin daha kapsamlı hale
getirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

• Semtlerde çok amaçlı kültür sanat merkezlerini
yaygınlaştırmak,
• Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri
vb. etkinlikler düzenlemek, olarak açıkladığımız
sorumluluklarımızın gereği doğrultusunda, aynı
stratejik planda ilkelerimiz arasında belirttiğimiz
“Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza
eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.” ve “Kadın,
çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin Belediyenin
desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak,
hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte
kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı
kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı
hakimdir.” maddelerine dayanarak, stratejik planda
açıkladığımız amaçlardan aşağıdaki amaç ve
hedefler doğrultusunda projemizi yürütmekteyiz.
AMAÇ 3: Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını
Geliştirmek, Eğitim Hizmeti Vermek: “Çankaya’nın
“mutluluk veren kent” amacını gerçekleştirmek
ve geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı
sağlamak için Çankaya’nın kent sağlık profili
çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilir
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bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda
eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı
ile toplumun her kesimini kucaklayan ve eşit
hizmet götüren program ve projeler uygulanacak,
toplumsal dayanışma Çankaya’nın her noktasında
gerçekleştirilerek kimse yalnız bırakılmayacaktır.”
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• Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte
seminer ve atölye programları düzenlenecek.

• Özel hayatın gizliliği ilkesini korunarak, hizmetin
görünür olacağı bir bilişim ağı kurulacak.
• Bölgedeki yaşlı nüfusun ülke ortalamasına göre
fazlalığı düşünülerek yaşlıya özgü farklı dayanışma
ağı kurulacak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje, belediyenin kendi imkânlarıyla, Belediye
bütçesinden karşılanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam
Denizli
Büyükşehir Belediyesi

Kimse Sahipsiz Kalmayacak
hastaya yardım edilmesi, yürütülmesi, oturtulup
kaldırılması gibi günlük yaşam aktivitelerine
yardımcı olunmasını amaçlar.
Evde Sağlık Hizmetleri
Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde
yaşayan müracaat ve ihbar edilmiş olan
sosyoekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde
bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına
sürdüremeyen hastalara veya bakıma muhtaç
bireylere evde; sağlık hizmetleri bakım destek
hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta
nakil hizmetleri çerçevesinde eğitici ve bilgilendirici
hizmetleri tedavi, bakım, eğitim, yönlendirme
hizmetlerinin karşılanmasıdır.
Evde Sağlık Hizmeti, hastanede yatmayı
gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavi ve bakımı
gereken hastalar ile herhangi bir tedavi
gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak, günlük
aktivitelerini tek başına yapamayacak durumda olan
bakıma muhtaç kişileri kapsar.
• Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli
ve yaşlılara ulaşılması,

PROJENİN AMACI
Evde Bakım Hizmetleri
Kişisel ve ev temizlik hizmeti, sosyal inceleme
ekibinin talimatları doğrultusunda, günlük yaşam
faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hastalara
veya bakıma muhtaç bireylere verilir.
Kişisel ve ev temizlik hizmeti, hastanın banyosunun
yaptırılması veya yardımcı olunması, tırnak
kesimi, saç-sakal kesimi, giysilerinin giydirilmesi
vb. gibi hastanın temizliğinin ve hastanın evinin
süpürülmesi, yerlerin ve camların silinmesi, tuvalet
ve banyosunun yıkanması, halıların ve koltukların
silinmesi vb. gibi hastanın yaşadığı ortamın sağlık
koşullarına uygun hale getirilmesinin sağlanmasıdır.
Ayrıca hasta kendi yiyemeyecek durumdaysa

• İhtiyaç sahibi kişilere yaşadıkları ortamda mevcut
tedavi uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve
devam eden tedavilerin seyrinin takip edilmesi,
• Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye
ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi,
gerekli eğitimin verilmesi,
• Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde 7
gün/24 saat telefon ile tıbbi danışmanlık hizmeti
ile hasta ve yakınlarının eğitilmesi sonucunda
bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek
komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin
ağırlaşmasının engellenmesidir.
• Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar
götürülmesi ile hastanelerde meydana
gelebilecek yığılmaların önlenmesi ve hastanede
yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle tedavi
maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine
www.skb.gov.tr
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katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Evde Sağlık Hizmetleri; 1 koordinatör, 3 doktor, 40
hemşire, 26 ekip (Denizli Merkez 6 ekip, tüm ilçeler
20 ekip, 7 sosyal hizmet uzmanı (inceleme), 3 büro
personeli (çağrı merkezi), 45 şoför ve 41 sağlık aracı
ile Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 19
ilçede hizmet vermektedir.
Hasta Nakil Hizmetleri
Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet
eden, yalnız yaşayan, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli,
kronik hastalığı olan, hastalığı stabil seyreden ve
sedye ile taşınmak zorunda olan hastalar ile ayrıca
idarenin uygun gördüğü kişilerin evden sağlık
birimine, sağlık biriminden başka bir sağlık birimine,
sağlık biriminden eve taşınmasını amaçlar.
PROJE ORTAKLARI
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Evde Bakım Hizmet Süreci
Kimler Başvurabilir?
Bu hizmet kapsamında evde bakım hizmetine ihtiyaç
duyan 65 yaş üzeri sosyoekonomik yoksulluk ve
yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini
tek başına sürdüremeyen bakıma muhtaç (yaşlı
ve engelli) vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti
yapılmaktadır.

Evde Sağlık Hizmet Süreci

Nasıl Ulaşılır?

Kimler Başvurabilir?

Evde Bakım Hizmet sürecinde kişi kendisi ya da bir
yakını 0 (258) 377 20 12 numaralı çağrı merkezimizi
arayarak, ev temizliği veya kişisel bakım talebini
bildirir.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında; 65 yaş üstü,
engelli, kronik hastalığı olan, evde bakıma muhtaç
hasta ve yaşlı ihtiyaç sahibi kişilere, eğitimli ve
tecrübeli sağlık personeli tarafından tedavilerini
karşılayacak şekilde muayene, takip ve bakım
hizmetleri, yaşadıkları ortamda vatandaşlarımıza
sunulmaktadır.

Hangi Hizmetlerden ve Nasıl Yararlanılır?
• Evde Bakım Koordinasyon Merkezindeki sosyal
inceleme uzmanı tarafından bildirilen haneye,
ziyarette bulunularak, kişinin bakım ve temizlik
talebi ile ilgili ev incelemesini gerçekleştirilir.
• Evde bakım ve kişisel bakıma ihtiyacı olduğu
tespit edilen kişinin bilgileri sistemde kayıt
altına alındıktan sonra haneye randevu sistemi
ile evde bakım ekibi yönlendirilir. Evde Bakım
ve Koordinasyon Merkezine kabul edilen
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve durumlarına
yönelik belirlenen zaman ve aralıklarda düzenli
olarak tekrar ziyaret gerçekleştirilir, ihtiyaçları
giderilir.
• Evde Bakım Hizmetleri kapsamında; saç-sakal
kesimi, tırnak kesimi, yatak banyosu, ev genel
temizliği (toz alma, süpürme, cam silme, mutfak
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temizliği, WC ve banyo temizliği, balkon yıkama,
müstakil ise bahçe temizliği) işleri yapılır.

Nasıl Ulaşılır?
Evde Sağlık Hizmet sürecinde kişi kendisi ya da bir
yakını 0 (258) 377 20 12 numaralı çağrı merkezimizi
arayarak, talebini bildirir. Ayrıca, vatandaşlarımıza
7/24 ulaşabilecekleri 444 85 20 numaralı çağrı
merkezinde bulunan sağlık ekibi tarafından koruyucu,
bilgilendirici ve yönlendirici hizmet “Telefonda Tıbbi
Danışma Hizmeti” ÜCRETSİZ olarak verilmektedir.
Hangi Hizmetlerden ve Nasıl Yararlanılır?
Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen
kişinin bilgileri sistemde kayıt altına alındıktan sonra
haneye randevu sistemi ile sağlık ekibi yönlendirilir.
Evde Sağlık Merkezine kabul edilen vatandaşlarımızın

ihtiyaçlarına ve durumlarına yönelik belirlenen

Hasta Nakil Hizmet Süreci

zaman ve aralıklarda düzenli olarak tekrar ziyaret

Kimler Başvurabilir?

gerçekleştirilir, ihtiyaçları giderilir.
• Doktor muayenesi,
• Serum takma ve takibi
• Enjeksiyon uygulama,
• Sonda ve kateter uygulamaları,
• Pansuman ve yara bakımı vb.
• Tansiyon ve kan şekeri ölçümü,
• Kolostomi torba değişimi,
• Trakeostomi bakımı,
• Kan alma,
• PEG bakımı,
• Hasta nakil hizmetlerini kapsamaktadır.

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişinin
kendisi ya da bir yakını çağrı merkezimizi arayarak,
randevu alır. Sağlık ekiplerimiz tarafından ön incelemesi
yapılan hastalarımızın nakil hizmetinden yararlanıp
yararlanmayacağına hekimlerimiz tarafından karar
verilerek uygun görülen hastalarımıza nakil hizmeti
ücretsiz olarak sağlanır.
Evde Bakım Hizmetleri kapsamında vatandaşlarımıza;
Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet
eden, yalnız yaşayan, yaşlı, bakıma muhtaç, kronik
hastalığı olan, hastalığı stabil seyreden ve sedye ile
taşınmak zorunda olan kişilerin evden sağlık birimine,
sağlık biriminden bir başka sağlık birimine, sağlık
biriminden eve taşımak üzere tam donanımlı hasta nakil
ambulansımız ile hizmet verilmektedir.
Nasıl Ulaşılır?
Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi
kendisi ya da bir yakını 0 (258) 377 20 12 numaralı çağrı
merkezimizi arayarak randevu alır.
Hangi Hizmetlerden ve Nasıl Yararlanılır?
Sağlık ekiplerimiz tarafından ön incelemesi yapılan
hastalarımızın nakil hizmetinden yararlanıp
yararlanmayacağına hekimlerimiz tarafından karar
verilerek uygun görülen hastalarımıza nakil hizmeti
ÜCRETSİZ olarak sağlanır.
Hasta Nakil Hizmetimiz;
10 Ambulans (7 ambulans Denizli Merkez, 3 ambulans
ilçeler) ile Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde 19 ilçede hizmet vermektedir.
Sosyal Alarm Cihazı
Evde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza ihtiyaç
halinde ulaşması gereken Acil Çağrı Merkezimiz ve
en yakınına bir tuş ile ulaşabilmesini sağlayan Sosyal
Alarm Cihazı uygulamamız Evde Bakım ve Evde Sağlık
Hizmetleri kapsamında başlamıştır.
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157

7/24 Tıbbi Danışma Hizmeti

vatandaşlarımız 0 (258) 280 25 60-61 numaralı

444 8 520 numarası üzerinden hizmet verdiğimiz
vatandaşlarımıza “Acil Olmayan” durumlarda sağlık personellerimiz tarafından ÜCRETSİZ 7/24 Tıbbi
Danışma Hizmetimiz başlamıştır.

telefon hattını arayıp, randevulu olarak hastaneye tek

Engelliler için Ani Yardımlar

Glütensiz Gıda Yardımı

Kimler Yararlanabilir?

Her yıl Ramazan ayı içerisinde çölyak hastası olan
vatandaşlarımıza raporlarının uygunluğu doğrultusunda
glütensiz gıda paketi dağıtımı yapılmaktadır. Gıda
paketinden yararlanmak için Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına şahsın kendisi
veya bir yakını başvuru yapabilir.

Engelli raporuna sahip olan ve engel raporu alacağı
yardıma uygun olan, Denizli sınırları içerisinde ikamet
eden tüm T.C. vatandaşları yararlanabilir.
Hangi Hizmetlerden ve Nasıl Yararlanılır?
Hizmet sürecinde kişi kendisi ya da bir yakını Denizli
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığına başvuru yaparak talebini bildirir.
Talebi kayıt altına alınan vatandaşlarımızın alacağı
yardım engelli belgesi uygun ise vatandaşa destek
sağlanır. Yürüme engeli olan (tekerlekli sandalye,
akülü sandalye, yürüteç) vatandaşlarımızın engelli
raporlarında; “tekerlekli sandalye kullanabilir.” “akülü
sandalye kullanabilir.” ibarelerinin yazması şartı
aranmaktadır.

aracımızdan yararlanabilir.

Kimler Başvurabilir?
• T.C. vatandaşı olmak,
• Denizli Büyükşehir Belediye sınırları içinde ikamet
etmek,
• Başvuru sahibinin ve bir yakınının çölyak hastası
olması.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE

Görme Engelli Vatandaşlarımıza;

ETKİLERİ

• Konuşan saat

Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 19 ilçede

• Beyaz baston

2017 ve 2018 yılları arasında 23.863 vatandaşımıza

Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza;

“Kişisel Bakım”, 15.642 vatandaşımıza “Ev Temizliği

• Hasta yatağı
Yürüme Engeli Olan Vatandaşlarımıza;
• Akülü sandalye
• Tekerlekli sandalye
• Yürüteç
Engelli Servis Yardımı
Tekerlekli ya da akülü sandalyeye bağlı engelli
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Hizmeti” verilmiştir.
Evde Bakım Hizmetleri;
1 koordinatör, 116 evde bakım personeli (tüm ilçeler
12 ekip ve Denizli Merkez 20 ekip, toplamda 32 ekip), 7
sosyal hizmet uzmanı (inceleme) , 3 büro personeli (çağrı
merkezi), 7 engelli personeli, 28 şoför ve 28 evde bakım
aracı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
19 ilçede hizmet vermektedir.

HİZMET ADI

TOPLAM KİŞİ

Kişisel Bakım

16.324 kez

Ev Temizliği

8.961 kez

HİZMET ADI
Trakeostami Bakımı
İdrar Sondası Değişimi
Kolostomi Torbası Değişimi
Enjeksiyon
Serum Takma
Vital Bulgu Kontrol
Dr. Muayenesi

TOPLAM
496 kez
1.235 kez
71 kez
7.382 kez
905 kez
24.213 kez
947 kez

Peg Bakımı

1.306 kez

Hasta Nakil (Ambulans)

4.418 kez

Yara Pansumanı

11.322 kez

Sütür Alma

34 kez

Akş Ölçümü

3.037 kez

Yanık Pansumanı

30 kez

Toplam 55.401 Kez Hizmet Verildi
Toplam Çağrı Sayısı

3.507

Toplam Onaylanan Talep

2.665

Toplam Reddedilen Talep

817

Toplam Hizmet Verilen Hane
Toplam Hasta Nakil
Toplam Dr. Ziyareti

3.363
1.139 kişiye
763 kişiye

Toplam Diğer Hizmetler

3.142 kişiye

Toplam Hizmetler

3.363 kişiye

Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 19 ilçede 2017 ve 2018 yılları arasında, 3.363 vatandaşımıza “Evde
Sağlık Hizmeti”, 1.139 vatandaşımıza ise “Hasta Nakil Hizmeti” verilmiştir.
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Hasta Nakil Hizmetleri Vatandaş Memnuniyeti

Nurten Demirey (Honaz ilçesi)

Mustafa Sağlık (Merkez)

Vatandaşımız daha önce beyin ameliyatı geçirmiş,
koltuk değneği ile ancak yürüyebiliyor. Doğuştan
engelli iki kardeşi ile yaşıyor. İki kardeşinin
kişisel temizliği ve evlerinin temizliği konusunda
destek olunuyor. Vatandaşımız “Evde Bakım
Hizmetlerimizden” memnuniyetini her fırsatta dile
getirmektedir.

Hastamız sağ femur ameliyatı olmuştur.
Çalışanlarımızın ilgisinden hastaya sunulan
önceliklerden çok memnun kaldıklarını belirtmiştir.
Nakil hizmeti olmasa çok zor durumda kalacaklarını,
hastaneye ulaşım olanaklarının olmadığını bu sayede
rahat ve kolay bir şekilde nakil gerçekleştirildiğini
belirtmiştir.
Sefer Canaş (Merkez)
Hastamız diz kapağından ameliyat olmuş nakil
hizmeti sayesinde hastaneye kolay ulaşabildiği
ve yapılan pansumanlar sayesinde kendisini daha
iyi hissettiği için bizden çok memnun olduklarını
belirtmişlerdir. Bu hizmetin devamlılığının sağlanması
gerektiğini belirtmişlerdir.
Elif Aşcı (Güney ilçesi)
Hastamız raporlarını yeniletmek isteyip nasıl
götüreceğinin derdine düşmüşken nakil hizmetimizi
öğreniyor. Nakil hizmetimiz sayesinde raporlarını
kolay ve sorunsuz bir şekilde yeniletiyor.
Huriye Uz (Buldan ilçesi)
Vatandaşımız romatoid artrit hastasıdır. Daha önce
ulaşım sıkıntısı ve sağlıkçıların gülmeyen yüzlerinden
dolayı hastaneye gitmek istemeyen hastamız nakil
hizmetimizden sonra hastaneye kolaylıkla gidip
gelebildiğini, karşılaştığı güler yüz ve samimiyetten
çok memnun kaldığını belirtmiştir.
Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri Vatandaş
Memnuniyeti
Ogün Ulusoy (Çameli ilçesi)
29 yaşındaki vatandaşımız sağ femur ameliyatı
olmuş, düzenli olarak yaptığımız pansuman ve
enjeksiyonlar sonucunda ayağa kalkıp yürüyebildiğini
beyan etmiştir. Ogün Bey maddi durumu yetersiz
olduğu için sürekli hastaneye gidemeyeceğini, bu
nedenle evinde aldığı sağlık hizmetlerinden çok
memnun kaldığını belirterek, teşekkürlerini iletmiştir.
Fatma Kiriş (Merkez)
72 yaşında olan hastamız yatağa bağlı yaşamaktadır.
Uzun yıllardır yattığından dolayı derin yatak yaraları
oluşmuştur. Düzenli olarak yapılan pansumanlar
sayesinde yatak yaralarının iyileştiği gözlemlenmiştir.
Hasta yakınları “Evde Sağlık Hizmetlerimizden” çok
memnun olduklarını belirtmekteler.
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Gülümser Yabaş (Merkez)
62 yaşında yatalak, felçli vatandaşımızın hasta
yatağı ve tekerlekli sandalyesi Denizli Büyükşehir
Belediyesi tarafından temin edilmiştir. Şahıs eşini
kaybetmiş, bir oğlu ile yaşamaktadır. Ev temizliği,
kişisel bakımı tarafımızdan yapılmaktadır ve ayrıca
“Evde Sağlık Hizmetlerimizden” yararlanmaktadır.
İlk hane ziyaretleri yapıldığında hastanın hem
psikolojisi iyi değildi hem de ev çok kirli ve dağınıktı.
Hane temizlendi, düzenli olarak kişisel bakımı
yapılıyor. Evde Sağlık Hizmetlerindeki görevli sağlık
personelimiz düzenli olarak hastayı takip ediyor. Şu
anda giderek düzelmeye başladı. Psikolojik olarak
daha iyi olan hastamız her fırsatta memnuniyetini dile
getirmektedir.
Hasan Mehmet Kayhan (Merkez)
10 yaşında kas hastası yatalak ve cihaza bağlı
yaşıyor. Baba vefat etmiş, anne bakıcı maaşı alıyor ve
geçimlerini bununla sağlıyorlar. Bir tane daha kardeşi
var fakat bakamadıkları için çocuk yuvasında yaşıyor.
“Evde Sağlık Hizmetlerimizden” faydalanıyorlar.
Ayrıca ev kiraları konusunda destek sağlanıyor.
Kadriye Gülerce (Merkez)
Vatandaşımız 22 yaşında görme engelli kızı ve 20
yaşında Down sendromlu oğlu ile birlikte yaşıyor.
Eşi vefat etmiş, kendisinde doğuştan kalça çıkıklığı
vardır. Hane çok kirli ve dağınıktı. Düzenli olarak
hane ziyaretleri ile “Evde Bakım Hizmetlerimizden”
destek aldılar ve zamanla aşama kaydedildi, hane
düzenlendi.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Evde Bakım/Evde Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetleri
kapsamında tüm faaliyetler ve etkinlikler
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse
edilmektedir.
Evde Bakım/Evde Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetleri
Koordinasyon Merkezi için bütçemiz yıllık 14 milyon
TL’dir.

Sağlıklı Yaşam
Hatay
Büyükşehir Belediyesi

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Karlısu Su ve Macera Parkı
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

KARLISU SU VE MACERA PARKI

Su kayağı ve su sporlarını da kapsayan Karlısu Su ve Macera Parkı Projess yer t barryle de çekkm noktası oluşturacak bbr peyzaj kurgulanmış olup bbrçok donatının
bbr arada kullanıldığı yaşam alanıyla bbrl kte alanda kullanılan bbtkk çeşştl l ğğyle de görsel ve estet k açıdan zenggnleşttrrlmmşt r.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı

PROJENİN AMACI
Hızlı kentleşme ve sanayileşme ile birlikte etkileri
hissedilmeye başlayan küresel iklim değişikliğinin
doğal göletler ve diğer su kaynakları üzerindeki
olumsuz etkileri, bu konuda acil tedbirler alınması
gerekliliğini doğurmuştur. Karlısu Göleti, artık
su zengini bir ülke olmadığımız bilinci ve her bir
damla suyun korunması gerekliliği ile geliştirilmiş
olan bir projedir. Proje ile bereketli Amanos
Dağları’ndan küçük dereler halinde, kontrolsüz ve
yüzey akışları oluşturacak şekilde akmakta olan
sular ile her damla yağışın, güvenli ve geçirimsiz
bir alanda depolanması, ihtiyaç duyulacak tarımsal
alanlara kontrollü salımı ve oluşturulan yeni
ekosistem ile kentin nefes alabileceği çok önemli

Karlısu Göleti Su ve Macera Parkı
bir rekreasyonel alan oluşturmak amaçlanmıştır.
Böylece tarım odaklı kırsal kalkınmaya önemli bir
destek sağlanarak, su erozyonu ile toprak kaybını
önlemek ve kırsalda mutlu ve sağlıklı bir yaşamı
tesis etmek hedeflenmiştir.
Gölet içi ve çevresinde oluşturulan Macera
Parkı ile yoğun kent yaşamının beden ve ruh
sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların,
yorgunluğun ve stresin ortadan kaldırılabileceği,
ziyaretçilerinin doğa ile baş başa kalarak
dinlenecekleri ve böylece daha sağlıklı ve mutlu
olabilecekleri bir alan oluşturmak amaçlanmıştır.
Bununla birlikte özellikle genç neslin uygulamalı
bir doğa eğitimi alabilecekleri, doğa sevgisinin
aşılanabileceği bir açık hava laboratuvarı
oluşturmak hedeflenmiştir. Aynı zamanda
planlanan spor aktiviteleri ile beden sağlıklarının
güçlenmesi, ruhsal ve bedensel yorgunluğu
atmaları, sağlıklı birey olmaları sağlanacaktır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
31.08.2016 sözleşme tarihiyle işe başlanmış olup
04.04.2017 tarihine kadar yüzer havuzlar, zipline
kule ve su kayağı imalatları tamamlanmıştır. Bu
işin akabinde de Hatay Büyükşehir Belediyesi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımızca
çevre düzenleme işine başlanmıştır. Tesisin tüm
işletmesi Hatay İmar AŞ’ye devredilme çalışmaları
devam etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Doğal yapıyı koruma ve bu yapıya katkı sunma
adına Hatay halkına kazandırılacak olan Karlısu
Göleti Su ve Macera Parkı içerisinde çocuk oyun
alanları, piknik alanları, soyunma odaları, duş
kabinleri, seyir terası, yürüyüş yolları, eğlence
merkezinin hazırlık işlemleri için kullanılacak 2
adet zipline kulesi, piknik alanı, çim amfi, çocuklar
www.skb.gov.tr
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ile yetişkinlere özel 2 adet yüzer havuz, gölet
içerisinde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak imal ve monte edilmiş su kayağı, bir
adet bin kişilik düğün salonu, gölet ve Antakya
manzaralı iki adet kafeterya mevcuttur.
Hatay’ın tarihi, estetik ve görsel değerleri göz
önünde bulundurularak titizlikle hazırlanan proje
ile şehrin ekolojisinin zenginleştirilmesi ve sürekli
kılınması amaçlanmaktadır. Yürüyüş yolları, seyir
terasları, yüzme havuzu, zipline ve su sporları gibi
birbirinden güzel aktivitelere ev sahipliği yapacak
olan park, Hatay halkına doğayla iç içe yemyeşil
bir dünyanın kapılarını açacaktır.
Su kayağı ve su sporlarını da kapsayan Karlısu
Su ve Macera Parkı Projesi yer itibariyle de çekim
noktası oluşturacak bir peyzajla kurgulanmış olup
birçok donatının bir arada kullanıldığı yaşam alanı
ile birlikte, alanda kullanılan bitki çeşitliliğiyle de
görsel ve estetik açıdan zenginleştirilmiştir.
Su ve Macera Parkının sağlık açısından da birçok
olumlu etkileri vardır.
Park içerisinde uzun yürüyüşler yapılabilir.
Günlük yaşamda yapılmayan aktiviteler sayesinde
fazla kalori yakmaya yardımcı olur.
Yüksek tempolu sporlar sayesinde stresin
azalması sağlanır.
Kasları çalıştırır.
Yoğun egzersiz yapılmış gibi hissettirir.
Sosyalleşmek için güzel bir yoldur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız
Hatay Büyükşehir Belediyesi 2016-2017
Stratejik Planda yer alan stratejik alan, amaç ve
hedefler doğrultusunda kentsel yaşam kalitesini
yükseltmek amacı ile kişi başına düşen yeşil alanın
artırılması ayrıca tarımsal üretimi çoğaltmak ve
çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarının
artırılması hedefi ile stratejik planda yer alır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bütçe:11.709.369,46 TL
Finansman: Hatay Büyükşehir Belediyesi
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Sağlıklı Yaşam
Hatay
Büyükşehir Belediyesi

Su Hayattır, Hayatımızı Yeniliyoruz

PROJENİN AMACI
Proje kapsamında Antakya ilçesine bağlı 38
merkez mahalle ile Defne ilçesine bağlı 6
mahallenin şebeke hatları bulunmaktadır. Söz
konusu mahallelerde her cins (pik döküm boru,
AÇB boru, demir boru, PVC boru, PE boru)
ve her çapta, bazısı 70-80 yıllık olan borular
kullanılmaktadır. Bu nedenle şebekede kayıpkaçak oranı yaklaşık %50-60 dolaylarındadır.
Ayrıca mevcut şebekede çok çeşitli boru cinsi
olduğundan bakım-onarım ve işletme maliyeti
yüksek olmaktadır. Bu nedenle ihale edilen
projede uzun ömürlü, kayıp-kaçak oranı az olan
düktil boru tercih edilmiştir. Söz konusu proje ile
Antakya ve Defne ilçelerinde 44 mahallenin yeterli
ve sıhhi müstakbel (2048 yılına kadar) içme suyu
ihtiyacının tevzi yapılacaktır. Proje kapsamında
değişik çapta yaklaşık L=420.000 m düktil boru,
değişik çapta yaklaşık L=12.000 m PE100 boru
döşenecektir.
No

Kaynak Adı

Debi (l/sn)

Temin Şekli

1

DSİ Karaçay Barajı

834.00

Terfili-Cazibeli

2

Harbiye Kaynağı

400.00

Cazibeli

3

Soğuksu Kaynağı

60.00

Terfili

4

Maşuklu Kuyuları

100.00

Terfili

5

Serinyol Kuyuları

270.00

Terfili

6

Saraycık Kuyuları

50.00

Terfili

Toplam

1714.00

Antakya (Merkez) İçme Suyu Kesin Projesi’nin

• Pompa İstasyonları

Kapsamı;

• Depolar

• İsale Hatları

• İletim Hatları

• Terfi Hatları

• Şebeke Hatları
www.skb.gov.tr
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PROJE ORTAKLARI
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü (Projeler Dairesi
Başkanlığı)-İller Bankası AŞ
PROJE SÜRECİ
Sözleşme Tarihi 		

: 03.06.2016

İş Yeri Teslim Tarihi		

: 15.06.2016

Sözleşmeye Göre İşin Süresİ

: 900 gün

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 01/12/2018
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Mevcut şebeke çok eski olduğundan kayıp
kaçak oranı yüksek olup sürekli bakım-onarım
gerektirmektedir. Bu nedenle şebekede sürekli
su kesintisi yapılmasından kaynaklı basınç
değişikliklerinde içme suyu şebekesine pis su
karışımı olması kaçınılmazdır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Sözleşme bedeli 63.823.000,00 TL’dir. Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından
sağlanan kredi ile finanse edilmektedir.
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Sağlıklı Yaşam
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“KÜÇÜK ELLER BÜYÜK UMUTLAR”
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2018

3 Aylık Okul Öncesi Gelişim Etkinlik Dergisi

Psiko-m
otor
Gelişim

oluşması ve öğrenmenin yoğun olduğu dönem olması
sebebiyle 3-6 yaş aralığına hitap etmektedir.
Bu amaçla;

iSA ile NiSA
3-6 Yas,

Küçük Eller Büyük Umutlar

Sosyal ve
Duygusal
Gelişim

Dil
Gelişimi
Bilişsel
Gelişim

• 3-6 yaş çocukların okul öncesi eğitim sürecini
eğlenceli bir hale getirmek,
• Çocukların sağlıklı, başarılı, öz güveni gelişmiş, yaratıcı
ve üretken olabilmelerini desteklemek,
• Küçük yaşlardan itibaren problem çözme ve araştırma
becerilerini geliştirmek,
• Yenilikçi ve doğru kararlar alabilen bireyler olarak
yetiştirmek,
• Merak ve keşif duygularını besleyerek olumlu
kazanımlar elde etmelerini sağlamak,
• Çocuklara olumlu davranış ve kültürel değer
farkındalığı kazandırmak,
• Çocuğun gelişiminde kullanacağı dönemsel
materyalin sağlanmasında yardımcı olmak,
• Ebeveynin sağlıklı çocuk gelişimi konusundaki
farkındalığını artırmak

Mülkiyeti: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PROJENİN AMACI
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “sadece hastalık ve
sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımdan yola çıkarak İstanbul Aile Danışmanlık
ve Eğitim Merkezlerinde (İSADEM) sosyal, ruhsal ve
çevresel sağlığını geliştirecek konularda danışmanlık,
eğitim ve etkinlik hizmeti verilmektedir. Ebeveyn ve
çocuklara yönelik olan bu hizmet dâhilinde, çocukların
ilgileri göz önünde bulundurularak ve dönemsel
gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak İsa ile Nisa dergisi
hazırlanmıştır. İlerleyen süreçte tüm halkımızın hizmetine
sunulmuştur.
Çocukların yaş özelliklerini bilmek ve bu özelliklere
uygun davranışlarda bulunmak çocuğun sağlıklı
gelişimine katkı sağlamak açısından çok önemli bir
unsurdur. Dergimiz, çocuğun kişiliğinin ana hatlarının

• Ebeveynler ile ortak ve daha kaliteli vakit
geçirmelerini sağlamak,
• Sosyoekonomik dezavantajlı kesimin böylesine
önemli materyale ücretsiz olarak ulaşımını sağlamak.
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İsa ile Nisa dergisi,
çocukların bilişsel, bedensel (motor), duygusal, sosyal
ve dil gelişim alanları desteklenerek kazanımlar
sağlamaktadır.
PROJE ORTAKLARI
İBB kendi kaynakları ile projeyi yürütmektedir.
PROJE SÜRECİ
Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi bireysel veya grup
olarak bedensel-ruhsal ve çevresel sağlığını geliştirecek
konularda danışmanlık, eğitim-etkinlik ve ölçmedeğerlendirme olarak hizmet vermektedir.
Uzman kadro tarafından çocuğun gelişim alanlarına
yönelik yapılan ölçme-değerlendirme, eğitim ve
etkinlikler sonucunda, çocukların sağlıklı gelişim
www.skb.gov.tr
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göstermelerine katkı sağlanması ve ebeveyn ile
verimli, kaliteli vakit geçirmesi için İsa ile Nisa dergisi
tasarlanmıştır.
İsa ile Nisa dergisi, bireyin bedensel, duygusal,
düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplumu
için uygun şekilde gelişmesini destekliyor. Ayrıca
çocukların birey olma bilincinin oluşturulması ve içinde
bulunduğu toplumu tanıyıp toplumsal yaşama sağlıklı
bir şekilde hazırlanması açısından da önemli bir yeri
vardır.
Dergi konuları ve tasarımı; psikolog, çocuk gelişim
uzmanı, tıp doktoru, biyolog, sosyolog, editör ve
grafikerin yer aldığı bir kurul tarafından titizlikle
kontrol edilmektedir. Böylelikle doğru ve güvenilir
bilgileri içermektedir.
Derginin hazırlanma aşamasında dış ve iç yapı
özellikleri dikkate alınmaktadır. Dış yapı özelliklerinde
boyutuna, kâğıdın yapısına, sayfa düzenine,
harflere, resimlere, kapak ve cilt gibi detaylar;
iç yapı özelliklerinde ise tema, konu, kahraman,
plan ve üslup, dil ve anlatım hususu göz önünde
bulundurulmaktadır.
Dış yapı özelliklerinden boyut ayarlanırken, çocukların
kolay taşıyabileceği ve kullanabileceği ağırlıkta ve
büyüklükte olmasına özen gösterilmektedir.
Kapak ve iç kısımlarında kullanılan canlı renkler ve
renkler arasındaki kombinasyon, çocukların dikkatinin
canlı tutması ve görsel algılarının geliştirilmesi
düşünülerek tasarlanmaktadır.
Resimlerin eğlenceli ve eğitici olmasına özen
gösterilmiştir. Ayrıca konuya en uygun resimler
de seçilmektedir. Böylelikle çocukların zihinsel
ve duygusal gelişimlerine önemli ölçüde katkı
sağlanmaktadır.
Çocuklarda olumlu etkinliği yaratabilmek için meraklı,
üretken, çalışkan ve neşeli karakterler seçilmektedir.
Çocukların yararlı bilgi ve beceriler kazanmaları için
biçim, dil ve anlatım bakımından belirli ilke ve kurallara
uygun düzenlenmektedir.
Temayı belirlerken açık ve net olmasına dikkat
edilmektedir. Toplumu ilgilendiren konuların yer
almasına özen gösterilmiştir. Örneğin; hayvanlar, doğa,
uzay, İstanbul, geri dönüşüm, kitap sevgisi, mevsimler
vb.
Ölçme-değerlendirme ve modüllere göre belirlenen
konular; farklı her alanı etkileyecek çizgi çalışması,
görsel algı, sayı aritmetiği, iz takibi, sosyal beceri,
deneyler, kavramlar, saklı nesne, oluşum hikayeleri,
sudoku, bilmeceler, eğlenceli yemek tarifleri,
boyamalar vb. etkinler ile desteklenmektedir.
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Ebeveynin interaktif, etkileşimli desteği ve
yönlendirmesi düşünülerek hazırlanmaktadır.
Ebeveynin desteği ve yönlendirilmesi ile yapılması
planlanan oyun kartları, maket, origami, tangram,
çıkartmalar, maskeler vb. ekler yer almaktadır.
Çocuğun anne ve baba ile eğlenceli ve daha kaliteli
vakit geçirmelerini sağlayacak ve motor gelişimlerini
destekleyecek etkinlikler içermektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü olarak koruyucu
toplum sağlığı hizmetleri kapsamında, İstanbul’un 13
ilçesinde yer alan İSADEM’lerde, vatandaşlara ücretsiz
danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.
Toplumun sağlık bilinç düzeyini artırmak ve davranış
değişikliği oluşturmak sağlığın korunmasında ve
geliştirilmesinde önemli bir yer almaktadır.
İSADEM bünyesinde 3-6 yaş grubu için hazırlanan İsa
ile Nisa dergisi 2014 yılında süreli yayın olarak çıkmaya
başlamıştır. 3 ayda bir çıkan ortalama 40 sayfa olan
gelişim etkinlik dergisidir. Sayının baskı adedi 125.000
adettir.
Dergilerimizin sayılarında; “sağlıklı beslenme, uzay
macerası, çevreyi koruma ve geri dönüşüm, kitap
sevgisi, yaza merhaba ve İstanbul’u seviyorum” gibi
temalar işlenmiştir.
Bu zamana kadar dergimizde işlenen tema ve
etkinliklerin çocuklara katkıları:
• Hastalıklara karşı korunmak için sağlıklı beslenmeye
dikkat etmesi,
• Eğlenceli yemek tabaklarıyla çocuğun, ebeveyn ile
kaliteli zaman geçirerek sağlıklı besinleri keşfetmesi,
• Hikâye yöntemi ile mevsimsel tüketilmesi gereken
sebze ve meyveleri öğrenmesi,
• Müzik aletleri ile çocukların sanatsal yönden
destelenmesi,
• Yaşadığı dünyayı korumaya yönelik geri dönüşüm ile
çevre sağlığını koruma bilinci kazandırılması,
• Gezegenleri ve gökyüzünü tanıyarak, çocukların
merak ve keşif duygularının beslenerek hayal gücünün
geliştirilmesi,
• Kitap sevgisini aşılayarak, çocukların hayal
dünyalarının geliştirilmesi,
• Yayınlanan hikâyeler sayesinde, çocukların hem
dinleme ve dikkat becerilerini hem de olaylar arasında
ilişki kurma yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Deneylerle çocuklara analiz, inceleme ve araştırma
duygusunun kazandırılması,
• Eşleştirme kartları ile çocukların görsel hafızalarını,
dikkat ve hatırlama becerilerini geliştirilmesi,
• Ebeveyn ve çocuğun kukla yapımında eğlenceli ve

kalite vakit geçirmesinin yanı sıra sosyal-duygusal,
yaratıcılık becerisini ve sözel ifadesinin geliştirilmesi,
• Maket yapımının, çocuklarda el becerilerini, zihinsel
gelişimi ve hayal gücünü geliştirmeyi desteklenmesi,
• Puzzle, çocukların algılama, karar verme, deneme ve
başarma duygularının gelişimine katkı sağlaması,
• Kartlı oyunlar (parça-bütün, eşleştirme, sıralama,
kurallı oyun kartları), kavram ve zihinsel gelişimin
desteklenmesi ile sağlıklı bireyler, sağlıklı aileler ve
sağlıklı nesiller ilkesini edinmekteyiz.
Sonuç olarak;
Çocuklarda yeni bir ürün ortaya çıkarma arzusunu
geliştirebildiği gibi el beceri ürününün nasıl olacağı
konusunda merak duygusu oluşturulmuştur.
Öğrendiklerini hayata geçirme isteğini canlı tutmak,
temel bilgi ve beceriyi kazandırmak ve kişisel becerilerini
ortaya koymak gibi olumlu kazanımlar elde etmeleri
sağlanmıştır.
Çevreye, insana ve topluma duyarlı olan sağlıklı, sosyal,
öz güvenli, başarılı, ilgili, saygılı nesillerin gelişmesine
destek verilmiştir.

“Sağlıklı Beslenme ve Kış” temamız
ile hastalıklara karşı korunmanın,
sağlıklı beslenmenin önemini
anlatıyoruz.

“İklim Değişikliği” ile iklim değişikliği
sorununu ve etkilerini konu alarak
farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

“Uzay Macerası” ile gezegenleri,
gökyüzünü ve uzayın farklı özelliklerini
konu alarak farkındalık kazandırıyoruz.

Dergimizden İçerik Örnekleri;

Bilişsel, bedensel (motor), duygusal, sosyal, dil ve öz
bakım gelişimlerine yönelik yapılan çalışmalarda önleyici
ve koruyucu sağlık alanlarına katkıda bulunmaktadır.
Bu kazanımlar sayesinde çocukları bir sonraki eğitim
hayatına hazırlamış olup, toplumda sağlıklı bireyler
oluşturmuş olmaktadır.
Aynı zamanda dergimiz hedef kitlesinin ihtiyacına yönelik
hizmet veren birimlere dönemsel olarak dağıtılmaktadır.
Örneğin;
• İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerine
(İSADEM) 35 bin,
• Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezlerine (PDM)
5 bin,
• Engelliler Müdürlüğüne (İSEM) 5 bin,
• Kütüphane Müdürlüğüne 65 bin,
• Kültür Merkezlerine 14 bin,
• İlçe muhtarlıklarına bin kadar verilmektedir.
Dergilerimizde;
"Çevreyi Koruma ve Geri Dönüşümün
Önemi” ile çocukların canlılara,
çevreye ve dünyaya duyarlı olmalarını
hedefliyoruz.

“Kitap Sevgisi” ile hayal dünyasının
kapılarını açan kitapların ve
kütüphanelerin önemi vurguluyoruz

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik
Planı’nda; “Stratejik Amaç 07 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin
Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak”
olarak yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesi dâhilinde finanse
edilmektedir.
www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Kadıköy
Belediyesi

Alzheimer Merkezi ve
Sosyal Yaşam Evi
nüfusun serbest vakitlerini değerlendirebileceği bir
birimdir. Çoğu aktif çalışma hayatını bırakmış veya
emekli olmuş 65 yaşın üstündeki bireylerin eve
kapanmasını engellemek, yaşıtlarıyla bir araya gelerek
yeni sosyalleşme ortamları oluşturmak, hoşça vakit
geçirmelerini ve üretkenliklerinin devamını sağlamak ve
Alzheimer (alzaymır) hastalarına bakım verirken kendi
sosyal hayatlarından ödün vermiş hasta yakınlarının
da sosyalleşmesi amacıyla açılmış bir “Aktif Yaş Alma
Merkezi” niteliğindedir. Hastaları, Alzheimer Merkezi’nde
rehabilite edilen hasta yakınları kendi akran grubu ile
birlikte Sosyal Yaşam Evi’nden faydalanmakta olup, aktif
sosyal hayatın içine katılarak kendine az da olsa bir nefes
alma fırsatı yaratmakta ve aktif bir yaşlanma geçirmeye
odaklanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
21 Eylül 2017 tarihinde hizmete başlayan Kadıköy
Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi,
Türkiye’nin ilk ve tek örneği olan, iki merkezin bir
arada olması ile hasta ve hasta yakınlarının ve 65
yaş üzeri kişilerin sosyalleşmesini, aktif yaş almasını
ve topluma karışmasını sağlayacak bir proje olarak
hayata geçmiştir. Kadıköy Belediyesi Alzheimer
Merkezi; hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam
faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak, zihinsel
rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasını
geciktirmek ve kişinin sosyal işlevselliğinin arttırılması
amacıyla açılmıştır. Hasta yakınlarına eğitimler,
sosyokültürel faaliyetler, psikolojik destek ve iyi oluş
programları vb. hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca
hasta yakınlarına eğitimlerle hastalık konusunda bilgi
ve destek sunulmaktadır. Aynı merkezde bulunan
Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi, 65 yaş üstündeki
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Kadıköy ilçesinin 65 yaş üzeri nüfusunun yaklaşık
%19 civarında olduğu ve bu yaş grubunda Alzheimer
hastalığının görülme sıklığının %5 olduğu göz önüne
alındığında bu kapsamda hizmet veren merkezlere
oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul’un en yaşlı
nüfusuna sahip olan Kadıköy ilçesi, istatistiksel olarak
Alzheimer hastalığı bakımından risk grubunda yer
almaktadır. Bu doğrultuda kurulan ve çalışmalara
başlanılan merkezde hastaların tanı aldıktan sonra uzun
süre yaşam kalitelerinin korunması, hastanın kendisini
güvende hissedeceği bir yaşam çevresi oluşturulması
ve yeniden sosyalleşmelerinin sağlanması, beyin
fonksiyonlarının korunmasına olanak sağlayan zihinsel
simülasyonlarla keyifle yapabilecekleri aktivitelere
devam etmesi amaçlanmaktadır.
Hastalık sadece yaşlıların yaşam kalitesini olumsuz
etkilemekle kalmayıp aynı zamanda ailenin ve bakım
veren kişinin de günlük yaşam aktivitelerini, sosyal
hayatlarını ve psikolojik durumlarını olumsuz yönde
etkileyip kişilerde tükenmişliğe neden olmaktadır. Bu
nedenle Alzheimer Merkezi’nin üst katında bulunan
Sosyal Yaşam Evi hasta yakınlarının kendilerine
vakit ayırmasına, sosyalleşmesine ve kişisel gelişim
faaliyetlerine katılmasına olanak sağlamaktadır. İki

merkezin aynı binada yer alması hem hastalara hem de
hasta yakınlarına sosyal işlevsellik kazandırmaktadır.
21 Eylül 2017 yılında faaliyete geçen Alzheimer
Merkezi’ne 240 başvuru yapılmıştır. Yapılan bilişsel
testler sonucunda merkezin tam doluluk kapasitesi
olan 80 hastaya halen aktif olarak hizmet verilmektedir.
Sosyal Yaşam Evi’ne kayıt olan toplam üye sayısı 884
kişidir, üyelik sistemiyle çalışılmakta olup, tüm hizmetler
ücretsizdir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
• Bireylerin sağlıklı ve aktif yaşlanmalarına katkıda
bulunmak,
• Sağlık alanında bilgilendirici eğitimler gerçekleştirerek
hedef grubun kendi sağlığını koruması ve
geliştirilmesine katkı sağlamak,
• Psikolojik ve sosyal destek hizmetleri ile hedef grubun
psikolojik sağlığının korunmasına yardımcı olmak,
• Sosyokültürel faaliyetler düzenleyerek bireylerin
sosyal adaptasyonuna destek olmak,
• Hedef gruba yönelik düzenlenen kurslar ve eğitimler
ile bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.
• Hastaların rehabilite edilip sosyal hayata katılımını
sağlamak ve kişisel olgularının farkındalığını
arttırmak.
• Toplumu bilinçlendirici çalışmalar, seminerler ve
konferanslar düzenlenerek halkın bilinçlenmesine
destek olmak ve Alzheimer hastalığı hakkında bilinç
oluşturmak.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Kadıköy Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
“Toplumsal Gelişim” stratejik alanı kapsamında
“İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini
arttırmak için çalışmalar yapmak” stratejik hedef
olarak belirlenmiş olup, Alzheimer Merkezi ve Sosyal
Yaşam Evi yaş almış kesime yönelik olarak sunduğu
bütüncül hizmetlerle yaşam kalitesini arttırmaya
odaklanmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin yatırım bütçesi 2.942.192,83 TL olup, yatırım ve
işletme giderleri Kadıköy Belediyesi öz kaynaklarından
sağlanmaktadır.
www.skb.gov.tr
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Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Yedikuyular Kayak Merkezi
(Akdeniz’in İlk ve Tek Kayak Merkezi)
gerilim elektrik hattı yapıldı. Binaların temelleri
atıldı. Kablolu taşıma sistemleri fabrikasyon
imalatları hazırlandı. 5,3 km uzunluğunda orta
gerilim hattının elektriği yapıldı. Pistlerimizin tüm
güzergâhları tamamlandı. 1.844 m ve 2.055 m
rakımdaki yönetim binası, kafeterya gibi sosyal
tesisler yapıldı.
800-2.000’li rakımlara fiber internet çekildi.
Orta gerilim elektrik trafosu yapıldı. 1.844 m
rakımındaki idari ve yönetim merkezi binası,
restoran, snowtrack (kar ezme makinası) vs.
binalar, 2.055 m rakımındaki restoran binaların
inşaatları tamamlandı. 6 adet pist yapımı
tamamlandı. Mekanik tesislerin sistemleri
hazırlandı ve halatları çekildi. Yürüyen bant ve
kablolu çekici kurulumu tamamlandı. Telesiyej,
teleski gibi halatlı mekanik sistemlerin direkleri
dikildi ve kablo çekimleri yapıldı. Kayak
merkezimizin projesi, inşaatı, logosu, makinası,
kızak, kayak, binaları, pistleri, kıyafetleri, halatlı
sistemlerine, kar motoru vs. tamamlandı ve şehir,
bölge halkının hizmetine açıldı.

PROJENİN AMACI
Kış sporlarıyla şehir ve bölge halkını buluşturmak
hem profesyonel hem de amatör sporcular için
pistler oluşturmak, şehir ve bölge halkı için yazkış keyifli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmaktır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek kayak merkezi
olan Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi
kent merkezine 15 Dakika (20 km) mesafede ve
1.000.000 m2 alanda projelendirilmiştir.
Yedikuyular Kayak Merkezi ihalesi yapılarak
iş yükleniciye teslim edildi. Ardından kayak
pistlerinin hafriyat çalışmasına başlandı. Orta
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Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak
Merkezimizde 540 m2 danışma ve yönetim birimi,
550 m2 restoran ve kafe, 140 m² umumi bay-bayan
tuvalet ve lavabo 140 m² üst istasyon, 270 m² kar
ezme aracı garajı, 2 adet jeneratör binası, 2 adet
su deposu ile alt istasyonu kotu olan 1.833 metre
rakımından üst istasyon kotu olan 2.044 metre
rakımına telesiyej ve teleski hatları ile ulaşılacak.
730 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430
metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100
metre uzunluğunda yürüyen bant bulunmaktadır.
Bir adet helikopter ve alanı da bulunmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman
başta olmak üzere birçok ilden kayak merkezine
ziyaretçi akını olmasıyla şehir ve bölge halkının
sağlıklı yaşam alanları çeşitlendirilmiştir.

Proje kapsamında Yedikuyular Kayak Akademisi
kurulmuş ve akademide şehir ve bölge halkına
kayak eğitimleri verilmektedir. Amatör ve
profesyonel olarak da verilen kayak dersleri ile
şehrimizde ve bölgemizde kayak sporuna olan
ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Böylelikle şehir
ve bölge insanının daha sağlıklı bir yaşam biçimi
kazanmasına destek olunmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
Stratejik Amaç 12: Kentsel yaşam standardını
yükseltecek projeler yapmak.
Hedef 1: İlimizin mevcut turizm potansiyelini de
değerlendirerek kent turizmini geliştirecek yeni
tesisler inşa edip yeni yaşam alanları oluşturmak.
Strateji: 2019 yılı sonuna kadar kayak merkezi
projesini tamamlamak.
Stratejik Amaç 8: İlimizdeki spor hizmetlerini
artırmak ve sporun bir yaşam tarzı haline
gelmesine katkı sağlamak.
Hedef 1: Hizmet alanımız dahilinde ve imkanlar
doğrultusunda Stratejik Plan dönemi boyunca
spor alanlarının ve tesislerinin standartlarını
yükseltmek ve sayılarını artırmak.
Hedef 2: Farklı spor dallarının yapılmasına
imkân sağlayacak projelerle vatandaşlarımızı
buluşturmak ve vatandaşlarımızın spor
yapmalarını teşvik etmek.
Strateji: Kayak tesisi projesinin tamamlanmasıyla
birlikte ilimizde kayak sporunu geliştirici
faaliyetlerde bulunmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
11.823.000,00+KDV bütçeli proje İLBANK kredisi
ile yapılmaktadır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Karesi
Belediyesi

Düşmeye Çok Yönlü Bakış

tedavisiyle telafisi mümkün olmayan
sorunlarının önlenmesi mümkündür.

sağlık

Bu noktada yerel yönetimlere önemli görevler
düşmektedir. Özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğu
bölgelerde düşme vakalarının yüksek olduğu, kalıcı
sağlık problemlerine yol açabileceği ve ölümcül
olabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle yerel
yönetimler bu konuda üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmeli ve gerek koruyucu, önleyici,
gerekse de müdahale amaçlı işleyişi önemsemelidir.
Yaşlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Karesi
ilçesinde de yaşlıların içinde bulundukları durumu
anlamak, hayatlarını kolaylaştırmak, yaşlılığı çile
ve sıkıntı dönemi olmaktan çıkarıp sağlıklı bir
yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamak için sağlıklı
ve aktif yaşlanan bir toplum oluşturmak adına
düşme ve düşmeye neden olan etkenlerin ortadan
kaldırılması hedefiyle bu proje gerçekleştirilmiştir.
PROJE ORTAKLARI
• Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
• Karesi Belediyesi
PROJENİN AMACI
Son yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri
halini alan ve çoğunlukla normal olarak karşılanan
ve çok önemsenmeyen düşme, çoğunlukla bir
nedene bağlıdır ve bu nedenin bulunarak tedavi
edilmesi gerekir. Eskiden öldürücü olarak kabul
edilen birçok hastalığın tedavi edilebilmesi ve
yükselen yaş ortalamasıyla birlikte sağlıklı ve
kaliteli yaşlılığın önemi daha da artmıştır. Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
‘Sağlıklı Bireyler’ kısmında da belirtildiği gibi sağlık
risklerine karşı erken uyarı çok önemlidir.
Düşme sonrasında hastaların bir kısmında
beyin kanaması, kırıklar hatta ölüm meydana
gelmektedir. Oysaki alınacak basit önlemler ve
düşmeyi meydana getiren sağlık sorunlarının
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• Balıkesir Üniversitesi
• Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
• Balıkesir Kamu
Sekreterliği

Hastaneler

Birliği

Genel

• Karesi Kent Konseyi
PROJE SÜRECİ
• 11 Nisan 2015 tarihinde Karesi AVM toplantı
salonunda ‘Yaşlılarda Düşme Eğitim Semineri’yle
yaklaşık 450 vatandaşımıza ulaşıldı.
• 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında, 65 akademisyenin
katılımıyla düzenlenen Uluslararası Düşmeye
Çok Yönlü Bakış Sempozyumu ile yaklaşık 1.000
vatandaşımıza ulaşıldı.
• 25 yaşlımızın banyosunda düşmeyi engelleyici
tedbirler alındı.

• Görme engelli 100 vatandaşımıza döner uçlu
âmâ bastonu verildi.
• 10 yaşlımıza koltuk değneği, 10 yaşlımıza
yürüteç, 100 yaşlımıza tekerlekli sandalye verildi.
• Düşme riski altındaki yaşlılarımıza 2.000 adet
Yaşlılarda Düşme Kitabı verildi.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
%11 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yaşlı
nüfusa (65 yaş ve üzeri) sahip ilçemizde
yaşlılarımızın içinde bulundukları durumu anlamak,
hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı bir yaşlılık
dönemi geçirmelerini sağlamak için gayret sarf
edilmektedir.
Seminer, sempozyum ve yayınlar ile konu hakkında
farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bununla
birlikte kent konseyi yoluyla bu konuda düzenlenen
gönüllü bilinçlendirme faaliyetleri vatandaşa
doğrudan etkide bulunmuştur. Yerel yönetimlerde
ve kentsel yönetim mekanizmalarında düşme ve
sağlık ile ilgili önemsenmeyi kapsayan bir kültür
oluşmasına katkı sağlanmıştır. Belediyelerin ilgili
müdürlükleri ve diğer aktörler durumun daha açık
farkına varmış ve yapılacak iş ve işlemlerde daha
hassas olmaya başlamışlardır.
Alınan tedbirler sayesinde risk altındaki yaşlı
vatandaşların düşmeye bağlı ortaya çıkabilecek
olan sağlık sorunları engellenmeye çalışılmıştır.
Düşme korkusuyla evden çıkamayan, ev içerisinde
bile hareket etmeye korkan yaşlıların bu korkularını
yenmelerini ve sağlıklı bir yaşam için hareket
etmelerini sağlamak en önemli etkilerden biri
olmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı
Hizmet Alanı 3-Toplumsal Gelişim
Stratejik Amaç 3: Vatandaşların sosyal yaşam
kalitesini yükseltmek.

SH 3.1: Vatandaşların sosyal, ekonomik, kültürel,
çevre ve sağlık alanında bilgi ve bilinç düzeyini
artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
St. 3.1.2: Sağlıklı yaşam kampanyalarının yapılması.
St. 3.1.6 (G): Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza
yönelik gerçekleştirilecek proje sayısı
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje tamamen Karesi Belediyesi tarafından finanse
edilmiş ve toplam maliyeti 165.750,00 TL olarak
saptanmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Karesi
Belediyesi

Nerede Olursan Ol Yanındayım

da benzer vakaların görüldüğü ve bu sebeple ailelerin
hem çocuklarını ve ebeveynlerini bulmakta oldukça
zorlandığı hem de zaman zaman kaybolan insanların
acı haberlerinin alındığı gözlenmiştir. Tüm bunların
önüne geçebilme ihtiyacından doğan projemiz ile
Karesi bölgesinde yaşayan Alzheimer ve Demans
rahatsızlığı görülen yaşlıların ve zihinsel engelli
çocuklarımızın aileleri tarafından bilgisayarlar veya
akıllı telefonlar yoluyla kolayca takip edilebilirliğini
artırmak, ayrıca bu tür vakalarda ilgili birimlerimizin
ve sağlık kuruluşlarının anında harekete geçme
ve gereklilik halinde intikalini sağlayabilmek
amaçlanmaktadır.
Yapılan uygulama ile kaybolma vakalarının önüne
geçilmesi amaçlı bir pilot uygulamanın yerelde
tamamlanarak ulusal ölçekte örnek teşkil etmesi
hedeflenmektedir.
PROJE ORTAKLARI
• Karesi Belediyesi
• Karesi Kaymakamlığı
• Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği
PROJE SÜRECİ
PROJENİN AMACI
Genellikle ileri yaşlarda sonradan ortaya çıkan ve
çoğu kez yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi, davranış
ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği
yetersizlik olarak tanımlanan Alzheimer ve daha ileri
boyutuyla Demans (bunama) rahatsızlığı toplumun
birçok kesiminde ortaya çıkabilmektedir. Özellikle,
dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü
ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan
ve bugünlerimizin mimarı en değerli varlıklarımız
olan yaşlılarımızda görülen bu rahatsızlık sebebiyle
ülkemizde; ikametini unutma, geldiği yolu tekrar
dönememe, kimliği ile ilgili bilgilerin anlık hafıza
kaybı nedenli hatırlanamaması gibi durumların sirayet
ettiği kaybolma vakalarının oluştuğu görülmektedir.
Tüm bunların yanı sıra zihinsel engelli çocuklarımızda
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Projenin ilk aşamasında Karesi ilçesinde yaşanan
aciliyet durumlarına göre sıralanmış 100 Alzheimer
hastası vatandaşımıza ve 50 zihinsel engelli
çocuğumuza telefon özelliği bulunan akıllı GPS
Takip Saati dağıtılmış ve ailelerinin telefonlarına
ilgili yazılımlar yüklenerek eğitimleri verilmiştir.
Takip uygulaması için Belediyemizde özel bir birim
oluşturularak ve ailelerin ulaşamaması durumunda
Belediyenin anlık müdahale edebileceği bir sistemin
faaliyeti ilgili birim tarafından takip edilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Proje ile Karesi’de yaşayan sağlık bakımından
dezavantajlı iki önemli grup olan Alzheimer hastaları
ve zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitesinin
artırılması için önemli bir adım atılmış, acil müdahale

anlamında yenilikçi bir altyapı geliştirilmiştir. Bununla
birlikte en önemli fayda bu tip ihtiyaçlara sahip
bireylerin ailelerinin, kişilerin kaybolması ve sağlığı
ile ilgili riskli durumların ortadan kaldırılması ile
ilgili talepleri karşılık bulmuş ve toplum refahına
katkı sağlanmıştır. Projenin ilerleyen safhalarında
ihtiyaç sahibi tüm bireylere ulaşılması ve bölgede bu
sorunun tamamının çözümü hedeflenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı
Hizmet Alanı 3–Toplumsal Gelişim
Stratejik Amaç 3: Vatandaşların sosyal yaşam
kalitesini yükseltmek.
SH 3.1: Vatandaşların sosyal, ekonomik, kültürel,
çevre ve sağlık alanında bilgi ve bilinç düzeyini
artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
St. 3.1.1: Sağlıklı yaşam alışkanlığına yönelik yapılan
bilinçlendirme çalışmaları.
St. 3.1.2: Sağlıklı yaşam kampanyalarının yapılması.
SH 3.3: Vatandaşlar arasında hemşehrilik ve aidiyet
duygusunu geliştirmek.
St. 3.3.2: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her yıl
yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi.
3.3.2 (G) Sağlık amaçlı yardımların yapılması.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bütçesi mal ve hizmet maliyetleri dahil
toplamda 67.457,00 TL olarak saptanmış ve tamamı
Karesi Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.

www.skb.gov.tr

175

Sağlıklı Yaşam
Menteşe
Belediyesi

Vazgeçme Her Şey Yolunda

PROJE SÜRECİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Fatma Kepez ve Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
yüksek lisans öğrencisi Gülşen Mertyüz Calp’ın
da destekleriyle hazırlanan “Vazgeçme Her Şey
Yolunda” adlı projemiz; Menteşe Belediyesi tarafından
hastanelerin onkoloji bölümlerine ve kent panolarına
afiş ve broşürlerin yerleştirilmesi sonucunda
gelen gönüllü katılımcılar ile başlatılmıştır. Gelen
katılımcılar genelde kanser hastalığını yenmiş ya
da tedavisi devam eden kişilerden oluşmaktadır.
Proje kapsamında bu kişilere tercihlerine göre
Belediyemizin eğitmenleri tarafından dans, ebru,
takı tasarımı ve bisiklet eğitimleri verilmiş olup toplu
olarak sinema ve tiyatro aktiviteleri ile doğa yürüyüşü
etkinlikleri düzenlenmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

PROJENİN AMACI
Kanser hastalığını yenmiş, tedavi görmüş veya
tedavisi devam eden kontrol altında olan kişilerin
ve yakınlarının korkuyla başa çıkabilme ve kendine
zaman ayırmasını sağlamak, fiziksel ve sosyal
aktiviteler içerisinde bulunarak daha güçlü ve
olumlu şekilde mücadele edebilme yöntemi
geliştirmek, farklı bir sosyal çevre içerisinde yer
alarak sosyalleşmesini sağlamak, kanser hastalığı
yaşamış kişilerin bir araya gelmesiyle birlikte
birbirlerine moral ve motivasyon sağlamasının
önünü açmak, tecrübelerini ve mücadele
biçimlerini aktararak dayanışma içine girmelerine
yardımcı olmak projenin amacını oluşturmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
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Kanser kişilerin sosyal yaşantılarını, arkadaşlık ve
iş ilişkilerini etkileyebilen, üstesinden gelmenin zor
ve yorucu olduğu bir süreçtir. Hastalığın tedavi ve
takip sürecinde sosyal çevrenin hastaya vereceği
destek çok önemlidir. Paylaşmak psikolojik stresi
azaltacak ve kazanılan moral hastanın yaşama
tutunması ve hastalıkla mücadele etmesi için ona
güç katacaktır. Kanser hastalarının aile ve sosyal
çevreden görecekleri destek, bu hastalıkla mücadele
etmelerinde çok önemli rol oynar. Hastanın, içinde
bulunduğu şartları daha önce yaşamış bir kişi ile
birebir paylaşıp bir arada olması, onu sağlığına
kavuşmuş olarak görmesi tam bir moral ve
motivasyon kaynağıdır. Tedavi sürecindeki hastalar,
hastalığını yenen insanlarla bir araya gelince savaşma
gücünü kendinde bulacaktır. Bu proje kapsamında
gerçekleştirilen tüm aktiviteler, kişilerin birbirleriyle
etkileşimini sağlamak ve diğer insanlar açısından
da bir farkındalık yaratmak içindir. Kaliteli ve
eğlenceli vakit geçirirken hastaların motivasyonunu
yükselterek hem ruhsal hem de fiziksel olarak

sosyal hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır.
Kanser sürecinde; dans, ebru sanatı, takı tasarımı,
sinema, tiyatro, doğa yürüyüşleri, kahvaltı etkinlikleri
gibi birtakım etkinliklerle bir araya gelip; sağlıklı,
hareketli ve kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı
olmaktır. Ayrıca dans, ebru, tiyatro, sinema,
tasarım gibi sanatsal faaliyetler kişilerin gizli kalmış
korkularını, duygularını ve hissettiklerini sözlü
iletişim dışında farklı bir şekilde ifade etmelerini
sağlamıştır. Kanserin ve kanser tedavilerinin
(kemoterapi gibi) sebep olduğu fiziksel ve duygusal
sıkıntıları görsel sanatlar, müzik ve dans gibi sanatsal
etkinlikler ile hafifletip kontrol etmenin mümkün
olduğunu katılımcılarımız aracılığıyla gözlemleme
imkânımız olmuştur. Öyle ki kursiyerlerin etkinlik
sonrası moral ve motivasyonlarının daha yüksek
olduğu kendileri tarafından belirtilmiştir. “Vazgeçme
Her Şey Yolunda” projesi ile katılımcılarımızın daha
mutlu ve umutlu bireyler haline gelmesi onların
iyileşme sürecinde yanında olmamız ve sağlıklarının
daha da iyiye gitmesinde payımızın olması hedef ve
amaçlarımıza ulaştığımızı göstermektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Vazgeçme Her Şey Yolunda” adlı projemiz,
Menteşe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan “Gençlerin ve kadınların sosyal ve fiziksel
gelişimine katkıda bulunmak” hedefine uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı Menteşe Belediyesi öz
kaynaklarından karşılanmaktadır.

www.skb.gov.tr
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Sağlıklı Yaşam
Merkezefendi
Belediyesi

Obezite ile Mücadele

PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Kendisinden sık sık söz ettirmeye başlayan ve
önlemler alınmadığı takdirde geleceğin en önemli
hastalıklarından birisi olacak olan obezitenin
farkındalığını artırmak ve hastalığın etkilerini
azaltmak adına, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla
sınırlarımız içerisinde yaşayan gelişim ve büyüme
çağında olan çocukların olumlu yönde beslenmelerini
sağlamak ve bu konuda ailelerini bilinçlendirerek
toplumsal farkındalık yaratılarak sağlıklı nesillerin
oluşması hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Merkezefendi Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı
(GEKA), Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Halk
Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile
beraber yürütülmüştür.

178

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

Belediye sınırlarımız içerisinde yer alan okullarda
öğrenim gören öğrencilerin beslenme şekilleri
ve beden kitle indeksleri hesaplanarak obezite
envanterinin ortaya konulması ve bu doğrultuda
projeler üretilmesi, aynı zamanda okullarda öğrenci
ve velilere, obezitenin zararları ve korunma yolları
konularında uzman psikologlar ve diyetisyenler
tarafından eğitimler verilmesi sağlanmış; eğitimlerin
yanı sıra öğrencilere örnek beslenme paketleri,
vatandaşlarımıza ise ‘Günde Yarım Saat Yürümeye
Söz Ver, Meyve Paketi Senin’ diyerek örnek meyve
paketi dağıtılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde
yer alan, okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrencilerinin
(4-10 yaş öğrenci grubu) bulunduğu 42 okulda
yaklaşık 25.000 öğrencinin (Merkezefendi İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün verilerine göre) beslenme
şekilleri ve beden kitle indeksleri hesaplanarak
obezite envanteri ortaya konulmuştur. Beslenme
şekilleri ve alışkanlıkları belirlenen öğrencilerin,
yapılan araştırma sonucuna göre ortaya çıkan obezite
envanteri bilgileri ışığında obezite riskinin yüksek
olduğu bölgelerde, okullarda bilinçli beslenme ve
çocuk beslenme psikolojisi alanında, uzman kişilerce
eğitim faaliyetlerinin yapılarak toplumun bu konuda
bilinçlenmesi sağlanmıştır. Bu gerçeği sağlıklı bir
yaşamın hizasına getirmek için, obezitenin en önemli
düşmanı olan hareketli yaşamı teşvik edecek projeler
geliştirilmiştir. Çocukları spora yönlendirmek ve spor
seven nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için 8.
sınıfta okuyan tüm öğrencilere “Karneni Getir Topunu
Götür” etkinliği kapsamında 4 bin 500 adet basketbol
topu dağıtımı ve 5. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimize
“Arabadan İniyoruz Bisiklete Biniyoruz” projemiz ile
her yıl 5 bin adet bisiklet hediye edilmiştir. Obezite
envanteri doğrultusunda ekonomik acıdan imkânı
olmayan çocuklar için yurt dışından getirttiğimiz ve
okullarda kurduğumuz portatif yüzme havuzları ile
“Yüzme Öğreniyoruz Birlikte Eğleniyoruz” diyerek her
yıl 6 bin öğrencimize yaz aylarında yüzme eğitimi alma
imkânı veriyoruz.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Şehirdeki çeşitli sektörler tarafından gerçekleştirilen
tüm sağlık faaliyetlerinin ve sağlıkla ilgili faaliyetlerin
koordinasyonunun gelişimi kolaylaştırılmıştır. Fazla
kiloluluğun ve obezitenin önemli nedenlerinden
biri fiziksel aktivite yetersizliğidir. Fiziksel aktivite
miktarının arttırılmasında fiziksel çevre faktörlerinin
iyileştirilmesi çok önemlidir. Bu proje kapsamında
obeziteyle mücadeleye yönelik çevre bisiklet yolları
bisiklet dağıtımı, vatandaşı spor yapmaya teşvik eden
farklı projeler de üretilerek projemiz desteklenmiştir.
Sınırlarımız içerisinde yaşayan gelişim ve büyüme
çağında olan çocukların gelişim ve büyüme çağlarını
olumlu yönde değiştirmeyi sağlamak, bu konuda
ailelerini bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalık
yaratılarak sağlıklı nesillerin oluşması planlanmıştır.
Proje kapsamında, projenin ana fikri ile örtüşecek
obezite ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık
oluşturmak için geleneksel hale getirilebilecek
bir organizasyonla ‘Merkezefendi Obeziteye Karşı
Yürüyor’ başlığı altında, toplumun tamamının
katılabileceği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön
vermek ve herkes için sağlık bilinci kazandırmak,
entegre yaklaşımların ve şehirdeki çeşitli sektörler
tarafından gerçekleştirilen tüm sağlık faaliyetlerinin
ve sağlıkla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun
gelişimini kolaylaştırmak, sağlıkla ilgili gelişmelerin
gerçekleşebileceği bir çevre yaratılmasına yardımcı
olmak belediyemiz görev ve sorumlulukları
arasındadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
GEKA: 85.000TL
Merkezefendi Belediyesi: 30.000 TL

www.skb.gov.tr

179

Sağlıklı Yaşam
Mersin
Büyükşehir Belediyesi

Türkiye’de Kedilere Özel İlk Park
“Miyav Park”
havada sahipli sahipsiz kedilerin bir arada kaynaşıp
oyun oynama, hareketlilik kazanma ve eğlenceli
vakit geçirme olanağı hedeflenmiştir. Aynı zamanda
toplumumuzda hayvanları ötekileştirme, hatta zarar
verme eğiliminin ancak hayvan sevgisi ile aşılacağı bu
proje sayesinde aileler çocukları ile birlikte kedileri
doğal yaşamında gözleme, sevip okşama, sevgilerini
hissetme/hissettirme fırsatı bulacaklardır.
PROJE ORTAKLARI
Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından
yürütülmektedir.
PROJE SÜRECİ
Kedilerin temiz havada, insanların kolayca
erişebileceği bir yerde tespit çalışması yapılmıştır. Bu
çalışma yapılırken insanların spor yapıp bir dinlenme
yeri olarak kullanılabilmesi açısından sahilde
konuşlanması sağlanmıştır.

PROJENİN AMACI
Geçmişten günümüze hayvanların yaşam koşullarını
iyileştirmek adına birçok faaliyetlerde bulunulmuştur.
Fakat kediler maalesef sokak aralarında çocukların
oyuncağı, çöp kutularında karnını doyurmaya çalışan
çaresiz canlılar, soğuk kış günlerinde arabaların
motorlarında ve araba kaputlarının üzerinde ısınmaya
çalışan, üşümüş, hayatta kalmak için mücadele eden
dostlarımız olarak kalmışlardır. İçinde bulunduğu
durumu ifade edemeyen dostlarımızın bu sessiz
çığlıkları Belediyemizin gözünden kaçmamıştır.
Sahipsiz, bakıma muhtaç bu kedilerin günlük olarak
bakım, besleme ve veteriner hizmetlerini alabilmeleri
için toplu yaşama alanı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ayrıca sahipli kedilerin ise kapalı ortamlarda, aynı
evi paylaştıkları bireyler dışında diğer canlılarla
iletişim kuramadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple açık
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Ülkemiz ve Belediyemizin ekonomisi de düşünülerek
maliyetin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu
sebeple kolayca yenilenebilir, uzun ömürlü,
hayvanlara sağlık açısından zarar vermeyecek
malzemeler kullanılmıştır. Hayvanların refahı ve
sağlık şartlarını gözlemleyebilmek için 24 saat
kamera sistemiyle kayıt altına alınıp merkez
tarafından izlenilmesi sağlanmıştır. Havanın
kararmasıyla kedilerimizin tuvalet ihtiyacını
gidermesi, mama ve su kaplarına kolayca
ulaşabilmeleri ve dış etkenlerden kendilerini
korumaları için gözlerine zarar vermeyecek solar led
ışıklandırma sistemi kullanılmıştır. Ülke ekonomisi
göz önüne alındığında bu enerji sarfiyatının en aza
indirilmesi için rüzgâr ve güneş enerjisinden paneller
sayesinde kendi enerjisini kendisi üretebilen bir proje
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kedilerin çoğunlukla
yaz aylarında su temini açısından zorlandıkları
görülmüştür. Bu sebeple otomatik suluklar yapılarak
hiç eksilmeyen temiz su içmeleri sağlanmıştır.
Kediler arasında enfeksiyon riskinin bulunduğu
tartışılmaz bir gerçektir. Birbirlerine hastalıkların
bulaştırılmaması için antialerjik, etken barındırmayan,

dezenfektanlardan etkilenmeyen halıfleksler
döşenmiştir. Tetanos riskini oluşturmaması ve sahil
bandında nemin yoğun olması sebebiyle Miyav Park
çevresindeki tellere antipas maddesiyle fırınlama
işlemi yapılmıştır. Kendinden büyük canlıların onları
kovalayıp zarar vermemeleri açısından sadece
kedilerin girebileceği boyutta pencereler açılarak
arı bir ortam yaratılmıştır. Kedilerin tırnakları uzayıp
kendilerine ve birbirlerine zarar vermemeleri ve
streslerini atmaları amacıyla birden fazla bölüme
jüt halat ve tırmalama rampaları yerleştirilerek
tırnaklarını törpülemeleri düşünülmüştür. Olumsuz
hava şartlarından korumak amacıyla üzeri kapalı
mantar ve kemer şeklinde yuvalar oluşturulmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Uluslararası medyada yankı bulan Miyav Park
projemizi duyan herkeste merak uyandırmıştır.
Bu sayede yerli ve yabancı turistler ilimize birçok
ziyarette bulunmuştur. Sosyal medyada paylaşılan,
beğeni toplayan bir proje haline gelmiştir. Farklı
belediye ve sivil toplum örgütleri bu projeyi örnek alıp
kendilerinin de buna benzer projeler üretip faaliyette
bulunacaklarını beyan etmişlerdir.
Sahipli ve sahipsiz kedilerin streslerini atmaları ve
hayatlarında bir günü olsun huzurlu geçirmeleri
sağlanmıştır. İnsanların çocuklarıyla birlikte
vakit geçirebildikleri hayvanlara belki de ilk defa
dokunabildikleri, hayatlarında unutamayacakları
bir zaman olanağı sunulmuştur. Günlük veteriner
hizmetleri alan kedilerimizin sağlıklı ve mutlu yaşam
sürdürmeleri gerçekleştirilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla
mücadele etmek, topluma hayvan sevgisini aşılamak
ve sokak hayvanlarının, hayvan refahı ve hayvan
haklarına uygun yaşamlarını sürdürebilecekleri, doğal
yaşam alanları oluşturarak çevre ve halk sağlığını
korumayı amaçlayan Belediyemiz Miyav Park gibi
projelerle bu amacı yerine getirmeyi halkımızın bilinçli
ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasını hedeflemiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Miyav Park’ın altyapı ve üstyapı işlerinin toplamı
106.400 TL tutarında gerçekleştirilmiştir. Projenin
tüm giderleri Mersin Büyükşehir Belediyemiz
tarafından finanse edilmiştir.
www.skb.gov.tr

181

Sağlıklı Yaşam
Ordu
Büyükşehir Belediyesi

Ordu Sahil Güzergâhında Yürüyüş,
Koşu ve Bisiklet Yolu

PROJE SÜRECİ
Bir günde dört mevsimin yaşandığı ilimiz Karadeniz
Bölgesi’nin en uzun ve kesintisiz sahiline sahiptir. Sahil
boyunca özellikle genç nesillere daha yaşanılabilir
bir kent bırakabilmek amacıyla gezi, yürüyüş ve
piknik aktivitelerinin yoğun olarak yapabildiği peyzaj
düzenlemeleri tasarlanmıştır.
Bu güzergâh üzerindeki hummalı çalışmalarına devam
etmekte olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahil
kesimindeki güzelliği ve canlılığı artıracak projeler
kapsamında bisiklet yolu, koşu yolu ve akıllı bisiklet
istasyonu tasarlarken sırası ile;
1. Güzergâh,
2. Halkın ihtiyaçları,
3. Bisiklet yolu yönetmeliği göz önünde bulundurularak,
renkler, işaretlemeler, yönlendirmeler vs.
4. Bisiklet yolu kullanımı il nüfusu ve genç nüfus, göz
önünde bulundurularak arz talep ilişkisi sonucunda
yolun genişliklerinin belirlenmesi.
Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak uygulama
projesi oluşturulmuş ve alana aplikasyon yapılmıştır.
PROJENİN AMACI
Altınordu sahili, halkın nefes alacağı, kıyının aktif
kullanımla canlanacağı, sosyal bir yaşam alanı olarak
yeniden kurgulanması amacına yönelik yeniden
projelendirilmiştir. 6.471 m kesintisiz sahil hattı boyunca
oluşturulan bisiklet yolu, koşu yolu ve engelsiz yollar ile
akıllı bisiklet istasyonları Altınordu sahil boyunca kent
meydanı, kent balkonları, kumsal etkin alanları, sosyal
donatı alanları ve bu alanlarla bütünleşmiş kentsel
mekanlar, mavi bayrak plajları, piknik alanları, kordon
dolaşım alanı Altınordu sahil bandı boyunca bütün
kullanımlar birbirine bütünleştirilmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Büyükşehir Belediyemizce yapılan bu proje kapsamında
kamu kurumları veya STK’lar ile herhangi bir iş birliği
bulunmamaktadır.
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Bisiklet yolu çalışmalarıyla birlikte yürütülen Akıllı
Bisiklet Projesi ile Altınordu ilçesi başta olmak üzere
Ünye ve Fatsa ilçelerinde de toplam 18 istasyon ve 144
bisiklete sunulmuştur. 2017 yılı Mayıs ayında 3 ilçede
işletmeye alınan istasyonlarda 2018 Şubat ayına kadar
geçen 9 ay içerisinde toplam kullanım sayısı 37.265
olmuştur.
Proje kapsamında ayrıca engelli vatandaşlar için de araç
şarj üniteleri bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza
yönelik çalışmalara önem veren Ordu Büyükşehir
Belediyesi sahil boyu engelli rotası çalışması ile de
bölgede bir ilke imza atmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
İnsanlarımızı spora teşvik ederek sağlıklı nesiller
yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen Ordu

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde spora olan ilgiyi
bisiklet yolu ve akıllı bisiklet projesi ile sağlamış
olmaktadır.
Koşu yapmanın insan sağlığına olumlu yönde
etki ettiğine dair birçok bilimsel araştırma ve delil
bulunmakta. Haftada 150 dakika yani kısaca haftada 5
gün, günde 30 dakika koşmak, herhangi bir doktorun
size yazabileceği ilaç reçetesinden çok daha fazla fayda
sağlıyor.

Altınordu Rüsumat Parkı Rıhtım ve Sahil Peyzaj
Düzenleme Projesi: 7.768.357,00 TL
Sahil Bisiklet, Koşuyolu ve Kaldırım Yapılması (Vali
Konağı-Soya Cad.): 4.034.481,99 TL
Ayışığı Otopark ve Peyzaj Düzenleme Projesi:
5.113.498,00 TL

Araştırmalar gösteriyor ki koşu; obezite, kalp
rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, felç, bazı kanserler ve
tip 2 diyabete yakalanmayı önlüyor. Dahası koşmak sizin
duygusal ve ruhsal sağlığınıza iyi yönde etki ediyor.
Bilimsel olarak;
1. Koşu yapmak genç kalmanızı sağlar.
2. Koşmak dizlerinizi güçlendirir.
3. Koşmak zayıflatır.
4. Koşu, sizi mutlu eder
5. Koşmak ömrü uzatır.
Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki bisiklet sürmek,
diz ağrısı ve kireçlenme rahatsızlığından şikâyetçi
yetişkinlerin bisiklet sporunu belirli aralıklar ile yapması
rahatsızlık durumlarına iyi yönde etki ediyor.
Medicine & Science in Sports & Exercise’ın yapmış
olduğu, 1.500 kişinin beş yıl boyunca vücut sağlığının
incelendiği bir araştırma sonucunda; düzenli olarak
bisiklete binenlerin diğer kişilere göre %31 oranla
yüksek tansiyon sahibi olmalarının daha düşük olduğu
belirlendi.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karadeniz Bölgesi’nin sahil kıyı şeridinde aynı güzergâhta
bulunan en uzun yürüyüş, koşu ve bisiklet yoluna
sahip olan Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları
vatandaşlarımıza 6,5 km’lik kıyı şeridi boyunca sağlıklı
yaşama teşvik etmektedir.
Bununla birlikte vatandaşlar bisiklet ve yürüyüş yolu
sayesinde araç kullanmadan kesintisiz bir şekilde kentin
kültürel, tarihi ve sosyal anlamda simgesel noktalarını da
barındıran bu hat üzerinde erişim sağlayabilmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Peyzaj çalışmaları içerisinde bulunan koşu, bisiklet yolu
3 etap şeklinde genel peyzaj düzenleme projesinde
bulunmaktadır. Belediye bütçesinden ödenmiş
çalışmaların maliyeti;
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Akçadağ
Belediyesi

Bir Meslek Bin Umut

Gerçekleştirilen projemizin en önemli amaçları,
İlçemizde işsiz ve vasıfsız 18-65 yaş aralığında
toplam 100 kadının aile ekonomilerine katkı
sağlayacakları ve gelir getirecekleri el becerilerine
sahip olmalarının sağlanması, verilecek mesleki
eğitim ile kadınların iş gücüne katılımının
arttırılması, kadının çalışması ve ailesine gelir
getirmesi önündeki ön yargıların azaltılmasının
sağlanmasıdır. Projemizde unutulmaya yüz tutmuş
el sanatlarını yeniden gün yüzüne çıkarmayı
hedeflemekteyiz.
PROJE ORTAKLARI
Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
İlçemiz 77 mahalle ve 169 mezradan oluşmaktadır.
İlçemizde iş kolları açısından düşünüldüğünde
sanayi ve ticaret faaliyetleri gelir getirici anlamda
yetersiz olup, vatandaşlarımızın en önemli gelir
kaynağı tarımdır. İlçemizde tarımsal faaliyetler
denilince akla ilk gelen kayısı üretimi olup il
genelinde üretilen kayısının önemli bir oranı
ilçemizde yetiştirilmektedir. İlçemiz genel ifade
ile tarım ağırlıklı faaliyetlerin yapıldığı bir bölge
olduğundan İlçemizde özellikle kadınların aile
ekonomilerine katkı sağlayacakları ve gelir
getirecekleri istihdam alanları sınırlı olması
bayanların üretime olan katkılarını azaltmaktadır.

Akçadağ ve çevresinde ilk yerleşimin Eski Tunç
Devri’nde başladığı; bu sürecin Hitit, Geç Hitit,
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de
devam ettiği belirlenmiştir. Yerleşim, merkezin
batısında, 38 kilometre mesafede bulunan ilçe olan
Sultansuyu boyunca uzanan Akçadağ Ovası’nda
kurulmuştur. İlçe alanı, doğusundaki düzlük
dışında genellikle dağlık alanlardan oluşmaktadır.
İlçemizde aile ekonomisi genellikle tarıma
dayanmakta olup başta gelen geçim kaynağı
kayısı üreticiliğidir. İlçemizin tarıma dayalı geçim
kaynağının ağırlıkta olması gelir getirici diğer
çalışma alanlarının ortaya çıkmasını engellemiş
bunun sonucu olarak da özellikle kadınlarımız aile
ekonomilerine katkı sunmada yetersiz kalmışlardır.
İş gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet temelli
eşitsizlikleri gidermek üzere “Kadın İstihdamının
Artırılması” hakkında Başbakanlık genelgeleri ile
son yıllarda kadın istihdamında artış yaşanmasına
karşın gelinen nokta hala istenilen seviyede
değildir. Bu doğrultuda Akçadağ Belediyesi
olarak Belediyemizin sosyal sorumluluk bilinci
www.skb.gov.tr
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doğrultusunda vatandaşlarımıza yönelik ilçemizin
sosyal ve kültürel alanlardaki aksaklıklarının
giderilmesini bir görev olarak görüp bu ihtiyaçtan
yola çıkarak ilçe genelinde kadınlarımızın
istihdama katılmaları ve el becerilerini geliştirip
kazanç elde etmeleri yönünde hızlı bir çalışma
içerisine girdik.
Gerçekleştirdiğimiz projemiz ile birlikte İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün de ortak olduğu ve bağlı
kuruluşu olan Halk Eğitim Merkezinde 18-65 yaş
aralığında gelir düzeyi düşük, iş gücüne katılım
noktasında yetersizlikler yaşayan ve yeterli el
becerisine sahip olan kadınlarımıza yönelik halı,
kilim, cam seramik, aşçılık ve takı tasarım kursları
açılmıştır. Projemiz kapsamında takı tasarım
ve cam seramik kurslarının gerçekleştirileceği
Merkezi Eğitim Atölyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde gerekli tadilat çalışmaları yapılarak
oluşturulmuştur. Halı ve kilim kurslarımız yine
Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici
eşliğinde ilçemizin farklı mahallelerinde açılmıştır.
Aşçılık kursumuz ise ilçemiz Başpınar Parkı
Sosyal Tesislerinde başlatılmıştır. Yine projemizin
ilçe merkezi ve mahallelerde duyurulması için
billboardlar, afişler ve brandalar asılarak proje
yaygınlaştırılması geniş bir kitleye ulaştırılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
İlçemiz genelinde 18-65 yaş aralığında gelir düzeyi
düşük ve el becerisine sahip kadınlarımızın gelir
getirici meslekleri öğrenmesi ve bunun sonucunda
da belli oranlarda elde edecekleri kazançlar ile
birlikte açılan Mesleki Eğitim Kurslarımız ve
projemizin diğer faaliyetleri neticesinde elde
edilen sonuç ile sağlık üzerine etkilerini şöyle
sıralayabiliriz;
• Projemiz kapsamında açılacak kurslar ile ilgili
dalında uzman öğretmenler Halk Eğitim Merkezi
aracılığı ile görevlendirilmiştir.
• Projenin ilçemizin mahalle ve mezralarına
duyurulması için billboardlar, afişler ve
brandalar asılarak geniş bir kitleye proje
yaygınlaştırılması yapılmıştır.
• Proje süresince elde edilen ürünler ilimiz
Malatya Park AVM’de sergi açılışı yapılarak
ürünlerin sergilenme imkânı bulunmuş
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aynı zamanda ilçemizin tanıtımına da katkı
sunulmuştur.
• İlçemizde kadınlar ekonomik hayata yeterince
katılamadığından kadınlarımız için mesleki kurslar
açılmıştır (takı tasarım kursu, cam-seramik
hediyelik eşya kursu, aşçılık kursu, kilim kursu,
halı kursu).
• Proje kapsamında kadınların üretim yapacakları
donanımlı bir Mesleki Eğitim Merkezi
oluşturulmuştur. Oluşturulan Mesleki Eğitim
Atölyesi’nden yararlanan kişi sayısı 500 olmuştur.
Açılan 5 kurs ile birlikte toplam 100 kadına
sertifikaları düzenlenmiş ve dolayısıyla bu yönde
belge alan kadınlarımız işlerini daha ciddiye
alarak farklı sektörlerde iş bulma imkânına
kavuşmuşlardır.
• Açılan aşçılık kursumuzda usta öğretici eşliğinde
ve rehberliğinde kursiyerlerimiz, ilçemizin hem
yöresel yemekleri olan kömbe ve içli köfteyi
hem de ülkemizin değişik tatlarının hijyenik bir
ortamda yapım imkânı bulmuştur. Aynı zamanda
kursiyerlerimiz kurs boyunca hem bilmedikleri
yemekleri yaparak öğrenme imkânı bulmuşlar
hem de insan sağlığı yönünde faydalı olacak
besinlerin değerlerini ve konulacak miktarlarını
öğrenme fırsatı yakalamışlardır. Aşçılık kursumuz
ile birlikte kadınlar sadece yemeklerin pişirilmesi
ve sunulması yönünde bilgi sahibi olmamış,
aynı zamanda aldıkları teorik eğitim ile birlikte
yaşamları boyunca dengeli ve düzenli beslenmenin
önemini de kavramış oldular. Bu sayede
kursiyerlerimiz günlük yaşantılarında sadece
kendilerinin değil aile fertlerinin de vücudumuzun
ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, vitaminler ve
minerallerin yeteri oranda alınması ve beslenme
saatlerine dikkat edilmesi yönünde de bilinçli bir
birey haline gelmişlerdir.
• Aynı zamanda kadınlarımız el sanatları kursları
sayesinde üretim yaparken el, kol ve göz
koordinasyonuna ve bunun neticesinde parmak
kaslarını daha etkin ve hızlı kullanma becerisine
de sahip olmuştur. Kadınlarımız üretim öncesinde
ve sonrasında ortaya koydukları ürünlerin
bitmiş olması onların ruhen mutlu olmaları ve
dolayısıyla stres atmalarına da vesile olmuştur.
Kadınlarımızın üretim aşamasında yaptıkları

ürünlerin sonucuna yönelik farklı fikirler
üretmeleri onların pratiklik kazanmalarına, beyin
fonksiyonlarının çalışmasına ve öz güvenlerinin
artmasına neden olmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
İlçemizde dezavantajlı gruplardan gelir düzeyi
düşük el becerisine sahip kadınlarımızın toplumla
yeniden bütünleşmeleri, kazanç elde etmeleri
dolayısıyla hem kendi hem de ülke ekonomisine
dolaylı da olsa katkı sağlamaları hedefi ile yola
çıkılan bu projemizde yer alan faaliyetler ve
gerekli açıklamalara Belediyemizin Faaliyet
Planı’nda da yer verilmiş ve bu anlamda da gerekli
yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projemizin toplam bütçesi 152.230,00 TL’dir. Bu
kapsamda proje çalışmalarının yürütülmesinde
kullanılan proje ofisinin hazırlanması için ödemeler
yapılmış, projenin tanıtım faaliyetleri için gerekli
görünürlük malzemeleri alınmış, Mesleki Eğitim
Merkezi’nin oluşturulması için gerekli tadilatlar
yapılmış, açılan kurslarda ihtiyaç duyulan temrin
malzemelerinin alımı yapılarak kursların sonunda
kursiyerlere belli oranlarda harçlık ödemeleri
yapılmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Avanos
Belediyesi

Evde Tıraş ve Berber Hizmeti

randevu almaktadırlar. Vatandaşlarımızdan gelen talep
doğrultusunda evlere giden Avanos Belediyesinin
görevli erkek kuaförü, yaşlı ve yatalak durumdaki hasta
vatandaşlarımızın saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak
yapmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Sosyal yardım çalışmalarımızda, ilçemizdeki yaşlı ve
yatalak hastalara sağlıklı yaşamın bir parçası kabul
edilebilecek olan kişisel bakım konusunda yaşadıkları
veya yaşamaları muhtemel sıkıntılar kapsamında destek
sağlamak.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç yatalak hasta
konumundaki vatandaşlarımızın, sağlık açısından ve
sosyal bakımdan yaşam standartlarını yükseltmek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bu zamana kadarki yaklaşık maliyeti 1.000,00
TL’dir ve bütçe Avanos Belediye Başkanlığı tarafından
finanse edilmiştir.
PROJENİN AMACI
Yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç yatalak hasta
konumundaki vatandaşlarımızın, sağlık açısından ve
sosyal bakımdan yaşam standartlarını yükseltmek ve en
önemlisi hayatlarını kolaylaştırmak.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Proje kapsamında yaşlı ve evden çıkamayan yatalak
hastalar için evde ücretsiz tıraş hizmeti vermekteyiz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında
sunduğumuz bu hizmetten yararlanmak isteyen
yaşlılarımız veya aileleri belediyemize müracaat
ederek adres ve iletişim bilgilerini tarafımıza bildirerek
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Sosyal Sorumluluk
Avanos
Belediyesi

Ücretsiz Cenaze Hizmetleri

PROJE SÜRECİ
Bu bağlamda 7/24 kesintisiz olarak verdiğimiz
cenaze ve taziye hizmetlerini sunarken, her türlü
sosyal yardımın etkin ve hassas bir şekilde yapılması
konusunda hassasiyetle hareket ediyoruz. Cenaze sahibi
ailelerimizin acılarını paylaşmak ve gelen misafirlerini
daha kolay ağırlamalarını sağlamak amacıyla cenazesi
olan tüm halkımıza, ücretsiz cenaze yıkama, defin,
cenaze nakil işlemi, masa, sandalye, taziye çadırı,
cenaze yemeği ve helva ikramları yaparak destek
sağlıyoruz. Avanos sınırları içerisinde yaşayan bütün
vatandaşlarımıza cenazeleriyle ilgili her türlü sorunlarını
ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veriyoruz.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Sosyal yardım çalışmalarımızda, insanların geçiş
dönemleri olarak nitelendirilen doğum, düğün, ölüm
gibi süreçlerde her zamankinden daha fazla desteğe
ihtiyaçlarının olacağı bilinci ile halkımızın sadece iyi
günlerinde değil kötü günlerinde de yanlarında olmayı ön
planda tutuyoruz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
PROJENİN AMACI
Avanos Belediye Başkanlığı olarak
çalışmalarımızın ve projelerimizin temelinde,
en değerli varlık olarak yaratılan insanın,
doğumundan vefatına kadar devam eden yaşam
süreci içindeki her aşamada desteğe ihtiyacı
vardır, ilkesi bulunmaktadır. Sosyal belediyecilik
uygulamaları kapsamında, yaşamının belli
dönemlerinde sadece ihtiyaç sahiplerinin değil,
herkesin desteğe ihtiyaç duyabileceği hizmetleri
tüm vatandaşlarımıza eşit olarak sağlamayı amaç
edinmiş bulunuyoruz.

Herkesin desteğe ihtiyaç duyabileceği hizmetleri tüm
vatandaşlarımıza eşit ve ücretsiz olarak sağlamak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bu zamana kadarki yaklaşık maliyeti 150.000,00
TL’dir ve bütçe Avanos Belediye Başkanlığı tarafından
finanse edilmiştir.

PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Balçova
Belediyesi

BETEM
(Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji
Eğitim Merkezi)

karşılanmıştır.
PROJE SÜRECİ
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli
vatandaşlarımızın en büyük sorunları; sosyal
dışlanma ve kalifiye sosyoekonomik hayata
katılamamalarıdır. Bu sorunu çözmeye katkıda
bulunabilmek için elektronik engelli haritamız
ve engelli merkezimiz yardımı ile seçtiğimiz
engelli vatandaşlarımızı sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda kalifiye yazılım uzmanı olarak
yetiştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda Balçova
Belediyesi Tribün ve Engelli Merkezi bünyesinde
tam teşekküllü bir uygulama ve eğitim merkezi
oluşturulmuştur. Bu merkezde hafta içi her gün 12
engelli gencimiz 10.00 ila 14.30 saatleri arasında
Android programlama, IOS programlama, temel
tasarım prensipleri, Adobe Photoshop, yabancı
dil (İngilizce) gibi ve bilişim sektörü ile ilgili daha
birçok konuda eğitim görmektedirler. Eğitimler
Aralık 2018’de başlamış olup, toplamda 10 ay
boyunca 640 saat eğitim faaliyetini kapsamaktadır.
PROJENİN AMACI
Engelli vatandaşlarımızın, alanında uzman,
çağın bilgi ve teknolojisini özümseyen, bilgiyi ve
teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak üretime
dönüştürebilen, küresel düşünebilen, bilimsel
ve teknolojik gelişmelere açık, milli ve ulusal
değerlere sahip, evrensel değerlere saygılı,
kendine güvenen, sosyal dışlanmaya maruz
kalmamış ve sektörün gelişimine katkıda bulunan
bireyler olmalarını sağlamak.
PROJE ORTAKLARI
BETEM (Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji
Eğitim Merkezi) Projesi, Belediyemiz Bilgi
İşlem Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş
olup tamamı Belediyemiz öz kaynaklarından
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
10 ay boyunca haftada 4 gün saat 10.00 ila
14.30 arasında Microsoft eğitimi vermeye
yetkili, aktif olarak İ-Akademi'de eğitim
veren eğitmenlerden eğitim alan 12 engelli
vatandaşımızın profesyonel düzeyde yazılımsal
projeler geliştirmeleri sağlanmıştır. Kendileri
gibi engelli olan vatandaşlarımız için eğitmenler
eşliğinde yararlı yazılımlar geliştirmektedirler.
Örneğin engelli kafemizde kullanılan ipad sipariş
formları yazılımını kursiyerlerimiz yazdılar. Ayrıca
“10 dk. Engelli Olur musunuz?” VR yazılımını ve
engellilere VR gözlüğü ile İzmir Turu yazılımını
eğitmenler eşliğinde kendileri yazdılar.
Ayrıca bireyler eğitim programı sonrasında birçok

alan ve sektörde ve farklı pozisyonlarda çalışabilir
hale gelecek olup sektör firmalar ile görüşmeleri
sağlanacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
2015-2018 Stratejik Planı’nın 3. amacı kentin
sosyal dengelerinin korunmasında önemli
rol üstlenmek sureti ile herkes için sosyal
belediyecilik olgusunu hayata geçirmektir. Bu
çerçevede, engellilerin topluma kazandırılması
için çalışmalar yapmak, istihdamlarına yönelik
eğitim ve meslek kursları açmak da Belediyemizin
stratejik hedeflerinden biridir.
Balçova Belediyesi BETEM (Balçova Belediyesi
Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi) Projesi,
sağlıklı yaşamı desteklemek ve yaygınlaştırmak
konusunda büyük adımlar atan, hatta yaptığı
çalışmalar ve sahip oluğu vizyon ile DSÖ Sağlıklı
Şehirler Ağı’nın 6. Fazı’na kabul edilen Belediyemiz
engelli bireylerin sosyal ihtiyaçlarını ve sağlık
ihtiyaçlarını karşılamak, refah düzeylerinin
yükselmesi ilkesi ile engellilerin bakılıp
korunmasını, eğitimini ve sosyal entegrasyonunu
amaçlamaktadır. Balçova Belediyesi, BETEM
Projesi ile çevre, sosyal hayat, engelli katılımı,
eğitim, istihdam konularının hepsini içine alan bir
hizmet sunmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projemizin; 65.000 TL’si donanım, 175.000 TL’si
5 eğitmenin 10 aylık eğitim masrafı olmak üzere
240.000 TL toplam bütçesi olup tamamı Balçova
Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Burhaniye
Belediyesi

PROJENİN AMACI
Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı, yatalak ve
engelli vatandaşların evlerine rutin ziyaretler
gerçekleştirerek hem sağlık alanında hem de sosyal
ve psikolojik konularda ihtiyaçlarını tespit edip,
yardımcı olmak.
PROJE ORTAKLARI
Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
Vakfı, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,
Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü, Burhaniye Devlet Hastanesi Evde Bakım
Birimi, Mahalle Muhtarları
PROJE SÜRECİ
Yalnız Değilsiniz Projesi’ne bağlı sağlık ekipleri, her
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Yalnız Değilsiniz

gün mahalle mahalle gezerek; yaşlı, hasta ve ihtiyaç
sahiplerinin kapısını çalmaktadır. Vatandaşlar
rutin olarak ziyaret edilmekte, ihtiyaçları
belirlenmekte ve giderilmeye çalışılmaktadır.
Yemek yapamayacak durumda olanlara günlük
sıcak yemek yardımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine
başta erzak, ev eşyası, kıyafet, tekerlekli
sandalye, tuvalet, havalı yatak ve yakacak olmak
üzere her türlü ihtiyaca cevap verecek yardımlar
proje ekibi tarafından yapılmaktadır. İlaçlarını
alamayan vatandaşlara ilaç temin edilmekte,
evden çıkamayan hastaların Belediye doktoru
tarafından evde muayeneleri yapılmaktadır. Serum,
enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve şeker ölçümü
de evde sağlık hizmetleri kapsamında projeye bağlı
sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Rutin ziyaretlerde, hasta bakım maaşı, engelli
maaşı, bez ve mama raporu hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır. Hastaların rapor çıkarmalarına
yardımcı olunmaktadır. Evlerinde temizlik
yapamayacak durumda olanların ev temizlikleri
düzenli olarak yaptırılmaktadır. Hasta ve yatalak
durumdaki vatandaşların banyo ve tıraş gibi kişisel
bakımlarına kadar her türlü ihtiyacı da Belediye
ekiplerince karşılanmaktadır. Psikolojik durumu
kötü olan vatandaşlar Belediyenin psikoloğuna, kilo
sorunu olanlar ise obeziteyle mücadele kapsamında
Belediye diyetisyenine yönlendirilmektedir. ‘Yalnız
Değilsiniz’ ekibi hemşireleri, evden çıkamayan
vatandaşlar için kahvaltı ve piknik organizasyonları
düzenleyerek, onları gezdirerek keyifli zaman
geçirmelerini ve temiz hava almalarını sağlamaktadır.
Doğum günü kutlamaları gerçekleştirilmekte,
Yaşlılar ve Engelliler Haftalarında programlar
düzenlenmekte ve huzur evi ziyaretleri yapılmaktadır.
Hastanede yatan vatandaşlar hastane odasında
da ziyaret edilerek yalnız bırakılmamaktadır.
Vatandaşlar istedikleri zaman, ‘0552 180 66 66–Alo

Yalnız Değilsiniz’ hattından Belediye sağlık ekibine
ulaşabilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bu proje sonucunda yaşlılarımızın mağduriyetlerinin
giderilmesiyle birlikte, yalnız olmadıklarını anlamaları
sağlanmış ve böylece psikolojik yönden kendilerini
çok daha iyi hissettikleri gözlemlenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Burhaniye ilçesinde yaşayan vatandaşların refah
seviyesini yükseltmek, sürekli sağlık hizmetlerini
etkin ve verimli hale getirmek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Ortalama 350.000,00 TL (üç yüz elli bin Türk Lirası)

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Bursa
Büyükşehir Belediyesi

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi

deney düzenekleri müzeye dahil edilmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dr. Ceyhun İrgil
PROJE SÜRECİ
8 aylık bir süreç içinde müzenin kurulumunun
tamamlanması ve 14 Mart 2018 tarihinde ziyarete
açılmasından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Özel Müzeler Yönetmeliği uyarınca her yıl il müze
müdürlüklerince denetlenen müze kurumları, müzecilik
biliminin ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal
ciddiyetini edinmiştir. Bu nedenlerden dolayı müzenin
amaçlarına yönelik çalışmalarının sürdürülebilirliği önem
taşımaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Sağlık Tarihi Müzesi ilimizde konuyla ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlarda heyecan oluşturmuştur. Müze iş birliğinde
bulunduğu sağlık kuruluşlarını harekete geçirmiştir.
Müzenin orta ve uzun vadeli amaçları arasında halk
sağlığını koruyacak, bilinçli ve sağlıklı bireylerin
artmasına destek olmak vardır.
PROJENİN AMACI

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

Bursa’nın köklü sağlık tarihi konusunda bilgilendirme
yaparken, çağdaş müzecilik anlayışının eğitici-öğretici
misyonu içinde yaşayan müzeyi oluşturmak ve toplum
sağlığına katkıda bulunmak, sağlıklı yaşam bilincini
müzeler aracılığı ile artırmak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bu bağlamda konuyla ilgili sağlık kişi, kurum ve
kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunarak,
müze içinde konferans, panel, eğitim, atölye çalışmaları,
ziyaretçilerin yaş ve meslek gruplarına göre özel
aktiviteler, sağlıklı yaşam, halk sağlığı ve birey sağlığı ile
ilgili sağlık taramaları yaparak bilinçli ve sağlıklı toplum
amacına katkıda bulunmak.
Ayrıca müzelerin sadece koleksiyon izlenen ve
tarihsel bilgi alınan bir yer olması dışında, eğitici de bir
merkez olması nedeniyle, araştırmacılar için bir ihtisas
kütüphanesi ve deneyimleyerek öğrenmeyi sağlayan
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Bina Restorasyonu: 756.872,36 TL (Tarihi Kültürel Miras
Şube Müdürlüğü)
Müze Kurulum Aşaması: 120.000 TL (Müzeler Şube
Müdürlüğü)

Sosyal Sorumluluk
Çankaya
Belediyesi

ÇANKAYA BELEDİYESİ
ÇOCUK TEKNOLOJİ EVİ

Çocuk Teknoloji Evi

• Bir çocuğun hayallerinin gerçekten sınırı
yoktur ve bu konuda onlara sunulabilecek
fırsatlar bambaşka fikirlerin ve ürünlerin
ortaya çıkmasına aracı olabilecektir. Çocuğun
teknolojiyle tanışması güç haline geldiğinde
ortaya çıkan fikir ve ürünler arkadaş, öğretmen
ve aile çevresinde yankı bularak, geri bildirim
sonucu yaratılan sinerji ile anlamlı olacaktır.
Belki de bambaşka sonuçlar ortaya çıktığında
bunlara bizler de şaşırarak tanık olacağız.
• Çocuğun soru sorma yetisinin erken yaşlardan
itibaren geliştiği bilinen bir gerçektir. Soru
soran, eleştirel gözle bakan çocuğunun tüm
sorularına cevap bulmaya yardımcı ve rehber
olacak ebeveyn için hayatın her anında var olan
teknoloji soruların cevaplarını bulmaya araç
olacaktır.

PROJENİN AMACI
Çocukların doğasında merak varsa teknoloji neden
olmasın?
Merak etmek, soru sormak, keşfetmek çocukların
doğasında vardır. Bu yönleriyle çocuklar gerçek
bir araştırmacıdır. İletişim çağının tam ortasında
dünyaya gelen çocuklarımızın, internete bağımlı
olmadan dijital dünyaya adapte olmaları en çok
üzerinde durulması gereken konulardan biridir.
Çünkü teknoloji, onların gelişim düzeylerine
uygun ve sosyal yaşantılarını engellemeden
verimli olarak kullanıldığında onlara olumlu
yönde katkılar sunacaktır. Günümüzde günlük
yaşamımızın her anında teknolojinin varlığını
yadsımadan, teknolojinin uygun koşullarda uygun
yazılımlarla kullanımı teşvik edilmelidir.

• Eğitimin her alanında yaygın bir şekilde
kullanılan bilgisayarlar, eğitimin başladığı erken
çocukluk döneminde de önem kazanmaktadır.
Teknoloji çocuklara kendine özgü zihinsel,
sosyal deneyimler ve olanaklar sunmaktadır.
Çocukların düşünme süreçlerini aktif kılarak
daha etkili öğrenme, yaratıcılık, eleştirel
düşünme, problem çözme, keşfetme, karar
verme gibi becerilerini geliştirmekte, yeniliklere
ve teknolojiye açık olmalarını sağlamaktadır.
• İnsan-makine sistemleri olarak adlandırılan
ortamlarda verilen girdinin istenilen çıktıya
dönüşmesi karşılıklı etkileşim gerektirmektedir.
Sistemin başarıya ulaşması bir bütün olarak
uyumlu çalışmaya bağlıdır. Geleceğin birçok
mesleğine dokunacak olan bu adaptasyon,
kişinin aktif katılımını esas almakta, amacına
uygun fonksiyonları yerine getirmeyi
hedeflemektedir.
• Ekonomik olarak dezavantajlı çocuklarımızın
bilgisayarla tanışması, doğru ve olumlu etki
yaratacak teknolojik oyuncaklar ve ürünler ile
onlar için eşsiz bir deneyim olacaktır. Onlar için
www.skb.gov.tr

195

hiçbir ayrım gözetmeden bu eğitimi sunabilmek,
fırsat eşitliği yaratmak; her birinin eğlenirken
öğrenmesine, kendilerini ifade edebilecekleri
cihazlara erişebilmesine, gerçekten ilgi
duydukları alanları belirleyebilmesine, yararlı
olanı ayırt edebilmesine yöneliktir.

Eğitim Takvimi

PROJE ORTAKLARI

◊ Güz ve Bahar Dönemi

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evimiz için
MEB’e bağlı ortaöğretim kurumları ile iş birliği
yapılmıştır.

• Her atölyenin Cumartesi ve Pazar günleri
farklı öğrencilerden oluşan 6 grubu mevcuttur.
Bu gruplar dönem sonuna kadar bu eğitimi
almayı sürdürmektedir. Her bir dönem Robot
Atölyesinde 72, Kod Atölyesinde 60 ve 3 Boyutlu
Tasarım Atölyesinde 60 öğrenciye eğitim
verilmektedir.

PROJE SÜRECİ
Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi’ni 1
Ekim 2017 tarihi itibariyle hayata geçirmiş; güz,
bahar ve yaz dönemi kamplarıyla yaklaşık 1.500
çocuğa hizmet vermiştir. 9-16 yaş arası çocukların
teknoloji eğitimi almaları sağlanmaktadır.
Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda yer
alan Çocuk Teknoloji Evi, farklı atölyelerinde
gerçekleşen eğitimi ücretsiz olarak sunmaktadır.
Eğitimlerin İçeriği
Çocuk Teknoloji Evi Eğitimi 3 farklı atölye
çalışmasından meydana gelmektedir;
• Robot Atölyesi: Robot Atölyesinde LEGO
Mind- storms EV3 ve LEGO Education WeDo
setleri kullanılmaktadır. Lego firmasının
yüksek teknoloji oyuncakları, çocukların
eğlenirken becerilerini de artırmaları için en
uygun oyuncakların başında gelmektedir. Yaş
gruplarına göre sınıflandırılmış Lego setleriyle
robot oluşturmakta, onlara hareket komutları
yükleme ve programlama öğretilmektedir.
• Kod Atölyesi: Kodlama Atölyesindeki
asıl amacımız çocuklara programlama
ve programcılığın temeli olan algoritma
eğitimi ile birlikte analitik düşünebilmeyi
öğretmek, çevrelerini ve dünyayı anlamalarını
kolaylaştırmaktır. Bu eğitimle öğrenciler
bilgisayar programları aracılığıyla bir yandan
matematik, fen bilimleri, tasarım ve teknolojide
ortaya çıkan problemler için gerçeğe yakın
çözümler arayacak, bir yandan da dijital
sistemlerin çalışma mantığı ve makine
ile insan arasındaki ortak dili öğrenerek
bilgi ve hesaplamayı bir araya getirmeyi
öğreneceklerdir.
• 3D Tasarım Atölyesi: Eğitmenlerden, hangi
sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve
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neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen
çocuklar, 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar
almanın heyecanını yaşayacaktır. Böylece
boyutsal, gözlemsel zekalarını ve hayallerini 3
boyutlu yazıcılarla gerçeğe dönüştüreceklerdir.
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• Ayrıca okullar için de bir hizmet geliştiren
Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi, MEB
ile yaptığı iş birliği ile bu bahar dönemi itibarıyla
okulların da hafta içi Teknoloji Evimizi ziyaret
edebilmelerine olanak tanımıştır. Günde 2 okul
10.00-12.00 ve 13.00-15.00 arasında burada
ağırlanmakta, öğrencilerimizin atölyelerde farklı
çalışmalar ortaya koymaları teşvik edilmektedir.
◊ Yaz Dönemi
• Bu dönemde 3 atölyemizle 2 haftalık yoğun
programla eğitim verilmektedir. Her bir grupta
96 öğrenci olmak üzere toplamda 5 gruba 2
haftalık eğitim verilmektedir. Yaz dönemi için
her grup dersi öncesi ve sonrasında Kızılay
Çankaya Belediyesi ile Teknoloji Evi arası
ulaşım, servis hizmetiyle gerçekleştirilmektedir.
Güz ve bahar dönemlerinde toplam 384
öğrencimiz ders almış, hafta içi günlerde 21
okul ziyaretleriyle 672 öğrencimiz teknoloji
evimizden faydalanmıştır. Yaz dönemindeki eğitim
programımızdan 480 öğrencimiz yararlanmıştır.
Bugüne kadar yaklaşık 1.500 öğrencimize Çocuk
Teknoloji Evi ile hizmet sunmuş bulunmaktayız.
Eğitmen Kadrosu: Çocuk Teknoloji Evi’nde,
hizmet içi gerekli eğitimleri alan 6 öğretmen ve bir
koordinatör bulunmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Teknolojiyle tanışmış olan ve zaten araştırmacı
ruhla doğan bir çocuk, projemiz ile her daim
sorgulamayı öğrenecek, bilgisini taze tutmayı
bilecek ve aktif şekilde kullanması gerektiğinin
farkına varacaktır. Teknoloji yaşamın her anında

ve her kavramın içinde vardır; kültür, sanat,
edebiyat, müzik vb. Çocuklar günlük yaşamın
içinde olan tüm süreçlerin ve mesleklerin
teknolojiye dokunmamasının mümkün olmadığını
keşfedecektir. Kısacası teknolojinin, açıklayıcı
özelliği ile yaşamın sorgulanmasına, anlamına
varılmasına yardımcı olduğunu gözlemleyecektir.
Bilim ve teknolojinin eğitime katkısı yadsınamaz.
Ancak şu da bir gerçektir ki eğitim sisteminin
de anlaşılabilir olması uygulanabilirliğine
bağlıdır. Çocuk Teknoloji Evimiz; “Sorgulamayan,
keşfetmeyen, yeniliklere kapalı zihinler yetiştirme
yaklaşımının ve ezbere dayanan sistemlerin aksine
uygulamacı, araştırmacı ve yenilikçi yöntemlere
dayalı yaklaşım” ortaya koymaktadır.
Bilim ve teknolojinin sağlık alanındaki etkileri
ise oldukça çarpıcı hale gelmiştir. Son yıllarda
sağlık alanındaki uygulamalar, teknolojinin bu
alanı ne denli etkilediğini göstermiştir. Hastaların
gerek tedavi süreçlerinde gerekse hayatlarını
kolaylaştırmada çözümler sunan teknoloji
kullanımı, sağlık sektöründe yaygınlaşmakta,
hizmet verimliliğini ve güvenirliği artırmaktadır.
Birkaç örnek vermek gerekirse, nanoteknolojinin
tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırması, hastaların
yaşam kalitesini artıran buluşlar, 3 boyutlu
yazıcılarda kişiye özel tedaviler ve robotlar
vasıtasıyla hastaların günlük yaşamına yardımcı
olacak buluşlar bunlardan yalnızca birkaçıdır.
Çocuk Teknoloji Evimizde alacağı uygulamalı
eğitimle çocuğumuz sayısız alanda kendini
geliştirip gösterebileceği gibi sağlık alanında da
katkı ve ürünler ortaya koymak adına bir adım
atabilir.

anlamalarına olanak tanıyan liberal sanatlardan
kabul edilen bu eğitimi alacaktır. 3 boyutlu tasarım
atölyeleri ile çocuklar proje fikirlerini ve ürünlerini
bilgisayar ortamında oluşturup, hayal dünyalarına
dair her şeyi keşfetme ve anlamlandırma imkânı
bulacaklardır. Robot Atölyeleri robotların içinde
ne var, nasıl çalışıyor tarzı düşünmelerine,
problem çözme ve iş birliği kurma becerilerini
geliştirmelerine, problemlere daha hızlı, analitik
ve pratik çözümler sunmaya teşvik edecektir.
Geleceğe umut veren yeni bir nesil yetiştirme
yolunda uzman öğretmenlerimizle birlikteliğimiz
hayalleri, deneyimleri, becerileri çoğaltmaya
ve geliştirmeye dair olacaktır. Elbette öğretilen
bilimsel yöntemler, deney yapma, gözlemleme ve
sonuç alma safhalarının deneyimlenmesi olacaktır.
Kazanılan ise çocuğun içindeki gücün dışarı
çıkması ile yaratılan katma değer gibi daha birçok
önemli şeydir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi binamız,
Belediyemize bağlı binalar içerisinden seçilmiştir.
Eski bir binayı, çocuklara uygun hale getirmek
için kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tadilat
masrafı olan 200.000 TL hibe edilmiştir. Teknoloji
evinin bina dışındaki tüm masrafları (bilgisayarlar,
mobilyalar, ekranlar, Lego, 3 boyutlu yazıcılar)
220.000 TL tutmaktadır. 70.000 TL tutarındaki
bilgisayarlar hibedir.

Hayallerin Gerçeğe Dönüşmesi: Çocuğun
hayalini bir fikre, fikrini bir ürüne dönüştürmesi
süreci… Bahsedilen tüm bu becerilerle donatılmış
bireyler olarak etrafını etkileyebilecek, sinerji
yaratabilecek somut bir ürüne sahip… Biz,
Çocuk Teknoloji Evimiz ile çocukların “bilim ve
teknolojiyle” tanışmaları, azimle ve sabırla bir
ürün ortaya koymuş, öz güvenli ve başarılı bireyler
olmaları yolunda önemli bir fırsat sunmaktayız.
Üstelik bu hizmetimizi hiçbir ayrım gözetmeden ve
şart koşmadan tüm çocuklarımıza eşit ulaştırma
yolunda ilerlemekteyiz.
Kodlama eğitimi ile çocuk, geleceğin hemen
her mesleğine dokunmayı başaran, insanları
hayata hazırlayan, etraflarındaki dünyayı daha iyi
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Çankaya
Belediyesi

Engelli Rehabilitasyonunda Yenilikçi
Bir Yaklaşım: Çankaya Belediyesi
Görme Engelli Spor Kulübü

hayat standardı ve sosyal korunma, çalışma ve istihdam,
kamusal yaşama katılım, kültürel yaşama, dinlenme,
eğlence ve spor etkinliklerine katılım haklarını taahhüt
etmektedir (www.ozida.gov.tr/../BM_Engelli Hakları
Sözleşmesi pdf.).
Spor, insanlara kişisel ve sosyal kimlik ve grup üyeliği
duygusu vererek onları bir araya getirir. Sporun sosyal
sınıf, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeyen bir olgu
olması, bireylerin sosyal rollerini daha kolay yerine
getirmesini, gerilim ve çatışmanın sınırını aşarak,
insanlar ve toplumlar arasında iletişimin kurulmasını
sağlar. Ön yargıları yenmeye yardımcı olur ve bireylerin
birbirine daha saygılı ve gerçekçi yaklaşımlarda
bulunmalarını sağlar. Spor etkinliklerine katılma, bireyin
dinamik sosyal çevrelere katılımını sağlayan sosyal bir
etkinliktir. Sportif etkinliklere katılan bireyler, oyun ve
hareketler aracılığıyla duygularını ifade etme imkânı
bulurlar. Dolayısıyla spor bireyin fiziksel olduğu kadar
sosyal gelişimine de katkıda bulunur.

PROJENİN AMACI
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile
engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinden tam
ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek
ile insanlık onuruna saygıyı güçlendirmek, engellilere
karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam
standartlarını yükseltmek amaçlanmıştır. Sözleşmede
taraf devletlerin, engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılık
yapılmaksızın bütün engellilerin tüm insan hak ve temel
özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama
ve güçlendirme sorumluluğu altında olduğu belirtilmiştir.
Bu amaçla taraf devletler; eşitlik ve ayrımcılık yasağı,
engelli kadınlar, engelli çocuklar, hizmetlere erişilebilirlik,
yaşama hakkı, bağımsız yaşama ve topluma dahil olma,
eğitim, sağlık, habilitasyon ve rehabilitasyon, yeterli
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Spor, engelli bireylerin fiziksel, psikolojik ve
sosyal olarak toplumla iletişime geçmelerinin,
sosyalleşmelerinin en kolay yoludur. Engelli bireylere
yönelik spor olanaklarının artması, bu olanaklara
erişimin kolaylaştırılmasıyla engelli bireylerin toplumla
bütünleşmesi de kolaylaşabilir.
Ülkemizde engelliler alanında spor faaliyetleri 1990
yılından beri Türkiye Engelliler Spor Federasyonu
bünyesinde sürdürülmektedir. Türkiye’de görme
engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor
kulübü ise Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor
Kulübüdür. Görme engelli bireylerin toplumsal yaşama
aktif ve sağlıklı olarak katılabilmeleri, bağımsız yaşam
becerilerinin artması ve sosyal rehabilitasyonlarının
sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Görme
Engelli Spor Kulübünde, farklı dallarda takımlar
bulunmaktadır. Görme engelli bireyler, ilgi alanları ve
yetenekleri doğrultusunda, atletizm, halter, futbol,
satranç, goalball, judo ve yüzme gibi alanlarda
eğitimler alarak, yer aldıkları takımlarla müsabakalara
katılmaktadırlar.

Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübünde,
görme engelli genç bireylerle kurulan sağlıklı iletişim
gençlerin başka ihtiyaçlarının da belirlenmesini
kolaylaştırmıştır. Görme engelli sporcu ve öğrencilerin
eğitim sürecinden kopmaması ve eğitim yaşamlarına
destek sağlanması ile sınavlara hazırlık olanaklarından
sağlıklı gelişen bireylerle eşit şekilde faydalanabilme
ihtiyacından hareketle; Çankaya Belediyesi Görme
Engelli Spor Kulübü çatısı altında “Engelsiz Dershane”
oluşturulmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz
engelsiz dershane faaliyetleri arasında EKPSS, LGS,
lise derslerine destek kursları ve İŞKUR ortaklığı ile
bilgisayar kursları yer almaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Uygar
Görme Engelliler Derneği; İŞKUR ve Bilkent Üniversitesi,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi engelli toplulukları ile
iş birliği yapılmaktadır.
PROJE SÜRECİ
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
Türkiye’de yerel yönetim adını alan ilk görme engelli spor
kulübüdür. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor
Kulübü; atletizm, halter, futbol, satranç, goalball, judo
ve yüzme alanlarında 93 lisanslı sporcuyla 7 branşta
faaliyet göstermektedir. Kulüp aynı zamanda Türkiye’nin
çeşitli illerinde faaliyet gösteren 200 kulüp arasında milli
takımlara 35 sporcu kazandırarak en fazla sporcu veren
kulüp ünvanını da elde etmektedir. Aynı zamanda Avrupa
ve dünya şampiyonlukları kazanmış ve dereceler elde
etmiş erkek ve kadın sporcular bulunmaktadır.
Sporun yanı sıra eğitim alanında da hizmet veren kulüp
görme engelli öğrencilerin mevcut dershanelerden
faydalanamamaları nedeniyle lise destek ve üniversiteye
giriş sınavlarına hazırlık amacıyla başlattığı "Ücretsiz
Engelsiz Dershane" projesi kapsamında Ankara’da
bulunan (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Gazi, Ankara
ve Yıldırım Beyazıt) üniversitelerden katılan 110
gönüllü öğretmen kadrosuyla haftanın 6 günü eğitim
vermektedir.
Engelsiz dershanede görme engelli öğrencilere
birebir dersler verilmekte ve staj dönemlerinde
sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte grup çalışmaları
yapılmaktadır. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası,
15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü ve diğer özel gün ve haftalarda gezi ve
çeşitli sosyal etkinlikler, söyleşiler, konserler ve toplu
yemekler düzenlenmektedir. Her yıl yeni eğitim dönemi

başlangıcında engelsiz dershane motivasyon pikniği
ve dönem sonunda engelsiz dershane veda pikniği
düzenlenmektedir.
Engelsiz dershanedeki gönüllü öğretmenlerin sayısı her
eğitim döneminde artmakla birlikte dönemde ortalama
80 ila 100 arasındadır. Görme engelli öğrenci sayısı da
ortalama 30 ile 50 arasındadır.
Ankara’da bulunan üniversitelerin tüm bölümlerinden
gönüllü bireyler engelsiz dershanede görme engelli
öğrencilere eğitim vermektedirler. Görme engelli
bireylerle ilk kez çalışacak olan gönüllü bireylere
3 günlük oryantasyon eğitimi verilmekte, eğitimin
içeriğinde engelli bireylerle doğru iletişim yer almaktadır.
Bugüne kadar gelinen eğitim-öğretim dönemlerinde
10 öğrencisiyle %100’lük başarıyı yakalayan engelsiz
dershane, 2 öğrencisinin de ÖSS Türkiye sıralamasında
ilk 600 öğrenci arasında yer almasını sağlamıştır.
Engelsiz dershaneden bugüne kadar eğitim alan 147
öğrenci Türkiye’nin çeşitli üniversitelerini kazanmıştır.
Engelsiz dershane LGS, lise destek, YGS ve LYS
kurslarının yanı sıra engellilerin istihdamına yardımcı
olmak için EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme
Sınavı) kurslarını başlatarak 47 öğrenciyi çeşitli resmi
kurumlarda işe yerleştirmeyi sağlamıştır. Kulüp, Türkiye
İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattığı
bilgisayar işletmenlik ve web tasarım kursları sonucunda
öğrencilerin istihdam sürecinin yolunu açmıştır. Engelsiz
dershane haftanın 6 günü faaliyetlerini sürdürmektedir.
www.skb.gov.tr
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
üyeleri kulüpte geçirdikleri zaman süresince vücut
gelişimlerini olumlu etkileyecek antrenmanlara düzenli
olarak katılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre engelli
tanımı: “Sağlık alanında ‘sakatlık’ bir noksanlık sonucu
meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana
oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve
kısıtlanması durumunu ifade eder.” Dolayısıyla sağlık
kavramı sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlık
olma halini değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.
Çankaya Görme Engelliler Kulübüne katılan bireyler,
aktif bir sosyal çevre edinmekte ve milli sporcu
kimliğine geçen sporcularımız profesyonel olarak
bu işi yapmaya başladıkları için düzenli bir gelir
elde ederek iş imkânlarından faydalanmaktadırlar.
Sporcular kazandıkları başarılar sonucunda motive
olmakta ve dolayısıyla yaşam kaliteleri artmakta, aile,
sosyal çevrelerinde ve toplumda daha fazla kabul
görmektedirler.
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün
Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları, ulusal
ve uluslararası başarıları Millî Eğitim Bakanlığının da
dikkatini çekmiş olup örnek bir çalışma olarak ilköğretim
4. sınıf Türkçe çalışma kitaplarından başlamak üzere
Türkiye'nin tüm ilköğretim okullarında konu anlatımı
olarak yer almıştır.
B1 (hiç görmeyenler) Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonu,
Avrupa Futbol Şampiyonu ve 2016 Brezilya Paralimpik
Oyunları’nda 5. olmuştur. B2-B3 (az görenler) Futbol
Takımı, Türkiye Şampiyonu, Türkiye 2.si ve 3.sü olmuştur.
Atletizm sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonalarında
uzun atlama, koşu ve cirit alanlarında çok sayıda altın,
gümüş ve bronz madalyalar kazanmışlardır. Türkiye’de
engelli sporcular tarafından alınan ilk olimpiyat madalya
kulübümüz sporcusuna aittir. Uluslararası ilk madalyayı
Yunanistan’da kulübümüz sporcusu almıştır. 2014-2016
Avrupa Atletizm Şampiyonu olmuştur. 2013 Fransa
Dünya Şampiyonası 3.sü kulübümüz sporcusudur.
Halter de kadınlar ve erkekler kategorisinde takım
halinde Türkiye şampiyonlukları vardır. Satranç da ise
Türkiye şampiyonlukları, Türkiye 2.ci ve 3.cülükleri
bulunmaktadır. Judo sporcuları uluslararası Avrupa
dereceleri ve madalyalar kazanmışlardır. Ayrıca 3
milli sporcudan 2’si kulübümüz sporcusudur. Goalball
sporcularının ise Türkiye birincilikleri bulunmaktadır.
Çankaya Belediyesinin milli takıma sporcu yetiştiren,
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Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu kazandıran
Görme Engelliler Spor Kulübü Boğaziçi Üniversitesi
tarafından verilen Sportsmanship Brotherhood (Sporcu
Kardeşliği) ödülünü de kazanmışlardır.
Engelli alanında karşılaşılan en önemli sorunlardan
biri de engelli bireylerin istihdam alanlarına
katılamamasıdır. Kamu kurumlarının birçoğunun
yasal açıdan, çalıştırmakla zorunlu olduğu engelli
sayısının üstüne çıkmadığı hatta birçok kurumun kotayı
dahi dolduramadığı görülmektedir. Engelli bireyler,
sağlıklı bireylerle eşit şekilde eğitim olanaklarına
erişememektedir. Bu durumun bir sonucu olarak
“Engelsiz Dershane” ve benzeri uygulamalar daha da
önem kazanmaktadır. Sadece Engelsiz Dershane değil
spor kulübü de engelli istihdamına olumlu katkılar
sağlamaktadır. Spor kulübüne katılan başarılı sporcular
ve Avrupa şampiyonları istihdam edilmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’na göre
engellilerin toplumsal ve ekonomik hayata engelsiz
katılımını sağlamak hedeflenmiştir. (Amaç 2, Hedef 3.3.)
Engellilere yönelik belirlenen stratejiler şunlardır:
1. Engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.
2. Engellilere yönelik projeler hazırlanacak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarından
karşılanmakta olup, toplam 327.180 TL’dir.
Yıllık Kira Bedeli: 19.800 TL
Yıllık Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet ve Telefon
Faturaları: 7.380 TL
Sporculara Yıllık Malzeme Yardımı: 50.000 TL
Turnuvalardaki Konaklama, Ulaşım, Yemek ve Muhtelif
Giderleri: 250.000 TL

Sosyal Sorumluluk
Denizli
Büyükşehir Belediyesi

Denizlimizde Yüzme Bilmeyen
Kalmayacak

Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Açılışı
(Haziran 2018)

PROJENİN AMACI

Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Açılışı
(Haziran 2018)

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla
başlatılan yüzme kurslarında çocuk, yetişkin, baybayan ve engelli olmak üzere şu ana kadar Denizli
Merkez ve ilçelerimizde olmak üzere toplam
66.000 kursiyerimize yüzme eğitimi verilmiştir.
Yine Denizli’nin ilçelerinde de “Yüzme Bilmeyen
Kalmasın” düşüncesi ile dört ilçede (Acıpayam,
Çivril, Tavas ve Honaz) kapalı yüzme havuzu ve
spor kompleksleri Haziran 2018 itibarıyla faaliyete
başlamıştır.

Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Açılışı
(Haziran 2018)
www.skb.gov.tr
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PROJE SÜRECİ

• Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla
başlatılan yüzme kurslarına;

• Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor
Kompleksi

Kimler Başvurabilir?

Vatandaşlarımız yaş kategorisine uygun olduğu
takdirde, tüm kurslarımızdan ücretsiz olarak
yararlanabilirler. Kurslarımızda kullanılan tüm
malzemeler Denizli Büyükşehir Belediyesi
tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

• T.C. vatandaşı olmak.
• Denizli Büyükşehir Belediye sınırları içinde
ikamet etmek.
Nasıl Ulaşılır?
Kayıt yaptırmak için vatandaşlarımızın şahsen
T.C. kimlikleri ile ilçede bulunan kurs kayıt
merkezlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kayıt yaptırabilecekleri spor kompleksleri ise;
• Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
• Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Nasıl Yararlanılır?

Proje kapsamında 4 ilçede bulunan yüzme
kurslarına diğer yakın ilçelerde yaşayan
vatandaşlarımızın da faydalanabilmesi için
seanslar konulmuş ve yaşadıkları ilçeden
gidecek oldukları “kapalı yüzme havuzu ve spor
kompleksine” ücretsiz servis sağlanmaktadır.
Amaç, Denizli’nin ilçelerinde de yüzme bilen, spor
yapan vatandaş sayısını artırmaktır.
Tesislerden Yararlanabilecek İlçeler

Acıpayam

Serinhisar-Çameli

Çivril

Çal-Baklan-Bekilli

Tavas

Kale-Beyağaç

Honaz

-

Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde Çocuk Grubu Yüzme Eğitimi
Kurs kayıt merkezine kayıt yaptıran vatandaşlarımız

• 1 adet Kafeterya

6 haftalık bir eğitim alırlar. Her ilçede bulunan kapalı

• 1 adet Bay Antrenör Odası

yüzme havuzu ve spor kompleksinin fiziksel ve
kimyasal özellikleri aynıdır. 4 ilçedeki tesiste aşağıda
belirtilen kısımlar mevcuttur.

• 1 adet Bebek Bakım ve Emzirme Odası

• 1 adet Yarı Olimpik Büyük Yüzme Havuzu

• 1 adet Bay Soyunma Odası

• 1 adet 3 Kademeli, Derinliği Artan (45 Cm-90 Cm-

• 1 adet Bay Engelli Soyunma Odası

145 Cm) Eğitim Yüzme Havuzu

202

• 1 adet Bayan Antrenör Odası

• 1 adet Bayan Soyunma Odası

• 1 adet Zumba Salonu

• 1 adet Bayan Engelli Soyunma Odası

• 1 adet Pilates Salonu

• 1 adet Doktor Odası

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

4 ilçede bulunan kapalı yüzme havuzu ve spor
kompleksinde; kadın, erkek, çocuk ve engelli olmak
üzere, 6 haftalık kurs döneminde 1600 kursiyere
eğitim verilmesi planlanmıştır. 6 haftalık kurs süresi
dolan vatandaşlarımız bir sonraki döneme isterlerse
tekrar kayıt yaptırabilirler.
Tesislerimizin bulunduğu ilçelerde;
• 2 bayan eğitmen

Havuzların Bakımı ve Genel Temizlikleri
Tesislerimizde yılda 2 kez havuzların suyu
tamamen boşaltılır ve yeniden doldurulur. Bunun
yanında; 6 haftalık dönemin sonunda havuz yarıya
kadar boşaltılır ve tekrar doldurulur. Haftada 3
gün havuz kapandığında, bir sonraki sabaha kadar
geçen sürede havuza otomatik robot bırakılır,
robot suyu temizler.
Yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları
hakkındaki yönetmeliğe uygun olacak şekilde;
havuz operatörü tarafından günde 3 kez suyun PH
değeri, serbest klor değeri, siyanürik asit toplam
alkali değeri ve suyun sıcaklık değeri kontrol
edilip gerekli işlemler yapılarak havuzun gün boyu
hijyenik kalması sağlanır.

• 1 bay eğitmen
• 1 havuz operatörü
• 1 mesul müdür
• 7/24 güvenlik
• 1 büro personeli
• 2 temizlik personeli görev yapmaktadır.
Eğitim süresi 1 saattir. Tesislerimizde 09.00-17.30
arası eğitim verilmektedir. Ayrıca akşamları;
18.00-19.00 Bayan Serbest Yüzme Saati
19.00-20.00 Bay Serbest Yüzme Saati
20.00-21.00 Aile Serbest Yüzme Saati
0larak belirlenmiştir. Yüzme bilen vatandaşlarımız
salı-perşembe, çarşamba-cuma ve cumartesi-pazar
olmak üzere serbest yüzme seanslarından ücretsiz
olarak faydalanabilirler. Serbest yüzme saatlerinde
eğitmenlerimiz havuzda bulunmazlar. Sadece
cankurtaran görev yapmaktadır.

Ayrıca, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı tarafından ayda 1
kez numune alınarak havuz suyunun fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.
Havuzlarımıza hijyen sağlamak amacıyla bonesiz
giriş asla yapılamaz. Vatandaşlarımız havuza giriş
yapmadan hemen önce soyunma odalarından
çıktıklarında önce ayak dezenfektan havuzuna
yönlendirilir, ardından otomatik sensörlü duşta,
temizlenir ve hijyenik bir şekilde havuza girmesi
sağlanır.

Havuzlar ve Fiziki Özellikleri
Tesislerimizin her birinde 1 büyük yarı olimpik yüzme
havuzu ve 1 adet 3 kademeli, derinliği artan (45 cm90 cm-145 cm) eğitim havuzu mevcuttur. Büyük
havuzun derinliği 2 metre olup, 25 metre boyunda; 12,5
metre enindedir. Tüm tesislerimizdeki havuzlarımız 5
kulvardır.
Eğitim havuzu ise; 3 kademeli, derinliği artan (45
cm-90 cm-145 cm) 12,5 metre boyunda, 6 metre
enindedir.

Acıpayam Kapalı Yüzme
Kompleksi’nden Görüntü

Havuzu

ve

Havuz Suyu Analizi İçin Numune Alınırken

Spor

Dençev Laboratuvarı-Havuz Suyu Analizi Yapılırken

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Gebze
Belediyesi

Millet Bahçesi Macera Alanı

• Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ
Gebze’nin denizle buluşan tek noktası Eskihisar
sahil şeridinde Gebze Belediyesi ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 750 m
uzunluğundaki sahil bandı rekreasyon projesi
yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 15.000
m2’lik alan halkın kullanımına sunulmuş fakat 400
bin kişilik ilçe nüfusu göz önüne alındığında cazibe
alanı haline gelen bölgede, daha fazla alana ihtiyaç
duyulmuştur.
Sağlıklı kentin en önemli göstergelerinden
biri insanların kendini ruhsal ve fiziksel olarak
yenileyebilecekleri çok amaçlı tasarlanmış yeterli
büyüklükteki rekreasyon ve park alanlarından
geçmektedir. Bu amaçla istenilen büyüklük ve
nitelikteki proje için aşağıdaki adımlar izlenmiştir.
1.Adım: Yer Seçimi ve İzinler

PROJENİN AMACI
“Herkes için sağlık, herkes için fiziksel aktivite”
düşüncesiyle kentin tarihi dokusu içinde doğa
ile iç içe yürüyüş yapmak, tırmanmak, kaymak,
uçurtma uçurmak ve dağ kızağı gibi birçok
etkinliği içinde barındıran Millet Bahçesi Macera
Alanı Projesi ile sağlıklı ve aktif bir şehir inşa
etmek amaçlanmıştır. Ayrıca projede atıl
durumdaki sit alanlarının koruma ve kullanma
dengesi gözetilerek sağlıklı yaşam alanlarına
dönüştürülmesi ve kente entegre edilmesi
amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
• Gebze Belediyesi
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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Sahil alanını genişletmek ve halkın kullanımına
sunmak için mevcut yapılan sahil bandı rekreasyon
alanına cephe olan atıl vaziyetteki 103 bin m2’lik
doğal sit alanı proje için en uygun yer olarak
belirlendi. Yerle ilgili yetkili tüm kurumlardan
(Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Orman
ve Su İşleri Genel Müdürlüğü) gerekli izinler
alınarak proje süreci başlatılmıştır.
2. Adım: Halkın Katılımı
Projenin ikinci adımında halkın katılımına önem
gösterilerek kentin esas kullanıcıları olan bölge
sakinleri, çocuklar, engelli insanlar, yaşlılar ve sivil
toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri dikkate
alınarak tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yapılan mimari çalışmalar sonucunda çocuk, yaşlı
ve engelli tüm bireylerin rahatlıkla kullanabileceği
özgün bir tasarım elde edilmiştir.
3. Adım: Tasarım ve Teknik Donatı
Halkın katılım sağladığı toplantılarından elde
edilen sonuçlar ışığında çok fonksiyonlu

kullanım imkânı sunan içinde 4 farklı zorluk
derecesi barındıran tırmanma kulesi, doğal
yürüyüş parkurları, 1 km uzunluğunda dağ
kızağı, büyük küçük herkesin kullanabileceği 3
adet dev kaydırak, batısında Bizans dönemine
ait Eskihisar Kalesi, güneyinde Kocaeli Körfezi
ve güneydoğusunda Osmangazi Köprüsü
manzarasına sahip seyir terasları, restoran ve
kafeteryaları ile ülkemizin ve Marmara Bölgesi’nin
birçok ilklerini içinde barındıran bir proje haline
gelmiştir. Ayrıca yeşil alanların tasarımında
çocukların eğlenirken öğrenmesi hedeflenmiştir.
Bu amaçla içerisinde biri endemik olan toplamda
55 farklı türdeki bitkiye ev sahipliği yapan botanik
bahçeler ve fidan ekme sahası ilave edilmiştir.
4. Adım: Uygulama
Alandaki her bir mimari öge Türkiye’de dahi
çok nadir kullanılan en yeni ve modern yapı
malzemeleri ile tasarlanmıştır. 103 dönümlük
arazi doğal sit alanı olması sebebi ile tabii dokuya
uyumlu doğal malzemeden yapılmış ve etrafı
yoğun bitki örtüsü ile çevrili yürüyüş yolları ile
kamusal alanda çok daha çevre dostu bir tasarım
uygulanmıştır.
Ana tasarım içerisindeki yürüyüş yolları
taraklı mozaik kaplama, dinlenme alanlarında
thermowood ahşap kaplama, doğal yürüyüş
yollarında levostab malzeme kullanılmıştır.
1344 m² uçurtma alanın yanı sıra 3.750 m²
açık yeşil alan, 525 m doğal yürüyüş alanı
bulunmaktadır. Alan içerisinde gabion ve corten
malzeme ile istinat duvarları estetik olarak
çözülmüş, sahada renk ve malzeme çeşitliliği
sağlanmıştır. Saha içindeki bitki tanıtım alanları
içerisinde Türkiye’de de bulunabilen 55 bitki türü
özellikleri ile anlatılmıştır. Ayrıca sahada endemik
bir tür bulunmaktadır.
Çocuklar için dev kızak, engelli oyun alanları,
halatlı tırmanma birimleri gibi birçok oyun
alternatifi bulunmaktadır. Çalışma, Eskihisar
Kalesi Restorasyon Projesi ile bir bütün olarak
ele alınmış olup, kalenin restorasyonu ile birlikte
Macera ve Aksiyon Parkı bir bütün olarak
işlemektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Gebze denilince akla ilk gelen unsur sanayi
olmuştur. Sanayileşmenin getirdiği göç,

yapılaşma, stres, hareketsiz yaşam tarzı halk
sağlığını ciddi bir şekilde etkilemektedir.
Tüm bu gelişmeler şehir içinde yeşil ve aktif
yaşam sunan alanlara olan ihtiyacı artırmıştır.
Benzer projelerin hayata geçirilmesinde geniş
arazileri olan kentlerde daha kolay olmasına
karşın Gebze gibi özellikle arazi yapısı ve
maliyetleri düşünüldüğünde şehir içindeki
atıl ve kullanılamayan orman arazilerinin
halkın kullanımına sunulması, şehre artı değer
katması, halk sağlığını geliştirmesi, stres ve
stresin tetiklediği tüm sağlık parametrelerinin
iyileştirilmesi yönünden önem arz etmektedir.
Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Millet
Bahçesi Macera Alanı Projesi bu yönüyle örnek bir
çalışma haline gelmiştir.
Halkın kullanımına henüz yeni açılmış olmasına
rağmen Millet Bahçesi Macera Alanı, çok kısa bir
sürede sadece Gebze halkı için değil, bölgemiz
için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. 15 bin m2
alana sahip Eskihisar sahil şeridinde yürüyüşe
www.skb.gov.tr
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gelen insan sayısında %95 artış gözlemlenirken,
103 dönümlük ve 10.000 kişi kapasiteli Millet
Bahçesi Macera Alanında özellikle hafta sonları
doluluk oranına yakın kapasitede hizmet
vermektedir. Proje binlerce insanın daha aktif
bir yaşama sahip olmasına imkân tanımıştır.
Projenin kentin tüm dinamikleri ile el ele verilerek
hazırlanması engelli ve çocuk dostu mimari
tasarımıyla “Herkes için sağlık, herkes için fiziksel
aktivite” sloganını sonuna kadar hak etmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Proje 2015-2019 Gebze Belediyesi Stratejik Planı
incelendiğinde Durum Analizi bölümünün 3.4.4
SWOT Analizi başlığı altındaki majör tehditler, göç
kaynaklı nüfus artışı, kullanılabilir arazi azlığı,
sosyal tesis yetersizliği ve yine göçün getirdiği
kozmopolit nüfus kaynaklı sosyal sorunlar olarak
sıralanmıştır. Tehditlere yönelik uzun vadeli ve
bütüncül çözüm olması ve sağlıklı bir şehir inşa
etmek düşüncesiyle Millet Bahçesi Macera Alanı
Projesi aşağıdaki sebeplerden dolayı önem arz
etmektedir:
• 103 dönümlük atıl durumdaki arazi mevzuatlar
çerçevesinde çözüm bulunarak kent kullanımına
dâhil edildi.
• Kozmopolit yapıya sahip nüfusun sosyal olarak
kaynaşabileceği alan sağlandı.
• Yetersiz gelen sahil bandı 118 dönüme
çıkarılarak, artan nüfusun yeşil ve aktif yaşam
alanı ihtiyacı karşılandı.
• Kentlilik bilincinin oluşması ve sağlıklı yaşam
alanı tesis edildi.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
18.900.000 TL maliyetli Millet Bahçesi Macera
Alanı ödeneği Gebze Belediyesi tarafından
karşılanmış, Gebze halkının hizmetine
sunulmuştur.
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Sosyal Sorumluluk
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi

Şile Engelliler Kampı

ise çoğu zaman maddi imkânların kısıtlı olması nedeniyle
gidilememektedir.
Florya Engelliler Yaz Kampı ile verilmeye başlanan
tatil hizmeti, bu anlamda öncüdür. Ancak şehrin artan
nüfusu, hizmeti talep edenlerin sayısında da artışa yol
açmıştır. Sadece yaz aylarında değil 12 ay hizmet verecek
şekilde, ikinci bir kamp merkezi olarak düşünülen Şile
Engelliler Kampı, artan talebi karşılayacak niteliktedir.
Kamp projesi ile çeşitli nedenlerden dolayı tatil yapma
imkânı bulamayan engelli birey ve ailelerinin erişilebilirlik
sıkıntısı olmayan bir alanda, birliktelik içinde, kendilerini
özgür hissettiği bir yaşam alanında güzel bir hafta
geçirmelerini sağlayarak daha mutlu ve pozitif bireyler
olmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje, sunulan hizmetin kapasitesi, çeşitliliği, kalitesi;
engelli bireyleri ve ailelerini ruhsal, zihinsel, bedensel
yönden rahatlatıp geliştirerek yerel düzeyde sağlıklı
toplum politikasına özgün bir katkı sağlamaktadır.
Projenin amaçları şu şekildedir:
• Engelli birey ve ailesine birlikte dinlenme, eğlenme
olanağı sunmak, onları sosyal hayata dâhil edebilmek,

PROJENİN AMACI
Engelli birey ve ailelerinin ihtiyaçlarına dair
düşünüldüğünde sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi
hizmetlere ulaşımda yaşanan zorluklar ilk olarak akla
gelmekte; gezi, eğlenme, dinlenme, farklı deneyimler
yaşama gibi ihtiyaçlar ikincil olarak düşünülmektedir.
Oysa engelli birey ve aileleri için ulaşım ve erişim sorunu
olmadan tatil yapabilmek, ihtiyaç duydukları ancak
oldukça güç eriştikleri bir deneyimdir.
Engelli birey ve ailelerinin tatil yapmalarını güçleştiren
noktalardan bir tanesi bu hizmeti sağlayabilecek;
sadece kaldıkları yapının değil tüm tatil alanının da
evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda erişilebilir
olduğu, etkinliklerin engelli bireylerin de katılmakta
zorluk yaşamayacağı şekilde düzenlendiği, güvenilir bir
mekânın bulunmayışıdır. Hâlihazırdaki tatil mekânlarına

• Engelli birey ve ailelerine sağlıklı ve konforlu
bir yaşam alanı sunarak yaşam standartlarını
yükseltmek,
• Çeşitli seminerlerle kabullenme süreçlerine katkıda
bulunmak,
• Özellikle hareket kısıtlılığı nedeniyle evden dışarı
çıkamayan engelli bireylere ve ailelerine gezi ve
eğlence programları düzenleyerek sosyalleşme
olanağı sunmak,
• Engelli birey ve ailelerinin diğer engelli birey ve
ailelerle bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarını
ve bu yolla dayanışmalarını sağlayarak sosyal
bütünleşme ve iyi olma hallerine katkıda bulunmak.
PROJE ORTAKLARI
Proje Engelliler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup
ortağı bulunmamaktadır.
www.skb.gov.tr
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PROJE SÜRECİ
Kamp hizmetinden faydalanacak engelli bireylerin;
İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi, engelli
sağlık kurulu raporunda %40 ve üzeri oranda engele
sahip olduğu belirtilmiş olup İSEM Engelli Otomasyon
Sistemi’ne kayıtlı olması, İSEM Engelliler Kampı Başvuru
Formunu doldurarak başvuruda bulunmuş olması
gerekmektedir.
Engelliler Kampı’nın uygulama süreci iki aşamalı olarak
değerlendirilmektedir. Bu süreçler:
1. Kamp Başvuru Süreci
Engelliler Kampı’na katılım talebinde bulunan engellinin;
• İSEM’e kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi (engelli
sağlık kurulu raporu ve kimlik fotokopisi ile) sağlanır.
• İSEM Engelli Otomasyon Sistemi’ne kayıt edilen
engelli bireyler kamp taleplerini bildirerek belirlenmiş
tarihte kurumumuz tarafından hazırlanmış “Kamp
Başvuru Formunu” doldururlar.

• Hak ettikleri tarihte katılım sağlayamayan
aileler geçerli bir neden (ölüm, kaza, hastalık)
göstermezlerse o sene içerisinde tekrar kampa
katılım sağlayamazlar. Diğer sene kamp talep
formunu yeniden doldurmaları gerekir.
• Geçerli bir nedeni olan aileler ise dönem içerisinde
değerlendirmeye alınır.
• Kampa katılan engelliler bir hafta ücretsiz olarak
kendileri için hazırlanan özel müstakil evlerde engelli
birey ve refakatçileri ile kalırlar.
• Katılımcılar pazartesi öğlen saatlerinde girdikleri
Engelliler Kampı’ndan, haftanın son günü (pazar)
sabah kahvaltıdan sonra ayrılırlar.

• Kamp Başvuru Formunu dolduran engelli veya
yakınının talebi kurumda bulunan sorumlu sosyoloğa
yönlendirilir.

• Katılımcılar kamptan ayrılırken ulaşımları kampa
geldikleri şekilde yine Engelliler Müdürlüğü tarafından
organize edilmektedir.

• Sosyolog, kriterlere uygun olan engellileri,
komisyonun uygun gördüğü bir tarihte Engelliler
Merkezi’ne davet eder.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

2. Kamp Değerlendirme ve Katılım Süreçleri
Engelliler Kampı Değerlendirme Komisyonu, aşağıdaki
değerlendirme süreçlerinden sonra, Engelliler Kampı’na
katılımın kabulü veya reddine karar verdikten sonra
süreç tamamlanacaktır.
• Mülakat formu doldurulur.
• Formda durum değerlendirme sorularının cevaplarına
göre bir puanlama sistemi oluşturulmuştur (En
yüksek puan alan önceliklidir.)
• Sosyolog kamp talep formunu değerlendirdikten
sonra ailenin kamp talebi alınmış olur.
• Kamp talep formları engel gruplarına ayrılarak talep
tarih sırasına göre dosyalanır.
• Daha önce kampa katılmış olan engellilerin talep
formları ayrı olarak katılım tarih sırasına göre
dosyalanır.
• Engelliler talep tarih sırasına göre bir hafta önceden
aranarak kampa katılım ile ilgili bilgilendirilir.
• Engelli veya yakını katılım taahhütnamesini imzalar ve
kampa katılımını kesinleştirmiş olur.
• Katılımcıların kampa ulaşımı, Engelliler Müdürlüğü
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tarafından tüm birimlerle koordineli olarak sağlanır.
Ulaşımını kendi sağlayamayacak derecede olan
engelli bireyler ve aileleri, kampa ilk gelişleri sırasında
özellikle tekerlekli sandalye ya da akülü araç kullanan
engelli bireyler düşünülerek özel liftli araçlarla kampa
ulaşımları sağlanır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Engelliler Kampı,
Şile’ye bağlı Alacalı Köyü’nde 111 dönümlük arazi
üzerine kurulmuş; erişilebilirlik standartlarına göre
düzenlenmiş 74 müstakil ev, okçuluk, manej, çocuk ve
yetişkin oyun alanları; dinlenme ve piknik alanları, duyu
alanları, hobi bahçeleri, macera alanı, hareket alanı, mini
golf sahası, mini futbol-basketbol-voleybol sahalarından
oluşmaktadır. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda
kamp, engelli birey ve aileleri için tasarlanan ve yaz-kış
hizmet verebilecek altyapıya sahip, aynı zamanda farklı
konseptlerdeki etkinlik alanları ile sadece İstanbul’da
değil Türkiye’de de ilk ve tek merkezdir. Kamp için
mevcut talep sayısı 39.100’dür. Florya Engelliler Yaz
Kampı yıllık 6.000 civarında talep karşılamaktadır. Bu
taleplerin Şile Engelliler Kampı’na kaydırılması ile büyük
bir ihtiyacı karşılamak mümkün olacaktır.
Kampta engelli bireyler aileleri ile birlikte misafir
edilmektedir. Ailelerin bir arada keyifli vakit
geçirmeleri, aralarındaki bağı kuvvetlendirmekte ve aile
bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamaktadır.
Kamptaki her alanın erişilebilirliği, hizmet eden
personelin engelli birey ve ailelerinin ihtiyaçları
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması, sağlık
ekibinin gerekli olduğu anda müdahale için hazır olması
sayesinde engelli birey ve ailesi herhangi bir zorluk

yaşamadan, güven içerisinde, diledikleri gibi zaman
geçirmektedirler. At manej alanı, evcil hayvan alanı,
işitme, dokunma vb. gibi duyu alanları, yürüyüş parkuru,
spor alanları, meyve-sebze bahçeleri gibi hobi alanları,
macera alanları vb. gibi farklı konseptlerdeki sosyal
alanların varlığı ile misafirler, ilgileri doğrultusunda
farklı deneyimler yaşamaktadırlar. Bu da engelli birey
ve ailelerinin kendilerini değerli hissetmelerine ve
talep eden, aktif katılımcı vatandaşlar olmalarına katkı
sağlamaktadır.
Kampa gelen engelli birey ve aileleri diğer engelli birey ve
aileleri ile tanışıp kaynaşarak sosyalleşmektedir. Kampta
yer alan etkinlik, paylaşım ortamları ile engelli birey ve
aileleri, zorluklarla başa çıkabilmiş, hayata tutunmuş,
pozitif bakışa sahip kendileriyle benzer durumda olan
örneklerle karşılaşma imkânı bulmaktadır. Bu durum
hem tatilin daha keyifli geçmesini sağlamakta hem
de zor zamanlarını, olumsuz deneyimlerini paylaşma
imkânı bulan engelli birey ve ailelerinin birbirleriyle
dayanışmalarının önünü açmaktadır. Paylaşım ve
ilişkilerle bireyler hem aile hayatında hem de toplum
hayatındaki konumlarını daha çok benimseyerek ve
kendini rahat hissederek sağlıklı kalabilmektedirler.
Ayrıca kamp etkinlikleri arasında yer alan yasal haklar
ve psikolojik destek seminerleri ile bireylerin bilgi,
farkındalık düzeyleri artmakta, zorlu durumlarla başa
çıkma becerileri gelişmektedir.
Kamp projesi, engelli birey ve ailelerinin maddi
olanaksızlıklar, hareket kısıtlılıkları, erişilebilir
mekânlarının bulunmayışı gibi nedenlerle tatile
gidememesi, sosyal hayata katılamaması, farklı ve
rahatlatıcı deneyimler yaşayamamasının önündeki
engelleri kaldırarak; onların mutlu, toplum içerisinde
aktif olan, yaşama bağlı bireyler olmasını sağlamaktadır.
Bu da onların sosyal bütünleşmelerine katkı sağlayarak
fizyolojik, sosyal, psikolojik sağlıklarına olumlu yönde
katkıda bulunmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Engelliler Kampı Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan SA03SH02 sayılı
“Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılmasına
Katkı Sağlayarak Hizmetleri Etkinleştirmek ve
Yaygınlaştırmak” hedefi ile uyumlu olan bir projedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansman kaynağı İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin Engelliler Müdürlüğüne tahsis ettiği yıllık
bütçe içerisinden ayrılan pay ile gerçekleştirilmektedir.
Projenin 2018 yılı yaklaşık maliyeti 5.079.360 TL’dir.
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Kadıköy
Belediyesi

POTLAÇ

22.00 arasında stantlar aracılığıyla, Kadıköylü
kadınların ve kadın örgütlerinin bir arada yer alarak,
ürün satışlarını gerçekleştirdikleri kolektif satış
alanıdır. Potlaç Dükkân; Kadıköylü kadınların el
emeği ürünlerinin yer aldığı kolektif satış alanıdır.
Kadınlar dükkânda kendi fiyatlandırdıkları belirli sayıda
ürünleri sergileyerek, satışlarını gerçekleştirmekte ve
dükkânda gönüllü olarak çalışmaktadır. Kuşdili Potlaç
Atölye; Kadıköylü kadınların ve kadın örgütlerinin
iletişimlerinin güçlendirilmesi, deneyimlerin
aktarılması, çalışma gruplarının oluşturulması ve
profesyonel iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla
hizmet vermektedir. Hak temelli çalışmaların
yürütüldüğü mekân, ürün geliştirme, güçlendirme,
toplumsal cinsiyet, film ve okuma atölyeleri ve grup
çalışmaları gibi faaliyetleri içermektedir.

PROJENİN AMACI
Kadınların özgürleşmesi ve kendi hayatları üzerinde
söz sahibi olmasını sağlamak üzere, Kadıköy
Belediyesi kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda
varlıklarını bağımsız bir yerden güçlendirebilmesi
konusuna “çok boyutlu ekonomik güçlenme”
perspektifiyle yaklaşmaktadır.
Potlaç Ağı;
• Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı
• Potlaç Dükkân
• Kuşdili Potlaç Atölye üzerinden Kadıköylü kadınlara
ve kadın örgütlerine ulaşmaktadır.
Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı; Mayıs-Kasım
döneminde her Cuma-Cumartesi-Pazar saat 11.00-
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“Tek başına değil kolektif olma, rekabet değil
dayanışma, birlikte üreterek ve deneyimleyerek
öğrenme, birbirimizi tanıma ve birbirimizle bağlar
kurma” hedefiyle başlayan, kadın dayanışması ve
kadın hakları alanını çevreleyen Potlaç Projesi,
kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini
amaçlamaktadır. Kısa vadede, Potlaç Projesi üzerinden
Kadıköy Belediyesiyle ilişkilenen, başvuran ve pazar
yerinden faydalanan kadınların ağ kurmasını ve
birbirleriyle ilişkilenmesini, ürettiklerini satma ve gelir
elde etme konusunda bir arada faaliyet yürütmesini
sağlayacak olan proje, uzun vadeli olarak kalıcı ağların
kurulmasını, spesifik olarak kadınların ekonomik
güçlenmesi alanında ihtisaslaşmış bir sosyal destek
biçimini inşa etmeyi hedeflemektedir. Proje, kadınları
maddi ve manevi anlamda güçlendirecek bir öğrenme
sürecini ve sadece kadınlardan oluşacak bir dayanışma
ağını örmeyi hedeflemektedir.
Potlaç Projesi’nin sosyoekonomik bir güçlenme
deneyimi olarak yaşanmasında;
• Alım-satımın ve ticari bir ilişkinin ötesine geçmek,
• Potlaç’taki satış noktalarından faydalanan
kadınlarla farklı ve yatay bir ilişkilenme biçimi ve
alternatif bağlar kurabilmek,

• Kadınların kendi aralarında da benzer bir
ilişkiyi kurabilmesinin zeminini oluşturmak
amaçlanmaktadır.
Potlaç Ağı’nın Hedef Kitlesi Kimdir?
Kadıköy’de ikamet eden, gıda dışında üretim
yapan tüm kadınlar ve faaliyet konusu serbest
bırakılmak üzere, kadın ve LBTİ dernekleri ve sivil
toplum örgütleri Potlaç Ağı’nın hedef kitlesini
oluşturmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Güçlenme Alanları Olarak
Ortak Etkileşim/Kadın Dayanışma Alanlarımız
Nereler?
Mayıs 2016’da başlayan, kadın dayanışması ve kadın
hakları alanını çevreleyen ve kadınların sosyal ve
ekonomik olarak güçlenmelerini amaçlayan Potlaç
Projesi, kadınların sadece ürünlerini sattığı ticari bir
ilişki ile sınırlı değildir. Sosyal, kültürel ve ekonomik
girdisiyle gelişmeye açık bir sürdürülebilirlik
taşımaktadır. Hizmetten faydalanan kadınlar yalnızca
Belediye yetkilileriyle değil, birbirleriyle de doğrudan
ilişkiler geliştirmekte ve birbirileriyle dayanışma
ilişkileri kurmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca,
kadınlar gerek Potlaç Dükkan’da gerekse Moda
Kadın Emeği Pazarı’nda doğrudan inisiyatif alarak
projenin kolaylaştırıcısı olabilmektedir. Pek çok kadın,
özellikle ev içerisinde yalnız sürdürdüğü üretimi
kamusal alana taşıyarak sosyalleşme ihtiyaçlarını
da karşılayabildiklerini aktarmaktadır. Kadınların
belediye hizmetinden faydalanıcı değil, doğrudan
aktörü ve belirleyicisi oldukları dinamik ve sürekli
gelişen ve dönüşen bir proje olarak özgünlük ve
yenilikçilik taşımaktadır. Potlaç Ağı’ndaki kadınlar,
kendi aralarında yakın ilişkiler kurabilmekte, birlikte
üretim yapabilmekte, kazançlarını ortaklaştıracak
platformlarda yer almayı birbirlerine önerebilmekte,
Belediyenin bütüncül sosyal hizmetlerine Potlaç
üzerinden de erişebilmekte, Belediyeyle yüz yüze
görüşme olanağı bulabilmekte, ürün geliştirme,
girişimcilik, kooperatifleşme eğitimlerine
katılabilmekte ve ilçe geneline hizmet veren sanat
atölyelerinden, diğer satış ve tasarım pazarlarından
faydalanabilmektedir. Dolayısıyla Potlaç yalnızca
bir pazar yeri açmak üzerine değil, kadınların
güçlenmeleri ve alternatif ekonomik modeller
üretmelerini teşvik eden yönüyle yenilikçi bir projedir.
PROJE ORTAKLARI
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen projede Kadıköy’de
ikamet den kadınlar ve hak temelli çalışma yürüten

kadın ve LBTİ örgütleri ile birlikte çalışılmaktadır.
PROJE SÜRECİ
Kadıköy Belediyesinin 2015 yılında Kadıköylü
kadınların ve kadın örgütlerinin katılımıyla
gerçekleştirdiği “Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel
Eşitlik Çalıştayı” sonucunda kadınlardan gelen
talepler doğrultusunda ortaya çıkan “Yerel Eşitlik
Eylem Planı” kapsamında “Kadıköylü kadınlar için
gelir yaratılması” hedefi belirlenmiştir. Bu hedefi
gerçekleştirebilmek amacıyla Potlaç Projesi hayata
geçirilmiştir. Mayıs 2016’da Moda satış alanlarının
açılmasıyla başlayan ve ilk planda 430 kadının
dahil olduğu Potlaç Ağı’nda bugün 851 kadın yer
almaktadır. Kasım 2016’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nin içinde açılan Potlaç Dükkân ile beraber
kadınlar açık alanda satış sürecinden sonra kapalı
satış alanına da geçiş yapmış ve bu alanda ekonomik
gelir kazanmanın yanı sıra sosyal olarak güçlenme,
kapalı satış alanı/dükkânda çalışma deneyimi
kazanma fırsatını elde etmiştir. Potlaç Dükkân’da
bugün 511 kadının 2.555 ürünü yer almakta, aylık
ortalama 20.000-25.000 TL satış yapılmaktadır.
2018 yılı itibariyle Kuşdili Potlaç Atölye’nin açılması
ve kadınlara satış alanı dışında da birlikte olma ve
çalışma alanının sunulması ile birlikte, dükkânda
gönüllü çalışan kadınların çalışmaları daha organize
şekilde sürdürülmeye başlanmış ve dükkân çalışma
grupları oluşturulmuştur: Bilgisayar-Ürün İşlemleri
Çalışma Grubu, Vitrin ve Mağaza Dizaynı Çalışma
www.skb.gov.tr
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Grubu, Satıştan Sorumlu Çalışma Grubu. Ayrıca,
Kadıköy Belediyesi ile KEDV (Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı) arasında 2017 ve 2018
yıllarında yapılan protokoller kapsamında Potlaç
Ağı’nda yer alan ve kooperatifleşmek isteyen
kadınlar ile eğitim ve danışmanlık süreçleri
başlatılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Potlaç Ağı;
• Fiziksel iyileşmenin yanı sıra ruhsal ve duygusal
iyilik halinin korunması toplumun tüm kesimleri
için önemlidir. Kadınların hayatlarında yaşadığı
sorunlardan uzaklaşmak için Potlaç Ağı’ndaki
atölyelerle kurulan dayanışma ile topluma
entegrasyonu artmıştır.
• Kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi
sağlanmış ve sağlık hizmetlerine erişimleri
arttırılmıştır.
• Her türlü ayrımcılıktan uzak, farklılıklarıyla
(engelli, LBTİ, farklı kimlikler vb.) birlikte üretme
davranışı geliştirilerek, karşılıklı saygı ve anlayış
geliştirilmiştir.
• Kadınların yerel yönetimlerin çalışmalarına aktif
katılımlarını sağlayarak, aktif yurttaş olma ve
yerel yönetimlere katılımları güçlendirilmiştir.
• Proje faaliyetleriyle birlikte Kadıköy ilçesinde
kadın emeğinin görünür hale gelmesi sağlanmış
ve bu alanda farkındalık yaratılmıştır.
• Farklı sosyoekonomik statüdeki kadınlar bir
araya gelerek deneyim paylaşma, toplumun
farklı gruplarının kaynaşması ve diyalog gücünün
arttırılması sağlanmıştır. Bu da daha sağlıklı
gelişen bir toplum olmaya katkı sunmaktadır.
• Kadınların öz güven gelişimi, kendileri ve
başka kadınlara karşı duyarlı olma bilincinin
gelişmesiyle; yabancılaşma ve dışlanma gibi
farklı sebeplerden dolayı oluşabilecek duygusal
durumlarda azalma gözlenmiştir.
• Kadıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi
tarafından yürütülen proje ile Belediyenin sosyal
hizmet çalışmalarından haberdarlıkları artarak,
danışmanlık hizmetlerinden faydalanma oranları
çoğalmıştır.
• Atölye ve satış faaliyetleri aracılığıyla kadınların
sosyal hayata katılımı artmıştır.
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• Kadınların toplumda eşit haklara sahip yurttaş
olmaları ve sosyal adaletin sağlanması
yönünde ‘Kadınların İnsan Hakları Eğitimleri’
düzenlenmiştir.
• Kadınların kamusal alanda görünür olmaları,
güvenlik duygusu içerisinde toplumda var
olmaları için çalışmalar yapılmış, açık alanlarda
stantlar kurulmuştur.
• Alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
çalışmalar yürütülerek proje yaygınlaştırılmıştır.
İletişim çalışmalarıyla birlikte, projenin iyi
uygulama örneği olarak başka belediyeler
tarafından da uygulanması için duyuru ve tanıtım
çalışmaları yapılmıştır.
• Proje ile birlikte Kadıköy’de yaşayan kadınların
sosyoekonomik durumlarıyla ilgili veriler elde
edilmiştir.
• Belediye tarafından finanse edilmesi ile
sürdürülebilirliğinin sağlanması güvence altına
alınmıştır.
• Kadınların hayatları hakkında söz sahibi
olabilmeleri ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.
Çok boyutlu ekonomik güçlenme perspektifiyle
kadınların iş gücü piyasasında rekabet gücünün
arttırılması ve sağlıklı gelişmiş bir çevrede
yaşayabilmeleri için kolektif dayanışmayı
vurgulayan kadın kooperatiflerinin oluşturma
çalışmaları yürütülmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
Kadıköy Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ilgili
bölümlerine dayanarak çalışmalar yürütülmektedir.
Stratejik Alan 2: Toplumsal Gelişim
Stratejik Amaç 3: İlçemizde gelir seviyesi yeterli
olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma konusunda
kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken,
aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve
bireysel sorunlarını giderme imkânı bulamayan
kadın, çocuk, erkek, genç, engelli, yaşlı ve LGBTİ
bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak
amacıyla iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde
sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin
sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Amaç 4: Çocuklar ve gençler ön planda
olmak üzere, halkın her kesimini kültürel, sosyal,
ekonomik avantajlar sunacak çalışmalar yaparak,
istihdamın desteklenmesine yönelik mesleki

eğitimler vererek sosyal dengeyi sağlayacak
çalışmalar yapmak ve toplumsal düzenin
sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Alan 3: Kentsel Gelişim ve Yapılanma
• Stratejik Amaç 6: “Yaşanabilir”, “Sağlıklı”,
“Engelsiz” ve “Sürdürülebilir Bir Kadıköy” ilkeleri
doğrultusunda bir kent yaratmak için altyapı ve
üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek.
Geleceğe Bakış: Toplumsal Gelişimdeki
Stratejik Hedefler
• Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadına
şiddeti önlemeye ve şiddet mağduru kadınların
desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.
• İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini
artırmak için çalışmalar yapmak.
• Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç
sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını
belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.
• Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak
için yeni hizmet modelleri geliştirmek.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve LGBTİ
bireylerin Kadıköy’de eşit, özgür ve güvenceli
yaşamaları için gerekli tüm koşulları oluşturmak.
• Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve
hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan
kişileri istihdama yönlendirmek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bütçesi 212.557,40 TL olup Kadıköy
Belediyesi tarafından finanse edilmektedir.
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Sosyal Sorumluluk
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon
Merkezi (Manevi Evlat)
Yalnız yaşayan yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri,
duman, su taşması vb. durumlarda acil servis,
ambulans, polis ve itfaiye birimlerine haber verecek
bir sistemin kurulması ile yaşlıların korunması
amaçlanmaktadır. Yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların
ilaçlarını unuttuğu durumlarda almasını hatırlatıcı
sistemin kurulumu ile yaşlıların bağımsız yaşamlarına
destek amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 yılı Yaşlı
Destek Programı (YADES) kapsamında 878.480,00 TL
ile finanse edilen Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon
Merkezi başlıklı projemizde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile iş birliği yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
65 yaş üstü yalnız yaşayan, bakımını yapmakta
zorlanan yaşlıların akıllı sağlık ve güvenlik sistemleri ile
takiplerinin yapılacağı proje kapsamında kurulan Akıllı
Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi ve bu merkeze
bağlı oluşturulan evde bakım hizmetleri ve psikodestek
ekipleri ile yaşlıların yaşadıkları mekânlarda bağımsız
yaşamlarının desteklenmesi ve bakımlarının yapılması
amaçlanmaktadır.
65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine
kurulacak akıllı takip ve çağrı sistemleri ile yaşlıların
çağrı merkezi personelleri tarafından 7/24 yaşadıkları
ortamlarda uzaktan sağlık durumlarının takip edilmesi
ve gereken tıbbi durumlarda ilgili sağlık yetkilisine
haber verilmesi ile yaşlıların evdeki yaşamlarına destek
amaçlanmaktadır.
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2015 yılında Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek
hizmetlerinin iş birliği içerisinde yürütülmesi
için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,
Kahramanmaraş Valiliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile protokol
imzalanmıştır. Bu iş birliği 2016 yılında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı
(YADES)’na proje hazırlanmak üzere Büyükşehir
Belediyesi koordinasyonunda bir araya gelmişlerdir.
Projeyle birlikte yapılan iş birliğine göre İl Halk Sağlığı
Müdürlüğünün yaklaşık 3.000 kişiye Evde Sağlık Hizmeti
vermiş olduğu liste paydaşlarla paylaşılmış ve 65 yaş ve
üzeri Evde Sağlık Hizmeti alan yaşlılar proje faaliyetlerine
dahil edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekipleri
tarafından tespitleri yapılmış ve formlara işlenmiştir.
Ayrıca diğer paydaşlardan gelen adreslere gidilerek
yaşlılar proje faaliyetlerine dahil edilmiştir. Tespit formları
ve ekiplerin gerekli incelemelerinden sonra cihaz
kurulacak 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan yaşlılarımızın
evleri belirlenmiştir. Sosyal alarm cihazı (Manevi Evlat
Butonu) kurulacak evlere yönelik telefon altyapısı
olmayan evlere telefon hatları çektirilmiştir. İlk etapta
150 yaşlımızın evine sistem kurulmuştur. Sosyal alarm
cihazına entegre olarak dünyada ilk sağlık ve alarm takip

sistemlerinin tek bir sistemde kullanıldığı içerisinde gaz
sensörü, duman sensörü, su baskını sensörü, uzaktan
şeker ve tansiyon ölçüm aletlerini kapsayan paket
sistem yaşlılarımızın evlerine kurulmuştur. 150 evden
gelen çağrı ve sinyalleri takip etmek üzere Akıllı Yaşlı
Bakım ve Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur.

sistemin kurulması ile acil servis, ambulans, polis ve
itfaiye birimlerine haber verilerek ve yaşlının sağlığı ve
güvenliği sağlanmış olundu. Yaşlı bireyler yaşadıkları
ortamlarda daha huzurlu ve güvenli oldu. Yalnız yaşayan
yaşlı bireylerin yalnızlıkları çağrı merkezi ve yapılacak ev
ziyaretleri ile azaltılmış olundu.

Koordinasyon merkezine bağlı olarak çalışan bakım
ekipleri, temizlik ekipleri ve çağrı merkezi ekipleri
kurulmuştur. Merkezde 2 araç ve 14 personel 7/24
dönüşümlü olarak görev yapmaktadırlar. Yaşlılarımızın
adeta manevi evlatları olan ekiplerimiz onların tek bir
butonla gelen her türlü taleplerini (hastaneye gidişgelişte refakat hizmeti, sıcak yemek hizmeti, bakım
ve temizlik hizmeti, fatura ödeme ve maaşlarının
çekilmesine kadar) yerine getirmek için 7/24 görev
başındadırlar.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ

Ayrıca Manevi Evlat Sistemine ek olarak yapılan iş
birliğiyle önce Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri
yaşlının evinin temizlenmesi, belediye bakım ekipleri
üniversite öğrencileriyle beraber yaşlının bakımlarının
yapılmasından sonra İl Halk Sağlığı müdürlüğünden
doktor ve hemşireler gelerek yaşlının sağlık kontrollerini
yapmaktadırlar. Akıllı sağlık takibi ve güvenlik
sistemleriyle de düzenli olarak tansiyon ve şeker
verileri alınmakta ve yaşlının sağlığının takip edilmesiyle
birlikte doktorların daha sağlıklı tetkikte bulunması
sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı;
Stratejik Amaç 4: Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza
sosyoekonomik yardımlarda bulunmak ve
vatandaşlarımızın sosyal hizmet uygulamalarından adil
ve verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.
Hedef 1: Plan dönemi boyunca sosyal yardım
hizmetlerinden yararlanacak gerçek ihtiyaç sahibi
vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek
ve yapılacak yardımlarla refah düzeylerinin iyileşmesine
katkı sağlamak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
1.098.100 TL (%80 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
%20 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi finansmanı
ile proje finanse edilmiştir.)

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Yaşlılarımızın evlerinden çağrı merkezimize gelen
talepler ve sensörlerden gelen sinyal durumuna
göre acil servis, ambulans, polis ve itfaiye birimlerine
çağrı merkezi personelleri tarafından haber verilmesi
ile yaşlının sağlık ve güvenliği sağlandı. Evinden
çıkamayacak durumda olan ve yalnız yaşayan yaşlıların
uzaktan sağlık ve çağrı sistemleri aracılığıyla çağrı
merkezi tarafından sağlık takipleri yapılarak ve risk
taşıyan durumlarda ilgili sağlık yetkilisine haber verilmesi
ile yaşlının evde bakımına destek sağlandı.
Yaşlıya düzenli bakım ve sağlık denetimi yapılması ile
süreğen hastalıkların alevlenme dönemlerinde gecikme
oldu. 65 yaş üstü yaşlı bireylerin evde bakım süresi uzadı
ve hastaneye yatış süreleri gecikti.
Yaşlıların yaşadıkları ortamlarda bakımlarının yapılması
ile sağlıklı yaşam kaliteleri yükseltildi. Yaşlı bireye düzenli
ilaç kullanım alışkanlığı kazandırılarak, ilaç almadığı
zaman hatırlatılması sonucunda sağlığındaki risk
durumu azaltıldı. Yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri,
duman, su taşması vb. durumları haber alacak bir
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Karesi
Belediyesi

Göçle Gelen Fırsat

Bunun yanı sıra içinde barındığı toplumun
dinamiklerini, örf, adet ve geleneklerini, iletişimini,
görgü kurallarını sonuç olarak yaşama kültürünü
benimsemesi hem çocukların hem de ailelerinin kente
ve yaşadığı topluma uyum ve oryantasyon sürecinin
geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.
Yabancı çocukların annelerine verilecek Türkçe eğitimi
ile Türk toplumuna uyumu ve kadınların aile üzerindeki
etkisiyle entegrasyon sağlanması hedeflenmektedir.
Okullaşmış çocukların mevcut durumunun ve
karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğunu tespit
etmeyi, çocukların idarecilerle, öğretmenlerle ve Türk
öğrencilerle ilişkileri ve tüm çocukların kaliteli eğitime
erişmesi için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Göçle Gelen Fırsat Projemiz; Karesi Kaymakamlığı,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Kadın ve
Demokrasi Derneği iş birliğinde yürütülmektedir.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Kentte yaşayan yabancı çocuklara ve ebeveynlerine
Türkçe dil eğitimi verilmesi, Türkiye’de yaşam
kültürü, kente entegrasyon, aidiyet bilinci ve
birlikte yaşama kültürünün benimsetilmesi projesi
kapsamında;
Karesi ilçesinde yaşayan yabancı çocuklar ve
ailelerine yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma
entegrasyonlarını sağlamak amacıyla Türkçe
öğretimi yapılması günlük yaşam içerisinde tüm iş
ve işlemlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmeleri
için yaşadıkları toplumun dilini en iyi şekilde
öğrenmek hem toplumun bu grupları kabullenmesi
hem de söz konusu grupların toplum içerisinde yer
edinebilmesi için önem arz etmektedir.
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Öncelikle projenin pilot uygulaması Kayabey
Ortaokulunda yapılmıştır. Pilot uygulamanın
yapılacağı Kayabey Ortaokulunda ortam eğitim
için hazır hale getirilmiştir. Okul ders saatlerinin
her gün son 3 saatinde Kaymakamlık ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün onayı alınarak Türkçe eğitimi
verilmiştir. Eğitimlerde görev alacak öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta
olan norm fazlası öğretmenlerden görevlendirme
yoluyla ya da gönüllü olarak seçilerek bu eğitimleri
vermesi planlanmıştır. Son ders saatinde öğrenci
anneleri de eğitime alınarak hem sosyal etkinlikler
hem de ‘Yaşam Kültürü’ eğitimleri birlikte verilmiştir.
Ebeveynleri eğitimde oldukları süreçte 3-6 yaş
arasındaki çocuklarıyla ise okul öncesi öğretmenleri
ilgilenerek eğitimlerini tamamlamıştır. Hem okulda
hem ilçe çapında bu tür çocukların sayısı ve durumları
hakkında bilgi edinmek amaçlı gerekli araştırmalar
yapılmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Bu proje ile birlikte İlçemize göç ile gelen 185 yabancı
uyruklu vatandaşımıza Türkçe eğitimi verilmiş ve
Türk kültürü aşılanmaya çalışılmıştır.
Yabancı uyruklu çocukların ve ailelerinin yaşadıkları
zorlukların tespiti yapılarak bunları iyileştirmek
adına bir adım atılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi
temelinde; sınırlı imkânlar içerisinde yürütülen
projeden elde edilen verilerden hareketle bu hizmete
yönelik önemli tecrübeler ortaya konulmuştur.
Verilen eğitim ile çocuklar kendilerine biçilen
kaderden kurtulma ve yeni bir gelecek inşa etme
imkânına sahip olmuş ve buna ilaveten, Türk toplumu
ile daha fazla bütünleşerek Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal yaşamına dâhil olmuşlardır.
Proje sonucunda hem ilçedeki günlük hayatları
kolaylaştırılmış hem de gelecekte uluslararası
düzeyde yabancılarla Türkiye ilişkileri bakımından
elçi vazifesi görecek önemli bir kitlenin yetişmesine
zemin hazırlanmıştır.
Yabancı çocuklar ve ailelerinin Türk toplumuna
entegrasyonu sağlanarak etkileşim artırılmaya
çalışılmıştır. Bu artan etkileşim sonucunda yaşadıkları
şehre kendini ait hisseden, yabancılaşmayan,
psikolojik anlamda sağlıklı bireylerin yetiştiği bir
toplum olma amacına büyük ölçüde ulaşılmıştır.
Türkçe eğitiminin yanında verilen zihinsel ve fiziksel
aktivite eğitimleriyle hem bedenen hem de zihnen
sağlıklı bir nesil yetiştirme amacına ulaşmada bir
adım atılmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nda
kentsel/mekânsal gelişim alanında;
Stratejik Amaç; A2SA3 Yaşam mekânlarının kalitesini
iyileştirmek.
Stratejik Hedef; A2SA3SH4 Karesi içinde güvenli
ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlamaya yönelik
çalışmalar yapmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansmanı Karesi Belediyesi tarafından
karşılanmış olup; bütçesi 38.921,00 TL’dir.
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Karesi
Belediyesi

Muhabbet Engel Tanımaz

araya gelememesi, kendi sorunlarını paylaşamaması
ve sosyal paylaşımlarda bulunamaması olduğu açık bir
şekilde görülmektedir.
Buradan hareketle Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi
ile paylaşılan rapor neticesinde Muhabbet Engel Tanımaz
Projesi geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Proje
ile Karesi’de yaşayan engelli vatandaşların sosyalleşme
önündeki engelleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Bunun yanı sıra sosyal paylaşımda bulunmalarının
temelini oluşturmak, engelli vatandaşların hem
sohbet edebilecekleri hem de sosyal etkinliklerde
bulunabilecekleri ve öz güvenlerinin artmasına yönelik
faaliyetler düzenlemek amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI
1- Karesi Belediyesi
2- Karesi Kent Konseyi
3- Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi
PROJE SÜRECİ

5. Kendimizi ve yaşadıklarımızı anlatamıyoruz.

Karesi Kent Konseyi tarafından yürütülen “Muhabbet
Engel Tanımaz” projesi kapsamında, Karesi’de yaşayan
engelli vatandaşların sosyalleşme önündeki engelleri
ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında
Karesi’de yaşayan hassas gruplar tespit edilmiş
ve bu gruplara yönelik ön araştırma yapılmış, bu
araştırma sonucunda çıkan sosyalleşme problemini
çözmeye yönelik geliştirilen Muhabbet Engel Tanımaz
projesi çerçevesinde engel gruplarına göre bölgede
yaşayan engelli vatandaşlar yıl içerisinde farklı
zaman ve mekânlarda bir araya getirilerek sosyal
paylaşımda bulunmalarının temeli oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın
hem sohbet edebilecekleri hem de sosyal etkinliklerde
bulunabilecekleri ve öz güvenlerinin artmasına
yönelik film ve belgesel gösterimi, kahvaltı ve yemek
buluşmaları, sergiler, atölye çalışmaları gibi etkinlikler
düzenlenmiştir.

Yoğunluk sıralaması yapılan bulgulara bakıldığında en
önemli problemin aynı engel grubunda vatandaşların bir

Proje kapsamında yer alan etkinliklere katılmak üzere
Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi aracılığıyla

PROJENİN AMACI
Karesi Belediyesi tarafından yapılan engelli vatandaşların
sosyal ve psikolojik problemlerin ölçülmeye çalışıldığı
araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında tüm
engel gruplarından yoğun bir şekilde üzerinde durulan
konunun temaları şöyle sıralanmıştır:
1. Sohbet edip, paylaşımda bulunmak istiyoruz.
2. Şehrimizde aynı engel grubundaki insanlarla
tanışmıyoruz.
3. Sosyalleşmeye ihtiyacımız var.
4. Dilimizden anlayan insan çok az.
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tespitleri yapılan ve gönüllülük esasıyla seçilmiş Karesi
bölgesinde yaşayan;
• Görme engelliler grubunda 34 kişi
• İşitme engelliler grubunda 54 kişi
• Bedensel engelliler grubunda 91 kişi
• Zihinsel engelliler ve aileleri grubunda 40 kişi
olmak üzere toplamda 219 vatandaş projeye dahil
edilmiştir.
Aynı engel grubuna ait bireyler tespit edilmiş ve
yapılması planlanan etkinlikler şöyle sıralanmıştır:
• Tanışma toplantıları, film ve belgesel gösterimleri,
kahvaltı, yemek ve çay buluşmaları
• Sergiler, atölye çalışmaları
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Proje ile Karesi’de yaşayan 4 ana engel grubuna
mensup vatandaşlar hedef kitle olarak seçilmiş ve hem
bu vatandaşlara hem de ailelerine katkı sunulması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler
ile vatandaşların ruh sağlığı, psikolojik problemler
ve sosyalleşme problemlerinin çözümüne önemli
ölçüde katkı sağlanmıştır. Engelli vatandaşlar ile ilgili
mekânsal ve fiziksel boyutta yerel yönetimler ve kamu
kuruluşlarınca çalışmalar sürdürülmektedir. Sağlık
Bakanlığı tarafından da doğrudan hastanın engeline
özgü vücut işlevleri bakımından sağlık katkısı önemli
ölçüde sağlanmaktadır. Karesi Belediyesi, tüm bu
çalışmalara yaptığı katkıların yanı sıra, Engellilerin sosyal
ve psikolojik sağlıklarına odaklanarak bir araştırma
gerçekleştirmiş ve doğrudan tespit ettiği probleme
yönelik olan bu projeyi geliştirilmiştir. Hem toplum
ve kent sağlığı açısından hem birey sağlığı açısından
projenin faydalı olduğu, proje sonunda uygulanan ölçme
çalışmaları ile de teyit edilmiştir.

St. 3.1.2: Sağlıklı yaşam kampanyalarının yapılması.
St. 3.1.3 (G): Gelen taleplerin incelenerek ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı.
St. 3.1.4 (G): Engelli vatandaşlarımıza yönelik
düzenlenecek etkinlik sayısı.
SH 3.2: Vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini
artırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler
gerçekleştirmek.
SH 3.3: Vatandaşlar arasında hemşehrilik ve aidiyet
duygusunu geliştirmek.
St. 3.3.2: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her yıl
yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi.
3.3.2 (G) Sağlık amaçlı yardımların yapılması.
SH 3.4: Karesi’nin geleceğine ilişkin kararlara tüm
paydaşların katılımını sağlayacak mekanizmalar
oluşturmak ve faal tutmak.
St. 3.4.1: STK, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar
düzenlemek.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin bütçesi 83.540,00 TL olarak saptanmış ve
tamamı Karesi Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı
Hizmet Alanı 3 – Toplumsal Gelişim
Stratejik Amaç 3: Vatandaşların sosyal yaşam kalitesini
yükseltmek.
SH 3.1: Vatandaşların sosyal, ekonomik, kültürel,
çevre ve sağlık alanında bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya
yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
St. 3.1.1: Sağlıklı yaşam alışkanlığına yönelik yapılan
bilinçlendirme çalışmaları.
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Karşıyaka
Belediyesi

Karşıyaka’nın Filizleri - Her Apartman
ile Bir Öğrenci Okutuyoruz

gördüğümüz apartman ve sitelerin dâhil olduğu
Karşıyaka’nın Filizleri Her Apartman ile Bir
Öğrenci Okutuyoruz projemiz hayata geçirilmiştir.
Projede Karşıyaka halkı yerel yönetim sürecine
dâhil edilerek, öğrencilerin eğitim hayatlarının
fırsat eşitliği çerçevesinde sürdürülmesi
sağlanmıştır.
Toplumsal dayanışmaya en güzel örnek olan
Karşıyaka’nın Filizleri projesi sayesinde, Karşıyaka
ilçemizde yaşayan iki farklı sosyoekonomik kültür
bir çatı altında toplanmaya çalışılmaktadır.
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 çıkarmak amaçlanmaktadır.
Proje ile birlikte; Türkiye genelinde tüm il ve
ilçe belediyelerine örnek olmak ve bu proje
sayesinde ihtiyaç sahibi ve başarılı her üniversiteli
öğrencimizin burs hakkı elde etmesini sağlamak
hedeflerimizden bir tanesidir.
PROJENİN AMACI
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
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PROJE ORTAKLARI
Proje Sahibi: Karşıyaka Belediyesi
Proje Ortaklar: Karşıyaka ilçe sınırları
içerisindeki apartmanlar, esnaflar, dernekler,
STK’ler, bireyler, taksi ve dolmuş durakları.
PROJE SÜRECİ
Karşıyaka’nın Filizleri Projesi üç yıl önce STK’lerle
yapılan toplantılarla başlamış olup bugün 500
öğrenciye burs imkânı sağlayarak başarılı bir
şekilde devam etmektedir.
Proje kapsamında; ilk önce Karşıyaka ilçe
sınırları içerisinde yaşayan apartman sakinleri,
STK’ler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar
yapılarak üniversiteli öğrencilere burs imkânının
nasıl sağlanacağı konusunda bilgiler verilmiştir.
Projede ilk etapta apartman sakinlerinin her

ay toplamış oldukları aidatlara küçük miktarlar
ekleyerek topladıkları paralarla üniversiteli
öğrencilere burs imkânı sağlamışladır. Proje
kapsamında her bir öğrenciye 300 TL (üç yüz TL)
maddi burs verilmesi imkânı sağlanmıştır. Projeye
destek veren tüm apartman sakinleri, kurum
ve kuruluşlar ile STK’ler Karşıyaka ilçe sınırları
içerisinde oturan fakat Türkiye’nin herhangi
bir üniversitesinde okuyan öğrencilerimizin bu
burstan faydalanmalarını sağlamışlardır. Bu
burs ücretleri, yıl içerisinde eğitime başlandığı
tarihten, eğitim yılı sonuna kadar 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’lere yönlendirmekte ve iki taraf arasındaki
koordinasyonu sağlamaktadır.
Peki bu öğrenciler nasıl belirlenmektedir?
Proje nezdinde 5 (beş) kişiden oluşan bir
komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonda,
psikolog, sosyolog gibi alanında uzman
personeller de bulunmaktadır. Burs yönetmeliğine
uygun hazırlanmış olan başvuru formları
öğrencilere dağıtılarak bu formları doldurmaları
istenmektedir. Bu başvuru formunda, ailenin gelir
düzeyini gösteren, üzerine kayıtlı taşınabilir veya
taşınmaz 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 ilçe
sınırları içerisinde ikamet ediyor olması ayrıca
ön koşullardır. Başvuru formunda gerekli olan
evrakları öğrencilerimiz eksiksiz bir şekilde
tamamlayıp Karşıyaka Belediyesinin 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’lere yönlendirip burstan faydalanmaları
sağlanmaktadır.
Projeye eğitim aidatları ile destek olan tüm
apartmanlara, kurum ve kuruluşlara ve STK’lerin
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’lere örnek olunmaktadır. 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.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
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.
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 Ödülleri’nde
www.skb.gov.tr
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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 Filizleri"ni en iyi sosyal sorumluluk
projesi seçerek onurlandırmıştır. Projenin bu
büyük başarısı sayesinde projeden yararlanan
öğrencilerin sosyal yaşantılarında da öz güven ve
duyarlılığın ön plana çıktığı gözlemlenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Karşıyaka Belediyesi 2015-2019 Stratejik
Planı’nda 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 Planı’nda ayrıca yer
almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Karşıyaka’nın Filizleri projesinin bütçesi tamamen
yardımcı olmak isteyen kurum, kuruluşlar ve
kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sağlanan
burslar direkt öğrencinin hesabına destekçiler
tarafından yatırılmaktadır. Bundan dolayı projede
herhangi bir bütçe hesaplaması yapılmamaktadır.
Proje kapsamında apartmanlar, kurum ve
kuruluşlar ile STK’ler tarafından her öğrenciye
300 TL verildiği ve bu imkândan yararlanan 500
öğrenci olduğu düşünülürse; 300 x 500 = 150.000
TL olarak ayrıca hesaplanabilir.
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Sosyal Sorumluluk
Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi

geldikten sonra reddetme, depresyon, suçluluk,
kızgınlık, kabul ve uyum süreci gibi aşamalardan
geçmektedir. Ailenin engelli çocuğunu kabulü
çocuğun gelişimi ve eğitimi için önemli bir
faktördür. Aileler bu aşamalardan geçerken
bilinçli bir şekilde psikolojik destek sağlayacak,
kendilerine yönelik eğitimleri ve sosyal faaliyetleri
yürütülebilecek bir yaşam merkezine ihtiyaç
duymaktadırlar. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam
Merkezi bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak
hayata geçirilmiş bir merkezdir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren merkez; 17-35 yaş arası hafif ve
orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet
vermektedir. Merkez, Kocaeli'nde Kartepe,
Başiskele ve İzmit ilçelerinden alınmak üzere
toplamda 100 engelli bireye hizmet vermektedir.
Proje “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde
“Engellilerin Sorunlarına Duyarlılık” kriterini
taşımaktadır. Proje 2017 yılında uygulanmaya
başlanmış olup halen devam etmektedir.

PROJENİN AMACI
Kocaeli sanayileşme nedeni ile sürekli iç/dış göç
almakta ve her yıl nüfusu bir önceki yıla oranla
artmaktadır. Kocaeli nüfusuna baktığımızda
engellilik oranı yüksektir ve nüfus artışına bağlı
olarak artmaya devam etmektedir. Engelli bireyler
toplumdaki diğer bireyler gibi hayata katılmak
ve fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanmak
için eğitimlere ve sosyokültürel faaliyetlere
katılmak istemektedirler. Engelli bireylerin sosyal
hayata katılmaları için zihinsel ve davranışsal
becerilerinin gelişimini sağlayacak bir yaşam
merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.
Engelli bireye sahip aileler engelli bir
çocukları olmasından itibaren çeşitli zorlukları
üstlenmektedirler. Aile engelli çocuğu dünyaya

Projenin amaçları, 17-35 yaş aralığındaki zihinsel
engelli bireylerin;
• Zihinsel, davranışsal ve psikososyal
gelişimlerini sağlamak,
• Mesleki becerilerini artırmak ve istihdamına
destek vermek,
• Yeteneklerini geliştirmek, eğitim destek
hizmetleri vermek,
• Bağımsız yaşam becerileri kazandırmak,
toplumsal katılımlarını arttırmak amacıyla özel
eğitim programları uygulamak,
• Rekreasyonel faaliyetler yürütmek,
• Engelli bireyin ve engelli bireylere sahip ailelerin
yaşam kalitelerini yükseltmek, bu doğrultuda
psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti
vermek ve ailelerin yükünü hafifletmektir.
www.skb.gov.tr

223

PROJE ORTAKLARI
Projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
yürütmektedir. Projenin ortakları
bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ

• Sanat atölyeleri drama, el sanatları, seramik,
halk dansları ve ritim atölyelerinden
oluşmaktadır.

Cemil Meriç Yaşam Merkezi, engelli bireyler için
erişilebilir, ulaşılabilir ve ergonomik kullanıma
uygun şekilde tasarlanmıştır. Atölyelerin
kurulumunda ve atölyelerde kullanılan araç ve
gereçlerin seçiminde erişilebilirlik göz önünde
bulundurulmuştur. Merkez 650 m2 kapalı, 4.000 m2
ise seralardan ve ağaçlandırılmış açık alanlardan
oluşmaktadır.

• Spor ve sağlık atölyesinde voleybol, basketbol,
futbol, masa tenisi, hemsball, atletizm,
badminton, kondisyon çalışmaları, bisiklet
sporu gibi spor branşları sürdürülmektedir.
Sağlıkla ilgili antropometrik ölçümler
yapılmakta, sağlıklı beslenme ve diyet
eğitimleri verilmekte, rekreasyonel faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.

Engelli bireyin ailesinin başvurusu, kurumların
yönlendirmesi veya uzmanların yaptığı saha
çalışmaları sonucunda engelli birey ve ailesi ile
ilk görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Uzmanlar
tarafından yapılan görüşmelerde engelli bireyin
sorunları, ihtiyaçları tespit edilmekte ve birey
hakkında rapor hazırlanmaktadır. Raporlar yine
uzmanlardan oluşan değerlendirme kuruluna
sunulmaktadır. Kurul raporları değerlendirerek
engelli bireyin merkeze kabulüne ve ihtiyaçları
doğrultusunda alacağı eğitimlere karar
vermektedir. Merkeze kabul edilen birey 1 ay
uyum sürecine tabi tutulmakta, uyum sürecinin
olumlu geçmesi halinde merkezden 1 yıl hizmet
almaktadır.

• Mesleki atölyeler engelli bireylerin iş yaşamına
katılımını ve istihdam edilmesini amaçlamakta,
aşçı yardımcılığı ve bahçecilik atölyesinden
oluşmaktadır.

Kurul devam eden engelli bireyin gelişimi için
ayda bir değerlendirme yaparak yeni kararlar
almaktadır. Uzmanlar süreç içerisinde aileler
ile periyodik görüşmeler yaparak ve ziyaretler
düzenleyerek aileyi işleyişe dâhil etmektedirler.
Mesleki kurslardan mezun bireylere sertifika
verilmektedir. Engelli bireyin mezuniyetinden
sonra bireye iş konusunda ve diğer alanlarda da
danışmanlık hizmetleri verilmekte, bireyin merkez
ile ilişkisi devam ettirilmektedir.
Merkezde bulunan atölyelerde görev alan branş
öğretmenlerine düzenli olarak engelli bireylerin
eğitiminde ve iletişiminde kolaylık sağlayabilecek
eğitimler verilmektedir. Merkezin günlük
işleyiş sürecinde engelli bireyler merkeze ait
servis araçları ile evlerinden alınmakta, servis
araçlarında engelli bireylere çocuk gelişim
eğitmenleri refakat etmektedir. Engelli bireyler
saat 10.00 ile 16.00 arasında eğitim görmekte,
bireylere ayrıca merkez dışında aktiviteler, kültürel
ve tarihi geziler düzenlenmektedir.
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Merkez terapi, sanat ve spor, mesleki kursları
olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır.
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• Aşçı yardımcılığı atölyesinde sektöre yardımcı
eleman yetiştirilmekte ayrıca yöresel yemekler
alanında eğitim verilmektedir.
• Bahçecilik kursu iki büyük serada topraklı ve
topraksız eğitim olarak devam etmekte, kurs;
bahçe bakımı, çeşitli bitki, meyve ve sebze
yetiştiriciliği modüllerinden oluşmaktadır.
• Bağımsız yaşam atölyesinde bireye oda
toplama, ütü yapma, çamaşır katlama gibi
günlük yaşam becerisi eğitimleri verilmektedir.
• Akıl oyunları atölyesinde bireylerin zekâ
gelişimini destekleyici aktiviteler yapılmaktadır.
Okuma-yazma atölyesinde engelli bireylerin
okuma yazması geliştirilmekte ve EKPSS
kursları düzenlenmektedir.
• Psikologlar tarafından engelli bireylere ve
engelli bireylere sahip olmanın zorluklarını
üstlenen ailelere, bireysel terapiler ve grup
terapileri uygulanmakta, eğitim ve seminerler
verilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi
Kocaeli’nde engellilik oranının yüksek olması
ve engelli bireylere sahip ailelerin talepleri
olması nedeniyle engellilik ile ilgili “mevcut
ihtiyaç ve beklentilere cevap” vermektedir.
Zihinsel engelli bireylerin atölyelerde zihinsel,

davranışsal, psikososyal becerileri gelişmekte,
bireyin gerilemesi önlenmekte, verilen hizmetle
yerel düzeyde “sağlıklı toplum politikasına” katkı
sağlanmaktadır.
Engelli birey her bir atölyeden farklı kazanımlar
elde etmektedir.
• El sanatları ve seramik atölyelerinde engelli
bireylerin yaptıkları çalışmalar kaba ve ince
motor becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.
• Müzik atölyesi bireylerin ritim duygusunu
geliştirmekte, halk dansları ise engelli bireylerin
bir grup ile birlikte senkronize olmalarını
sağlamaktadır.
• Drama dersleri ile demokratik tutum ve
davranış geliştirmek, estetik bir yaşam
biçimi oluşturabilmek, grupla birlikte hareket
edebilme yetisi kazandırmak, neden sonuç
ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü
gelişiminin önünü açmak, sorgulama ve ifade
edebilme olanağı sağlamaya çalışmak.
• Spor ve sağlık atölyesinde engelli bireyler
sağlıklı yaşamayı ve sağlıklı kalmayı,
yaşam boyu spor alışkanlıkları kazanmayı
öğrenmektedir. Aynı zamanda bazı spor
branşlarıyla dikkat dağınıklığı, hiperaktivite,
denge ve odaklanma sorunlarının azaltılmasına
katkı sağlanmaktadır.
• Bahçecilik atölyesinde branş öğretmeni
ve psikolog eşliğinde yapılan toprakla
terapi; engelli bireylerin gerek fizyolojik
gerekse psikolojik olarak iyileşmelerine ve
sakinleşmelerine katkı sağlamaktadır.
• Akıl oyunları atölyesinde bireyler sahip oldukları
zekâ potansiyelini geliştirme, pratik düşünme
ve sorun çözebilme yeteneği kazanmaktadırlar.
• Bağımsız yaşam dersleri günlük ihtiyaçları
karşılayabilme becerisi sağlamakta, dışarıdan
mümkün olduğunca az destek alarak toplumsal
yaşam becerileri kazandırmaktadır.
• Okuma-yazma kursları ile bireylere
okuma-yazma öğretilmekte ve düzeyleri

geliştirilmekte böylece toplumsal uyumları
kolaylaştırılmaktadır.
• Ailelere motivasyonun artması, yaşamlarındaki
stres faktörleri ile baş edebilmeleri, yaşam
kalitelerini yükseltebilmeleri, çocuklarını
tanıyıp eğitimlerine katkıda bulunabilmeleri için
danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Yapılan çalışmalar ile toplumun nitelikli ve her
anlamda sağlıklı bireylerden oluşmasına katkı
sağlanmaktadır. Bu çalışmalar ile “sağlık için
toplum çalışmalarının güçlendirilmesine” destek
olunmaktadır. Zihinsel engelli bireyler için
ekonomik, çevresel ve sosyal destek sistemlerini
harekete geçirerek bütüncül bir çalışma
yürütülmektedir. Bu çalışmalar aileleri, sivil
toplum kuruluşlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını
ve yeni ortaklıkları devreye sokarak “uygulamada
çok paydaşla geniş çevre ilişkileri ağı”
oluşturulmasını sağlamıştır. Yine proje ailelerin
ve STK’lerin projeye dâhil edilmesiyle “toplum
katılımını destekleme” özelliği taşımaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ
2016 Stratejik Planı’nda kısa vadedeki yeri,
zihinsel engelli bireylerin toplumda mümkün
olduğunca sağlıklı bireyler olarak yer almalarını
sağlayacak bir yaşam merkezi açılması
planlanmıştır. Yine stratejik planda uzun vadedeki
yeri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin
farklı engel gruplarına hitap edebilecek daha
büyük bir yaşam merkezi için model oluşturması
planlanmıştır. Sağlık gelişim planındaki yeri ise
zihinsel engelli bireylere meslek edindirilmesi,
topluma bağımsız bir birey olarak katılımlarının
sağlanması, Kocaeli’nde engellilik ile ilgili mevcut
ihtiyaç ve beklentilere cevap verilmesi ve engellilik
ile ilgili diğer çalışmalara kaynaklık edebilecek
istatistiki veri oluşturulmasıdır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje 2017 yılında hayata geçirilmiş olup
devam eden bir projedir. Projeye 2017 yılı için
1.000.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Proje Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından finanse
edilmiştir.

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Menteşe
Belediyesi

Gebe Okulu

tamamlamış, Menteşe ilçesi sınırları içerisinde yaşayan,
egzersiz yapmaya engeli olmayan, riskli bir gebeliği
olmayan, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan tüm
kadınlara bireysel başvuruları doğrultusunda kayıtları
oluşturularak eğitim verilmektedir. Bu eğitimler
kadınların gebelik haftalarına göre 8-10 kişilik gruplar
oluşturularak teorik ve uygulamalı olmak üzere 14
hafta sürmektedir. Uygulamalı eğitimlere eşler de
katılmaktadır. Böylelikle anne baba adayları yenidoğan
bakımı, gebelik süreci ve sonrası tüm süreçler hakkında
bilgi sahibi olarak gebelik sürecini, doğum anını ve
doğum sonrası süreçleri daha konforlu ve bilinçli bir
şekilde geçirebilmektedir. Baba adaylarının da bu sürece
dahil olmaları bebek ve baba arasındaki duygusal bağın
daha erken pekişmesinde ve eşler arası iş bölümünün
sağlanması açısından önem taşımaktadır.

PROJENİN AMACI
Menteşe ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve projeye
katılmaya engel olacak sağlık problemi bulunmayan
tüm gebe kadınlara ve eşlerine teorik ve uygulamalı
eğitimler verilerek aileleri bu sürece en sağlıklı
biçimde hazırlamak, yoga ve pilates dersleriyle
onları fiziksel olarak doğuma hazırlamak, kadın
sağlığını geliştirme ve toplumsal cinsiyet farkındalığını
oluşturmak, doğum sonrasında daha rahat bir lohusalık
geçirmesini sağlamak genel olarak projenin amacını
oluşturmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ
Gebe Okulu projemizde 12 haftalık gebeliğini
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Eğitim programı içerisinde verilen eğitimler gebelik
süreci, bebeğin anne karnında gelişimi, gebelikte
karşılaşabileceği tehlikeli durumlar, cinsellik, beslenme
ve egzersiz, doğumu kolaylaştıran masajlar ve nefes
egzersizleri, aile planlaması yöntemleri, cerrahi ve
normal doğum yöntemleri ile doğum şekline karar
vermek konusunda güçlendirme ve bilinçlendirme,
anne sütünün yararları ve doğru emzirme, yenidoğan
bakımı, lohusa depresyonu, gebelikte tehlike belirtileri,
toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardır. Ayrıca nefes
egzersizleri, yoga ve pilates dersleri de verilmektedir.
Bunlar da kadında stresi azaltmak, kasları güçlendirmek,
eklemlerin esnemesini sağlamak, kilo kontrolü ve
doğumu kolaylaştırmak gibi katkılar sağlamaktadır.
Eğitimler konuyla ilgili uzman kişiler tarafından
verilmektedir. Her eğitim bitiminde gebelere bir
katılım belgesi ile emzirme yastığı ve bebek bakım
çantası hediye edilmektedir. Doğum sonrasında ise
ev ziyaretleri yapılarak annelerin sağlığı ve psikolojik
durumları değerlendirilmekte, ihtiyaçları varsa doğru
yönlendirmeler yapılmakta ve psikolojik danışmanlık
hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca doğumdan sonra bebek
bakımı hakkında merak edilenler, kaygı ve endişeleri,
başa çıkamadıkları konular hakkında konuşularak ilgili
konular hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Gebe Okulumuza katılan gebelerimiz ve eşlerinin
ilk katıldıkları an ve eğitim sonrası durumlarını
değerlendirdiğimizde kaygı ve endişe ile başlayan
bir sürecin nasıl daha sağlıklı ve keyifli bir yolculuğa
dönüştüğü gözlemlenmektedir. Aslında doğal olan
bu sürecin sosyal çevre tarafından yanlış bilgi ve
korkularla kaygı duyulacak bir süreçmiş gibi öğretilmesi,
verdiğimiz eğitimlerimizle bilinçli bir gebelik ve bilinçli
bir ebeveynliğe dönüşmektedir. Kadının gebelik
sürecine dair ve sonrasında bebek bakımına ilişkin
bilgilendirilmesi, bireylerin kendilerini anne ve babalığa
hazır hissetmelerini sağlamak ve eşler arasında güçlü
ilişkiler ve verimli bir iş birliği oluşturmak, anne adayına
doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum
deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar
vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini
sağlamak, anneye bebek bakımına yönelik beceriler
kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir
lohusalık geçirmesini sağlamak projeden elde ettiğimiz
sonuçları göstermektedir.
Gebe Okulu projemiz aslında sadece bir gebelik süreci
destekleme programı değil aynı zamanda toplumsal
farkındalık kazandırmak açısından da oldukça önemli
bir projedir. Eşler arası iş bölümünün sağlanması,
gebelik sürecinin sadece kadına ait bir süreç olmadığının
farkında olunması, toplumsal cinsiyet farkındalığı
oluşmuş ebeveynler ve çocuklar yetiştirilmesi projemizin
kazandırdıklarından birkaçıdır. Bunun yanında verilen
eğitimler ile gebelere doğru yönlendirmeler yapılarak
bilinçsiz kuşkulardan dolayı endişelenip sağlık
kuruluşlarının gereksiz kullanılmasının da önüne
geçilmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Gebe Okulu” adlı projemiz, Menteşe Belediyesi 20152019 Stratejik Planı’nda 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 BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projenin finansmanı Menteşe Belediyesi öz kaynakları
tarafından karşılanmaktadır. Yaklaşık yıllık proje bütçesi
50.000 TL’dir.
www.skb.gov.tr
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Sabah Tarlada, Akşam Sahnede

Tarlada, Akşam Sahnede” adlı projemiz başlatılmıştır.
PROJE ORTAKLARI
Sabah Tarlada, Akşam Sahnede adlı projemiz
Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Kadın
Meclisi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan kadın, günlük
yaşamının büyük bir kısmını tarımsal işlerde
ve ev işlerinde geçirmektedir. Dolayısıyla kadın
zamanla kendisine yabancılaşmakta ve toplumsal
cinsiyetin kendisine yüklediği “kadın” ve “anne”
rolünü üstlenerek bu süreçte tamamen kendisini
unutmaktadır. Kadınlara yüklenen bu roller ve kalıplar
kadının toplumsal hayata katılımını da etkilemektedir.
Bu noktada kadınların toplumsal hayata katılmalarını
sağlamak, sosyalleşerek kendi bireysel becerilerini
keşfetmelerine yol göstermek ve farkındalık
yaratmak amacıyla Muğla ilinin Menteşe ilçesine
bağlı Yaraş Mahallesi’nde yaşayan kadınların yazıp
yönettiği bir tiyatro oyununu sergileyecekleri “Sabah
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Proje Muğla ilinin Menteşe ilçesine bağlı Yaraş
Mahallesi’nde yaşayan kadınları, eşlerini ve
çocuklarını kapsamaktadır. Yaraş Mahallesi
‘Büyükşehir Yasası’ndan önce bir köy iken sonrasında
Menteşe ilçesine ait bir mahalle konumuna gelmiştir.
Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Kadın
Meclisi bir araya gelerek kadınların toplumsal hayata
katılımını artırmak ve sanatın sosyal yararlarından
faydalanarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmek
için Yaraş Mahallesi’nde bulunan gönüllü kadınlardan
oluşan bir tiyatro topluluğu oluşturmuştur. Kadın
Meclisinin öncülüğünde ‘Yün Bebek’ tiyatro oyunuyla
adını duyuran Ümmiye Koçak davet edilerek
kadınlarla görüşmesi sağlanmış ve Yaraşlı kadınların
cesaretini arttırmak için kendi tiyatro serüvenini
anlatmıştır. Bunun üzerine kadınlar, eşleri ve
çocuklarından oluşan bir tiyatro ekibi ortaya çıkmıştır.
Tiyatro eğitmenleri tarafından haftanın 3 günü Yaraş
Mahallesi’nde bulunan kahvehanede bir araya gelerek
çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Kendilerine verilen
eğitimle beraber onlardan bir tiyatro oyunu yazmaları
istenmiştir. Yaraşlı kadınlar kısa süre içerisinde
1960 yılındaki örf, adet ve geleneklerini anlattıkları
“Yaraş’ta Düğün 1960” adlı tiyatro oyununu yazıp
sahnelediler. Oyunda kadınlar eşleri ve çocukları ile
birlikte geleneksel kıyafetleri ile bir köy düğününü
doğaçlama bir şekilde canlandırdılar. Tiyatro oyunu
esnasında birçok seyirciyle bir araya geldiler ve
zamanla tiyatro sanatına uygun bir tiyatro topluluğu
haline geldiler ve böylelikle birçok yerde oyunlarını
daha çok seyirciyle paylaşma imkânı buldular.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Kırsal alanda kadın girişimcinin arttırılması
projenin asıl amaçlarından birini oluşturmaktadır.
Kadınların yerel yönetimler ve devlet kurumları
tarafından desteklenmesi ancak bu hedefin tüm
toplumda gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu proje ile
kadınların, kendilerine yüklenen toplumsal kalıplar ve
rollerden nefes alıp kendini keşfetme imkânı bulması
da sağlanmıştır. Bu noktada tiyatronun öz güveni
geliştirme, kendini gerçekleştirebilme, topluluk
önünde düşüncelerini ifade etme, yaratıcılıkların
gelişmesi gibi yararlarından da faydalanmış olan
Yaraşlı kadınlar kendilerini keşfedebilecekleri ve daha
önce hiç tiyatro oyunu bile izlememişken topluluk
önünde sahneye çıkma gibi hayatları boyunca
unutamayacakları bir deneyim kazanmışlardır.
Bu süreçte eşleri ve çocuklarıyla sahneledikleri
oyunlarında birbirleri arasındaki iletişim de güçlenmiş
olup aile içi iletişime de katkı sağlamıştır. "Sabah
Tarlada, Akşam Sahnede" projesi geniş kitlelere
ulaşarak sadece Yaraşlı kadınlara değil projeyi
izleyen, haberdar olan tüm kadınlara dokunmuştur.
Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal hayata
katılmalarını sağlamak açısından önemli bir fayda
sağlamaktadır. Ayrıca Yaraş Mahallesi’nin de geniş bir
kitle tarafından duyulmasını da sağlamıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
“Sabah Tarlada, Akşam Sahnede” adlı projemiz,
Menteşe Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
yer alan “Gençlerin ve kadınların sosyal ve fiziksel
gelişimine katkıda bulunmak.”, “Tiyatro faaliyetlerini
ilçemiz içerisinde desteklemek ve tiyatro oyunlarının
sahnelenmesini sağlamak.” hedeflerine ve
Belediyemizin “Kadın girişimcilerin desteklenmesi,
kadının statüsünün geliştirilmesi” ilkelerine uygun
olarak hareket edilerek gerçekleştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı Menteşe Belediyesi öz kaynakları
tarafından karşılanmaktadır. Yaklaşık bütçe toplam
5.000 TL’dir.
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Sosyal Sorumluluk
Merkezefendi
Belediyesi

Engelsiz Yaşam Merkezi

PROJE ORTAKLARI
Merkezefendi Belediyesi
PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI
Merkezefendi Belediyesi olarak hem engelli
vatandaşlarımıza hem de ailelerine sosyal yaşam
alanı sunmak, engelli vatandaşların kolaylıkla
kullanımına ayrılmış güzel vakit geçirebilecekleri,
ihtiyaç duydukları sosyokültürel ve sağlık
hizmetlerine kolaylıkla erişebilecekleri, kuaförlük,
mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda
reyonu, el işi, ahşap boyama, tekstil ve müzik gibi
birçok mesleki eğitim merkezi sayesinde toplumsal
yaşama tam katılım sağlayarak onların çalışan,
kazanan ve kendilerine yeten bireyler olmaları ve
engelli bireylerin ruhsal yapısında meydana gelen
travmaların merkezimizde psikologlar ve alanında
uzman danışmanlar tarafından tedavi edilmesi ve
giderilemeyen engellilik durumunun birey, ailesi ve
toplum tarafından normalleştirilmesi hedeflenmiştir.
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Projenin başlama ve bitiş tarihleri 2017-2018
yılları arasındadır. Engelsiz Yaşam Merkezi
projemizin bulunduğu arsanın temini ile işe
başlanmıştır. Maliye hazinesi adına kayıtlı iken
Belediyemiz adına tahsisi sağlanmıştır. Arsa
içerisinde mevcutta bulunan bina daha önce
yurt binası olarak kullanılmaktaydı. Bu nedenle
aynı zamanda projenin kapsamı bir dönüşüm
projesi olarak da nitelendirilebilir. Mevcut
binanın rölöveleri çıkartılarak, engelsiz yaşam
merkezine yönelik öncelikle ihtiyaç programı
oluşturulmuştur. Söz konusu ihtiyaç programını
oluşturabilmek için Türkiye’nin çeşitli illerinde
belediyeler tarafından gerçekleştirilmiş engellilere
yönelik sosyal tesisler yerine gidilerek ve yetkili
kişilerle de görüşmeler sağlanarak, gerekli bilgiler
edinilmiştir. İhtiyaç programına göre Etüt Proje
birimimizdeki mimarlar tarafından bina projesi
amacına uygun olarak yeniden tasarlanmıştır.
Proje tamamlandıktan sonra uygulanabilmesi
amacıyla yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın
ve ailelerinin vakit geçirebileceği bir merkez
oluşturulması sağlanarak İlçemizde engellilere
özgü bir alan tasarlanmıştır. Sosyal dışlanma riski
yaşayan engellilere mesleki rehabilitasyon imkânı
sunulmuştur.
Engelli bireylerin diğer tüm bireylerle aynı
koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi
çevrenin onlar için de ulaşılabilir biçimde
planlanması, tasarlanması ve uygulanmasıyla
gerçekleşeceğinden bu proje ile engelli bireylerin
kent yaşamından faydalanmaları sağlanmıştır.

Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımının
sağlanması, onların çalışan, kazanan ve
kendilerine yeten bireyler olmaları, engelli
bireylerin ruhsal yapısında meydana gelen
travmaların tedavi edilmesi ve giderilemeyen
engellilik durumunun birey, ailesi ve toplum
tarafından normalleştirilmesi hedeflenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
3.000 m² arazi üzerinde 4 kat olarak yükselen
yeni hizmet binası 2.500 m² kapalı alana sahiptir.
Dikdörtgen biçiminde konumlanan 4 katlı blok,
peyzaj ögeleri ile zenginleştirilmiş, engelli
vatandaşların kolaylıkla kullanımına ayrılmış bir
yaşam alanı olarak planlanmıştır.
Bina cephesinde sıcak renklerin kullanıldığı
tuğla ve alüminyum ile zenginleştirildiği
modern bir cephe anlayışı ile tasarlanmıştır.
Yapının her katı birbiriyle alakalı fakat farklı
işlevlerle donatılmıştır. Bodrum katta
engellilere uygun spor salonu ve çok amaçlı
salon bulunmaktadır. Zemin katta yönetim
ve rehabilitasyon alanları, veli bekleme ve
sosyalleşme alanları ve kreş bulunmaktadır. 1.
katta 15 farklı atölye çalışmasına hitap edecek
20 tane derslik bulunmaktadır. En üst katta
ise sıcak mutfak, dernek, prova odaları ve
kütüphane bulunmaktadır. Engelli vatandaşlar
için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliğini
taşıyan yaşam merkezinde kuaförlük, mobilyacılık,
otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el
işi, ahşap boyama, tekstil ve müzik gibi birçok
mesleki eğitim merkezi ve sosyalleşme alanı
bulunmaktadır. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde
psikiyatri uzmanları ve danışmanlar görev
yapacaktır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
1.972.000 TL

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Mudanya
Belediyesi

Uğur Böceği

Proje kapsamında yenidoğan, İlçe nüfusuna dahil
olan her bebeğin eşit şartlarda hayata başlaması
adına çalışmalar yürütmekteyiz. Doğumdan
ölüme her an ilçe sakinlerinin yanında olan bir
belediyecilik anlayışla sürdürülen çalışmaların en
somut örneği “Uğur Böceği Evi Sağlık Projesi”dir.
Proje kapsamında gebe kadınların ve bebeklerinin
doğum öncesi ve sonrasında sağlık taramaları ile
bakımları yapılarak, bebek dünyaya geldiğinde
“Hoş Geldin Bebek! Yaşama Sırası Sende”
diyoruz. Mudanya’ya uğur getiren bebeklerimizin
mutlu bir hayata “Merhaba!” demelerine katkı
sağlıyoruz. Ayrıca Mudanya’da dünyaya gelen uğur
böceklerine ilk beşiklerini hediye ederek, ailelerin
mutluluklarını paylaşıyoruz. Belediye atölyesinde
üretilen beşik ve içinde bezinden zıbınına, bebek
şampuanından ateş ölçerine kadar annelerin
ihtiyaç duyacağı her türlü malzemenin bulunduğu
hediye paketlerini, çiçeği burnunda ebeveynlere
teslim ediyoruz.
PROJE ORTAKLARI
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PROJENİN AMACI
• Randevu sistemi ile evlere gidilerek enjeksiyon,
sonda ve serum takımı, pansuman hizmetlerinin
yerinde uygulanması,
• Sağlık biriminde bulunan personel ile gelen
hastalara birim içinde iğne, pansuman, şeker ve
tansiyon ölçümü hizmeti verilmesi,
• Randevu sistemi ile yatalak, ağır hastalığı olan
vatandaşlara hasta nakil aracımız ile hastaneye
naklinde ve evine geri getirilmesinde yardımcı
olunması,
• Hastaneye ulaşım sağlayamayan yaşlı,
engelli ihtiyaç sahibi vatandaşların araçlar
ile hastaneye nakli ve evine getirilmesini
sağlıyoruz.
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PROJE SÜRECİ
Sağlık birimi personelimiz ile ilçe genelinde
gerçekleştirdiğimiz tespit çalışmaları sonrasında
randevu sistemi ile plan ve program içerisinde

ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerde
eksiklikler tespit ediliyor.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
• Belediye ve vatandaşlar arasında köprü
kurularak kaliteli hizmetin sağlanması,
• Verdiğimiz sağlık hizmeti desteğiyle hastaneye
nakillerde ve ulaşımda hem ihtiyaç sahibi olan
kişilerin ulaşımının ücretsiz sağlanmasına hem
de yatalak, ağır hastalığı olan vatandaşların
konforlu, steril ve güler yüzlü çalışanlar
eşliğinde sağlık hizmeti alabilmelerini
sağlamak,
• Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta
yatağı, walker, baston vb. temini, sosyal
elamanların tespiti ve bireysel başvuru ile
belirlenen uygun kişilerin ihtiyaçlarının
giderilmesi Uğur Böceği projesi kapsamında
‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek vatandaşlarımızın
mutlu günlerinde yanında olduğumuzun
hissettirilmesi, projenin sonuçları arasında
sayılabilir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje finansmanı sadece Mudanya Belediyesi
tarafından karşılanmakta ve haricen bir mali
yardım alınmamaktadır.

www.skb.gov.tr

233

Sosyal Sorumluluk
Nilüfer
Belediyesi

Bisikletli Kartallar

#GüvenveHuzuruSürdür

• Bisikletli Kartallar ile Nilüfer’deki cadde ve sokaklarda
yüz yüze diyalog ve hizmet sağlamak, ana caddeler
haricindeki bölge ve sokaklara ulaşarak devriye
faaliyetleri esnasında tespit edilen aksaklıkları ve
vatandaş taleplerini çözüme ulaştırmak,
• Engelli ve bisiklet yollarını işgal edenler için uyarı ve
önleyici olmak,
• Öğrenci gruplarına zabıta mesleğinin tanıtılması
ve gelecek nesillerin bu proje kapsamında
bilinçlendirilmesini sağlamak,
• Bisikletle okula, işe, gezmeye giden gruplara destek
sağlamak,
• Her yaştaki Nilüferli vatandaşların bisikletli sportif
faaliyetlere katılımını teşvik ederek daha sağlıklı bir
nesil oluşmasını sağlamak,
• Nilüfer’de daha güvenli ve huzurlu vatandaşlık bilinci
oluşturmak, birlikte yönetimin, huzur ortamının,
güven ortamının oluşmasında mobilize Bisiklet
Kartalları ile vatandaşlar arasındaki diyalog ortamının
arttırılması amaçlanmaktadır.
PROJENİN AMACI
Nilüfer Bisikletli Kartallar #GüvenveHuzuruSürdür
projesi kapsamında;
• Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül
ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile Nilüfer
halkına (tüm yaş gruplarına) kentte güven ve huzur
bilincinin kazandırılması için gerekli olan koruyucuönleyici etkinliklerde bulunmak, Nilüfer’de sporu bir
yaşam biçimi haline getirerek, yapılan işin Nilüfer’de
160 km’yi bulan yollarıyla bisiklet kullanımını
özendirmek, yaşam boyu spor kültürünü, çevreye
duyarlılığı, huzuru etkin kılmak için çalışma
yürütmek,
• Trafik yoğunluğundan kaynaklanan çevre kirliliğine
ve karbon salınımının azaltılması amacıyla bisiklet
kullanımını özendirmek için örnek olmak,
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PROJENİN ORTAKLARI
“Güvenli Kent, Huzur Kenti Nilüfer” sloganıyla hareket
eden Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Bisikletli Kartallar timi
çalışmalarını; Nilüfer Zabıta Müdürlüğü, Nilüfer Engelsiz
Erişim Birimi, Nilüfer Bizim Ev, Nilüfer Kaymakamlığı,
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi
ve Nilüfer Belediyespor Kulübü ile iş birliği içerisinde
gerçekleştirmektedir.
PROJE SÜRECİ
Nilüferli vatandaşların sağlıklı ve mutlu bir kentte
yaşaması aidiyetinin oluşması için kültürel bilinçlilik
anlayışı ile Nilüfer Bisikletli Kartallar projesi kapsamında
zabıta timi kurulmuştur.
Dünyanın birçok şehrinde hava kalitesi kötüleşmektedir.
Diyabetli kişilerin yaklaşık üçte ikisi kentsel bölgelerde
yaşamaktadır. Kentte yaşayan vatandaşlarımız
kırsal kesimlerde yaşayanlardan daha yüksek stres

seviyelerine sahiptir. Kentsel alanlarda yaşayan
vatandaşlarımızın çoğunluğuyla, şehirlerin halk
sağlığını korumak için daha iyi bir iş yapma yükümlüğü,
sorumluluğu ile kurulan Bisikletli Kartallar Zabıta Timi,
aynı zamanda kentte yol hakkı paylaşımını da adil ve
eşit hale getirmenin çabası içinde olmaktadır. Düşük
karbonlu ve sürdürülebilir kentsel yaşam modellerinin
ve güvenli kent için vatandaş-zabıta diyalog iletişimi
modelinin de öncülüğü Belediyemizce yapılmış oldu.
Nilüfer Belediyesi temel sosyal ve kültürel değişimin
gerekli olduğu stratejisiyle ürettiği projelerde temel
olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması, vatandaşın
sağlıklı bir kentte yaşaması, daha fazla spor, obezitenin
önlenmesi, rahat, tüm canlı yaşamına ve haklarına
saygılı, insan merkezli bir anlayışla hareket etmektedir.
Nilüfer Bisikletli Kartallar Timi oluşturulurken, Nilüfer
kentinde şehir sağlığı ve sağlıklı iletişim, sürdürülebilir,
paylaşılabilir hakların savunulması, haksızlıkların
önlenmesi için gerekenlerin yapılmasında kolaylaştırıcı
model olması da hedeflenmiştir.
2025 yılına kadar karbon nötr olma kararlılığının bir
parçası olarak Nilüfer ilçesinde, sağlıklı ve çevre dostu
olmanın mümkün olduğu kamusal bir sağlık ve güvenli
kent sürdürülebilirliği olacaktır.
Bisikletli Kartallar Zabıta Timi, 2017 yılında 4 bisikletli
etkinlik yaparak, zihinsel ve fiziksel sağlığa özen
gösterilmesi ve günlük yaşam olanakları içinde
okullar, iş yerleri ve diğerleriyle sağlıklı yaşam tarzları
oluşturmak için ortak çalışmalarda bulunmaktadır.
Toplam 4 ortaokul, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf
düzeyinde 142 öğrenci için okuldan eve etkinlikleri için
kolaylaştırıcı, öncü destek görevini görmüştür.
2017-2018 öğretim yılında toplam 14 okulda 2.480
öğrenciye zabıta mesleğinin tanıtımı, bisikletli kartallar
projesinin kültürel yaklaşımı, geleceğin sürdürülebilirliği
konularında detaylı seminerler düzenlenmiştir.
2016 yılı Nisan ayında oluşturulan Bisikletli Kartallar
projesi ile aynı yıl 3.817 aracın yaya, engelli, bisiklet yolu
işgallerine karşı uyarı ve caydırıcı önlemler alınmıştır.
Hedef her yıl bu sayının %20 oranında azaltılması
için eğitim ve kültürel bilinç oluşturma etkinliklerini
yapmaktır. Bu oran 2017 yılında 2.857 araç için işlem
yapılmak suretiyle, %20’lik azaltma hedefine ulaşılmış ve
hedefin üzerinde başarı sağlanmıştır.
2017 yılında 348 iyileştirici faaliyet ve önlemler alınarak
yaya güvenliği, bisikletli geçişlerin iyileştirilmesi gibi

düzenleyici onarımlar yapılmıştır.
Yol hakkını paylaşmayı öğrenmek ve bu konuda bilinç
oluşturmak stratejik, sürdürülebilir hedeflerimiz
arasındadır.
Aynı zamanda görüntü kirliliği önleme çalışmaları da
yapılmaktadır. Nilüfer Belediyesi sınırları dahilinde izinsiz
olarak asılan ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren afişler
ve tabelalar toplanarak asanlar hakkında gerekli yasal
işlemler uygulanmaktadır. Kurulduğu 2016 yılı Nisan
ayından bugüne kadar 1.322 afiş toplanmış ve asanlar
hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
Zabıta teşkilatının kuruluşunun 191. yılı kutlamaları
kapsamında Bisikletli Kartallar Anıtkabir’e bisikletleriyle
ziyarete gitmiş ve Atamızın huzurunda bulunmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Nilüfer Bisikletli Kartallar projesi kapsamında
zabıta timlerince, Nilüfer’de yaşayan her yaştaki
vatandaşın fiziksel ve ruhsal bakımdan daha sağlıklı
olmasına ve birçok sosyal değerin oluşmasına katkıda
bulunulmaktadır. Proje kapsamında çocuklar, gençler,
orta yaşlılar ve olgun yaşlılar hem daha sağlıklı olmak
adına hem de kentine sahip çıkma bilinciyle bisikletli
zabıta timleriyle iletişimi öğrenmekte, sağlıklı ve güvenli
kent Nilüfer için birlikte sosyalleşme sağlanmaktadır.
2016 yılından bu yana Nilüfer Bisikletli Kartallar Timi
eğitim ve etkinliklerinin hem etkinlik sayısı hem de
katılım sayısı yıldan yıla artış göstermektedir. 2016 yılında
gerçekleştirilen eğitimlere 1048 öğrencinin katıldığı, bu
sayının 2017 yılında 2480 olarak arttığı görülmektedir.
142 öğrencinin okuldan eve, evden okula bisikletle gidiş
gelişi için öncü ve kolaylaştırıcı olunmuş, bu etkinlikler
4 farklı okulda okulların açıldığı ve kapandığı dönemler
olmak üzere düzenlenmiştir. Okullardaki öğrencileri
sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla tanıtım broşürleri,
kalem, defter, kask, bisiklet gibi ödüller verilmiştir.
www.skb.gov.tr
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Nilüfer Bisikletli Kartallar Projesi; Sağlıklı Kentler
Birliğinin “Toplumsal Katılım”, “Toplumdaki Sağlık
Seviyesini Artırmak” ve “Bölgeler arası eşitsizlikleri
azaltmak” “Güvenliğin sağlanması”, “Ulaşılabilirlik”
“ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bir projedir.
Ayrıca birliğin “Toplumun daha sağlıklı, sosyal olması
ve toplumsal rollerin daha iyi yerine getirilebilmesi”
stratejik hedefini de güçlendirmek amaç olmuştur. Bu
hedef doğrultusunda; sağlık, eğitim ve sosyal açıdan
vatandaşlar arasında güvenlik birimleriyle diyalog
ortamının oluşması, birlikte yönetişim anlayışının
oluşması, vatandaşın haklarını bilmesi ve kentsel
aidiyet oluşması, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme
kapasitelerinin arttırılması ve güven duygusu
gereksinimlerine yanıt verilmesi sağlanmaktadır.
Nilüfer Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak
Birliğin kurulma amacına uygun stratejik hedeflere
2015-2019 Stratejik Planı’nda yer vermiştir. Nilüfer
Bisikletli Kartallar Projesi Nilüfer Belediyesi Stratejik
Planı’nda bulunan “Toplumsal Gelişim”, “Toplum Refahı
ve Güvenliği” ana amacı altında bulunan hedeflerine
uygun olarak dizayn edilmiştir. Toplumsal Gelişim ana
stratejik amacının altındaki “Nilüfer'in yaşam boyu
kentsel aidiyet, güven ve kentsel huzurun içselleştirildiği
bir sağlıklı kent olmasını sağlamak”, “Nilüfer’de
yaşayanların paylaşılabilir haklarının ve kentsel
ulaşılabilirlik sorunlarının saptanması, giderilmesi,
sosyal-kültürel-sağlık uygulama ve eğitimlerinin
yapılması sonucunda bilinç düzeyi yüksek bir kent
ortamı yaratılmasını sağlamak” ve “Nilüfer’de sosyal
risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden
yararlanmalarını, toplumsal yaşama dâhil olmalarını
sağlayacak çalışmalarda bulunarak; bir arada ve eşit
yaşam koşullarına sahip olmak için farkındalıklarımızı ve
değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler üretmek”
hedefleri altında gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda proje “Sağlıklı Kent” olma adına stratejik
plandaki birçok hedefi besleyen bir projedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje için gerekli finansman Nilüfer Belediyesi
kaynakları tarafından karşılanmıştır. Nilüfer
Bisikletli Kartallar Projesi kapsamında yapılan
harcamalar, engelli bisiklet alımları, kıyafetler, bisiklet
donanımları, organizasyon giderleri, tanıtıcı materyal
giderleri olmak üzere toplamda 25.000 TL olarak
gerçekleşmiştir.
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Sosyal Sorumluluk
Sağlıklı Kentler İçin Yenilikçi
Yaklaşımlar: Nilüfer İnovasyon
Merkezi

Nilüfer
Belediyesi

NİLÜFER BELEDİYESİ
“SAĞLIKLI KENTLER İÇİN YENİLİKÇİ TASARIMLAR
NİLÜFER İNOVASYON MERKEZİ”
SOSYAL SORUMLULUK

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2018

YENİLİKÇİLİK VE SAĞLIKLI KENTLER

AKTİF VATANDAŞLIK

Sağlıklı
bir
kente
ulaşmanın
en
önemli
basamaklarından biri vatandaş katılımını sağlayarak
ve sosyal sorumluluk bilincine vararak gerek
dezavantajlı gruplara yönelik gerek kadın ve
çocuklarımıza yönelik projelerle fark yaratmak, aktif
vatandaşlık bilinci geliştirmek ve bunu sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler temeline oturtmaktır.

Nilüfer Belediyesi kurulduğu günden bugüne birbirinden değerli katılımcılık projeleri ile
aktif vatandaşlığa vurgu yapmıştır. Bunun son örneği ise sosyal inovasyon temelinde aktif
vatandaşlığı yenilikçi hizmetlerle buluşturan Nilüfer İnovasyon Merkezi’dir.

TÜM YAŞ GRUPLARIYLA SAĞLIKLI BİR GELECEK
Sağlıklı ve mutlu bir kent oluşturulmasına yönelik
yapılan bu dönüşüm çalışmasının vatandaşlarımızın
aktif katılımıyla yapılması tatminiyet ve aidiyet
duygularının geliştirilmesini sağlamakta daha mutlu
bir Nilüfer’e giden yolda çalışmalarımızı değerli
kılmaktadır. İnovasyon merkezimize gelen tüm yaş
gruplarından vatandaşlarımız kentimize yönelik
fikirlerini ve projelerini bizlerle paylaşmakta ve sağlıklı
bir geleceğe yönelik projelerini bizlerin desteğiyle
yürütmektedir.

SAĞLIKLI GENÇLER, SAĞLIKLI FİKİRLER,
SAĞLIKLI GELECEK
İnovasyon Merkezimiz gençlerle olan
çalışmalarına büyük önem vermektedir.
Gençlerin
sosyal
inovasyon,
sosyal
girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleri,
yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirilmekte,
verilen eğitim ve çalıştaylarla gençlerimize
çağımızın gereklerine uygun, nitelikli ve
yaratıcı çözümler geliştirmeleri konusunda
destek olunmaktadır.

Proje Bütçesi ve Finansman:
900.000 TL
(Nilüfer Belediyesi Kaynakları)

Proje Mülkiyeti
Nilüfer Belediyesi

PROJENİN AMACI
Sağlıklı bir kente ulaşmanın en önemli
basamaklarından biri vatandaş katılımını sağlayarak ve
sosyal sorumluluk bilincine vararak gerek dezavantajlı
gruplara yönelik gerek kadın ve çocuklarımıza yönelik
projelerle fark yaratmak, aktif vatandaşlık bilincini
geliştirmek ve bunu sağlık hizmetleri ve sosyal
hizmetler temeline oturtmaktır. Nilüfer Belediyesi
kurulduğu günden bugüne birbirinden değerli
katılımcılık projeleri ile aktif vatandaşlığa vurgu
yapmıştır. Bunun son örneği ise aktif vatandaşlığı
yenilikçi hizmetlerle buluşturan Nilüfer İnovasyon
Merkezidir.
Nilüfer İnovasyon Merkezi yenilikçi belediye
hizmetlerini katılımcılıkla geliştiren bir birim olarak
ön plana çıkmaktadır. Toplumun inovasyon algısını
yükselterek belediye hizmetlerinde yenilikçiliği ilke

edinen Merkezimiz sağlıklı bir kent oluşturma yolunda
sosyal sorumluluk çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır.
Toplumun ihtiyaçlarını en iyi bilen toplumun kendisidir
düşüncesinden yola çıkılarak vatandaşlarımızın
yenilikçi fikirlerinin belediye hizmetlerinde hayat
bulmasını sağlamak Nilüfer İnovasyon Merkezinin
öncelikli amacıdır. Çocuklardan akademisyenlere,
özel sektörden sivil topluma, mahalle komitelerinden
gençlere birçok paydaş grupları ile çalışan
Merkezimiz düzenlediği atölyeler, eğitimler,
çalıştaylar ile sosyal inovasyon başta olmak üzere
yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda toplumumuzun
algısının yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.
Vatandaşlarımızdan gelen yenilikçi hizmet fikirleri
İnovasyon Merkezimiz tarafından değerlendirilerek
Başkan ve Başkan Yardımcılarımızdan oluşan
İnovasyon Kurulu’na sunulmakta, yenilikçi hizmet
fikirleri, fikrin sahibi olan vatandaşlarımızla birlikte
projeye dönüştürülmekte ve uygulanmaktadır. Sağlıklı
ve mutlu bir kent oluşturulmasına yönelik yapılan
bu dönüşüm çalışmasının vatandaşlarımızın aktif
katılımıyla yapılması sosyal tatmin sağlama ve aidiyet
duygularının geliştirilmesini olanaklı hale getirip
daha mutlu bir Nilüfer’e giden yolda çalışmalarımızı
değerli kılmaktadır. İnovasyon Merkezimize gelen
tüm yaş gruplarından vatandaşlarımız kentimize
yönelik fikirlerini ve projelerini bizlerle paylaşmakta ve
geleceğe yönelik projelerini tarafımıza sunmaktadır.
İnovasyon Kurulu tarafından kabul gören projeler
çalışmalarına başlamış, aktif vatandaşlık, sağlıklı
yaşlanma, sosyal bütünleşme, çocuklar için daha
iyi çevreler konularını da kapsayan birçok yeni proje
çalışmaları olgunlaşmıştır.
İnovasyon Merkezimiz gençlerle olan çalışmalarına
büyük önem vermektedir. Gençlerin sosyal inovasyon,
sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleri,
yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirilmekte, verilen
eğitim ve çalıştaylarla gençlerimize çağımızın
gereklerine uygun, nitelikli ve yaratıcı çözümler
geliştirmeleri konusunda destek olunmaktadır.
Gençlerin fikirleri, vizyonları ve öngörüleri bizler
www.skb.gov.tr
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için çok değerlidir. Bu fikirlerin yenilikçi projelere
dönüştürülmesi konusunda İnovasyon Merkezimiz
gençlik çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.
Vatandaşlarımızın katılımıyla geliştirdiğimiz
projeler gitgide yaygınlaşmakta, ulusal düzeyden
uluslararası düzeye geçerek her geçen gün sınırlarını
genişletmekte, binlerce kişiye ulaşmaktadır.
PROJENİN ORTAKLARI
Projemiz Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülmekte
olup, projemiz kapsamında birçok farklı paydaş
gruplarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.
Bugüne dek onlarca sivil toplum örgütü, özel sektör
temsilcileri, akademisyenler, gençler, çocuklar,
yetişkinler, kadınlar ve azınlık gruplarla çalışılmıştır.
Ayrıca Nilüfer İnovasyon Merkezinin çalışmalarına
yön vermek, dışarıdan bir bakış açısı sunmak ve
yıllık stratejiler geliştirmemize ve odak konular
belirlememize destek olmak amacıyla özel sektör
ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan bir
‘Danışma Kurulu’ bulunmaktadır.
PROJE SÜRECİ
Projemiz, Belediyemizin önemli katılımcılık
projelerinden biri olup, daha sağlıklı, mutlu ve
geleceğe dönük bir kent oluşturma amacıyla
başlatılmıştır.
İnovasyon Merkezimiz ülkemizin inovasyon
indeksinde en üst sıralarda yer alan Sabancı
Üniversitesi danışmanlığında kurulmuştur. Sabancı
Üniversitesi tarafından geliştirilen ICAT (Innovation
Capacity Assesment Tool) yöntemiyle 4 ana
boyutta 40 kriterden Belediyemizin mevcut durum
analizi yapılmış, çıkan sonuçlar doğrultusunda
Belediyemizde inovasyon süreci başlatılmıştır.
Daha sağlıklı, mutlu, yenilikçi ve aktif vatandaşlık
bilinci taşıyan bir kent olma yolunda Mayıs 2016’da
başlatılan bu süreç halen devam etmektedir.
Nilüfer İnovasyon Merkezinin öncelikli hedefi
sosyal inovasyon odağında toplumda yenilikçilik ve
yaratıcılık algısının yükseltilmesi ve vatandaşların
yenilikçi fikirlerinin belediye hizmetlerinde ön
plana alınması olduğundan çalışmalarımıza
paydaşlarımızı belirleyerek ve onlarla iletişim yolları
kurarak başlanılmıştır. Toplumun her kesimini ve
tüm yaş gruplarını dâhil etmek üzere birçok STK
ile görüşmeler yapılmış, özel sektörle bağlantılar
kurulmuş, akademisyenlerle görüşmeler yapılmıştır.
Yenilikçilik ve yaratıcılık konulu birçok eğitim
verilmiş bu noktada özellikle gençlerin vizyonu
genişletilmeye çalışılmış, fikirleri desteklenmiştir.
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Sağlıklı ve mutlu bir kentin anahtarı aktif vatandaşlık
ve katılımcılıktır ilkesiyle yürütülen çalışmalarımız,
kurumsal inovasyon sürecinin tamamlanmasıyla
Belediyemiz geneline yayılmış, Belediyemiz
çalışanları da sürece dâhil edilerek, çalışmalarımıza
kurumsal aidiyet çalışmaları da eklenmiştir.
Verdiğimiz eğitimler ve hazırladığımız çalıştaylar
dışında, vatandaşlarımızla olan çalışmalarımız
fikirlerin bize ulaşması ve değerlendirilmesi ile
başlamaktadır. Vatandaşlarımız yenilikçi fikirlerini
farklı iletişim kanalları (web sitesi, telefon, çağrı
merkezi, hizmet masaları, istek öneri sistemi, yüz
yüze görüşme vb.) ile bize ulaştırabilmektedirler.
Bize ulaşan her fikre 8 saat içerisinde dönüş
yapılmakta ve vatandaşa randevu verilerek yüz
yüze görüşme için İnovasyon Merkezimize davet
edilmektedir. Yapılan görüşmede vatandaşımızdan
fikrin projeye dönüştürülebilmesi açısından ayrıntılı
bilgi alınmaktadır. Ardından projenin inovatif
olup olmadığı, merkezimizce tanımlanmış olan
kriterler ("kentte ve ülkede yeni mi?", etkisi,
fonlanabilirliği, fayda-maliyet analizi vb.) aracılığıyla
değerlendirilmekte, eğer fikir yenilikçi bir fikirse
inovasyon kurulumuza götürülmektedir. Başkan
ve Başkan Yardımcılarımızdan oluşan İnovasyon
Kurulumuzda da fikir değerlendirildikten sonra
uygulanıp uygulanamayacağı kararı verilmekte
ve sonrasında vatandaşımıza geri bildirim
yapılmaktadır. Bütçe yetersizliği veya uygun
koşulların olmaması gibi nedenlerle an itibariyle
uygulanamayacak olan projeler, uygun bir fon
bulunduğunda veya uygun şartlar oluştuğunda
uygulanmak üzere merkezimiz proje havuzunda
beklemeye alınmaktadır. Tüm bu süreç merkezimiz
tarafından yürütülürken her fikrin değerli olduğu
ve her kesime hitap eden bir Belediye olduğumuz
göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet
gösterilmektedir.
Nilüfer İnovasyon Merkezi ayrıca Belediyemizin
tüm projelerinin yenilikçi projeler haline getirildiği
ve birçok farklı kuruma fon başvuruları yapılarak
projelerimizin fonlandığı birimdir. Dolayısıyla
vatandaşlarımızdan gelen yenilikçi fikirler uygun
bütçe bulunamadığı takdirde dış kaynaklardan
da fonlanabilmektedirler. Merkezimiz tarafından
STK’lere ve vatandaşlarımıza yönelik proje yazma
eğitimleri de düzenlenmektedir. Sağlıklı bir kent
olma yolunda yenilikçi projelerin geliştirildiği bu
eğitimler yaygın eğitim metotları aracılığıyla çalıştay
şeklinde verilmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
İnovasyon Merkezimiz açılmış olduğu Mayıs 2016’dan
bu yana aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.
Bugüne dek gerçekleştirilen 43 etkinliğimize 693
vatandaşımız katılım göstermiş, Merkezimize
vatandaşlarımızdan 113 yenilikçi proje fikri gelmiştir.
Merkezimizin faaliyete geçtiği 2016 yılından 2017
yılına kadar yapılan anket sonuçlarına göre yenilikçi
hizmetlerden memnuniyet oranı %78 den %81’e
yükselmiştir.
Merkezimizle kentimizde sağlam iş birliklerinin
yolu açılmış, kamu-özel sektör ve sivil toplum iş
birliği oranı yükselmiştir. Sağlıklı çözümler üretme
adına Merkezimiz vatandaş katılımını en üst düzeye
çıkararak kentimizde aktif vatandaşlık bilinci
yerleştirmiş olup, Merkezimize ulaşan 113 yenilikçi
fikir bunun göstergesidir.
Merkezimizce geliştirilen proje fikirleri sosyal
bütünleşme, sağlıklı yaşlanma, aktif vatandaşlık,
sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler, enerji verimliliği,
ulaşım teknolojileri, turizm, sağlık bilinci, çocukların,
gençlerin, kadınların, yaşlıların ve engellilerin
sorunlarına duyarlılık gibi çok çeşitli konularda olup,
vatandaşlardan gelen fikirler doğrultusunda farklılık
göstermektedir.
Nilüfer İnovasyon Merkezi projemiz birçok platformda
ses getirmiş, kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl
geçmiş olmasına rağmen Altın Karınca Belediyecilik
Ödülleri’nde ödül almış ve ardından Avrupa Birliği
Sürdürülebilir Şehirler Platformu tarafından verilen
Dönüştürücü Eylem Ödülü’ne (Transformative Action
Award) layık görülmüştür. 2017 yılında verilmeye
başlanılan Dönüştürücü Eylem Ödülü’nde Belediyemiz,
Nilüfer İnovasyon Merkezi, Mahalle Komiteleri ve
Enerji Kooperatifi projelerinin yer aldığı katılımcılık
projelerimizle yarışmaya katılan 35 Avrupa şehri
arasında birinci olarak ödülün sahibi olmuştur.

en üst düzeye çıkarmayı taahhüt etmektedir.” ibaresi
yer almaktadır. Nilüfer İnovasyon Merkezi bu vizyon ve
hedefe hizmet eden bir merkez olarak, ürettiği yenilikçi
yaklaşımlarla ve projelerle sağlıklı ve mutlu bir kent
olma yolunda Belediyemizi desteklemektedir.
Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 Stratejik Planı’nın
Stratejik Amaç 1 bölümünde ise “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 Hareketi'nin sonucunda,
sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından
daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını
sağlamak.” ibaresi yer almaktadır. Nilüfer İnovasyon
Merkezinin amaçları ve çalışma şekli bu amaç ile
birebir uyum göstermektedir. Tüm vatandaşların
yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler
yaratmak gerek Nilüfer Belediyesinin gerekse Nilüfer
İnovasyon Merkezinin öncelikli hedefidir. Herkese
eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık,
ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı
çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek Nilüfer
İnovasyon Merkezinde vatandaşın katılımı sağlanarak
geliştirilen projelerin içerdiği konuları belirtmektedir.
Vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik, fiziksel,
kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam
koşullarına sahip olmasını sağlamak ancak vatandaş
katılımı odaklı yenilikçi projeler geliştirilmesi ile
mümkün olacağından, Nilüfer İnovasyon Merkezinin
hizmet yaklaşımı, iş süreçleri, inovatif ve katılımcı
uygulamaları, Sağlıklı Kentler Birliği Stratejik Planıyla
tam anlamıyla aynı doğrultuda hareket etmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Projemizin tamamı Nilüfer Belediyesi öz kaynakları ile
finanse edilmiş olup yaklaşık bütçesi 900.000 TL’dir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Nilüfer Belediyesi, Stratejik Planında “Hizmetlerinde
sürdürebilir ve yenilikçi yaklaşımlarıyla uluslararası
düzeyde örnek ve lider yerel yönetim olmayı” vizyonu
olarak belirlemiştir. Ayrıca “Tüm hizmet, süreç,
yönetim ve iş modellerinde yenilikçiliğe odaklanarak,
uygun ve çevreci teknolojik çözümlerle destekleyerek
ve paydaşların yenilikçi hizmetler ve çözümler
geliştirme süreçlerine aktif katılımını hedefleyerek,
kurumsal performansı ve toplum için üretilen faydayı
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Ordu
Büyükşehir Belediyesi

El Emeği Çarşısı

El Emeği Çarşısı’nda ürün satışı yapan bayanlardan
herhangi bir ücret alınmamaktadır. Elektrik, su, temizlik,
güvenlik, ısınma, barınma gibi giderler Büyükşehir
Belediyemizin bütçesinden karşılanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi
Kursları (ORMEK), Halk Eğitim Merkezleri (HEM),
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM).
PROJE SÜRECİ
Altınordu ilçemiz Süleyman Felek Caddesi No:38
üzerinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyemize
tahsis edilen iki katlı yapı, restore edilerek “El Emeği
Çarşısı” olarak hazırlanmış ve 24 Ekim 2017 tarihinde
hizmete açılmıştır.
Binanın giriş katında (110 m2) 20 adet stant, ürün
sahipleri için hazırlanmış olup üst kat (110 m2) lokal
tarzında sosyal, kültürel etkinlikler ve toplantılar
yapılabilecek şekilde salon, mutfak ve idari birim olarak
kullanılmaktadır.
24 Ekim 2017-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında,
15 günlük periyotlar halinde, 17 grupta, 252 bayan
stantlarımızda ürün satışı yapmıştır.
PROJENİN AMACI
Ordu’da ikamet eden, ekonomik açıdan dezavantajlı
hemşehrilerimizin 15 günlük periyotlar ile dönüşümlü
olarak El Emeği Çarşısı’ndan istifade etmesi; el
emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri imkanların
oluşturulması ve bunun sonucunda, satışlarından elde
ettikleri gelir ile aile bütçelerine katkıda bulunmaları;
özel nedenlerden dolayı çalışma imkanından mahrum
olanların, evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru
ürünlerini burada pazarlayabilmesi; meslek ve Sanat
Eğitimi Kursları (ORMEK) vasıtası ile eğitimlerle
desteklenen kursiyerlerin özellikle de ev hanımlarının
meslek sahibi olmaları; Ordu ve ilçelerinde yaşayan
vatandaşlarımızın, iş hayatının yoğunluğu nedeniyle
yapmaya zaman ayıramadıkları ve ihtiyaç duydukları
çeyizlik ve hediyelik ürünleri, El Emeği Çarşısı’ndan
uygun fiyatlar ile temin edebilmeleri hedeflenmektedir.
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SATIŞ YAPAN B AYANLARIN
EĞİTİM BİLGİLERİ
İlkokul

89

Ortaokul

19

Lise

127

Ön Lisans

8

Lisans

9

Toplam

252

SATIŞ YAPAN BAYANLARIN MESLEK
BİLGİLERİ
Ev Hanımı, Çalışmıyor

212

Emekli

25

Usta Öğretici

10

Öğrenci

5

Toplam

252

SATIŞ YAPAN B AYANLARIN
YAŞ BİLGİLERİ
18-20

11

20-30

48

30-40

62

40-50

87

50+

44

Toplam

252

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Kadınlarımız ve genç kızlarımız, evde ürettikleri ürünleri
satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Bazı kadınlar kazandıkları parayla çocuklarını okuturken,
bazıları ise ihtiyaçlarını gideriyor. Daha önce evde
ürettikleri ürünleri sipariş üzerine satarken şimdi ise
tezgâh başında satış gerçekleştiriyorlar.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendilerine sunduğu
hizmet ile hem daha fazla kazanıyor hem de düzenli
bir mekânda olmalarından dolayı büyük memnuniyet
yaşıyorlar.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Öncelikle bayan vatandaşlarımız, ORMEK vasıtasıyla el
sanatları eğitimlerine alınarak üretime teşvik edilecek
ve el emeği ürünler El Emeği Çarşısı vasıtasıyla satışa
sunulacaktır.
Altınordu ilçemizde 24 Ekim 2017’de açıldı. Öncelikle
ORMEK kurs merkezlerimizin yer aldığı Fatsa ve Ünye
ilçelerimizde, sonrasında diğer ilçelerimizde oluşacak
ihtiyaç ve talep doğrultusunda El Emeği Çarşısı sayısını
artırmak.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bütçe ve finansman giderleri Büyükşehir Belediyemizce
karşılanmaktadır. Bayanlardan hiçbir ücret talep
edilmemektedir.

EL EMEĞİ ÇARŞISI SÜREKLİ MALİYET
Sıra

Harcama Kalemleri

Aylık

Yıllık

Toplam Maliyet

1

Elektrik Faturası

250 TL

250 TL x12 Ay

3.000 TL

2

Su Faturası

250 TL

250 TL x12 Ay

3.000 TL

3

Telefon Faturası

40 TL

40TL x12 Ay

480 TL

4

İnternet Faturası

161 TL

161 TLx12 Ay

1.935 TL

5

Personel Maaşı

2.100 TL

2.100x12 Ay

25.200 TL

Toplam

33.615,00 TL

EL EMEĞİ ÇARŞISI KURULUM AŞAMASI YAKLAŞIK MALİYET
Sıra

Harcama Kalemleri

Aylık

Yıllık

Toplam Maliyet

1

Mobilya Alımı

30.000 TL

2

Masa ve Raf Alımı

28.500 TL

3

Perde Alımı

2.360 TL

4

Beyaz Eşya Alımı

6.550 TL

5

Mutfak Malzemesi

850 TL

6

Tabela Yapımı

6.125 TL
Toplam

74.385,00 TL

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Ordu
Büyükşehir Belediyesi

Yunus Emre Gençlik Kampı

gelişimlerine katkıda bulunmak bunun yanı sıra
gençlerimizin arkadaşlık duygusunu, sosyal yaşam
koşullarında ortak kullanım alanlarında “birlik”
içerisinde yaşamayı, paylaşmayı, gençlerimizin hayal
gücünü geliştirici, araştırmacı, ekip ruhu ile hareket
etmeyi ve gençlerimizin idealist, misyon ve vizyon
sahibi bilinçli nesiller olarak yetişmesini istediğimiz
ve tüm bu özellikleri gençlerimize aynı anda aynı
zamanda yaşatmayı hayal ederek çalışmalarımız
neticesinde Yunus Emre Kuruluş Gençlik Kampımızın
hayalimizde ve zihnimizde resmini çizmiş olduk. Her
dönem kampımızın etkinlik alanlarını geliştirerek
günümüze kadar getirdik.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ

PROJENİN AMACI
Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında;
gençlerimizin serbest zamanlarını milli ve manevi
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren
beyinler olarak kültürel ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmelerini sağlamak.
PROJE ORTAKLARI
Ordu İl Eğitim Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ
Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte gençlerimizin
maalesef teknolojiden doğru bir şekilde
faydalanamadığı, kültürümüzden, milli ve manevi
değerlerimizden uzaklaşan veya unutulan günümüz
çağında gençlerimizin zihinsel, fiziksel ve ruhsal
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Gençlerimize erken yaşlarda sportif, sosyal,
kültürel ve zihinsel faaliyetleri yaparken gönüllerini
sevgiyle donatıp onların ahlaklı birer fert olarak
yetişmelerine katkıda bulunmak, milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerini koruyan,
benimseyen ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini
seven daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak
geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunmak,
gençlere öz güven duygusu ve planlı yaşam
alışkanlığı kazanmaları konusunda destek olmak ve
gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik
çalışmalarda bulunup sağlıklı yaşama teşvik etmek.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Kamp kütüphanemizin genişletilmesi ve büyütülmesi
ile gençlerimizde uyandırmış olduğumuz
araştırmacılık ruhuna zengin kütüphanelerimizle
katkı sunmak. Kamp alanı içerisinde gençlerimizle
birlikte yapmış olduğumuz zihinsel ve fiziksel
etkinliklerimizi yağmur vb. nedenlerle kesintisini
engellemek ve zekâ oyunlarını (satranç, mangala vb.)
daha elverişli ve etkin hale getirebilmek amacıyla
kapalı etkinlik alanları inşa etmek. Kamp içi fiziksel,
zihinsel ve beceri oyunlarını zengin kılmak adına
macera parkurları ve paintball alanları oluşturmak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Bu proje Ordu Büyükşehir Belediyemizin öz kaynağı
ile hayata geçirilmiştir.
31 Temmuz-03 Eylül 2016: 610.400,00 TL
02 Temmuz-26 Ağustos 2017: 573.905,00 TL
18 Haziran-22 Temmuz 2018: 400.00,00 TL
Toplam: 1.584.305,00 TL

www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Pamukkale
Belediyesi

Türkiye’nin En Büyük ve Donanımlı
Semt Polikliniği

• Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlayarak insan sağlığına katkıda
bulunmak,
• Toplumun her kesimi için eşit ve kaliteli standartlarda
sağlık alanı yaratmak,
• Yenilikçi ve canlı bir kent için yeni istihdam alanları
yaratmak,
• Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi
oluşturmak,
• Kamusal alan kullanımını yaygınlaştırmak ve böylece
insan sağlığına önem veren bir kent meydana
getirmektir.
Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, Pamukkale
ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi’nde, 2.747 m2
büyüklüğünde bir alan üzerinde 9.775 m2 inşaat alanına
sahiptir. Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli İl Sağlık
Müdürlüğünün projesine uygun olarak 2 adet bodrum
kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluşan Pamukkale
Belediyesi Semt Polikliniği yapılmış olup bedelsiz olarak
25 yıllığına Denizli İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis
edilmiştir.
PROJENİN AMACI

PROJE ORTAKLARI

Denizli ilinin 343.290 nüfusu ile en büyük ilçesi
Pamukkale’dir. İl merkez nüfusunun yaklaşık 150.000’ine
hizmet vermesi öngörülen Dokuzkavaklar Mahallesi’nde
semt polikliniği açılmasının sağlık hizmetine ulaşım ve
erişimi olumlu etkileyeceği tespit edildiğinden bölgede
semt polikliniğine ihtiyaç duyulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Projenin amacı;
• Sadece Pamukkale ilçesi için değil Denizli ili sınırları
içinde de hizmet verecek kapasitede mini bir devlet
hastanesi niteliğindeki sağlık kompleksi oluşturarak
Denizli Devlet Hastanesinin yükünü azaltmak,
• Devlet Hastanesi istikametindeki trafiği rahatlatmak
ve yakın çevrede yürüme mesafesinde bir hastaneye
erişimi sağlayarak trafik, ekonomik maliyetler
açısından büyük avantaj oluşturmak,
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PROJE SÜRECİ
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden
sonra tüzel kişiliğini kazanan Pamukkale Belediyesi
kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra sağlık alanı
kapsamında büyük bir proje atılımında bulunmuştur.
Pamukkale Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve
2015/92 sayılı kararı ile Dokuzkavaklar Mahallesi, 3.170
ada, 1 No.lu parsele Semt Polikliniği ile Sağlık Bakanlığı
ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince
gerekli görülen diğer sağlık hizmetleri yapılabilmesi için
bina yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
75. maddesinin (d) bendine göre 25 yıl süre ile bedelsiz
olarak Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ve bu konuda
yapılacak protokole imza atmak üzere Pamukkale

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e yetki verilmesi
kabul edilmiştir.

Bakanlığına bağlı kuruluşların da yükünü hafiflettiği bir
aylık çalışma sürecinde hissedilebilir niteliktedir.

Sağlık Bakanlığı ve Denizli Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği, Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve Pamukkale Belediye Başkanlığı arasında
05.03.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır.

İlin sağlık yükünü hafifletmesi, trafik, hava kirliliği ve
maliyetler açısından da halka büyük avantaj sağlayan
fiziksel ve sosyal çevreyi destekleyen bir proje olduğunu
ispatlayan somut bir sonuçtur.

Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parsel
“ticaret alanı” olarak planlı iken Denizli Büyükşehir
Belediye Meclisinin 17.03.2015 tarih ve 260 sayılı kararı
ile “sağlık alanına” dönüştürülmüştür.

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek sosyal belediyecilik
anlayışında sağlık alanında erişilebilirliği ve büyüklüğü
itibari ile toplumun her kesimine hitap eden sağlık
stratejisini ön plana çıkaracak şekilde hizmet vermeyi
hedefleyen bir sağlık kompleksi oluşturulmuştur.

12.07.2016 tarihinde ihalesi yapılan Semt Polikliniği
Projesi 03.10.2016 tarihinde ilgili müteahhit firmaya yer
teslimi yapılarak çalışmalara başlanmış ve Pamukkale
Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
12.12.2016 tarih ve 29/43 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiş
olup; 02.03.2015 tarihli ve 2015/92 No.lu meclis
kararına istinaden bedelsiz olarak 25 yıllığına Denizli İl
Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmiş ve söz konusu
taşınmaz 16.05.2018 tarihinde tutanak ile Denizli İl Sağlık
Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ

Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinin, 08.06.2018
tarihinde büyük bir katılım ile açılışı yapılmış ve hizmet
vermeye başlamıştır.
Birçok branşta hizmet verecek olan Pamukkale
Belediyesi Semt Polikliniği içerisinde 20 poliklinik odası,
patoloji laboratuvarı, 400 metrekarelik fizik tedavi
ünitesi, aynı zamanda Denizli Devlet Hastanesinde
dahi olmayan fizik tedavi havuzu, 650 metrekarelik 30
cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi, mamografi, ultrason,
röntgen, BT, MR gibi kapsamlı görüntüleme hizmetleri,
toplantı salonu, çocuk ve yetişkin acil müşahede odaları,
sterilizasyon ünitesi ve laboratuvarlarıyla günlük yaklaşık
2 bin, yıllık yaklaşık 500 binin üzerinde hastaya hizmet
vermesi öngörülmektedir. Hastalar yataklı servis dışında
tüm işlemlerini burada halledebilmektedir. Bu sayede
Denizli Devlet Hastanesinin yükü de azalmıştır. İçerisinde
sedye asansörleri ve yürüyen merdivenleri bulunan
Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, son teknolojiye
uygun ve modern bir mimari yapı ile inşa edilmiştir.

Pamukkale Belediye Başkanlığı 2015-2019 Dönemi
Stratejik Planı’nda belirlenen amaç ve hedeflere göre;
5. Çevre ve Sağlık teması altında,
“Amaç 5: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir
çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi” olarak
belirlenmiştir.
Bu amaca bağlı olarak da;
“Hedef 5.2: Daha sağlıklı bir ilçede yaşama anlayışı
çerçevesinde halk sağlığının korunmasını ve
iyileştirilmesini desteklemek” olmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje bütçesi 21.262.000,00 TL olup, finansmanı
Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinin hizmete
açılması ile toplumun sağlık ve refahını yükseltecek bir
proje hayata geçirilmiştir.
11 Haziran 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan
Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinin bölge halkının
sağlık tesisi ihtiyacını karşıladığı görülmüş olup, Sağlık
www.skb.gov.tr
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Sosyal Sorumluluk
Tepebaşı
Belediyesi

Mustafa Kemal Atatürk
Su Sporları Merkezi

metrekare ve bir adet 25 metrekare rehabilite ve eğlence
havuzu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 110 metrekare
bir de açık havuzu bulunurken vatandaşların ücretsiz
olarak faydalanabileceği yoga, pilates, aerobik, masa
tenisi ve step alanları ile hizmet vermektedir. Merkez
sportif ve rehabilite eğitim havuzunda engelli çocukları
da kapsayan 5 yaş, 6 yaş, 7/8 yaş, 9/10 yaş, 11/13 yaş,
14/18 yaş gruplarına yüzme bilme durumuna göre
planlanan seviyelerden yüzme eğitimi, 19+ yaş grupları
için kadın ve karma grupları şeklinde temel eğitim,
teknik eğitim ve serbest saat çalışmaları, sadece kadınlar
için su jimnastiği grupları, 65 yaş üzeri için serbest saat
grupları, spor kulüpleri ve kurumlara kulvar kiralama
hizmeti ve engelli bireyler için refakatçi eşliğinde hizmet
vermektedir.
Yüzme antrenörleri eşliğinde eğitim alan çocuklar
hem eğlenmiş hem de yüzme öğrenmiştir. Su Sporları
Merkezi, 2017’de 19.451 vatandaşa hizmet vermiştir.
2018 bahar dönemi için toplamda 902 çocuk ve 363
yetişkin kaydı ve ücretsiz olarak düzenlenen yoga
eğitimleri için 120, pilates eğitimleri için ise 83 kişinin
kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.
PROJENİN AMACI
"Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak!” sloganıyla
başlatılan projenin amacı yüzmenin ve sporun her yaşta
insan için faydalarını vurgulamak ve herkesin kolayca
ulaşabileceği, faydalanabileceği bir tesis yaratmak. Yılın
her mevsimi rahatça kullanılabilen bu tesiste okul öncesi
yaş gruplarından başlayarak yetişkinler dâhil tüm yaş
gruplarını su sporları ile tanıştırmak ve su sporlarına
ilgiyi artırmak hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI
Tepebaşı Belediyesi
PROJE SÜRECİ
Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Su
Sporları Merkezi'nde bir adet 25 metre uzunluğunda, 6
kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, bir adet 250
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Özellikle okul öncesi yaş grupları ve engelliler
hedef kitlesi olarak alınmış olup bu gruplara
sosyalleşme ortamı hazırlanmıştır. Bu bağlamda
çocukların toplumsal hayatın olumsuzluklarından
uzaklaştırılması kolaylaşmıştır. Engelli bireyler için
su sporları ulaşılmaz olmaktan çıkmıştır. Yüzme
sporunun kasları güçlendirdiği düşünüldüğünde ise
çocukların beden gelişimi üzerinde olumlu etkileri
olmuştur. Yüzmeye yeni başlayan çocuklar yüzme
tekniklerini öğrenmiş ve geliştirmiş hatta bu süreçte
takım sporcusu olarak yüzmeye gönül vermişlerdir.
Her dönem sonunda güz, kış, bahar, yaz olmak
üzere haftalık periyotlarla eğitim alan 5-18 yaş arası
öğrencilere tamamladıkları eğitim programı için
katılım sertifikası dağıtılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi yeşil
bina özelliğine sahip bir tesis olup yeşil bina
alanında uluslararası alanda sertifikalandıran
LEED Sertifikasını Altın (Gold) puan kriteri ile almış
Türkiye’nin ilk kamu binasıdır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Tepebaşı Belediyesi Stratejik Plan (2018-2019)
Hedef 2.26: Engelli bireylerin sosyal hayata
katılımı ve fırsat eşitliği sağlanmasıyla engelli
bireylere sosyopsikolojik destek vermek konusunda
çalışmalar yapmak.
Strateji 2.26.1: Su Sporları Merkezinde yetişkin,
genç ve engellilerin yüzme öğrenmesini sağlamak ve
bireyleri yüzmeye teşvik etmek.
(http://www.tepebasi.bel.tr/stratejikplan/Stratejik_
plan_revize_2018-2019.pdf)
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI
Proje bütçesi ve finansmanı Tepebaşı Belediyesi
tarafından karşılanmaktadır.
2018 yılı ücret tarifesi: Engelli bireylere ücretsiz,
yaz ve kış dönemleri (10 hafta) için kayıt yaptırmak
isteyen yetişkinlerden 300 TL, çocuklardan ise 270 TL
gibi cüzi bir miktar alınmaktadır.
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Sosyal Sorumluluk
Trabzon
Büyükşehir Belediyesi

PROJENİN AMACI
2017 yılında dünya nüfusunun %8,9’unu yaşlı nüfus
oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam
nüfus içindeki oranı, 2017 yılında %8,5’dir. İlimizde
de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bu proje, yaşlı
yaşamını bütün boyutları ile ele alarak yaşam kalitesini
iyileştirmek amacını taşımaktadır. İlk önce tespit, durum
analiz anketleri yaparak sorunları tespit etmek nitelikli
ve eğitimli bakım personelinin istihdamının artırılması,
daha iyi bir dünya için, yaş ile ilgili politika ve programlar
geliştirmek ve onların sosyal yaşama katılmalarını
desteklemektir. Yaşlı kişi ile kurulacak etkili bir iletişim
onların günlük yaşam ile bağlantılarının sağlanması ve
yaşam memnuniyetlerinin artmasını sağlamaktadır.
Projemizin amacı, Trabzon’daki Büyükşehir Belediyesi
dâhil 19 ilçe belediyede sosyal hizmet alanında görev

248

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018

Yaşlanma, Yaşa!
yapan 50 personelin kapasitesini artırmak, Trabzon
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 sosyal hizmet
uzmanı, 1 sosyolog ve 2 yardımcı personelden oluşan
YADES Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasını
sağlamak ve Trabzon’da yaşayan 60 yaş dâhil bakıma
muhtaç olan ve olma ihtimali bulunan kişileri tespit
etmek için “Durum Analiz Anketleri” düzenlenerek kısa
ve orta vadeli plan oluşturmaktır. Böylelikle hem bakıma
muhtaç olan kişilerin ihtiyaçları giderilirken diğer bir
yandan son 5 yılın veri analizi yapılarak ihtiyaç sahibi
kişilerin daha erken sürede tespiti ve durumlarının takip
edilmesi kolaylaşacaktır. Proje süresince hedef gruba
verilecek eğitimlerin yanı sıra ilçe kaymakamlıklarının
sosyal hizmetler alanında görev yapan personellerine
ve muhtarlara halka açık seminerler verilerek
hem kurumlar arası iletişim güçlendirilecek hem
de farkındalığın artması sağlanacaktır. Kurulacak
YADES Koordinasyon Merkezi ile İlde bir çatı kurum
oluşturularak ilçelerin organize edilmesi, ekiplerin
yönlendirilmesi, yaşlı hizmetlerinin eksiksiz yerine
getirilmesi ve kontrolün yapılması sağlanacaktır.
Küresel anlamda nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yaşlılık
problemine karşı ülkeler bir takım önlemler almaya
çalışmaktadır. Bu çalışmada yaşlılık problemine karşı
bazı ülkelerin geliştirdiği yaşlılığa yönelik hizmet
çalışmaları değerlendirilmektedir.
PROJE SÜRECİ
60 Yaş ve Üzeri Yaşlıları Tespit Etmek İçin Durum
Analiz Anketlerinin Yapılması: Trabzon ilinde ikamet
eden 60 yaş ve üstü bakıma muhtaç olan ve olma
ihtimali olan kişileri tespit etmek amacıyla “Durum
Analiz Anketleri” düzenlendi. 4 bölgede oluşturulan
profesyonel bir anket ekibiyle birlikte Trabzon iline
bağlı 18 ilçede 7.624 hane ziyaret edilmiş, 18.325
kişi ile temas edilmiş, bu inceleme ile 60 yaş ve üstü
kişi kriterlerine uyan 5.300 kişiyle birebir görüşme
sağlanmıştır. Trabzon iline bağlı 18 ilçe belediyesinin
ortağı olduğu projemizde ilçe belediyelerinde çalışan
ikişer personelden oluşan ve Trabzon Büyükşehir
Belediyesi sosyal hizmet biriminde çalışan 10 personele
alanında uzman bir eğitici tarafından yaşlı bakımı,

iletişim ve koordinasyon sağlanması konularında 4
ayrı ilçede (Of, Araklı, Vakfıkebir, Ortahisar) haftada 5
gün toplam 20 gün eğitim verildi. Eğitimlere Trabzon
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin toplamda
42 personeli katılmıştır.
Trabzon’da hayata geçirilen “Yaşlanma, Yaşa!”
Projesi ile birlikte şehrin tüm ilçelerinde farkındalık
oluşturulmuştur. YADES programı kapsamında
gerçekleştirilen proje ile birlikte şehrimizde yaşlılık
konusunda toplumsal algı gerçekleştirilmiştir. Projeyle
beraber yaşlılara ulaşabilecekleri merkezler kurulması,
onların talepleri, ihtiyaçları, sorunları ve önerilerinin
alınacağı merkezlerin oluşturulması, yaşlılara özel
egzersiz aletleri kurulması toplumun yaşlılarımıza
bakış açısını değiştirmiştir. Bu faaliyetlerle birlikte
yaşlıların sadece evlerde oturan kişiler olduğunu değil
hayatımızın içerisinde oldukları algısı verilmiştir. Ayrıca
seminerlerle birlikte şehirde, yaşlıların huzurevi gibi tek
bir hizmet modeli sunulması yerine hizmet çeşitliliği

sağlanarak alternatif bakım modellerinin yaşlıların
talep ve ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi gerektiği
algısı da oluşturulmuştur. YADES Koordinasyon
Merkezi’nin kurulması, sağlıklı yaşlanma konusunda
toplumda farkındalığın arttırılması, yaşlılara yönelik
güvenli ve sağlıklı çevrenin oluşturulması için
gerekli düzenlemelerin yapılması, yaşlı bireylere
egzersiz alışkanlığının kazandırılması, fonksiyonel
performans düzeylerinin dolayısıyla da günlük yaşam
aktivite düzeylerinin korunmasına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ
Stratejik planda; toplum sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin iyileştirilmesi başlığında, dezavantajlı
gruplara yönelik yapabilirlik kapasitesini artırıcı
çalışmalar üretmek başlığında yaşlılar ile ilgili sosyal
projeler gerçekleştirmek.
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