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BAŞKAN 

Birliğimiz tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek ve diğer üyelerimiz 
ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2020 yılında Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasını 11. 
kez düzenlendik. Dört farklı kategoride Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, 

Sağlıklı Çevre Kategorilerde 35 üye belediyemizden 102 proje başvurusu yapıldı. 21 Ekim 2020 tarihinde 
Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 34. Olağan Meclis Toplantımızda 23 projeye ödülleri 
takdim edildi. 

Yarışmamızı Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Sorumluluk kategorileri 
olmak üzere toplam 4 farklı kategoride düzenliyoruz. Tüm üye belediyelerimize açık olan yarışmamızda 
değerlendirmeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il ilçe belediyeleri 
arasında yapıldı. Üye belediyelerimiz her kategoriden en fazla iki proje ile başvurabildiler. 4 kategoride 
verilen ödüllerin yanında jüri üyeleri proje değerlendirme kriterlerine uygun bulduğu projelere jüri özel 
ödülü verdi. Ödül kazanan üye belediyelerimizi kutlarım. 

Projeler değerlendirilirken şehrin mevcut ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi, kent sağlığının 
geliştirilmesine katkıda bulunması, çok paydaşlı ve geniş bir çevre ile ilişkili olması, yüksek etki 
potansiyeline sahip olması, toplum katılımını desteklemesi, sürdürülebilir olması ve özgün olması gibi 
kriterlere dikkat edildi. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında yarışmaya başvuran tüm projeleri bu yayında bir araya 
getirdik. Üye belediyelerimizin birbirinden değerli projeleri hepimizde farklı fikirler ortaya çıkaracaktır. Her 
zaman dediğimiz gibi aslında böyle yarışmaların kazananı tüm üye belediyelerimiz olarak görülmelidir. 
Birbirinden değerli projeleri görerek kendi belediyelerimize uygulayabiliriz, uygulamalıyız da.

Titiz bir değerlendirmenin ardından yarışma sonuçlarını belirleyen jüri üyelerimize ve yarışmaya katılarak 
projelerini Birliğimizle paylaşan üye belediyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında daha güzel organizasyonlarda, daha yüksek katılımlı projelerde 
buluşmak dileğiyle…

Alinur AKTAŞ
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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ÖNSÖZ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi E. Öğretim Üyesi 
Jüri Başkanı

Sağlıklı Kentler Birliği 5355 sayılı Mahalli İdareler Hizmet Birliği Yasası uyarınca 
kurulmuş ve halen 75 üye belediyesi bulunan bir yerel yönetimler birliğidir. 
Bilindiği üzere, bu türlü birlikler, üyesi olan yerel yönetim birimlerine yasalarla 
verilmiş olan görevleri bir işbirliği anlayışı içinde, daha iyi, etkin ve verimli bir 
biçimde yerine getirebilmek amacıyla kurulur. Günlük konuşma dilimizdeki 
“Güç birlikten doğar” özdeyişi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin de kuruluş felsefesinin 
açık bir anlatımıdır.

Sağlık her yönüyle önemli bir kamu hizmeti olup, ülkemizde, Devletle, 
yani merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir işbirliği çerçevesinde 
paylaşılarak yürütülür. Yerel yönetimler uzunca bir süredir, sağlık alanında 
önemli yükler üstlenmişlerdir. Sağlıklı Kentler Birliği de, kuruluşundan bu 
yana, sağlıkla ilgili sorun alanlarında, üyelerinin birbirleriyle yakın işbirliği 
ve dayanışma kararlılığı içinde, kentsel yaşam ortamlarımızı daha sağlıklı ve 
yaşanabilir yerler durumuna getirebilmek için çaba harcamaktadır.   Birleşmiş 
Milletler’in  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adını taşıyan  uzmanlık kuruluşuyla 
da yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Böylelikle, dünyanın başka 
yerlerindeki gelişmelere ve uygulamalara yabancı kalmamaktadır. 

Amaçlarını gerçekleştirebilmek için uluslararası planda ve ülke içinde atmakta 
olduğu adımların başında, sağlıkla ilgili türlü alanlarda, başarılı bulunan 
projelere “En İyi Uygulama” ödülleri vermesi geliyor.  On yılı aşkın bir süreden 
beri düzenli aralıklarla açılan bu yarışmalara, yeterli sayılmasa da, artan oranda 
ilgi gösterildiğine tanık olmak gerçekten sevindiricidir. Çünkü, başta Birlik 
üyesi belediyelerimizin başkanları, yetkili organları ve teknik kadrolarında 
yer alan görevliler olmak üzere, bu yarışmalara yerel düzeyde gösterilen ilgi, 
ülkemizde yerel demokrasinin hem katılım, hem de yerel kamusal hizmetler 
yönünden önemsenmekte olduğunun bir göstergesidir. 

2020 yılının 15 Eylül günü Jürimiz tarafından yapılan değerlendirmede, 
proje ve uygulama çalışmaları değerlendirme konusu yapılan belediye sayısı 
35’tir. Ülkedeki belediye sayısının 1.500’ün üzerinde olduğu dikkate alınırsa, 
bu katılım düzeyinin çok düşük olduğu söylenebilir. Asıl amaç da, zaten, bu 
sayının, kaliteyle birlikte yükseltilmesi değil midir? Sözü edilen 35 belediyemiz, 
a) Sosyal Sorumluluk, b) Sağlıklı Şehir Planlaması, c) Sağlıklı Yaşam ve  d) 
Sağlıklı Çevre gibi dört ana dalda, Jüriye 102 uygulama projesi sunmuştur. 
Teknik ayrıntılar bir yana bırakılacak olduğu takdirde, denilebilir ki, En İyi 
Uygulama Yarışmasında, Jürice aranan niteliklerin başında, kent sağlığının 
geliştirilmesine katkı, sağlıklı kent düşüncesi çerçevesinde hazırlanmış 
olma, çok paydaşlı, yaratıcı, sürdürülebilir,  katılımcı ve katma değer yaratan 
özelliklere sahip bulunma gelmektedir. 

Yarışmaya katılan 102 projesinin 36’sı Büyükşehir Belediyelerinden, 61’i 
Büyükşehirler içindeki İlçe Belediyelerinden, 5’i ise, öteki illerdeki ilçe 
belediyelerinden gelmiştir. Bu vesileyle belirtmeliyim ki, Büyükşehir 
Belediyeleri ve Büyükşehirlerdeki İlçe Belediyelerinin yarışmaya büyük ilgi 
göstermiş olmalarına karşın, Büyükşehir Belediyeleri dışından gelen katılım 
isteklerinin sayıca azlığı dikkat çekmektedir. Her kentimizin sağlığını, yaşam 
kalitesini ve çevre koşullarını yakından ilgilendiren  sağlık alanında, belediyeleri 
bu türlü özendirici etkinliklere katılmaya yöneltmek için elden gelen her türlü 
çaba harcanmalıdır. Bir yıla yakın bir süredir karşı karşıya bulunduğumuz 
Koronavirüs Salgınının kent sağlığı açısından bundan böyle yaratması olası 
sorunlar, bu ilgi artışı gereksinmesinin önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Bu yılki Ödül Jürimizin üyeleri arasında, Uludağ Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Feza Karaer, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden E. Didem Evci Kiraz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Abdullah Gül 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ile 
Birliğimizin Müdürlük görevini baştan beri büyük bir vukufla yürütmekte 
olan Murat Ar yer alıyordu. Bu yıl içinde bulunduğumuz zor koşullar, bizleri, 
jürinin değerlendirme toplantısı gibi, ödül törenini gerçekleştirmeyi bile sanal 
ortamda yapmaya zorlamış bulunmaktadır. Umuyorum ki, Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin başarılı çalışmaları, gelecekte çok daha sağlıklı ortamlarda bir araya 
gelmemizi olanaklı kılacaktır. 

Sosyal Sorumluluk dalında ödül alan Büyükşehir Belediyesi, “Özel Gereksinimli 
Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi” adlı projesiyle Mersin Büyükşehir 
Belediyesi oldu. Bu daldaki Jüri Özel Ödülü’nin sahibiyse, “Halkın Bakkalı” adlı 
projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. 

Sağlıklı Yaşam dalındaki ödülü “Darülaceze’de Sağlıklı Yaş Al” adlı projeyle  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi alırken, Jüri Özel Ödülü’nin sahibi, “Pandemide Ruh 
Sağlığımızı Koruyoruz” adlı projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. 

Sağlıklı Şehir Planlaması dalında, En İyi Uygulama Ödülü, “İzmir’de Sosyal Mesafe 
ve Bisiklet Yolları” adlı projenin sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne giderken; 
aynı daldaki Jüri Özel Ödülü’nin sahibi, “İHA İle Kaçak Yapı Tespiti” konulu projesiyle 
Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. 

Sağlıklı Çevre dalındaysa, En İyi Uygulama Ödülü’nün sahibi, “Trabzon İklim 
Değişikliğiyle Mücadele Ediyor” adlı projesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
olurken; bu daldaki jüri özel ödülleri 3 belediyeye birden verildi:

a. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Proje: “Sağlık Akan Petekler”.

b. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Proje: “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri”.

c. Muğla Büyükşehir Belediyesi. Proje: “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltılması”.

Büyükşehir Belediyeleri için var olan ödül kategorileri, Büyükşehir Belediyelerinin 
çatısı altındaki ilçe belediyeleri için de geçerlidir. Onlarla ilgi ödüllerin listesi de 
şöyledir:

Sosyal Sorumluluk dalında, En iyi Uygulama Ödülünün sahibi, “Sosyal Kuluçka 
Merkezi” adlı projesiyle Tepebaşı Belediyesi olmuştur. Aynı dalda, Jürimiz, üç 
belediyeyi de Özel Ödül almaya layık görmüştür. Belediyelerin adlarıyla projelerinin 
başlıkları şöyledir:

a. Balçova Belediyesi. Proje adı: “3I Uluslararası Staj Merkezi”.

b. Çankaya Belediyesi. Proje adı: “Çöpten Çıkan Kütüphane”.

c. Nilüfer Belediyesi. Proje adı: “Geleceğe Katılın”.

Sağlıklı Yaşam dalındaysa, En İyi Uygulama Ödülünü, “Kentte Tarım Yapılır” başlıklı 
projesiyle Çankaya Belediyesi almış; Jüri Özel Ödülüyse, “Pandemi Süresince 
Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” adlı projenin sahibi olan Menteşe 
Belediyesine verilmiştir. 

Sağlıklı Şehir Planlaması dalındaysa, Ödülün sahibi,  “Panoroma Bursa 1326 
Fetih Müzesi” adlı projesiyle Osmangazi Belediyesi olmuş; Jüri Özel Ödülüyse, 
“Sağlıklı Mahalleler, Sağlıklı Bireyler” adlı projesiyle Çankaya Belediyesine verilmiştir. 

Sağlıklı Çevre Ödülünü, “Nilüfer’de Kompost Üretimi Çöpe Atmıyoruz” başlıklı 
projesiyle Nilüfer Belediyesi alırken; iki ilçe belediyesi de Jüri Özel Ödülüne layık 
görülmüştür. Bu iki belediyeden biri, “Minikler İklim Krizinin Farkında” adlı projenin 
sahibi olan Çankaya Belediyesi; diğeri de, “Çevreci Komşu Kart” adlı projenin sahibi 
olan Muratpaşa Belediyesidir. 

Yarışmaya katılan çok sınırlı sayıdaki, Büyükşehir Belediyeleri dışında kalan ilçe 
belediyeleri arasında, yalnızca, Sağlıklı Yaşam dalında Amasra Belediyesi, “Avrupa 
Hareketlilik Haftası Amasra Etkinlikleri: Birlikte Yürüyelim” başlıklı projesiyle ödül 
alırken, Ürgüp Belediyesi de, “Ürgüp Kadın ve Gençlik Eğitim Atölyesi Projesi” 
başlıklı projesiyle, Sosyal Sorumluluk dalında Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür.  

Sağlıklı Kentler Birliği’nin En İyi Uygulama Yarışmasına katılarak ödül almayı 
başaran belediyelerimizin yöneticilerini ve teknik birimlerinde görev yapan değerli 
uzmanları kutluyorum. Onların ilgisi, hiç kuşku yok ki, bundan böyle Yarışmaya 
katılımın hızı üzerinde olumlu etkiler yapmaktan geri kalmayacaktır. Jürimizde 
görev almayı kabul ederek, titiz ve nesnel değerlendirmeleriyle sonuca varmamızı 
kolaylaştıran değerli jüri üyesi arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Hem jüri üyesi, hem de yönetici olarak yarışma sürecinin yönetiminde gösterdiği 
üstün başarıdan ötürü Murat Ar arkadaşımız her türlü övgünün üstündedir. 
Hem kendisine, hem de jürinin değerlendirme çalışmalarını emekleri, bilgileri ve 
yakın ilgileriyle son derecede kolaylaştıran Birlik Sekretaryasında görevli değerli 
arkadaşlarımız Mustafa Sevim’e, Yunus İhsan Şahin’e ve M. Furkan Yurtseven’e 
teşekkürlerimizi sunuyorum.   
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Sağlıklı Yaşam Kategori Ödülü

Tülay AYTEKİN AKTAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi SKB Proje Koordinatörü

Sağlıklı Çevre Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Yücel YILMAZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Sağlıklı Çevre Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Ertuğrul TUGAY
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Sağlıklı Çevre Kategori Ödülü

Turgay ERDEM
Nilüfer Belediye Başkanı

Sosyal Sorumluluk Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Fatma ÇALKAYA
Balçova Belediye Başkanı

Sağlıklı Çevre Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Murat ÖZTİNAR
Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi 

Sağlıklı Yaşam Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Orhan Sertaç DÖLEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi 

Başkanı

Sağlıklı Yaşam Kategori Ödülü

Anıl ÇETİN
Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sosyal Sorumluluk Kategori Ödülü

Nazan ERŞAHİN
Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi

Sosyal Sorumluluk Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Turgay ERDEM
Nilüfer Belediye Başkanı

Sağlıklı Yaşam Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Bahattin GÜMÜŞ
Menteşe Belediye Başkanı

Sağlıklı Yaşam Kategori Ödülü

Zülkar ÖZTÜRK
Amasra Belediyesi Meclis Üyesi 

Sağlıklı Çevre Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Aylin GİRAY
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanı

Sağlıklı Şehir Planlaması Kategori Ödülü

Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı

Sosyal Sorumluluk Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Anıl ÇETİN
Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Anıl ÇETİN
Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sağlıklı Çevre Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Anıl ÇETİN
Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sosyal Sorumluluk Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Mehmet AKTÜRK
Ürgüp Belediye Başkanı

Sağlıklı Çevre Kategori Ödülü

İsmet KIRALİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Sağlıklı Şehir Planlaması Kategori Ödülü

Eser ATAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Sağlıklı Şehir Planlaması / Jüri Özel Ödülü

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sosyal Sorumluluk Kategori Ödülü

Haluk MUTLUAY
Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Sosyal Sorumluluk Kategorisi / Jüri Özel Ödülü

Ertuğrul TUGAY
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
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PROJENİN AMACI:
İklim değişikliği tüm dünyayı olduğu gibi şehrimizi ve bölgemizi etkileyen küresel 
bir sorundur. İklim değişikliği, doğal iklim değişikliğinin yanı sıra insan faaliyetlerinin 
doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozmasıyla iklimde 
oluşan değişikliktir. İklim değişikliği ile ilgili bilimsel araştırmalar aracılığıyla tahmin 
yapan ve raporlar hazırlayan bağımsız uzmanların yer aldığı Hükûmetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre ise iklim değişikliği ormanların 
yok edilmesi, arazi kullanımındaki değişiklikler, fosil yakıtların kullanılması ve 
atmosfere salınan sera gazlarının artmasıyla birlikte yerkürenin ortalama yüzey 
sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıdır. 
En temel deyişle dünyanın sürekli ısınıp soğuyamamasına sebep olan sera gazları, 
iklim değişikliğinin yaşanmasında büyük bir paya sahiptir. Bu sebeple sera gazı 
salınımları hızlı bir şekilde azaltılmazsa, iklim değişikliği ile birlikte yaşayan tüm 
canlılar büyük bir tehdit altında kalacaktır.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

TRABZON İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE EDİYOR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 
yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
uygulayıcısı olduğu ve Küresel Çevre Fonu tarafından 
desteklenen “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin İkinci Ulusal 
Bildirimi Hazırlık Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında yapılan ‘İklim Değişikliğinin Farkında mıyız?’ 
anketine göre iklim değişikliği konusunda farkındalık 
yaratmak, insanları harekete geçirmek ve alıştıkları davranış 
stillerini değiştirmek için önemli bir adımdır. Bu anket 
sonuçlarına göre çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda 
tüm sektörleri ve insanların yaşamını direkt olarak etkileyen 
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kamuoyunun 
farkındalık ve bilgi düzeyi büyük önem arz etmektedir. 
“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” isimli bu 
proje ile kamuoyunun iklim değişikliği konusunda bilincinin 
artırılması ve bu konuda gerekli ortak çabalarda paydaşların 
kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

IPCC’ye göre, 2014 yılında küresel sera gazı emisyonu %35 
enerji, %24 tarım, %21 sanayi, %14 ulaşım ve %6 inşaat 
sektörlerinden yayılmıştır. Bu proje ile Trabzon’da iklim 
değişikliğine neden olan tarım ve ulaşım sektörlerinde sera 
gazı emisyonunun azaltılması konusunda kamu kurum ve 
kuruşlarını teşvik etmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için 
eğitim, konferans ve seminerler düzenlemek amaçlanmıştır. 

Eğitimler, konferans ve seminerler aracılığıyla farkındalık 
yaratma eylemleri dışında, Trabzon’da yaşayan insanların, 
somut örneklerle yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanma şansını elde etmelerini sağlayacak güneş 
enerjisi ve entegre pil ile güç üretebilen “Akıllı ve Çevre 
Dostu Otobüs Duraklarının” kurulması hedeflenmiştir. 
Bu otobüs durakları güçlerini yenilenebilir bir enerji 
kaynağı olarak güneşten alırken, sera gazı emisyonunun 
azaltılmasına doğrudan katkıda bulunacaktır. Ayrıca proje 
kapsamında iklim değişikliği ile mücadeleye karşı bir tanıtım 
filmi hazırlatılarak iklim değişikliği konusunda kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Trabzon İklim 
Değişikliği ile Mücadele Ediyor’ projesi 24 ay sürmüş olup 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmüştür.

PROJE SÜRECİ:
Yüksek Planlama Kurulunun Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi’nde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve 
sürece uyum sağlamak üzere kamuoyu bilinç düzeyinin 
ve kapasitenin artırılması; kamu, özel sektör, üniversite, sivil 
toplum kuruluşları gibi kesimlerin ortak çabaları ile tüketim 
kalıplarının iklim dostu olacak şekilde değiştirilmesi için 
kamuoyu bilincinin artırılması orta vadeli hedefler arasında 

yer almıştır. Ayrıca yukarıda bahsedilen ‘İklim Değişikliğinin 
Farkında mıyız?’ anketinin sonuçlarına göre iklim değişikliği 
ile mücadelede topluma düşen en önemli görev çevreyi 
kirletmemek iken kamu kurumlarına düşen en önemli 
görev ise toplumu bilinçlendirmektir. Bu proje ile iklim 
değişikliğine neden olan tarım ve ulaşım sektörlerinde sera 

Trabzon İklim Değişikliği 
ile Mücadele Ediyor 
projemiz ile 5 pilot 

alanda kurulan güneş enerji 
sistemi ve entegre pil ile güç 
üretebilen Akıllı ve Çevre Dostu 
Otobüs Durakları uzun vadede 
diğer lokasyonlardaki durakların 
akıllı duraklara dönüştürülmesi 
için örnek teşkil edecektir.
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gazı emisyonunun azaltılması konusunda kamu kurum ve 
kuruluşlarını teşvik etmek, kamuoyunu bilinçlendirmek 
amacıyla Trabzon ilçeleri de dâhil olmak üzere toplamda 
514 şoför ve operatöre yakıt tasarrufu, çevre dostu 
trafik uygulamaları, egzoz emisyonu uygulamaları vb. 
konularında eğitim verilmiştir. 258 kadın ve 502 erkek 
katılımcıdan oluşan 760 çiftçiye ise çevre dostu tarım 
uygulamaları konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca 27 
tarım danışmanına iklim değişikliğine uyum eğitimi 
verilmiştir. Enerji sektöründe ise Trabzon’da belirlenen 5 
lokasyonda güneş enerji sistemi ve entegre pil ile gücünü 
üretebilen içerisinde televizyon, klima, Wi-Fi bağlantısı ve 
kamerası bulunan Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durakları 
kurulmuştur. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu durakların 
yerlerini tespit ederken otobüs güzergâhlarının kullanım 
sıklığı ve hedef gruba erişim kolaylığını göz önüne almıştır.  

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesi 
kapsamında iklim değişikliği tanıtım filmi hazırlatılmıştır. Bu 
film Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarında oynatılarak 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetini 
kullanan yerel halkın en az %25’i iklim değişikliği ve 
küresel ısınma hakkında bilgilendirilmiştir. İklim değişikliği 
konusunda halkın bilinçlendirilmesini amaçlayan bu film 
Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Duraklarının yanı sıra resmî 
kurumların bilgilendirme ekranlarında, verilen seminer 
ve konferans faaliyetlerinde ve projenin web sitesinde 
oynatılmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İklim Değişikliği 
Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre toplum; iklim 
değişikliği sebepleri, hayatımıza etkileri, iklim değişikliğine 
uyum, iklim değişikliği ile mücadele konularında fikir 
sahibidir ancak bilgi sahibi değildir. Bu proje kapsamında 
iklimle mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık 
yaratmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ve Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konseyine 6 adet seminer 
düzenlenmiştir. Ayrıca iklim değişikliği, iklim değişikliğine 
uyum ve iklim değişikliğinin azaltılması üzerine kamu kurum 

ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla halka açık bir konferans gerçekleştirilerek 
kamuoyunun bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesi 
görünürlük faaliyetleri kapsamında 4 yerel gazetede 
(Karadeniz Gazetesi, Günebakış Gazetesi, Taka Gazetesi, Son 
Nokta Gazetesi), 2 yerel TV kanalında (Öz Karadeniz/Kadırga 
TV ve Kuzey TV) ve 2 yerel web sitesinde (www.61saat.
com ve www.haber61.net) proje afişi ve proje basın 
duyurusu yayımlanmıştır. Ayrıca proje hakkında bilgilerin, 
proje modüllerinin ve iklim değişikliği ile ilgili bilgilerin 
yayımlandığı 1 web sitesi (http://trabzoniklimdegisikligi.
com/) kurulmuştur.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:
Atmosferde bulunan kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen 
gaz bileşimlerine sera gazı denir. Sera gazının atmosferdeki 
ısıyı tutması ve hapsetmesi sonucunda atmosferdeki 
sıcaklık artarak küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine 
neden olur. İklim değişikliği sıcak hava dalgaları, kuraklık 
veya eriyen buzulların yanı sıra insanlığın temiz hava, temiz 
su ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini 
etkileyen bir konudur. Sera gazı salınımları hızlı bir şekilde 
azaltılmazsa, iklim değişikliği tüm canlıları büyük bir tehdit 
altında bırakacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İklim Değişikliği 
Farkındalık Araştırmasına göre iklim değişikliği kamuoyu 
tarafından dünya ve Türkiye için bir sorun olarak kabul 
edilmesine rağmen diğer sosyal, ekonomik ve siyasi 
sorunlara göre daha az önemsenmektedir. Araştırmaya 
göre Türkiye’de toplum, çevre sorunları ile günlük yaşam 
alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi kavramaya başlamış 
ancak iklim değişikliğini doğrudan insan yaşamıyla 
ilişkilendirememiştir. Oysaki iklim değişikliği, ısı dalgaları, 
fırtınalar ve aşırı hava olayları ile direkt olarak; su kullanımı 
ve besin temini yoluyla da enfeksiyon hastalıklarını 
ortaya çıkararak dolaylı olarak insan yaşamını ve sağlığını 
etkilemektedir. 

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesi 
kapsamında Trabzon’da eğitim faaliyetleri düzenlenerek 
iklim değişikliğine yönelik farkındalığın artırılması, 
konferans ve çeşitli seminerler ile her kesimden bireyin 
iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca proje kapsamında iklim değişikliği tanıtımı için bir 
film hazırlatılarak kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi 
sağlanmıştır. Projede gerçekleştirilen bu faaliyetlerin 
sağlık üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesi için uzun 
bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Ancak söz konusu bu 
faaliyetlerinin sağlık üzerindeki etkisi kısaca şu şekilde 

öngörülebilir. Bu faaliyetlere katılım sağlayan bireylerin 
bilgi sahibi olması ve farkındalık kazanması sonucunda 
bireylerin standart yaşam stillerinin daha çevreci ve iklim 
değişikliğini önleyici davranış stillerine dönüştürmeleri ve 
buna bağlı olarak uzun vadede iklim değişikliğinin birçok 
olumsuz etkisinin yanında sağlık üzerindeki olumsuz 
etkilerinin de azaltılması sağlanacaktır. 

IPCC’nin 2014 yılında yayımladığı raporda belirtildiği üzere 
%35 ile enerji sektörü, sera gazı emisyonu yayılımına sebep 
olan sektörler listesinde ilk sırada yer almaktadır. “Trabzon 
İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projemiz ile 5 pilot 
alanda kurulan güneş enerji sistemi ve entegre pil ile güç 
üretebilen Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durakları uzun 
vadede diğer lokasyonlardaki durakların akıllı duraklara 
dönüştürülmesi için örnek teşkil edecektir. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi verilerine göre bu duraklarda yer 
alan güneş enerji sistemi ile 1 yılda yaklaşık 7,884 kWh 
yenilenebilir enerji üretilmiştir. Üretilen yenilenebilir 
enerji, fosil kaynaklar kullanılarak ve doğaya zarar veren 
yöntemlerle üretilen kirli enerji kullanımının azalmasına, 
farklı projelere örnek teşkil ederek uzun vadede kirli 
enerji kullanımının ortadan kalkmasına ve bunlara bağlı 
olarak çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca sera gazı emisyonu salınımına sebep 
olan kirli enerji kullanımının önüne geçen bu yenilebilir 
enerji kaynağının yıllık mali değeri yaklaşık 7.095,6 TL’dir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projemiz 
stratejik planımızın ‘Yaşanabilir ve Sağlıklı Bir Çevre 
Oluşturmak’ başlıklı üçüncü stratejik amacının ‘Çevre 
Sağlığının Geliştirmesi’ hedefine katkı sağlamaktadır.

Projemiz kapsamında verilen eğitim, konferans ve 
seminerler 2020-2024 Stratejik Planımızın ‘Doğal, Tarihi ve 
Kültürel Değerlerini Koruyarak, Trabzon’u Kültür, Turizm ve 
Sanat Kenti Yapmak’ ana başlığı altındaki ‘Kent Kültürünü ve 
Kentlilik Bilincini Geliştirmek’ hedefine katkı sağlamaktadır. 

Trabzon Sağlık Gelişim Planı’nda küresel ısınma sorununa 
karşılık küresel ısınmayı azaltmaya yönelik tedbirler alınması 
amaçlanmış olup bu konuda halkın bilinçlendirilmesi 
yönünde faaliyetler yapılması hedeflenmiştir. Projemiz 
kapsamında verilen eğitimler, gerçekleştirilen konferans 
ve seminerler ile Sağlık Gelişim Planı’nın söz konusu amaç 
ve eylemlerine katkı sağlanmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesinin yürütücüsü olduğu ‘Trabzon İklim Değişikliği 
ile Mücadele Ediyor’ projesinin toplam bütçesi 214.652,70 
€’dur. 
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PROJENİN AMACI:
Projenin genel amacı; evsel ve bitkisel atıklardan kompost organik gübre 
üretimi yöntemiyle kırsalda  üretilen  tarım  ürünlerinin  katma  değerinin  
artırılması  yoluyla  Nilüfer  ilçesinin  kırsal kalkınmasını sağlamak ve çevreyi 
koruyarak sürdürebilir bir ekosistem oluşturmaktır.

Projenin özel amaçları ise;

• Pazar ve yemek atıklarını vahşi depolama prosesine sokmadan çevre 
ile uyumlu dengeli bir yapıya dönüştürerek doğada tekrar kullanılacak 
organik gübre üretmek,

• Üretilen organik gübrenin Nilüfer Belediyesi bünyesindeki park ve bahçe 
alanlarının gübre ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılması yolu ile 
sürdürülebilir doğa dostu bir iş modeli oluşturmak,

NİLÜFER BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

NİLÜFER’DE KOMPOST ÜRETİMİ  ‘ÇÖPE 
ATMIYORUZ, TOPRAĞA KAZANDIRIYORUZ!’

• Üretilen organik kompost gübrenin Nilüfer ilçesi kırsal 
mahallerinde tarımsal faaliyetlerde bulunan önder 
çiftçiler tarafından kullanılmasını sağlanmak,

• Nilüfer’in  katı  atık  sorununun  çözümüne  
kompostlaştırma  işlemiyle  katkıda  bulunarak toprağın 
biyolojik özelliklerini bozmadan daha sağlıklı tarımsal 
ürünler yetiştirmek,

• Nilüfer Belediyesi’nin imzacısı olduğu Başkanlar 
Sözleşmesi kapsamında karbon salınımı azaltımı  hedefi  
doğrultusunda;  organik  atıkların  kompostlaştırma  
işlemine  sokulması yoluyla Nilüfer’in karbon ayak izini 
küçültmek,

• Biyoatıkların ayrıştırılıp işlenmesi konusunda alternatif 
bir bertaraf sisteminin görünürlük ve farkındalık 
çalışmalarıyla toplumun diğer paydaşları tarafından 
(özel sektör, kamu kurumu, STK’ler, restoran, site vb.) 
kullanılmasını yaygınlaştırmak,

• Kırsaldaki  eğitim  ve  farkındalık  çalışmalarıyla  organik  
gübre  üretiminde  ekonomik  bir yöntemin sunularak 
giderek azalan kırsal nüfus trendini tersine çevirmek,

• Proje kapsamında üretilen organik gübrenin Nilüfer Kent 
Bostanları’nda kullanılmasıyla yerli tohumun yaşatılması 
çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

PROJENİN   ORTAKLARI: 
Nilüfer’de Kompost Üretimi ‘Çöpe Atmıyoruz, Toprağa 
Kazandırıyoruz!’ projesi  Bursa  Eskişehir  Bilecik  Kalkınma  
Ajansının  (BEBKA)  katkısı  2018  yılı “Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında hayata 
geçirilmiştir. Projenin uygulanması   aşamasında   ise   
Ekolojik   Yaşam   Derneği   (EKODER)   ile   ortak   çalışmalar 
yürütülmüştür. Proje kapsamında; uygulamanın Nilüfer 
kırsalında yaygınlaştırılması amacıyla Nilüfer Belediyesi’nin 
“Tarımsal Ürün Çeşitliliğinin Artırılması” projesinde çalışılan 
40 önder çiftçi ile iş birliği  yapılmıştır. Hem kompost 
tesisinde üretilen  gübrenin organik tarım uygulamaları 
kapsamında  önder  çitçilere  dağıtımı  yapılmış  hem  de  
bu  paydaşlara  kendi  atıklarından organik gübre üretim 
teknikleri hakkında eğitim ve uygulama çalışmaları yapılarak 
kompost sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

PROJE SÜRECİ:
Nilüfer ilçesi; hayvansal atıklar, bitkisel atıklar, park ve 
bahçelerden açığa çıkan çimler gibi bitkisel ve kentsel 
organik atık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 
Nilüfer ilçesi kırsalında toplam  59.557  dekarlık  tarım  
arazisi  bulunmaktadır.  Bu  nedenle  kırsal  bölgelerde  
tarımsal faaliyetleri  teşvik edici yatırımlar yapılması  
gerekmektedir. Bölgede önemli miktarlarda yer alan organik 
atıkların çevresel yönden zararlı olacak şekilde atıl halde 

depolanması karbon salımına  neden  olması,  çevre  kirliliği  
gibi  etkileri  yerine  kompost  tesisinde  geri  dönüşümü 
yapılarak bölge ekonomisine, istihdamına, sürdürülebilir 
tarıma ve toplumda geri dönüşüm bilincinin  arttırılmasına  
katkılar  sağlamak  için  yarayışlı  bir  ürün  haline  getirilerek  
bölge ekonomisine,   istihdamına,   sürdürülebilir   tarıma   

Nilüfer Belediyesi 
bünyesindeki park 
ve bahçe alanlarında 

ve Nilüfer kırsalının tarımsal 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
aylık ortalama 800 kg. organik 
gübre üretimi yapılmaktadır. 
Hayata geçirildikten sonra kompost 
ünitesinde bugüne kadar 6 ton 
organik gübre elde edilmiştir.
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ve   toplumda   geri   dönüşüm   bilincinin arttırılmasını 
sağlayacaktır. Bu çerçevede Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansının (BEBKA) desteğiyle  gerçekleştirilen  “Kompost  
Üretimi  Çöpe  Atmıyoruz,  Toprağa  Kazandırıyoruz!” 
projesi;   organik   atıkların   öncelikle   kırsal   alanlarda   
olmak   üzere   tüm   yeşil   alanlarda dönüştürülerek 
tekrardan doğada kullanılmasıyla sağlıklı sürdürebilir bir 
ekosistem oluşturulması amacıyla 12 Kasım 2019 tarihinde 
hayata geçirilmiştir. 

Projenin temelinde organik atıkların kompostlaştırma ile 
dönüştürülmesi yöntemi uygulanmaktadır.  Bu  kapsamda  
yerli  tohum  çalışmalarını  desteklemek  amacıyla  
tohum kütüphanesi projesinin de yürütüldüğü Ürünlü 
Mahallesi’nde (kırsal) 5.000 m²’lik alanda yer alan Nilüfer Kent 
Bostanları’nda ortalama 1.400 lt/hafta kapasiteli kompost 
tesisi kurulmuştur. Tesis; belirlenen  5  pazar  yerinden  ve  
restorandan,  pazar/yemek  atıklarıyla  beslenmektedir.  Bu 
doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğüyle koordineli olarak 
pazar yerlerinde bulunan 50 lt’lik çöp kovaları organik 
atıkların toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Proje 
kapsamında istihdam edilen çalışanlar, pazardaki organik 
atıkları ayrıştırarak kovalara koymaktadır. Daha sonra Ulaşım  
Hizmetleri  Müdürlüğünden  tahsis  edilen  kamyonetle  
bu  kovaları  pazar  yerinden toplayarak tesiste kompost 
makinesine yüklemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda yemek 
atıkları, sebze/meyve atıkları, biçilen çimler ve yapraklar  4 
hafta boyunca günde bir kez olacak şekilde beslenmektedir. 
Karbon kaynağı oluşturması ve nem dengeleyici 
özelliğinden dolayı bu karışıma talaş eklenmektedir. Bu 
işlem sonucunda aylık ortalama 800 kg. gübre üretimi 
yapılmaktadır.Organik   atıkların   kompost   işleminden   
geçmesinden   sonra   çıkan   organik gübreler  25  kg’lık  
çuvallara  paketlenmesi  yapılmaktadır.  Tesis  faaliyete  
geçtikten  sonra üretilen gübreler ilk 2 ay deneme amaçlı 
Kent Bostanları arazisinde kullanılmıştır. Bu süreçten sonra  
paketlenen  organik  gübreler,  proje  kapsamında  belirlenen  
kırsal  mahallelerdeki  40 önder çiftçiye ve Nilüfer’deki yeşil 
alanlarda kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 
dağıtımı yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 
kompost sisteminin yaygınlaştırılması için belirlenen kırsal 

mahallerde bulunan 40 çiftçiye ikişer saatlik 2 seansta 
kompostlama prosesi ile gübre üretim teknikleri hakkında 
eğitim verilmiştir. Bu eğitimler Nilüfer Belediyesi’nin 
Kırsal Alan Bürosu, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ve Ekolojik Yaşam Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca Nilüfer’de konu hakkında farkındalığı artırmak ve 
sistemin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
görünürlük faaliyetleri yürütülmüştür.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Proje kapsamında pazar ve yemek atıklarını vahşi 
depolama prosesine sokmadan çevre ile uyumlu dengeli 
bir yapıya dönüştürerek doğada tekrar kullanılacak organik 
gübre üretiminin gerçekleştirildiği  bir  adet  kompost  
tesisi  oluşturulmuştur.  Nilüfer  Kent  Bostanları’nda  
kurulan kompost tesisinde, belirlenen 5 pazar yerine 
konulan 50 lt’lik çöp kovalarına konulan bitkisel atıklar, 
kompostlaştırma işlemine sokulmaktadır. Bu işlem 
sonucunda Nilüfer Belediyesi bünyesindeki park ve bahçe 
alanlarında ve Nilüfer kırsalının tarımsal faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere aylık ortalama 800 kg. organik gübre 
üretimi yapılmaktadır. Hayata geçirildikten sonra kompost 
ünitesinde bugüne kadar 6 ton organik gübre elde 
edilmiştir. Böylece kentsel atıkların çevreci bir  prosesle  
dönüştürülüp  yeniden  kullanılmasıyla  sürdürülebilir 
doğa dostu bir iş modeli oluşturulmuştur.

Nilüfer  Belediyesi  Kırsal  Alan  Bürosunun  “tarımsal  
ürün  çeşitliliğini  artırmak”, “iyi  tarım uygulamaları”  ve  
“organik/ekolojik  ürün  üretimi”  çalışmaları  kapsamında  
belirlediği  kırsal mahallelere tesiste üretilen organik 
gübrenin dağıtımı yapılmaktadır. Bu mahallelerde önder 
çiftçi  olarak  belirlenen  40  kişi  bu  uygulamadan  öncelikli  
olarak  yararlanmaktadır.  Ayrıca Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ve Ekolojik Yaşam Derneği iş birliğiyle bu çiftçilere 
ürettikleri bitkisel  atıklardan  doğal  kompostlaştırma  
işlemiyle  organik  gübre  üretim  teknikleri  eğitimi 
verilmektedir. Olgunlaştırılan sistem sonrasında 2 saatlik 2 
seans halinde planlanan bu eğitimler tüm kırsal mahallerde 
uygulanmaya başlanacaktır.

Nilüfer Belediyesi yerli tohum çalışmalarını desteklemek 
amacıyla Ürünlü Mahallesi’nde (kırsal) Kent Bostanları ve 
Tohum Kütüphanesi projelerini yürütmektedir. BEBKA’nın 
desteğiyle uygulanan proje ile üretilen organik gübre 5.000 
m²’lik Kent Bostanları üretim alanında da kullanılmaktadır. 
Bu kapsamda yerli tohumun yaşatılması çalışmalarına 
katkıda bulunulmaktadır. Kent Bostanları’nda bulunan 
tohum kütüphanesinde arşivlenen yerel tohumlar tohum 
takas şenliklerinde sürdürülebilir ve ekolojik tarımda 
kullanımı için üreticilere sunulmaktadır.

Nilüfer  Belediyesi  Avrupa  Başkanlar  Sözleşmesi  
doğrultusunda  2020  yılına  kadar  Nilüfer’de karbon 
salınımını %20 oranında azaltacağını taahhüt etmiştir. 
Bu çerçevede karbon salınımını azaltıcı   projeler   
geliştirmektedir. Bu   projeyle   atıklar   kompostlaştırma   
işlemi   ile   hacmi küçültülerek organik gübre üretimi 
yapılmaktadır. Katı atıkların depolanma sahalarında 
ürettiği metan  gazı  oranı  önemli  ölçüde  düşürülerek  
Nilüfer’in  karbon  ayak  izi  küçültülmesi çalışmalarına 
katkıda bulunulmaktadır. Bu durum Nilüfer Belediyesi 
Sürdürülebilirlik Eylem Planı raporlamasına pozitif etki 
yapmaktadır.

“Kompost   Üretimi   Çöpe   Atmıyoruz,   Toprağa   
Kazandırıyoruz!”   projesiyle   Nilüfer   Kent Bostanları’nda 
kurulan tesisle Nilüfer’de kompost sistemi konusunda 
yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmüştür.  Bu  kapsamda  
farkındalık  oluşturularak;  Nilüfer’deki  konut,  eğitim  
kurumları, oteller,  iş yerleri,  fabrika  ve  AVM’lerde  yemek  
ve  bitki  atıklarını  dönüştürücü  mini  tesisler kurulmasıyla 
sürdürebilir yaşam alanları oluşturulmasına katkıda 
bulunulmuştur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda “Stratejik 
Amaç-2: Kentsel ve Kırsal Gelişim” ana amacı altında  
“Nilüfer’in kentsel ve kırsal alanlarında, akıllı büyüme 
yaklaşımı ve yatırım çeken, yeniliği destekleyen 
katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak” hedefi 
bulunmaktadır.  Ayrıca “Stratejik  Amaç-4:  Ekolojik  Denge” 
başlığı  altında  “Nilüfer’de yaşayanlara  çevre  dengesi  
içerisinde  sürdürülebilir  ve  yaşanabilir  daha  yeşil  bir  
çevre oluşturmak” ve “Küresel ısınma ve iklim değişikliği 
ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve karbon 
emisyonunu azaltmak” hedefleri bulunmaktadır. Bu 
çerçevede proje kapsamında; doğayla dost bir yöntem 
olan kompost işlemiyle organik atıkların yeniden tarımsal 
faaliyetler için kullanılması, Nilüfer’in kırsal kalkınmasına 
katkıda bulunulması ve bu yöntemin yaygınlaştırılması  
çalışmaları  doğrultusunda  bu  stratejik  hedefleri  
güçlendirecek  faaliyetler yürütülmektedir.

Nilüfer’de Kompost Üretimi ‘Çöpe Atmıyoruz, Toprağa 
Kazandırıyoruz!’ projesiyle; evsel ve bitkisel atıklardan 
kompost organik gübre üretimi yöntemiyle kırsalda 
üretilen tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması 
yoluyla Nilüfer ilçesinin kırsal kalkınmasını sağlamak ve 
çevreyi koruyarak  sürdürebilir  bir  ekosistem  oluşturmak  
amaçlanmaktadır. Bu  doğrultuda  Nilüfer Belediyesi’nin   
üyesi   olduğu   Sağlıklı   Kentler   Birliği’nin 2020-2024 
Stratejik Planı’nda yer alan “Sağlık odaklı sürdürülebilir 

kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin 
kapasitelerinin  gelişmesine katkıda bulunmak” vizyonunu  
güçlendirecek bir  proje hayata geçirilmiştir. Proje Birliğin 
vizyonunu besleyen “Sürdürebilirlik”, “Yenilikçi”, “İnsan  
Odaklı”, “Kolaylaştırıcı” ve “Katılımcı” ilkelerine uygunluk 
göstermektedir.

Nilüfer’de  Kompost  Üretimi ‘Çöpe  Atmıyoruz,  Toprağa  
Kazandırıyoruz!’  projesi  dünyada insanların  karşı  karşıya  
kaldığı  ana  sorunları  çözmek  adına  belirlenen  küresel  
kalkınma hedefleriyle   uyumluluk göstermektedir. Bu 
kapsamda; “11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ana 
hedefi altında belirlenen “11.06. 2030’a kadar hava kalitesine 
ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel 
önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz 
çevresel   etkilerinin   azaltılması”   ve   “11. A. Ulusal   ve   
bölgesel   kalkınma   planlamasını güçlendirerek kentsel, 
kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu 
ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi” 
stratejilerini desteklemektedir. Ayrıca “12. Sorumlu Üretim  
ve  Tüketim”  ana  hedefi  altında  belirlenen  “12.02. 2030’a  
kadar  doğal  kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve 
etkin kullanımının sağlanması” ve “12.05. 2030’a kadar 
önleme, azaltma,  geri  dönüşüm  ve  tekrar  kullanma  
yoluyla  katı  atık  üretiminin  önemli  ölçüde azaltılması” 
stratejilerine de katkı sağlamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ  VE  FİNANSMANI: 
Proje  için  kullanılan  finansmanın  %25’lik  bölümü  Nilüfer 
Belediyesi, %75’lik bölümü ise Bursa Eskişehir  Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşılanmıştır. Proje 
kapsamındaki maliyetler aşağıdaki gibidir:

• İnsan Kaynakları: 77.580 TL

• Ekipman ve Malzeme: 138.344 TL

• Görünürlük Faaliyetleri: 1.920 TL

• Küçük İnşaat İşleri: 40.726 TL

• TOPLAM: 258.570 TL
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PROJENİN AMACI:

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle insanların sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir 
hareket etme hakları ile doğru orantılı olarak kentsel hareketlilik konusunda 
yenilikçi tasarımları içeren çözümler beklenmektedir. Bu yeni hareketlilik türü 
kentlerde, çevreci ve sağlıklı ulaşım imkânı sağlayan bisikletli ulaşımın payının 
artırılması için politikalar geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, 
‘mikro-mobilite’nin desteklenmesi de giderek önem kazanmaktadır. Mikro-
mobilite türünün en bilinen kullanımı olan bisikletli ulaşım çözümleri, son 
yıllarda tüm dünyada giderek artmıştır. İklim değişikliğine yönelik olarak 
ülkelerin benimsedikleri politikalar kapsamında ve özellikle son aylarda 
pandemi sürecinde artan özel araç talebi öngörüsü ile kentsel ulaşım 
sisteminin motorize olmayan bir ulaşım türü ile desteklenmesi ve bisikletli 
ulaşım uygulamalarındaki artışın gerekliliği aşikârdır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

İZMİR’DE SOSYAL MESAFE VE 
BİSİKLET YOLLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım politikaları 
kapsamında motorlu araçların kullanımının azaltılması 
için toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşım altyapısının 
geliştirilmesine yönelik projeler üretirken, İzmir’de ulaşım 
ihtiyaçlarının daha büyük oranda bu ulaşım türleri 
yoluyla karşılanması için gerekli teşvik ve bilinçlendirme 
çalışmalarından sorumludur. Bu çerçevede İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘İzmir Bisiklet Politikaları’ 
geliştirilmekte ve bisiklet yollarının artırılması, kent içi 
bisiklet güzergâhlarının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet 
rotalarının artırılması, bisiklet altyapısının güçlendirilmesi 
ve bisiklet kültürü oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

Böylece, sürdürülebilir ulaşım planlamasının gereği 
ve yaşanan pandemi süreci nedeniyle artan motorize 
seyahatlerinin yerini, sağlıklı ve çevreci ulaşım türlerinden 
biri olan bisiklet ile insanların hareketlilik ihtiyaçları 
karşılanacaktır. Aynı zamanda, İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 
2030) ve sonrasında bisikletli ve yaya ulaşımına yönelik 
Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı (EPİ 2030) ile 
kısa, orta ve uzun vadede alınmış kararların kentsel mekâna 
uygulanması sağlanacaktır.

Bu planlar kapsamında üretilen uygulamalardan biri 
olan 40 km’lik “Ayrılmış Bisiklet Yolları”, “Paylaşımlı Bisiklet 
Yolları” ve “Bisiklet Şeritleri” ile İzmir’de sürdürülebilir ulaşım 
politikaları doğrultusunda motorsuz ulaşım ve sosyal 
mesafenin korunduğu yeni kentsel hareketliliği toplumun 
benimsemesine katkı sağlamak da amaçlanmaktadır.

PROJE SÜRECİ:  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sonrasında bisikletli 
ulaşımın artırılması ve ilçelerle bağlantının kurulabilmesi 
için İzmir Ulaşım Ana Planı ile Bisiklet ve Yaya Eylem Planı 
kapsamında üretilen bisiklet yolu projelerini, 12.12.2019 
tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 
“Bisiklet Yolları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda 
uygulamaya başlamıştır. Planlanan 40 km’lik bisiklet yolu 
düzenlemeleri, “Ayrılmış Bisiklet Yolları” “Paylaşımlı Bisiklet 
Yolları” ve “Bisiklet Şeritleri” niteliğinde olup, 2020 yılının yaz 
sonuna kadar tamamlanacaktır.

Salgın sonrası bisiklet kullanımını özendirecek ve teşvik 
edecek çeşitli proje önerileri geliştirilmiştir. Bunlar; bisiklet 
ile vapura binen yolcuların ücretsiz seyahat etmeleri, 
‘Halkın Bakkalı’nda çeşitli indirimlerden yararlanma 
imkânı, kültür-sanat etkinliklerinde indirimli bilet alınması, 
Belediye iştiraklerine bisikleti ile gelen kullanıcılara 
indirim sağlanması gibi farklı seçenekleri içermektedir. 

Kentte bisiklet 
kullanımının artırılması 
ile birlikte motorlu 

araçların neden olduğu ulaşımdan 
kaynaklanan karbon salınımının 
azaltılmasına katkıda bulunulmuş 
olunacaktır. 
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Bu teşviklerin ilkinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde 
bisiklet kullanıcılarına ücretsiz olarak vapur seferlerinden 
yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Ana plan ve eylem planı sonucunda üretilen politikalar 
ve sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda bisiklet 
kullanımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bisiklet 
kullanıcılarının konfor ve güvenliğinin sağlanması 
amacıyla; 40 noktada 500’e yakın bisiklet park yeri standı 
uygulanmış olup, 685 adet yeni bisiklet park yeri standı, 
400 adet el-ayak dayama aparatı ve 20 adet bisiklet 
kabini uygulanması için de gerekli yer tespit çalışmaları 
devam etmektedir. Ayrıca, kent içi ve kırsal güzergâhlarda 
bisikletliler için ortalama 15 kilometrede bir uygulanmak 
üzere toplam 35 noktada ücretsiz bisiklet tamir kiosku ve 
50 noktada bisiklet pompası yerleştirilecektir.  

Aynı zamanda, bisiklet kültürünün geliştirilmesi ve bisikletli 
ulaşımın yaygınlaştırılması amacıyla her yıl düzenlenen 
etkinlikler çeşitlendirilerek (3 Haziran Dünya Bisiklet 
Günü, Avrupa Hareketlilik Haftası, Okula Bisikletle Gitme 
Etkinlikleri, İşe Bisikletle Gitme Etkinlikleri, Antik Kentler 
Bisiklet Turu ve Hack4Mobility Etkinliği, EuroVelo Turu, 
Tematik Bisiklet Turları gibi) gerçekleştirilmektedir.

İzmir de bir ulaşım opsiyonu olarak bisikletin tüm toplu 
ulaşım sistemine entegrasyonu yapılmıştır.  Otobüs-
bisiklet entegrasyonunun güçlendirilmesi için bisiklet 
taşıma aparatı sayısı 60’dan 292’ye çıkarılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında hizmete 
aldığı bisiklet paylaşım sistemi olan BİSİM’in mevcut 
istasyonlarına son bir yıl içinde 6 yeni istasyon eklenerek, 
istasyon sayısı 40’a yükseltilmiştir. 2020 yılı içinde 10 adet 
istasyon daha eklenecektir. 3 Haziran 2020 Dünya Bisiklet 
Günü itibarıyla 70 adet tandem bisiklet, özellikle görme 
engelli vatandaşların bisiklet kullanımı için paylaşım 
sistemine eklenmiştir. Tamamlanan İzmir Bisiklet ve Yaya 
Eylem Planı’nda hazırlanan 58 km’lik ön projesi bitmiş ve 
trafikten tamamen ayrılan bisiklet yolları için Türkiye’de 
ilk defa sadece bisiklet yollarına özel bir uygulama projesi 
yapılacaktır. Eylem planı kapsamında önerilen ve orta 
vadede gerçekleşmesi planlanan bisiklet güzergâhları da 
kısa vadeye çekilerek bisiklet köprüsü, ayrıştırılmış bisiklet 
konsolu gibi uygulamaları da içerecek şekilde hayata 
geçirilecektir.

İzmir’de kırsal bisiklet rotaları da yaygınlaştırılmaktadır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 senesinde 
yapılan başvuru sürecini takiben, ECF Avrupa Bisikletçiler 
Federasyonu, 12 Ekim 2019 tarihli toplantısı ile yaklaşık 500 
km’lik İzmir bisiklet güzergâhını EuroVelo-European Cycle 
Route Network-Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EuroVelo 8 
Akdeniz Rotası’nın bir uzantısı olarak onaylanmış ve Avrupa 
Bisikletçiler Federasyonu (ECF)-EuroVelo web sitesindeki 
haritaya işlenmiştir. Gelişmekte olan rota kategorisinde, 
İzmir EuroVelo Rotası iki UNESCO kenti olan Bergama 
Antik Kenti ile Efes Antik Kent’ini birbirine bağlamaktadır. 
Rota üzerinde 650 adet EuroVelo yön tabelası, 58 adet bilgi 
panosu uygulanmıştır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

İzmir’de pandemi sürecinde artışı öngörülen trafik 
yoğunluğunun azaltılabilmesi, özel araç kullanımının 
dengede tutulabilmesi ve İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 
2030) çerçevesinde belirlenen çevre dostu, sürdürülebilir 
ulaşım politikalarının devamının sağlanabilmesi amacıyla, 

bisikletli ulaşım tercihinin artışı için projeler hayata 
geçirilmeye başlanmıştır. İzmir’de mevcut 67 km bisiklet 
yolu, uygulanacak düzenlemeler ile birlikte toplamda 107 
km’ye çıkacaktır. Pandemi sürecinde yeni bisiklet yolları kısa 
vadede yapılarak kentlilerin kullanımına açılmış, bisikletin 
toplu taşıma ile entegrasyonu güçlendirilmiş ve bisiklet 
paylaşım sistemini kent genelinde yaygınlaştırılmıştır.

Kentte bisiklet kullanımının artırılması ile birlikte motorlu 
araçların neden olduğu ulaşımdan kaynaklanan karbon 
salınımının azaltılmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır. 
Ayrıca ulaşımda motorize seyahatlerden motorize 
olmayan seyahatlere değişen alışkanlıklarımız ile birlikte 
daha çevreci ve sağlıklı kentlerin planlanmasına destek 
verilmiş olunmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

İzmir’de hayata geçirilen ulaşım yatırımları, 2015 yılında 
hazırlıklarına başlanıp 2018 yılında bitirilen İzmir Ulaşım 
Ana Planı (UPİ 2030) kapsamında belirlenmekte olup bu 
plan kapsamında ortaya çıkan ulaşım politikaları 2018 
yılında başlanıp çalışmaları devam eden ve sürdürülebilir 
çözümler içeren eylem planları doğrultusunda 
belirlenmekte ve ulaşıma yönelik plan çalışmalarımızı 
mevcut yasalara uygun olarak güncel tutmaktayız. Ayrıca, 
eylem planları kapsamında bisikletli ve yaya ulaşımına 
yönelik Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı (EPİ 
2030) yapılarak politikalar geliştirilip projelerin mekâna 
nasıl yansıtılacağı çalışılmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

İzmir’de bisiklet yollarına ilişkin projeler, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bütçesinden karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Ulaşım ve ticaret yolunun üzerinde olması sebebi ile şehrimiz tarih boyunca 
jeopolitik bir öneme sahip olmuştur. Bursa, fethinin ardından Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk başkenti olması, mevcut önemi üzerine bir de tarihi 
sorumluluk eklenmiştir. 

Bursa’nın “Beylikten Cihan Devletine” uzanan yolculuğunu da kapsayan, 
şehrimizin kültürel hafızasını gelecek nesillere aktarırken aynı zamanda, 
sosyokültürel amaçlı eğitim, etkileşim, iletişim, sergileme vb. aktivitelerin 
bütüncül bir bakışla tasarlanarak ele alınması, ‘Panoramik Müze Projesi’nin 
Bursa için kültürel bir dinamo özelliğini taşıması hedeflenmiştir.

Şehrimize kattığımız bu yapıyı tasarlarken; fiziksel, sosyokültürel ve doğal 
çevre ile ilişki, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanımı ve kent için yeni 

OSMANGAZİ BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

PANORAMA BURSA 
1326 FETİH MÜZESİ

bir ‘landmark’ (şehir simgesi) oluşturulması amaçlanmıştır. 
Bursa için kültürel bir dinamo fonksiyonu üstlenmesi, 
Üniversite-Belediye ortak çalışması ile AR-GE özelliği 
taşıması, kentin turizm açısından gelişmesini yönlendirecek 
potansiyeli bünyesinde barındırması, bir kamu binası olarak 
enerji ve çevre dostu sürdürülebilir tasarımı ile şehrimiz ve 
ülkemize örnek olmak nihai hedefimiz olmuştur.

PROJE ORTAKLARI:

Enerji ve çevre dostu tasarım özelliği gösteren müze 
binasının, ekolojik özellikler barındıran ve yeşil bina 
konseptine uygun olarak tasarlanan mimari projesi, Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi önderliğindeki proje ekibi 
tarafından hazırlanmıştır.

PROJE SÜRECİ: 

Proje alanının yakınında Kanberler Sitti Hatun Camii ve 
Mektebi ve Çeşmesi (15. yüzyıl), Hatice İsfendiyar Camii 
(15. yüzyıl), Tatar Hanı (Kanberler Hanı 16. yüzyıl), Dayıoğlu 
Hamamı (15. yüzyıl) bu alanda bulunan eski eserlerimizdir. 
Eski kaynaklarda, ilk Osmanlı parası olan ‘Gümüş Akça’nın 
basılmış olduğu, darphane binasının da bu alanda olduğu 
söylenmektedir. Hanlar Bölgesi’ne yakın olan ve tarihi 
öneme sahip bu alanda projelendirme çalışması yapılırken 
kültür varlıklarımız bir değer olarak korunmuş ve gereken 
özen gösterilerek bu yapıların hayatlarına kaldıkları yerden 
daha sağlam olarak devam etmeleri öngörülmüştür.

Tam panorama formunda inşa edilen ve 42 metre çapındaki 
kubbesi ile dünyanın en büyük “tam panoramik müzesi” 
unvanını kazanan Fetih Müzesi, aynı zamanda Türkiye’nin 
en büyük kubbe açıklığına sahip yapısıdır.

• Mimari projesi, sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknik 
özellikleri taşımaktadır.

• Panoramik resimde ve panolarda yer alan tüm 
detaylar ve figürler, dünyaca ünlü tarihçimiz merhum 
Başdanışman Halil İnalcık başkanlığında, alanında 
uzman akademisyenlerden oluşan Tarih ve Sanat 
Kurulu denetiminde titiz araştırmalar neticesinde tarihi 
kaynaklara dayanarak yapılmıştır. “Panorama 1326 Bursa 
Fetih Müzesi” 9 sanatçının aralıksız 5 yıl süren çalışmaları 
sonunda ortaya çıkmıştır.

• Bina mekanik tesisatları yeşil bina TSE Güvenli Yeşil Bina 
standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

• Binada ısıtma-soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 
süs havuzu, toprak, hava ve güneş enerji kaynağı olarak 
kullanılmakta olup tamamından yenilenebilir enerji 
alınmaktadır.

Müzemizde 
gerçekleştirilen 
etkinlikler, çevre 

düzenlemesi ve fiziksel değişimle 
birlikte toplumun sosyokültürel 
refahına önemli katkı 
sağlanmaktadır. 
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• Binada yeşil çatıdan alınan yağmur suları depolanmakta, 
arıtılmakta ve yeşil alan sulamada yeniden 
kullanılmaktadır.

• Yeşil çatı ve güneş kırıcı paneller sayesinde güneş 
ışığı, en asgari düzeyde bina içerisine alınır. Bu sayede 
yapay serinletme ya da ısıtmaya büyük oranda 
gerek duymayarak bina içerisindeki sıcaklık oranı 
ayarlanmaktadır.

• Binada kullanılan malzemelerin tamamının geri 
dönüşüm ile üretilmiş veya geri dönüştürülebilen 
malzemeler kullanılarak imal edilmesine özen 
gösterilmiştir.

• Binada 50 adet fotovoltaik güneş paneli kullanılmakta 
ve güneşten alınan enerji ile elektrik üretilmektedir. 

• Binada doğal hava şartlarını sağlayabilecek şekilde 
tasarlanmış havalandırma ve iklimlendirme sistemi 
bulunmaktadır.

• Binanın elektrik tesisatlarında düşük elektrik tüketimine 
sahip armatürler kullanılmıştır.

• Çatı kaplaması titanyum çinko alaşımlı malzemeden 
imal edilmiştir.

• Binada enerji tüketimlerinin azaltılması için özel cam 
cephe kaplaması kullanılmıştır.

• Binanın tamamında uçucu organik bileşik salınım oranı 
düşük olan özel ahşaplar kullanılmıştır.

• Binanın tamamında A sınıfına (süper enerji verimli bina 
sınıfı) uygun izolasyon malzemeleri kullanılmıştır.

• Binada zeminden ısıtma-serinletme sistemi 
kullanılmaktadır.

• Binanın tamamında yağmurlama sistemi ile teknik 
hacimlerde gazlı söndürme sistemi ile yangın koruması 
yapılmaktadır.

• Binada lavabolarda kullanılan su arıtılarak rezervuarlarda 
tekrar kullanılmaktadır. Aynı su 2 defa kullanılmakta olup 
su tasarrufu sağlanmaktadır.

• Binanın tamamı engelli erişimine uygundur.

• Binanın doğu ve batı kısımlarında 30 adet otobüs ve 70 
adet otomobil olmak üzere toplam 100 araç kapasiteli 2 
adet otopark bulunmaktadır.

Tüm bunların ışığında “Panorama Bursa 1326” Fetih Müzesi, 
Türk Standartları Enstitüsü “Güvenli Yeşil Bina” ölçütlerini 
karşılayarak, yeşil bina kategorisinde “Altın Belge” almaya 
hak kazanmıştır.

Çevreye saygılı ve uyumlu ekolojik tasarımı ile “Panorama 
Bursa 1326” Fetih Müzesi, çevre teknolojileri ve geri 
dönüşümlü ürünler kullanımı, enerji verimliliği ve suyun 
etkin kullanımı konularında örnek teşkil etmektedir

Tasarım sürecinde, farklı uzmanlık alanlarına (mimar, 
mühendis, araştırmacı vb.) sahip gerek akademisyen 
gerekse serbest çalışan 50’ye yakın uzman görev yapmıştır. 
Çalışma; akademisyenleri, kamu kurumu çalışanlarını ve 
serbest çalışanları bir araya getirmesi açısından disiplinler 
arası çalışmaya örnek bir modeldir. 

Sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve 
atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım 

konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri 
taşımaktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Müzemizde gerçekleştirilen etkinlikler, çevre düzenlemesi 
ve fiziksel değişimle birlikte toplumun sosyokültürel refahına 
önemli katkı sağlanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar 
müzelerin bireysel ve toplumsal sağlık üzerine olumlu 
etkilerini kanıtlayan sonuçlar sunmaktadır. Kaygı düşürücü, 
umut aşılayan, öğrenme yerleri olmasıyla bireylerin yeni 
beceriler geliştirmelerine zemin olan mekânlar olarak öne 
çıkmaktadırlar. Bunda, müzelerin her geçen yıl küresel 
koşullara ayak uydurmak amacıyla yeni roller üstlenmelerinin 
de etkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede; müzemiz yerel, 
ulusal ve uluslararası çapta, kültür ve sanat alanlarında 
gerçekleştirilen festivallerin, konferansların, sergilerin 
mekânsal bir ayağı olarak aktif yer almaktadır. Bu kapsamda 
2019-2020 yılı Mart ayı aralığında müzemizde 52 farklı 
başlık altında etkinlik (sergi, konser, konferans, söyleşi, sanat 
kursları) toplamda tekrarlanan gösterilerle 197 etkinliğe 
ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmalarla kentsel ve toplumsal 
refaha olan katkımızı sürdürme kapsamında çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Kültürel mirası koruyarak kültürel yaşamı zenginleştirmek ve 
sürdürülebilir kılmak.   

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

35.000.000,00 TL
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PROJENİN AMACI:

Yaşlılık döneminde sağlık, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir 

kavramdır. Yaşlanma döneminde fiziksel sağlık sorunları ile karşılaşma ihtimali 

oldukça yükselmiştir ve hastalıkların artması ile yaşlı kişinin çöküntüde olması 

ruhsal rahatsızlıkların görülme ihtimalini de artırmaktadır. Depresyon ya da 

depresif ruh hali gibi rahatsızlıklar, diğer hastalıklara yol açan ya da tek başına 

yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Başarı ile uygulanan tedaviler sonunda yaşlıların yaşam fonksiyonlarını yerine 

getirmekteki yeterlilikleri artırılmakta dolayısıyla yaşlılarda yaşam kalitesi 

yükseltilmekte; iyileşme sağlanmadığında ise sağlık durumunda bozulma, 

erken vefat gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

DARÜLACEZEDE 
SAĞLIKLA YAŞ AL

Kurumsal bakım içerisinde yaşlılara verilen tüm bakım ve 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin 
yanında gerek kronik rahatsızlıkları olan gerekse mental 
olarak duygusal, bilişsel ve sosyal gereksinimleri olan 
yaşlıların alternatif tedavi yöntemleri kullanılarak 
rehabilitasyonlarının ve yaşam kalitelerinin artırılması 
amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul Darülaceze Müdürlüğünde 
sakinlerimizin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik rehabilitasyonları ve 
terapi amacıyla içerisinde tuz odası, refleksoloji, renk ve 
müzik terapi odası, jakuzi (hidroterapi), Türk hamamı ve 
havuz bulunan ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ açılmıştır.  

PROJE SÜRECİ: 

Proje 2020 yılında tamamlanmıştır. İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğünde 670 yaşlı, hasta ve engelliye sağlık ve sosyal 
bakımın tümünü kapsayan kurumsal bakım hizmetleri 
365 gün 24 saat süreyle verilmektedir. Bu hizmetlerinin 
yanında Darülaceze Müdürlüğü sakinlerine profillerine 
uygun olarak (yatağa bağımlı, bakım desteğine ihtiyacı 
olan, demans ve alzheimer tanısı olan, kendine kısmen 
yetebilen, bakım desteği verilen, zihinsel engelli veya 
psikiyatrik tanılı kadın ve erkek sakinler ile kendine yetebilen 
erkek sakinler) uzman hekimler tarafından önerilen ve 
müzik terapisi, hidroterapi, tuz terapisi, refleksoloji, renk 
terapisi gibi terapi yöntemlerinden kişi üzerinde faydası 
olabilecek terapiler belirlenir. Faaliyete geçirilen ‘Sağlıklı 
Yaşam Merkezi’nde alanında uzmanlaşmış (tabip, psikolog, 
fizyoterapist, öğretmen gibi) terapi alanlarına yönelik 
Bakanlık tarafından onaylanmış sertifikası olan kişilerce 
ilgili tedavi uygulanacaktır.      

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Darülaceze Sakinlerine Uygulanacak Terapiler ve Sağlık 
Üzerindeki Etkileri: 

Müzik Terapisi: 

Bir danışan veya grupla fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve 
kognitif (bilişsel) ihtiyaçlara karşılık verebilmek adına iletişim, 
diyalog, öğrenim, mobilizasyon, ifade, organizasyon ve 
bunlarla ilişkili diğer terapötik amaçları gerçekleştirebilmek 
ve kolaylaştırmak amacıyla planlı bir süreçte müzik ve/
veya müzikal unsurların (ses, ritim, melodi ve armoni) 
kullanılmasıyla; inme (felç), parkinson hastalığı, alzheimer 
hastalığı, dil-konuşma bozuklukları, multipl skleroz (MS) 

Bu terapiler; alanında 
uzmanlaşmış (tabip, 
psikolog, fizyoterapist, 

öğretmen gibi) terapi alanlarına 
yönelik Bakanlık tarafından 
onaylanmış sertifikası olan 
kişilerce yapılır. 
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gibi kronik nörolojik hastalıklarda, akut ve kronik ağrılarda, 
anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları, şizofreni gibi 
psikiyatrik sorunlarda ve diğer birçok motor, duyusal 
ve bilişsel bozuklukların rehabilitasyonunda, astımlı 
bireylerde, uyku bozukluklarında, kanser hastalıklarında 
müzik terapisinin olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. 

Hidroterapi: 

Su ile tedavi yöntemidir. Suyun eklemler ve kaslar üzerine 
binen yükü azaltması ve ağrının kontrolüne yardımcı 
olması sebebiyle fiziksel bozuklukların tedavisinde etkin 
olmaktadır.

Su içi egzersizler özellikle bel ağrıları, ankilozan spondilit, 
fibromiyalji, spor yaralanmaları, kalça ve diz protez 
ameliyatı sonrası, kalça ve diz eklem kireçlenmesi, 
omuzda hareket kısıtlılığı, eklem ve yumuşak doku 
zorlanmaları ile felç geçiren hastalara, polinöropati, 
Guillain-Barré sendromu, anterior poliomyelit, musküler 
distrofi, multipl skleroz (MS) gibi nörolojik hastalıklarda 
uygulanması tavsiye edilir.

 Tuz Terapisi:

Birçok solunum sistemi rahatsızlıklarında rahatlatıcı 
ilaçsız tedaviyi destekleyici bir yöntemdir. Tuz 
terapisinin etkili olduğu rahatsızlıklara örnek olarak; 
astım, alerjik astım, astım bronşit, nefes darlığı, sinüzit, 
kronik öksürükler, burun tıkanıklıkları, horlamalar, 
geniz akıntıları, uyku düzensizlikleri yorgun uyanma 
sendromu sayılabilir.

Refleksoloji:

Bir tür “denge” masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel, 
duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesini sağlar; 
kişiye doğal dengesini kazandırır.

Tedavinin, herhangi bir hastalığı tanımlanmayan 
kişilerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, sindirim 
sistemi hastalıkları ile ilgili bulantı, kusma, kabızlık gibi 
durumlar, mekanik kas ve iskelet sistemi ağrıları, herhangi 
bir hastalığa bağlanmayan gerilim tipi baş ağrıları, astım 
hastalarında kaygı-endişenin azaltılması için, herhangi 
bir hastalığa bağlanmayan uyku bozuklukları, idrar 
kaçırmaları, kaygı bozuklukları ve panikatak tedavisinde 
destekleyici, tek taraflı felç (hemipleji), serebral palsi, 
multiple skleroz (MS) gibi nörolojik kökenli hastalıklarda 
genel rehabilitasyon uygulamalarını destekleyici, kanser 
ve kemoterapiye bağlı ağrı, bulantı, kusma gibi yan 
etkileri azaltmada olumlu etkileri bilinmektedir.

Renk Terapisi: 

Renklerin enerjilerini kullanarak zihinde ve bedende 
oluşan aksaklıkların tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece metabolizma üzerinde enerji bakımından 
denge sağlanır. Uygulamanın en büyük avantajı ise 
etkisinin kısa sürede görülebilmesidir.

Mor renk; sinir sistemini düzenler, konsantrasyonu 
artırır. Yeşil renk, gevşemeyi sağlar. Sarı renk, uyarıcı etki 
yapar. Kırmızı renk, vücut ısısını düzenler. Lacivert renk, 
kan dolaşımını düzenler. Mavi renk, tansiyonu dengeler. 

Bu terapiler; alanında uzmanlaşmış (tabip, psikolog, 
fizyoterapist, öğretmen gibi) terapi alanlarına yönelik 

Bakanlık tarafından onaylanmış sertifikası olan kişilerce 
yapılır. Yapılacak seansların sayısı ve süreleri ilgili uzman 
terapist tarafından belirlenir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda  “Sosyal İhtiyaçları Eşit ve Kapsayıcı Bir 
Şekilde Karşılayarak Paylaşan Bir Şehir Oluşturmak” 
stratejik amacına bağlı olarak “Eşit Haklara Ulaşamayan 
Toplumsal Gruplara Yönelik Hizmetleri Geliştirmek” 
stratejik hedefi bulunmaktadır. İstanbul Darülaceze 
Müdürlüğü sakinlerine yönelik açılan ‘Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’ bu amaç ve hedefe yönelik gerçekleştirilen 
faaliyetler kapsamında hizmet vermektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Proje bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır. 
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PROJENİN AMACI:

Türkiye’deki hızlı kentleşme, yoğun bir yapılaşma dokusunu beraberinde 
getirmiş ancak buna paralel olarak kentlilerin ihtiyaç duyacağı, aktif biçimde 
kullanabileceği yeşil ve doğal alanlar yeterli büyüklükte geliştirilememiştir. 
Oysa doğayla temas eksikliğinin ve hızlı yaşam döngüsünün insan sağlığını 
olumsuz etkilediği bilinmektedir. Nitekim doğal alanların şehir hayatının 
yarattığı stresi azaltıcı etkisi ve yaşam kalitesine olumlu etkilerini bulgulayan 
çok sayıda akademik çalışma mevcuttur.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu ihtiyaca cevap vermek 
üzere yeni parklar hizmete açmakta, mevcutları iyileştirmektedir. Bunun yanı 
sıra; doğa, kırsal yaşam ve toprak özlemi çeken kentliler ve bitkisel üretim 
süreçlerini tanımayan çocuklar için farklı bir rekreasyon modeli geliştirilmiştir. 

ÇANKAYA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

KENTTE TARIM YAPILIR

“Eğitici, ekolojik ve üretken” olarak nitelendirdiğimiz bu 
rekreasyon modelinde, parkın yerini bostan almaktadır. 
Öncelikle doğal tarım eğitiminin alınması şartını yerine 
getiren kentliler, özel düzenlenmiş tarım parsellerinde 
sebze yetiştirmektedir. 

Eğitim ve üretim süreçleri içi içe geçecek şekilde tasarlanmış 
ve sayılarının artırılması hedeflenen mahalle bostanı ve 
tarım eğitim merkezimizin temel amaçları 3 başlık altında 
toplanmaktadır.

Eğitici

• Kentlilerin, kendi gıdasını üretebilme yani sebze 
yetiştirme yeterliliği kazanmaları,

• Yeni nesillerin gıda üretim sürecini ve zorluklarını 
öğrenerek farkındalık kazanmaları,

• Güvenilir ve organik gıdaya erişim yolları konusunda 
bilgi ve farkındalık kazanmaları,

• İklim değişikliği, sağlıklı gıda, ekoloji vb. konularda 
bilgilendirilmeleri sağlanarak doğal kaynak kullanımında 
kentte uygulayabilecekleri sürdürülebilir yöntemleri 
öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Ekolojik

• Üretimde sentetik kimyasallar vb. ürünlerin 
kullanılmaması sağlanarak sentetik olmayan yeşil alanlar 
oluşturma,

• Kentlilerin güvenli gıda, organik tarım ve ekoloji 
konularında duyarlılık kazanmalarını sağlayarak yerel 
üreticinin ve organik tarımın desteklenmesini teşvik 
etme,

• Yeni rekreasyon modelinin yaygınlaşması ile gıdanın 
tarladan sofraya aldığı yolun kısalması ve böylelikle 
karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlama 
amaçlanmıştır.

Üretken

• Kentlilerin, kendi elleriyle üretken yeşil alanlar 
oluşturmalarına olanak sağlama,

• Evsel organik atıkların, kompost vb. yöntemlerle geri 
dönüştürülmesini sağlama, 

• Mahalle halkının faaliyetlere aktif katılımıyla, kent 
yönetiminde vatandaş katılımını destekleme,

• Mahallelilerin bir amaç doğrultusunda aynı mekânda 
buluşmaları sağlanarak tarımsal üretim üstünden yeni 
sosyal alanlar oluşturma ve bütünleşmeye katkıda 
bulunma amaçlanmıştır. 

PROJE SÜRECİ:  

Ata Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı; ilki Mutlukent’te 
kurulan hobi evinin çok fazla talep görmesinin ardından Ata 
Mahallesi’nden de gelen taleplerin karşılanması amacıyla 
kuruldu.  

Kent ve Tarım Hobi Evi 
uygulaması; bitkisel 
üretim mevsimine göre 

şekillendirilmiş eğitime dayalı, 
yıl boyu süren, tarımsal üretimle 
sağlıklı gıda ve ekoloji konularını 
bütünleştiren tek modeldir. 
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Toplam 2.000 m²’lik alan, eğitim binası ve bostan olarak 
düzenlendi. Üretimde yükseltilmiş yatak ve dikey 
bahçecilik yöntemleri kullanılarak 10 m²’lik tarım parselleri 
oluşturuldu. 

Parsellerin kullanım hakkı katılımcılar arasından oluşturulan 
gruplara belirli kurallar çerçevesinde, ücretsiz ve bir yıllığına 
verildi. Fideler, Belediyenin serasında atalık tohumlarla 
üretildi. Bostandaki üretim; yalnızca yerel tohumdan 
elde edilen fidelerle ve kimyasal ilaç, gübre gibi kirletici 
ürünlerin kullanılmaması kurallarına uygun olarak yapıldı.

Katılımcılara üretime başlamadan önce, müdürlüğün 
ilgili mühendis ve uzmanlarınca doğal tarım eğitimleri 
verildi. Eğitim; tarım ve hayvancılık konularının yanı sıra 
tüketiciyi üretici hale getiren, kentsel alanda sürdürülebilir 
uygulamalar içeren kompost yapımı, yağmur suyu hasadı 
gibi ekolojik duyarlılık kazandıran konuları da kapsayacak 
şekilde oluşturuldu.

Eğitimle bostanın entegre edilmesi, mahalle halkının tarım 
eğitimleri alırken uygulamasını hemen yanı başındaki 
bostanda yapabilmesini sağladı. Büyük ilgi gören merkeze 
sadece mahalle halkı değil başka semtlerden de katılım 
oldu.  

Faaliyetlerin başarı düzeyi iki temel konu üzerinden 
yapıldı: “Üretici-kent çiftçisi” ve “Ürünler-bostanda yetişen 
sebzelerin” ölçme değerlendirmesi.

1. Kent Çiftçisi: Hasat sonunda parseller 3 kişilik bir teknik 
ekip tarafından önceden belirlenmiş değerlendirme 
formu çerçevesinde puanlandı. En yüksek puanı alanların 
bir kısmı ertesi yıl yine parsel almaya hak kazandı (Aynı 
zamanda bostana yeni katılanlara verilen formel eğitim 
akran eğitimi ile pekiştirilmiş oldu.)

2. Sebze Analizi: Şehir ortamında yetişen ürünlerin ne 
kadar temiz olduğu önemli bir merak konusudur. Bostanda 
tarımsal ilaç, gübre kullanımı yapılmasa da etraftan olası bir 
pestisit bulaşması ve ağır metal durumunun sorgulanması 
amacıyla gerekli analizler yapıldı. Analiz raporları, 
uygun kentsel alanda temiz, sağlıklı sebze ve meyve 
üretilebileceğini gösterdi.

Sonuç olarak; ülkemizde çeşitli mahalle bostanı örnekleri 
bulunsa da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Kent ve Tarım Hobi Evi uygulaması; bitkisel 
üretim mevsimine göre şekillendirilmiş eğitime dayalı, 
yıl boyu süren, tarımsal üretimle sağlıklı gıda ve ekoloji 
konularını bütünleştiren tek modeldir. 

Diğer farklı yaklaşımlar ise; kısıtlı kentsel alanlar için üretilen 
dikey bahçe çözümleri ile ortopedik engellilerin tarım 
yapabilecekleri özel alanların yapılandırılmış olmasıdır.

Eğitim Programı

Kent 
Bahçeciliği

Dünyada Kentsel Tarım Uygulamaları

Tohumdan Fide Elde Etme

Işık, Su, Toprak, Verimlilik Yöntemleri

Bitkilerde Hastalanır (Ev Yapımı İlaçlar)

Hasat, Tohum Alma

Kompost Yapımı

Dikey Yetiştirme Teknikleri

Mevsimsel Sebze Yetiştiriciliği (Domates, 
Biber, Brokoli vb.)

Tıbbı Aromatik Bitkiler

Meyve Ağaçları, Çalı, Asma Budaması, 
Aşılama

Arıcılık
Dünyada Kent Arıcılığı 

Arı Yetiştiriciliği

Seminerler

Gezegenimizin Vazgeçilmezi: Mantarlar

Yağmur Suyu Hasadı

Organik Pazar Gerçekten Organik mi?

Şehirde Permakültür Uygulamaları

  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

• 1043 vatandaş doğal tarım ve ekoloji konularında eğitim 
aldı.

• Bu eğitimlerde; organik tarım, doğal tarım, sürdürülebilir, 
sağlıklı gıda, ekoloji ve iklim değişikliği konusunda 
farkındalığa yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. 

• 100 okul öncesi çocuk, bostanı ziyaret ederek sebzecilik 
konusunda eğitim ve uygulamalara katıldı. 

• 141 kişi tarım parsellerinde sebze yetiştirdi, komşuları ve 
sevdikleri ile paylaştı.

• 1943 vatandaşa; endüstriyel tarımın insan sağlığına 
ve ekolojiye zararları, bu zararları en aza indirmeyi 
hedefleyen organik üretimin tarladan pazaryerine kadar 
olan sertifikasyon ve denetleme mekanizmaları anlatıldı; 
böylece vatandaşlar, güvenilir koşullarda üretilmiş, organik 
ve yerel ürünlere teşvik edildi. 

• Vatandaşlar kendi gıdalarını yetiştirmek üzere özel alanlar 
(balkon, teras, bahçe vb.) kurmaya başladı. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Çankaya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda altı temel 
amaç bulunmaktadır. Planın 4’üncü amacı “Bütün canlılara 
saygılı, yaşam kalitesini artıran sosyal, ekonomik ve çevre 
sorunlarına kalıcı çözümler üreten temiz bir Çankaya”dır. Bu 
amaca ulaşmak için konulan 7 alt hedeften biri de “HEDEF 
4.5. Organik tarımı özendirmek ve organik ürünlere erişimi 
kolaylaştıracak faaliyetler yapmak”tır. 

Bu hedef doğrultusunda “bahçıvanlık eğitimleri, tarım 
eğitimleri, organik tarıma yönelik denetim, eğitim ve diğer 
ilgili çalışmaların yapılması” ve “kentsel tarım alanlarının 
oluşturulması” faaliyetleri planlanarak toplam 1.000.000,00 
TL bütçe ayrıldı. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Ata Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Hobi Evi Projesi Bütçe 
Tablosu

Maliyet 
(TL)

Finansman + Kaynak

Bina içi tadilat 10.500
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Mobilyalar 16.416
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Klima 7.659
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Bostan çevresi çit 2.200
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Bina çevresi 
peyzaj 
düzenleme

4.500
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Yükseltilmiş 
yataklar, elektrik 
ve su tesisatı

24.350 Çankaya Belediyesi (ihale)

Toprak 2.150
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Mutfak, beyaz 
eşya 

3.979
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Mutfak sarf 
malzemeleri

1.500
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Ofis sarf 
malzemeleri

553
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Projeksiyon cihazı 8.952
Çankaya Belediyesi (öz 
kaynak)

Toplam 82.759
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PROJENİN AMACI:
Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya 
ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın birçok kentinde 
kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik 
Haftası’nın etkisi hem Avrupa’da hem de tüm dünyada giderek artmıştır. Katılımcı 
belediyelerin yarısından fazlası, esas olarak hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik ve yeni 
veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmiştir. Hafta 
kapsamında, çokça bilinen “Otomobilsiz Gün (Car-Free Day) etkinliği de yapılmaktadır. 
Ulusal koordinatörlüğü son iki yıldır Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, 16-22 
Eylül tarihleri arasında başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyada kutlanan Hareketlilik 
Haftası’nın 2019 yılındaki teması “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme”, sloganı ise “Birlikte 
Yürüyelim” (#walkwithus) olarak belirlenmiştir. Belirlenen tema ve sloganlar ile hazırlanan 
etkinlikler kapsamında motorize trafiğin kısıtlanması, bisiklet ve yayaların sürdürülebilir 
ulaşım aktivitelerinin kullanımının yaygınlaştırılması için belgesel gösterimlerinden resim 
ve seramik atölyelerine, yürüyüş ve bisiklet turlarından yelken ve spor faaliyetlerine, kent 
kültür gezilerinden söyleşiler ve trafiğe kapalı alanlarda çeşitli etkinler ile Amasra’dan 

AMASRA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI AMASRA 
ETKİNLİKLERİ “BİRLİKTE YÜRÜYELİM!”

ve Amasra dışından gelen vatandaşlarımızın toplu katılımı 
sağlanmıştır. Yapılan tüm etkinliklerde Amasramızın daha 
yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunarken, bir yandan sağlıklı 
bir çevre ve yaşam için de hareketliliğin önemine vurgu 
yapılmıştır. Proje kapsamında belediyelerin ulaşım planlamasının 
ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya 
yollarının geliştirilmesi, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine 
alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat etmesinin teşvik edilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca Amasra’nın karbon emisyonlarını azaltmış, 
sağlıklı yaşamı önüne hedef koymuş ve vatandaşları için nitelikli 
ve yaşanabilir kentsel yaşamı olması yolunda sürdürülebilir bir 
katkı sağlamıştır. 

PROJE ORTAKLARI: 
Projede etkinliklerin organizasyonlarında; Bartın Pedaldaşlar 
Bisiklet Kulübü Derneği, Eğitim-Sen Amasra Temsilciliği, 8.43 
Seramik Atölyesi, ÇEKÜL Amasra Temsilciliği, Bardosk74 Kulübü, 
Amasra Spor Kulübü, Amasra Yelken Kulübü, Sağlıklı Kentler 
Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler 
Birliği ortak ve iştirakçi olarak yer almışlardır.

PROJE SÜRECİ:
16 Eylül / Pazartesi

• 17.00 Açılış Yürüyüşü / Küçük Liman Otogar – Kültür Park

• 17.30 Açılış Konuşmaları / Avrupa Hareketlilik Haftası 
Amasra Etkinlikleri

• 20.00 Belgesel Gösterimi / “Neden Bisiklete Biniyoruz?” 
(Why We Cycle? Hollanda Büyükelçiliği-Türkiye Belediyeler 
Birliği) - Kültür Park

17 Eylül / Salı

• 17.00 Resim Atölyesi “Tema: Yürüyüş ve Bisiklet” (Sefa Park-
Amasra Eğitim-Sen)

18 Eylül / Çarşamba

• Otomobilsiz İşe Gelme Günü 

• 15.00-19.00 Seramik Atölyesi “Hayalindeki Bisikleti Yap- 
Özgür Ol!”  (8.43 Seramik Atölyesi)

19 Eylül / Perşembe

• 20.00 Gece Bisiklet Turu / Bartın Pedaldaşlar Bisiklet 
Kulübü Derneği

• 21.30 Belgesel Gösterimi / “Neden Bisiklete Biniyoruz?” 
(Why We Cycle?- Hollanda Büyükelçiliği - Türkiye 
Belediyeler Birliği) - Kültür Park

20 Eylül / Cuma

• 15.30 Bilinmeyen Yönleriyle Amasra-Kent Kültür Gezisi / 
(ÇEKÜL Amasra)

• 20.00 Söyleşi / “Sağlıklı Kentler- Hareketli Yaşam” (SKB / 
Murat Ar-SKB Müdürü Doç. Dr. Gül Sayan Atanur-SKB 
Danışma Kurulu Üyesi)

21 Eylül / Cumartesi

• 10.00 Doğa Yürüyüşü-Fotosafari / (Amasra Turizm 
Derneği+ Bardosk74)

• 16.00 Çocuklar Yetişkinlere Karşı-Futbol Karşılaşması / 
Amasra Şehir Stadyumu (Amasraspor Kulübü)

22 Eylül / Pazar 

• 10.00-19.00 Otomobilsiz Gün Amasra Etkinlikleri / 
Boztepe ve Kaleiçi Mh. Trafiğe Kapalı Alanlar

• 13.00 Bartın-Amasra Bisiklet Turu / Bartın Pedaldaşlar 
Bisiklet Kulübü Derneği

• 15.30 6. Bartın Bisiklet Festivali- Tanıtım Standı / (Kültür 
Park)  

• 16.00 Yelken ve Aktif Yaşam / (Amasra Yelken Kulübü)

• 19.30 Kapanış Töreni ve Konser (Kültür Park)

 Proje kapsamında 
belediyelerin ulaşım 
planlamasının ve toplu 

ulaşım sisteminin geliştirilmesi, 
bisiklet ve yaya yollarının 
geliştirilmesi, vatandaşlarına ise 
bireysel araçlar yerine alternatif 
ulaşım yöntemleriyle seyahat 
etmesinin teşvik edilmesi 
amaçlanmıştır.
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PROJENİN AMACI:

‘Duyu Bütünleme’ bireylerin çevresinden gelen bilgileri doğru işlemlemesi 
ve organize etmesidir. Nörogelişimsel problemleri olan (başta otizm olmak 
üzere, down sendromu, bedensel problemlerin de eşlik ettiği serebral 
palsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vb.), düşük doğum 
ağırlığı olan, prematüre öyküsü olan bireylerde duyuların işlemlenmesi 
sürecinde problemler görülür. Bu problemler denge problemleri, davranış 
problemleri, kalem tutma becerisindeki zayıflıklar, okuma ve yazma ile ilgili 
problemler, hiperaktivite, göz teması süresinde kısalık, dikkat dağınıklığı, 
yeme problemleri, motor koordinasyon ve planlama problemleri gibi çok 
çeşitli alanlarda olabilir. Duyu bütünleme terapisi otizm başta olmak üzere 
nörogelişimsel problemlerin tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Özel 
olarak oluşturulmuş, zenginleştirilmiş ortam içeren sınıflarda bu alanda lisans 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE 
YÖNELİK DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

sonrası eğitimler almış fizyoterapist veya ergoterapistler 
eşliğinde bireysel olarak oyunlar ile etkileşim üzerinde 
durularak uygulanır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu proje ile özel gereksinimli 
bireyler için kritik önem taşıyan ve yoğun şekilde eğitim 
ve terapi almaları gereken erken çocukluk dönemini terapi 
uygulaması anlamında desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu 
proje ile bilimsel geçerliliği yüksek olan ve uygulayıcısı 
az olan bu terapi yöntemine, her engel grubundan ve 
sosyoekonomik düzeyden bireyler ulaşabilmektedir. 

Mersin ilinin merkez ilçelerinde yaşayan ‘Engelli Birey Veri 
Tabanına’ kayıtlı, tanısı konulmuş zihinsel, bedensel, işitsel 
ve görme engeli bulunan 19.120 özel gereksinimli birey 
bulunmaktadır. Bu bireylerin yoğun bir şekilde sürekli olarak 
özel eğitim, duyu bütünleme, fizyoterapi gibi terapiler alması 
gerekmektedir. Ailelerin maddi imkânlarının yetersiz olması, 
terapiler konusunda yeterli bilgilerinin ve duyarlılıklarının 
olmaması gibi sebeplerle aileler terapileri başlatmakta ve 
sürdürmekte zorlanmaktadırlar. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde 
uygulanan “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu 
Bütünleme Terapisi  Projesi” ile Mersin ilinin Akdeniz, Mezitli, 
Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçesinde ikamet eden 0-7 yaş 
arası tanısı konulmuş zihinsel , bedensel, işitsel ve görme 
engeli bulunan bireylere yönelik olarak oluşturulan kişiye 
özgü terapi protokollerinin başlatılması, özel gereksinimli 
aile bireyinin sorunlarının anlaşılması için bilgilendirmeler 
yapılması ve terapi sürekliliği için ailenin bilinçlendirilip ev 
ödevleri verilmesiyle sürece dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece erken dönem çocuklukta hayati önem taşıyan 
yoğun terapi süresi desteklenecektir ve aile de süreç içinde 
yer alacağı için iyileşme kalıcı hale gelecektir.  

Duyu Bütünleme Terapisi kapsamında Adana Yeşiloba 
Hipodromu ile iş birliği halinde Hippoterapi-Hayvan Destekli 
Terapi hizmeti de devam etmektedir. Hippoterapi, duyu 
bütünleme terapisini desteklemektedir ve terapi sürecine 
olumlu katkılar sağlamaktadır. Haftada bir gün olmak üzere 
özel gereksinimli bireyler duyu bütünleme terapistinin 
gözetiminde hippoterapi almaktadır. Bu şekilde, gelişimsel 
olarak çok kritik bir süreç olan terapi döneminin yoğun bir 
şekilde desteklenmesi amaçlanmaktadır.  

PROJE ORTAKLARI: 

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme 
Terapisi Projesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülmektedir. Ancak özel gereksinimli bireylerin gelişimi 

Gelecekte yaşanacak 
iletişimsel problemlerin 
üstesinden gelebilmek 

ve etkileşimi artırmak için atla 
terapi hizmeti verilen özel 
gereksinimli bireylerin her alanda 
etkileşimi çoğalmış ve öz güvenleri 
yükselmiştir. 
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ile ilgilenen diğer kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği 
içerisinde çalışılmaktadır. (Hippoterapi-Türkiye Jokey 
Kulübü)

PROJE SÜRECİ: 

Mersin ili Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus 
ilçelerinde ikamet eden özel gereksinimli birey velisi/
vasisi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezine şahsen 
gelinerek başvuruda bulunulur. Özel gereksinimli birey 
velisine/vasisine ön bilgilendirme yapılır ve kursiyer 
formu düzenlenir. Özel gereksinimli bireye alanında 
uzman fizyoterapist ile yaşına ve gelişimine uygun 
duyusal profil testleri (Baby Dunn-Dunn-SPM) yapılır. 
Yapılan test sonucuna göre duyu bütünleme eğitimine 
ihtiyacının olup olmadığı belirlenir. Duyu bütünleme 

testinde ihtiyacın belirlenmesi halinde özel gereksinimli 
birey özel olarak oluşturulmuş, zenginleştirilmiş ortam 
içeren yaklaşık 120 metrekarelik alan üzerine oluşturulan 
sınıfta haftada minimum bir ders saati (45 dakika) olacak 
şekilde bireysel olarak plan ve programa dahil edilir. 
Oluşturulan sınıfta salıncaklar, tüneller, top havuzları 
ve çeşitli eğitsel materyal ile özel gereksinimli bireye, 
eğlenerek öğretmek amaçlanmaktadır. Test sonucunda 
‘Duyu Bütünleme Terapisine’ ihtiyacı olmadığı tespit edilen 
özel gereksinimli bireylere problemlerinin sebebiyle ilgili 
fikir verebilecek uzmanlara ulaşabilmesi için yönlendirme/
bilgilendirme yapılır. Duyu bütünleme sınıfına kabul 
edilen özel gereksinimli bireyle terapi seanslarına başlanır. 
Terapi seansları minimum haftada bir gün, bir ders saati 
ve 3-6 ay olacak şekilde bireysel olarak planlanır. Özel 
gereksinimli birey ve ailelerine ev ödevi verilerek sürecin 
hızlandırılması sağlanır. Uzman tarafından seanslar devam 
ederken ilerleme gözlemlenen özel gereksinimli bireyler 
için duyu bütünleme testi tekrar edilir ve aileler aracılığıyla 
ilerlemenin somutlaştırılması sağlanır. Test sonucu özel 
gereksinimli bireyde semptomatik belirtilerde düzelme 
gözlemlenmesi halinde son kez test yapılır ve terapi 
hizmeti aylık ve 3 aylık takipler için sonlandırılır. Seanslarda 
belirlenen süreyi aşan ve hala iyileşme gözlemlenmeyen 
özel gereksinimli bireyler ilgili uzman tarafından hastaneler 
veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarına/
özel eğitim uygulama okullarına ve psikiyatristlere 
yönlendirilir. Hizmet sonrası ilgili tüm dokümanlar uzman 
tarafından dosyalanır/arşivlenir.  

Duyu bütünleme terapisi hizmeti alan ve ata binmesinde 
bedenen bir sakınca görülmeyen özel gereksinimli bireyler 
‘hippoterapi-hayvan destekli terapi hizmetine’ de dahil edilir. 
Yapılan çalışmalar hippoterapi ve duyu bütünlemenin eş 
zamanlı olarak uygulanmasının özel gereksinimli bireylerin 
gelişimine büyük oranda katkı sağladığını göstermektedir. 
Haftada bir gün duyu bütünleme terapisti ve uygulayıcı 
fizyoterapistler eşliğinde hippoterapi uygulanmaktadır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

08.10.2019 tarihi itibarıyla haftalık maksimum 40 özel 
gereksinimli birey, Mersin Büyükşehir Belediyesi Duyu 
Bütünleme Terapisi Projesi ile erken çocukluk gibi kritik 
bir dönemde yoğun terapi desteği almaktadır. Duyu 
bütünleme terapisi gibi diğer alanları tamamlayıcı ve 
sosyoekonomik açıdan insanların ulaşması zor olan bu 
destek ile özel gereksinimli bireyin terapi ve eğitimlerinde 
bütüncül bir bakış açısı yakalanmıştır. Bu proje ile özel 
gereksinimli bireylerin semptomlarında azalmalar ve 

iletişim becerilerinde artmalar gözlenmektedir. Vücutları 
ve çevreleri ile etkileşimleri artmıştır ve problemli 
davranışlarında azalmalar gözlenmiştir. Erken çocukluk 
döneminde stereotipik hareketler ve tik gibi sosyal 
kabullenmede zorluk yaratacak sorunlara çözümler ve baş 
etme stratejileri geliştirmek, iletişim becerilerinin artması 
ile ilerleyen dönemlerde görülecek akran problemlerinin 
önüne geçmek için çalışmalar yaparak bireyin tüm 
hayatı için sağlam bir altyapı oluşturmak için destek 
olunmaktadır. Aralıklı uygulanan takipler ve ev ödevleri 
ile özel gereksinimli bireyin gelişimi devam etmekte ve 
gerekli noktalarda müdahale ve danışmanlık hizmetleri 
verilmektedir. Gelecekte yaşanacak iletişimsel problemlerin 
üstesinden gelebilmek ve etkileşimi artırmak için atla 
terapi hizmeti verilen özel gereksinimli bireylerin her 
alanda etkileşimi çoğalmış ve öz güvenleri yükselmiştir. Bu 
kapsamda, geleceğin yetişkinleri olan bu bireylerde kritik 
dönemdeki bu yoğun destek ile gelecekteki bağımsızlıkları 
artacak ve en azından kendi ihtiyaçlarını dile getirebilecek 
seviyeye gelebileceklerdir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Alan 3 

Engelsiz bir kent yaratmak

Amaç 3.1

Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak; engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve 

kültürel hayata katılımlarının önündeki fiziki engellerin 
kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin 
erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi; engelli 
bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin 
sağlanması.

Hedef 3.1.1

Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa edilmesi, sosyal 
yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesinin sağlaması; 
engelli bireylerin hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel 
açıdan gelişimlerine destek olunması.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Mersin Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile yapılmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Eskişehir’in ve Tepebaşı ilçesinin sahip olduğu konum, hinterlant ve genç 

dinamik nüfusu gibi birçok avantajı fırsata çevirecek, ulusal ve uluslararası 

alanda iş fikirlerinin gelişmesini ve üretime dönüşmesini sağlamak için;

• Sosyal faydası yüksek fikirleri ve girişimleri destekleyerek yüksek katma 

değer yaratan işletmelerin ve pazarların yaratılması,

• Toplumun gereksinimlerine cevap verebilen projelerin hayata geçirilmesi 

konusunda kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynamak,

• Eskişehir’in potansiyelini ve dinamizmini ortaya çıkaracak kültürü 

yaratmak,

• Sosyal tabanlı girişimlerin sürdürebilirliğinin sağlanması,

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

TEPEBAŞI SOSYAL 
KULUÇKA MERKEZİ

• Kuluçka merkezine giren girişimci adaylarının çevre ve 
sosyal fayda bilincinin artırılması,

• Berlin partnerliğiyle ulusal düzeyde fark yaratmak,

• Almanya ile ekonomik iş birliğini geliştirmek amaçlan-
mıştır.

PROJE ORTAKLARI:

Berlin Bezirksamt Treptow-Köpenick Belediyesi

PROJE SÜRECİ: 

Treptow-Köpenick Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi 01 
Haziran 2010 tarih, 122 sayılı Meclis kararı ile “Kardeş 
Belediye” olmuştur. İki Belediye arasında projelerin 
planlanması ve uygulanması konusunda bilgi alışverişini 
sağlamak, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Almanya 
ile Türkiye arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
kapsamında teknik, finansal destek ve personel desteği 
sağlamak amacıyla “Engagement Global gGmbH” fonu ile 
sosyal girişimleri destekleyen bir sosyal kuluçka merkezidir.

Eskişehir ilinde; istihdamın yetersiz olması, şehirde sosyal 
girişimleri destekleyen kuruluşların eksikliği, girişimci 
adaylarının şirket kurma süreçleri hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamaları, ihtiyaçları olan konularda mentor 
desteğine nasıl ulaşacaklarını bilmemeleri, fikri haklar 
ve patent araştırması gibi konularda nasıl araştırma 
yapılacağının bilinmemesi gibi sorunlar kuluçka merkezinin 
kurulumunun çıkış noktasını oluşturmaktadır.

HİZMETLERİMİZ:

Fiziksel: Sosyal girişimciler ve sivil toplum örgütlerinin 
kullanımı için ücretsiz ofis ve toplantı odası.

Danışmanlık: Programa dahil olan girişimlerin 
olgunlaşması için eğitim ve mentor desteği.

Yeni fikirlerin doğması adına düzenlenecek fikir üretme 
atölyeleri.

Altyapı ve Ofis Hizmetleri:

• Danışmanlık ve Mentorluk Hizmeti

• Hibe Destekleri Danışmanlığı

• Hukuk Danışmanlığı

• Finansal Danışmanlık

• İş ve Ürün Geliştirme Hizmeti

• Uluslararasılaştırma ve Ağ Kurma (Networking) Hizmeti

 Tepebaşı Sosyal Kuluçka 
Merkezi’nde gençlerin 
ve dezavantajlı grupların 

istihdam edilmesinde yaşanan 
sorunların ortaya çıkardığı 
psikolojik etkiler; düzenlenen 
eğitim, etkinlik, proje ve iş 
fikirlerinin gerçekleştirilmesi için 
sağlanan mentor vb. desteklerle 
azaltılarak, gençlerin ve 
dezavantajlı grupların sağlıklı bir 
yaşam sürmelerinde önemli bir 
adım atılmıştır. 

Treptow-Köpenick Belediyesi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi genç, dinamik nüfus gibi birçok avantajı fırsata çevirecek, ulusal ve 
uluslararası alanda iş fikirlerinin gelişmesini ve üretime dönüşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Eskişehir ve çevre illerdeki özellikle genç işsizlik sorununa çözüm getirmek için faaliyet gösteren
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gençlere, toplumdaki diğer sorunlara çözüm üretirken kendi 
girişimlerini hayata geçirme fırsatı sunmaktadır.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ

Amaç A2: Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek.

Hedef H2.17: Eskişehir'de yaşayan insanların sosyal  girişimcilik kültürünü geliştirmek ve farkındalıklarının arttırılmasını 
sağlamak.

İlgili Sürdürülebilir 
Küresel Kalkınma 
Hedefi

Sorumlu Birim Dış İlişkiler Müdürlüğü

İş birliği Yapılacak 
Birim(ler)

• Tüm Müdürlükler
• Sosyal Kuluçka Merkezi

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi (%)

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (2019)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG2.17.1: Sosyal 
girişimcilik konusunda 
eğitimler düzenlenmesi

70 4 2 2 2 2 2 3 ayda bir Yılda bir

PG2.17.2: Girişimcilere 
mentorluk hizmeti 
verilmesi

30 3 ayda bir Yılda bir

Riskler • Sosyal girişimcilik konusunun yeteri kadar bilinmemesi.

Faaliyet ve Projeler • Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması.
• Girişimcilere mentorluk hizmetlerinin verilmesi.

Maliyet Tahmini (5 yıllık) 100.000 TL

Tespitler Tepebaşı Belediyesi, kuluçka merkezi açan ilk belediyelerdendir. Böyle bir merkez ile gençlerin girişimci olması, 
gelişimlerine destek olunması, yeniliklere adapte olarak iş hayatına daha kolay geçişlerinin sağlanması.

İhtiyaçlar Yenilikçi, üretim ve araştırma programları ile bölgemizin ulusal alanda geliştirilmesi.

                                                                                                                                                    

gibi Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gençlerin ve 
dezavantajlı grupların istihdam edilmesinde yaşanan 
sorunların ortaya çıkardığı psikolojik etkiler; düzenlenen 
eğitim, etkinlik, proje ve iş fikirlerinin gerçekleştirilmesi 
için sağlanan mentor vb. desteklerle azaltılarak, gençlerin 
ve dezavantajlı grupların sağlıklı bir yaşam sürmelerinde 
önemli bir adım atılmıştır. 

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen 
faaliyetlerin bazıları aşağıda verilmiştir.

• Sosyal Girişimcilik Eğitimi

• Sosyal İş Kurma Eğitimi

• Girişimcilik Buluşmaları, İbrahim Betil

• Girişimcilik Maratonu

• Fikir Geliştirme Atölyesi

• Hackathon

• Toplumsal Cinsiyet ve Medya Eğitimi

• Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Eğitimi

• Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık Eğitimi

• Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

• CV Hazırlamanın Püf Noktaları

• İklim Değişikliği Buluşması

• Fikir Atölyesi

• Factory Projesi

• Gönüllülük Eğitimi

• Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık

• Robot Kol Projesi

• 3D Yazıcı Kullanımı

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

50.000 Euro / Engagement Global gGmbH

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

2017 TÜİK verilerine göre Eskişehir, Bursa ve Bilecik illerini 
kapsayan bölgede, işsizlik oranı yüzde 9,8 oranında 
gerçekleşti. İşsizliğin ruhsal sağlık üzerine birçok olumsuz 
etkisi olduğu ve bu ruhsal bozuklukların da beraberinde 
beden sağlığını olumsuz bir şekilde etkilediği bilinmektedir. 
Ratmann’ın 2016’da Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulunan 
31 ülkede yaptığı araştırmada durgunluk döneminin ruh 
sağlığı şikayetleriyle olumlu ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Genç işsizliği oranındaki artış, özellikle sosyoekonomik 
seviyesi düşük gençlerde kaygı yaratabilmekte, stres seviyesi 
ve gelecek endişesinde artışla sonuçlanabilmektedir. 
Tüm bunların muhtemel sonucu ise gençler arasında 
psikolojik şikâyetlerin çoğalmasıdır. Eskişehir ve çevre 
illerdeki özellikle genç işsizlik sorununa çözüm getirmek 
için faaliyet gösteren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi; 
gençlere, toplumdaki diğer sorunlara çözüm üretirken 
kendi girişimlerini hayata geçirme fırsatı sunmaktadır. 
Böylelikle toplumdaki işsizlik sorununu ve bu sorunun 

beraberinde getirdiği ruhsal sorunları en aza indirgeyerek 
sağlıklı bir toplum hedeflenmektedir.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, kurulduğu Aralık 
2018’den itibaren 47 faaliyet düzenlemiştir. Düzenlenen 
faaliyetlerden 1357 kişi yararlanmıştır. Düzenlenen 
faaliyetler; gençleri sosyal girişimciliğe teşvik eden, 
sivil toplumu destekleyen, Eskişehir’deki sivil toplum 
kuruluşlarına toplantılarını yapacakları alan sağlayan, 
sosyal girişimcilere mentorluk ve network hizmeti 
sağlayarak melek yatırımcılarla buluşturan faaliyetlerdir. 
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen 
eğitimler sonrası genç kadın girişimci olarak Gözde 
Öncüer sürdürülebilir ve ekolojik moda anlayışıyla doğaya 
karışabilen ipliklerden üretilmiş kumaşlardan hazırlanan 
bir kadın giyim markası ve sosyal girişim olan ‘Gözde 
Öncüer’ markasını kurarak merkezimizden proje döngüsü, 
sosyal girişim, sosyal iş kurma eğitimleri, mentor, lansman 
ve pazarlama konularında destek aldı. Bu sayede Tepebaşı 
Sosyal Kuluçka Merkezi’nde alınan eğitimler sonucunda 
gerçekleştirilen ilk sosyal girişim oldu. Hedeflendiği 
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PROJENİN AMACI:

Tarımsal üretime bağlı olarak arıcılık, bitkisel ürün ve üretimin sürekliliği ve yaşamın 
devamı için gereklidir. Bir canlı türü olmaları açısından biyoloji, kanatlı yapısı ile fizik, 
kolonyal davranış modelleri açısından sosyoloji ve yaptıkları petekler bakımından 
ise bir mimarlık harikası olan arılar, canlıların yaşam döngüsünde vazgeçilmez bir 
noktada yer almaktadır. İnsan sağlığı açısından arılar tarafından üretilen bal, polen, 
propolis, arı sütü gibi arı ürünleri binlerce  yıldır  bağışıklık  sistemini  kuvvetlendirmek  
ve  tedavi  amacıyla  kullanılmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu 
ürünler 21. yüzyıl insanına sağlık anlamında çok önemli katkılar sunmaktadır.

Bu  proje  ile  birlikte  arıcılık  konusunda  oldukça  büyük  potansiyele  sahip olan  
ilimizde arıcılığın   profesyonel   bir   meslek   haline   getirilmesi   ve   gençlerin   
arıcılık   mesleğine yönelmeleri için bu alanda özendirici olanaklar sunulması 
amaçlanmaktadır. Tesiste öncelik ana arı üretimi olmakla birlikte bunun yanında 
diğer arı ürünlerinden arı sütü, arı zehri, polen, bal  vb.  ürünlerin  üretimine  

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

SAĞLIK AKAN PETEKLER

başlanmıştır  ve  ayrıca  AR-GE  çalışmaları  da  devam  
etmektedir. Düzenlenen eğitimler sayesinde ilimizde arıcılık 
yapmak isteyen vatandaşlara da “Uygulamalı Sertifikalı  
Temel  Arıcılık  Kursu”  düzenlenmektedir.  Verilen  eğitimler  
ile  arıcılara  katma değeri yüksek olan arı zehri, arı sütü, polen, 
propolis vb. ürünlerin nasıl üretileceği, ne şekilde alınacağı,  
nasıl  muhafaza  edileceği  uygulamalı  olarak  gösterilmekte  
ve  yerel  düzeyde yürütülen  arıcılık  faaliyetlerinin  üretimi  
geliştirilerek  sürdürülebilir  ve  yenilikçi  üretimi vurgulamak  
ve  modern  ekipmanlarla  üretim  yapılmasını  sağlamaktır.  
Bu  amaçla;  kırsal kesimin  gelir  olanakları  artırılarak  
refah  düzeyinin  yükseltilmesi  ile  kırsaldan  kente  göç 
engellenecektir. Ayrıca, teşvik ve destekleme boyutu göz 
önüne alınarak Arıcılar Birliğine kayıtlı  üretici  sayısının  
artırılması  ile  örgütlü  yapıların  desteklenmesi  sağlanacak  
ve  bu sektörün üretime katkı sağlaması ile ilimize ve 
ülkemize katma değer yaratılacaktır. İlimiz, Türkiye bal 
üretiminde 2019 yılında 2480 ton bal üreterek 7. sırada yer 
almakta ve bu proje sayesinde üretimin artırılarak ilin daha 
üst sıralara çıkarılması amaçlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:

Tüm ilçe belediyeleri, Balıkesir Arıcılar Derneği, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü 
proje ortak kuruluşudur.

PROJE SÜRECİ: 

2015 yılında ilimizdeki ana arı üretimi ve arıcılıkla ilgili 
eksikliklerin masaya yatırıldığı “Modern Arıcılık ve 
Yönetilebilir Polinasyon” konusunda yapılan toplantıya 
ilimizdeki arıcı ve  bal  üreticileri,  Türkiye  Arıcılar  Birliği,  
Tarım  Kredi  Kooperatifleri  Balıkesir  Bölge Müdürlüğü,  
Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  İl  Müdürlüğü,  Balıkesir Arıcılar  
Birliği,  Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi katılmıştır. Katılımcıların konu ile 
ilgili istişarelerinden yola çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen 
Balıkesir ve Bandırma’daki bu toplantılarda ilimizdeki 
arıcılığın sorunları, bilinçli ve verimli arıcılığın yapılması için 
gerekli olan üretim faaliyetleri ile verimin artırılması için 
çözüm önerileri tartışılmıştır.

Yapılan  bu  toplantı  sonucunda  ilimizde  arıcılık  ile  ilgili  
eksiklikler  ortaya  konmuş  olup Büyükşehir Belediyesinin 
öncülüğünde bu işin başlatılmasına karar verilmiş ve Karesi 
ilçe sınırları içerisinde 50 dekarlık bir alana kurulmuş ve 
2017 yılında faaliyete geçmiştir. Tesisin kurulumu ile birlikte 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 
Halk Eğitim  iş  birliği  ile  düzenlenen  eğitimler  sayesinde  
ilimizde  arıcılık  yapmak  isteyen vatandaşlara da “Uygulamalı 
Sertifikalı Temel Arıcılık Kursu” düzenlenmiştir.

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020

SAĞLIK AKAN PETEKLER
~SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ~

Mobil Sağlık Tırı, Düzce ve Bolu illerine talepler doğrultusunda hizmet verilerek
ilgili tarama ve tetkikler ile örnek alınan bir proje uygulaması olmuştur.

SAĞLIK AKAN PETEKLER İŞ AKIŞI

Merkezn kurulması le brlkte 
Arıcılar Brlğne kayıtlı arıcı 
sayısının değşm:

PROJE DETAYLARI VE SONUÇLARI1. 2017 yatırım programı 
kapsamında l genelnde arıcılığın 
gelştrlmes ve yaygınlaştırılması 
amacıyla Balıkesr Büyükşehr 
Beledyes Kırsal Hzmetler Dares 
Başkanlığı tarafından Ana Arı ve 
Arı Ürünler Üretm Merkez olarak 
kurulmuştur.

2. 2018 yılında başlayan temel 
arıcılık üretmnn yanı sıra 
gerçekleştrlen ar-ge çalışmaları 
le bal ormanı, portatf bal üretm 
ve temel arıcılık eğtmler 
verlmş, Ana arı ürünler üretm 
le sözleşmel üretm modelne 
geçş sağlanmıştır.

3. 2017-2020 yılları arası ldek 
Arıcılar Brlğ üye sayısı 
arttırılarak kmyasal laç 
kullanımının azaldığı, doğal 
sürdürüleblr faalyetler 
gerçekleştrlmş ve lde öneml br 
açık olan ana arının arzında 
karşılaşılan sorunlar gderlmştr

SAĞLIK AKAN PETEKLER PROJESİ NEDİR?

Projemz, bölge genelnde 
doğal ve organk ürün 
vermllğn arttırmak 
amacıyla Balıkesr 
Büyükşehr Beledyes 
tarafından sunulan sağlıklı 
yaşam uygulaması olarak 
Kares lçe sınırlarına ‘ANA 
ARI VE ARI ÜRÜNLERİ 
ÜRETİM MERKEZİ’ nn 
kurulmasıdır.

Türkye genelnde bal 
üretmnde 7. sırada yer alan 
lmzdek merkezde nsan 
sağlığı açısından vazgeçlmez 
değere sahp ana arı ve 
değerl arı ürünlernn (Arı 
Zehr, Arı Sütü, Polen, 
Propols, vb) üretm 
gerçekleştrlmektedr.

Kontrolsüz ve düzensz br 
şeklde yapılmakta olan 
arıcılık faalyetlernn 
Türkye’de lk ve tek “Ana Arı 
Üretm İzn” belgesne sahp 
tessmzde, modern 
ekpmanlar vasıtasıyla yerel 
dnamkler harekete geçren 
sürdürüleblr br yapıya 
dönüştürülmes ve 
planlanmaktadır.

631 Kemik Taraması

305 HPV Kontrolü

330 GGK Kontrolü

601 Şeker Taraması

69 Smear Testi8.217 Mamografi Çekimi

19 adet B-RADS-5 Teşhisi

31 adet B-RADS-4 Teşhisi

Mülkiyet : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Proje Ortakları : Tüm ilçe belediyeleri, Balıkesir Arıcılar Derneği, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü proje ortak kuruluşudur. 

SAĞLIK AKAN PETEKLER İŞ AKIŞI

Ana arı ve arı ürünlernn hang 
mevsmde ne şeklde üretldğ, 
beslenme ve bakım

şlernn nasıl yapılması gerektğ 
le lgl 12 aylık blglern yer aldığı 
Arıcılık Takvm

mesleğe yen başlayacak olanlara 
yönelk br rehber ntelğ 
taşımaktadır.

‘Ana Arı ve Arı Üretm Merkez’ 
tarafından sürdürüleblr arı 
yetştrclğ ve üretm

uygulamaları le yürütülen eğtm 
faalyetler, kırsal alanda yaşayan 
üretclermzn

yaşam standartlarının 
yükseltlmes ve lmzde arıcılık 
faalyetlernn artırılması

anlamında öneml katkılar 
sağlamaktadır.

Yerel üretcler destekleyc bu 
Merkez kapsamında 573 dekarlık 
br alana kurulan Bal Ormanı le 
de karasal ekosstemlern 
sürdürüleblr kullanımının 
korunması amaçlanmaktadır.

Projemz, bölge genelnde doğal ve organk ürün vermllğn arttırmak amacıyla 
Balıkesr Büyükşehr Beledyes tarafından sunulan sağlıklı yaşam uygulaması olarak 
Kares lçe sınırlarına ‘ANA ARI VE ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM MERKEZİ’ nn kurulmasıdır.

Türkye genelnde bal üretmnde 7. sırada yer alan lmzdek merkezde nsan sağlığı 
açısından vazgeçlmez değere sahp ana arı ve değerl arı ürünlernn (Arı Zehr, arı 
sütü, polen, propols, vb.) üretm gerçekleştrlmektedr.

Kontrolsüz ve düzensz br şeklde yapılmakta olan 
arıcılık faalyetlernn Türkye’de lk ve tek “Ana Arı 
Üretm İzn” belgesne sahp tessmzde, modern 
ekpmanlar vasıtasıyla yerel dnamkler 
harekete geçren sürdürüleblr br yapıya 
dönüştürülmes ve planlanmaktadır.

SAĞLIK AKAN PETEKLER PROJESİ NEDİR?

2017 yatırım programı kapsamında l 
genelnde arıcılığın gelştrlmes ve 
yaygınlaştırılması amacıyla Balıkesr Büyükşehr 
Beledyes Kırsal Hzmetler Dares Başkanlığı 
tarafından Ana Arı ve Arı Ürünler Üretm Merkez 
olarak kurulmuştur.

2018 yılında başlayan temel arıcılık üretmnn yanı sıra gerçekleştrlen
ar-ge çalışmaları le bal ormanı, portatf bal üretm ve temel arıcılık eğtmler 
verlmş, Ana arı ürünler üretm le sözleşmel üretm modelne geçş sağlanmıştır.

2017-2020 yılları arası ldek Arıcılar Brlğ üye sayısı arttırılarak kmyasal laç 
kullanımının azaldığı, doğal sürdürüleblr faalyetler gerçekleştrlmş ve lde 
öneml br açık olan ana arının arzında karşılaşılan sorunlar gderlmştr

SAĞLIK AKAN PETEKLER İŞ AKIŞI

Merkezn kurulması le brlkte Arıcılar Brlğne kayıtlı arıcı sayısının değşm:

PROJE DETAYLARI VE SONUÇLARI

2015
1.102 üretici

2016
1.429 üretici

2017
1.516 üretici

2018
1.613 üretici

2019
1.705 üretici

Ana arı ve arı ürünlernn hang mevsmde ne şeklde üretldğ, beslenme ve bakım 
şlernn nasıl yapılması gerektğ le lgl 12 aylık blglern yer aldığı Arıcılık Takvm 
mesleğe yen başlayacak olanlara yönelk br rehber ntelğ taşımaktadır.

‘Ana Arı ve Arı Üretm Merkez’ tarafından sürdürüleblr arı yetştrclğ ve üretm uygulamaları le 
yürütülen eğtm faalyetler, kırsal alanda yaşayan üretclermzn yaşam standartlarının yükseltlmes 
ve lmzde arıcılık faalyetlernn artırılması anlamında öneml katkılar sağlamaktadır.

Yerel üretcler destekleyc bu Merkez kapsamında 573 dekarlık br alana kurulan Bal Ormanı le de 
karasal ekosstemlern sürdürüleblr kullanımının korunması amaçlanmaktadır.

Yerel üretcler destekleyc bu Merkez kapsamında 573 dekarlık br alana kurulan Bal Ormanı le de karasal 
ekosstemlern sürdürüleblr kullanımının korunması amaçlanmaktadır.

Üretim  içerikleri,  
katılımcı  profili ve 
entegre  sistemi  ile 

diğer yerel  projelerden ayrılan 
Balıkesir  Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından 
başlatılan bu projemiz,  yerel  
üreticileri  desteklemekle  birlikte  
dolaylı  ve  doğrudan  ekosistemi  
koruma vazifesi edinmektedir.
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2019 yılında 110 kişi, 2020 yılında 75 kişiye eğitim 
verilerek başarılı bulunan kursiyerlere sertifikaları verilmiş 
ve uygulanan eğitimler ile arıcılara katma değeri yüksek 
olan arı zehri, arı sütü, polen, propolis vb. ürünlerin nasıl 
üretileceği ne şekilde alınacağı ve nasıl muhafaza edileceği 
uygulamalı olarak gösterilmiştir. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, “Ana Arı Üretim İzni” alan tek Belediye olmasının 
dışında bu yönde hizmetine devam eden de tek Belediye 
olma özelliğini taşımaktadır.

2015 yılında 1102 üreticiye birer koli (6 adet) olmak 
üzere toplamda 6612 adet polen tuzaklı kovan altlığı 
desteği yapılmış ve bu sayede üreticilere katma değeri 
yüksek ürünleri elde etme olanağı sağlanmıştır. Arıcılık 
faaliyetlerinin daha ekonomik, bilinçli ve bilimsel 
yapılabilmesi amacıyla Balıkesirli arıcılara özgü arıcılık 
takvimi hazırlanmış ve arıcılık takviminin ilgili kurumlara ve 
Balıkesir Arıcılar Birliğine kayıtlı arıcılara dağıtımı yapılmıştır. 
12 ay boyunca arıcılık faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi 
gerektiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı takvimde ayrıca ana 
arı ve arı ürünlerinin hangi mevsimde ne şekilde üretildiği, 
beslenme ve bakım işlerinin nasıl yapılması gerektiği ile 

ilgili bilgiler yer almaktadır. Söz konusu takvim aynı zamanda 
mesleğe yeni başlayacak olanlara da bir rehber niteliği 
taşımaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Balıkesir, tarımsal potansiyeli ile bölgede önemli bir 
coğrafyaya sahip olmakla birlikte uygun iklim özelliklerinin 
mevcudiyeti ile ürün çeşitliliği anlamında oldukça geniş bir 
yelpazeye sahiptir.  Üretim  içerikleri,  katılımcı  profili ve 
entegre  sistemi  ile diğer yerel  projelerden ayrılan Balıkesir  
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından 
başlatılan bu projemiz,  yerel  üreticileri  desteklemekle  
birlikte  dolaylı  ve  doğrudan  ekosistemi  koruma vazifesi 
edinmektedir.

İlimizde arıcılık faaliyetlerinin artırılması ile sağlıklı bal 
ve diğer arı ürünlerine erişilebilirliği kolaylaştırmanın 
yanı sıra projemiz, kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin 
yaşam standartlarının yükseltilmesi, istihdam sağlanması 
ve işsizliğin azaltılmasını desteklemekle birlikte  doğayla 
entegre pazarlama  yöntemleri  faaliyetlerinde yerel üreticileri  
destekleyici işlevini başarıyla gerçekleştirmektedir. Bununla 
birlikte karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının   
korunması,   geliştirilmesi   ve   desteklenmesi   amacına   
hizmet   eden   Bal Ormanı’mız arıcılık faaliyetlerinin etkilediği 
alanlarda bitkisel üretimde yaşam döngüsü için gerekli 
olan tozlaşmanın sağlanması yönünde önemli katkıda 
bulunmaktadır.

Ana Arı ve Arı Üretim  Merkezi Proje kapsamında,  Arıcılar  
Birliği,  Tarım  ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin 
dahil olduğu ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak ildeki ana arı ve 
arı ürünlerinin üretimi konusunda faaliyetler yürütülmüştür. 
Hastalıkla mücadele, verim ve  üretim  elde  etmek  için  AR-
GE  çalışmaları  minvalinde  doğa  ve  insan  sağlığına  uygun 
çalışmalar yapılmış ve üreticiler sertifikalı eğitim kurslarıyla 
alternatif gelir kaynağı hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
Proje, ilimiz genelinde biyolojik kirlilik ve kimyasalların arıcılık 
faaliyetleri  ve  ekosistem  üzerindeki  olumsuz  etkilerini  en  
aza  indirebilmek  amacıyla uygulanmış olup Ana Arı ve Arı 
Üretim Merkezimizde tarımsal üretimde gerekli önlemleri 
almak, organik tarıma yönlendirilmeleri sağlanmak, 
sürdürülebilir arı yetiştiriciliği ve üretim uygulamaları ile 
üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine 
devam edilmektedir.

Ayrıca, teşvik ve destekleme boyutu göz önüne alınarak 
Arıcılar  Birliğine kayıtlı üretici sayısının artırılması ile 
örgütlü yapıların desteklenmesi sağlanmış ve bu sektörün 
üretime katkı sağlaması ile ilimize ve ülkemize katma değer 
yaratılmıştır. 

Bu bağlamda; 
2015 yılında 1102 üreticiye,

2016 yılında 1429 üreticiye,

2017 yılında 1516 üreticiye,

2018 yılında 1613 üreticiye,

2019 yılında 1705 üreticiye ulaşılmıştır. 

2020 yılında COVID-19 salgınına karşı balın bağışıklık 
sisteminin en güçlü koruyucularından biri olarak 
görülmesinden dolayı güçlü bağışıklığı desteklemek 
amacıyla arı ürünleri ve kovan malzemelerinin üreticiye 
ulaştırılması sağlanmış, proje kapsamında 1150 üreticiye 
10’ar adet olmak üzere 11.500 adet propolis tuzağı dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı

Amaç:

A4: Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini 
güçlendirmek 

Hedef:

H4.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal 
verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak ürün pazarlamasına 
yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek

H4.3: İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama 
ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve 
geliştirmesine katkıda bulunmak

H4.4: Fide ve bitkisel üretime yönelik AR-GE çalışmaları için 
altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve 
havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

•  Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi projesinin yapım 
yılı olan 2017 yılında; merkezin ilk yatırım maliyeti (inşaat 
maliyetleri ve arıcılık malzemeleri dahil) 1.187.000,00 
TL’dir.

• 2018 yılında; merkezin bakım ve işletme giderleri için 
harcanan toplam tutar 91.500,00 TL’dir.

• 2019 yılında; merkezin bakım ve işletme giderleri için 
harcanan toplam tutar 18.250,00 TL’dir.

Merkez,   arıcılara   Büyükşehir   Belediyesi   tarafından   
kraliçe   arı,   kovan   gibi   arıcılık malzemeleri  ve  temel  
arıcılık  eğitimi  (arıcılık  tarihi,  arı  ürünleri  ve  malzemeleri,  
arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları vb.) gibi birçok konuda 
destek vermektedir. Balıkesir’in kırsal bölgelerinde yaşayan 
üreticilerin yaşam standartlarını artırmak, ek gelir sağlamak, 
kovan verimliliğini  maksimum  seviyeye  çıkarmak,  üretilen  
bal,  polen  ve  diğer  arı  ürünlerini artırmak amacıyla 
hazırlanan gelecek 5 yıllık proje planında; proje için toplam 
1.500.000 TL tahsis edilmiştir. İçinde bulunduğumuz yıl 
olan 2020 yılı için 300.000 TL, 2021 yılı için 300.000 TL, 2022 
yılı için 300.000 TL, 2023 yılı için 300.000 TL, 2024 yılı için 
300.000 TL, 2025 yılı için 300.000 TL tahsis edilmiştir. 
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PROJENİN AMACI:

Küresel iklim değişikliklerinin sonucu olan alışılmışın dışında hava değişimleri 

özellikle üreticilerimizin ciddi kayıplara uğramasına yol açmaktadır. 

Tarım potansiyeli yüksek olan ilçelerden başlamak suretiyle Kemalpaşa, 

Selçuk, Menemen, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde üreticilerin olumsuz 

meteorolojik koşullar, zararlılar ve sulamaya karşı bilgilendirme ve tedbir 

önlemleri konusunda uyarılacakları teknolojik sistemlere ihtiyaç duyulması 

sebebi ile kurulan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri” ile üreticilerin 

yerel olarak arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgâr hızı 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

TARIMSAL TAHMİN VE 
ERKEN UYARI SİSTEMİ

ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi 
vb. bilgilere sahip olacakları, yerele özgü don ve fırtına 
uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama 
ve sulama önerileri alarak üründe verim ve kalitenin 
artmasının yanı sıra ilaçlama ve sulamada kayıpların 
önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI: 

Üreticiler, ziraat odaları ve kooperatifler

PROJE SÜRECİ: 

10 yıl

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Sistem ile elde edilen verilerin saha gözlemleri ile 
birleştirilerek sağlıklı bilgilerin elde edilmesi ve üreticiler 
ile doğru zamanda paylaşılması ile üreticilerin daha az 
tarımsal ilaç kullanması ve daha az sulama yapması 
sağlanmaktadır. İlaçlama ve sulama tasarrufunun yanı 
sıra don, dolu ve fırtına uyarıları ile ürünlerde verim ve 
kalitenin artması sağlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer 
almaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Belediye öz kaynağı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ PROJESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

TARIMSAL TAHMİN 
VE 

ERKEN UYARI SİSTEMİ 
PROJESİ

Sağlıklı Şehirler 
En İyi Uygulama
Yarışması 2020

Tarım potansiyeli yüksek 
olan ilçelerden başlamak 
suretiyle Kemalpaşa, 

Selçuk, Menemen, Bergama ve 
Ödemiş ilçelerinde üreticilerin 
olumsuz meteorolojik koşullar, 
zararlılar ve sulamaya karşı 
bilgilendirme ve tedbir önlemleri 
konusunda uyarılacakları 
teknolojik sistemlere ihtiyaç 
duyulması sebebi ile kurulan 
“Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı 
Sistemleri”
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PROJENİN SÜRECİ:

2015 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen İklim 

Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Projesi’nin devamı olarak 

görülen “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı Projesi”, izleme merkezi, proje 

ihtiyaç analizi ve hedef analizi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji eylem 

planı sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Proje süresi 15.09.2017-

14.02.2019 tarihlerini kapsayan 17 aydır.

PROJENİN AMACI:

Sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile ilgili olarak kamu ve sivil toplum 

kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve sera gazı salınımı ile iklim 

değişikliği konusunda Muğla halkının bilinçlendirilmesidir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

MUĞLA’DA İKLİM DEĞİŞİMİNİN 
AZALTIMI PROJESİ

PROJENİN HEDEFLERİ:

İklim değişikliği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi 
ve küresel çabalara katkıda bulunmak için Muğla’daki 
paydaş kapasitesinin geliştirilmesidir.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

• İzleme merkezinin oluşturulması,

• İzleme ekipmanlarının satın alınması,

• Sera gazı ve karbon emisyonlarının belirli periyodik 
aralıklarla izlenmesi ve raporlanması,

• İlde emisyon verilerinin farklı ölçütlerle karşılaştırılması 
ve sonuçların yorumlanması,

• Proje kapsamında yaygınlaştırma ve tanıtım 
faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Web sitesi ve mobil aplikasyon geliştirilmesi,

• 50 KW kapasiteli güneş enerji santralinin kurulması,

• 13 ilçeyi temsilen 5 ilçede atölye çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi,

• ‘İklim Değişikliğini Durdurabilirsin’ temalı etkinliğin 
düzenlenmesi,

• Final raporunun yayımlanmasıdır.

SERA GAZI EMİSYONLARIN ÖLÇÜLMESİ 

İl genelinde, ısınmadan kaynaklı sera gazı emisyonlarını 
ölçmek için kömür ve doğal gaz kullanılan münferit 
konutlar ile kömür, doğal gaz kullanılan ve Mahalli Çevre 
Kurulu Kararınca yakıt sınırlaması getirilmiş yerleşim 
alanlarında proje kapsamında alınan mobil ve sabit hava 
kalitesi ölçüm cihazları ile bacalarda ve ortamda ölçümler 
yapılmıştır. Ölçümler neticesinde CO, NO2, NO, SO2 
parametreleri izlenerek, kömür, doğal gaz kullanılan ve 
Mahalli Çevre Kurul Kararınca yakıt sınırlaması getirilmiş 
yerleşim alanlarının verilerinin karşılaştırılması yapılmıştır.

Ayrıca, katı atık düzenli depolama tesisleri ile vahşi çöp 
depolama sahalarında mobil biyogaz analizörü ile gaz 
bacalarında ve ortamda CH4 parametresi izlenmiştir. Elde 
edilen verilerle düzenli depolama ve vahşi depolama 
sahalarından kaynaklı CH4 verilerinin karşılaştırılması 
yapılmıştır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı Projesi ile iklim 
değişiminin nedenleri ve sonuçları konusunda katılımcılar 
bilgilendirilmiştir. Yapılan sunumların sonunda, katılımcılar 

AB ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 
desteklenen ve 

faydalanıcısının Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olduğu projemiz 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
personelinin aktif katılımları 
ile gerçekleştirilmiş olup Muğla 
Büyükşehir Belediyemizin İklim 
Değişikliğinin önlenmesi için 
var olan duyarlılığının gereği 
sivil toplum kuruluşları ve 
diğer paydaşlarla birlikte “İklim 
Değişikliğinin Azaltılması” 
konusunda Belediye personelinin 
gerekli bilgi ve beceri ile 
donatılmasına yardımcı olmuştur.
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gruplara ayrılarak iklim değişikliğinin tarım, turizm 
ve sağlık üzerine etkileri, problemler ve çözümleri 
konularında fikir jimnastiği yapılarak her grup görüş 
ve önerilerini oluşturmuştur. Akabinde her gruptan bir 
temsilci görüş ve önerilerini diğer gruplarla paylaşmıştır.

“İKLİM DEĞİŞİMİNİ DURDURABİLİRSİN” 
ETKİNLİĞİ

İklim değişikliği konusunda kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi ve küresel çabalara katkıda bulunmak 
için Muğla’daki paydaş kapasitesinin geliştirilmesi için 
16.01.2019 tarihinde “İklim Değişikliğini Durdurabilirsin” 
etkinliği düzenlenmiştir.

Proje kapsamında, geleceğimiz olan çocukların bu 
konuda bilinçlendirilmesi için Şubadap Çocuk Grubu ile 
pandomim gösterisi, Moyo Masal etkinliği düzenlenmiştir. 
Etkinliğe Menteşe ilçesinde bulunan öğrencilerden 
yaklaşık 300 kişilik öğrenci grubu katılım sağlamıştır.

Proje kapsamında Bodrum Konacık idari binasının çatısına 
50 kW’lık GES sistemi kurulmuştur. Sistem binanın elektrik 
ihtiyacının %60’ını karşılamaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen ve 
faydalanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu 
projemiz Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin aktif 
katılımları ile gerçekleştirilmiş olup Muğla Büyükşehir 
Belediyemizin İklim Değişikliğinin önlenmesi için var 
olan duyarlılığının gereği sivil toplum kuruluşları ve 
diğer paydaşlarla birlikte “İklim Değişikliğinin Azaltılması” 
konusunda Belediye personelinin gerekli bilgi ve beceri 
ile donatılmasına yardımcı olmuştur.

Sivil toplum kuruluşlarını Muğla ve ilçelerindeki 
kamu kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya 
getirmiş, mevcut bilgilerin birlikte değerlendirilerek 
tüm kenti ilgilendiren bir sorunu tanımlama ve 
uygulanabilir çözümler üretme imkânı sağlamıştır.

Projemiz sayesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 

değerlendirmelerinde esas alabileceği bir ölçüm 

cihazları altyapısına sahip olmuştur.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir AB hibe projesinin 

yürütülmesinin gereksinimlerini yerine getirmiş, 

sorunların çözümlerini içselleştirmiş, AB hibe 

projelerinden beklenen ürünleri ortaya çıkarmış, 

Muğla Büyükşehir ve ilçelerinde “İklim Değişikliğini 

Azaltmak” adına gelecekte atacağı adımları 

belirlemiş ve projeyi 50 kW kapasiteli bir Güneş PV 

elektrik üretim sistemini Belediyeye kazandırarak 

taçlandırmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Proje bütçesi 143.422,34 €’dur. Bütçenin %90’ı 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

%10’u Kurumumuz öz kaynaklarından karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:

İklim değişikliği, bir bölgedeki ortalama şartlarda sıcaklık ve yağış gibi- 

uzun bir süre boyunca var olan bir değişikliği tanımlar.  Küresel iklim 

değişikliği, dünya üzerindeki ortalama uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. 

Bu uzun vadeli değişiklikler dünya ülkelerinin ortak sorunu olmakla beraber, 

ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine 

karşı yer kürenin en hassas bölgelerinden birisi olması sebebiyle, ülkemize 

ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 2010 yılında yayımladığı, “Türkiye’nin 

Yarınları Projesi Sonuç Raporu” ülkemizi ve dünyayı bekleyen tehlikelere 

ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Buna paralel olarak, 2011 yılında 

yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda, ülkemizde yıllık ortalama 

ÇANKAYA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

MİNİKLER İKLİM KRİZİNİN 
FARKINDA 

sıcaklığın takip eden yıllarda 2,5°C / 4°C artacağını, artışın 
Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C, iç bölgelerinde 
ise 5˚C’yi bulacağını öngörürken, yakın gelecekte daha 
sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir 
iklim yapısına sahip bir ülke olacağımız, somut verilere 
dayandırılarak işlenmiştir. 

Mevcut durum tüm veriler ile iklim değişikliğine ilişkin 
atılacak adımları son derece önemli hâle getirmektedir. 
Sorunun sonuçları makro düzeyde tüm dünya ülkelerini 
yakından ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda merkezi 
idare ve yerel idare birimlerine büyük sorumluluklar 
yüklenmektedir. 

Merkezi idare ve yerel idare düzeyinde atılacak adımlar 
kadar önemli bir diğer nokta da her bir vatandaşa düşen 
bireysel sorumluluklar ve iklim değişikliğine ilişkin bir 
farkındalık oluşturmaktan geçmektedir. “Hükûmetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli” (IPCC) sonuçlarına göre, küresel 
iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında 
insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu artışın önüne geçmek ancak 
toplumsal dönüşümün sağlanması ile mümkün 
görülmektedir. 

Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin ilçe belediyeleri 
düzeyinde en geniş çaplı gündüz bakımevi hizmetini 
veren kurumlar arasındadır. Literatürde yer alan konu 
ile ilgili yapılan araştırmalar okul öncesi dönemin etik 
değerler geliştirmeye başlamak için en uygun zaman 
olduğuna işaret etmektedir. Bu noktadan hareketle 
projenin amacı, gündüz bakımevi hizmeti verilen toplam 
1500 çocuğa doğa temelli ve yaratıcılığa dayalı eğitimler 
vermek suretiyle, iklim değişikliğine ilişkin bir farkındalık 
oluşturmalarının sağlanmasıdır.  

Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile her yaş grubundan 
vatandaşımıza iklim değişikliğine ilişkin eğitimler 
verilmektedir. Projenin uzun vadeli amacı ise, çocuklar 
üzerinden ailelere ulaşmak ve toplumsal dönüşüm 
zincirinin ilk halkasını oluşturmaktır. 

PROJE ORTAKLARI: 

Proje süresince Başkent Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ile iş birliği 
yapılmıştır.

PROJE SÜRECİ: 

Çankaya Belediyesi, küresel iklim değişikliği konusunda, 
farklı alanlara temas eden çalışmalar yürütmektedir. Bu 
çalışmaların genel ağırlığı; Çevre Müdürlüğü, Park ve 

Çocukların iklim 
değişikliğinin 
adaptasyon sürecinde 

tüm yaşanılanların merkezinde 
kalacakları; çocukların iklim 
değişikliği konusunda bakış 
açılarını dikkate alarak hep birlikte 
harekete geçmek gerektiği; 
çocuklara iklim değişikliği eğitimi, 
farkındalık yaratma, eğitim 
imkânları sağlanması gerektiği ve 
ulusal iklim planları uygularken 
çocuklar üzerinde de yatırımlar 
gerçekleştirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.
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Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü vb. gibi doğrudan 
olarak sahada çalışmalarını yürüten müdürlüklerin yetki 
alanına girmektedir. Fakat iklim değişikliğini önlemeye 
yönelik çalışmalar geniş bir düzleme yayılmıştır. Bu konuda 
yapılacak çalışmaların birbirini destekleyen ve tamamlayıcı 
programlar olması son derece önemlidir. 

Sürdürebilir enerji, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi 
alanlardaki hizmetlerin güçlendirilmesinin yanında hizmet 
kullanıcılarının konuya ilişkin bilinçlendirilmesini sağlayacak 
eğitim programlarının hizmetlerle koordinasyonu da 
önem arz etmektedir. 

Yerel yönetimlere yönelik en geniş coğrafi kapsamlı anlaşma 
olan “Covenant of Mayors”ı imzalayan belediyelerden 
biri Çankaya Belediyesi’dir. Anlaşmanın gerekliliği olarak 
2015-2020 Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırlamıştır. 
Anlaşma doğrultusunda Çankaya Belediyesi iklim 
değişikliği ile mücadele konusunda yaptığı çalışmaları 
sistemli bir şekilde yürüteceğini, karbon ayak izini 
artırmamayı ve dörtte bir oranında indirmeyi, Belediyenin 
bundan sonra gerçekleştireceği tüm çalışmaları da buna 

göre düzenlemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca eylem planında 
bu çalışmaların her yaş grubundan insanı kapsayacak 
eğitim programları ile destekleneceği belirtilmektedir. 
Eylem planının imzalanmasını takip eden süreçte, “Yağmur 
Hasadı”, “Nature4cities, ICLD Symbiocity Projesi” ve “Kadınları 
Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” gibi 
projeleri yürütmüş ve/veya paydaşı olmuştur. 

“Minikler İklim Krizinin Farkında”, iklim değişikliği ile mücadele 
alanında yürütülen çalışmaların, toplumda konuya ilişkin 
farkındalık oluşturacak programlarla desteklenmediği 
takdirde amacına ulaşmayacağı düşüncesinden hareketle 
ortaya çıkmıştır. Konuya ilişkin her yaş grubuna farklı eğitim 
programları düzenlenmektedir fakat okul öncesi dönem 
eğitimleri toplumsal dönüşümün sağlanması yolunda 
kilometre taşı niteliğindedir.

Proje Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ortaklığı ile hayata 
geçmiştir. Süreç proje ortaklarının okul öncesi döneme 
yönelik, doğa temelli eğitim programlarını hazırlama 
toplantıları ile başlamıştır. Hazırlanan eğitim programlarında 
“Doğa Koruma Merkezi”nin konuya ilişkin gündüz 
bakımevlerimizde uygulanmak üzere geliştirdiği materyaller 
referans alınmıştır.  

Programda “İklim, Mevsimler, Küresel Isınma, Tasarruf Bilinci, 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı” olarak 5 farklı 
tema belirlenmiştir. Bu temalar, “Geri Dönüşüm, Ekosistem 
Besin Zinciri, Atık Kullanımı, Nesli Tükenen Hayvanlar, 
Atıkların Ayrıştırılması ve Enerjiye Dönüştürülmesi” konulu 
eğitimler, “Oyun, El Becerisi Etkinlikleri, Deneysel Çalışmalar, 
Animasyon Film İzletilmesi” vb. yöntemler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Projenin ana faaliyeti olan eğitim ve etkinlikler, gündüz 
bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerin desteği 
ile Çankaya Belediyesinde uygulama yapan Başkent ve 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu 
üyesi 18 öğrenci tarafından, Belediyemize bağlı toplam 12 
gündüz bakımevinde gerçekleştirilmiştir. Proje, 28 Ekim 
2019-28 Şubat 2020 tarihleri arasında bir hafta hazırlık 
süreci, kapanış ve değerlendirme toplantısı da dâhil olmak 
üzere toplam 20 hafta sürmüştür. Projenin hedef grubu 
olarak belirlenen 1500 çocuk programa katılmıştır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in 2015 
yılında “Unless We Act Now” isimli yayımladığı raporda, 
çocukların iklim değişikliğinden ne derecede ve nasıl 

etkilendiğine dair durumlara değinilmiştir. Bu raporda; 
çocukların iklim değişikliğinin adaptasyon sürecinde 
tüm yaşanılanların merkezinde kalacakları; çocukların 
iklim değişikliği konusunda bakış açılarını dikkate alarak 
hep birlikte harekete geçmek gerektiği; çocuklara iklim 
değişikliği eğitimi, farkındalık yaratma, eğitim imkânları 
sağlanması gerektiği ve ulusal iklim planları uygularken 
çocuklar üzerinde de yatırımlar gerçekleştirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.  

Bu bağlamda projenin çıktılarının doğrudan sağlık üzerine 
etkisine oranla dolaylı etkisinden bahsetmek daha 
doğru olacaktır. Projenin ana hedefi, proje sürecindeki 
faaliyetler yolu ile okul öncesi dönem çocuklarında iklim 
değişikliğine ilişkin farkındalık oluşturmak ve çevre bilinci 
yüksek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Sağlıklı 
çevrenin, sağlıklı yaşama etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 

Çankaya Belediyesi yaklaşık bir milyon nüfusu ile 
Türkiye’nin en büyük ilçe Belediyesidir. Toplam 12 çocuk 
gündüz bakımevinde her yıl ortalama 1500 çocuğa hizmet 
vermektedir. Projeden elde edilen çıktıların en önemlisi, 
çocuk gündüz bakımevlerinin müfredatının doğa temelli 
yaklaşımları daha çok içeren bir yapıya evrilmesi olmuştur. 
Ayrıca çocuklar, aileleri ve sınıf öğretmenlerinden konuya 
gösterilen ilgi bakımından olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
Hazırlık süreci ve kapanış haftası haricinde, eğitimlerin 
gerçekleştirildiği 20 haftalık süreçte, çocukların konuya 
olan ilgilerinin her hafta daha da arttığı ve ilgili konulara 
ilişkin merak duygularının beslendiği gözlemlenmiştir.

Projenin temas ettiği sorunun önemi sebebiyle sürdürülebilir 
olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve 
Eğitim Topluluğu ile alınan olumlu geri bildirimler ışığında 
revize ve iyileştirme yapılarak yürütülmesi planlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Faz 7, Tema 
6: “Sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarından da 
yararlanarak yerküreyi bozulmalardan korumak.” olarak 
belirlenmiştir. Bu tema daha çok yerel ve merkezi idare 
birimlerine sorumluluk yüklemektedir. Fakat proje faaliyet 
ve çıktıları göz önüne alındığında, belirlenen temaya dolaylı 
etkisi göze çarpmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 
17 farklı amaç belirlenmiştir. Suç Güneşin Değil Projesi bu 
amaçlardan “İklim Eylemi” ve “Nitelikli Eğitim” başlıklarına 
temas etmektedir. Bu başlıklar, Çankaya Belediyesi 2020-
2024 Stratejik Planı Amaç 4 ve Hedef 4.4. ile örtüşmektedir. 

Amaç 4. Bütün canlılara saygılı, yaşam kalitesini artıran 
sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına kalıcı çözümler 
üreten temiz bir Çankaya yaratmak.

HEDEF 4.4. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için 
farkındalık yaratmak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz 
kaynaklarından karşılanmıştır
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PROJENİN AMACI:

• Muratpaşa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde hanelerde tüketim sonucu 

oluşan ambalaj atıklarının, elektronik atıkların ve bitkisel atık yağların 

diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlayarak çevre kirliliğini azaltmak, 

düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade etmek, doğal 

kaynakları korumak, sağlıklı bir çevre oluşturmak,

• Proje ürünü olan “Çevreci Komşu Kart”ın her haneye Belediye tarafından 

dağıtılması marifetiyle Belediye ile vatandaş arasında doğrudan iletişim 

kurulması, 

• Çevre duyarlılığı ve bilinci sağlayarak ülke ekonomisi açısından temel bir 

problem olan geri dönüşüm sorununu çözmek,

MURATPAŞA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

ÖDÜLLÜ AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA 
PROJESİ (ÇEVRECİ KOMŞU KART)

• Her haneye kart ile ulaşarak, ekonomik değeri olan 
atıkların ödül hedefli ayrıştırılarak biriktirilmesini 
sağlamak,

• Ödül sistemi ile biriktirilen puanların yerel marketlerde 
alışverişe dönüştürülmesi ile her haneye ekonomik 
girdi sağlamak, projemizin amaçlarını oluşturmaktadır.

PROJE ORTAKLARI: 

• Ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisi: Mesut Geri 
Dönüşüm Ambalaj Atıkları San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisi: Kolza Biodizel 
Yakıt ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.

• Elektronik atık yetkilendirilmiş kuruluşu: Elday Elektrik 
ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetim Derneği 
İktisadi İşletmesi, Tekeli Metal Sac Hurda Plastik Geri 
Dönüşüm Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi

PROJE SÜRECİ:

08.04.2016 tarihi itibarıyla Antalya Muratpaşa Belediyesi 
sınırları içerisinde, Türkiye’de ilk defa uygulanan, “Atma, 
Biriktir, Kazanalım” sloganı ile yola çıktığımız Çevreci 
Komşu Kart Projesi’ni hayata geçirdik. 

Ülkemizde hanelerden ambalaj atıklarının toplanması 
yasal bir zorunluluk olsa dahi toplanmadığı takdirde 
bir yaptırımı olmadığından, hanelerde kaynağında 
ayrı toplama miktarları oldukça düşüktür. İnsanların 
tüketimlerinden kaynaklı oluşturdukları bitkisel atık 
yağlar, elektronik atıklar ve ambalaj atıklarını ayrıştırmaları 
hakkında alışkanlık oluşturmak, sürdürülebilir bir atık 
yönetimi anlayışı ile Belediyemiz atık ödüllendirme 
sistemini bu proje ile başlatmıştır.

İlçe sakinlerine proje ile ilgili ön bilgilendirme çalışması 
yapılmıştır. Öncelikli olarak hane kadınlarının adına 
çıkartılan “Çevreci Komşu Kart”lar, Belediyemiz personeli 
tarafından evler ziyaret edilerek projeyi anlatan broşürler 
ile birlikte sahibine teslim edilmiştir.

Çevreci Komşu Kart’ını alan vatandaşlar evlerinde 
biriktirdikleri ambalaj atıklarını (kâğıt, plastik, cam ve 
metal atıklar), elektronik atıklarını (kullanım süresi dolan 
buzdolabı, ütü, telefon, fırın, klima vb. atıklar) ve bitkisel 
atık yağlarını teslim ederek marketlerde harcayabilecekleri 
puanları kazanmaktadır.

Nüfus artışı, yaşam 
standardının yükselmesi, 
şehirleşme, tüketim 

maddelerinin çeşitlenmesi gibi 
nedenlerle atık maddeler giderek 
artmaktadır. Belli orandaki atıkları 
ekosistem, birkaç yıl veya daha 
uzun sürede temizleyebilmektedir. 
Ancak atık miktarı ekosistemlerin 
temizlenme gücünün üzerine 
çıkmıştır. 
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Biriktirilen ambalaj atıkları, her mahallede belirlenen gün 
ve saat aralıklarında sokağa gelen Belediye görevlisine 
teslim edildiğinde, ilk olarak tartılmakta daha sonra ise 
tartılan atık karşılığında “Çevreci Komşu Kart”a puan 
yüklemesi yapılmaktadır. Belediyece belirlenen gün ve 
saatte atıklarını görevliye teslim edemeyen komşular, 
mahallelerin belli noktalarında oluşturulan atık toplama 
noktasına biriktirdikleri atıkları teslim edebilmektedir. 

14.03.2019 tarihinde Çevreci Komşu Kart Projesi’ne dahil 
edilen bitkisel atık yağlar ve 02.02.2018 tarihi itibarıyla 
Çevreci Komşu Kart Projesi’ne dahil edilen elektronik atıklar 
randevu sistemi ile toplanmakta olup, atıklarını Belediye 
sistemimize teslim etmek isteyen komşularımız 444 80 
07 numaralı çağrı merkezimizden randevu oluşturarak 
adreslerine gelen Belediye personeline atıklarını teslim 
ettiklerinde puan yüklemesi yapılmaktadır.  

Ödüllendirme sisteminin altyapısı için Belediyemizce 
özel bir yazılım geliştirilmiş olup tüm sistem yazılım 
üzerinden kontrol edilebilmektedir. Yapılan tüm yükleme 
ve harcamalar sistem üzerinden görülmekte olup proje 

takip, denetim ve kontrolü için gerekli tüm raporlamalar 
yapılabilmektedir.  

Komşularımız kartlarına yüklenen bu puanlarla anlaşmalı 
marketlere giderek ekmek, süt, gazete, yumurta, peynir, 
deterjan gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Komşumuz 
tarafından kullanılmayan puanlar, eğitim bursu olarak da 
bağışlanabilmektedir. 

Proje ile ilgili bilgi ve detayların yer aldığı bir web sayfası 
oluşturularak komşularımızın projeyi daha yakından takip 
etmesi sağlanmıştır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

• Sürdürülebilir bir atık yönetim anlayışı kapsamında 
ilçemiz başta olmak üzere, çevrenin ve doğal 
kaynakların korunması ile enerjiden tasarruf edildi. 

• Atıkların geri dönüşümü konularında bilinç seviyeleri 
arttırılarak farkındalık yaratıldı.

• Ülke ekonomisine ve hane ekonomisine katkı sağlandı.

• Var olan uygulamaların ötesine geçip, kurulan 
organizasyon ile her sokaktan ambalaj atıklarının 
alınması sağlandı. 

• Çöp konteynerlerine ve çöp depolama alanlarına giden 
atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşıma 
ve bertaraf maliyetlerinde düşüş sağlandı. 

• Projemiz ile sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına katkıda 
bulunuldu.

• Projemizde firmalar üzerinden 40 atık toplama personeli, 
1 ofis personeli, 3 teknik personel; Belediyemizde 
ise 5 teknik personel ve 2 ofis personeli olmak üzere 
toplamda 51 personele istihdam sağlanmıştır. Bu 
sayı sadece toplama organizasyonunda çalışan 
personel sayısıdır. Proje ortaklarının tesislerinde çalışan 
personeller ile birlikte yaklaşık 100 personel istihdam 
edilmektedir.

• Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında 08.04.2016 – 
31.05.2020 tarihleri arasında 92.931 adet kart dağıtıldı. 

• Dağıtılan kartların 33.490 adedi komşularımız 
tarafından kullanılmıştır. 

• Kullanılan 33.490 adet kart ile 1.087.381 kg cam atık, 
6.220.366 kg kâğıt-karton atık, 1.934.903 kg karışık 
ambalaj atığı, 368.232 kg metal atık, 4.501.675 kg plastik 
atık olmak üzere toplamda 14.112.558 kg ambalaj 

atığı geri dönüşüme kazandırılarak komşularımızın 
kartlarına 4.474.840 puan (Türk lirası) yüklendi.

• Yüklenen puanların 4.070.811’lik kısmı (Türk lirası) 
anlaşmalı iş yerlerinde harcandı.

• 02.02.2018 tarihi itibarıyla; 5.122 adet (57 ton) elektronik 
atık geri dönüşüme kazandırılarak komşularımızın 
kartlarına 20.249 puan (Türk lirası) yüklenmiştir.

• 14.03.2019 tarihi itibarıyla 6.353 litre bitkisel atık yağ 
toplanarak, komşularımızın kartlarına 6.353 TL puan 
yüklenmiştir.

• Komşularımız tarafından kullanılmayan 272.990 puanı 
(Türk lirası) eğitim bursu olarak bağışlamıştır.

Sağlık Üzerine Etkileri:

Nüfus artışı, yaşam standardının yükselmesi, şehirleşme, 
tüketim maddelerinin çeşitlenmesi gibi nedenlerle 
atık maddeler giderek artmaktadır. Belli orandaki 
atıkları ekosistem, birkaç yıl veya daha uzun sürede 
temizleyebilmektedir. Ancak atık miktarı ekosistemlerin 
temizlenme gücünün üzerine çıkmıştır. 

Uygun şekilde depolanmamış çöpler, yer altı ve yüzeysel 
su kirliliğine, haşerelerin üremesine, kötü kokuların 
yayılmasına, görüntü kirliliğine ve mikropların yayılmasına 
sebep olmaktadır. Atıklar içerisindeki cam ve plastik 
malzemelerin ayrışması uzun yıllar alacağından kalıcı 
olarak toprağın kirlenmesine neden olarak insan ve çevre 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çevreci Komşu Kart Projesi ile ekosistem içerisinde uzun 
süre yok olmadan kalan atıkların diğer atıklardan ayrı 
toplanarak geri dönüşüme kazandırılması insan ve çevre 
sağlığına olumlu katkı sunmaktadır. Kazan kazan mantığı 
ile işleyen projemiz ile hem doğa hem insan kazanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Muratpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda aşağıda 
belirtilen kısımlar ile tam uyumlu bir şekilde Çevreci Komşu 
Kart Projemizi sürdürmekteyiz.

• Misyonumuz başlığı altında yer alan “Sağlıklı, temiz, 
sürdürülebilir bir insan, kent ve çevre döngüsü kurmak.”

• İlkelerimiz başlığı altında yer alan “İnsan, çevre ve kent 
yararına çalışmak.”

• Amaç 3. Canlıların önleyici ve koruyucu sağlık 
hizmetleriyle yaşam kalitesini artırmak; ekolojik ve 
temiz bir kent oluşturarak, teknolojik çözümlerle 
sürdürülebilirliğini sağlamak.

• Hedef 3.1. Toplanan, geri dönüştürülebilen ve bertaraf 
edilebilen atık miktarını artırmak.

• Hedef 3.2. Muratpaşa Belediyesi olarak Sıfır Atık 
Sistemine tam uygunluk sağlamak.

• Hedef 3.3. Tüm canlıların yaşamaya uygun bir çevrede 
bulunma haklarını sağlama ve koruma amacı ile tüm 
risk faktörlerinin günümüz teknolojisi ile entegre 
şekilde bertaraf edilip sürdürülebilirliğini sağlamak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Çevreci Komşu Kart Proje bütçesi 3.000.000 (üç milyon) 
Türk lirasıdır. Proje Finansmanında Belediye bütçesinden, 
eğitim dışında önemli bir harcama yapılmamıştır.  Çevreci 
Komşu Kart Projesi’nde kullanılan yazılım ve yazılıma ait 
donanımlar, kartlara yüklenen puanlar, tanıtım ve reklam 
faaliyetleri dahil tüm giderler proje ortakları tarafından 
karşılanmıştır. 
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PROJENİN AMACI:

Bursa, zengin tarihi ve kültürel yapısının yanında sosyoekonomik canlılığıyla 

Türkiye’nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden biri konumundadır. 

2017 yılı verilerine göre yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat rakamı ile 

İstanbul’un ardından 2. sırada yer almaktadır. Ekonomik hareketliliğe paralel 

olarak Bursa günümüzde Türkiye’nin birçok ilinden göç almaktadır.

Nüfus artışı, özellikle 1980 yılından itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. 1980 

yılında yaklaşık

1.150.000 olan il nüfusu, 2019 yılının sonuna gelmiş olduğumuz bu dönemde 

3 milyona ulaşmıştır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE 
KAÇAK YAPI TESPİTİ

Sanayileşme ve ekonomik büyüme neticesindeki yoğun 
göç dalgası ile hızlı nüfus artışına paralel olarak Bursa’da 
konut ihtiyacı artmış, hızlı kentleşme sonucunda kentsel 
sorunlar ortaya çıkmaya başlayarak çarpık kentleşme, 
ulaşım ve kaçak yapılaşma şehrimizin gündemini meşgul 
eden önemli konular haline gelmiştir.

Günümüzde şehir yaşamındaki genel sorunların 
özellikle güncel akıllı şehircilik yaklaşımlarıyla çözülmesi 
hedeflenmektedir. Akıllı şehircilik uygulamalarının önemli 
bir kısmı insanı odağına alan, refah düzeyini arttırmak amacı 
ile teknolojiyi araç olarak kullanan uygulamalardır.

Günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar çerçevesinde 
yüksek doğrulukta kaliteli veri üretimi, kısa sürede geniş 
alanlarda veri toplaması ve ulaşılması zor alanlarda rahat 
çalışma imkânı sunması neticesinde harita üretiminden 
planlamaya, afet yönetiminden savunma sanayisine ve 
şehircilik uygulamalarına kadar pek çok alanda insansız 
hava araçlarının (İHA) kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon 
Dairesi Başkanlığı olarak yenilikçi bir yaklaşım ile şehrimizdeki 
kaçak yapıların insansız hava aracı kullanılarak tespit 
edilmesi hedeflenmektedir. Böylece yerel yönetimlerin 
sorumluluklarından biri olan kaçak yapıların tespit edilmesi, 
tespit edilenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve 
ilerleyen süreçte yeni kaçak yapılar oluşmasının önüne 
geçilmesi sağlanacaktır.

PROJE ORTAKLARI:
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ:
İnsansız hava araçları yardımı ile kaçak yapıların 
tespit edilmesinde ilk olarak çalışma alanının sınırları 
belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak 7 ilçe merkezinden 
oluşan ve il genelindeki yapı stokunun %50’sini içine alan 
yaklaşık 300 km2’lik yoğun yapı alanı belirlenmiştir. Proje 
alanının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, 
bu büyüklükteki bir alanın tek seferde uçulması mümkün 
değildir. Bu sebeple çalışma alanı insansız hava aracının tek 
seferde gerçekleştirebileceği uçuş büyüklüğü göz önünde 
bulundurularak belirli alt gruplara bölünmüştür.

Oluşturulan bu alt proje sınırlarının tamamı için sahip 
oldukları yapı durumu ve coğrafi özellikleri de göz 
önünde bulundurularak uçuş planları hazırlanmıştır. Uçuş 
planlarının hazırlanmasında bölgedeki bina yükseklikleri, 
bina yoğunluğu ve arazi yapısı dikkate alınmıştır. Buna bağlı 
olarak projenin uçuş yüksekliği ve görüntülerdeki bindirme 
oranları tespit edilerek uçuş parametreleri belirlenmiştir.

Günümüzde şehir 
yaşamındaki 
genel sorunların 

özellikle güncel akıllı şehircilik 
yaklaşımlarıyla çözülmesi 
hedeflenmektedir. Akıllı şehircilik 
uygulamalarının önemli bir kısmı 
insanı odağına alan, refah düzeyini 
arttırmak amacı ile teknolojiyi araç 
olarak kullanan uygulamalardır.
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Hazırlanan uçuş planları doğrultusunda uçuşlar 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Elde edilen görüntü 
verilerinin aktarılması ve kontrollerinden sonra 
değerlendirilme aşaması gelmektedir.

İnsansız hava aracı sahip olduğu PPK (Post-Processed 
Kinematic) özelliği sayesinde uçuş esnasında herhangi 
bir yer kontrol istasyonuna ihtiyaç duymadan görüntüleri 
koordinatlandırabilmektedir. Bu işlem sonucunda 
görüntüler jeodezik olarak yeterli hassasiyette 
koordinatlandırılmış ve üzerinden ölçü alınabilecek 
formata dönüştürülmektedir.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında görüntülerin 
kıymetlendirilmesi ve modellenmesi görüntü işleme 
yazılımları ile yapılmaktadır. Programa ilk olarak görüntüler 
aktarılarak ön işleme adımı gerçekleştirilmektir. Ön işleme 
ve bundan sonraki tüm işlem adımları program üzerinde 
mümkün olan en yüksek çözünürlükte yapılmaktadır. Bu 
sayede bina yüksekliklerinde meydana gelen değişimler 
düşeyde 10 cm hassasiyet ile tespit edilebilmektedir. Son 
olarak da üretilen nokta bulutu ve üç boyutlu katı modeller 
yardımı ile hava fotoğrafları ve sayısal yüzey modeli (Digital 
Surface Model-DSM) verileri üretilmektedir.

Proje kapsamında elde edilen tüm verilerden kaçak 
yapılaşmanın olup olmadığının değerlendirmesinin 
yapılabilmesi ve değişimlerin belirlenebilmesi için öncelikle 
bir ‘Referans Modeli’ne sahip olunması gerekmektedir.

Bu çalışma kapsamında ‘Referans Modeli’ olarak; Bursa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 2018 yılı içinde yapılmış 
olan “Bursa Mülki İl Sınırını Kapsayan Yaklaşık 11.000 km2 
Alan İçinde 1/1000 Ölçekli Ortofoto Haritalar ile Yaklaşık 
8.500 km2 Alan İçerisinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Vektör 
Haritaların Üretimi (M5) İşi” kapsamında üretilmiş olan 
veriler kullanılmıştır. Kullanılan referans modeli 2017 Aralık 
ayında çekilen hava görüntülerinden üretilmiştir. Referans 
modeli ile imar barışı başlangıç tarihinin birbirine çok yakın 
olması proje açısından büyük bir avantaj yaratmaktadır. İHA 
sayesinde elde edilen yeni modeller ile Referans Modeli 
Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında karşılaştırılarak aralarındaki 
farklar analiz edilmektedir.

Son aşamada üretilen veriler Belediyenin ilgili birimleri 
ile paylaşılmaktadır. Yapı Kontrol Şube Müdürlüğümüz 
tarafından tespit edilen yükseklik değişimi olan ve yeni 
yapılan binaların ruhsat durumları kontrol edilmektedir. 
Ruhsatsız olduğu tespit edilen binalar için gerekli yasal 
süreçler başlatılmaktadır. Ayrıca bu verilerin web tabanlı 
CBS ortamında ilçe belediyeleri ile paylaşılması için gerekli 
çalışma başlatılmıştır. Veriler doğrultusunda ilgili yapıların 
ruhsat durumları kontrol edilmekte ve gerekli cezai işlemler 
uygulanmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Bursa’da artan konut ihtiyacı ile birlikte kentsel sorunlar 
ortaya çıkmaya başlamış, çarpık kentleşme, ulaşım ve 
kaçak yapılaşma ve bununla birlikte meydana gelen 
altyapı problemleri şehrimizin gündemini meşgul eden 
önemli konular haline gelmiştir.

Yapılaşmanın yasak olduğu tarım ve orman alanları ya da 
dere kenarı ve koruma kuşakları içinde yapılan izinsiz yapılar 
bu alanlara zarar verip kirleterek verimsizleştirmekte ve 
canlılara zararlı hale gelmesine neden olarak insan sağlığını 
olumsuz etkileyen birçok unsura da yol açmaktadır. İmar 
planı dışında kalan bölgelerde yapılan kaçak yapılar ise 
teknik altyapı ve üstyapının olmaması ya da yetersiz 
olmasından dolayı suyu, havayı, toprağı kirletilerek insan 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu bölgelere 
doğal gaz altyapısının sağlanmamış olması ve bu sebeple 
ısınma ihtiyacının fosil yakıtlar ile gerçekleştiriliyor olması 
da hava kirliliğinin artmasına sebep olmaktadır.

Yapılaşmanın yoğun olduğu meskûn alanlarda yapılan 
kaçak yapılar ve kaçak katlar ise bölge nüfus yoğunluğunun 
artmasına sebep olmakta, beraberinde altyapı ve ulaşım 
sorunlarını getirmektedir.

Bu proje ile kaçak yapıların tespiti yapılarak planlı kentleşme 
desteklenmiş olacak ve böylece sürdürülebilir, planlı ve 
sağlıklı bir kent oluşumu destelenecektir. Bu sayede altyapı 
ve üstyapı çalışmalarının da verimliliği artmış olacak hava, 
su ve toprak kirliliğinin önüne geçilebilecektir. Ayrıca riskli 
ve sağlık açısından tehlikeli alanlarda yapılan yapıların da 
belirlenmesi ve tedbir alınması ile ortaya çıkabilecek birçok 
hastalığın önüne geçilmiş olacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda 
imar ve şehircilik hizmetleri yönetimi odak alanında “Kentin 
doğal tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı, 
çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve 
fiziksel gelişime yön veren planlı sağlıklı ve yaşanabilir bir 
kent oluşturulması” stratejik amacına yer vermiştir.

Projenin yürütücüsü olan Akıllı Şehircilik ve İnovasyon 
Dairesi Başkanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğü tarafından stratejik planın yukarıda bahsedilen 
odak alanı kapsamında “Her yıl 600 km2 (300 km2 X 2 kez) 
denetim yapılması” hedefi bulunmaktadır. Bu bilgilerden 

anlaşılacağı üzere, yeni hizmet döneminde kaçak yapılaşma 
ile mücadele konusunda net bir irade ortaya koyulmuş ve 
öncelikli çalışmalar arasında yer almıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje kapsamında Belediyemiz 1 adet sabit kanatlı insansız 
hava aracı, 1 adet masaüstü ve 1 adet dizüstü olmak üzere 
2 adet iş istasyonu ve görüntü değerlendirme yazılımı 
alınmıştır. Tüm bu donanım ve yazılımlar için Belediyemiz 
bütçesinden satın alma maliyeti 480 bin TL’lik bir ödeme 
gerçekleştirilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Kentsel çevreler, toplum sağlığını etkileyen temel faktörleri doğrudan ve 
dolaylı olarak etkilemektedir. Çankaya Belediyesi de nitelikli kentsel çevreler 
tasarlayarak, kentin kullanıcılarına sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam sunmayı 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Sağlıklı Mahalleler Sağlıklı Bireyler Projesi de 
halkın cinsiyet, yaş ve ırk gibi farklı özelliklerinden doğan ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak kentlilere;

• Aktif bir yaşam biçimini benimsemeye teşvik eden,

• Sosyal bütünlük ve eşitliği güçlendiren,

• Ekonomik kalkınmaya destek veren, 

• İklim değişikliğine ve çevre kirliliğine duyarlı bir kentsel hayat sunmayı 
hedeflemektedir.

ÇANKAYA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

SAĞLIKLI MAHALLELER 
SAĞLIKLI BİREYLER

Bahsedilen hedeflere ulaşmak için, belirlenen bir pilot 
bölgede uygulanmak ve daha sonra yaygınlaştırmak üzere 
aşağıda sıralanan ilkeler benimsenmiştir.

1. Alternatifli Ulaşım

• Mevcut ve planlanan konut ile servis alanları çevresinde, 
motorsuz ulaşım modelleriyle yolculuğa olanak 
sağlayan, 

• Farklı ulaşım modelleri arasındaki bağlantıları 
güçlendirerek mahalle içi ve dışı erişim kolaylığını 
arttıran,

• Engelsiz/kesintisiz kaldırımlar ve yürüyüş yollarıyla 
herkes için yaya önceliğini gözeten,

• Yeterince aydınlatılmış ve motorlu araç trafiğinden 
ayrılmış yaya yollarıyla kullanıcının güvenliğini sağlayan 
bir ulaşım altyapısı tasarlamak.

2. Erişilebilir Kentsel Hizmetler

• Her yaştan ve her cinsiyetten kentlilerin kullanımına 
uygun kamusal ve özel fiziksel aktivite alanları, 

• Ömür boyu eğitime destek verecek meslek ve hobi 
kurslarının yer alabileceği sosyokültürel tesisler,

• Toplumun sosyal bağlarını ve aidiyet hissini güçlendiren 
konser/festival/açık hava sineması gibi aktivitelerin 
gerçekleştirilebileceği kamusal mekânlar tasarlamak.

3. Doğayla Özdeşleşmiş Çevre

• Mevcut topoğrafya ve bitki örtüsünü koruyan ve 
zenginleştiren,

• Isı adası etkisini azaltmayı hedefleyen ve kentsel toprak 
geçirgenliğini artıran,

• Kullanıcılarının doğayla bütünleşebileceği,

• Sokak hayvanlarının ve evcil hayvanların ihtiyaçlarını 
gözeten yeşil alanlar ve rekreasyon alanları tasarlamak.

PROJE ORTAKLARI: 
Çankaya Belediye Başkanlığı (İmar Müdürlüğü-Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü)

PROJE SÜRECİ:
Sağlıklı Mahalleler Sağlıklı Bireyler Projesi, planlama süreci, 
tasarım süreci ve uygulama adımlarından oluşmaktadır.

1. Planlama Süreci: 

Projede pilot bölge seçim kriterleri şöyledir:

• Demografik özellikler

• Topoğrafik özellikler

Kentte doğa deneyimini 
artırarak hem kullanıcı 
açısından hem de çevre 

sağlığı açısından olumlu etkiler 
yaratmayı amaçlayan parklar 
içerlerinde kentlilerin güvenle 
kullanabileceği; piknik alanları, 
tenis/basketbol/voleybol gibi 
aktivite alanları, kafeler ve 
restoranlar bulunduracak şekilde 
tasarlanmıştır. 
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• Kullanım yoğunluğu

• Yeşil alan yoğunluğu

Bu kriterler çerçevesinde ilçe genelindeki bölgeler veri 
bazlı* değerlendirilerek, Birlik Mahallesi; 

• 2017 yılı verilerine göre yaklaşık olarak %12’lik 65 yaş 
üstü nüfus oranıyla, yaklaşık olarak %17’lik 16 yaş altı 
nüfus oranıyla, %23’e yakın 25 yaş üstü üniversite 
mezunu olmayan kadınların nüfus oranıyla demografik 
açıdan kırılgan grupların temsiliyetine sahip, 

• Eğimler dikkate alındığında Çankaya geneline göre 
sosyal açıdan, erişilebilirlik açısından ve güvenlik 
açısından iyileştirmeler yapabilmek için fiziksel 
potansiyeli yüksek, 

• İlçenin bina yoğunluğu ve trafik yoğunluğu en yüksek 
olan mahallelerinden biri olması nedeniyle çevre 
kirliliği ve gürültü arttırıcı potansiyeliyle çevresel 
sorunlar açısından dezavantajlı,

• Kentsel toprak geçirgenliğinin nüfusa oranı düşük 
olduğundan ısı adası etkisini arttırma ve sera gazı 
salınımını arttırma gibi etkilerle potansiyel sorunlu 
alan olması nedeniyle, yapılacak olan bir projede her 
yaştan, her cinsiyetten, kırılgan grupların kapsayıcılık 

oranının yüksek olduğu, tüm kesimlerin sağlıklı bir 
çevrede olmasına yönelik iyileştirmenin görülebileceği 
düşüncesiyle ve yaygınlaştırma çalışmalarına geçiş 
süreci dikkate alındığında komşu alanları da benzer 
potansiyeller taşıdığı için, bütünsel bir kentsel planlama 
çalışmasının kolay ilerleyebileceği bir alan olması 
itibarıyla, Çankaya’da sağlıklı kentsel çevre yaratmak 
hedefiyle yola çıkılan projede pilot bölge için uygun 
bulunmuştur.

*Detaylı veriler, ARUP GROUP tarafından hazırlanan Çankaya 
Sağlıklı Sokaklar Projesi’nin ön değerlendirmesinde 
Copernicus veritabanı ve Geoinsight üzerinden elde 
edilmiş ve bizimle paylaşılmıştır.

2. Tasarım ve Uygulama Süreci

Pilot uygulama bölgesi olarak uygun görülen alan; Birlik 
Mahallesi’nin güneyinde konumlanmaktadır ve Sancak 
Mahallesi tarafından çevrelenmektedir. Orta yoğunlukta 
konut alanlarının bulunduğu bölgede; Çankaya 
Belediyesi’nin kendi mülkiyetlerinden oluşan bir parsel 
kentlilerin sosyal ihtiyaçları için sosyokültürel alan olarak 
ayrılmış ve kapalı yüzme havuzu/fitness alanı olarak halkın 
kullanımına sunulmuştur. İmar planında park kullanımına 
ayrılan alan içerisinde atıl durumda olan bir şantiye ofisi, 
sosyokültürel merkez olarak yeniden tasarlanmış ve 
Çankaya Evi olarak faaliyete geçirilmiştir. 

Kentte doğa deneyimini artırarak hem kullanıcı açısından 
hem de çevre sağlığı açısından olumlu etkiler yaratmayı 
amaçlayan parklar içerlerinde kentlilerin güvenle 
kullanabileceği; piknik alanları, tenis/basketbol/voleybol 
gibi aktivite alanları, kafeler ve restoranlar bulunduracak 
şekilde tasarlanmıştır. Mevcutta bir parkın revize edilmesi 
ve toplamda 130.000 m² kullanım alanında 86.000 m²’lik 
yeşil alanıyla iki yeni park ve rekreasyon alanı birbirini 
tamamlayacak şekilde yapımıyla, faaliyete geçirilmiştir. 

Söz konusu sosyal ve kültürel alanlar, park alanları ile konut 
alanlarının arasındaki ulaşım ağları imar planı aşamasında 
planlanmış olup, motorsuz erişilebilirlik imkânları tasarım 
aşamasında yeşil bağlantılar ile güçlendirilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:
Proje kapsamında benimsenen ilkeler doğrultusunda 
tasarlanan sağlıklı kentsel çevre için Birlik Mahallesi 
pilot bölgesinde uygulanan alanlar bütünlüğü, kentin 
kullanıcılarını sağlıklı bir çevreyle fiziksel ve ruhsal olarak 
sağlıklı bir yaşama teşvik etmektedir. Kapalı yüzme havuzu, 
açık ve kapalı spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları; 
fiziksel aktiviteler için doğal ve tasarlı yeşil alanlar, kapalı 

sosyokültürel alanlar, özel ve kamusal toplanma alanları, 
sosyal aktiviteler ve hayat boyu öğrenme için uygun 
ortamlar oluşturmaktadır. 25 yaş üzeri üniversite okumayan 
kadın nüfusunun yoğunluğu yüksek olan mahallede, 
kadınların kent yaşamına katılımının artırılması için Çankaya 
Evi ile sürekli bir eğitim ve sosyalleşme olanağı sağlanması 
planlanmış, 2019-2020 döneminde 750 üye ve 17 farklı 
kurs/aktivite ile yoğunluk olarak mahalledeki kadınların 
kullanımıyla, bu hedefle ilgili performans alınmıştır. 
Bunun yanı sıra, Çankaya Evi’nin konumu itibarıyla 3 
etaptan oluşan rekreasyon alanı ile kesintisiz yaya yolu 
bağlantısının kurulmuş olması, engelsiz ve güvenli bir 
şekilde kent doğasına erişimlerini kolaylaştırmıştır. Yine aynı 
şekilde bütünsel bir şekilde kesintisiz ve güvenli bir yaya 
yolu aksıyla ulaşılabilen kapalı yüzme havuzu ve fitness 
alanına aylık ortalama olarak 3000 kişinin giriş yapması, 
proje hedeflerinin performanslarından bir diğeridir. Proje 
kapsamında 3 etap olarak ele alınan 168.453 m²’lik kullanım 
alanı içerisinde toplam 101.519 m²’lik yeşil alan olacak 
şekilde yapılan park ve rekreasyon alanlarıyla, bölgedeki 
mevcut yeşil alan miktarı yaklaşık 5 kat artırılmış ve 1.135 
m’lik bisiklet yolu, 3.650 m’lik yürüyüş ve koşu yolu bölgeye 
kazandırılmış, 315m²’lik açık fitness alanı ve tenis kortları 
ile basket ve voleybol sahaları yapılarak bölge halkının 
spora ücretsiz ve engelsiz erişimi desteklenmiş, park alanı 
içerisinde tasarlanan meydanlar, seyir terasları, çim amfi 
ve kafeterya ile sosyalleşme mekanları üretilmiş, 1.593 
m²’lik mevcuttaki çocuk oyun alanı yenilenerek toplam 
3.955  m²’lik çocuk oyun alanı kazandırılmış, 1.400 m²’lik 
biyolojik gölet ve 87.434 adet yeni ve 3.000 adet mevcutta 
korunan ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtülerinden oluşan 
bitki topluluğu ile kent-doğa ilişkisi kurulmuş ve iklim 
değişikliği ile mücadele açısından önemli bir rol oynayan 
toprak geçirgenliği arttırılarak bina yoğunluğunda ısı 
adası etkisinin azaltılması desteklenmiş, ayrıca bütün bu 
alanlar içerisinde ve alan bağlantılarında yaya akslarının 
sürdürülebilir şekilde olması sağlanarak motorsuz ulaşım 
teşvik edilmiş ve bölgedeki trafik yoğunluğundan oluşan 
gürültü ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 
Sağlıklı Mahalleler Sağlıklı Bireyler Projesi ile hedeflenen 
ve planlanan kazanımlar, Çankaya Belediyesi 2020 – 2024 
Stratejik Planı’na göre: 

• Amaç 1. Sürdürülebilir planlı kentleşmeyi ve mekânsal 
gelişmeyi sağlayarak kentsel yaşam kalitesini 
yükseltmek,

• Hedef 1.2. Yapılaşmaların plan, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun oluşumunu sağlamak ve 
denetlemek,

• Hedef 1.6. İklim değişikliğine uyum sağlamasına 
yönelik ekolojik döngüleri gözeten yeşil alan ve 
parklar yapmak, mevcut alanları geliştirmek,

• Amaç 2. Sağlık ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak, 
cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık ile mücadele etmek,

• Hedef 2.1. Halk sağlığı konusunda farkındalığı 
artırmaya yönelik hizmetler vermek,

• Hedef 2.2. Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal ve 
ekonomik yaşama katılımlarını artırmak,

• Hedef 2.3. Çocuklara yönelik belediye hizmetlerini 
yaygınlaştırmak,

• Hedef 2.4. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın 
ortadan kaldırıldığı toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
katılımcı bir anlayışla sağlandığı bir kent oluşturmak,

• Amaç 3. Çankaya’yı kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel 
faaliyetlerin ön plana çıktığı örnek bir ilçe yapmak, 

• Hedef 3.1. Kültür ve sanatı, etkinlikler ve 
organizasyonlarla Çankaya halkına ulaştırmak,

• Hedef 3.2. STK, üniversite ve özel kuruluşlarla iş 
birliği yaparak Çankaya Evleri aracılığı ile kurs, eğitim 
ve sanatsal etkinlikler yapmak,

• Hedef 3.3. Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni 
alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetleri desteklemek,

• Amaç 4. Bütün canlılara saygılı, yaşam kalitesini artıran 
sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına kalıcı çözümler 
üreten temiz bir Çankaya oluşturmak,

• Hedef 4.3. Çevreye saygılı bir yaklaşım ile Çankaya’nın 
doğal dokusunu koruyarak çevresel kirliliğin 
önlenmesini sağlamak,

amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmiş ve proje 
bu ilkelerle hazırlanmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 
Yaklaşık olarak 13.330.106,44 TL ve Belediye atölye 
imkânlarıyla yapılan üretimler.
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PROJENİN AMACI:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya” ilkesi 
doğrultusunda Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı aracılığıyla toplumun tüm 
kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici eğitimler 
vermektedir. 

COVID-19 küresel salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken kökten değişen 
ve belirsiz bir konuma sürüklenen çalışma ve yaşam koşullarına karşı son 
derece doğal ve normal olarak kabul edilebilecek endişe, korku ve stres gibi 
duygular yaygınlaşmıştır. Dar bir fiziksel mekân içinde monoton bir yaşam 
tarzına geçiş, alışılagelmiş sosyal yaşama ara verilmesi ve bunun belirli bir 
süre devam etmesi kaygı, stres, endişe ve korku gibi şikayetleri artırmıştır. 
Bu etkiyi azaltmak için internet vb. dijital platformlarda uzun zaman 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

PANDEMİDE RUH SAĞLIĞIMIZI 
KORUYORUZ

geçirmek de zihinsel ve duygusal becerileri olumsuz 
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bir yandan kaygının arttığı, 
öte yandan da kaygının kontrol edilmesinin zorlaştığı bu 
süreçte, hızla ortaya çıkan strese maruz kalma durumuna 
karşı verilen tepkiler ve bu durumun nasıl yönetildiği 
yaşamsal önem taşımaktadır. Buradan hareketle İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı 
tarafından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2020 yılının 
başında küresel salgın olarak ilan ettiği ve ülkemizde ilk 
vakanın 10 Mart 2020 tarihinde görüldüğü COVID-19 
küresel salgınının psikolojik etkilerine karşı “Pandemide 
Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi” hayata geçirilmiştir.  

Bu projenin amacı, alışılmamış bir süreçten geçen 
toplumumuzun, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına 
tabi olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 
engellilerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere psikolojik 
desteğe gereksinim duyduğunu hisseden tüm kesimlerine 
yönelik olarak, bilgi ve farkındalığın artırılması, güven telkin 
edilmesi, psikososyal bakımdan destek ve yönlendirme 
sağlanmasıdır. “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” 
projesi, bu amaca yönelik olarak, bilgilendirme materyalleri 
ile psikolojik destek hattından oluşan çok boyutlu bir 
projedir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

PROJE SÜRECİ: 

“Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi” İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen üç boyutlu bir projedir. İlk boyutunu, 
proje kapsamında erişime sunulan Psikolojik Destek 
Hattı oluşturmaktadır. “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” 
ve “Tunç Soyer Çocuklara Yeni Koronavirüsü Anlatıyor” 
kitapları ise projenin ikinci boyutudur. “Pandemide 
Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Pandemi Sürecinde Çocuk-
Yetişkin Oyun” videoları da projenin üçüncü boyutunu 
oluşturmaktadır. 

Proje kapsamında ilk olarak 30 Mart 2020 tarihinde 293 
95 95 numaralı Psikolojik Destek Hattı hizmete açılmıştır. 
Bu uygulamada amaç, on iki meslek elemanından 
oluşan uzman ekiple, salgının insan psikolojisi üzerindeki 
olumsuz etkilerine karşı İzmirlilerin desteklenmesi ve 
yönlendirilmesidir. Psikososyal destek hattına ulaşmak 
isteyen vatandaşlar hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında 
doğrudan bu hattı arayarak destek alabilmektedirler. 
Bu arama, hat görevlisi olarak bulunan on iki meslek 
elemanından uygun olan biri tarafından yanıtlanmaktadır. 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“PANDEMİDE RUH SAĞLIĞIMIZI KORUYORUZ”

SAĞLIKLI YAŞAM

Mülkiyeti: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ       Proje Ortağı: İBB TOPLUM SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

0 (232) 293 95 95
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Psikolojik Destek Hattı

PROJENİN AMACI
Bu projenin amacı, alışılagelmedik bir süreçten geçen toplumumuzun, özellikle sokağa çıkma 
kısıtlamasına tabi olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engellilerimiz ve kadınlarımız 
başta olmak üzere psikolojik desteğe gereksinim duyduğunu hisseden tüm kesimlerine yönelik 
olarak, bilgi ve farkındalığın arttırılması, güven telkin edilmesi, psikososyal bakımdan destek ve 
yönlendirme sağlanmasıdır. Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi, bu amaca yönelik 
olarak, bilgilendirme materyalleri ile psikolojik destek hattından oluşan çok boyutlu bir projedir. 

PROJE SÜRECİ 
“Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi” İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, üç 
boyutlu bir projedir. İlk boyutu, proje kapsamında erişime sunulan 
Psikolojik Destek Hattı oluşturmaktadır. “Pandemide Koruyucu Ruh 
Sağlığı” ve “Tunç Soyer Çocuklara Yeni Koronovirüsü Anlatıyor" 
kitapları projenin ikinci; “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve 
“Pandemi Sürecinde Çocuk-Yetişkin Oyun” videoları da projenin 
üçüncü boyutunu oluşturmaktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR 
ve

 SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz Projesi, olağan dönemlerde 

bile toplumda oldukça sık görülen ve önlem alınmazsa sağlığı ciddi 
ölçüde olumsuz etkileyen ruh sağlığının, Covid-19 (Yeni Korona Virüs) 
Salgını döneminde mümkün olduğu ölçüde korunmasına yönelik 
toplumsal bilincin artışı işlevi görmüştür. Özellikle Psikolojik Destek 
Hattı’nda hizmet veren uzmanlarımız sayesinde bu süreci endişe, korku 
ve panik içinde geçiren kişilerin bu duygularında, uzman bir kişiyle 
görüşme yapmanın ve aldıkları bilgilerin etkisiyle olumlu değişmeler 
yaşanmıştır. Sağlık okur-yazarlığının artışına kaynaklık eden projemiz 
sayesinde, İzmir’de başta dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm 
yurttaşlarımız, bu süreçte ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiği 
konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. Koruyucu sağlık hizmetinin etkinlik 
ve yaygınlığının artışına olanak sağlayan projemiz, bireylerin olumlu 
sağlık davranışları geliştirmeleri ve riskli davranışlardan kaçınmalarını 
sağlayarak salgının bulaşma riskinin azaltılmasında önemli rol oynamıştır. 

“Pandemide Koruyucu 
Ruh Sağlığı” ve “Pandemi 
Sürecinde Çocuk-Yetişkin 

Oyun” videoları, mümkün olan en 
yüksek sayıda kişiye ulaşabilmek 
ve onları motive edebilmek 
için sosyal medya kanallarında 
sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu 
videolarda, pandemi sürecinde 
dayanıklılığın artırılması ve 
baş edilmesine yardımcı olacak 
önerilere yer verilmiştir.
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Bu görüşmelerde, mesleki ve etik ilkeler gözetilerek kişisel 
verileri korumak amacıyla spesifik bilgiler istenmemektedir. 
Bunun yanında yapılan konuşmalarda eğer edinilebilir ise 
medeni durum, varsa çocuk sayısı, cinsiyet ve yaşa ilişkin 
bilgiler alınmaya özen gösterilmektedir. Konuşma süresi 
ve içeriğinden kaynaklı olarak bu bilgilerin hattı arayan her 
kişi için elde edilmesine olanak bulunamamıştır. 

Yapılan tüm görüşmeler, etkinliğin sağlanabilmesi ve daha 
çok kişiye ulaşılabilmesi için 30 dakika ile sınırlandırılmaya 
çalışılmış; genel olarak salgından kaynaklı anksiyete, 
stres, depresif duygu durum ve benzeri ruh hallerine 
ilişkin konulara odaklanılmıştır. Bununla birlikte, hatta 
ulaşan kişilerin destek alabileceği alanlar, COVID-19 
(Yeni Koronavirüs) küresel salgınından kaynaklı olarak 
yaşayabilecekleri psikolojik sıkıntıları barındıran bir içeriğe 
sahip olmakla birlikte, maddi destek vb. konuları içeren 
aramalar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Hemşehri İletişim Merkezi 
başta olmak üzere, kişilerin durumları da göz önünde 
bulundurularak gerekli uzman birimlere yönlendirilmiştir.

Projenin ikinci boyutunu yazılı kaynaklar oluşturmuştur. 
“Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” kitapçığı, bireyler, 
ebeveynler, ileri yaştakiler ve ileri yaştaki bireylerin 
yakınları için koruyucu ruh sağlığı önerilerinin yer aldığı 
bir çalışmadır. Bu çalışmada ayrıca ek bilgi olarak, yeni 
koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için dışarıdan eve 
girerken ve eve girdikten sonra neler yapılması gerektiği, ev 
içinde dikkat edilmesi gerekenler, evde dezenfeksiyonun 
nasıl sağlanması gerektiği ve maske kullanımı görseller 
yardımıyla açıklanmıştır. “Tunç Soyer Çocuklara Yeni 
Koronavirüsü Anlatıyor” kitabı ise bütünüyle çocuklara 
yönelik hazırlanmış ve çocuklarımızın pandemi sürecinde 
yaşadığı olumsuz duyguları, onlara bilgi ve güven vererek 
gidermeyi amaçlayan bir çalışmadır.

Projenin üçüncü boyutunu oluşturan “Pandemide 
Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Pandemi Sürecinde Çocuk-
Yetişkin Oyun” videoları, mümkün olan en yüksek sayıda 
kişiye ulaşabilmek ve onları motive edebilmek için sosyal 
medya kanallarında sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu 
videolarda, pandemi sürecinde dayanıklılığın artırılması ve 
baş edilmesine yardımcı olacak önerilere yer verilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Projenin ilk boyutunu oluşturan Psikolojik Destek Hattı’nda 
1143 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. 

Arayanların yüzde 68’ini kadınlar ve yüzde 27’sini erkekler 
oluştururken, yaş ortalaması ise 36,9’dur. Destek hattına 
en çok başvuran yaş grubu yüzde 34’lük oran ile 26-34 
yaş grubudur. Bu grubu, 35-43 (%26,4) ve 17-25 (%17) 
yaş grupları takip etmiştir. En az destek isteyen grup ise 
yüzde 1,9 ile 62-70 yaş grubu olmuştur. Öngörülebileceği 
üzere, hattı arayan kişilerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 
79,3) işsizlerden oluşmaktadır. Bu grubun yüzde 20,7’si ise 
öğrencilerdir. 

Arama nedenine göre bir sıralama yapıldığında ise kaygı 
bozukluğu (%24,6), psikolojik destek (%13,8), panik ve 
panik atak (%9,3), aile içi sorunlar (%7,7), korku (%6,2), sınav 
kaygısı (%3,1) vd. olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Projenin ikinci boyutunu oluşturan yazılı kaynaklar 
olan “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Tunç Soyer 
Çocuklara Yeni Koronavirüsü Anlatıyor” kitaplarının 100.000 
adet (55.000+45.000) basımı yapılmıştır. Bu kitaplar, Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler 
ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlükleri aracılığıyla ayni 

yardım giden ve süt dağıtımı yapılan dezavantajlı toplum 
kesimlerine ulaştırılmıştır.   

Projenin son boyutunu oluşturan ve sosyal medya 
kanallarında yayınlanmak üzere hazırlanan “Pandemide 
Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Pandemi Sürecinde Çocuk-
Yetişkin Oyun” başlıklı videolar ise, dünyanın en çok 
kullanılan video paylaşım platformu içindeki İzmir 
kanalı (İzmirTube) aracılığıyla bu süreçte zorlayıcı yaşam 
koşullarına karşı toplum kesimlerine yönelik koruyucu/
önleyici destek vermek ve güçlendirme sağlama yönünde 
fark edilebilir bir sosyal etki oluşturulmuştur.

Bu bağlamda “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz 
Projesi”, olağan dönemlerde bile toplumda oldukça sık 
görülen ve önlem alınmazsa sağlığı ciddi ölçüde olumsuz 
etkileyen ruh sağlığının, COVID-19 (yeni koronavirüs) 
küresel salgını döneminde mümkün olduğu ölçüde 
korunmasına yönelik toplumsal bilincin artırılması işlevi 
görmüştür. Özellikle Psikolojik Destek Hattı’nda hizmet 
veren uzmanlarımız sayesinde bu süreci endişe, korku ve 
panik içinde geçiren kişilerin, uzman bir kişiyle görüşme 
yapmasının ve aldıkları bilgilerin etkisiyle bu duygularında 
olumlu değişmeler yaşanmıştır. Sağlık okuryazarlığının 
artışına kaynaklık eden projemiz sayesinde başta 
dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm İzmirliler, bu süreçte 
ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiği konusunda bilgi 
sahibi olmuştur. Koruyucu, geliştirici, önleyici, destekleyici 
sağlık hizmetinin etkinlik ve yaygınlığının artışına olanak 
sağlayan projemiz, bireylerin olumlu sağlık davranışları 
geliştirmeleri ve riskli davranışlardan kaçınmalarını 
sağlayarak salgının bulaşma riskinin azaltılmasında önemli 
rol oynamıştır.  

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan “Amaç 2: İzmir’in yaşam kalitesi yüksek 
ve ulaşım ağı gelişmiş akıllı bir kente dönüşmesi” amacının 
“Hedef 2.3: İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olmalarını 
desteklemek” hedefi ile doğrudan ilgilidir.  

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile 
gerçekleştirilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların hafifletilmesi 
amacı ile yerel üretimin desteklenmesi çiftçilerin ve ekonomik yönden 
dezavantajlı kesimlerin bu süreçte çift taraflı fayda sağlamalarıdır. 

Bu kapsamda, projenin özel amaçları;

• Tarımsal üretim, dağıtım ve paylaşım belirli şirketlere bırakılmadan, yerel 
(ata) tohumlar kullanılarak yerel çiftçiliğinin, yerel tarımın desteklenmesi, 

• Belediyeye ait arazilerin ekim için değerlendirilerek tarım alanlarındaki 
üretimin arttırılması, 

• İşsiz vatandaşların tarım işçisi personeli kapsamında istihdam edilmesi, 

• Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sağlamak amacı ile 
aş evlerinde kullanılması,

MENTEŞE BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

PANDEMİ SÜRESİNCE TARIMSAL ÜRETİMİN 
YEREL TOHUMLA DESTEKLENMESİ

• Süreçten etkilenen, işlerini kaybeden ihtiyaç sahibi 
hanelerin belirlenerek acil gıda ihtiyaçlarının 
karşılanması,  

• Gıda tedarik zincirlerinin akışını sağlayarak, üretim ve 
ticaret maliyetlerinin azaltılması,

• Online seminer ve eğitimler ile çiftçilere teknik 
desteğin sağlanması, karşılaştıkları problemlere çözüm 
üretilmesi, eğitim sağlanmasıdır.

PROJE ORTAKLARI: 

Muğla Yerel Tohum Derneği, Menteşe İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Menteşe Ziraat Odası 

PROJE SÜRECİ: 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın COVID-19 Mücadele ve 
Dayanıklılık Programı Kapsamındaki 2020 yılı mali destek 
programı için başvuru yapmış olduğumuz, “Pandemi 
Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” 
başlıklı projemiz başarılı bulunmuştur. Projemizin 3 
aylık süresi 23 Mayıs 2020 tarihinde GEKA ile imzalanan 
sözleşme ile başlamıştır. 

Proje ekibinin oluşturulması ile proje hazırlık faaliyetleri 
başlamıştır. Öncelikle 300 m²’lik sera kurulumu 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda proje tanıtım ve 
görünürlük faaliyetleri başlamıştır. Mevsimlik 5 tarım işçisi 
proje kapsamında çalışmak üzere istihdam edilmiş ve 
işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda hijyen kuralları 
sağlanmıştır. Proje kapsamında traktör, rotovatör, pulluk, 
römork gibi makineler ve teçhizatın alımı gerçekleştirilmiş. 
Belediyeye ait 72 dönümlük arazimiz dikime uygun hale 
getirilerek, damlama sulama sistemlerinin kurulumu ve 
fidelerin dikimi sağlanmıştır. Tarlalarımıza dikilmiş fidelerin 
(domates, biber, patlıcan, nohut) temmuz ayı sonunda 
hasatlarının toplanması gerçekleştirilecektir. Nohut, biber, 
domates ve patlıcanların bir kısmı paketlenerek, ihtiyacı 
olan vatandaşlara dağıtılacak bir kısmı Belediyemize ait 
aşevinde kullanılarak, aşevimizin sıcak yemek kapasitesi 
artırılacaktır. Online eğitim ve seminerler ise proje süresince 
devam edecektir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

• Devam etmekte olan projemiz kapsamında 5 tarım 
işçisine istihdam sağlanmıştır.

• Menteşe Belediyesi envanterinde bulunan yerel (ata) 
tohumdan yetiştirilen, 3600 adet uzun sivri patlıcan 
fidesi, 4800 adet pembe domates fidesi, 5000 adet 

Muğla eşsiz doğası ve 
iklimi ile önemli bir 
turizm kenti olmasının 

yanı sıra gerek kırsal nüfusu 
gerekse de ekolojik avantajları 
sebebi ile önemli bir tarım 
kentidir. Uygun iklim yapısı ile 
ülkemizde üretilen birçok ürünün 
yetiştirilebildiği bir ekolojiye 
sahiptir. 
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Göktepe biber fidesi, Belediyemizin 17 dönümlük 
arazisine dikilmiştir. Dikilen fidelerden 2 ton patlıcan, 
1,5 ton biber, 5 ton domates elde edilecektir. 
Belediyemizin 55 dönümlük arazisine ekilen   yerel 
(ata) nohut tohumdan ise 6 ton nohut üretimi yapılmış 
olacaktır.

• Yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi aileye, nohut, biber, 
domates, patlıcan dağıtımı yapılmış olacaktır.

• Yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi kişiye her gün sıcak yemek 
dağıtımı yapılarak, dağıtım yapan aş evinin yemek 
kapasitesi artıracaktır. 

• COVID-19 salgın süresince tarım sektöründe 
alınacak önlemler ve yerel tohum kullanımı 

hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve Muğla halkı 
bilinçlendirilmektedir. Yaklaşık 150 kişiye (ilgili dernek 
üyeleri, dernek başkanları tarım ile uğraşan kişiler 
ve çiftçiler) beş farklı alanda iki kez online eğitim 
verilerek ve bir online seminer düzenlenerek üretim 
yapan kişilerin yerel (ata) tohumları kullanımı artırılmış 
olacaktır.

• Proje kapsamında kurulacak olan 300 m²’lik seramızda 
her yıl yerel (ata) tohumlarından fideler yetiştirilecek ve 
projemizin devamlılığı sağlanacaktır. 

PROJE ÇIKTILARI

Adı Mevcut Durum Hedef 

Doğrudan Faydalanıcı Kişi 
Sayısı

250 1500

Geçici İstihdam Kişi Sayısı 0 5

Düzenlenen Bilinçlendirme/
Yaygınlaştırma Faaliyeti Sayısı

0 1

Projeden Faydalanan Mahalle 
Sayısı

0 66

Eğitim Sayısı 0 2

Eğitim Süresi/Saat 0 12

Eğitim ve Seminere Katılan 
Kişi Sayısı

0 150

Yerel (ata) tohumları, atalarımızdan bugüne kadar gelen, 
herhangi bir işleme tabi tutulmamış, yerli ve doğal 
tohumlardır. Hibrit, GDO veya benzeri ıslah çalışmalarına 
tabi tutulmadığı için doğal ve sağlıklı kabul edilmekte ve 
toplumda güvenilir bir bitkisel ürün ham maddesi olarak 

görülmektedir. Ancak günümüzde az sayıda olduğu, 
ihmaller sonucu birçoğunun yok olduğu da bilinmektedir. 
Korumaya alınmakta geç kalındığı için şu anda elde 
olan az sayıda tohumların çoğaltılması yaygınlaştırılması 
büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple projemiz, yerel 
(ata) tohumlarının kullanımı ve ata tohumlarının önemi 
konusunda toplum bilincinin arttırılması açısından oldukça 
önem taşımaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Muğla eşsiz doğası ve iklimi ile önemli bir turizm kenti 
olmasının yanı sıra gerek kırsal nüfusu gerekse de ekolojik 
avantajları sebebi ile önemli bir tarım kentidir. Uygun iklim 
yapısı ile ülkemizde üretilen birçok ürünün yetiştirilebildiği 
bir ekolojiye sahiptir. Projemiz Menteşe Belediyesi stratejik 
planında “Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak 
Çevresel ve Kırsal Gelişimin Sağlanması” amacını ve “Kırsal 
Alanların Ekonomik ve Kültürel Yönden Gelişmesini 
Sağlamak” hedefini kapsamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın COVID-19 Mücadele ve 
Dayanıklılık Programı kapsamındaki 2020 yılı mali destek 
programı ile 352.163,00 TL %100 hibe desteği ile finanse 
edilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Üretici ve kooperatiflerden aracısız olarak temin edilen meyve, sebze ve 
paketli ürünlerin Belediyenin açacağı marketlerde tüketici ile buluşturulması 
amaçlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI: 

Üreticiler, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve kentli tüketiciler

PROJE SÜRECİ: 

10 yıl

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

HALKIN BAKKALI 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Üretici ürününü değerinden satabilirken, tüketiciye 
ekonomik ve güvenilir gıda temini sağlanmaktadır. 
Aracıların aradan kaldırılması ile üreticiden tüketiciye 
olan değer zinciri kısaltılarak bir yandan da lojistik 
merkezler ile nakliye masraflarının azaltılması 
sağlanmaktadır. Projenin piyasada fiyat dengesi ve 
regülasyonunun sağlanmasının yanında istihdama da 
olumlu etkisi vardır. 

SAĞLIKLI GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer almaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Belediye öz kaynağı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKIN BAKKALI PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

HALKIN BAKKALI 
PROJESİ

Mülkyet: İzmr Büyükşehr Beledyes Proje Yürütücüsü:Tarımsal Hzmetler Dares Başkanlığı

Sağlıklı Şehirler 
En İyi Uygulama
Yarışması 2020

Üretici ürününü 
değerinden satabilirken, 
tüketiciye ekonomik 

ve güvenilir gıda temini 
sağlanmaktadır. Aracıların 
aradan kaldırılması ile üreticiden 
tüketiciye olan değer zinciri 
kısaltılarak bir yandan da lojistik 
merkezler ile nakliye masraflarının 
azaltılması sağlanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

2019 İŞKUR verilerine istinaden diplomalı işsizlik yüzde bin artarak gençlerde 
işsizlik oranı yüzde 30’a ulaştı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 82’sini gençler ve 
kadınlar oluşturmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de gençlerimizin 
en önde gelen sorunları üniversite diplomalarına rağmen işsiz olmalarıdır. 
Bunun en büyük nedeni de şirket ve kurumların deneyimli eleman arıyor 
olmalarıdır.  Sosyal belediyecilik ilkesi ve gençlere yönelik sorun çözüm 
odaklı projeler üretmeyi hedefleyen projemiz yurt dışı ve ulusal ortaklarla 
Türkiye ve Avrupa’nın ilk Uluslararası Staj Merkezi Projesi’ni başlatmıştır.

BALÇOVA BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

3I ULUSLARARASI STAJ 
MERKEZİ PROJESİ

Amacımız; ilçemizde ikamet eden, üniversite mezunu 
gençlerimizin işsizlik sorunlarını gidermeye yardımcı 
olacak, farklı ülkelerden insanlarla yabancı dillerini 
kullanarak iletişim kurmalarını ve özgüvenlerini 
artırmalarını, yurt dışında bir kuruluşta çalışarak iş 
deneyimi kazanmalarını, bu bağlamda ülkelerine 
döndüklerinde iş bulma potansiyelini artırarak işsizliğin 
yarattığı olumsuz psikolojik etkileri bertaraf etmelerini 
sağlamaktır. 

PROJE ORTAKLARI:  

ORIGINN Co-working (Türkiye), IPEC (International 
Project and Education Center) (Türkiye), CRU Cowork 
(Portekiz), Matera Hub (İtalya), Nova Iskra Coworking 
(Sırbistan), iDrops (Belçika)

PROJE SÜRECİ: 

‘Erasmus+ Programı’ dâhilinde Dışişleri Bakanlığı, AB 
Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansının, ‘Gençlik 
İçin KA2 Stratejik Ortaklıklar’ alt faaliyeti kabul edilen 
‘Uluslararası Staj Merkezi’ (3I-International Internship 
Incubation) projesi, Balçova Belediyesi tarafından 
yürütülüyor. Proje kapsamında, üniversite mezunu, 
işsiz, Balçova ilçesinde ikamet eden 22-30 yaş 
aralığındaki 25 gence yurt dışında 45 gün süreli staj 
yapma imkânı sunduk. Proje katılımcıları, şeffaf ve 
hiçbir ayrıcalık gözetilmeden ortaklarımız ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz İngilizce yazılı sınavı sonuçlarına 
ve mülakat puanlarına göre projeye seçilmişlerdir.  
Projeye seçilen katılımcılara ‘Sosyal Medya Yönetimi 
ve Dijital Pazarlama’, ‘Kodlama’, ‘Dijital Tasarım’, ‘CV 
Hazırlama, ‘Mülakat Teknikleri ve Etkili İş/Staj Arama 
Yöntemleri’, ‘Etkili İletişim’ konularında 6 ay süreyle 
ortağımız ORIGINN Co-working’te (ortak çalışma alanı) 
konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. 
Konularında uzman eğitmenler tarafından gruplar 
oluşturularak, workshop’lar ve interaktif bir şekilde 
verilen eğitimler sayesinde katılımcılar diplomaları 
dışında ayrı bir dalda yeterlilik kazanmış oldular. Ayrıca 
İzmir’in en kapsamlı Co-woking’inde eğitim görmeleri 
yenilikçi fikirlere sahip olmalarına ve vizyonlarını 
geliştirmeye büyük katkısı olmuştur. Eğitimleri 
başarıyla tamamlayan 25 genç, proje ortaklarının 
bulunduğu Belçika, Portekiz, İtalya ve Sırbistan’da farklı 
periyodlarda 45 gün süreyle staja gönderildiler. Tüm 
yol, konaklama ve gıda masrafları proje bütçesinden 
karşılanmıştır. Stajdan dönen tüm gençler çok güzel 
geri bildirimlerde bulundular. Yaşadıkları deneyimleri, 

Ülkemizde olduğu 
gibi ilçemizde de 
gençlerimizin en 

önde gelen sorunları üniversite 
diplomalarına rağmen işsiz 
olmalarıdır. Bunun en büyük 
nedeni de şirket ve kurumların 
deneyimli eleman arıyor 
olmalarıdır.  Sosyal belediyecilik 
ilkesi ve gençlere yönelik sorun 
çözüm odaklı projeler üretmeyi 
hedefleyen projemiz yurt dışı 
ve ulusal ortaklarla Türkiye ve 
Avrupa’nın ilk Uluslararası Staj 
Merkezi Projesi’ni başlatmıştır.
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vizyonlarının nasıl olumlu yönde değiştiğini anlattılar. 
Projemiz normal şartlarda Portekiz’de gerçekleştirilmesi 
planlanan final toplantısı ve ORIGINN’de gerçekleştirilmesi 
planlanan yurt içi ve yurt dışında bulunan firmaların 
katılacağı 2 günlük iş fuarı ile 30 Nisan’da tamamlanacaktı. 
Yaşanan pandemi süreci nedeni ile projemiz 31 Aralık 
2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Projemiz Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın ilk ‘Uluslararası Staj Merkezi’ olma özelliğini 
taşımaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Projemiz dahilinde üniversite mezunu, işsiz, Balçovalı 
25 genç katılımcı ‘Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital 
Pazarlama’ ile ‘Kodlama ve Dijital Tasarım’ alanlarında bir 
firmada çalışabilecek düzeyde eğitim ve sertifika alarak 
diplomalarının dışında kalmasına rağmen günümüzün en 
çok talep gören sektöründe iş bulma imkânı yakaladılar.

Daha eğitim aşamasında iken katılımcılardan bazıları 
eğitim aldıkları Co-working’te bulunan firmalarda istihdam 
edilmeye başladılar.

Aldıkları eğitim bitiminde 25 katılımcı 45 gün süre ile farklı 
alanlarda ve farklı şehirlerde bulunan yurt dışı şirketlerde 
staj yapma imkânı buldular. Bazıları staj yaptıkları firmalar 
tarafından başka uluslararası projelere dâhil edilerek maaşlı 
iş teklifleri aldılar. 

Stajdan dönen katılımcıların büyük çoğunluğu ellerinde 
yurt dışı bir kurumda staj yapmış olduklarının belgesi ve 
olumlu referans mektubu ile istihdam edildiler. 

Daha önce büyük çoğunluğunun pasaportu bile yokken 
yurt dışına çıkıp, orada staj yapıp, vizyonlarını geliştirdiler. 
Türkiye’de öğrendikleri yabancı dilleri pratik yaparak 
geliştirme imkânı buldular.

Farklı ülkelerdeki gençlerle sosyalleşerek hem yeni 
dostluklar, bağlar kurdular hem de farklı kültürleri öğrenmiş 
oldular. 

Kendilerine verilen bütçe ile belki de ilk defa ailelerinden 
uzakta geçinmeye çalıştılar. Karşılaştıkları sorunları çözme 
konusundaki yetilerini ve dolayısıyla öz güvenlerini 
artırdılar.

Tüm bunların üstünde ülkemizi yurt dışında temsil ederek 
Türk gençlerinin çalışkan, azimli ve ufukları açık vizyonunu 
ve Türk kültürünü gittikleri ülkelerde tanıtma görevini 
üstlendiler.

Projemiz bitmemiş olmasına karşın katılımcıların staj 
dönüşündeki psikolojik ve kişisel gelişimleri beklentimizin 
de üstündeydi. 

STRATEJİK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Belediyemiz 2016 yılında DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı 6. Faza 
tam üyeliği kabul edilmiş olup 7. Faz kabul sürecimiz devam 
etmektedir. Belediyemiz 2016’dan beri üyelik taahhütlerini 
yerine getirerek bu alanlarda proje ve çalışmalar üretmekte 
ve stratejik planında yer vermektedir.

Şubat 2018’de Danimarka’nın Kopenhag şehrinde UN 
City’de gerçekleştirilen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
Belediye Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen Kopenhag 
Belediye Başkanları Mutabakatı’nın altı temasının ilki 
“Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak”tır. Ayrıca 
bu tema, Faz VII’nin ana temaları arasındadır. Bununla 
beraber Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi’ndeki kalkınma hedefleri arasında Hedef 4: 
Nitelikli eğitim, Hedef 8: İnsana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme ve Hedef 10: Eşitsizliklerin azaltılması hedeflerine 
de hizmet eden bir projedir.

Belediyemizin vizyonu kadın, çocuk ve gençler ön planda 
olmak üzere tüm bireyler için katılımcı, yenilikçi, eşitlikçi, 
özgürlükçü, güçlü bir toplum ve çevre oluşturmaktır. Ayrıca 
2020-2024 Stratejik Planı’nın üçüncü stratejisi olan “Sosyal 
Belediyecilik” kapsamında; ilçemizde 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, genç, engelli ve 
yaşlı bireylerin sosyoekonomik hayata katılımına destek 
olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmeyi 
hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için sosyal projeler 
gerçekleştiren Belediyemizin SWOT analizi verilerine göre 
eğitime desteğin ön planda tutulmasının ve sosyal bir 
belediyecilik yürütülmesinin Belediyemizin güçlü yönlerini 
oluşturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda projemiz, 
Belediyemizin vizyon ve stratejik planına paralellik 
göstermektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Toplam bütçesi 220 bin avro olan “3I Uluslararası Staj 
Merkezi Projesi”, ‘Erasmus+ Programı’ dahilinde Dışişleri 
Bakanlığı, AB Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı’nın 
‘Gençlik İçin KA2 Stratejik Ortaklıklar’ alt faaliyeti altında 
o sene başvuranlar arasında en yüksek hibe desteği alan 
proje olmuştur ve 220 bin avro destek almıştır.
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PROJENİN AMACI:

Proje ile amaçlanan; çöp toplama noktalarında evsel nitelikli atıkların 
yanında bırakılan kitap, dergi vb. materyallerin toplum sağlığını riske 
atmayacak şekilde toplanarak değerlendirmek, bunların çöpe gitmesi 
engellenerek oluşacak çöp miktarını azaltarak çöp depolama alanlarından 
tasarruf sağlamak, yenilerinin basılması yerine yeniden kullanılır kılarak 
kağıt tüketimini azaltmak, taşınacak atık miktarını azaltarak yakıt tasarrufu 
sağlamak ve buna bağlı olarak araç emisyonlarının ortama daha az 

ÇANKAYA BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÇÖPTEN ÇIKAN KÜTÜPHANE 

verilmesini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek, sıfır atık 
uygulamalarının hayata geçirilmesine destek olmak, 
insanların sosyokültürel gelişimine katkı sağlamak, 
toplumu okuma alışkanlığına teşvik etmek ve teşvik 
ettirmektir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik işlerinde görevli 
toplayıcı işçiler, bağışta bulunan vatandaşlar, sivil toplum 
kuruluşları.

PROJE SÜRECİ: 

Proje, Çankaya Belediyesinin katı atık toplama işçilerinin, 
bir gece konteynerlerin yanına bırakılmış kitapları 
fark etmesiyle ve bunları çöpe atmaya kıyamayıp 
değerlendirmek fikri ile ortaya çıkmıştır. İşçilerin bu 
kitapları ayrı bir yere koymak için araç şantiyesine 
getirmesi ve temizleyip kullanmak istemesi ile de 
kütüphane fikri doğmuştur. Ayırdıkları bu kitapların 
sayısı da artınca diğer işçilerin yararlanması amacıyla 
5-6 ay içerisinde yaklaşık 600-700 kitap ile başta 
şantiyede görevli işçiler ve işçi çocukları için küçük bir 
raf oluşturularak proje hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

Kütüphaneyi büyütmek ve kapsamını genişletmek 
için işçilere duyurular ve atık kitapları toplama ile ilgili 
uyarılar yapılarak toplanması hususunda daha dikkatli 
ve gözlemci olmaları söylenerek, toplanan atık kitap 
miktarları zamanla artmıştır. Artan kitap sayısı ile birlikte 
yer arayışı başlamıştır. Bunun için 1970’lerde inşa 
edilen ve 2000 yılından bu yana Ankara’nın İmrahor 
Mahallesi’nde atıl halde olan tuğla fabrikasının dış 
dokusu aynen korunarak, içi belediye işçileri için berber, 
kuaför ve dinlenme odası gibi bölümler içeren bir tesise 
dönüştürülmüş olan şantiye binasının alt kısmında bir 
alan, kütüphanenin kullanımına tahsis edilmiştir. 

Kütüphanenin kurulmasını takiben, kısa sürede yazılı 
ve görsel basında yer alması ve sosyal medyada 
duyulması ile birlikte atılmak istenen kitaplar bağış 
yoluyla kütüphaneye ulaştırılmaya başlanmıştır. Yeni 
kitapların gelmeye başlaması, kitaplarını atmak isteyen 
vatandaşların evlerinden toplanarak, bağış yolu ile 
kitap sayısı artmaya başlayınca bu kitapların kategorize 
edilmesi, eski kitapların onarması için kütüphanede bir 
personel görevlendirilmiştir. 

Böylece hem konteyner kenarlarına bırakılan kitaplardan 
hem de bağış yoluyla gelenlerden bir kütüphane 
oluşturulmuştur. 2019 yıl sonu itibarıyla kütüphanede 
bulunan kitap sayısı 25.000 civarına ulaşmıştır. Özellikle 

Kütüphanenin 
kurulmasını takiben, 
kısa sürede yazılı ve 

görsel basında yer alması ve sosyal 
medyada duyulması ile birlikte 
atılmak istenen kitaplar bağış 
yoluyla kütüphaneye ulaştırılmaya 
başlanmıştır. Yeni kitapların 
gelmeye başlaması, kitaplarını 
atmak isteyen vatandaşların 
evlerinden toplanarak, bağış yolu 
ile kitap sayısı artmaya başlayınca 
bu kitapların kategorize edilmesi, 
eski kitapların onarması için 
kütüphanede bir personel 
görevlendirilmiştir. 
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yabancı basının çok ilgi duyduğu kütüphaneyle ilgili birçok 
haberler yapılmış olup, bazı ülkeler tarafından kütüphane 
ile ilgili belgeseller de çekilmiştir. Ayrıca kütüphaneye 
getirilen kitap fazlalığı nedeniyle ihtiyacı olan köy ve taşra 
okullarına bağış yapılmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alan 12’nci hedef 
“Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve 13’üncü hedef de “İklim 
Eylemi” başlığı altında tanımlanmıştır. Burada amaçlanan 
“Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak 
için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerini 
değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izinin azaltılmasıdır.” 
Bunlarla paralel olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı Faz 7 (2019-2024) için uygulama çerçevesinde 
belirlenmiş olan 6’ncı tema “Gezegeni bozulmaya karşı 
korumak, sürdürülebilir tüketim ve üretim de dahil 
olmak üzere örnek oluşturarak liderlik etmek” şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Çankaya Belediyesinin de eylemlerine yön verirken 
dikkate aldığı bu hedefler doğrultusunda Belediyenin katı 
atık toplama işçilerinin ayrı toplanarak değerlendirilmesi 
neticesinde kitapların çöp toplama alanı yerine geri 
kazandırılması ile; 

• Toplanan çöp miktarında azalma olacak, çöp depolama 
alanından tasarruf edilecektir. Böylece halk sağlığı için 
bir risk olan atık miktarı azalacaktır.

• Buna bağlı atmosfere verilecek olan emisyon gazı 
miktarı azalarak çevrenin korunması sağlanacaktır.

• Kitaplar yeniden kullanıma kazandırılarak yeni kitapların 
basılması için kâğıt vb. basım ham maddesinin 
kullanımından tasarruf edilmiş olacaktır. 

• Toplumu okuma alışkanlığına teşvik edecektir.

• Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayacaktır.

• Kitap ihtiyacı olan okulların gereksinimleri karşılanacaktır.

• Sıfır atık uygulamalarına katkı sağlayacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Çankaya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda altı temel 
amaç bulunmaktadır. Planın 1’inci amacı “Sürdürülebilir 
planlı kentleşmeyi ve mekânsal gelişmeyi sağlayarak 
kentsel yaşam kalitesini yükseltmek” olup bu amaç için 
konulan 7’nci hedef “Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel 
tesisler yaparak halkın kullanımına sunmak” olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca planın 2’nci amacı “Sağlık ve sosyal 
hizmetleri yaygınlaştırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık 
ile mücadele etmek” olup bu doğrultuda konulan 6’ncı 
hedef “Sosyal hizmetleri yaygınlaştırarak sürdürmek” 
olarak belirlenmiştir. Bu hedeflerle uyumlu olarak kurulan 
kütüphane ile kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı 
sağlanmış ve sunulan sosyal hizmetler yaygınlaştırılmıştır. 

Planın 4’üncü amacı “Bütün canlılara saygılı, yaşam 
kalitesini artıran sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına 
kalıcı çözümler üreten temiz bir Çankaya” olup buna 
yönelik tanımlanan 4’üncü hedef “Yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yaratmak ve bu 
konuda etkinlikler düzenlemek” olarak belirlenmiştir. 
Kurulan kütüphane ile hem sosyokültürel yaşama katkı 
sağlanmış hem de kuruluş sürecinin ve özgün niteliğinden 
ötürü tanıtımı ve kullanımı süresince geri dönüşümün 
ve kazandırabildiklerinin tanıtımı sağlanmış, birçok kitap 
geri dönüşüm ile tekrar kazanılmış ve vatandaşlar da salt 
kitapların değil birçok tüketim maddesinin çöpe atılmadan 
geri kazanılabileceğine yönelik bilgilendirilmiştir. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynakla-
rından karşılanmıştır. 
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PROJENİN AMACI:

“Geleceğe Katılın” projesi kapsamında;

• Gençlerin kent hakkı konusunda farkındalığının artırılması ve yaşadıkları 
kentte söz sahibi olabilmeleri adına aksiyon almalarının sağlanması yoluyla 
gençlerin aktif vatandaşlık kavramını öğrenmesini ve benimsemesini 
sağlamak,

• Gençlerin  genç   kimliği  üzerine  tartışması  ve  bu  kimliğin  avantajları   
ve dezavantajları   üzerine   düşünmelerini   sağlayarak   kentte   nasıl   söz   
sahibi olabilecekleri, katılımcılığı nasıl sağlayacakları üzerine yöntemleri 
belirlemek,

NİLÜFER BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

GELECEĞE KATILIN!

• Gençlerin katılımcılık ve gönüllülük kavramları 
üzerine tartışmasının sağlanması ve  bu kavramları  
aktif  vatandaşlık  kavramıyla  özdeşleştirerek yerelde 
karar alma aşamalarında rol almalarını sağlamak,

• Gençler arasında demokrasi kültürünün gelişmesinin 
sağlanması,

• Yerel  yönetimlerin  seçimlerden  sonra  belediyelerin  
beş  yıllık  çalışmalarının planlandığı, misyon, vizyon  
ve  değerlerinin  belirlendiği  stratejik  planlarında 
genç bakış açısının yansıtılabilmesi,

• Gençlerin  kentte  yaşamlarını  kolaylaştıracak  proje  
fikirlerinin  belediyelerin stratejik  planlarında  yer  
almasını  sağlamak  için  hazırlık  sürecine  müdahil 
olabilmeleri adına bir yöntem oluşturabilmesi ve 
böylelikle sağlıklı  bir kentin oluşmasının önünün 
açılması,

• Yerel   karar   alıcıların  genç   kimliğine  ve  katılımına  
yönelik  farkındalığının artırılması,

• Gençlerin  belediyelerin  stratejik  planlarına  katılımını  
sağlayacak  ulusal  bir yöntem oluşturulması 
ve bu yöntemin bir rehber haline  getirilerek 
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

PROJENİN ORTAKLARI: 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 
Friedrich Ebert Stiftung Derneği, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı

PROJE SÜRECİ: 

Proje   üç   aşamadan   oluşmaktadır.   Projenin   ilk   
aşamasında   Nilüfer   Belediyesi İnovasyon Merkezi 
tarafından yürütülmüş olan “Join The Future” isimli, farklı 
ülkelerden katılımcıların  dahil  olduğu  Avrupa  Birliği  
projesi  kapsamında  gençlik  katılımının yöntemlerine 
yönelik eğitimler gerçekleşmiştir. Gençlerin karar 
alma mekanizmalarına katılımı  ve  aktif  vatandaşlığı  
desteklemek  amacıyla  yapılmıştır.  Farklı  ülkelerdeki 
gençlik katılımı örnekleri sunulmuş, aktif vatandaşlık 
ve gençlik katılımı konularında destekleyici araçlar 
hakkında bilgi edinilmiştir. Proje, 6 farklı ülkeden 38 
katılımcıyla Bursa’da gerçekleşmiştir. Bu çalışmaların 
sonucunda belediyelerin stratejik planlama sürecine 
gençlik katılımının elzem olduğu sonucuna varılmıştır.

Avrupa  Birliği  
projesi  kapsamında  
gençlik  katılımının 

yöntemlerine yönelik eğitimler 
gerçekleşmiştir. Gençlerin karar 
alma mekanizmalarına katılımı  ve  
aktif  vatandaşlığı  desteklemek  
amacıyla  yapılmıştır.  Farklı  
ülkelerdeki gençlik katılımı 
örnekleri sunulmuş, aktif 
vatandaşlık ve gençlik katılımı 
konularında destekleyici araçlar 
hakkında bilgi edinilmiştir.
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Projenin ikinci aşamasında ise Nilüfer Belediyesinin stratejik 
planına genç bakış açısını yansıtabilmek,  gençlerin  kentte  
yaşamlarını   kolaylaştıracak  proje  fikirlerinin  yer almasını  
sağlamak  için  yerelde  bir  yöntem  belirlemek  amacıyla  
yapılan  yerel çalıştaydır. Bu  çalıştay  20-21-22  Ekim  2018  
tarihlerinde  Nilüfer’de  yaşayan gönüllü gençlerden  oluşan  
30  katılımcıyla  Nilüfer  Kent  Konseyi  Gençlik  Meclisi,  
Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ve Nilüfer Belediyesi 
Strateji Müdürlüğü Strateji Planlama ve Performans Bürosu 
iş birliğiyle oluşturulan program, ulusal çapta gençlik 
çalışmaları yürüten Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve 
uluslararası çalışmalar yürüten Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda 
gençlerin Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planına katılımına 
yönelik yerel bir yöntem oluşturulmuştur.

Projenin  üçüncü  aşamasında  yerelde  gençlik  çalışması  
yürüten  farklı  şehirlerdeki gençlik meclisleri gönüllüleri ve 
belediyelerin stratejik plan hazırlama aşamalarında görev  
alacak  olan  çalışanlarıyla  16-19  Şubat  2019  tarihleri  
arasında  Bursa’da “Gençler Katılıyor Kentler Gelişiyor Ulusal 
Eğitim ve Çalıştayı” adıyla gerçekleşmiştir. Bu aşamada   yerel   
yönetimlerde   stratejik   planlara   gençlik   bakış   açısının   
dahil edilebilmesinin yöntemi konusunda fikir alışverişi 
yapılmış, Nilüfer yerelinde hazırlanan yöntem ulusalda 
uygulanabilecek şekilde uyarlanarak bir rehber hazırlanmıştır. 
Eğitim ve çalıştaya 19  katılımcı dahil olmuştur. Katılımcılar 
ülkenin her bölgesini ve farklı siyasi görüşleri temsil edecek 
şekilde belirlenmiştir. Bu katılımcıların temsil ettikleri 
kurumlar şunlardır: Mersin Toroslar, Sivas, Rize, Balıkesir-
Ayvalık, Ankara-Yenimahalle Belediyeleri; Gaziantep, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir-Ayvalık, İzmir-Buca, Kırşehir, 
Eskişehir-Tepebaşı  Sağlıklı  Kent  Konseyi  Gençlik  Meclisleri;  
Mardin-Artuklu  Belediyesi,  Sivas, Erzincan, Van-İpekyolu 
Belediyesi Gençlik Meclisleri ve İstanbul-Pendik Kent Konseyi. 
Ayrıca  Nilüfer  Gençlik  Meclisinden  7,  Nilüfer  İnovasyon  
Merkezinden  3,  Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürlüğünden 1 katılımcı da dahil olmuştur. Projenin 
sonunda  “Gençler  Katılıyor  Kentler  Gelişiyor  Ulusal  Eğitim  
ve  Çalıştayı”nın  ayrıntılı raporu  hazırlanmış,  ortaya  çıkan  
ulusal  yöntemle   birlikte   bir  rehber  hazırlanıp basılmıştır.   
Bu   rehberin   yaygınlaştırma   çalışmaları   gerçekleştirilmiştir. 
Tüm   proje sürecinde belediyelerin stratejik planlama 
süreçleri devam etmekteydi.

AB Erasmus+ projesiyle uluslararası  düzeyde yine 
gençler ve gençlik çalışanlarıyla yapılan  tüm  bu  sürecin  
aktarımının  yapılması  üzerine  çalışmaların  devam  etmesi 
planlanmaktadır. Projenin  tüm  aşamalarında  yaygın  eğitim  
metotları  kullanılmış, katılımcılar arasında toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Proje  sürecinin  sonunda  Nilüfer  yerelinde  Nilüfer  
Belediyesinin  “2020-2024  Stratejik Planı”na gençler 
doğrudan dahil olmuştur. Bu süreçte gençler Belediye 
tarafından gerçekleştirilen  tüm  odak  grup  görüşmelerine  
katılmıştır. Tüm  görüşmelerde  genç bakış  açısı  
yansıtılmaya  çalışılmıştır. Stratejik  planın  son  halinin  
verildiği  Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının 
bulunduğu üst komisyona bir kadın, bir erkek genç 
temsilci dâhil  olmuştur. Böylelikle gençler  stratejik  planın  
hazırlanma ve son  halini verme aşamalarının hepsinde 
katılımcı olarak yer almışlardır. “Yeni Nesil Belediye” kavramı 
Nilüfer Belediyesinin stratejik planına girmiştir. Bu sürecin 
gençler tarafından yürütücülüğünü ve izlemesini ise 
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gerçekleştirmektedir.  

Aynı  zamanda  Nilüfer  Belediyesinde  bir  Gençlik  Komisyonu 
oluşturulmuştur. Bu komisyon Belediye Meclisinin genç 
üyelerinden oluşmakla birlikte komisyonun  toplantılarına  
Gençlik  Meclisi  temsilcileri  de  katılmaktadır.  Böylelikle 
gençler sürecin hem katılımcısı hem de izleyicisi olmuştur. 
Gençlik Komisyonu yılda iki kere  toplantı  almakta  ve  
dört  müdürlüğü  izleyerek  tüm  yılı  genç  bakış  açısıyla 
değerlendirmektedir.

Projenin ulusal kanadında ise Nilüfer’de uygulanan yöntem 
gerçekleştirilen eğitim ve çalıştayla birlikte gençlerin 
doğrudan stratejik planlara dahil olabilecekleri ulusal bir 
yönteme dönüştürülmüştür.

Şekil 1’de görüleceği üzere yaygınlaştırma yöntemi olarak ilk 
akla gelen yöntemler; oluşturulacak online formlara gençleri 
video ve animasyonlarla yönlendirip fikirlerini almak, varsa 
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mahalle komiteleri, kent konseyleri toplantılarına katılım ve 
muhtarlıklara afiş iletilmesi, oluşturulabilecek bir stant veya 
otobüs yoluyla birebir gençlerden fikir alma  çalışmaları  
olacaktır.  Seçim  öncesinde  mevcut  Belediye  Başkanı’nın  
seçim propagandası   olarak  algılanmaması   için  Başkan  
ile  duyuru  çalışmaları   seçim sonrasına   devreye   girmesi   
gerekliliği   konuşulmuştur.   Yeni   kurulacak   Belediye 
Meclisinde “Gençlik Politikaları Komisyonu” kurulması 
için çalışmalar yürütülecek ve hazırlanacak olan iyi niyet 
sözleşmesinde bu konuya da dikkat çekilecektir. Tüm bu 
sürecin takipçisi ve iç denetim  unsuru olarak sivil  platform 
veya gençlik meclisleri sorumlu kılınmıştır.

Hazırlanan  yöntemin  yaygınlaştırılması  sonucu  başka  
kurumlar  tarafından  gençlik politikalarına yönelik çeşitli 
çalıştaylar düzenlenmiş, bu çalıştaylarda  Nilüfer örneği 
tekrar paylaşılmıştır. Böylelikle gençlik katılımına yönelik 
farkındalık çalışmaları etkisini göstermiştir.

Bu  projeyle  birlikte  dezavantajlı  bir  grup  olan  gençlerin  
kendilerini  ilgilendiren konularda eşit haklar çerçevesinde 
söz sahibi olabildiği, aktif vatandaşlığı sağlıklı bir şekilde 
deneyimleyebildikleri  bir  olanak  sağlanmıştır.  Böylelikle  
gençler  hem  kendi aralarında dayanışma kurabilmiş hem 
de yerel yönetimlerle iş birliği kurabilmişlerdir. Projeye 
katılım gösteren gençler arasında da bağlılık oluşmuş, iş 
birlikleri kurulmuştur. Her   gencin   eşit   düzeyde   katılım   
sağlayabileceği   sağlıklı   ulusal   bir   yöntemin oluşturulması 
katılımı güçlendirecek etkin bir altyapıyı oluşturmuştur. 
Aynı zamanda gençler kendilerini güçlendirebilmiş, kentte 
söz sahibi olabildikleri, mevcut ihtiyaç ve beklentilerinin 
karşılık bulduğunu gördükleri için kendilerine olan 
güvenlerinin arttığını ve yaşadıkları kente aidiyetlerinin 
güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu durum gençlerin aktif 
katılımının  sürdürülebilir  olmasını  sağlamaktadır  ve  
mutlu,  güvenli  bir  kent  ortamı oluşabilmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Sağlıklı bir kentin gelişiminde bireylerin kent yönetimine 
aktif katılımı, aktif vatandaşlığı pekiştirmesi  anlamında  
önemlidir  ve  bunu  sağlamada  yerel  yönetimler  büyük  
rol oynamaktadırlar. Nilüfer Belediyesi olarak sağlıklı bir 
kentin gelişimi için gençlerin yerel yönetimlere katılımını 
sağlamak ve aktif vatandaşlık kavramının benimsenmesi 
için hem Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile hem de 
farklı ulusal ve uluslararası çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği yapılmıştır. Bu katılımın sürdürülebilirliği ve ulusal 
çapta yaygınlaşması için çalışmalara devam edilmektedir.

“Geleceğe Katılın” projesi, Nilüfer Belediyesi’nin üyesi 
olduğu Sağlıklı Kentler Birliğinin (SKB) 2020-2024  
Stratejik Planı’nda yer alan misyon, vizyon ve stratejik 
planın amaç ve hedeflerine uyum göstermektedir. 
Proje SKB’nin stratejik planının “Güvenilir, birleştirici, 
kolaylaştırıcı,   tarafsız,   katılımcı,   yenilikçi,   insan   odaklı,   
şeffaflık,   sürdürülebilirlik, toplumsal  cinsiyet  eşitliğine  
duyarlı,  sorumluluk  sahibi”  ilkelerinin  hepsine  uyum 
göstermektedir.  SKB’nin “DSÖ Sağlıklı Şehirler Hareketinin 
yaygınlaşmasını sağlamak” amacını desteklemektedir. 
Bu amaç altında bulunan “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 
ağına  üye  şehirlerinin  iyi  uygulama  örneklerini  ve  
farkındalık  çalışmalarını  üye belediyelerimize   ve   diğer   
yerel   paydaşlara   eğitim,   çalıştay   vb.   toplantılarla 
anlatmak” üçüncü hedefine katkı sağlamaktadır. Yerelde 
üretilen gençlerin stratejik planına katılım yöntemini 
diğer belediye ve kent konseyleriyle düzenlenen çalıştay 
ve eğitimle  paylaşmış,  böylelikle  iyi  örnek  sunumunu  
gerçekleştirmiş  olmaktadır.  Aynı zamanda stratejik plana 
gençlik katılımının uygulanmasından sonra da yine çeşitli 
çalıştaylarla diğer belediye ve sivil toplum kuruluşlarına iyi 
uygulama örneği olarak paylaşılmıştır.  Böylelikle dolaylı  
olarak  ikinci amaç  olan  “Üye  belediyeler için kent sağlığı 
ve şehircilik alanlarında, iyi uygulama örneklerini araştırarak, 
üyelerin kurumsal kapasitelerini  güçlendirme  ve  sürekli  
iyileştirmeye  yönelik  ulusal  ve  uluslararası kongreler,   
konferanslar,   çalıştaylar,   farkındalık   çalışmaları  ve   
yarışmalar,   teknik eğitimler   ve   basılı   ve   görsel   yayınlar   
ile   destek   sağlamak”   amacını   da desteklemektedir 
ve bu amacın birinci alt hedefi olan “Üye belediyelerin 
şehir sağlık planı ve şehir sağlık gelişim planlarını 
çıkarmalarını desteklemek” hedefine de dolaylı olarak katkı 
sağlamaktadır. Proje dördüncü amaç olan “Üye belediyeler 
arasında güçlü  ve  birleştirici  iletişim  ağını  geliştirmek”  
amacını  da  desteklemektedir  ve  bu  amacın  iki  alt  
hedefine  de  katkı  sunmaktadır.  Bu  hedefler:  “Kongre,  
konferans, çalıştay ve eğitimlere katılan üye belediye 

oranını arttırmak” ve “Üye belediyeler arasında iletişim 
ağı kurmak”tır. Proje çerçevesinde düzenlenen “Gençler 
Katılıyor Kentler Gelişiyor” ulusal eğitim ve çalıştayına 
katılan 6 SKB üyesi belediye ve bu şehir ve  ilçelerden  
gelen  kent  konseyi  gençlik  meclisleri  temsilcileriyle  bir  
iletişim  ağı kurulmuştur.  Bunlar:  Denizli,  İzmir,  Kırşehir,  
Pendik,  Tepebaşı  ve  Toroslar’dır.  Aynı zamanda SKB’ye 
üye olmayan belediyeler bu iletişim ağında yer bulmuştur, 
böylelikle dolaylı olarak SKB’nin bilinirliği ve anlayışı 
tanıtılmıştır, diyebiliriz.

Nilüfer Belediyesinin “2020-2024 Stratejik Planı” bu proje 
sayesinde genç bakış açısıyla yazılmıştır. Böylelikle stratejik 
plana gençlerin aktif katılımı gerçekleşmiş ve talepleri 
karşılık bulmuştur. Aynı zamanda bu doğrultuda stratejik 
plan, sağlık gelişim planına uygun olarak hazırlanmıştır. 
Stratejik plan gençleri sadece geleceğin değil bugünün 
de   ortağı   yapacak   “Yeni   Nesil   Nilüfer”  kavramını   
hayata   geçirecek   projeler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Proje genel olarak tüm stratejik planı etkilemekle birlikte 
stratejik  planın  “Kentsel  ve  Kırsal  Gelişim”  ve  “Toplumsal  
Gelişim”  amaçlarına uygundur. Kentsel ve kırsal gelişim 
amacının alt hedeflerinden olan “Nilüfer’in kentsel ve 
kırsal alanlarında, akıllı büyüme yaklaşımı ve yatırım 
çeken, yeniliği destekleyen katılımcı  planlama  anlayışı  
ile  değer  yaratmak”  hedefini  katılımcılık  anlamında 
destekler. Toplumsal gelişim amacının “Tüm paydaşların 
yerel karar alma mekanizmalarına   katılımlarını   ve   iş 
birliklerini   artırarak   kentlilik   bilinci   ve   aidiyet 
duygusunu geliştirmek”, “Nilüfer’de gelir eşitsizliğine, 

engelliliğe, yaşa, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime 
dayalı ayrımcılığın ve sosyal risk altındaki grupların 
karşılaştığı fırsat eşitsizliklerinin  azaltılması,  bir  arada  ve  
eşit  yaşam  kültürünün  güçlendirilmesi”  ve “Çocuk  ve  
gençlerin  gelişimine  yönelik  çalışmalar  ile  topluma  
katılım  kapsamını artırarak yeni neslin güçlenmesine katkı 
sağlamak” alt hedeflerini desteklemektedir. Proje stratejik 
planın tümüne hakim olduğundan tüm hedefleri dolaylı 
yoldan da olsa etkilemiştir ve bu hedeflerden ilerisi için 
beslenmektedir.

Proje  aynı  zamanda  sürdürülebilir  kalkınma  için  küresel  
amaçlardan  birçoğunu desteklemekle birlikte özellikle 
“Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar”  amacına  katkı 
sunmaktadır.  Bu  amacın  alt  hedeflerinden  olan  “2030’a  
kadar  bütün  ülkelerde kapsayıcı   ve   sürdürülebilir   
kentleşmenin   geliştirilmesi   ve   katılımcı,   entegre   ve 
sürdürülebilir   insan   yerleşimlerinin   planlanması   ve   
yönetilmesi   için   kapasitenin güçlendirilmesi” alt hedefini 
doğrudan desteklemektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje için gerekli finansman projenin ilk aşaması olan “Join 
The Future”ın bütçesinden karşılanmıştır. Bu bütçe 28.758 
€’dur. Bütçe projenin üç aşamasında da kullanılmıştır. 
Aynı zamanda projenin ikinci aşamasında katılımcıların 
gereksinimlerinin karşılanması için Friedrich Ebert Stiftung 
Derneğinden fonlanan 2.000 TL kullanılmıştır.



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

106 107

PROJENİN AMACI:

Proje Ürgüp’te yaşayan işsiz kadınlara mesleki eğitim, gençlere kişisel gelişim 
eğitimleri vermis, atölye faaliyetlerini sürdürmüştür. Proje ile 20-45 yaş arası 
işsiz kadınlara doğal defne sabunu üretimi ve pazarlanması konusunda 
eğitim verilmiştir. Proje kapsamında 16-25 yaş arası gençlere yönelik olarak 
sağlıklı beslenme ve hobi mutfağı, kişisel hijyen eğitimi, kişiler arası iletişim 
eğitimleri verilmiştir.

ÜRGÜP BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÜRGÜP KADIN VE GENÇLİK EĞİTİM 
ATÖLYESİ PROJESİ

PROJE  SÜRECİ: 

 01.08.2018  tarihi  ile  proje  hazırlıkları  başlamış  olup,  
doğal  sabun atölyesinin, hobi mutfağı atölyesinin, kişisel 
hijyen atölyesinin oluşturulması ile 05.09.2019 tarihinde 
açılmıştır. Faaliyetin başlaması ile doğal sabun üretim 
eğitimi, kişilerarası iletişim eğitimi,  sağlıklı  beslenme  
ve  hobi  mutfağı  eğitimleri  ile  girişimcilik  eğitimi  
katılımcılara verilmiştir. Proje 31.12.2019 tarihinde 
bitirilmiştir.

ELDE  EDİLEN  SONUÇLAR  VE  SAĞLIK  ÜZERİNE  
ETKİLERİ:  

Projemiz  kapsamında hedefimiz insan sermayesini 
güçlendirmek ve özellikle toplumun dezavantajlı 
guruplarını destekleyerek istihdam kapasitesini 
arttırmaktır. Katılımcılarımızın sosyal hayata katılımı 
proje sonunda artmış yeni girişimcilik fikirleri 
doğmuştur. Atölyelerimiz ile toplumu geliştirmek adına 
duyarlılık anlayışı ile sosyal ağlar oluşturarak, esenlik ve 
mutluluğu destekleyen, stresi azaltan  ve  toplumların  
dirençliliğini  arttıran  faktör  ve  koşulları  oluşturan  
faaliyetler yapılmıştır. Hobi  mutfağı  ile  sosyal  uyum  ve  
sosyal  değişimi  destekleyerek,  toplumun gelişmesine   
katkıda   bulunmuştur.  Katılımcıların   yaşam   seyrini   
değiştirerek,   insanlar güçlendirilmiş, dirençli topluluklar 
ve destekleyici zeminler oluşturulmuştur, toplumun bu 
tür faaliyetlere  katılımı  özendirmiş  ve  katılımda  artışlar  
tespit  edilmiştir.  Dolayısıyla  bu gelişmeler sürdürülebilir 
kalkınmaya katlı sağlar nitelikte olmuştur. Eşit ve kaliteli 
bir yaşam ortamı ile uzun dönemli bir gelişim inisiyatifi 
alınmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Örnek ve modern bir sağlıklı şehir oluşturma adına, 
hemşehrilerimizin zaman geçirmekten mutluluk 
duyacağı atölyeler ile kentimizde temiz ve güvenli bir 
istihdam ortamı oluşturulmuştur. Ürgüp’te  sağlıklı, 
temiz ve güvenilir bir yerleşim yeri oluşturularak 
kadın ve gençlerimize eşit ve kaliteli bir yaşam ortamı 
sunulmuştur. Atölyelerimiz ile esenlik ve mutluluğu 
destekleyen, stresi azaltan ve toplumların dirençlerini 
artıran faktör ve koşullar geliştirilmiştir. İnsanların günlük 
yaşamına yansıyan sağlıklı bir ortam halk sağlığı hizmeti 
politikasını da destekler niteliktedir. Dolayısıyla sağlıklı 
ortamlar sağlıklı toplumları doğurmuştur.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

336.000 TL-KOP İdaresi Başkanlığı

Katılımcılarımızın 
sosyal hayata katılımı 
proje sonunda 

artmış yeni girişimcilik fikirleri 
doğmuştur. Atölyelerimiz ile 
toplumu geliştirmek adına 
duyarlılık anlayışı ile sosyal ağlar 
oluşturarak, esenlik ve mutluluğu 
destekleyen, stresi azaltan  ve  
toplumların  dirençliliğini  arttıran  
faktör  ve  koşulları  oluşturan  
faaliyetler yapılmıştır. 
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PROJENİN AMACI:

Ülkemizde turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya şehrimizde 
Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık takipleri, 
güvenliği, insan duyarlılığının ve farkındalığının artırılması önemli 
sorumluluklarımızdandır. Sokak hayvanlarının kuduz hastalığı için en büyük 
risk faktörü olması, çevre illerden sahipsiz sokak hayvanları bırakılması, 
turistik açıdan ve kent sağlığı açısından sağlık problemleri ve endişe 
yaratmaktadır. Sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir çevre yaratmak için sahipsiz sokak 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

ANTALYA SOKAK HAYVANLARI 
BAKIMEVİ TESİSİ

hayvanlarının kontrolü büyük önem taşımaktadır. Kuduz 
hastalığından korunmak ve kuduz hastalığı ile mücadele 
etmek için şüpheli hayvanları müşahede altına almak 
amacı ile kullanılacak karantina yerleri oluşturmak, 
hasta hayvanların bakım, aşı, ameliyat ve barınma 
ihtiyacını karşılamak, kedi-köpek popülasyonundaki 
artışı hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak, 
hayvanların sağlığını yaşamını korumak, toplum olarak 
salgın ve hastalıklardan korunmak, sağlıklı çevre ve 
sağlıklı kent oluşturmak için Antalya Sokak Hayvanları 
Bakımevi Projesi yapılması amaçlanmıştır. Hayvan 
barınağı olmayan yerlerde kuduzun ortaya çıkması 
durumunda, sahipsiz ya da başıboş hayvanlar çevre 
şehirlerdeki barınaklara yönlendirilir eğer sevk mümkün 
değilse söz konusu hayvanlar öldürülerek imha edilir, bu 
gibi durumlara şehrimizin maruz kalmaması için gerekli 
bakım ve karantina şartları sağlanarak hayvanların 
yaşam haklarının korunması en önemli hedefimizdir. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı çevre 
oluşturmak çeşitli için çalışmalar planlanmış, Antalya 
Sokak Hayvanları Bakımevi’nin yapımına başlanmıştır. Bu 
projeyle kısırlaştırılarak işaretlenen ve aşılanan hayvanlar, 
özellikle de sakat ve saldırgan olanları başta olmak üzere 
sahipsiz kedi ve köpeğin bakım, beslenme ve gerekli 
tedavileri bu bakımevinde yapılacaktır. Bunlara ek olarak 
olası bir kuduz salgınına karşı karantina alanları projede 
planlanmıştır. Böylece çevre, kent ve insan sağlığı zoonoz 
hastalıklar yönünden korunmuş olacaktır. Projenin 
amacı sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu, sağlık 
bakımlarının yapılmasını, kısırlaştırılmasını, aşılanmasını, 
gerekli evraklar hazırlanarak sahiplendirilmesini ve 
alındıkları ortama geri bırakılmasına karar verilenlerin 
işaretlenerek bırakılmasını sağlayacak ortama sahip 
bir merkez oluşturmaktır. Antalya Sokak Hayvanları 
Bakımevi; Antalya kent sağlığı, çevre temizliği, hayvan 
sağlığı ve toplum sağlığı için oldukça önemli bir projedir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili diğer birimleri

PROJE SÜRECİ: 

Antalya Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi Antalya ili, 
Kepez ilçesi, Kirişçiler Mahallesi Döşemealtı Serisi 453-
454 bölmeler içerisindeki 84.018,35 m² alanın yarısı 
rezerv alan bırakılarak projelendirilmiştir. Söz konusu 
alan 23.07.2018 tarih 2018/85 sayılı olur ile 49 sene için 
Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş Orman 
Genel Müdürlüğü arazisidir.

Büyükşehirlerde 
şehirleşme süreci ile 
birlikte yaşam alanları 

daralan sahipsiz hayvanların 
refah ve sağlık sorunlarına bağlı 
olarak çevre ve halk sağlığı 
sorunları giderek büyümektedir. 
Hayvanların sokakta zor koşullar 
altında yaşamaları, ormanlarda 
açlıktan ölmeleri, trafikte 
ezilmeleri, çeşitli şekillerde eziyete 
maruz kalmaları giderek toplumun 
vicdanını yaralamaktadır. 
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Antalya Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi kapsamında, 
hayvanların tedavi, aşılama ve ameliyatları için klinik binası, 
personel binası, kuduz gibi bulaşıcı hastalık ya da hastalık 
şüphesi olan hayvanların karantina altında tutulması için 
karantina binası, kedilerin sağlık ve barınma ihtiyaçları için 
kedi evi binası, ilk müdahale ve hasta hayvanların kaydı 
için ön kayıt acil binası, hasta köpek reviri, yavrulu anne 
köpek kafesleri, operasyon öncesi kafesler, operasyon 
sonrası kafesler, engelli hayvan kafesleri, saldırgan hayvan 
kafesleri, köpek serbest dolaşım alanı, köpek oyun parkı, 
mama deposu ve mekanik merkez ve güvenlik birimi 
yer almaktadır. Tüm binaların kuzey cepheleri, hayvanları 
soğuktan koruma amaçlı kapalı olup; binalar yerden ısıtma 
sistemleri, hava pompası ve havalandırma sistemleri 
düşünülerek tasarlanmıştır. Hayvanlar için gezinti amaçlı 
kontrollü açık alanlar da tasarlanmış olup tüm alanlar için 
güvenlik kamera sistemi yapılması planlanmıştır. Günümüz 
şartları düşünülerek tasarlanmış sokak hayvanları bakımevi 
projesi Antalya’nın sıcak iklimine, şehrin ihtiyacına uygun 
büyüklük ve işlevde bir tesis olarak tasarlanmıştır. Mimari 
tasarım aşamasında Belediyemiz hayvan sağlığı yetkilileri 
ve veteriner hekimler ile ortak çalışılarak sahipsiz, engelli 
ve hasta tüm sokak hayvanlarının ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi 
ve rehabilitasyonun yaptırılması, bu hayvanların 
sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülerek kayıt 
altına alınması Sokak Hayvanları Bakımevi bünyesinde 
sağlanır. Sahipsiz sokak hayvanlarının aşılarının ve 
ilaçlarının yapılması ile ilgili çalışmaları planlanır, gerekli 
aşılama ve antiparazit çalışmaların yapılmasını sağlanır. 
Ayrıca kullanılacak aşıların ve ilaçların uygun koşullarda 
stoklanarak depolanmasını sağlayacak teknik özellikte 
klinik alanları da Sokak Hayvanları Bakımevi bünyesinde 
projelendirilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2004 senesinde 
çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik 
ile sahipsiz sokak hayvanların rehabilitasyonu 
belediyelerin sorumluluğuna verilmiştir. Günümüzde 
özellikle büyükşehirlerde yerel yönetimlere gelen 
talep ve şikâyetlerin %10-15’inin sahipsiz hayvanlar ile 
ilgili olduğu görülmektedir. Ancak kurulması zorunlu 
olmasına rağmen geçici hayvan bakımevine sahip 
yerel yönetim sayısı oldukça yetersiz kalmaktadır. 
Mevcut geçici hayvan bakımevlerinin ise fiziki ve teknik 
özellikleri ne hayvanların refahı açısından ne de yapılan 
tıbbi müdahaleler açısından yeterli değildir. Yürürlükte 
bulunan yasa ve yönetmelikler ihtiyaç duyulan asgari 
teknik standartlar açısından eksik kalmaktadır. Günümüz 
teknoloji ve olanaklarına rağmen ülkemizde sokaklarda 
yaşayan kedi ve köpeklerin ve de sahipli hayvanların sayısı 
bilinmemekte ve sayıları her geçen gün artmaktadır. 
Gerekli yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlar arasında 
planlı bir iş birliği olmadan uygulanan kısırlaştırma 
çalışmalarının popülasyon kontrolü açısından etkisinin 
çok yetersiz olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda sahipsiz 
hayvanların yaşadığı sorunlar, yürürlükte bulunan 
kanunlar ve eksiklikleri, geçici hayvan bakımevleri ve 
barınakların durumu, bu alanda çalışan veteriner hekim ile 
diğer yardımcı personelin yaşadığı sorunlar, barınakların 
standardizasyonu ve çözüm önerileri düşünülmüş olup 
Antalya Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi tasarlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Büyükşehirlerde şehirleşme süreci ile birlikte yaşam 
alanları daralan sahipsiz hayvanların refah ve sağlık 
sorunlarına bağlı olarak çevre ve halk sağlığı sorunları 
giderek büyümektedir. Hayvanların sokakta zor koşullar 
altında yaşamaları, ormanlarda açlıktan ölmeleri, trafikte 
ezilmeleri, çeşitli şekillerde eziyete maruz kalmaları 
giderek toplumun vicdanını yaralamaktadır. Diğer taraftan 
hayvanların bakım ve refahı için toplumsal beklentilerin 
giderek arttığı göz ardı edilemeyecek bir durumdur. 
Toplumsal duyarlılığın artırılması, sahiplendirilmenin 
özendirilmesi ile hayvanların insanların en iyi can dostları 
olabileceği koşulların sağlanması projenin hedefidir. 
Gelecek kuşaklar da bizi bugün hayvanlara karşı yaptığımız 
muamele ile hatırlayacaktır. Doğanın bir parçası olan tüm 
canlıların haklarının, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, temel 
ihtiyaçlarının giderilmesinin sorumluluğunu taşımaktayız. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara olan 
duyarlılığımız ve farkındalığımızın gerektirdiği bir projeyi 
hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Hayvan ve insanın uyumlu bir şekilde yaşayacağı çevrenin 
yaratılması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını 
her zamankinden daha fazla önemsemekteyiz. Genel 
kabul gören tek doğru yöntem, ilgili kurumların planlı ve 
eş güdüm içerisinde hareket ederek kısırlaştırma, bakım, 
mikroçip ve aşılamadan sonra hayvanların yaşadıkları 
sokağa geri bırakılmalarıdır. Hayvanların takibinin 
sağlanması ancak, ilgili tüm kurum ve kuruluşların 
ulaşabileceği ulusal bir bilgi ağına alınan hayvanların kayıt 
edilmesiyle sağlanabilir. Bu işlemlerin başarıya ulaşabilmesi 
ilgili tüm kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
meslek örgütlerinin planlı, programlı, eş zamanlı ve 
beraber hareket etmesi ile mümkün olacaktır. Söz konusu 
çalışmaların yapılması ile hayvanların ve kentlinin uyumlu 
bir şekilde yaşaması sağlanacaktır. Hayvanların refahı 
ve sağlığı korunacaktır. Sokak Hayvanları Bakımevi’nde 
bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için Belediye 
ilan panoları ile Belediyenin internet ortamı ve diğer tüm 
yayın organlarında duyurular yapılması sağlanacaktır. 
Hayvan bakımevi başta köpekler ve kediler olmak üzere, 
sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, 
işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, 
kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve 
sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici 
bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde 
yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar 
ile Belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonu ile 
sağlanacaktır. 

Toplum sağlığı, sokak hayvanlardan kaynaklı salgın 
hastalıklardan korunacaktır. Daha temiz bir çevre 
hedeflenmektedir. Sağlıklı toplum için sağlıklı çevre şarttır. 
Sokak hayvanları bakımevinde oluşan atık ve artıkların 
çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek 
tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Sokak hayvanlarının 
popülasyonu kısırlaştırma uygulamaları ile kontrol 
altına alınacaktır. İnsan, hayvan, çevre ilişkisinin doğru 
yönetilmesi ile zoonoz hastalıkların ve enfeksiyonların 
önlenmesi ve korunması sağlanacaktır. Çevre kirliliğinin 
önlenmesi dezenfeksiyon, hayvansal orijinli atıkların yeterli 
ve uygun şekilde uzaklaştırılması, pestisit uygulamalarının 
kontrolü, her türlü çevresel atığın takibi sağlanacaktır. 
Zooteknik ve parazooteknik ilişkili risklere karşı korunma 
sağlanacaktır. Hayvan hakları konusunda uluslararası 
standartlara yaklaşılarak elde edilen faydalar ile sağlıklı 
kent, sağlıklı çevre yaşantısı hedeflenmiştir. Projeyle 
Antalya kenti ve turizmi için daha temiz, sağlıklı, kontrollü 
bir çevre sağlanarak şehir yaşantısı iyileşecektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Kent, kentli ve sokak hayvanları için daha sağlıklı bir çevre 
sağlamak 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Sözleşme bedeli 18.600,000 TL (%18 KDV dahil) ANTALYA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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PROJENİN AMACI:

Sürdürülebilir  kentlerde  kültürün  rolü  üzerine  taahhütlerin  ele  alındığı  
Kültür  21: Eylemler 9. maddesi ve 6. maddesi  “Arazi kullanımı ve şehir planlama, 
toplumun gelecek hedefleri doğrultusunda doğal ve kültürel kaynaklardan 
yararlanmaları bakımından kültürel eylemlerdir.” ifadesi  doğrultusunda teknik 
kapasitelerini  geliştirecek eğitim  faaliyetleri, 6. maddesi uyarınca ise hedef 
gruplara yönelik  “Sürdürülebilir kalkınma ya da sürdürülebilirlik, birbiriyle iç 
içe faktörlerin (kültürel, çevresel, sosyal ve ekonomik) bileşimini gerektirir. 
Her alanda   özel   politikaların   geliştirilmesi   ve   farklı   alanların   birbirleriyle   
bütünleşmesi önemlidir.” ifadesi doğrultusunda kapsayıcı yönetsel eğitim 
faaliyetleri, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği, 11. 
Kalkınma Planı’nda; madde “699.1. Katı atıkların geri  dönüşümünde  halkın  

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

“A(R)TIK YOK”  ATIK YÖNETİMİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ BİLİNÇLENDİRME PROJESİ 

bilinçlendirilmesi  sağlanacaktır.”  ve  madde  “699.2.  Sıfır 
Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.” gereği 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020- 2024 Stratejik 
Planı kapsamında “(Amaç A5:) Şehrin doğasını ve canlı 
ekosistemini korumak amacı ile (Hedef 5.3:) Atık yönetimi 
faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını 
rehabilite etmek hedeflenmektedir.” doğrultusunda 
ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilir hedef çıktıları 
elde etmek A(R)TIK YOK projesi amacını teşkil eder.

Bu vizyon ve misyon ile yola çıkan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, il genelinde doğrudan ilkokul,  ortaokul,  lise 
ve üniversite  öğrencilerinin  dolaylı  olarak ise  eğitim  
ile farkındalık  seviyelerinin  yükseleceği  bu  kitlenin  
yakın  ve  uzak  çevresinde  yer  alan vatandaşların   çevre   
bilinçlerinin   artarak   yaygınlaşması   amacıyla   hazırlanan   
projemiz kapsamında öğrencilere ve vatandaşa 
konusunda uzman danışman ve yetkili proje ekibimiz 
ile SIFIR ATIK OTOBÜSÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
onaylı kitap ve gerekli materyaller sağlanarak “sıfır atık” 
kavramının  tanıtılması,  kişilerin  günlük  yaşamlarında 
atıkları  nasıl azaltacakları veya nasıl daha az tüketecekleri 
ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri 
konusunda öğretmen, öğrenci ve onların yakın ve 
uzak çevresinde yer alan vatandaşlara enerji verimliliği, 
ekolojik denge, sosyal ve kültürel konu ve etkinliklerde 
performans artışı,  duyarlı üretici ve tüketici ve çevreci 
kurum ve kuruluşlar hakkında farkındalık düzeylerinde 
artış sağlanarak gerekli durumlarda eyleme geçmeleri ve 
bu süreç içerisinde aktif rol almaları hedeflenmektedir.

PROJE ORTAKLARI:

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi 
ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi proje ortak 
kuruluşudur. 

PROJE SÜRECİ:

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı 
kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş 
bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için 
atıkların yönetimi sağlanmalıdır. Bu sebeplerden dolayı 
öğrencilere ve vatandaşlara çevre ile ilgili bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Projemiz  kapsamında ilk olarak eğitim  modülünün  
hazırlanması  sağlanacaktır.  Bu kapsamda  ilkokul  ve  
ortaokul  öğrencilerinin  eğitim  müfredatları  incelenerek  
müfredat konularına  uygun  olarak  etkinliklerin  ve  
etkinlik  sürelerinin  belirlenmesi  sağlanacaktır. Böylelikle 
gönüllü öğretmenlerimizin kullanımına sunulmak üzere 
etkinlik kitapçığımızın oluşumu gerçekleştirilecektir.  

  
 
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve günlük yaşamda 

ve uygulanacak yöntemler kapsamında bilinç seviyesi yüksek, gelişmiş bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için entegre bir 
yaklaşımla atıkların yönetimi gerekmektedir. A(R)TIK YOK başta eğitimciler olmak üzere doğrudan öğrencilerin dolaylı olarak ise 
vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları programı ve etkinlikleri içerisinde yer almalarını ve hem öğrenen hem de 
öğretici vasfı kazanacak tüm kesimlerin süreç içerisinde aktif rol almalarını sağlayacaktır. 

 
 

Çevre kirliliğini önlemek için atık oluşumunun önlenmesi, önlenemediği durumlarda atık 
oluşumunun azaltılarak kaynağında ayrıştırma faaliyetleri  kapsamında vatandaş ve öğrenciler 
bilinçlendirilecek,  

Öğrencilerin atıklarla ilgili kavramları hazırlanan kitapçıkta yer alan etkinliklerle öğrenmesi 
sağlanacak, 

Lise ve Üniversitelerde gerçekleştirilecek bilinçlendirme çalışmalarında ise gönüllü öğrencilerin 
eğitilmesiyle bilgilerini diğer arkadaşlarına aktarmaları sağlanarak  akran eğitimi 
gerçekleştirilecektir. 

Yenilenebilir enerji kullanımı ile çalışan bir otobüs eğitim verilen alanları gezerek farkındalığı 
arttırma çalışmaları devam edecektir. 

Öğrenciler için düzenlenecek etkinlikler ile sıfır atık kavramının sağlamlaştırılacak.  

Sıfır atık otobüsü ile vatandaşlar için bilgilendirilme çalışmaları gerçekleştirilerek atıkların 
çevreye verdiği zararlar hakkında farkındalık sağlanacaktır. 

 

Çöp ve atık kavramını benimseyerek atık yönetimi ve iklim değişikliği konularında vatandaşlarımız bilinçlenecektir. 

Geri kazanılabilir atıklar çöp içerisinden alınarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanacaktır. 

Gerçekleştirilen farkındalık eğitimleri ile atıkların vahşi depolanması engellenerek çevre kirliliğinin önüne geçilecektir. 

Sıfır atık kavramı doğrultusunda israf etmeden ve atmadan, tekrar kullanılarak, ürünlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

BEKLENEN SONUÇLARBEKLENEN SONUÇLARBEKLENEN SONUÇLAR   

NEDEN A(R)TIK YOK?NEDEN A(R)TIK YOK?NEDEN A(R)TIK YOK?   

Mülkiyeti :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

PROJE BİLGİSİPROJE BİLGİSİPROJE BİLGİSİ   

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
“ A(R)TIK YOK PROJESİ” 

SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ 
 

Sağlıklı Şehirler 
En İyi Uygulama 
Yarışması 2020 

Proje Yürütücüsü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

Sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde 
atıklarımızı kontrol 

altına almak, gelecek nesillere 
temiz, gelişmiş bir Türkiye 
ve yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için atıkların yönetimi 
sağlanmalıdır. Bu sebeplerden 
dolayı öğrencilere ve vatandaşlara 
çevre ile ilgili bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir.
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Kitapçığımızın  oluşturulmasının  ardından  Balıkesir  İl  Milli  
Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile gönüllü öğretmenlerden 
geri dönüşler alınacak; uygun yer ve zaman dilimi  
belirlenerek  eğitici  eğitimleri  gerçekleştirilerek  gönüllü  
öğretmenlerimize  projenin tanıtımı  yapılacaktır.  Eğitim  
sırasında  kullanılacak  materyaller  öğretmenlerimize  
teslim edilecektir. Gönüllü öğretmenlerimiz eşliğinde 
müfredatlarına uygun zaman diliminde proje ile ilgili 
etkinliklerin öğrenciler ile gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
Proje kapsamında yer alan gönüllü öğretmenlerimizin  bir 
eğitim  öğretim  döneminde en az  25 öğrenciye ulaşması 
hedeflenmektedir. Etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile ilgili 
geri bildirim formu düzenlenerek Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında 
oluşturulan proje ekibine ulaştırılacaktır.

Projemizin ikinci aşamasında da lise ve üniversite öğrencileri 
için duyurular yapılarak gönüllü  öğrencilerin  kurumları  
aracılığıyla  geri  dönüş  yapmaları  beklenecektir.  Gönüllü 
öğrenciler   için   de   uygun   yer   ve   zaman   dilimi   
belirlenerek   farkındalık   eğitimleri gerçekleştirilecektir. 
Proje kapsamında gerekli bilgiler öğrencilerimizle sağlıklı 
bir çevre için atık oluşumunun önüne geçmek amacıyla 
taşınabilir bellek ile teslim edilecektir. Proje ekibi tarafından   
gerçekleştirilen   farkındalık   eğitimleri   sonucunda   gönüllü   
öğrencilerimizin okullarında  bulunan  arkadaşlarına;  
proje  ekibi  birlikteliğiyle  bilinçlendirme  faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Proje  kapsamında  yenilenebilir  enerji  kullanımı  ile  çalışan  
bir  otobüs  aracılığıyla farkındalığı  artırma  çalışmaları  
devam  edecektir.  ‘Sıfır  atık  otobüsü’  ile  eğitim  verilen 
okullarda ve halkın bulunduğu alanda bilinçlendirme 
faaliyetleri devam edecektir. Proje ekibi tarafından sıfır 
atık otobüsünün gideceği okulların ve halk bilinçlendirme 
faaliyet takviminin planlaması  gerçekleştirilerek  20  
ilçemizde  hizmet  verilmesi  sağlanacaktır.  Bu  kapsamda 
sağlıklı  ve  temiz  bir  çevre  için  öğrencilerin  ve  vatandaşların  
yaşlarına  uygun  etkinliklerin uygulanarak sıfır atık ve iklim 
değişikliği bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. Özellikle okullarda gerçekleştirilecek 
bilinçlendirme çalışmaları ile dört yılda yeni bir jenerasyon 
oluşturulması ve okullar aracılığıyla ailelere dokunup daha 
büyük bir kitleye ulaşılması hedeflenmektedir.

A(R)TIK YOK başta eğitimciler olmak üzere doğrudan 
öğrencilerin dolaylı olarak ise vatandaşların konu ile 
ilgili bilgilendirme çalışmaları programı ve etkinlikleri 
içerisinde yer almalarını ve hem öğrenen hem de öğretici 
vasfı kazanacak tüm kesimlerin süreç içerisinde aktif rol 
almalarını sağlayacaktır. Çevre bilincinin geliştirilmesi 

bireylerin gündelik yaşam içinde  üretim, tüketim ve 
geri  kazanım ile ilgili  daha  çevreci  bir  tutum  almalarını 
hedeflerken diğer yandan, çevre kirliliğini meydana getiren 
kişilere yönelik caydırıcı tutum almalarını sağlayacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

• Çöp ve atık kavramını benimseyerek atık yönetimi ve iklim 
değişikliği konularında vatandaşlarımız bilinçlenecektir.

• Geri kazanılabilir atıklar çöp içerisinden alınarak döngüsel 
ekonomiye katkı sağlanacaktır.

•  Gerçekleştirilen farkındalık eğitimleri ile atıkların vahşi 
depolanması engellenerek çevre kirliliğinin önüne 
geçilecektir.

• Sıfır atık kavramı doğrultusunda israf etmeden ve 
atmadan tekrar kullanılarak, ürünlerin değerlendirilmesi 
sağlanacaktır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’ne (SDG) yansıyan daha sürdürülebilir ve 
eşit bir dünya için 2030 yılına kadar tüm dünyanın temiz suya 
erişimi olması, altyapıların daha sürdürülebilir ve dayanıklı 
olması ve şehirlerin daha güvenli ve  daha  kapsayıcı  
olması  hedef  edinilmektedir.  Bu  amaçlar  doğrultusunda,  
kaynakların sınırsızmış gibi kullanılmaması yönünde ve 
dünya ekolojik sisteminin kapasitesi dahilinde yaşamayı 
öğrenme adına etkili ve kapsayıcı eğitimler gerçekleştirilmesi 
yerel yönetimlerden talep edilen en önemli beklentiler 
arasında yer almaktadır. Projemiz ekolojik sürdürülebilirliği 
ele alınarak hazırlanan “A(r)tık Yok” Atık Yönetimi ve İklim 
Bilinçlendirme eğitimlerimiz, uzun  vadeli  bir  perspektife  
dayanarak,  suların,  toprağın  ve  ekosistemin  verimliliğinin 
korunduğu, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerin doğa 
ve bireylerin idare edebileceği sağlıklı seviyeye indirgendiği 
bir çerçevede şekillenmiştir. İlgili eğitmenlerimiz aracılığıyla 
vereceğimiz gezici eğitimler geniş çevresel perspektife 
dayanarak özel çevresel sürdürülebilir hedefler odaklı ve üç 
aşamalı ele alınacaktır:

• İlk olarak arazi bozulması, su kalitesinin ve arzının düşmesi, 
biyolojik çeşitliliğin kaybı, kaynakların tükenmesi, nüfus 
ve atık sorunlarını tanımak ve ele alma,

• Devam eden ikinci aşama içerisinde çevreye ek olarak 
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerin üstesinden 
gelebilecek düzeyde azaltma ve bu etkilere karşı gerekli 
önlemleri  alma,

• Ve son olarak büyük ve/veya küçük, geniş ve/veya dar 
su havzaları (nehir, göl, deniz ve okyanus  gibi),  verimli  
su  kaynakları  ve  toprağın  muhafazasına  paralel  
şekilde ülkemiz ve dünya geneli çeşitli ekosistemlerin 
verimliliğini uzun vadede korunması yönünde atık 
yönetimi bilgilendirme ve uygulama faaliyetleri 
yürütülecektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı

Amaç:

A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak 

Hedef:

H5.3: Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi 
depolama alanlarını rehabilite etmek

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin finansmanı ile ilgili bir hibe veya mali destek 
ilanı çıkması durumunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanacak proje dosyası ile başvurular 
yapılacak olup, hibe ya da mali destek programı 
kapsamında değerlendirilmemesi durumunda da Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi proje finansmanını sağlayacaktır.

EKİPMAN MALZEME
GİDERLERİ

BİRİM MİKTAR
BİRİM

MALİYET
(TL)

TOPLAM
MALİYET (TL)

Etkinlik  kitabının  oluşturulması için danışmanlık hizmeti alımı Ay 12 3.500 42.000,00

Etkinlik kitabı (20 cm x 20 cm) Adet 3.000 9 27.000,00

Etkinlik kartı (6 cm x 8 cm) 34 adet/etkinlik x 2.000 adet=68.000 
adet tek kart

Adet 2.000 0,07 140,00

Afiş (50 cm x 70 cm) (4 grup x 1.000 adet) Adet 4.000 1 3.600,00

Usb bellek Adet 5.000 20 100.000,00

Resim defteri Adet 15.000 4 60.000,00

Elektrikli otobüs Adet 1 2.400.000 2.400.000,00

Otobüs iç-dış dizaynı Adet 1 700.000 700.000,00

Bilinçlendirme   faaliyetleri   için büyük boy çanta Adet 10.000 7,5 75.000,00

Tanıtım faaliyetleri (bilboard) Adet 60 50 3.000,00

Eğitim Faaliyetleri (Kırtasiye, Ara İkram vb.)

Flipchart (64 cm x 90 cm) - 30 yaprak Adet 1.600 50 80.000

Tahta kalemi (3 Renk) Adet 4.800 2,5 12.000

Postit - 450 yaprak Adet 1600 45 72.000

Ara ikram Kişi 1600 25 40.000

Ham bez kalemlik Adet 1600 4 6.400

Tohumlu kurşun kalem Adet 1600 1 1.600

Tohumlu tükenmez kalem Adet 1600 1,5 2.400

Kalemtıraş Adet 1600 0,5 800

Eğitim verilecek ilçeler için  ulaşım maliyeti Km 1.200 4,2 5.040,00

TOPLAM 3.630.980,00
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PROJENİN AMACI:

Yenilikçi ve daha yaşanabilir teknolojileri kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı (ARUDEP), bilgi 
kaynaklarını yönetebilmek, kaynakları doğru ve etkin kullanmak, şehirde yaşayanları 
bilgilendirerek hayatı kolaylaştırmak için hazırlanmış, belediyelerin insana temas 
ettiği akıllı şehir uygulamalarındandır.

ARUDEP Altyapı Ruhsat Denetim Programı; günümüzün en önemli kaynağı olan 
zaman ve yerinden doğru, güvenilir bilgiye ulaşma konusunda kurumlar için yararlı 
olacağı gibi yapılan başvuru ve çalışmalar konusunda vatandaş ve trafik üzerindeki 
sürücülerin bilgilendirilmesi gibi uygulamaları ile sistem içerisinde toplumsal fayda 
sağlayacaktır. Program üzerinden alınacak Altyapı Bilgi Sistemi ve günlük çalışma 
bilgileri ileride trafik yönetiminde ‘Kent Bilgi Sistemi’nin de parçası olacaktır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

ARUDEP ALTYAPI RUHSAT DENETİM 
PROGRAMI

PROJE ORTAKLARI: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı)

PROJE SÜRECİ: 

6 Ay

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Türkiye’de öncü ve örnek olacak akıllı şehir 
uygulamalarından, ARUDEP (Altyapı Ruhsat Denetim) 
Programı sayesinde; 

• Altyapı ruhsat başvuruları ve alt kurul incelemeleri CBS 
haritaları üzerinden internet bağlantısı ile yapılacak, 

• Kurum ve Belediye temsilcileri tarafından yapılan 
alt kurul incelemeleri de aynı şekilde CBS haritaları 
üzerinden tamamlanacak, 

• İncelenen ve uygun bulunan ruhsat başvurularının 
işlemleri (Keşif, tahakkuk, yazışmalar vb.) E-Belediye 
sistemimiz üzerinden Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı 
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından kısa 
sürede yapılacak, 

• Her aşamada başvuru sahipleri bilgilendirilecek, ruhsat 
denetimleri sahada güncel bilgiler üzerinden yapılacak,

• Girilecek günlük kazı bilgileri web/mobil kanallarımız 
üzerinden vatandaş ile paylaşılacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı (Sağlıklı Bursa İçin Vizyo-
numuz ve Planlarımız): 

Bursa’da Sağlıklı Çevre Yaratmak – 1. Çevre Koruma Proje-
leri maddesi 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Belediye öz kaynakları ile finanse edilmiştir.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan Altyapı 

Ruhsat ve Denetim Programı 
(ARUDEP), bilgi kaynaklarını 
yönetebilmek, kaynakları doğru 
ve etkin kullanmak, şehirde 
yaşayanları bilgilendirerek hayatı 
kolaylaştırmak için hazırlanmış, 
belediyelerin insana temas ettiği 
akıllı şehir uygulamalarındandır.
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PROJENİN AMACI:

Akıllı belediyecilik kapsamında; Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama 
Alanına atık kabul başvuru sürecinin hızlandırılması, hizmet kalitesinin 
artırılması, insana dayalı hataların minimize edilerek şeffaflığın artırılması, 
para alışverişinin fiziki ortamdan dijital ortama alınarak atık üreticisine 
ödeme seçenekleri sunulması ve kolay ödeme imkânı sağlanması, atık kabul 
saatlerinin uzatılması, verilerin sistem tarafından otomatik olarak işlenerek 
atık üreticisi tarafından anlık takip edilebilmesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
kâğıt israfının önüne geçilerek işletme giderlerinden tasarruf sağlanması ve 
sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması amaçlanmıştır. 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

YENİKENT KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA 
ALANI ONLİNE BAŞVURU VE HGS SİSTEMİ

PROJE ORTAKLARI: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı

PROJE SÜRECİ: 

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Online Başvuru 
ve HGS Sistemi için alanında yetkin kişi ve kurumlarla 
görüşmeler sağlanarak bilgi alışverişinde bulunulmuş, 
bu doğrultuda gerekli AR-GE çalışmaları yapılarak 
projenin kurulum ve deneme aşamasına geçilmiştir. Söz 
konusu proje, katı atık depolama alanlarında Türkiye’de 
ilk olma özelliğine sahip olduğundan süreç içerisinde 
projenin artı ve eksileri yerinde incelenerek yaşanan ve 
yaşanabilecek aksaklıklar üzerinde çalışmalar yapılmış ve 
bu doğrultuda sistem üzerinde gerekli güncellemeler 
yapılarak proje faal duruma geçirilmiştir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

• Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanına 
yapılacak atık döküm başvurularına kolaylıkla 
ulaşılması sağlanarak atık bertarafının hızlandırılması 
sağlanmıştır. Üreticilerin, atık başvuru sürecindeki 
aksaklıklardan dolayı atıkları bekletebilecekleri ara 
depolama unsuru ortadan kaldırılarak halk sağlığına 
katkı sağlanmıştır.

• İş ve işlemlerde; zaman tasarrufu, işlem sürelerinde 
hızlanma, gereksiz bürokrasinin azaltılması, 
vatandaş odaklı hizmet, vatandaş memnuniyeti, 
teknolojiye uyum ve personellerin efektif kullanılması 
sağlanmıştır. Atık başvuru süreci proje öncesinde 
yazışmalar vb. gereksiz bürokrasi ile ortalama bir 
hafta sürmekteyken, online başvuru ve HGS sistemi 
ile birlikte başvurular en geç 24 saat içerisinde 
değerlendirilerek sonucu başvuru sahibine sistem 
üzerinden bildirilmektedir.

• Evsel atıkların ilçe belediyeleri tarafından 
denetlenmesi ve raporlama yapabilmesi sağlanmıştır. 
Proje ile düzenli depolama sahasında ilçelere göre 
evsel atık oranları ve döküm kayıtları gibi istatistiki 
bilgilerin ortaya çıkarılması ve anlık olarak takibi 
sağlanmıştır. Böylece evsel atıklarla ilgili her türlü 
veri temin edilerek ilimize ait evsel atık analizleri ve 
raporlamaları elde edilmektedir.

• Süreçlerin tamamen sistemler ile sağlanması sonucu 
insan faktörü en aza indirilmiştir. Sistem tarafından, 
atıklardan elde edilen gelirler otomatik olarak 

Akıllı belediyecilik 
doğrultusunda yapılan 
ve Türkiye’de katı atık 

depolama alanlarında ilk olan 
bu sistem ile zaman kaybının 
önüne geçilmiş, kâğıttan tasarruf 
edilerek sıfır atık politikasına 
uyum sağlanmış, atık üreticisinin 
atık verilerine otomatik ve anlık 
olarak ulaşması sağlanmış, yapılan 
iş ve işlemlerin takip süreci 
kolaylaşmıştır. 
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tahakkuk ettirilmektedir. Böylece düzenli depolama 
alanında tahsildar bulundurma zorunluluğu ortadan 
kaldırılarak insan eliyle oluşabilecek hatalar minimize 
edilmiş ve mali tablonun şeffaf bir şekilde izlenebileceği 
sistem oluşturulmuştur. 

• Sistem ile birlikte, kırtasiye/sarf malzeme tasarrufu elde 
edilmiştir. Depolama alanına döküm yapan araçlara kayıt 
fişi verilmeyerek ve atık kabul yazışmaları yapılmayarak 
yaklaşık 45.000 adet/ay kâğıt tasarrufu sağlanmaktadır.

• Atık dökümü sırasında kantarda oluşan bekleme süreleri 
kısaltılmıştır. Günde ortalama 600 aracın giriş-çıkış 
yaptığı düzenli depolama alanında araç başına 5 dakika 
süren kantar kayıt işlemleri sistem ile birlikte 10 saniyeye 
indirilmiştir. Böylece egzoz gazı emisyonu azaltılarak 
hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanmıştır.

• Akıllı belediyecilik kapsamında geliştirilen proje ile 
düzenli depolama alanında saha doluluk oranları, ilçelere 
göre evsel atık oranları, firmaların atık potansiyelleri gibi 
istatistiki bilgilerin anlık raporlamalarla ortaya çıkarılması 
sağlanmıştır.

• Sistemin tamamen geliştirilebilir ve sürdürülebilir 
olması amaçlanmıştır. İlgili kanun ve yönetmeliklerle 
değişebilecek her türlü atık kabul ve sürecindeki 
durumların sistem üzerinden güncellenebilmesi ve 
ilave modüller eklenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜİK tarafından, her yıl 
depolama sahalarına sahip belediyelerden yıllık atık 
miktarları ve istatistik verileri talep edilmektedir. Sistemin 
Türkiye genelinde bulunan tüm sahalara uygulanması 
durumunda Bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından talep 
edilen tüm verilere anlık ve şeffaf bir şekilde erişim 
sağlanabilecektir.

Sonuç olarak; akıllı belediyecilik doğrultusunda yapılan 
ve Türkiye’de katı atık depolama alanlarında ilk olan 
bu sistem ile zaman kaybının önüne geçilmiş, kâğıttan 
tasarruf edilerek sıfır atık politikasına uyum sağlanmış, 
atık üreticisinin atık verilerine otomatik ve anlık olarak 
ulaşması sağlanmış, yapılan iş ve işlemlerin takip süreci 
kolaylaşmıştır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı (Sağlıklı Bursa İçin Vizyonu-
muz ve Planlarımız):

Bursa’da Sağlıklı Çevre Yaratmak – 1. Çevre Koruma Proje-
leri maddesi 

• Bursa Entegre Atık Yönetim Planı

• Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri Yönetimi

• Şehir ve Toplum Düzeni Yönetimi 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Yaklaşık 250.000 TL tutarındaki bütçe, Belediye öz kaynakları 
ile finanse edilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Antakya ve Defne ilçelerinin merkezinden geçerek şehri ikiye ayıran Asi Nehri 
üzerinde mayıs ayı itibarıyla sulama amaçlı olarak kurulan toprak bentler 
sebebi ile nehrin şehir içinde kalan kısmında su akışı bahar aylarında azalmakta 
ve özellikle yaz aylarında tamamen kesilmektedir. Hatay ili büyükşehir 
olmadan önce belde belediyesi olan (Güzelburç, Ekinci, Karaali, Kuzeytepe 
ve Narlıca vs.) mahallelere ait münferit olarak Asi Nehri’ne gelişigüzel deşarj 
edilecek şekilde yapılmış olan kanalizasyon şebekelerinden kaynaklanan atık 
sular özellikle şehir içinde halkın sağlığını tehdit edecek derecede ciddi koku 
ve görüntü kirliliği ile birlikte çevre kirliliğine neden olmakta ve bu durum 
çevre halkını ciddi olarak rahatsız etmektedir.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

ARADAKİ FARK, SAĞLIK

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce Asi Havzası’nın 
korunması ve güzelleştirilmesi amacıyla havza sahası 
içerisindeki Güzelburç, Ekinci, Karaali, Kuzeytepe 
ve Narlıca mahallelerinin mevcut altyapıları ile Asi 
Nehri’ne bağlanan derelere deşarjı bulunan münferit 
bağlantılardan kaynaklanan atık sular toplayıcı 
hatlarla atık su arıtma tesisine getirilerek arıtılması 
ve Çevre Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun kriterlerden bile 
daha iyi koşullarda arıtılmış suyun Asi Nehri’ne deşarj 
edilebilmesi için Hatay ili Küçükdalyan (Narlıca) 
Biyoreaktör (Membran) Teknolojili Atık Su Arıtma 
Tesisi ve Kolektör Hattı İnşaatı projelendirilerek yapımı 
gerçekleştirilmiştir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(HATSU) Genel Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ: 

Antakya ve Defne ilçelerinin merkezinden geçerek 
şehri ikiye ayıran Asi Nehri’ne münferit deşarjların 
olması ile çevre sağlığının risk altına girmesi ve kötü 
koku oluşmasına sebep olduğundan acil olarak tüm 
deşarjların toplanması ve arıtılması için ivedilikle atık 
su arıtma tesisinin proje yapımı ihale edilmiştir. Proje 
ihalesi aşamasında Amik Ovası’nın tarımsal su ihtiyacını 
karşılayabilecek kalitede arıtım sağlayacak özelliklerde 
bir proses seçimi dikkate alınmış olup proje yapımı 
yaklaşık 5 ay gibi bir sürede tamamlanarak İller Bankası 
A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmiştir. 
Yine tasdikli projeye göre Genel Müdürlüğümüzce 
yapım ihalesine çıkılmış ve 1,5 yıl içerisinde de yapımı 
tamamlanarak tesis işletmeye alınmıştır. 

Bu proje kapsamında havza sahası içerisinde bulunan 
Narlıca, Karaali, Kuzeytepe, Ekinci, Odabaşı ve Güzelburç 
mahalleleri ve münferit bağlantılardan kaynaklanan 
atık sular 4 ayrı noktadaki terfi istasyonunda toplanarak 
Ø1200’lük ve Ø1400’lük betonarme boru kolektör 
hattı ile tesise gelmektedir. İleriki aşamalarda Dikmece, 
Açıkdere, Mansurlu, Gülderen, Oğlakören, Büyükdalyan, 
Küçükdalyan, Maşuklu ve Allazi mahallelerinin de atık 
suları toplanarak bu arıtma tesisine iletilecek arıtımı 
sağlanacak ve arıtılmış su Asi Nehri’ne deşarj edilecektir.

Atık su arıtma tesisi; kaba ve ince ızgara üniteleri, 
giriş terfi merkezi, kum tutucu yapısı, tambur elekten 
oluşan ön arıtma ünitesi, dengeleme ünitesi, anaerobik 

Arıtma tesisinin 
tamamlanmasıyla 
birlikte Narlıca, Karaali, 

Kuzeytepe, Ekinci, Odabaşı ve 
Güzelburç mahalleleri ve münferit 
bağlantılar ile deşarj olan atık 
sular toplanarak arıtımı sağlanmış 
ve böylelikle Asi Nehri’ndeki 
kirliliğin önüne geçilmiştir.
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havuz, anoksik havuz, ön havalandırma havuzundan 
oluşan biyolojik arıtma ünitesi ile membran ünitesinden 
oluşmaktadır. Toplanan atık sular %99,9 verimle arıtılarak 
Asi Nehri’ne deşarj edilmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Narlıca, Karaali, 
Kuzeytepe, Ekinci, Odabaşı ve Güzelburç mahalleleri ve 
münferit bağlantılar ile deşarj olan atık sular toplanarak 
arıtımı sağlanmış ve böylelikle Asi Nehri’ndeki kirliliğin 
önüne geçilmiştir.

2018 yılı içerisinde kabul işlemleri yapılarak işletmeye açılan 
tesiste günlük yaklaşık 10.000 metreküp su arıtılmaktadır. 
Membran biyoreaktör (MBR) teknolojili atık su arıtma 
tesisi atık suyu %99,9 verimlilikte arıtmakta olup arıtılan su 
hâlihazırda tesise ait peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. 
İleriki aşamalarda yapılacak olan bağlantılarla birlikte 
kapasite artışı olacak ve gerekmesi halinde arıtılmış su 
tarımsal amaçlı sulamada kullanılabilecektir. Aynı zamanda 
arıtılmış suyun Asi Nehri’ne deşarjı ile yaz aylarında toprak 
bentlerden kaynaklı su akışındaki azalma önlenmekte ve 
canlı popülasyonunun doğal yaşam alanının olumsuz 
etkisi ortadan kalkmaktadır. 

Membran biyoreaktör (MBR) teknolojili atık su arıtma 
tesisi seçimi ile aynı kapasitede uzun havalandırmalı 
aktif çamur sistemine göre %60 oranında yer tasarrufu 
sağlanmıştır.  Arıtma tesislerimizde oluşan atık çamurlar 
hizmet alımı ile belirli bir bedel karşılığında lisanslı 
firmalarca bertaraf edilmektedir. Bu yönden de tesisimizde, 
uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi tesislerimize 
göre %10 oranında daha az atık çamur oluştuğundan bu 
tesisin çamur bertarafının maliyetinde büyük bir avantaj 
sağlanmaktadır.

Tesisin işletmeye alındığı tarih itibarıyla SAİS (Sürekli Atık 
Su İzleme Sistemi) kabini çıkış verileri ve akredite firma 
tarafından yapılan analiz sonuçları ile takip edilmektedir. 
Arıtma tesisinin arıtım verimi %99,9 oranında seyretmekte 
ve çıkış suyu, sulama suyu kriterlerini de sağlamaktadır. 
Tesis kapasite olarak membran üretici firma verilerine göre 
dünyada 5’inci, Avrupa’da 2’nci ve Türkiye’de ise 1’inci olma 
özelliğine sahiptir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Asi Nehri üzerinde 2016 yılında DSİ tarafından hazırlanarak 
Valilik onayı ile yürürlüğe giren yönerge gereği mayıs ayı 
itibarıyla sulama amaçlı kurulan toprak bentler, bununla 

birlikte aynı yönerge gereği nehre bırakılması gereken 
1 metreküp can suyunun nehirdeki suyun çok azaldığı 
dönemlerde dahi nehre bırakılmamasından kaynaklı 
yaşanan kuraklık suda yaşamakta olan canlıların ölümüne, 
kokuya ve çevre kirliliğine sebep olmuştur. Hatay Valiliğince 
tarafımıza gönderilen yazı ile Asi Nehri’ne deşarj edilen 
evsel nitelikli atık suların arıtılarak deşarjının sağlanması 
için gerekli her türlü iş ve işlemlerin acilen tamamlanması 
talimatı üzerine Genel Müdürlüğümüz bünyesince 2015-
2019 yılları arasında hazırlanan Stratejik Plan içerisinde 
bulunmamasına rağmen Küçükdalyan-Narlıca Membran 
Biyoreaktör  (MBR) Teknolojili Atık Su Arıtma Tesisi ve 
Kolektör Hattı yapımı işi ivedi olarak  projelendirilmiş 
ve yapımına başlanmış ve kısa sürede tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır.

Tesisin tamamlanması ve devreye alınmasını izleyen 
yıllarda tesisimizden çıkan arıtılmış su ile beslenen Asi Nehri 
hiç susuz kalmadığından daha önce oluşan kirlilik büyük 
oranda giderilmiş, en kurak mevsimlerde bile arıtılmış su 
deşarj edildiğinden kötü koku oluşumu ortadan kalkmış, 
çevre sağlığı riski ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş 
olup canlılar için uygun yaşam ortamı sağlanmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:  

Projelendirme Bütçesi: 275.100,00 TL

Proje İnşaatının Bütçesi: 62.900.000,00 TL – İLLER BANKASI 
A.Ş. 
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PROJENİN AMACI:

“Sağlık” her şeyden önemli. 2018 yılı itibarıyla Akıllı Belediyecilik Projesi 
kapsamında hayata geçirdiğimiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin 
(EBYS) yanında, vatandaşlarımız sağlıklı ve güvende olsun diye COVID-19 
sürecinde hastalıkla mücadele kapsamında ilçe sakinlerinin işlemlerini sağlık 
ve güven içinde yapabilmesi amacıyla eğitimden kültür faaliyetlerine, vergi 
ödemelerinden yardım başvurularına ve hayvan sahiplendirme işlemlerine 
kadar Belediyenin tüm hizmetlerini online ortama taşıyarak vatandaşlara 
işlerini evden çıkmadan yapma imkânı sunacak yeni uygulamalarla faaliyet 

İNEGÖL BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

KAĞITSIZ BELEDİYECİLİK

alanımızı genişlettik. Borç ödeme, emlak vergisi 
bildirimi, imar planları, Meclis ve Encümen kararları, 
evrak takibi, imar durum bilgisi, talep ve öneri başvuru 
hizmetleri başta olmak üzere birçok işlemi online 
ortama taşıyarak vatandaşların işlerini evden çıkmadan 
yapma imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Kağıtsız 
belediyecilik, KEP ve e-belediye üzerinden online 
yapılan başvuru imkanları ile vatandaşın Belediyeye 
gelmeden işlerini çözebilmesi amaçlanmıştır.

E-devlet kapısı üzerinden yayınlamakta olduğumuz 
dijital belediyecilik hizmetlerimize vatandaşlarımız 
7/24 kesintisiz olarak erişim sağlayarak 
sosyal hayatlarının her alanında belediyecilik 
hizmetlerimizden yararlanabilmektedirler.

Sağlık gerekçeleri nedeni ile evinden dışarı 
çıkamayacak durumda olup interneti olmayan 
vatandaşlarımız için evde tahsilat işlemleri yerinde 
uygulanarak makbuzu elden teslim edilmek sureti ile 
ayrıca Belediyemizce yürütülmektedir.

PROJE ORTAKLARI: 

Projemiz kurumsal dönüşüm projesi olmasına rağmen 
tamamen Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından koordine 
edilmiştir. Projenin planlamasından yürütülmesine, 
bütçesinden risklerine kadar toplam inisiyatifin 
tamamı Bilgi İşlem Dairesi tarafından alınmıştır. 
Bilgi İşlem Dairesi olarak projemiz boyunca 22 adet 
müdürlükle koordineli olarak çalışma yapılmış, aylık 
olarak yapılan müdürlük toplantılarında ilerlemeler 
hakkında bilgi verilmiştir.

PROJE SÜRECİ: 

Projemizde, sadece bir ürün ya da tek bir yapının 
değiştirilmesi değil belediyecilik anlayışımızı 
çağımızın gerektirdiği noktaya taşımak amaçlandı 
ve bunun için yönetsel iradeyi temin etmeliydik. 
Ne coğrafi olarak bize yakın belediyelerde ne 
kendi nüfus ve bütçemizde belediyelerde ne de 
3 büyükşehrin  nüfus ve  bütçe olarak bizden çok 
daha büyük ilçe belediyelerinde olmayan bir dijital/
değişim dönüşüm projesini örnek gösteremeden 
sadece hayallerimiz ve projemizin vizyonunu 
anlatarak destek almak en çok zorlandığımız kısımdı. 
Planlamanın başlıca unsurları zaman ve kaynaktı. 
Biz projeye başladığımızda hızla ilerleyen bir zaman 
ancak net olmayan bir kaynak sorunumuz vardı.  
Bunu aşmak için yazılım projelerinde tüm dünyada 

Liderlik hedeflerimize 
turkiye.gov.tr’deki 
hizmetler açısından en 

çok hizmet veren Belediye olma 
onurunu yaşadık. Vatandaşın iş ve 
işlemleri hız kazanmış, Belediyeye 
gitme zorunluluğu ortadan 
kalkmış ve 7/24 işlem yapabilme 
özelliği ile vatandaşlarımız sosyal 
yaşantılarında önemli kazanımlar 
elde etmiş oldular. 
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kullanılan çevik proje yönetimi stratejisini uyguladık. Tüm 
modüllerin dönüşümü için birimlerin de katılımı ile proje 
ekipleri kurduk, günlük toplantılar sprint’lerin başında ve 
sonunda yapılan değerlendirmeler ile her bir modülün 
geçişini tamamladık. İnegöl Belediyesi olarak yapılan 
fizibilite, teknik incelemeler sonunda ihtiyacımız olan 
şeyin farklı uygulamalar almak yerine tek bir “Bütünleşik 
Kent Yönetim Bilgi Sistemi” oluşturup tüm katmanları 
merkez omurganın üzerinde oturtarak planlı bir dönüşüm 
oluşturmaktı. Projemiz kapsamında; 52 adet modülde, tek 
bir omurgada çalışması için yazılım geliştirmesi yapılmıştır. 
Web portalı, e-belediye sistemi, mobil kurum uygulaması, 
kurumsal MIS uygulaması, kurumsal iş zekâsı uygulaması, 
coğrafi bilgi sistemi, yönetici ‘dashboard’ uygulaması olmak 
üzere tüm IT yapısı değişmiştir. Nüfusu 300.000’e yaklaşmış 
yüz ölçümü çok büyük ve taşra mahalle sayısı merkez 
mahallesinden 4 kat fazla olan Belediyemiz uzaktan erişim, 
yerinde hizmet konularında aşama kaydetmiş ve Belediye 
içi yapılanmasını tamamlayarak KEP ve elektronik imza ve 
mobil imza enstrümanlarının tamamını kullanarak “Kağıtsız 
Belediyecilik” uygulaması projemizle sağlamıştır. Projemiz 
döneminde dışa dönük olarak hizmetleri turkiye.gov.
tr üzerinden yayımladığımız gibi sistemin çalışması için 
içe dönük olarak; NVİ üzerinden nüfus, adres, yakın gibi 
yaklaşık 9 farklı servisle bilgi alınmıştır. Tapu ve taşınmaz 
bilgileri TAKBİS, öğrenim bilgileri Yüksek Öğrenim Kurumu, 
hizmet bilgileri alma ve yazma şeklinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu, PTT ve KEP entegrasyonu, Araç takip sistemi ile 
araç bilgisi senkronizasyonu, elektronik imza ile TÜBİTAK, 

mobil imza için tüm telekomünikasyon firmaları gibi 
devlet ve özel-özerk kuruluşlarla 54 adet farklı entegrasyon 
gerçekleşmiştir. 18 aylık projemiz kapsamında yazılım ve 
donanım olarak tüm sistemler değişmiş, dijital dönüşümün 
tamamlanması ile turkiye.gov.tr’de 32 adet uygulama 
devreye alınarak projenin sonuçlarının vatandaşa dönüşü 
sağlanmıştır. Liderlik hedeflerimize turkiye.gov.tr’deki 
hizmetler açısından en çok hizmet veren Belediye olma 
onurunu yaşadık. Vatandaşın iş ve işlemleri hız kazanmış, 
Belediyeye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış ve 7/24 
işlem yapabilme özelliği ile vatandaşlarımız sosyal 
yaşantılarında önemli kazanımlar elde etmiş oldular. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Projemizin temel meydan okuma noktası, Belediyemizin 
hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve turkiye.gov.
tr üzerinden verilebilir hale getirilmesi idi. Bu yolculuğa 
çıktığımızda 5 olan hizmet sayımız şu anda 32 adete 
ulaşmıştır. Bu konuda Belediye olarak liderliğe sahibiz. 
Geldiğimiz noktada hizmet sayısında farkımız bizimle aynı 
kulvarda olan belediyelerden çok daha fazla olmasa da 
bir proje ile kısa süre de aldığımız yol açısından vatandaşa 
hizmeti en kısa sürede sunma açısından takdire şayandır. 
Mezarlık sisteminin coğrafi bilgi sistemine taşınması 
gibi kendi içinde çok sayıda küçük projeye sahip olan 
büyük dönüşüm projemiz nihayetinde çıktı ürün olarak 
onlarca uygulamaya sahiptir. Projemizin lansmanında 
planladığımız turkiye.gov.tr’de yayınlanan hizmet 

sayımız 32 sayısı ila en çok sayıda hizmet veren Belediye 
olduk. Projemiz ile tüm altyapı kuruluşlarından aldığımız 
verilerle harita üzerinde tüm bilgileri gösteren bir yapımız 
olmuştur. Başkan odasında tüm birimlerden gelen 
verileri gösteren yönetsel bir ‘dashboard’ ile birimlerden 
istemeden raporlama yapılabilmektedir. Vatandaş 
tarafında hizmetler online verilebilir ve takip edilebilir 
olmuştur. Belediye içinde kağıtsız belediyecilik, mobil 
imza ve elektronik imza dönemi başlamıştır. Mobil kurum 
uygulaması ile süreç bazlı olarak hizmet devri başlamıştır. 
3. parti kurum ve kuruluşlarla çok sayıda entegrasyon 
yapılmış, birimlerin performansı %300 artmıştır. Projemiz 
ile kurum içinde bütünleşik yapıyı kurduğumuz gibi 
ileride ulusal çapta oluşabilecek bir entegrasyon için hazır 
duruma gelmiş durumdayız. Örnek verecek olursak altyapı 
kuruluşlarından alınan coğrafi şebeke bilgileri ulusal çapta 
devam eden numarataj projesinin aslında misyonuna 
doğrudan etki etmektedir. Binlerce vatandaşımız yeni nesil 
belediyecilik anlayışımızın gereği olarak dijital dönüşüm 
hizmetlerimizden zamandan ve mekândan bağımsız 
olarak, günün her saatinde yararlanabilme imkanına sahip 
oldular.

Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada hayat durma 
noktasına gelirken, Belediyemiz sunmuş olduğu dijital 
hizmetler sayesinde hayatın akışını kesintisiz bir şekilde 
sağlamış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda;

“(A4) Öngörülü planlamalarla altyapı hizmetlerinin inşa ve 
modernizasyonu sağlanacaktır.” 

“(H4.1) Akıllı şehir planlamaları kapsamında fiber 
altyapı yaygınlaştırılacaktır.” amaç ve hedefi altında yer 
verilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Başvuru başlığı altında paylaşılan bilgiler “Bütünleşik Kent 
Yönetim Bilgi Sistemi” projesi adıyla toplanmış ve birçok iş 
kalemi olarak aşamalandırılmıştır. Bütünleşik Kent Yönetim 
Bilgi Sistemi projesinin bedeli ise 1.920.000 TL’dir.
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PROJENİN AMACI:

Projenin genel amacı tüm şehrin ortak olduğu bir temizlik çalışmasını aşamalı 
olarak okullarda, caddelerde, sokaklarda, kısacası ortak kullanım alanlarının 
tümünde ve tüm şehirde bu yönde nitelikli bir farkındalık oluşturmaktır. 
Aşamalı olarak ve sürekli yinelenerek oluşturulan temizlik farkındalık 
çalışmaları ile birçok alanda etkin çalışmalarla farklı grupları bir araya getirip 
çalışmayı bütüne yayma konusunda etkinlikler düzenlenmektedir. Proje 
aynı zamanda kaynakların hızla tüketildiği, bu anlamda doğanın kendini 
yenileyebilir özelliğinin ortadan kalktığı, içinde yaşadığımız çevrenin daha 

İNEGÖL BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

TEMİZLİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

etkin ve temiz bir şekilde kullanımı, gelecek nesillere 
bırakılan en büyük mirasın daha temiz bir çevre olduğu 
düşüncesinden hareketle ortak bir bilinç oluşturmayı 
hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ve sıfır 
atık konusunda yapılan tüm faaliyetlerin temelinde 
farkındalık çalışmalarının daha geniş kitlelerce 
benimsenmesi, fiiliyata dönüşmesi ve akabinde ortak 
bir tavır sergileyerek, temizlik olgusunun bir davranışa 
ve şehir içinde bir kültüre dönüşmesine katkı sunmak, 
şartları iyileştirmek, yaşam koşullarını güzelleştirmek 
gibi hedefler taşımaktadır. Çünkü günümüz tüketim 
toplumunun en büyük kazanımının daha temiz bir 
gelecek mirası bırakmak olduğunu benimsemek 
doğrultusunda çalışmaları birlikte yürütmek 
gerekmektedir.

PROJE ORTAKLARI:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında okullar, sivil 
toplum kuruluşları, muhtarlıklar, mahalle gönüllüleri 
platformunda yer alan vatandaşlar.

PROJE SÜRECİ: 

Şehirlerin içinde yaşayan insanların kimliklerini taşıdığı 
ve şehrin ruhunun olduğuna inanarak “Temiz Şehir, 
İnegöl Senin Şehrin” sloganı ile yola çıktık. İlk çalışma 
temizlik farkındalık çalışmaları ile başladı. Sivil toplum 
kuruluşları ve vakıflar aracılığı ile “meydan okumalar” 
halinde devam eden temizlik çalışmaları sürecinde 
her hafta bir grup tarafından şehrin en yoğun kullanım 
alanları temizlendi. Ardından tüm mahalle ve şehirde eş 
zamanlı yapılan çalışmada tüm vatandaşların katıldığı, 
okulların ve muhtarlıkların da destek verdiği İnegöl’de 
bir temizlik harekâtı düzenlendi. Bir sonraki aşamada 
şehrin belirli noktalarına konulan sigara izmaritlerinin 
yerlere atılmaması adına oluşturulan, “İzmaritini yere 
atma, oylama yap” sosyal medya anketinde oylama 
çalışması yapılırken, insan sirkülasyonunun fazla 
olduğu, vatandaşların beklediği alanlarda sigara 
izmaritlerinin atılabileceği kutular yerleştirildi. Sanayi 
bölgesinde yakılan endüstriyel atıkların hava kalitesine 
etki ettiği göz önünde bulundurularak “endüstriyel 
atık ve evsel atıkların ayrıştırılması” konusunda sanayi 
bölgesine yerleştirilen konteynerler sayesinde atıkların 
ayrıştırılması sağlandı. Şüphesiz ki en önemli olan 
konulardan biri öğrencilerin, çocukların zihinlerinde 
bilincinde oluşturulan akabinde okullarda Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortak düzenlenen bir çalışmaya imza 
atıldı. “Daha Temiz Bir Gelecek İçin 10 Dakika” Etkinliği 
ile her pazartesi okullarda ilk dersin ilk 10 dakikası 

Şehirlerin içinde yaşayan 
insanların kimliklerini 
taşıdığı ve şehrin 

ruhunun olduğuna inanarak 
“Temiz Şehir, İnegöl Senin Şehrin” 
sloganı ile yola çıktık. İlk çalışma 
temizlik farkındalık çalışmaları ile 
başladı. Sivil toplum kuruluşları 
ve vakıflar aracılığı ile “meydan 
okumalar” halinde devam eden 
temizlik çalışmaları sürecinde 
her hafta bir grup tarafından 
şehrin en yoğun kullanım alanları 
temizlendi. 
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çocukların erken yaşta öğretilerinin oluşması ve geleceğin 
daha temiz, daha sağlam temeller ve farkındalıklar üzerine 
atılması adına çalışma başlatıldı. Aşamalı olarak ilerleyen 
süreçte şehrin temizlik ihtiyacı üzerine şekillenen bir 
strateji belirlendi. Bir sonraki aşamada şehrin yine yoğun 
kullanım alanlarından olan caddelerine “pet şişe kafesleri” 
konuldu. Bu sayede pet şişelerin kullanım sonrasında 
bertaraf edilmesi, daha kontrollü geri dönüşümünün 
sağlanması için kullanılan pet şişeler kafeslere toplanılarak 
firma aracılığı ile geri dönüşüme kazandırılması sağlanmış 
oldu. 

Şehrin içinde yapılan en büyük çalışmalardan biri de 
“izmaritlerin çöp olarak görülmesi için ne kadar büyük 
olması gerektiği” sorusu üzerinden dev izmaritler yapılarak 
alanda bir izmaritin sebep olduğu zarar ve rakamsal veriler 
üzerinden hareket edilerek farkındalık oluşturan bir etkinlik 
düzenlendi. Ayrıca bir sonraki aşamada atık yağ, atık pil ve 
elektronik atık toplanması konusunda da çalışmalarımız 
rutin olarak devam ediyor.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

İnegöl olarak şehrimizde 2019 yılı itibarıyla toplanan 
ambalaj atık miktarı 10.615,80 tondur. 10.615,80 ton karışık 
ambalaj atığının 4.140,16 ton kâğıt (%39); 1.273,90 ton 
plastik (%12); 743,11 ton cam (%7); 212,23 ton metal (%2) 
oluşturmaktadır.

Toplanan bu ambalaj atığı miktarına göre “Sıfır Atık Ne 
Kazandırır?” sorusunun cevabı olarak 2019 yılındaki geri 
dönüşüm verilerimizi değerlendirebiliriz. Buna göre 
toplanan atıkların miktarları şöyledir:

• Ambalaj atığı: 10.615,8 ton

• Atık yağ: 11,5 ton

• Atık pil: 2,2 ton

• Elektronik atık: 2,1 tondur.

Atık plastik kafes uygulamasında ise;

21.12.2019 tarihinde başlanan atık plastik kafes uygulaması 
ile bu zamana kadar 280 kg atık plastik toplanmıştır. 

4.140,16 ton kâğıdın geri kazanılması ile

• 732,8 ton sera gazı

• 1.697.466,6 kWh enerji tasarrufu

• 70.382,72 adet ağaç

• 10.350,40 m³ depolama alanı elde edilir.

1.273,90 ton plastiğin geri kazanılması ile

• 52,2 ton sera gazı

• 7.355.498,60 kWh enerji tasarrufu

• 2.929,97 m³ depolama alanı

• 20.764,57 varil petrol tasarrufu elde edilir.

743,11 ton camın geri kazanılması ile

• 22,2 ton sera gazı

• 31.210,45 kWh enerji tasarrufu

• 1.114,66 m³ depolama alanı

• 891, 73 kg ham madde tasarrufu elde edilir. 

212,23 ton metalin geri kazanılması ile

• 20,1 ton sera gazı

• 136.306,87 kWh enerji tasarrufu

• 636,95 m³ depolama alanı

• 276,01 kg ham madde tasarrufu elde edilir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda;

“(A5) Ekolojik denge unsurlarının ıslah ve gelişiminin 
sağlanması.”

“(H5.1) Ekolojik yaşam alanlarına yönelik eğitim ve 
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilerek ilgili donatı alanları 
oluşturulacaktır.” amaç ve hedefi altında yer verilmektedir.

 PROJE BÜTÇE

Proje etkinlik formatında gerçekleştirip tamamen 
gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Ekstra bir maliyet 
içermemektedir.
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PROJENİN AMACI:

Sivrisinek larva mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılması.

Omurgalı konaktan bir diğerine parazit, bakteri ve virüs orijinli pek çok 
patojeni mekanik veya biyolojik olarak nakleden genellikle eklem bacaklı 
hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere vektör adı verilmektedir. Hamam 
böcekleri, sivrisinekler, akarlar, keneler, karasinekler istenmeyen organizmalar 
olabilmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre vektörler 
arasında en tehlikelisi sivrisinekler olup, 2018 yılında dünya genelinde 
405.000 insanın ölümüne neden olmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
VEKTÖRLERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA 
BİYOLOJİK MÜCADELE

Sivrisinek popülasyonlarının kontrol altında tutulabilmesi 
için çeşitli yöntemler ve biyosidal ürünler geliştirilmiştir. 
Yapılan mücadelede kullanılan yöntemler arasında pek 
azı sadece sivrisinek larvalarını öldürürken insan, çevre 
ve hedef dışı canlıları koruyabilmekte, suda kalıcı etki 
bırakmadan degradasyona uğrayarak yok olmaktadır. 
Sivrisineklerle mücadele çalışmaları depo, asansör 
boşluğu, su taşkınları sonrası oluşan birikintiler; saksı, 
bidon gibi yedi gün beklemiş su birikintileri ile dere, 
göl, sazlık gibi alanlarda yapılmaktadır. Doğal yaşam 
alanı olmayan alanlarda hedef dışı canlılar bulunmasa 
bile, kullanılacak biyosidal ürünün kalıcılığının yer altı 
sularına karışma olasılığı ile uygulama sonrası kontamine 
olmuş sulara temas edebilecek sokak hayvanları veya 
insanların olabileceği göz önüne alınmaktadır. Özellikle 
doğal yaşam döngüsü içerisinde sivrisinek larvalarının 
sucul birçok düşmanı olan yusufçuk, mayısböceği gibi 
böceklerin larvalarının yanı sıra, suyun filtrasyonunda 
görev alan su pireleri gibi hassas canlıların biyosidal 
üründen etkilenmemeleri için uygun biyosidal ürün 
seçimi şarttır.

Bacillus thuringiensis israilensis (bti) ve bacillus sphaericus 
(bs) suşlarından elde edilen biyolojik larvasitlerle 
yapılan mücadelede sivrisinek larvalarının ölümü 
gerçekleşmektedir. Bu yöntemle Batı Nil virüsü, sıtma 
gibi sivrisineklerle bulaşan çeşitli hastalıkları bulaştıran 
sivrisineklerle mücadele çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

DSÖ verilerine göre tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 17’sini 
vektör kaynaklı hastalıklar oluşturmaktadır. Örneğin 
Afrika’da sivrisineklerle bulaşan hastalıkların kontrolü için 
senelik 12 milyar dolar harcanmaktadır. Sivrisineklerin 
hızla üremeleri, bıraktıkları yumurta sayısının ve uçuş 
mesafelerinin fazla olması, larva habitatlarının çok geniş 
olması ve taşıdığı hastalıkların öneminden dolayı diğer 
vektörler arasında önemli bir yer işgal ederler. Sivrisinekler 
dünyada en çok ölüme sebep olan canlılar içinde birinci 
sıradadır ve dang humması, sarıhumma, Batı Nil virüsü, 
zika virüsü, malarya gibi önemli hastalıklara vektörlük 
yaptıkları için sağlık ve ekonomik yönden büyük öneme 
sahiptirler.

Vektörlerle mücadelede kimyasal mücadelenin çevreye 
ve canlılara verdiği karsinojenik, mutajenik ve teratojenik 
etkileri, çeşitli doku ve organlarda hasara yol açması, kas 
ve sinirlerde meydana getirdikleri dejenerasyon ve lipid 
peroksidasyonu, ciddi immün sistem bozuklukları ve 
direnç gelişimine sebep olmalarından dolayı, çevreyle 
dost pestisitlerin tercih edilmesi ile birlikte biyolojik 
mücadele yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır.

Sivrisinek mücadelesi 
larva ve ergin 
mücadelesi olarak 

yapılmaktadır. Ergin mücadelesi 
kimyasal mücadele olarak, 
larva mücadelesi ise biyolojik 
mücadele olarak yapılmaktadır. 
DSÖ verilerine göre ergin 
mücadelesinin toplam sivrisinek 
mücadelesindeki etkisi %5, larva 
mücadelesinin etkisi ise %95’tir.
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Biyopestisitler doğrudan hedef canlıları etkilerken, kimyasal 
pestisitler ise canlılara ve ekosisteme verdikleri zararla 
dezavantajlıdırlar. Biyolojik pestisitler direnç geliştirmiş 
popülasyonun kontrolünde kullanılabilmeleri, çok az veya 
hiç toksik kalıntı bırakmamaları ile avantajlıdırlar. Asıl yararlı 
tarafı ise insanlar tarafından kullanırken riski olmaması, 
üretilme ve ambalajlanma aşamalarının güvenilir olmasıdır.

Biyolojik mücadele kapsamında; Bacillus thuringiensis 
israilensis ve bacillus sphaericus suşlarından elde edilen 
biyolojik larvasitlerden başka, sivrisinek larvalarının 
predatörleri olan gambusia affinis türü balıklar uygun 
yerlere bırakılarak sivrisineklerle biyolojik olarak mücadele 
edilmektedir. 

Etrafı denizlerle çevrili olan İstanbul’da su kaynaklarının 
büyük çoğunluğu en nihayetinde denize dökülmektedir. 
Kalıcılığı ve öldürücülüğü yüksek ürünler kullanıldığı 
zaman veya bilinçsiz kontrol çalışmaları yapıldığında bu 
ürünler denizlere kadar ulaşmaktadır. Biyolojik mücadele 
çalışmalarında sivrisinek üreme kaynaklarının kontrol 
periyodunun kimyasal mücadele çalışmalarına göre daha 
fazla olması, iş yükünü artırsa da çevre ve halk sağlığının 
korunması amacıyla biyolojik mücadele yöntemleri tercih 
edilmektedir.

PROJE SÜRECİ:

Sivrisinek mücadelesi larva ve ergin mücadelesi olarak 
yapılmaktadır. Ergin mücadelesi kimyasal mücadele 
olarak, larva mücadelesi ise biyolojik mücadele olarak 
yapılmaktadır. DSÖ verilerine göre ergin mücadelesinin 
toplam sivrisinek mücadelesindeki etkisi %5, larva 
mücadelesinin etkisi ise %95’tir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadelede 
birimi sivrisinek mücadelesi çalışmalarına başlamadan 
önce kullanılacak yöntemler hakkında çalışmalar 
yürütmüştür. Vektör mücadelesinin 4 temel taşı olan; 
fiziksel mücadele (üreme kaynaklarının yok edilmesi), 
kültürel mücadele (sivrisinek üreme kaynaklarının %86’sını 
oluşturan insanların bilinçlendirilmesi), biyolojik mücadele 
ve kimyasal mücadele çalışmalarını incelemiştir. Elde edilen 
veriler ışığında önce 4 yöntem de kullanılmaya başlanmış 
ancak kimyasal mücadele sivrisinek larva mücadelesinden 
çıkarılmıştır.

Bacillus thuringiensis israilensis ve bacillus sphaericus 
suşlarından elde edilen biyolojik larvasitlerle yapılan 
mücadelede sivrisinek larvaları alana uygulanan biyosidal 
ürünü yeme yolu ile tüketmektedir. Sadece sivrisinek 
larvalarının midesindeki asit ile aktif hale gelen biyosidal 
ürünün içeriği, sivrisinek larvalarının midesinde hasara 
neden olmakta ve larvanın ölümü gerçekleşmektedir.

Tespit edilen sivrisinek larva üreme alanları doğal olan-
olmayan, kirli-temiz su, durgun su- akan su şeklinde 
sınıflandırılmıştır bacillus thuringiensis israilensis suşu 
temiz sularda çalışmakta, etkinlik gün sayısı 7-10 gün 
kabul edilmektedir. Bacillus sphaericus suşu ise temiz ve 
kirli sularda çalışmakta, etkinlik süresi ise 7-28 gün kabul 
edilmektedir.

Uygun alanlara uygun suşlar seçildikten sonra personel 
eğitimleri yapılır ve kaynak tipi bazlı olarak uygulanacak 
olan biyosidal ürünlerin ve kaynak tiplerinin yer aldığı form 
hazırlanarak uygulayıcı ekiplere dağıtılır.

İstanbul’un tamamında 182 ekip vektör mücadelesinde 
çalışmakta bunların ise yaklaşık 150’si sivrisinek larva 
mücadelesinde çalışmaktadır. Haziran ve eylül ayları 
arasında ise 80 ekip gece ilaçlamalarında kimyasal 
mücadele çalışmaları gerçekleştirmektedir. Hedefimiz 2 
yıl içerisinde gece yapılan kimyasal mücadeleyi tamamen 
kaldırarak %100 biyolojik mücadele çalışmalarına 
dönmektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

İstanbul sınırları içerisinde 2018 yılında; 72.292 adreste 
131.333 kaynak, 2019 yılında; 89.916 adreste 160.070 
kaynakta ve 2020 yılında; 99.911 adreste 190.667 kaynakta 
sivrisinek larva mücadelesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Larva mücadelesi gerçekleştirilen alan toplamları aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 2020 yılı verisi, Haziran ayına kadar 
olan veridir.

2020 yılı İstanbul’da tespit edilen ve periyodik olarak 
mücadele edilen sivrisinek üreme kaynakları;

ÜREME K. TÜRÜ
UK ADRES 

SAYISI
ÜREME KAYNAĞI 

SAYISI

BİDON 25.654 60.076

DEPO 13.682 22.604

LASTİK 1.304 16.124

HAVUZ 12.005 15.043

M. POMP 7.117 9.752

K. A. BIRIKINTI 6.284 8.743

FOSEPTİK 6.967 8.322

A. A. KUYU 7.353 8.135

A. A. IZGARA 3.055 7.227

A. A. BİRİKİNTİ 2.752 3.782

ASANSÖR BOŞLUĞU 1.459 2.938

GÜBRELIK 2.431 2.660

K. A. IZGARA 392 2.286

K. A. KUYU 1.599 2.069

A. A. KANAL 1.341 1.652

RÖGAR 923 1.651

DERE 1.541 1.564

K. A. KANAL 591 1.196

KÜVET 604 1.035

KUYU 880 954

TEKNE 235 694

GÖL 503 562

SARNIÇ 393 442

ÇEŞME 280 417

ARITMA 211 292

SAZLIK 183 203

İNŞAAT 44 62

ÇÖPLÜK 6 10

K. A. KANAL 3 5

K. A. KANAL 2 3

Yukarıdaki tabloda yer alan üreme kaynak tiplerinden dere, 
sazlık, göl, rögar, sarnıç tipindeki sivrisinek üreme kaynakları 
dışındaki tüm üreme kaynakları insan eli ile oluşturulan ve 
fiziksel tedbirler ile ortadan kaldırılabilecek tipteki üreme 
kaynaklarıdır.

Sivrisinek mücadelesinde, 160.070 adet sivrisinek üreme 
kaynağı 12 ayda toplam 2.756.374 defa kontrol edilmiş, 
413.395 adet kaynakta biyosidal ürün uygulanmıştır. 
Sivrisinek larva mücadelesinde 644 personel ve 182 araç ile 
12 ayda toplam 7.982,81 hektar alanda biyolojik mücadele 
yapılmıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadelede 
birimi olarak, teknik personel ile biyosidal ürünler uygulayıcı 
sertifikasına sahip, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda 
hizmet içi eğitim almış ürün uygulayıcıları ile hizmet 
sunulmaktadır. Aynı zamanda DSÖ’nün uygun gördüğü 
güncel biyosidal ürünler ve ekipmanlar ile birlikte sivrisinek 
üreme kaynaklarında 2010 yılından beri kullanılmakta olan 
biyolojik mücadele yöntemleri ile İstanbul halkının sağlığı 
ve çevre sağlığının korunması da gözetilerek hizmet ve 
faaliyetlerimiz devam etmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadelede 
birimi olarak; Entegre Mücadele yöntemlerini kullanarak, 
halk ve çevre sağlığının koruyucu, önleyici, kapsayıcı 
bütüncül hizmetleriyle minimum kimyasal kullanımını 
etkin hale getirmek hedefi ile stratejik planda yer 
almaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.

Gambusia affinis
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PROJENİN AMACI:

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre, 2050 yılında 10 milyara yaklaşacak olan 
dünya nüfusu, bugün tükettiğimiz yiyeceklerin yüzde 70’inden fazlasına 
gereksinim duyacaktır. Dolayısıyla günümüzde 5 çalışandan 2’sinin çalıştığı 
tarım sektörünün alanı genişleyecektir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütüne göre doğal afet, kriz ve salgın gibi riskler de gıda 
bulunabilirliğini azaltmakta, gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişimi bozmakta 
ve sosyal koruma sistemlerini çıkmaza sokmaktadır. Normal koşullarda 
bile 800 milyon insanın kronik açlık ve 2 milyar insanın da mikro besin 
eksikliğinden muzdarip olduğu dünyada, söz konusu riskler yeni bir kriz ve 
aynı zamanda önlem alanına işaret etmektedir.  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

PANDEMİDE ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ

Tarım sektörü, çalışanların yüzde 96’sının kayıt dışı 
olduğu, zorla ve çocukların çalıştırılmasının yaygın 
olduğu, çalışanların sadece yüzde 20’sinin sosyal 
korumadan yararlandığı ve her 10 çalışan yoksuldan 
8’inin içinde yer aldığı en tehlikeli sektörlerden biridir. 
2019 yılında tarımda 1.736 çalışan yaşamını yitirmiştir, 
bu sayı iş kazasına bağlı ölümlerin yüzde 25’idir. İş 
kazası ve meslek hastalığı riskinin yüksekliğine rağmen 
ülkemizde sağlık ve güvenlik açısından koruma 
kapsamına alınmayan tarım sektöründe üretimin ve 
tüketimin güvenceye alınabilmesi için önce insana 
odaklanmak gerekmektedir.

Buradan hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum 
Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bu 
projenin amacı, eğitim ve bilinçlendirmeye en çok 
gereksinim duyan toplum kesimi olarak değerlendirilen, 
kırsalda yaşayan ve tarımsal üretim yapanlara yönelik 
olarak eğitimler düzenlenmesi yoluyla sağlıklı ve 
güvenli üretimin güvence altına alınmasıdır. Böylece, 
kırsal alanlarda da sağlığı destekleyen fiziki ve sosyal bir 
çevre oluşturularak kentin bir bütün olarak sağlığının 
gelişimine katkı sağlanmıştır. Bunun yanında, kentin 
gereksinim ve beklentilerine uygun bir biçimde, içinde 
bulunduğumuz pandemi sürecine ilişkin çalışmalar 
da projeye eklenmiştir. Bu anlamda, sağlıkta ve sağlık 
hizmetlerine ulaşımda eşitsizliğin arttığı bu dönemde, 
hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak herkese ulaşabilen 
en uygun düzeyde halk sağlığı hizmeti sunabilmek 
için kırsal kesimde yaşayanlara ve tarımda çalışanların 
görsel çalışmalarla desteklenmesi ve süreci hiç zarar 
görmeden geçirebilmeleri için sağlıklı ve güvenli 
davranışa yönlendirilmeleri hedef olarak belirlenmiştir.

PROJE ORTAKLARI: 

Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.

PROJE SÜRECİ: 

Bu proje kapsamında, üç farklı araç kullanılarak herkese 
ulaşabilen en uygun düzeyde halk sağlığı hizmeti 
sunarak İzmir’in sağlık düzeyinin arttırılmasına katkı 
sağlanmıştır. Bu araçlar eğitimler, medya ve görsel 
materyallerdir. 

Eğitimler başlığında, “Sağlık ve Güvenlik Kültürü,” 
“Kırsalda Sağlıklı ve Güvenli Üretim-İlk Yardım,” “Çalışma 
Mevzuatı-İş Kazaları ve Korunma Yolları” ve “Ev Kazaları 
ve Korunma Yolları” konularında 25 farklı oturum 
gerçekleştirilmiş ve 1.076 kişiye eğitim verilmiştir. Bu 
eğitimler, tamamı İzmir’in çevresinde yer alan 3 ilçede 
yoğunlaştırılmıştır. Bunlar, bölgesel büyüme odağı olan 

Proje kapsamında 
gerçekleştirilen 
eğitimler, yayınlanan 

videolar ve dağıtılan görsel 
materyaller aracılığıyla kentte 
yaşayan dezavantajlılar başta 
olmak üzere, tüm toplum 
kesimlerinin sağlık açısından 
doğru kabul edilen davranışlarının 
artışına katkı sağlanmıştır. Bu 
anlamda, bireylerin sağlık ve 
güvenliğe ilişkin inanç, tutum ve 
değerlerinde olumlu değişimler 
gözlenmiştir.
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Kemalpaşa, tarım odağı olan Menemen ve ikincil tarım 
odağı olan Kiraz ilçeleridir. 3 ilçe de okullaşma oranının 
en düşük olduğu ilçelerdir ve buna bağlı olarak tarım 
ya da hayvancılıkta ciddi ölçüde eğitim açığının etkileri 
görülmektedir. Bunun yanında, katma değeri yüksek 
yenilikçi sektörel oluşumların desteklendiği ve 636 işletme 
ile 46 kooperatifin faaliyet gösterdiği Kemalpaşa İlçesi 
başta olmak üzere, özellikle organize sanayi bölgelerinin 
bulunduğu ilçelerde “işletme bilgilendirmesi” niteliğinde 
eğitimler de planlanmıştır. 

2020 yılının Mart ayının başından itibaren ülkemizde 
yaşanan gelişmeler, projenin içeriğinin de değişmesine 
neden olmuştur. 5 Mart 2020 tarihinde Kemalpaşa 
ilçesinde 132 kişiye yönelik olarak “Koronavirüs Eğitimi” 
verilerek yeni dönem başlamıştır. Gelişen süreçte, birebir 
eğitim yapılmasının olanaksız hale gelmesi nedeniyle de 
farklı yöntemler benimsenmiştir. Bunlardan ilki “alışveriş 
ve gıda güvenliği”ne ilişkin bir videonun hazırlanarak, 
dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformunda 
Türkiye’nin ilk ve tek şehir kanalı olarak yayın yapan 
İzmirTube’da erişime sunulmasıdır. Daha sonra ise konuya 
ilişkin daha büyük farkındalık sağlanması amacıyla da 
görsel materyaller aracılığıyla görünürlük artırılmıştır. 
“COVID-19’a Karşı Sağlıklı ve Güvenli Üretim” afiş ve broşürü 
ile “Yeni Koronavirüs Önlem-Bulaş Korunma Yolları-Ev İçi 
Pandemi-Gıda Güvenliği” broşürü bu amaçla hazırlanan 
çalışmalardır. “COVID-19’a Karşı Sağlıklı ve Güvenli Üretim” 
afişinden 2.100 adet ve broşüründen 25.000 adet; “Yeni 
Koronavirüs Önlem-Bulaş Korunma Yolları-Ev İçi Pandemi-
Gıda Güvenliği” broşüründen ise 33.000 adet basılmıştır. 

Hazırlanan bu materyaller İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
faaliyet gösterdiği tüm hizmet noktalarına, Yerel Hizmetler 
Daire Başkanlığı aracılığıyla merkeze uzak ilçelere, Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla da mevsimlik göç 
için kurulan yerleşim yerlerine, ESHOT Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla toplu ulaşım duraklarına, Sosyal Hizmetler ve 
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlükleri aracılığıyla yardım 
paketleri ulaştırılan hanelere ve İzmir Otel, Pansiyon 
ve İşçileri Esnaf Odası aracılığıyla da İzmir’deki otellere 
iletilmiştir. 

Yerel düzeyde sağlığın güçlendirilmesi, sağlığı destekleyen 
fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasını gerektirir. 
Projemizde bu amaçla dezavantajlı gruplar başta olmak 
üzere, kentte yaşayan herkesin kapsama alınması en 
önemli öncelikler olarak belirlenmiştir.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, yayınlanan 
videolar ve dağıtılan görsel materyaller aracılığıyla 
kentte yaşayan dezavantajlılar başta olmak üzere, tüm 
toplum kesimlerinin sağlık açısından doğru kabul edilen 
davranışlarının artışına katkı sağlanmıştır. Bu anlamda, 
bireylerin sağlık ve güvenliğe ilişkin inanç, tutum ve 
değerlerinde olumlu değişimler gözlenmiştir. Özellikle 
eğitimler sonrasında, eğitim alan kişilerin yaptıkları 
işin risklerini bilen, tehlike kaynaklarından ve tehlikeli 
davranışlardan uzak duran, tehlikeyi doğmadan önce 
sezip gereksiz yere risk almayan, iş ve sosyal yaşamda 
güvenliği ön plana taşıyan ve güvenli davranışı alışkanlık 

haline getirmeye çalışan bir profil oluşmaktadır. Bu sayede, 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisine (EUROSTAT) göre, inşaattan 
sonra en tehlikeli ikinci sektör olan tarımda, 170.000 kişi 
olan yıllık ölüm sayısının azaltılmasına katkı sağlanmıştır. 

Pandemi özelinde geliştirilen içerik, yeni gelişmelere 
uyum gösteren bir toplum yapısının oluşumuna hizmet 
etmiştir. Özellikle mevcut toplumsal eşitsizliklerin daha 
da derinleştiği böylesine dönemlerde korku, kaygı ve 
öfkeye bağlı olarak damgalama ve ayrımcılık eylemleri 
artış gösterebilmektedir. Bununla birlikte, hem içinde 
bulunulan güç yaşam biçimiyle baş edebilmek hem de 
bu tür olumsuzluklarla mücadele edebilmek için sağlıklı 
beslenme, iyi uyku ve egzersiz gibi olumlu sağlık davranışları 
önem kazanmıştır. Dolayısıyla bu örüntünün oluşumu, 
toprağa ve topraktan elde edilen tarımsal ürüne bağlıdır. 
Sağlıklı ve güvenli üretim ile gıda güvenliğine ilişkin görsel 
materyaller ve video film sayesinde, bir yandan tarımsal 
üretim yapan kent sakinlerinin kişisel sağlıklarını korumaları 
ve sağlıklı ve güvenli üretim yapmaları sağlanmış; öte 
yandan da tüketicilerin de dikkat etmesi gereken noktalar 
vurgulanarak gıda tüketimleri bağlamında bir olumsuzluk 
yaşamaları önlenmiştir. Bu bağlamda, tarımda sağlık 
ve güvenlik kültürünün oluşumuna katkı sağlanmış ve 

pandemi sürecinde bir hayli önemli olmasına rağmen göz 
ardı edilme riski bulunan üretim ve tüketim güvence altına 
alınmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan “Amaç 2: İzmir’in yaşam kalitesi yüksek 
ve ulaşım ağı gelişmiş akıllı bir kente dönüşmesi” amacının 
“Hedef 2.3: İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olmalarını 
desteklemek”, “Amaç 3: İzmir ekonomisini, yenilikçi ve 
girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi 
karakterine yaslanarak geliştirmek” amacının “Hedef 3.4: 
Gıda güvenliği sağlanacak, beslenme iyileştirilecek ve 
sürdürülebilir tarım desteklenecek” ve “Amaç 5: İzmir’i 
doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden 
biri haline getirmek” amacının “Hedef 5.4: Tarım alanları, 
ekosistemi koruyacak şekilde geliştirilecek; doğal alanların 
ve biyolojik çeşitliliğin kaybı durdurulacak” hedefleri ile 
doğrudan ilgilidir.  

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile 
gerçekleştirilmiştir. 
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PROJENİN AMACI:

Kahramanmaraş şehir merkezinde bulunan 3000 yıllık Tarihi Maraş Kalesi’nin 
restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile tarihi dokuya aykırı fonksiyon 
ve mekân oluşumlarını ortadan kaldırmak, tarihi dokunun korunmasına 
yardımcı olarak tarihi ve kültürel mirasın muhafaza edilmesini ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.

PROJE ORTAKLARI: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

PROJE SÜRECİ: 

Tarihi Maraş Kalesi 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
ziyarete kapatılıp, restorasyona alınmıştır. 20 ay süren restorasyon çalışmaları 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

TARİHİ MARAŞ KALESİ RESTORASYONU VE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ

kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre 
yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması 
yapılmıştır. Restorasyonun ardından kale, Bakanlık 
tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 
kalenin çevre düzenlemesini tamamlamış ve Maraş 
Millî Mücadelesi’nin 100. yılında kale ziyarete açılmıştır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Tarihi Maraş Kalesi’ndeki aslına uygun restorasyon 
çalışmaları ile tarihi doku korunmuştur. Ziyaretçiler 
için kale içerisinde kafe, restoran alanı oluşturulmuştur. 
COVID-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafeye 
uygun olarak oturma bankları yerleştirilmiştir. Kalede, 
park ve yeşil alanlarla insanların sosyal aktivite 
yapabileceği alanlar oluşturulmuştur. Bu işlevler ile 
tarihi doku sağlıklı bir hale getirilerek korunmuş olup 
topluma ve turizme kazandırılarak tarihi dokunun 
gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Stratejik planımızda tarihi ve kültürel dokuya uygun 
planlı bir kent oluşturmak ana başlığı altında kentsel 
tasarım ve restorasyon uygulamaları faaliyetleri 
arasında “Tarihi Maraş Kalesi’nin faaliyete geçirilmesi ve 
çevresinin düzenlenmesi” ismiyle yer almaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

5,6 milyon TL

3,8 milyon TL Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve 1,8 
milyon TL Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizce 
kalenin restorasyon ve çevre düzenlemesi işleri için 
harcanmıştır. 

Kalede, park ve 
yeşil alanlarla 
insanların sosyal 

aktivite yapabileceği alanlar 
oluşturulmuştur. Bu işlevler 
ile tarihi doku sağlıklı bir hale 
getirilerek korunmuş olup 
topluma ve turizme kazandırılarak 
tarihi dokunun gelecek kuşaklara 
aktarılması sağlanmıştır.
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PROJENİN AMACI:

Körfez Belediyesi sınırları içerisinde mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç 
budama işlemleri sonrasında toplanan atıkların dal öğütme makinesi ile 
doğal gübre haline getirilmesi sayesinde ekosisteme katkıda bulunması 
amaçlanmaktadır. 

Doğa kendi kendini yenilemeyi sonsuza kadar sürdüremez. Çevremiz bizim 
ilgimize ve hassasiyetimize mutlak ihtiyaç duyar. Doğanın bize sunduğu 
hizmetleri geri dönüşümle yeniden kazandırmak elimizde. Peki doğa için 
ne yapabiliriz? Düşünürken; 2019 yılında Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü bünyesine kazandırılan “Dal Öğütme Makinesi” ile bitkisel 
atıkların geri dönüşümünü sağlamaya başladık. Başlangıç noktası olarak 

KÖRFEZ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

BİTKİSEL ATIK DÖNÜŞÜM PROJESİ

ilçe genelinde parkların dışında, vatandaşlarımızın 
bahçelerinde yaptığı budama ve kamusal alanda yer 
alan yol kenarlarında bulunan ağaçlardan da budanan 
dalları kompostlaştırmaya başladık.

Projenin amacı: 

1-Ekosisteme katkıda bulunmaktır.

• Öncelikle Körfez Belediyesi sınırlarında bulunan park 
ve bahçelerde kullanılacak gübreyi oluşturmak.

• Çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak.

• Belediye sınırları içerisinde bulunan çiftçilere organik 
gübre kullanımını teşvik etmek.

• Tuz formundaki sentetik gübre kullanımını aza 
indirerek topraklarımızın çoraklaşmasını ve yer altı 
sularının kirlenmesini engellemek.

2- Su tasarrufu sağlamaktır.

Mevsim geçişlerinde yapılan ağaç budamalarından 
geriye kalan bitkisel atıkların yakılarak veya toprağa 
gömülerek yok olması sağlanırken, bu atıkların 
yakılması hem yangın paniği hem de çevre ve hava 
kirliliğine neden olmaktaydı. 

Toprakta bulunan denitrifikasyon bakterileri nitrit 
ya da nitratı tekrar azot gazına dönüştürür. Böylece 
azot tekrar atmosfere karışır ve doğa kendi çöpünü 
kendi temizler ve faydalı hale getirir. Belediye olarak 
dönüştürdüğümüz bitkisel atıklarla ekosisteme katkı 
sağlamayı hedeflemekteyiz.

Tasarlanan dönüşüm sulamadan da tasarruf 
sağlayacaktır.  

PROJE ORTAKLARI:

Bu projenin ortağı Körfez ilçe sakinleridir.

PROJE SÜRECİ:  

Körfez Belediyesi bitkisel atık kompastlaştırma 
dönüşüm çalışmalarına 2019 yılı itibarıyla başlamıştır. 
Sürdürülebilir çevre anlayışı ile budama sonucu bitkisel 
atık durumuna gelen ağaç dalları öğütme makinesi 
sayesinde 3-5 cm’lik küçük kıymıklar haline getirilirken, 
park ve yeşil alanlarımızdan topladığımız yapraklar ile 
biçilen çimlerimizi kompostlaştırıyoruz.

Hedefimiz kurmuş 
olduğumuz tesiste; 
Körfez ilçe sınırları 

içerisinde bulunan bütün 
ağaç dallarını dönüştürerek 
ekosisteme katkı sağlamak. 
Körfez Belediyesine ait park ve 
bahçelerde kullanılan doğal 
gübre ihtiyacını karşıladıktan 
sonra bölgemizde bulunan çiftçiyi 
de doğal gübre kullanımına 
teşvik etmek ve dönüştürülen 
ağaç dallarından oluşan doğal 
gübreden faydalanmalarını 
sağlamaktır. 
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Doğal bir gübre olarak çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi 
gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanlarda kullanarak 
tekrar doğaya kazandırıyoruz.

Hedefimiz kurmuş olduğumuz tesiste; Körfez ilçe sınırları 
içerisinde bulunan bütün ağaç dallarını dönüştürerek 
ekosisteme katkı sağlamak. Körfez Belediyesine ait park ve 
bahçelerde kullanılan doğal gübre ihtiyacını karşıladıktan 
sonra bölgemizde bulunan çiftçiyi de doğal gübre 
kullanımına teşvik etmek ve dönüştürülen ağaç dallarından 
oluşan doğal gübreden faydalanmalarını sağlamaktır. 

2019 yılında 525 ton, 2020 yılı ilk altı ayında 450 ton 
öğütme işlemi yapılmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Dönüştürülen bitkisel atıklar;

1- Bitkileri ihtiyacı olan zamanda besler.

Tuz formundaki sentetik gübreler, suyla karıştığında 
bitkilerin doğrudan alabileceği bir forma girer ve 
bitkiler bir nevi zorla içirilir. Fazlası bitkiler tarafından 
alınmadığı için toprağın altına sızarak yer altı sularının 
kirlenmesine yol açarak toprakta kalan tuz kalıntıları ise 
zamanla toprağın çoraklaşmasına neden olur. Kompost 
ise bitkilerin istediği zamanda ve formda alabilecekleri 
besin maddesini içerir. Yalnızca besin kaynağı değil, 
ayrıca besin deposudur. Kompost aynı zamanda 
toprakta bulunan ama bitkinin faydalanamadığı mikro 
elementlerin de bitki tarafından alımını kolaylaştırır

2- Topraktaki toksinleri etkisiz hale getirir.

Toprakta var olan toksik maddelerin ve ağır metallerin, 
kompost toprağı ciddi oranda rehabilitasyonunu sağlar.    

3- Toprağın pH dengesini düzenler.

Ph seviyesi fazla yüksek veya düşük olduğunda toprakta 
yeterli besin varsa bile bitkilerin bunları kullanması 
zorlaşabilir. Bol miktarda kompost eklenen topraklarda 
bitkilerin ihtiyaç duyduğu pH seviyesi daha geniş bir 
aralığa yayılır ve esnek koşullar sağlanır.

Büyümeyi hızlandırır ve bitkileri güçlendirir.

4- Organik atıklar değerlendirilir.

Bir yerde biriktirilerek kirlilik yaratacak veya yakılarak hava 
kirliliğine yol açacak atıklar olan dal kompostlaştırma 
sayesinde faydalı ve değerli bir kaynağa dönüşür,

“Sorun, çözüm olur.”

5- Toprağın yapısını iyileştirir.

Agregat (topraklama) sağlar. Çok killi veya kumlu 
topraklardaki organik madde miktarını arttırdığı için 
agregat oluşumunu teşvik eder. Agregat ise toprağın 
nefes almasını sağlar.

Yağışsız dönemlerde toprakta nem tutar ve buharlaşmayı 
azaltır.

Fazla suyu sünger gibi emerek yağmurun neden olduğu 
erozyonu engeller 100 gr humus yaklaşık 195 kg su tutabilir.

Ağaç diplerine serilen kompost malç (toprağın üzerini 
örtmekte kullanılan tüm materyallere malç adı verilir.) 
etkisi yaparak istenmeyen otların çıkışını engelleyerek 
bitkinin besin ve su kaynağına ortak olmamalarını sağlar.

6- Toprağın havalanmasını sağlar.

Toprağın üst kısmında havadar bir katman oluşturarak 
çeşitli toprak canlılarının hareket etmesine olanak sağlayan 
sağlıklı bir yüzey oluşturur. Bu sayede toprağın rahatça 
havalanmasını sağlar.

Körfez Belediyesi olarak atık dalların yakılarak hava 
kirliliğine veya vahşi depolama yapılarak çevre kirliliğine 
sebep oluşturan dal atıklarının bölgemizden budanarak 
ve düzenli depolanarak kompostlaştırma işlemi 
gerçekleştirilirken, toprak yapısında etkili bir değişim 
sağlanır. 1 yıl (Toplamda 6 aylık veriler; pandemiden dolayı 
budama ve kompostlaştırma yapılmadı.) içerisinde 975 
tonluk bir sorunu çözüme dönüştürmüş bulunmaktayız.   

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

2020-2024 Stratejik Planı, 

AMAÇ 1. Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması 
ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması. 

HEDEF 1.1. 2020-2024 Plan döneminde Sıfır Atık 
uygulamasının tüm Körfez ilçesinde yaygınlaştırılması, 
atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm yoluyla 
ülke ekonomisine kazandırılması için tüm paydaşlarla 
iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak, alıcı ortamları 
izlemek, denetlemek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.3.4. Bitkisel atık toplama 
miktarını artırmak.  

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Kompost sahasının maliyeti 500.000,00 TL’dir.
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PROJENİN AMACI:

Şehirlerin her geçen gün nüfusu ve buna paralel olarak da katı atık miktarı 
artmaktadır. Bilgisayardan otomobile, cep telefonundan mobilyalara kadar 
pek çok ürün günlük hayatımıza girmiş bulunuyor. Özellikle şehirlerimiz 
korkunç bir üretim ve tüketim sürecinden geçmektedir. Bu süreç sonunda 
oluşan atıkların geri dönüşümü ve bertarafı yerel yönetimlerin önüne önemli 
bir sorun olarak çıkmaktadır. 

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 2017 yılında israfın önlenmesi, kaynakların daha 
verimli kullanılması, oluşan atık miktarlarının azaltılması, etkin toplama 
sistemlerinin kurulması ve atıkların geri kazanılmasını kapsayan “Sıfır Atık 
Projesi” başlatılmıştır. Son yıllarda bireysel, kurumsal sıfır atık uygulama 

KÖRFEZ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

MAHALLE TİPİ MOBİL ATIK GETİRME 
MERKEZİ PROJESİ

çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Projenin amacı; evsel 
atık oluşumunu en aza indirmek ve atığın oluşması 
durumunda da kaynağında ayrı toplamaktır. Bir sanayi 
şehri olan ilçemizde de günde ortalama 140 ton 
evsel atık oluşmaktadır. Körfez ilçemiz büyük sanayi 
tesislerinin ve liman tesislerinin varlığı sebebiyle hızlı bir 
kentleşme ve nüfus artışına sahne olmuştur. Atıkların 
kaynağında azaltılması ve geri dönüşümü konusunda 
Belediye olarak uzunca bir süredir yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz. Körfez Belediyesi olarak; ‘Türkiye’nin ilk 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ olma özelliğine sahip ve 
2010 yılında kurulmuş olan Atık Getirme Merkezimiz, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 
ruhsatlandırılmıştır. 

Merkezi Atık Getirme noktasına halkın ulaşımının 
arzu edilen seviyede olmadığı için tüm halkımızın bu 
süreçten yararlanmasını sağlamak amacıyla mobil 
atık noktaları ile atık üreticilerine daha yakın olmanın 
gerekliliği öngörülmüştür. Atıkların sıfır atık yönetim 
sistemi kapsamında etkin ve verimli bir şekilde 
toplanabilmesi için halkın kolay ulaşabileceği alanlara 
mobil atık getirme merkezleri kurulmasına ihtiyaç 
vardır.

Bu proje ile özellikle ilçemizde ortaya çıkan Mobil Atık 
Getirme Merkezi ihtiyacımız planlanmış, bu amaçla; 
Atık Getirme Merkezine alınmasına müsaade edilen 
atık gruplarının daha fazla toplanabilmesi için halkın 
kolay ulaşabileceği mahalle merkezlerine, sitelere ve 
merkezi noktalara 2019 yılından itibaren Mobil Atık 
Getirme Merkezleri yerleştirmeye başlanmıştır.  

PROJE ORTAKLARI: 

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ilçe sakinleri.

PROJE SÜRECİ: 

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
sıfır atık yönetimi sisteminin kurulması, geliştirilmesi, 
etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi 
için 2 çevre mühendisi ve 1 çevre teknikeri istihdam 
edilmiş Müdürlüğümüz bünyesinde Sıfır Atık Yönetimi 
Şefliği kurulmuştur. 2 adet özel atıkları (atık pil, atık 
yağ, elektronik atık, inert atıklar, ÖTL atıkları, hacimli 
atıklar vb.) toplama aracı, 2 adet de ambalaj atıkları 
toplama aracı mevcuttur. Sıfır Atık Projesi kapsamında; 
Atık Getirme Merkezinde ve sahada teknik elemanlar 
haricinde 9 çevre işçimiz görev yapmaktadır. 

Merkezi Atık Getirme 
noktasına halkın 
ulaşımının arzu 

edilen seviyede olmadığı için 
tüm halkımızın bu süreçten 
yararlanmasını sağlamak amacıyla 
mobil atık noktaları ile atık 
üreticilerine daha yakın olmanın 
gerekliliği öngörülmüştür. 
Atıkların sıfır atık yönetim sistemi 
kapsamında etkin ve verimli bir 
şekilde toplanabilmesi için halkın 
kolay ulaşabileceği alanlara 
mobil atık getirme merkezleri 
kurulmasına ihtiyaç vardır.
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Proje kapsamında mahalle merkezlerine ve sitelere 
yerleştireceğimiz toplam 20 adet mobil atık getirme 
merkezinde biriktirilecek atıkların toplanması ve merkezi 
atık getirme noktasına naklinde hiçbir altyapı sorunumuz 
bulunmamaktadır.

HALKIN KOLAYCA ULAŞABİLECEĞİ ALANLARA 
MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİ 
YERLEŞTİRİLMESİ

Körfez ilçesi; 2019 nüfus sayımına göre 169.340 nüfusa ve 
36 mahalleye sahip önemli bir sanayi ve liman kentidir. 
Yaklaşık 8 yıldır Atık Getirme Merkezini işleten bir Belediye 
olarak, merkezi atık getirme noktasına halkın ulaşımının 
arzu edilen seviyede olmadığı, bu nedenle mobil 
atık noktaları ile atık üreticilerine daha yakın olmanın 
gerekliliğini görmekteyiz. Halkın kolay ulaşabileceği 
mahalle merkezlerine, sitelere ve merkezi noktalara; kâğıt-
karton atıkları, oyuncak atıkları, plastik atıklar, ilaç atıkları, 
elektronik atık, bitkisel yağ ve atık pil olmak üzere 7 farklı 
atık grubunun atılabileceği ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ 
planlanmıştır. Geri dönüşümlü ve tehlikeli atıkların, evsel 
atıklardan ayrı toplanması, geri kazanımı ve bertarafının 
kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için 
mahalle merkezlerine 4-6 m x 2-3 m boyutlarında ve 2-3 
m yüksekliğinde galvaniz saçtan imal edilmiş, atık için 
özel dizayn edilecek prefabrik yapıda Mobil Atık Getirme 
Merkezleri düşünülmektedir. 

Büyük boyutta Mobil Atık Getirme Merkezlerinin 
düşünüldüğü mahalle noktaları ve nüfusları aşağıda 
verilmiştir.

MAHALLESİ ADRES NÜFUSU

M. Sinan Mahallesi  M. Akif Ersoy Cad.  19.546 Kişi

H. Osman Mahallesi Bağdat Cad.         14.330 Kişi

Güney Mahallesi Tuğrul Cad.    17.690 Kişi

Fatih Mahallesi Akşemseddin Cad.       13.323 Kişi

Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Cad.       11.828 Kişi

           Toplam Nüfus 76.717 Kişi

İlçemizde mevcut olan toplu konut alanlarında küçük 
ölçekli, 150-200 cm genişlik, 120-150 cm derinlik ve 
180-200 cm yükseklikte site tipi Mobil Atık Getirme 
Merkezleri düşünülmektedir. Site tipi Mobil Atık Getirme 
merkezlerinin hitap edeceği yerel kişi sayısı ise yaklaşık 
19.356 kişi olacaktır. 

Proje kapsamında 2019 yılında; 

1 adet büyük boyutlu Mobil Atık Getirme Merkezi planlanan 
Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne, 3 
adet küçük boyutlu Mobil Atık Getirme Merkezi planlanan 
sitelere yerleştirilmiştir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

2019-2020 yılında sahaya yerleştirilen 1 adet büyük 
boyutlu ve 3 adet küçük boyutlu olmak üzere 4 adet Mobil 
Atık Getirme Merkezimize yaklaşık 1 yıl süresince atılan atık 
türleri ve miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ATIK TÜRLERİ ATIK MİKTARLARI

Kâğıt-karton 1.200 kg

 Plastik 850 kg

 Oyuncak-Kitap 210 kg

 Atık Pil 120 kg

 İlaç Atıkları 30 kg

 Elektronik Atık  425 kg

 Bitkisel Atık Yağ 650 l

Mobil Atık Getirme Merkezlerinde toplanan yukarıdaki 
atık gruplarının sağlıklı bir şekilde toplanmasının ne denli 
önemli olduğu, toprağa ve suya atıldığında nasıl bir çevre 
tahribatına yol açacağına ortadadır. 

• 1 ton kâğıdın geri dönüştürülmesi doğadaki 17 ağacı 
kesilmekten kurtardığı düşünüldüğünde, bu projeyle 

topladığımız 1.200 kg kâğıt- karton ile 1 yılda 20 ağacın 
kesilmekten kurtarıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

• Plastik atıklar doğada 1000 yıl çözünmeden 
kalabilmektedir. Topladığımız 850 kg plastik atık ile 
çevre kirliliğini önleme ve doğal kaynakların korunması 
konusunda katkıda bulunulmuştur. 

• Bir adet atık pil toprağa atıldığında 4 m3 alanı 
zehirlemektedir. Topladığımız 120 kg atık pil ile 480 m3 
doğal alanın kirlenmesinin önüne geçilmiştir. 

• Elektronik atığın doğaya karışmasıyla, bozulması 
sonucu içeriğinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa gibi 
zehirli metaller açığa çıkarak çevre kirliliğine sebep olur. 
Toplanan 425 kg elektronik atık ile tehlikeli kimyasalların 
doğaya karışmasının önüne geçilmiş olunmaktadır. 

• Toplanan oyuncak-kitaplar ise, sosyal amaçlı olarak 
Belediyemiz tarafından kurulan Günışığı Derneğine 
aktarılarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerinin 
gülmesine katkı sağlanmıştır.

Sahaya yerleştirilen 4 adet Mobil Atık Getirme Merkezimize 
halkımızın yoğun bir teveccühü olmuş ve proje istenilen 
amaca ulaşmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

AMAÇ.1. Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması 
ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 1. 1. 2020-2024 Plan döneminde Sıfır Atık 
uygulamasının tüm Körfez ilçesinde yaygınlaştırılması, 
atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm yoluyla 
ülke ekonomisine kazandırılması için tüm paydaşlarla 
iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak, alıcı ortamları 
izlemek, denetlemek.

Performans Göstergesi 1.1.1. İlçemizde atık depolama 
sahalarına gönderilen kişi başı atık miktarını azaltmak. (kg 
kişi/gün)

Performans Göstergesi 1.1.2. Düzenli depolamaya tabi 
tutulan katı atık oranı (%)

Performans Göstergesi 1.1.4. Geri dönüşüme gönderilen 
elektronik atık miktarı (kg)

Performans Göstergesi 1.1.5. Geri dönüşümü yapılan katı 
atık oranı

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

İlçemizde 5 mahalle merkezine düşünülen özel tasarımlı 
büyük tip Mobil Atık Getirme Merkezleri ile sitelere 
yerleştirilmesi planlanan küçük tip Mobil Atık Getirme 
Merkezlerinin yaklaşık maliyeti aşağıda verilmiştir. 

ÜRÜN ADI
 

ADET
YAKLAŞIK 

BİRİM FİYAT

YAKLAŞIK 
TOPLAM 

TUTAR

Mahalle Tipi Mobil 
AGM

5
35.000-

40.000 TL
175.000-

200.000 TL

 Site Tipi Mobil 
AGM

15
15.000-

20.000 TL
225.000-

300.000 TL

Toplam 20 400.000 500.000 TL

Proje kapsamında Belediyemizin sahip olduğu ve 
faaliyette olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine alınmasına 
müsaade edilen atık gruplarının (kâğıt-karton, plastik, 
metal, cam, ahşap, tekstil, piller, floresan lambalar, elektrik-
elektronik atıklar, ilaç atıkları, yenilebilir sıvı ve katı yağlar, 
ömrünü tamamlamış lastikler) daha fazla gelmesi için 
halkın kolay ulaşabileceği mahalle merkezlerine ve 
sitelere yerleştirilmesi planlanan yaklaşık 96.000 kişiye 
hitap edecek, iki farklı özellikte toplam 20 adet Mobil Atık 
Getirme Merkezlerinin yaklaşık maliyeti 400.000 TL-500.000 
TL arasındadır.
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PROJENİN AMACI:

Yılda iki kere çiçek açan ve egzoz gazını maksimum düzeyde emen bitki 
olması jakaranda ağacını özel kılmaktadır. Jakaranda Korulukları projesi ile 
genel olarak;

• Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde atmosfere karışan zehirli 
gazların absorbe edilmesini sağlamak,

• Kent içi iklim koşullarının iyileştirilmesi,

• Yeşil alan miktarını artırarak toplumun tüm sağlığını etkileyecek kollektif 
hizmet verebilmek,

• Kent ortamında doğa ile temas etme, zamana ve mevsimlere göre 
doğada oluşan değişimleri gözlemleme ve doğayı deneyimleyebilmesi 
için yeşil alan oluşturmak,

MEZİTLİ BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

JAKARANDA KORULUKLARI

• Çevrenin iyileştirilmesi, toprak ve su kirliliğinin 
önlenmesiyle birlikte bugünkü ve gelecek kuşakların 
sağlık, uygarlık ve yaşam kalitesinin geliştirilerek 
yeşil alanların güvence altına alınması ve bu alanları 
doğru planlayarak nitelikli yeşil alanlar oluşturmak,

• Kent insanına çevre sağlığı ve bilinci sağlamak,

• Kent halkı için psikolojik, ekonomik ve rekreaktif 
yararlar sağlamak,

• Mor renkli çiçekleriyle estetik açıdan kentin katı ve 
keskin hatlı oluşmuş yapılarını yumuşatarak kontrast 
tekstürler oluşturarak, korulukların bulunduğu 
birçok kent bölgesinde etkileyici ve görsel açıdan 
çok değerli görünümler sağlamak amaçlanmıştır. 

PROJE ORTAKLARI:

Mersin Barosu Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası, Çukurova Belediyeler Birliği, Türkiye Soroptimist 
Kulüpleri Federasyonu, Mersin Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası, Çukurova Genç Girişimci İş 
İnsanları Derneği, Mersin Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği, Tema Vakfı, Girişimci İş Kadınları Derneği, 
Volkswagen Grubu, Özel Mersin Doğa Okulları, Türkiye 
Emekliler Derneği Mersin Şubesi, Antakya Soroptimist 
Kulübü, Mezitli Soroptimist Kulübü, Boğaziçi 
Soroptimist Kulübü, Denizli Soroptimist Kulübü, Etiler 
Soroptimist Kulübü, Eskişehir Soroptimist Kulübü, 
K. Ereğli Soroptimist Kulübü, Marmara Soroptimist 
Kulübü, Şişli Soroptimist Kulübü, Pendik Soroptimist 
Kulübü, Uludağ Soroptimist Kulübü, ODTÜ Vakfı, İçel 
Soroptimist Kulübü, Akdeniz Lions Kulübü, Babil 
Lions Kulübü, Mersin Rotary Kulübü, Muhittin Develi 
Ortaokulu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Gelecek 
Koleji, Mersin Malatyalılar Derneği, Mersin TAC Interact 
Kulübü, Türk Kadınlar Birliği, Onkoloji Hastalıkları 
Derneği, Bircan Tüfekçioğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, 
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri, Dünya Kardeşlik Birliği Kozmos Evrensel 
Birleşim Derneği, Ortadoğu Hastanesi, Mersinli Ahmet 
İlkoğretim Okulu, İçel Anadolu Lisesi, Mezitli Belediye 
Anaokulu, Mezitli Belediye İlk ve Ortaokulu.

Yılda iki kere çiçek açan ve egzoz gazını maksimum düzeyde emen 
bitki olması Jakaranda ağacını özel kılmaktadır. Jakaranda Koru-
lukları Projesi ile genel olarak;

• Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde atmosfere karışan zehirli 
gazların absorbe edilmesini sağlamak, 
• Kent içi iklim koşullarının iyileştirilmesi,
• Yeşil alan miktarını artırarak toplumun tüm sağlığını etkileyecek kolle-
ktif hizmet verebilmek,
• Kent ortamında doğa ile temas etme, zamana ve mevsimlere göre 
doğada oluşan değişimleri gözlemleme ve doğayı deneyimleyebilmesi 
için yeşil alan oluşturmak,
• Çevrenin iyileştirilmesi, toprak ve su kirliliğinin önlenmesiyle birlikte 
bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam kalitesinin 
geliştirilerek yeşil alanları güvence altına alınması ve bu alanları doğru 
planlayarak nitelikli yeşil alanlar oluşturmak,
• Kent insanına çevre sağlığı ve bilinci sağlamak,
• Kent halkı için psikolojik, ekonomik ve rekreaktif yararlar sağlamak,
• Mor renkli çiçekleriyle estetik açıdan kentin katı ve keskin hatlı 
oluşmuş yapılarını yumuşatarak kontrast tekstürler oluşturarak, koruluk-
ların bulunduğu birçok kent bölgesinde etkileyici ve görsel açıdan çok 
değerli görünümler sağlamak amaçlanmıştır.

Bilinçli sağlıklı bir çevre oluşturarak hem kişisel sağlığı, hem toplum 
sağlığı hem de gelecekteki yaşamları etkileyecek ekosistemi 
koruma ilkeleri ışığında;

• Dengeli arazi kullanımı ile nitelikli yeşil alan miktarı arttırılmıştır.
• Koruluk ağaçları rüzgar veya güneş ışınlarını kontrol etmek suretiyle 
hava hareketlerini dengelemiş ve kent içi sıcaklık ekstremlerini azaltarak 
iklimi yumuşatmıştır.
• Koruluk ağaçları havadaki kirliliği absorbe ederek, doğal bir filtre va-
zifesi görmüştür.
• Toprağın aşınmasını, taşınmasını engelleyerek, su kaynaklarının 
toprak parçacıkları ile kirlenmesinin önüne geçilmiştir.
• Mikroklima üzerindeki etkileri sayesinde enerji kullanıma katkı sun-
muştur.
• İçerisinde bulundurduğu fauna çeşitliliği ile biyoçeşitliliğe katkı 
sağlamaktadır.
• Doğa ve çevre eğitimi için açık derslik alanı oluşturulmuştur.
• Sivil toplum örgütleri ile oluşturulan koruluklar bilinçli açık-yeşil alan 
oluşturma konusunda yerel yönetimi etkileme ve yönlendirme açısından 
daha aktif bir rol oynamıştır. 
• Yöre halkında çevre bilinçlendirmesi sağlayarak estetik, psikolojik ve 
rekreasyon faaliyetlerde de yarar sağlanmıştır. Ayrıca hızlı ve çarpık 
kentleşme sürecine girmiş olan ilçenin hem gelişimlerinin kontrolünün 
sağlanması, hem de yaşanabilir kılınabilmesi için, yeşil kuşak tesisleri 
olarak önem taşımaktadır. 
• Koruluk ağaçlarının oluşturduğu yeşil renklerinin veya çiçeklerinin 
mevsimlere göre değişimleri vurgu yaratarak görsel açıdan kent içinde 
mor şölen oluşturmuştur. 

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020MEZİTLİ BELEDİYESİ

“JAKARANDA KORULUKLARI”
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Mülkiyeti: Mezitli Belediyesi Proje Ortakları: Mersin Barosu Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Çukurova Belediyeler Birliği, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları 
Derneği, Mersin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tema Vakfı, Girişimci İş Kadınları Derneği, Volkswagen Grubu, Özel Mersin Doğa Okulları, Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi, Antakya Soroptimist Kulübü, Mezit-
li Soroptimist Kulübü, Boğaziçi Soroptimist Kulübü, Denizli Soroptimist Kulübü, Etiler Soroptimist Kulübü, Eskişehir Soroptimist Kulübü, K. Ereğli Soroptimist Kulübü, Marmara Soroptimist Kulübü, Şişli Soroptimist 
Kulübü, Pendik Soroptimist Kulübü, Uludağ Soroptimist Kulübü, ODTÜ Vakfı, İçel Soroptimist Kulübü, Akdeniz, Lions Kulübü, Babil Lions Kulübü, Mersin Rotary Kulübü, Muhittin Develi Ortaokulu, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri Derneği, Gelecek Koleji, Mersin Malatyalılar Derneği, Mersin TAC Interact Kulübü, Türk Kadınlar Birliği, Onkoloji Hastalıkları Derneği, Bircan Tüfekçioğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, 
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri, Dünya Kardeşlik Birliği Kozmos Evrensel Birleşim Derneği, Ortadoğu Hastanesi, Mersinli Ahmet İlkoğretim Okulu, İçel Anadolu Lisesi. Mezitli Belediye Anaokulu, Mezitli Belediye İlk-Ortaokulu.

Tarih öncesinde güneş 
kenti olarak bilinen 
Mezitli’de iklime en 

elverişli olan jakaranda ağaçları 
hava ne kadar sıcak olursa o 
kadar çiçek açmaktadır. Mart 
ayından eylül sonuna kadar 
mavimsi mor renkte çiçekleri ile 
son derece hoş bir sunum ortaya 
koyar. Jakarandanın yuvarlak 
şekilli 5 cm çapındaki meyveleri 
dekoratiftir ve kurtulmuş çiçek 
aranjmanlarında kullanıma 
uygundur.
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PROJE SÜRECİ:

Tarih öncesinde güneş kenti olarak bilinen Mezitli’de 
iklime en elverişli olan jakaranda ağaçları hava ne kadar 
sıcak olursa o kadar çiçek açmaktadır. Mart ayından eylül 
sonuna kadar mavimsi mor renkte çiçekleri ile son derece 
hoş bir sunum ortaya koyar. Jakarandanın yuvarlak şekilli 
5 cm çapındaki meyveleri dekoratiftir ve kurutulmuş 
çiçek aranjmanlarında kullanıma uygundur. Tüm bu 
bilgiler Mezitli kentinde Jakaranda Korulukları projesinin 
çıkış noktası olmuştur. İhtiyaç duyulan iklim ve beşeri 
faktörler açısından uygunluğu tespit edildikten sonra proje 
çalışmasına başlanmıştır.

Jakaranda Korulukları projesine Mezitli Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından kot çalışması yapılarak 
başlanmıştır. Arazinin topografik durumuna göre kaba-
ince tesviye çalışması yapılarak, araziye uygun doğal 
yağmur suyu oluşturulup su kaynağı durumuna göre 
damlama sulama sistemi döşenmiştir. Rekreasyon alanları 
olarak koşu yolları, kamelyalar ve serbest çim alanları inşa 
edilmiştir. Devamında koruluk ağaçları türü olan öncelikle 
Jacaranda mimosifolia, kurum ve kuruluşlardan gelen 
tercihe göre ise Pinus pinea, Olea sp gibi türlerin dikimi 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 120.523 m² alanda 6.000 fidan 
toprakla buluşturulmuştur. 55 ayrı alanda etaplar halinde 
planlanmış olan Jakaranda Korulukları, Türkiye’de ilk kez 
yerel yönetim olarak Mezitli Belediyesi tarafından halkın 
hizmetine sunulmuştur.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Bilinçli sağlıklı bir çevre oluşturarak hem kişisel sağlığı hem 
toplum sağlığı hem de gelecekteki yaşamları etkileyecek 
ekosistemi koruma ilkeleri ışığında;

• Dengeli arazi kullanımı ile nitelikli yeşil alan miktarı 
arttırılmıştır.

• Koruluk ağaçları rüzgar veya güneş ışınlarını kontrol 
etmek suretiyle hava hareketlerini dengelemiş ve kent 
içi sıcaklık ekstremlerini azaltarak iklimi yumuşatmıştır.

• Koruluk ağaçları havadaki kirliliği absorbe ederek, doğal 
bir filtre vazifesi görmüştür.

• Toprağın aşınmasını, taşınmasını engelleyerek, su 
kaynaklarının toprak parçacıkları ile kirlenmesinin 
önüne geçilmiştir.

• Mikroklima üzerindeki etkileri sayesinde enerji kullanıma 
katkı sunmuştur.

• İçerisinde bulundurduğu fauna çeşitliliği ile 
biyoçeşitliliğe katkı sağlamaktadır.

• Doğa ve çevre eğitimi için açık derslik alanı 
oluşturulmuştur.

• Sivil toplum örgütleri ile oluşturulan koruluklar bilinçli 
açık-yeşil alan oluşturma konusunda yerel yönetimi 
etkileme ve yönlendirme açısından daha aktif bir rol 
oynamıştır.

• Yöre halkında çevre bilinçlendirmesi sağlayarak 
estetik, psikolojik ve rekreasyon faaliyetlerde de yarar 
sağlanmıştır. Ayrıca hızlı ve çarpık kentleşme sürecine 
girmiş olan ilçenin hem gelişimlerinin kontrolünün 
sağlanması hem de yaşanabilir kılınabilmesi için yeşil 
kuşak tesisleri olarak önem taşımaktadır.

• Koruluk ağaçlarının oluşturduğu yeşil renklerinin veya 
çiçeklerinin mevsimlere göre değişimleri vurgu yaratarak 
görsel açıdan kent içinde mor şölen oluşturmuştur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü temel 
dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı 
Sağlık 2020 Hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık 
Stratejileri kapsamında hazırlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli 
vizyonu; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve 
katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli’nin Dünya 
Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na girmesi hedefiyle 
çalışmalara başlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli vizyonumuz; 
aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı 
yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli kentinin çevre ve 
doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin 

sağlanması, her alanda sağlık, çevre ve iklim dostu 
uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin 
çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan 
GZFT Analizi sonucunda Mezitli Belediyesi’nin sahip olduğu 
‘Güçlü Yönler’ başlığı altında düzenlenen maddelerde 
Jakaranda Korulukları’na “Mevcut imar planlarında yeşil 
alan olarak tanımlanan alanlarda Jakaranda Koruları’nın 
ve park alanlarının gönüllülerle birlikte uygulamalarının 
gerçekleştiriliyor olması” ibaresiyle yer verilmiştir.

2020-2024 Stratejik Plan Amaç (A3)’te düzenlenen “İmar 
planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemeleri ile yaşanabilir 
sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlar oluşturulması” ve 
Hedef (H3.2)’te “Çevre düzenleme planlarının yapılması” 
başlığı altında düzenlenen, Amaç (A4) ve Hedef (A4)’te 
düzenlenen “Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre 
için park ve yeşil alanların miktarının arttırılması” ve bu 
konuda “Yeni parkların yapılması”, “Park ve yeşil alanlar 
ile yollara fidan temin edilmesi ve dikilmesi” yapılması 
öngörülen faaliyetler ve projeler olarak sıralanmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin toplam bütçesi 720.000 TL olup Mezitli Belediyesi 
ve proje ortakları tarafından finanse edilmiştir. 
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PROJENİN AMACI:

Mersin ili merkez ilçelerinden biri olan Mezitli kentinde ‘Sanat Çarşısı Projesi’ 
kapsamında tamamı el yapımı olan ürünlerin meraklılarına sunulması 
ve üreticilerin ürünlerini direkt olarak vatandaşa ulaşmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır. Hemen yanında bulunan Down Kafe ve çocuk parkı ile 
birlikte insanların aile ortamında alışveriş yapma imkanı bulması, özgün 
ürünleri satın alma imkanını bulması hedeflenmektedir. Ürünlerin el yapımı 
olması tasarım sonucu ortaya çıkması ve kişiye özel ürünlerin sunulması hatta 
bir çoğundan yalnızca tek bir örnek oluşu bu mekanı özgün kılan unsurlardan 
biridir. Bu proje ile resim, heykel, çiçek düzenleme, ev dekorasyonu, takı, 
doğal taşların işlenmesi gibi birçok farklı alanlardaki sanatçıların ürünlerinin 
tanıtımı ve ilgilileri ile buluşması hedeflenmektedir.

MEZİTLİ BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

SANAT ÇARŞISI

Projeyi öne çıkaran ve özgün kılan unsurlardan bir diğeri 
de kullanılan tüm malzemelerin geri dönüşümlerden 
yapılmış olmasıdır. Yeniden değerlendirilebilme 
imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek 
üretim ve kullanım sürecine yeniden dahil olması 
amacıyla atıl haldeki konteynerler değerlendirip çevre 
temizliğinin öneminin bir kez daha vurgulanması; 
yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümde kullanılabilen 
ürünlerle ilgili farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

PROJE SÜRECİ:

Belediyemiz sosyal tesisleri içerisinde bulunan ve Down 
Kafe kapsamında kullanılan alanın “Sanat Çarşısı” olarak 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir proje fikri ortaya 
çıkmıştır. Süreç atıl durumda ve hurdaya ayrılmış şekilde 
bulunan yük konteynerlerinin yeniden elden geçirilip 
temizlenip kullanıma kazandırılması ile devam etmiştir. 
Proje sürecinin koordinasyonu zaman ve maliyet 
tespiti, aktivitelerin tanımlanması, süre tahminlerinin 
yapılması, ekip ve ekipman ihtiyaçlarının tahmini, proje 
programının yapılması, risklerin tanımlanması, başvuru 
sahiplerinin sürecinin planlaması, satın alma planlaması 
ve tedarik planlamasını oluşturarak devam etmiştir.

Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik 
elemanları tarafından tasarlanan projede kullanılan tüm 
malzemeler geri dönüşümlerden yapılmıştır. Tasarımın 
ana kurgusunda odak oluşturma özelliği çıkış noktası 
olup işlevsel bir ticari yapı üretmenin yanı sıra çevresi ve 
özellikle yeşiliyle, hem ticari hem de kültürel anlamda 
birlikte yaşayacak bir sanat çarşısı tasarlanmıştır.

Sanat Çarşısı’nda geri dönüşüm yoluyla kullanımı 
sağlanan toplam 28 adet konteyner bulunmaktadır. 
Dükkanlar kendi içlerinde iki tipe ayrılmaktadır. 16 
adet 7 m² ve 12 adet 9,5 m²’lik bölümler halinde 
düzenlenmiştir. Yenileme ve boyama çalışmaları 
yapılarak son hali verilmiştir.

Sanat Çarşısı’nda yer edinebilmek için son derece 
şeffaf ve adil bir biçimde kura çekimi düzenlenmiştir. 
28 dükkanın yanı sıra atölye uygulama ünitelerinin de 
bulunduğu çarşının mini meydanı sanatsal ve kültürel 
etkinliklerde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yapı güneyinde Örgülü Sokak ile cadde cephesinden 
içeri yönlendiren, çarşıdaki yaşamla Down Kafe 
yanında yer alan parktaki yaşamı birleştiren, doğal hava 
ve ışık alabilecek biçimde tasarlanmıştır. Atıl durumda 
bulunan konteynerleri sanatsal birer mekân haline 

Mersin ili merkez ilçelerinden biri olan Mezitli kentinde ‘Sanat Çarşısı 
Projesi’ kapsamında tamamı el yapımı olan ürünlerin meraklılarına 
sunulması ve üreticilerin ürünlerini direkt olarak vatandaşa ulaşmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır. Hemen yanında bulunan Down Kafe ve 
çocuk parkı ile birlikte insanların aile ortamında alışveriş yapma imkanı 
bulması, özgün ürünleri satın alma imkanını bulması hedeflenmektedir. 
Ürünlerin el yapımı olması tasarım sonucu ortaya çıkması ve kişiye özel 
ürünlerin sunulması hatta bir çoğundan yalnızca tek bir örnek oluşu bu 
mekanı özgün kılan unsurlardan biridir. Bu proje ile resim, heykel, çiçek 
düzenleme, ev dekorasyonu, takı, doğal taşların işlenmesi gibi birçok 
farklı alanlardaki sanatçıların ürünlerinin tanıtımı ve ilgilileri ile bu-
luşması hedeflenmektedir.

Projede kullanılan tüm malzemeler geri dönüşümlerden yapılmıştır. 
Tasarımın ana kurgusunda odak oluşturma özelliği çıkış noktası olup 
işlevsel bir ticari yapı üretmenin yanı sıra çevresi ve özellikle yeşiliyle, 
hem ticari hem de kültürel anlamda birlikte yaşayacak bir sanat çarşısı 
tasarlanmıştır. Sanat Çarşısı’nda geri dönüşüm yoluyla kullanımı sağla-
nan toplam 28 adet konteyner bulunmaktadır. Dükkanlar kendi içlerinde 
iki tipe ayrılmaktadır. 16 adet 7 m² ve 12 adet 9,5 m²’lik bölümler 
halinde düzenlenmiştir. Yenileme ve boyama çalışmaları yapılarak son 
hali verilmiştir. 

Yapı güneyinde örgülü sokak ile cadde cephesinden içeri yönlendiren, 
çarşıdaki yaşamla Down Kafe yanında yer alan parktaki yaşamı 
birleştiren, doğal hava ve ışık alabilecek biçimde tasarlanmıştır. Atıl du-
rumda bulunan konteynerleri sanatsal birer mekân haline getirilen 
mimar ekibi etkili bir görsel alan yaratmıştır. İçerisinde tamamı el yapımı 
hediyelik eşyalardan, geri dönüşüm temalı ürünlere, çok özel yiyecek ve 
içecek standartlarına sahip olan çarşının 8 Mart Kadınlar Günü etkin-
likleri kapsamında açılışı yapılmıştır.
 

Sanat Çarşısı projesinin üretim aşamasında daha temiz, daha güzel ve 
daha yeşil bir kent oluştururken, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve 
daha fazla insanın bu şehre gelmesi turizm açısından bir odak noktası 
olmasını sağlamak hedeflenmiştir. 

Projeyi öne çıkaran ve özgün kılan unsurlardan bir diğeri de kullanılan 
tüm malzemelerin geri dönüşümlerden yapılmış olmasıdır. Yeniden 
değerlendirilebilme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek 
üretim ve kullanım sürecine yeniden dahil olması amacıyla atıl haldeki 
konteynırlar değerlendirip çevre temizliğinin öneminin bir kez daha vur-
gulanması; yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümde kullanılabilen ürün-
lerle ilgili farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Belediyemiz sosyal tesisleri içerisinde bulunan ve Down kafe kapsamında 
kullanılan alanın “Sanat Çarşısı” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
bir proje fikri ortaya çıkmıştır. Süreç atıl durumda ve hurdaya ayrılmış 
şekilde bulunan yük konteynerlerinin yeniden elden geçirilip temizlenip 
kullanıma kazandırılması ile devam etmiştir. Proje sürecinin koordi-
nasyonu zaman ve maliyet tespiti, aktivitelerin tanımlanması, süre tah-
minlerinin yapılması, ekip ve ekipman ihtiyaçlarının tahmini, proje pro-
gramının yapılması, risklerin tanımlanması, başvuru sahiplerinin süre-
cinin planlaması, satın alma planlaması ve tedarik planlamasını oluştur-
arak devam etmiştir. 

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020MEZİTLİ BELEDİYESİ

“SANAT ÇARŞISI”
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

Mülkiyeti: Mezitli Belediyesi Proje Ortakları: Proje ortağı bulunmamaktadır.

Ürünlerin el yapımı 
olması tasarım sonucu 
ortaya çıkması ve kişiye 

özel ürünlerin sunulması hatta bir 
çoğundan yalnızca tek bir örnek 
oluşu bu mekanı özgün kılan 
unsurlardan biridir. Bu proje ile 
resim, heykel, çiçek düzenleme, 
ev dekorasyonu, takı, doğal 
taşların işlenmesi gibi birçok 
farklı alanlardaki sanatçıların 
ürünlerinin tanıtımı ve ilgilileri ile 
buluşması hedeflenmektedir.
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getirilen mimar ekibi etkili bir görsel alan yaratmıştır. 
İçerisinde tamamı el yapımı hediyelik eşyalardan, geri 
dönüşüm temalı ürünlere, çok özel yiyecek ve içecek 
standartlarına sahip olan çarşının 8 Mart Kadınlar Günü 
etkinlikleri kapsamında açılışı yapılmıştır. 9 Mart 2020 
tarihinde açılışı gerçekleştirilen ancak kısa bir süre sonra 
pandemi nedeniyle kapanan ve 9 Mayıs tarihinde tekrar 
açılmasıyla açık havada alışveriş imkanı sağlayan çarşı, 
kapalı alışveriş merkezlerine kapanmadan sosyal mesafe 
korunarak, maske ve eldiven ile alışverişin önemine bir kez 
daha vurgu yapılmasına imkan sağlamıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Mezitli  Belediyesi  için,  Mezitli  halkının  yaşadığı  kentte  
mutlu  olması  birinci  koşuldur. Mezitli’de yaşayan 
vatandaşlarımızın yapısı ve taleplerine göre projeler 
üretmeye gayret edilmektedir. Mezitli ilçesi sınırları 
içerisinde yaşan vatandaşlarımızın ürettikleri ve tasarımını 
yaptıkları ürünleri direkt olarak halkın beğenisine sunmak 
ve farklı sanatsal ürünleri ortaya çıkaran grupların birleştiği 
bir etkileşim alanı yaratmanın yanında kentin çevre 
temizliği ve sağlığı açısından önemli olan geri dönüşüm 
malzeme kullanımını konsept olarak belirleyerek, 
çevre dostu bir çarşı oluşturmak hedeflenmiş, projeye 
dönüştürülüp uygulamaya konmuştur.

Sanat Çarşısı projesinin üretim aşamasında daha temiz, 
daha güzel ve daha yeşil bir kent oluşturulurken, ilçenin 
tanıtımına katkı sağlamak ve daha fazla insanın bu şehre 
gelmesi turizm açısından bir odak noktası olmasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Projenin tasarım aşamasından 
uygulanmaya geçişte ve sanat çarşısının açılmasından 
günümüze, Mersin’in son derece önemli bir turistik alana 
daha kavuştuğu Mezitli vatandaşları tarafından dile 
getirilmektedir. İmar uygulamasından sunulan el emeği ve 
tasarım ürünlere kadar son derece özenle hayata geçirilen 
çarşının, turizm merkezi haline gelmesi, yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı olacağı bir mekan olması için titizlikle 
çalışılmaya devam edilmektedir.

Sanat Çarşısı’nın da varlığıyla önceden yalnızca Down 
Kafe’nin bulunduğu bu merkezin sosyal ve sanatsal 
anlamda tam bir merkez haline gelmesi, daha fazla 
kişi tarafından ziyaret edilmesi ve katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilip satışının yapılması sağlanmıştır. Kura 
çekilerek oluşturulan işletme almaya hak kazanan şanslı 
28 üreticiye ek olarak tüm çalışanların iş ve isihdam sahibi 
olması önemli bir gelişmedir. Üretilen ürünlerin tüketici 
ile buluşması ve ekonomik anlamda değer üretilmesi 
elde edilen önemli sonuçlardandır. Buna ek olarak sanat 
çarşısı esnafının %90’ının kadın olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda, kadın üreticilerin ekonomik 
anlamda bağımsız olmalarının psikolojik, sosyal ve refah 
seviyesi açısından önemi aşikardır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
‘Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü temel 
dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı, 

Sağlık 2020 hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık 
Stratejileri kapsamında hazırlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli 
vizyonu; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve 
katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli’nin Dünya 
Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na girmesi üzerine 
çalışmalara başlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli vizyonumuz; 
aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı 
yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli kentinin çevre ve 
doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde  yönetiminin 
sağlanması, her alanda sağlık, çevre ve iklim dostu 
uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin 
çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır. 

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda “İhtiyaçlar” 
başlığı altında “Çevre ve doğal kaynakların korunması, 
kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir 
şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim 
dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her 
kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel 
amaçtır.” şeklinde var olan durum tespiti ve ihtiyaç analizi 
belirlenmiştir.

2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “C- Çevre Temizliği 
ve Halk Sağlığı” başlığı altında; 

Amaç (A7): “Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, 
yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların ekonomiye 
kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması” ve Hedef (H7.1): “Görüntü 
kirliliğinin, atıkların çevrede insan sağlığına zarar vermesinin 
önlenmesi ve güvenli atık toplama noktaları ve sisteminin 
oluşturulması – kolektif temizlik bilincinin oluşturulması” 
şeklinde düzenlenmiştir.

Buna ek olarak: “B- Kentsel Gelişme ve Yapılanma” başlığı 
altında; Amaç (A5): “Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için 
kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal tesislerin yapılması 
ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması” ve Hedef 
(H5.1): “Kültür ve sanat merkezlerinin yapılması, yapımı 
süren projelerin tamamlanması” şeklinde düzenlenmiş 
olup yapılması öngörülen “Faaliyet ve Projeler” bölümünde 
“Sanat Merkezi ve Sosyal Tesisi” yapılması” şeklinde 
belirtilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Konteyner satın alımı, bakım, boyama, elektrik hattı, su 
hattı ve diğer giderler: 112.000,00 TL Konteyner kapıları, 
demirleri ve çatı maliyetleri: 25.200,00 TL Çim taşı, bazalt 
ve sert zemin döşemesi: 90.000,00 TL 
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PROJENİN AMACI:

Antalya Falezler bölgesinde, sürdürülebilir olarak hava-su-toprak ve katı atık 
kirliliğini önleyerek, düzenli ve sürekli gelişen bir yaklaşımla mavi bayraklı plaj 
işletmelerini halka arz etmek.

PROJE SÜRECİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan izin ile 2016 yılından itibaren falezler 
üzerinde bulunan kaya plajlarının keşifleri yapıldı. Mevcut kötü şartların ıslahı ve 
sonrasında falez plajlarının halka arzı için düzenleme yapmak üzere izlenecek 
yol haritası netleştirildi.  TÜRÇEV, FEE ile beraber ‘Mavi Bayrak’ standartları göz 
önünde bulundurularak, 2016 yılında Manavoğlu Parkı’nda bulunan İnciraltı 
Plajı ve 2017 yılında Şirinyalı Mahallesi’nde mevcut Konserve Plajı, Mobil Halk 
Plajı, Erdal İnönü Kent Parkı’nda mevcut Dağyakası Kaya Plajı ve Yeşilbahçe 
Mahallesi’nde mevcut Erenkuş Pınarı Plajı kontrollü olarak faaliyete geçirildi. Falez 

MURATPAŞA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

FALEZ PLAJLARI

plajları faaliyete geçtikleri yıl içerisinde ‘Mavi Bayrak’ kriterlerine 

uygun görülerek bayrak almayı hak etti. Falezler üzerinde faal 

hale getirilen tüm halk plajları, hava-su-toprak ve katı atık 

kirliliğini önler halde işletilir duruma getirildi.                                             

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:

2016 yılından itibaren düzenli olarak falez plajlarında 

görevlendirilen personeller, ‘Mavi Bayrak’ kriterleri, sıfır atık, 

iş güvenliği, kalite ve hijyen eğitimlerine tabi tutuldu. 2020 

yılı Pandemi sürecinde ise falez plajlarında ek olarak bazı 

düzenlemelere gidilerek; karşılama, ağırlama ve uğurlama 

esnasında uygulanmak üzere; 

• Kullanım alanlarına uyarı levhaları (örneğin maske kullanımı, 

sosyal mesafe, su ve sabun ile el temizliği, 14 kural), 

dezenfektan stantları, fotoselli duş ve musluklar konularak 

girişlerde ateş ölçümü, maskesiz misafir alınmaması, 

kullanılan şezlong ve ortak kullanım alanlarının düzenli 

olarak dezenfekte edilmesi uygulamalarına geçildi.

• Falezlerde yer alan ekosistem ve hassas doğal alanlar 

korunarak, plajlarda tüm sıhhi olanaklar sağlanarak atık su 

sistemine bağlandı. Atıklar yerinde ayrıştırıldı. 

• Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi 

konusundaki şartlara tamamen uyularak yüzme suyu kalitesi 

standardı sağlandı.

• Can güvenliği kapsamında ilk yardım ve cankurtaran 

hizmetleri verildi.

Tüm çalışmalar ışığında; 2017 yılında 480 bin, 2018 yılında 

670 bin ve 2019 yılında 1 milyonu aşkın misafirin falezlerden 

faydalanması sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Belediyemizce; Muratpaşa için gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde 

projeler üretilmesi ve çarpık kentleşmeyi önleyerek modern 

bir kent ve kent estetiği yönünden markalaşmış Muratpaşa’ya 

ulaşılması hedeflenmekte ve de ‘Mavi Bayrak’ kriterleri gereği 

ile falezlerden denize inen platformlarla denize ulaşılabilirliği 

artırmak istenmektedir. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Eğitimler tamamen Belediye öz kaynakları ile sağlanmış olup, 

falez plajlarında devreye sokulan Belediye İktisadi İşletmeleri 

ile uygun fiyata kaliteli ve misafir memnuniyeti odaklı 

hizmet verilerek, mali olarak kendi kendine yeten işletmeler 

oluşturulmuştur.

Belediyemizce; 
Muratpaşa için gelişen 
ihtiyaçlar çerçevesinde 

projeler üretilmesi ve çarpık 
kentleşmeyi önleyerek modern 
bir kent ve kent estetiği yönünden 
markalaşmış Muratpaşa’ya 
ulaşılması hedeflenmekte ve de 
‘Mavi Bayrak’ kriterleri gereği 
ile falezlerden denize inen 
platformlarla denize ulaşılabilirliği 
artırmak istenmektedir.
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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 bilinçlenmesi sağlamak,

• Çevre sağlığını etkileyen konular hakkında halka, ilgili kurumlara, 
profesyonellere güvenilir anlaşılabilir bilgi sağlamak amaçlanmıştır.

NİLÜFER BELEDİYESİ   
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

NİLÜFER ÖLÇÜYOR! 

PROJENİN ORTAKLARI:

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.

PROJE SÜRECİ:

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  eşitsizlikler  gibi  
olumsuzluklar  toplum  için  tehdit  oluşturmaktadır. Bu  
nedenle sürdürebilir bir ekosistem ve sağlıklı kentler 
yaratmak adına tüm dünyada aksiyon planları ve 
stratejiler oluşturulmaktadır.

Kentin hava ve 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 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.

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliği oluşmadan önlenmesi 
ve azaltılmasına yönelik yöntemleri kirlilik göstergelerini 
ölçerek oluşturmak için faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca 
doğal kaynakları ve tüketilen enerjiyi verimli bir şekilde 

“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 sürdürebilir bir kent yaratma 
adına yapılan bu çalışmalar kente 
rehberlik edecek sağlıklı şehir 
profilinin oluşturulmasına katkıda 
bulunmaktadır.
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kullanılmasına yönelik projeler üretmektedir. Bu faaliyetler 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 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 Uluslarlararası Şehir Çevre  ve  Sağlık  
Kongresi  tarafından  16-20  Nisan  2018  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 sürdürebilir 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  
talepler karşılanmaktadır. Yürütülen çalışmalarla Nilüfer 
Belediyesi Türkiye’deki yerel yönetimler içerisinde EMK 
kirliliği 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  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 oluşturma 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 Bürosu’nun 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: 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 çalışmalar 
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 içme suyu tesisleri yapı kalitesinin izlenmesi.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK 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 
Belediyesi’nin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2020-
2024 Stratejik Planı’nda yer alan “Sağlık odaklı sürdürülebilir 
kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile 
kentlerin kapasitelerinin  gelişmesine katkıda bulunmak” 
vizyonunu  destekleyecek bir  proje hayata  geçirilmiştir. 
Proje Birliğin vizyonunu besleyen “Sürdürebilirlik”, “Yenilikçi” 
ve “Katılımcı” ilkeleriyle de uygunluk göstermektedir. Nilüfer 

Belediyesi çevresel sorunların üstesinden gelebilmek 
için “Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri” doğrultusunda 
kentte yaşayan bireylere yüksek standartlı bir yaşam 
sağlamak ve “Sağlıklı Kentler” yaratmak adına faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu kapsamda proje; Nilüfer Belediyesi’nin 
2020-2024 Stratejik Planı’nın “Stratejik Amaç-4: Ekolojik 
Denge” başlığı altında yer alan “H4.1. Çevre ve insan 
sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarla Nilüfer’de 
çevre bilincini ve farkındalığı arttırmak”, “H4.2. Nilüfer 
halkının ve bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını  
korumak  ve  refahını  sağlamak”,  “H4.3.  Küresel  ısınma  ve  
iklim  değişikliği  ile mücadelede farkındalığı  geliştirmek 
ve karbon emisyonunu azaltmak” ve “H4.5. Nilüfer’de 
yaşayanlara ekolojik denge içerisinde sürdürülebilir ve 
yaşanabilir daha yeşil bir çevre oluşturmak” hedeflerinin  
gerçekleşmesine  katkı  sunacak  faaliyetler  içermektedir. 
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.

“Nilüfer Ölçüyor!” projesi dünyada insanların karşı karşıya 
kaldığı ana sorunları çözmek adına belirlenen  küresel  
kalkınma  hedefleriyle  uyumluluk  göstermektedir. Bu  
kapsamda;  “11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” 
ana hedefi altında belirlenen “11.06.2030’a kadar 
hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık 
yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi 
başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması” 
ve “12. Sorumlu Üretim ve Tüketim” ana hedefi altındaki 
“12.02.2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması” stratejilerini 
desteklemektedir. Ayrıca “6. Temiz Su ve Sanitasyon” ana 
hedefi  altında  belirlenen  “06.01.2030’a  kadar  herkesin  
güvenilir  ve  erişilebilir  içme  suyuna evrensel ve eşit 
biçimde erişiminin güvence altına alınması” ve “13. İklim 
Eylemi” ana hedefi altında “13.3. İklim değişikliği azaltım, 
iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı 
konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” stratejilerine de katkı 
sağlamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje için gerekli finansman Nilüfer Belediyesi 
kaynakları tarafından karşılanmıştır. “Nilüfer Ölçüyor!” 
projesi kapsamında yapılan harcama 200.000 TL olarak 
gerçekleşmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Çevresel kirliliklerin dünyamız için yarattığı sorunların oldukça yaygın olarak 
hissedildiği, enerji  kaynaklarının hızla tükendiği  ve sorunların  çözümü  
için alternatiflerin arandığı  şu günlerde geri dönüşümün  önemi  daha  
da  artmıştır. Ülke kaynaklarının verimli olarak kullanılması  atıkların geri 
dönüşümünün  sağlanması  ile  mümkündür.  Atıkların  yeniden kullanımı; 
ham madde kaynaklarının ve ülkemizde sıkıntısı çekilen enerji kaynaklarının 
verimli kullanılmasını  sağlayacaktır. Çevresel  sorun  olan  konuların  

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

“PET ŞİŞELER BİSİKLETE 
DÖNÜŞÜYOR”

başında  ise  plastik  atıklar gelmektedir. Plastikler 
çöpe atıldığı zaman çürümeden, paslanmadan, 
çözünmeden ve biyolojik bozulmaya uğramadan 
doğada uzun süre kalabilirler. Bu plastikler su, 
toprak ve havanın kirlenmesine  neden   olmaktadır.   
Yürütülen   bu   projeyle;   plastik   şişelerin   kaynağında 
ayrıştırılarak geri dönüşüm sayesinde ekonomiye geri 
kazandırılması, bu süreçte vatandaşlarımızın   projeye 
etkin   şekilde   katılım   sağlaması   amacıyla   ödül   
verilmesi planlanmıştır. Plastiklerin kaynağında ayrı 
toplanmasıyla doğal kaynakların korunması ve enerji 
tasarrufu sağlanacak, atık miktarı azaltılarak çöp 
depolama işlemleri kolaylaştırılacak, sürdürülebilir 
çevre için farkındalık oluşturularak geri dönüşümü 
mümkün olan atıkların boşa gitmesi önlenip ilimiz ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunulması sağlanacaktır.

PROJE SÜRECİ: 

2014 yılından bugüne devam eden eğitim çalışmalarıyla 
129 okulda yaklaşık 15.200 öğrenciye Atıklar ve Sıfır 
Atık konularında geri dönüşümün önemini anlatan 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca bu süreçte 18 
kuruma 38 adet 4 bölmeli metal geri dönüşüm ünitesi, 
185 kuruma 809 adet 4 bölmeli plastik geri dönüşüm 
ünitesi verilmiştir. İlimizde pilot bölge olarak seçtiğimiz 
Altınordu ilçesinde vatandaşlarımızın da bu projeye 
destek vermesi, farkındalık oluşturmak adına 1 Mart 
2020 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın en yoğun 
kullandığı alana pet şişelerin toplanacağı kafes sistemi 
kurduk. Vatandaşlarımızın getirdiği pet şişelerden 
oluşan atıklar Belediye personelimizce tartılarak 
kafeslere konulmuş olup teslim edilen plastiğin miktarı 
tarafımızca geliştirilen bir yazılımla vatandaşlarımıza 
verdiğimiz manyetik karta yüklenmiştir.

Mart ayında 252 kg, nisan ayında 275 kg ve mayıs ayı 
itibarıyla 585 kg pet şişe toplanmış olup geri dönüşüme 
gönderilerek ekonomiye kazandırılmıştır. 30 Kasım 
2020 tarihinde bitecek olan bu projeyle en fazla plastik 
atık getiren ilk 20 kişi bisiklet ile ödüllendirilecek olup 
sonraki 100 kişiye bir defaya mahsus Belediyemiz 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkânı 
sunulacaktır. Toplanan plastik atıklardan elde edilen 
gelirle de 15 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımıza (3 
Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde) akülü engelli 
aracı hediye edilecek, sokak hayvanları için beslenme 
odakları kurularak canların mama ve suya ulaşımı 
kolaylaştırılacaktır. 1 Aralık 2020 tarihinde ödül almaya 
hak kazananlar belirlenip, 3 Aralık 2020 tarihinde 
ödül takdimi Büyükşehir Belediyemizce ilgililerine 

Ülke kaynaklarının 
verimli olarak 
kullanılması  

atıkların geri dönüşümünün  
sağlanması  ile  mümkündür.  
Atıkların  yeniden kullanımı; 
ham madde kaynaklarının ve 
ülkemizde sıkıntısı çekilen 
enerji kaynaklarının verimli 
kullanılmasını  sağlayacaktır
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yapılacaktır. Proje bitiminde süreç değerlendirilerek ilimize 
bağlı 19 ilçemizde vatandaşlarımızın daha yoğun katılım 
sağlaması adına atılması gereken adımlar tespit edilerek 
uygulamaya konulacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) yayımladığı son 
raporda tüm dünyada ortalama her insanın haftada bir 
kredi kartı büyüklüğünde, yani yaklaşık beş gram plastik 

yuttuğunu ortaya koymuştur. Raporda dünya genelinde 
insanların her yıl 1 milimetreden küçük 102 bin plastik 
parçası yuttuğu, bu miktarın yılda 250 gram plastik 
yuttuğumuz anlamına geldiği belirtilmiştir. Ağız yoluyla 
plastik alımının insan sağlığına verdiği uzun dönemli 
zararlar konusunda henüz kesin bir bilgi olmamasına 
karşın bazı araştırmalar belli bir seviyenin üzerindeki 
plastik alımı ve plastik liflerinin nefes yoluyla çekilmesinin 
solumun yollarında hafif iltihaplanmaya yol açabileceğini 
ortaya koymaktadır. Bazı plastiklerin taşıdığı kimyasalların 
ise kısırlık ve genetik mutasyon ve kanser gibi hastalıkların 
artışına yol  açabileceği  belirtilen  çalışmalarda, plastiklerin 
son yıllarda mikro boyutlardan makro boyutlara kadar 
havada, toprakta ve suda insan sağlığını tehdit edecek 
kadar biriktiği bildirilmiştir. Yediğimiz balıklar ve diğer 
besinler aracılığıyla vücudumuzda da plastik birikimi 
başlamış, plastikler insan sağlığını bir salgın gibi tehdit  
eder hale  gelmiştir. Plastik  atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması,  geri dönüşüme kazandırılması ile yukarıda 
belirtilen sağlık problemlerinin önüne geçilmesi, çevre 
kirliliğinin en aza indirilmesi, doğal kaynakların korunması, 
enerji tasarrufu ve ekonomimize makro düzeyde katkı 
sağlanması planlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

“Bilinçsiz tüketimden doğan kirliliği ve doğal kaynakları 
tüketilmiş bir ülkeyi, çocuklarımıza miras bırakamazdık. 
Sıfır Atık Projesi ile sadece atıklarımızı yönetmeyi değil, 

sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretimin 
yapılmasını da amaçlıyoruz. 2023’e kadar geri kazanım 
oranımızı, yüzde 35 seviyesine çıkaracağız.” sözü ile Sıfır 
Atık Projesi’ni başlatan Sayın Emine Erdoğan’ın sözlerine 
duyarlılık göstererek Pet Şişeler Bisiklete Dönüşüyor isimli 
projemizi hazırlamış olup ülkemizde plastik atıklara karşı 
yapılan güzel kampanyalara bir yenisini daha eklemiş 
bulunuyoruz. Plastik; insanlarda hastalıklara, hayvanların 
ve doğanın ölümüne neden olmakla birlikte bu proje 
sayesinde hem pet şişelerin toplanması hem depolanması 
hem de ayrıştırması kolaylaşacak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin bütçesi 80.000,00 TL olup tamamı Büyükşehir 
Belediyemizce karşılanmıştır.

SIRA
HARCAMA
KALEMLERİ

ADET/BİRİM 
FİYAT

TOPLAM 
MALİYET

1 BİSİKLET 20 x 750 TL 15.000 TL

2 AKÜLÜ E. ARACI 15 x 4.000 TL 60.000 TL

3
YAZILIM+ SARF 
MALZ. (YEREL)

2.500 TL 2.500 TL

4 ELEKTRONİK 2.500 TL 2.500 TL

TOPLAM 80.000 TL
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PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı; Süleymanpaşa ilçesinde başta çocuklar olmak üzere 
toplumun çevre, iklim değişikliği, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, doğal 
yaşamın korunumu, sağlıklı şehirleşme ve şehir temizliği konularında eğitim 
ve farkındalık çalışmaları ile bilinçlendirilmesidir. 

Projenin amacına ulaşabilmek için 2019 yılından itibaren ekopedagoji 
anlayışıyla çalışmalar devam etmektedir. Ekopedagoji, çevre eğitimine 
politik ve eleştirel bir bakış açısıdır (Gronemeyer 1987; Kahn 2010) ve 
temelinde doğal ekoloji (doğanın korunması), sosyal ekoloji (insanın doğaya 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE ÇEVRE 
FARKINDALIK PROJESİ

etkisi) ve bütünsel ekoloji bulunmaktadır (Kahn 2010). 
Dolayısıyla ekopedagojinin özünde doğaya, insana, 
kültüre ve çeşitliliğe saygı bulunmaktadır. 

Süleymanpaşa Belediyesi olarak çevre mühendisleri, 
çocuk gelişimcileri ve öğretmenlerin birlikte planladığı 
ve özel olarak oluşturduğu eğitim içerikleri çocuklara 
sunulmaktadır. Çocukların sadece eğitimi alıp rutin 
bilgi gibi kenara atması değil aynı zamanda geleceğin 
çevresel okuryazarları olması hedeflenmektedir. Roth’a 
(1992) göre çevre okuryazarlığı; bireyin çevre ile ilgili 
bilgilerini davranış olarak gösterebilme kapasitesidir. 
Bu tanımla birlikte Dinsinger ve Roth (1992); çevre 
okuryazarı bir birey hem geniş bir çevre bilgisine 
sahip olmalı hem de çevreye yönelik problemlerin fark 
edilmesi ve önlenmesi için çevreye yönelik inanç, görüş 
ve davranış becerilerini kullanabilmelidir.

Canlıların yaşam faaliyetleri devam ettiği sürece 
ihtiyaçların karşılanması ve bu ihtiyaçların tüketimi 
sonucu işe yaramayan “atık” malzemelerin oluşması 
kaçınılmazdır. Ortaya çıkan üretim ve tüketim atıklarının 
ne yapılması gerektiği konusu son zamanlarda 
tüm dünyanın yakından ilgilendiği hususlardandır. 
Atık maddelerinin ne yapılacağı ile ilgili çalışmalar 
sürdürülürken atık yönetimi konusu ön plana çıkmış ve 
atık yönetim hiyerarşisi oluşturulmuştur. 

Atık yönetim hiyerarşisinin başlangıç basamağından 
itibaren tüm adımlarını yerine getirmek için 
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çeşitli çalışmalar 
yürütülmektedir. “Atmazsan Batmaz” eğitimleri ile 
çocukların öğrenmeye en uygun çağlarında bu 
bilinci kazandırmak için atık yönetimi, çevre bilinci 
ve sıfır atık konuları ilköğretim çağındaki çocuklara 
anlatılmaktadır. Bu eğitimler sayesinde, çevre bilincini 
toplum nezdinde yeni uygulamalar ile yaygınlaştırıp 
sıfır atık uygulamalarını yaşam biçimi haline getirerek 
doğaya daha az iz bırakmak en büyük amacımızdır.

PROJE ORTAKLARI: 

Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü projenin uygulanmasında ve 
yaygınlaştırmasında destek olmaktadırlar.

PROJE SÜRECİ: 

Yaşam sürdüğü müddetçe atık oluşumu ve çevre kirliliği 
konularına duyulan ilgi artarak devam edecektir. Ayrıca 
atık yönetimi konusu mevzuatlar ile de desteklenmekte 

Süleymanpaşa 
ilçesinde eğitim verilen 
çocuklar büyüdükçe 

toplum tarafından görülmesi 
beklenmektedir. Geleceğin 
yetişkinleri olan bugünün 
çocuklarını çevre konusunda 
doğru eğitebilmek çevreyi 
koruyabilmek ve sağlıklı 
yaşanabilir bir dünya oluşturmak 
için son derece önemlidir. Daha 
kısa vadede çevre bilinci kazanmış 
olan çocuklar daha şimdiden 
topluma faydalı olmaktadırlar. 
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olup yenilikçi yöntemlerin seçilmesi konusunda bir eğilim 
vardır. Gerçekleştireceğimiz uygulamalar ile doğru atık 
yönetimi ve çevre bincine sahip, çevreye daha az iz bırakan 
çevreci yeni neslin yetişmesiyle proje sürdürülebilirliğini 
sağlayacaktır.

Öncelikli olarak hedef eğitim grubumuz olan ilköğretim 
öğrencilerine ulaşabilmek için Süleymanpaşa Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılmıştır. 
Okullar arasında iletişimin sağlanabilmesi için her okuldan 
ilgili bir eğitimci iletişim bilgisi alınarak eğitim programı 
yapılmıştır. Programa uygun olarak eğitimler verilmiştir. Bu 
eğitimler kapsamında 1200 öğrenciye ulaşılmıştır. Eğitim 
sonrasında tüm çocuklara broşür dağıtımı yapılmıştır 
ve okullara geri dönüşüm atıklarını toplayabilecekleri 
ekipmanlar teslim edilmiştir. 

Proje içerikleri hazırlanırken çevre mühendisleri ve 
eğitimciler bir araya gelerek çocuklara uygun hale 
getirilmesini sağlıyorlar. Çevre eğitimi içeriklerinin hem 
yeterince bilgi verici olması hem de çocukları sıkmayan bir 
sadeliğe sahip olması gerekmektedir. Hazırlanan içerikler 
ve sunumlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli 
olarak hangi okulda hangi sırayla eğitim verileceği takvime 
konmaktadır. Okuldaki çalışmalarda çocukların katılımcı 
olduğu bir yöntemle eğitimler verilmektedir.

Okullarda çevre ile farkındalık çalışmalarında;

• Çevre Kavramı

• Çevre Kirliliği ve Sonuçları

• Hava Kirliliği ve Kontrolü

• İklim Değişikliği

• Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

• Su Kirliliği ve Kontrolü

• Toprak Kirliliği ve Kontrolü

• Atık Yönetimi-Genel (tehlikeli, tehlikesiz, evsel, özel 
vb.) gibi konular başta olmak üzere birçok konu 
işlenmektedir.

Ayrıca 2019 ve 2020 yılları için ikişer bin adet broşür 
basılmıştır. Aynı şekilde çevre bilinci konulu 2 boyama ve 4 
adet hikâye kitabı basılmış ve çocuklara verilmiştir.

Tüm bunların yanında COVID-19 sürecinde farkındalığı 
artırmak amacıyla 2 adet çevre videosu çekilmiş olup diğer 
videoların çekimleri devam edecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Proje ile yapılan eğitimler içeriği zengin bilgi yönünden 
oldukça dolu dolu geçen eğitimler olmaktadır. Aynı 
şekilde eğitimlerde çocukların katılımcılığı esastır. 
Çocuklara çevre eğitimleri verilirken herhangi bir ders 
gibi kendilerine stres kaynağı oluşturabilecek bir eğitim 
olmamasına özen gösterilmiştir. Bu yüzden de eğitimler 
sonunda bu eğitimlerin sonucunu ölçmek adına herhangi 
bir sınav veya test konulmamıştır. Hatta öğrencilerde 
sınav algısı yaratabilir diye bir anket bile uygulanmamıştır. 
Çocukların çevre eğitimini kendilerine bir zorluk olarak 
görmeleri farkındalık çalışmalarında görülmek istenmeyen 
bir durumudur. Ancak eğitimler tamamlanırken sohbet 
havasında soru cevap kısmı yapılmaktadır. Çocukların 
bu bölümde cevap verme konusunda oldukça motive 
oldukları gözlenmiştir. Ayrıca eğitimlerin başında sorulan 
sorular kıyaslandığında eğitim sonrası kısa film ve çizgi 
filmler izlendikten sonra sorulara verilen cevaplar önemli 
ölçüde doğru olarak gelmektedir.   Temiz bir çevre insan 
sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Temiz bir çevre 
için ise atıkların olmadığı, atıklardan yayılımı muhtemel 
tehlikelerin oluşmadığı ortamlarda yaşamak en önemli 
hususlardır. Temizlik ve atık yönetim bilincinin oluşması 
ile daha yaşanabilir kentler elde etmek mümkündür. 

Çocuklara verilen çevre eğitimlerinin ve farkındalık 
çalışmalarının faydaları aşağıda sıralanmıştır.

Çocukların doğayla ilgili pozitif deneyim yaşamalarına 
olanak tanıyarak, doğal dünyanın ne olduğunu anlamlarına 
ve kendilerinin de kim olduğunu anlamlarına yardım eder.

Çocuğun her yönden gelişimini güçlendirir ve estetik 
gelişimi gibi gelişim alanlarını destekler. Doğa; çocukların 
ruhunu, mizacını, dimağını besler. Çocuklardaki 
bütünsellik duygusunun yerleşmesini sağlar. Ruhsal, 
fiziksel ve mental dünyanın bir arada bulunduğunun 
anlaşılmasına olanak tanır ve bu bütünsellik duygusu 
çocukların kişilik yapılarını olumlu yönde etkiler. 
Çocukların çevreye karşı farkındalıklarını, duyarlılıklarını 
ve tutumlarını geliştirmesine ek olarak yetişkinlikte de 
çocukların yurttaş olarak çevreye karşı sorumlu ve saygılı 
olmalarını sağlar. Çocukların bedensel gelişimini artırır, kas 
gelişimini destekler, sosyal duygusal uyumu ve empati 
becerisini geliştirir, öz güvenlerini ve öz kontrollerini 
yükseltir, yaratıcılık becerilerini destekler ve çocukların yeni 
kavramlar ve kelimeler öğrenmesine olanak tanır. Okul 
öncesi eğitimin kalitesini artırır, yoksulluk ve kirlememin 
olumsuz etkilerini dengeleyebilir (Ayvaz ve diğ., 1999, s. 
5-6; Gülay ve Önder, 2011, s. 67-69).

Yukarıda tespit edilmiş faydaların Süleymanpaşa ilçesinde 
eğitim verilen çocuklar büyüdükçe toplum tarafından 
görülmesi beklenmektedir. Geleceğin yetişkinleri olan 
bugünün çocuklarını çevre konusunda doğru eğitebilmek 
çevreyi koruyabilmek ve sağlıklı yaşanabilir bir dünya 
oluşturmak için son derece önemlidir. Daha kısa vadede 
çevre bilinci kazanmış olan çocuklar daha şimdiden 
topluma faydalı olmaktadırlar. Çocuklar ebeveynleri 
dahil olmak üzere yetişkinleri çevreye yaptıkları yanlış 
uygulamalar konusunda uyarmaktadırlar. Toplum 
içerisinde duyarlı vatandaşların sayısı arttıkça sağlıklı 
bir dünya, temiz bir çevre konusunda olumlu anlamda 
gelişmeler ve değişimler yaşanabilecektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın 
3. bölümü olan çevre bölümünde “Çevre bilincinin 
geliştirilmesi ve yerleştirilmesi” maddesi yer almaktadır. 
Ayrıca; Alan 5: Kentsel Yaşam. Amaç: Sağlıklı yaşam ve çevre 
kalitesini artırmak, halk sağlığını ve güvenliğini korumak. 
Hedef 5.2. Vatandaşın sağlığını korumak, destek olmak ve 
gerekli bilinçlendirmeyi yapmak maddesi yer almaktadır. 

Yapılan proje stratejik planda yer alan ifadelere katkı 
sağlamaktadır. Performans göstergeleri olarak her yıl çevre 
etkinlikleri (broşür, bez torba vb.) hedefleri belirlenmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projede 2 çevre mühendisi brüt maaşı 14.000+ şoför 
brüt maaşı 6.000 toplamda 20.000 aylık maaş gideri 
bulunmaktadır. Projenin yıllık maaş gideri 240.000 TL’dir. 

Ayrıca basım işlerine de toplamda 40.000 TL harcanmıştır. 
Proje ile ilgili olarak kiralanan bir araç yarı zamanlı 
olarak tahsis edilmiştir. Yıllık 20.000 olarak araç gideri 
yansımaktadır. 

Toplamda 300.000 TL proje bütçesi olup tamamı 
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı günümüze kadar hiçbir önlem alınmamış zirai ilaç 
ambalajlarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararın azaltılmasıdır. Bunu  
sağlamak için Süleymanpaşa ilçesi genelinde Zirai ambalaj atık yönetimi 
ve farkındalık projesi hayata geçmiştir. Değişik iklim ve toprak çeşitliliğine 
sahip olan ülkemizde buna bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün çeşitliliği 
görülmektedir. Topraklarımızda yetiştirilen ve ekonomik önemi olan birçok 
bitkinin elde edilmesinde çok çeşitli zararlılarla mücadele edilmesi gerekliliği 
bilinmektedir. Ürün kayıplarına neden olan ve verimliliği düşüren zararlılar, 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ÇEVRE KATEGORİSİ

ZİRAİ AMBALAJLARI ATMAZSAN 
BATMAZ

hastalıklar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en 
yaygın ve en pratik yöntem bitki koruma ürünlerinin 
kullanımıdır. Ürün kayıplarına neden olan hastalıklar, 
zararlılar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en 
yaygın yöntem zirai ilaç (pestisit) kullanımıdır.

Toprak yüzeyine ulaşan pestisitler tarımsal alanlara 
düşen yağmur sularıyla yeraltına süzülerek veya 
yüzeyde kalarak yüzeysel sulara kadar ulaşıp suların 
kirlenmesine neden olmaktadır. Pestisitlerin bu şekilde 
çevreyi kirletmelerinin dışında, uygulama sonrası 
pestisit ambalajlarında kalan pestisitler veya pestisit 
bulaşıklı kaplarda ciddi çevresel sorunlara neden 
olmaktadır.

Boş pestisit kapları doğru bir şekilde yönetilmediği 
takdirde bu atıklar hem insan hem de çevre 
açısından tehlikelidir. Özellikle boş pestisit kaplarının/
ambalajlarının yeniden bilinçsiz kullanımı ya da gıda ve 
su kabı olarak kullanımı çeşitli pestisit zehirlenmelerine 
neden olmaktadır. Ayrıca çevreye rastgele bırakılmış 
pestisit kapları toprakta ve su kaynaklarında kirlenmeye 
neden olmaktadır. 

Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ İlinin merkez 
ilçesidir. İlçemizde 16 merkez mahalle ve 56 kırsal 
mahalle bulunmaktadır. 

Tüm bu verilere bakıldığında pestisit kullanımının 
çok olduğu yani yönetilmesi gereken ciddi bir zirai 
ilaç ambalaj atığı olduğu aşikardır. Projemiz ile bu 
oluşan atıkların ayrı ve doğru şekilde biriktirilmesi için 
vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılarak atıkların 
ayrı toplanması için uygun imkanlar sunulmuştur. 
Ayrı toplanan atıkların kontrollü bertarafı ile zirai 
ambalajların yaratmış olduğu kirliliğin önüne geçmek 
en büyük amaçtır. 

PROJE ORTAKLARI: 

Mahalle Muhtarları, Büyükşehir Belediyesi ile 
koordinasyon sağlanmaktadır.

PROJE SÜRECİ: 

Pestisitler bayiler (parekendeciler) aracılığı ile temin 
edilmekte, çiftçiler ilacı kullandıktan sonra, boş 
pestisit kaplarını ya rastgele çevreye bırakmakta, 
bazen doğrudan yakmakta ya da değerli bir kap 
olarak düşünüyorsa evsel kullanım için işletmesine 
götürmektedir. Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan 
sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. Bu uygulamaların 

Zirai ambalajların 
çevreden uzak tutulması 
hem görüntü kirliliğine 

hem de çevresel kirliliğe engel 
olarak toplum sağlığını olumlu 
etkilemektedir. Zirai atıklar rüzgar 
ile kontrolsüz bir şekilde çevreye 
yayılabilmekte, yer altı sularına 
karışarak canlılarda oldukça çok 
sayıda sağlık sorununa sebep 
olmaktadır. Zirai ambalajların 
çevreden uzak tutulması ile 
birlikte, bu maddelerin çevreye 
vereceği zararların önüne 
geçilmesi sağlanacaktır. 
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önüne geçilebilmesi için öncelikli olarak zirai ilaç 

kullanıcıların bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Öncelikli olarak zirai ilaç kullanımının fazla olduğu 11 

mahalle ziyaret edilerek mahalle muhtarlarından kullanım 

miktarları ile ilgili bilgi alınmıştır. Sonrasında kırsal 

mahallelerde yaşayan ve tarımla uğraşmaları sebebiyle 

tarım ilacı kullanan vatandaşların yoğun olduğu noktalar 

tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler neticesinde gerekli 

ekipman ölçülerine karar verilmiştir ve Belediyemiz Fen 

İşleri Müdürlüğü ekiplerince zirai ilaç ambalaj kafesleri 

oluşturulmuştur. 

Söz konusu atıkların tehlikeli atık olarak sınıflandırılması 

sebebiyle alt zemini sızdırmaz beton olarak düşünülmüş 

ve atık biriktirme noktalarının zeminlerine sızdırmaz beton 

atılmıştır.

Sonrasında ise kafesler yerleştirilerek vatandaşların 

kullanımına sunulmuştur.  Biriken atıklar kafeslerin 

dolmasına müteakiben özel olarak tahsis edilmiş 1 araç 

ile toplanarak belediyemiz atık getirme merkezinde 

depolanmaktadır.  Belirli bir miktar olana kadar bekletildikten 

sonra (yasal süreçler göz önünde bulundurularak en fazla 6 

ay) bertarafa gönderilmektedir.

Tüm bu fiziksel çalışmalar yanında muhtarlar yardımıyla 
farkındalık çalışmaları başlatılmıştır. Pandemi sürecinde 
farkındalık çalışmaları azalsa da Süleymanpaşa Belediyesi 
zirai atıklarda sıfır atığı hedeflemektedir. Projenin bundan 
sonraki süreci  bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir 
olarak devam etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan 
her türlü ilaç ve preparatlar ve bunların üretiminde 
kullanılan her türlü maddelere pestisit denir. Pestisit, 
kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir 
ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç 
olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, 
mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki 
patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, 
balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar 
pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar 
ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle 
bazı sorunlarda yaratabilir. Aynı problemler pestisit 
kutularının içinde kalan az miktarda da olsa ilaçlar için de 
geçerlidir. İlaç kutularının içerisinde kalan atıklar doğaya 
atılan kutular sebebi ile toprak kirliliğine ve hatta özellikle 
dere kenarlarına ya da sulama kanalları yakınlarına atılanlar 

sebebiyle de sularımızı kirletmektedir. Bu kirlilik sebebiyle 
birçok canlı yaşamı tehdit altındadır.

Zirai ambalajların çevreden uzak tutulması hem görüntü 
kirliliğine hem de çevresel kirliliğe engel olarak toplum 
sağlığını olumlu etkilemektedir. Zirai atıklar rüzgar ile 
kontrolsüz bir şekilde çevreye yayılabilmekte, yer altı 
sularına karışarak canlılarda oldukça çok sayıda sağlık 
sorununa sebep olmaktadır. Zirai ambalajların çevreden 
uzak tutulması ile birlikte, bu maddelerin çevreye vereceği 
zararların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Projenin ikinci 
ayağında gereksiz ve fazla zirai ilaç kullanımının önlenmesi  
projesinin başlaması planlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planın (220-2024) 3. 
Bölümü olan çevre bölümünde 

3.1 Çevre problemi yaratan kaynakları belirleyip denetim 
altında tutma

3.2 Atıkların kaynağından azaltılması, özelliğine göre 
ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve 
geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesi hedefleri yer 
almaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:

Projenin tüm finansmanı Süleymanpaşa Belediyesi 
tarafından karşılanmaktadır. Yapılan istasyonlar 
Süleymanpaşa Belediyesi atölyelerinde imal edilmiştir.

Bir adet zirai ilaç toplama noktasında ortalama 2.000 TL 
beton 4.000 TL demir gideri olmaktadır. Diğer masraflar 
ile birlikte bir istasyonun yaklaşık 8.000 TL gideri 
bulunmaktadır.

8.000 TL x 72 mahalle= 576.000 (Toplam Proje Maliyeti)
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PROJENİN AMACI:

Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki çocuk oyun alanlarında 
olası tehlike ve acil durumların, yapay zekâ temelli hızlı yardım istasyonu 
üzerinden güvenlik merkezine bildirilmesi ve güvenlik personelince proaktif 
şekilde olaylara müdahale edilmesi neticesinde çocuk oyun alanı çevresinde 
güvenli ortam oluşturulmasını sağlayan bir akıllı şehir uygulamasıdır.

Güvenli çocuk oyun alanları ile birlikte çocukların daha sık oyun alanlarına 
getirilmesi neticesinde çocukların obezite, teknoloji bağımlılığı ve sosyal 
davranış bozukluklarından korunması ve topluma daha sağlıklı bireyler 
kazandırılması hedeflenmektedir. 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

GÜVENLİ ÇOCUK OYUN ALANLARI

PROJE SÜRECİ: 

1. Çocuk oyun alanında tehlike hisseden çocuk ve 
ebeveynlerin hızlı yardım istasyonu acil butonuna 
basarak çağrı sürecini başlatması,

2. Gelen çağrının güvenlik merkezi tarafından 
yanıtlanması, sesli ve görüntülü görüşme ile 
tehlikenin tespit edilmesi,

3. Güvenlik merkezi personeli tarafından kameralar 
kullanılarak tehlikenin teyit edilmesi,

4. Şekli ve boyutuna göre olaya müdahale edilmesi:

a. İlgili çocuk oyun alanına sesli anons,

b. Tüm parka sesli anons,

c. Güvenlik personellerinin olay mahalline 
yönlendirilmesi,

d. Ambulans, polis ve itfaiyenin olay mahalline 
yönlendirilmesi.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

• Çocuk kaçırılma ve çocuk kayıpları, 

• Çocuk istismarı, 

• Sokak hayvanlarının saldırıları, 

• Acil tıbbi vakalar (kalp krizi, düşme, çarpışma, 
bayılma vb.),

• Uyuşturucu madde, sigara, alkol kullanımı,

• Şiddet vakaları (kavga vb.),

• Park ekipmanlarına zarar verme vakalarının 
tespitinde ve önlenmesinde etkili olacaktır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Belediye öz kaynakları ile finanse edilmiştir.

Güvenli çocuk oyun 
alanları ile birlikte 
çocukların daha sık oyun 

alanlarına getirilmesi neticesinde 
çocukların obezite, teknoloji 
bağımlılığı ve sosyal davranış 
bozukluklarından korunması ve 
topluma daha sağlıklı bireyler 
kazandırılması hedeflenmektedir. 
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PROJENİN AMACI:

Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi kent dokusunun korunarak 
dönüşümünü sağlamak, yeni kent dokusuyla entegre etmek, özgün dokuya 
aykırı fonksiyon ve sağlıksız mekân oluşumlarını ortadan kaldırmak, tarihi 
yapıların restorasyonunu gerçekleştirerek kültürel mirasın sürdürülebilirliğini 
sağlamak, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve yakın 
çevrede yer alan tarihi yapıları bütüncül bir şekilde koruyarak turizme 
kazandırmak ve bunların yanı sıra sağlıklı çevre ve sağlıklı mekânlar elde 
etmektir. Proje ile hedeflenen;

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

ERZURUM KALE ÇEVRESİ KÜLTÜR YOLU 
PROJESİ (I. ETAP)

• Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi kent 
dokusunun korunarak dönüşümünü sağlamak,

• Tarihi kent merkezinin yeni kent dokusuyla 
entegrasyonunu sağlamak,

• Tarihi dokuya aykırı fonksiyon ve mekân 
oluşumlarını ortadan kaldırmak,

• Tarihi yapıların restorasyonunu sağlayarak kente ve 
topluma kazandırmak,

• Tarihi kültürel mirasın korunmasını ve 
işlevlendirilerek sürdürülebilirliğini sağlamak,

• Tarihi ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak,

• Kış turizmine alternatif üreterek kentin turizm 
çeşitliliğini artırmak,

• Palandöken dağ turizmi sayesinde kente 
gelen insanlara, konaklama imkânları sunup 
kent merkezine çekerek kent bütünün turizm 
gelirlerinden faydalanmasını sağlamak,

• Palandöken oteller bölgesine alternatif ve yardımcı 
yeni bir alt merkez oluşturmak,

• Erzurum kültürünün anlaşılması ve tanıtılmasına 
katkı sağlayacak yerel el sanatlarının üretimi ve 
satışı, yerel yemekler vb. özniteliklerin gelişimine 
katkıda bulunmak,

• Sağlıklı mekân ve çevre oluşturmak,

• Kent merkezinin uluslararası bir ticari merkez haline 
dönüştürülmesini sağlamak,

• Ekonominin canlanması ve istihdam alanlarının 
arttırılmasını sağlamak,

• Sosyal donatı alanlarının arttırılmasını sağlamaktır.

PROJE ORTAKLARI: 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi – Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı

Yapılan çalışma 
sonucunda alandaki 
köhnemiş ve 

kirlilik üreten sağlıksız doku 
temizlenerek tarihi yapılar gün 
yüzüne çıkarılarak restorasyonu 
yapılmıştır. Restorasyon sonrası 
işlevlendirme çalışmaları ile 
alanda canlılık ve ticaret yeniden 
hareketlenmiştir. Tescilli tarihi 
yapılar dışında kalan alanlar yeşil 
alan olarak değerlendirilmiş ve 
peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
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PROJE SÜRECİ: 

27.12.2012 tarihinde başlayan proje çalışmaları kapsamında 
75.100 m²’lik alanda kamulaştırma çalışmalarına 
başlanmıştır. Kamulaştırma süreci devam ederken alanda 
yer alan 17 adet tescilli kültür varlığının restorasyon 
projeleri ve peyzaj tasarım projeleri hazırlatılmış ve Koruma 
Kuruluna onaylatılmıştır. 2017 yılı sonunda kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanması ile birlikte uygulama 
çalışmalarına başlanmıştır. Çevre düzenleme ve restorasyon 
çalışmaları eş zamanlı olarak başlamış olup 2019 yılı sonu 
itibarıyla tamamlanmıştır. Alanın arkeolojik alan olması 
Müze ve Koruma Kurulu ile iş birliği içerisinde çalışılmasını 
gerektirmiş olup çalışma sürecinde alanda yapılan 
uygulamalar arkeolojik kazı ve tespitlere göre şekillenmiştir.   

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Yapılan çalışma sonucunda alandaki köhnemiş ve kirlilik 
üreten sağlıksız doku temizlenerek tarihi yapılar gün yüzüne 
çıkarılarak restorasyonu yapılmıştır. Restorasyon sonrası 
işlevlendirme çalışmaları ile alanda canlılık ve ticaret yeniden 
hareketlenmiştir. Tescilli tarihi yapılar dışında kalan alanlar 
yeşil alan olarak değerlendirilmiş ve peyzaj düzenlemesi 
yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda sağlıksız mekânların 
olduğu halk için güvenlik tehdidi oluşturan alanlar 

temizlenip düzenlenerek, halkın sosyal olarak bir araya 
gelebildiği, yeşil alanların, oturma alanlarının ve etkileşim 
alanlarının olduğu sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. 
Kirlilik üreten mekânlar yeşil alanlara ve sosyal mekânlara 
dönüştürülerek kent dokusu sağlıklı hale getirilmiştir. 
Yasaklı madde kullanımının olduğu ve toplum için güvenlik 
tehdidi oluşturan sağlıksız mekânlar halkın güvenlikle 
oturup sosyalleşebileceği mekânlara dönüştürülmüştür.

PROJE BÜTÇE VE FİNANSMANI: 

Hedeflenen bütçe 95.689.578,22 TL olup proje sonrası 
gerçekleşen bütçe 105.604.082,85 TL’dir. Proje bütçesinin 
60.124.248,71 TL’si Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma ajansı 
tarafından finanse edilmiş olup 45.479.834,14 TL’si Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmıştır. 
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PROJENİN AMACI:

Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi kent dokusunun korunarak 
dönüşümünü sağlamak, yeni kent dokusuyla entegre etmek, özgün dokuya 
aykırı fonksiyon ve mekân oluşumları ortadan kaldırarak sağlıklı mekânlar 
oluşturmak, tarihi kültürel mirasın ve somut olmayan kültürel miras 
ögelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak bunun yanı sıra  sosyoekonomik 
fayda elde ederek bölgenin ekonomik düzeyini artırmak, kış turizminin yanı 
sıra kültür turizmini de geliştirerek turizmde çeşitliliği sağlayarak altyapı 
oluşturmak. Proje ile hedeflenen;

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

MEDENİYETLER OTAĞI TARİHİ 
YAŞAM ALANI PROJESİ 

• Erzurum kentinin somut ve somut olmayan 
kültürel mirasını korumak ve ön plana çıkarmak, 
kültürel miraslarını ve tarihi dokusunu aslına 
uygun olarak koruyarak restorasyonunu yapmak, 
kent merkezindeki tarihi ve kültürel değerlerin 
yenilenerek gelecek kuşaklara aktarılması, 
Palandöken Dağı’ndaki kış turizminin kente 
çektiği nüfusun konaklama imkânları sunularak 
kent merkezine çekilmesi, Palandöken oteller 
bölgesine alternatif ve yardımcı yeni bir alt merkez 
oluşturulması, Erzurum kültürünün anlaşılması ve 
tanıtılmasına katkı sağlayacak yerel el sanatlarının 
üretimi ve satışı, yerel yemekler vb. özniteliklerin  
geliştirilmesi, kent merkezinin uluslararası bir 
ticari merkez haline dönüştürülmesini sağlayarak 
turizm sektörüne çeşitlilik kazandırmak, turist 
memnuniyetini artırmak, istihdam oranını artırmak, 
bölgesel göçü azaltmak, İnovasyona Dayalı Turizm 
Stratejisi ve Eylem Planı’nda (Erzurum, Erzincan, 
Bayburt 2012-2023)  yer alan “Bölgeden Ulusal ve 
Uluslararası Marka Ürünlerin Çıkarılması ile Sektör 
İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine altyapı oluşturmak.

• Bölgesel anlamda tarihi dokunun korunması ve 
yeniden canlandırılması ile turizm sektöründe 
gelişme sağlanması düşünülmektedir. Kalkınma 
Bakanlığının Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji’sinde 
(2014-2023) “Kış Turizmi Gelişim Koridoru ve 
Merkezlerinden” biri olarak belirlenen Erzurum 
kentinin kış turizm potansiyelini kültür turizmi ile 
destekleyerek ulusal ve uluslararası alanda turizm 
çeşitliliği ile cazibe merkezi haline getirmeye 
altyapı oluşturulmasını sağlayarak bölgesel plan 
ve hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamak, bu 
stratejik planda hedeflenen turizm hareketliliğinin 
yıl geneline yayılması, farklı bölgelere kaydırılarak 
kalış süreleri ve gelir imkânlarının genişletilmesi ve 
turizmin bölgesel ve yerel kalkınmadaki katkısının üst 
düzeye çıkarılmasına olanak sağlayacak çeşitliliğin 
sunulmasına imkân oluşturulacaktır.

Yapılan çalışma 
sonucunda alandaki 
köhnemiş ve kirlilik 

üreten sağlıksız doku temizlenerek 
tarihi yapılar gün yüzüne 
çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucunda 
sağlıksız mekânların olduğu halk 
için güvenlik tehdidi oluşturan 
alanlar temizlenip düzenlenerek, 
halkın sosyal olarak bir araya 
gelebildiği, yeşil alanların, 
oturma alanlarının ve etkileşim 
alanlarının olduğu sağlıklı bir 
çevre oluşturulmuştur.
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PROJE SÜRECİ: 

Kamulaştırma işlemleri tamamlanan alanda peyzaj 
projeleri ve yeni yapı projeleri hazırlanarak Koruma 
Kuruluna onaylatılmıştır. 2019 yılı ortasında uygulama 
çalışmalarına başlanmış olup 2020 yılı sonu itibarıyla 
bitirilmesi hedeflenmektedir. Alanın arkeolojik alan 
olması Müze ve Koruma Kurulu ile iş birliği içerisinde 
çalışmayı gerektirmiş olup çalışma sürecinde alanda 
yapılan uygulamalar arkeolojik kazı ve tespitlere göre 
şekillenmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Yapılan çalışma sonucunda alandaki köhnemiş ve 
kirlilik üreten sağlıksız doku temizlenerek tarihi yapılar 
gün yüzüne çıkarılmıştır. Peyzaj çalışması ile birlikte 
Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Projesi peyzaj 
alanı ile Yakutiye Medresesi peyzaj alanı yeşil ve yaya 
aksı ile birleştirilecektir. Çalışmalar sonucunda sağlıksız 
mekânların olduğu halk için güvenlik tehdidi oluşturan 
alanlar temizlenip düzenlenerek, halkın sosyal olarak 
bir araya gelebildiği, yeşil alanların, oturma alanlarının 
ve etkileşim alanlarının olduğu sağlıklı bir çevre 
oluşturulmuştur. Kirlilik üreten mekânlar yeşil alanlara 

ve sosyal mekânlara dönüştürülerek kent dokusu sağlıklı 
hale getirilmiştir. Yasaklı madde kullanımının olduğu ve 
toplum için güvenlik tehdidi oluşturan sağlıksız mekânlar, 
halkın güvenlikle oturup sosyalleşebileceği mekânlara 
dönüştürülmüştür.

PROJE BÜTÇE VE FİNANSMANI: 

Hedeflenen bütçe 14.764.031,30 TL olup finansman 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarından 
karşılanacaktır. 
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PROJENİN AMACI:
Sürdürülebilir kentsel çevre, kentlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak 
tasarlanmasına bağlıdır. Bu noktada hem sosyal hem çevresel açıdan kamusal 
alanların plan ve tasarımı belirleyici düzeyde önemlidir. Açık ve yeşil alanlar, kentsel 
çevre ve toplumsal açıdan yaşam kalitesine işaret etmektedir. Bu çerçevede 
kamusal alanların kolay ulaşılabilir olması, yeşil alanları ve kent mobilyalarıyla şehir 
sakinlerine rahatlık sunması, aktivite çeşitliliği yaratması gibi özelliklere hassasiyet 
göstererek kent sakinlerinin kentle, doğayla ve birbirleriyle etkileşime geçecekleri 
çok yönlü park ve rekreasyon alanlarının yapımı büyük önem kazanmaktadır. 

Peynircioğlu Deresi İzmir’in kuzeyinde yer alan Asarlık ve Büyük Çiğli derelerinin 
birleşip körfeze döküldüğü kolun uzantısıdır. Etrafı güvenlikli siteler ile çevrili bir 
alanda konumlanmış, 100.000 m² alana sahiptir. Dere çevresinde artan konut 
yoğunluğu beraberinde mevcut doğal dere kesitini betonarme trapez kesite 
dönüştürmüştür. Derenin kesiti değiştirilerek dereye eski doğal halini kazandırmak 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

HALK PARK

amaçlanmıştır. Projenin ana kararları bu doğrultuda 
oluşturulmuştur. 

Halk Park’ta toplum sağlığını etkileyen en önemli 
faktörlerden biri olan hareketsiz yaşamın önüne geçilerek, 
halkın kullanımına açık olan farklı yaş gruplarına hitap eden 
3 adet ayrı çocuk oyun alanı, 1 tanesi ileri yaş olmak üzere 2 
kondisyon alanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kentlilerin 
kendilerini ifade edebileceği kamusal alanlarının olması 
gerekliliği düşüncesinden yola çıkılarak halkın özgürce 
kendini ifade edebileceği bir ‘serbest kürsü’ ve parkta her 
kesim vatandaşın sesini duyurabileceği mekânlar ve özgür 
yazı duvarları oluşturularak, gerçek bir demokrasi platformu 
yaratılmış ve park anlayışına yeni bir bakış açısı getirilmiştir. 
Bunlara ek olarak; katılımcı yönetişim anlayışıyla, halkın talep 
ve istekleri doğrultusunda park alanı içinde film izleme 
etkinliklerinin düzenlenebileceği bir açık hava sineması 
oluşturulmuştur. 

Tasarımın ana kararlarından birini oluşturan çim piramit 
tepeler biçim kaygısı dışında informal kullanımlara (oturma, 
yaslanma, uzanma) olanak sağlamaktadır. Çevresindeki 
yüksek katlı yapı blokları ile arasında fiziksel sınır oluşturarak 
kullanıcının kendini alan çevresindeki yapılardan soyutlaması 
öngörülmüştür.

Halk Park alanı, kentin merkezinde yer aldığından kolaylıkla 
ulaşılabilen güçlü ulaşım olanakları bulunmaktadır. Kamusal 
toplu ulaşım araçlarına ait durakların (otobüs, tren, tramvay) 
yanı sıra özel araçla da kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Park, ‘yaya 
ve bisiklet yolu’nu içeren bir yeşil rota olarak kurgulanmıştır.

İzmir Halk Park’ın hazırlık sürecinde; parkta yer alacak 
donatıların halkın talep ve ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, 
projelendirme aşamasında tüm İzmirli vatandaşların 
konforunun düşünülmesi, park anlayışına yeni bir bakış açısı 
getirmesi, halkın fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri 
serbest kürsü ve yazı duvarının bulunması projenin fark 
yaratan noktaları olmaktadır.

Halk Park’ın en önemli amaçlarından biri; park alanını ikiye 
bölen, yaklaşık 1 km’lik dere hattının iki yakası arasında 
kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımını sağlamak, derenin çevre 
halkına verdiği sağlıksız çevre koşullarını, başta koku ve 
hastalık etmenlerini ortadan kaldıracak dere ıslah çalışmalarını 
gerçekleştirmektir. Bu sebeple; park yapımının yanı sıra, dere 
ve çevresini kapsayan peyzaj projesi, dere bakımına yönelik 
yapılan servis yolları da tasarlanarak uygulanmıştır.  

Tasarlanan köprülerin inişleri, yaya ulaşımı gereksinimleri 
de düşünülerek odak noktaları şeklinde meydan formuna 
kavuşturulmuştur. Her meydana geniş taç yapan Platanus 
acerifolia (çınar), Magnolia grandiflora (manolya ağacı), 
Morus kagayamae (dut ağacı), Acer negundo (akçaağaç) 
türlerinden biri dikilerek ayrı bir kimlik kazandırılmıştır.

Bu çerçevede kamusal 
alanların kolay 
ulaşılabilir olması, yeşil 

alanları ve kent mobilyalarıyla 
şehir sakinlerine rahatlık sunması, 
aktivite çeşitliliği yaratması gibi 
özelliklere hassasiyet göstererek 
kent sakinlerinin kentle, doğayla 
ve birbirleriyle etkileşime 
geçecekleri çok yönlü park ve 
rekreasyon alanlarının yapımı 
büyük önem kazanmaktadır. 

Akçaağaç, kâfur ağacı, iğde, ipek ağacı, jakaranda, defne, 
manolya, tespih ağacı, dut, sülün ağacı, akasya, melez 
ağacı, çınar, süs eriği, pırnal meşe ve saplı meşe ağacı olmak 
üzere 600’ün üzerinde ağaç dikilmiş ve aynı zamanda 
Afrika zambağı, kareks, sarı çalı papatyası, gaura, mine çalısı, 
lavanta, bodur pembe çiçekli zakkum, alev çalısı, bodur 
biberiye, lavantin ve kekik gibi çalı grubu aromatik bitkiler ile 
yeşil doku güçlendirilmiştir. 
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PROJENİN AMACI:

‘Anlat Kadıköy’ projesi, Kadıköy Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planı’nın 
hazırlık aşamasında uygulanmış, toplum katılımını destekleyen, çok paydaşlı 
ve yaratıcı bir stratejik plan hazırlama, izleme ve değerlendirme projesidir. 
Proje ile Kadıköy’de yaşayan, çalışan veya sosyalleşen tüm kesimlerin 
beklenti ve önerilerinin en geniş katılımla toplanması, Belediyenin kısıtlı 
kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
kentsel gelişmenin planlanması ile ilçenin ihtiyaçlarıyla örtüşen hizmet 
ve yatırımların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Projenin çıkış aşamasında 

KADIKÖY BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

ANLAT KADIKÖY

yapılan çağrıda OECD İyi Yaşam Endeksi’ne ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilirken; 
iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı 
bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, 
küresel amaçların yerelleştirilmesi amaçlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI:

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kent Konseyi, muhtarlıklar, 
ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek 
örgütleri, gıda kooperatifleri, akademisyenler, kültür-
sanat ve spor camiasından kişiler.

PROJE SÜRECİ:

Doğru bir katılımcı sürecin öncelikle doğru ve yeterli bir 
bilgilendirme aşamasıyla başlaması gerektiği ilkesinden 
hareket eden Kadıköy Belediyesi; kurum tarafından 
hazırlanan çeşitli raporları, geçmiş stratejik planları, 
faaliyet raporlarını ve 21 mahalleye dair demografik 
ve mekânsal verileri Anlat Kadıköy Platformu ile 
herkesin değerlendirmesine açmıştır. Site vasıtasıyla, 
bilgilendirme dışında, vatandaş beklenti ve önerileri 
de Belediyenin tüm hizmet alanlarına denk düşecek 
bir formatta dijital olarak toplanmıştır. Benzer şekilde, 
ilçede bulunan diğer kamu kurumlarının da beklenti ve 
önerileri toplanmıştır.

Ardından ise Kadıköy’ün 21 mahallesini kapsayan 10 
bölge toplantısına katılan 1.100 Kadıköylünün görüş, 
değerlendirme ve önerileri toplanmış ve Anlat Kadıköy 
Platformu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Dijital platformdan ve mahalle toplantılarından elde 
edilen veriler dışında kültür-sanat, spor, toplumsal eşitlik, 
gıda güvenliği ve kooperatifleşme, kent estetiği ve 
planlama, veterinerlik ve hayvan hakları gibi alanlarda, 
alanında uzman kişi ve kurumlarla yapılan toplantılarla 
verimli tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Aynı perspektifle, 
stratejik planlama sürecinin daha başlangıç aşamasında 
Kent Konseyiyle koordineli olarak çeşitli STK toplantıları 
yapılarak paydaş çeşitliliğinde mümkün olan en geniş 
birliktelik yakalanmaya çalışılmıştır.

Elde edilen tüm veriler ve beklentiler sentezlenerek 
stratejik plan oluşturulmuş ve planın izleme-
değerlendirme sürecinin Anlat Kadıköy Platformu 
üzerinden yapılması sağlanmıştır.

‘Anlat Kadıköy’ 
projesiyle, toplum 
katılımını destekleyen, 

özgün ve yaratıcı bir stratejik 
planlama süreci inşa edilerek, 
sağlıklı kentler ve sağlıklı 
bireyler için stratejik bir 
yaklaşım oluşturulmuştur. 
Böylelikle; sosyal, mekânsal, 
kültürel ve ekolojik gündemler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
gibi uluslararası gündemlere 
entegre edilmiş ve yüksek etki 
potansiyeline sahip, çok paydaşlı 
ve katılımcı bir süreç tasarımı 
yapılmıştır.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Sosyal, ekonomik, ekolojik ve mekânsal birçok 
değişkenin, sağlıklı bir toplum üzerinde etkili olduğu 
fikrinden hareket eden bütüncül bir bakış açısıyla 
konuya yaklaşıldığında; doğayla uyumlu daha iyi bir 
kent yaşamı için verilen çabanın, sağlık ve esenlik 
alanında olumlu sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

‘Anlat Kadıköy’ projesiyle, toplum katılımını 
destekleyen, özgün ve yaratıcı bir stratejik planlama 
süreci inşa edilerek, sağlıklı kentler ve sağlıklı 
bireyler için stratejik bir yaklaşım oluşturulmuştur. 
Böylelikle; sosyal, mekânsal, kültürel ve ekolojik 
gündemler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi 
uluslararası gündemlere entegre edilmiş ve yüksek 
etki potansiyeline sahip, çok paydaşlı ve katılımcı 
bir süreç tasarımı yapılmıştır. Birleşmiş Milletler’in 
önümüzdeki 10 yıllık süre için dikkat çektiği 17 Küresel 
Amaç, gerek anlat.kadikoy.bel.tr sitesinde gerekse 
mahalle toplantılarında Kadıköylülerle paylaşılmış 
ve bu konudaki genel yaklaşımın kurumumuz 
tarafından da benimsendiği ifade edilmiştir. İklim 
krizinden atık yönetimine, toplum sağlığından 
yenilenebilir enerjiye, hava kirliliğinden şehirlerin 
çevresel etkilerinin azaltılmasına kadar birçok alanda 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yapılan 
uyarılar dikkate alınmış ve stratejik planın bu alanlara 
dair politika üretmesi benimsenmiştir. Kamusal 
kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını ve farklı 
kesimlerin refahının geliştirilmesini hedefleyen süreç 
sonucunda, sağlık ve sağlığı destekleyen stratejik 
alanlarda çeşitli politika çerçeve metinleri ve politika 
kararları oluşturulmuştur.

Anlat Kadıköy süreci sonunda, planın sağlık ana 
hizmet alanındaki stratejik amacı, “Toplumun sağlık 
bilinci düzeyini yükseltmek ve sağlık hizmetlerine 
erişimine katkıda bulunmak” olarak tanımlanırken, 
stratejik hedefi ise “Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlıklı 
Kentler Kriterlerine uygun koruyucu, önleyici ve 
bilgilendirici toplum sağlığı hizmetleri sunmak” 
şeklinde tanımlanmış, 5 yıllık faaliyetler bu amaç ve 
hedefi gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK 
PLANDAKİ YERİ:

‘Anlat Kadıköy’ projesi, stratejik planın hazırlanma 
sürecinin ve planın izleme ve değerlendirme 
aşamalarının omurgası niteliğindedir. Proje ile 
stratejik planın toplum katılımı ayağını güçlendiren, 
kamusal çıkarları destekleyen, sosyal, kültürel, 
çevresel ve ekolojik gündemleri birleştiren, ilçenin 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yatırım programlarının 
hazırlanmasında kılavuz niteliği taşıyan yaratıcı 
bir süreç yaşanmıştır. Proje ile stratejik plandaki 
gerek “Sağlık Ana Hizmet Alanı” gerekse bu alanı 
destekleyen “Ekoloji ve Planlı Kentleşme” gibi alanlar 
kent sakinlerinin ve diğer paydaşların beklentilerini 
yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Bu anlamıyla 
projenin kentli sağlığı ve esenliği konusunda yüksek 
etki potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla 
ilişkilendirilen plan kararları, “Küreselden Yerele Ortak 
Amaçlar – Ortak Hedefler” üst başlığıyla ve “BM 
Küresel Amaçlar & OECD Daha İyi Yaşam Endeksi 
Perspektifiyle Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı” başlığıyla kamuoyuna sunulmuştur.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje bütçesi Belediyenin öz kaynaklarıyla finanse 
edilmiştir. Proje geliştirme ve uygulama süreci de 
yine Belediyenin insan kaynağı ile hayata geçirilmiştir.

Toplam Bütçe: 25.000 TL

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA
AMAÇLARI
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PROJENİN AMACI:

Projemiz, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’ndedir. Dezavantajlı 
bölgedeki çocukların yararlanması için bu mahallemizde düşünülmüştür. 
Bakımevinin amacı; doğayı bir sınıf olarak kullanmak ve açık alanları daha 
verimli kullanmaktır. Çocukları kapalı alanlardan ve teknolojik cihazlardan 
kurtarıp, doğal çevrede açık alan aktiviteleri ile sosyalleşecek anaokulu 
eğitimi almaları için projelendirilmiştir. Çocukların merak edip kendilerinin 
soru sormasına olanak sağlayan eğitim şeklini sürdürmeyi planlamaktayız. 
Bunun için öğretmenler çok önem kazanmaktadır. Çocukların hayal kurarak 

KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

DOĞA GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIMEVİ

ve oyun oynayarak öğrenmesini sağlamak yaratıcı, 
demokratik ve katılımcı bir eğitim sistemi oluşturmak 
temel ilkelerimizdir. Araştırmalara göre doğayla iç içe 
bir binada eğitim gören çocukların her konuda daha 
başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu tip mekânların 
çocuklara faydaları; büyüme ve gelişmeyi desteklemesi 
ve kritik yaşam becerilerini öğretmesidir.

PROJE SÜRECİ: 

İlk olarak eğitim sistemi belirlendi. Daha sonra buna 
uygun mekânsal ihtiyaçlar belirlendi. 100 öğrenci 
kapasiteli, 48 ve 72 ay aralığındaki çocuklar alınması 
öngörüldü. Proje alanı 4.012 m², zemin kat yapı alanı 
1.125 m², 1. kat yapı alanı 780 m², 2. kat yapı alanı 110 
m², toplam yapı kapalı alanı 2.015 m² ve toplam yapı 
açık alanı 2.887 m²’dir. İç mekânda 2 adet atölye, 5 adet 
sınıf, yemekhane, mutfak ve servis alanı, okuma alanı, 
ortak etkinlik alanı, idari bölümler, depolar, engelli 
kullanımına uygun asansörler ve tuvaletler ve çocukların 
kullanımına uygun mobilyalar projelendirilmiştir. Dış 
alan kullanımları; aktivite alanı 410 m², serbest alan 
1.240 m², serbest alan 2.260 m², serbest alan 3.110 m², 
oturma mekânı 170 m², mutfak atölyesi 110 m², çiftçi 
atölyesi 70 m², doğa atölyesi 190 m², sanat atölyeleri 
70 m², açık alan 170 m² ve cep otoparkı bulunmaktadır. 
Aktivite alanında ahşap çocuk oyun grubu, yarış parkuru 
ve sokak oyunları vardır. Serbest alan 2’de kum havuzu, 
oyun tepeleri, tırmanma duvarı ve açık hava dersliği 
vardır. Mutfak atölyesinde turşu-reçel yapımı ve yoğurt 
yapımı olacaktır.

Çiftçi atölyesinde sebze yetiştirme parselleri, meyve 
ağaçları, kompost çukurları ve organik gübre yapımı 
olacaktır. Doğa atölyesinde tıbbi ve aromatik bitkiler 
ve arboretum olacaktır. Sanat atölyelerinde müzik 
atölyesi, resim, seramik, taş boyama ve terrarium 
yapımı mevcuttur. Açık alanda amfi tiyatro, meydan 
ve açık hava dersliği bulunuyor. Yapı 2 katlı ve çatısı 
yeşil çatı olarak tasarlandı. Açık alanlar ve çatı da 
çocukların kullanımında olacaktır. Yeşil çatının bir kısmı 
eğimli bir kısmı düz olacak, düz olan tarafta çocuklar 
istedikleri bitkileri veya meyve, sebze fidanlarını 
dikip, yetiştirebilecekler. Bu yapı ekolojik yapı olarak 
düşünülecek, yağmur suyu toplanacak ve yeşil 
alanların sulanması için kullanılacaktır. Ayrıca çatısında 
güneş enerjisi panelleri kullanılacak, kendi elektriğini 
kendisi üretecektir. Bu binamız için LEED sertifikası 
standartlarına göre projelendirilecektir. LEED Çevre 
Dostu Bina Sertifikası, ekosistemi bozmadan çalışarak 
sürdürülebilirliğin temel kriterlerine uyumluluk gösteren 

Çocukları kapalı 
alanlardan ve teknolojik 
cihazlardan kurtarıp, 

doğal çevrede açık alan aktiviteleri 
ile sosyalleşecek anaokulu eğitimi 
almaları için projelendirilmiştir. 
Çocukların merak edip 
kendilerinin soru sormasına 
olanak sağlayan eğitim şeklini 
sürdürmeyi planlamaktayız. 
Bunun için öğretmenler çok önem 
kazanmaktadır. 
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yapıları ölçülebilir standartlar ile oluşturulan puanlama 
tablosu üzerinden değerlendirmektedir. Standartların 
puanlanması işi, yapıların tasarımı ve inşaatı sırasında 
istenen sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli 
olan enerji, gün ışığı, yağmur suyu akışı, aydınlatma, 
akustik gibi başlıkların modellemeleri ve raporlamaları 
sonucu yapılabilmektedir. Tartışılabilir olan ekolojik yapı 
kriterlerinin, LEED tarafından uluslararası standartlar 
yönünden değerlendirilmesi, dolayısıyla yapının 
çevre dostu olma durumunun dünya standartlarında 
kabul görmesi önemli görülmektedir. Ayrıca proje 
çözümlerinin tasarım aşamasında sunulması yapının 
tüm yaşam süreçleri olan tasarım, inşa ve işletme 
süreçlerinin bütüncül ve sağlıklı işlemesini mümkün 
kılmaktadır. Sonuçta sertifikasyon süreci, binaların 
sağlıklı, çevreci ve ekonomik olmasını sağlamaya 
yönelik tasarlanmasını sağlamaktadır. Binalar daha çok 
enerji ve su verimli, çevreyle uyumlu ve daha sağlıklı 
ve yaşanabilir tasarlanabilmektedir. Buna ek olarak 
sertifika, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, 
değerinin artmasını sağlamaktadır. Yapının yeşil yapı 
olmasıyla, yapının kendisinin de bir eğitim aracı olması 
hedeflenmektedir. Binamızın uygulama projesi bitti, 
yapımına 2020 yılında başlanacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın kendilerinin 
merak ederek, doğal açık alanlarda öğrenimlerini 
sağlaması. Doğayla iç içe öğretmenlerinin teşvikleriyle, 
açık alan aktiviteleri ve takım oyunlarıyla daha zeki ve daha 
sosyal çocukların yetişmelerini sağlamaktır. Kurumumuzda 
çevre dostu binalarımızın sayısını arttırmak ve diğer kamu 
kurumlarına örnek olunması en önemli hedefimizdir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Müdürlüğümüzün ismi Etüt Proje Müdürlüğüyken 
02/09/2019 tarihli Meclis kararıyla, Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Stratejik plandaki yeri; 
Amaç (A4). Tüm ögeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir 
toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek. Hedef 
(H4.1) Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik 
sosyal hizmet üretilmesi. Yapımı tamamlanan anaokulu 
sayısı 2020 yılında 1 adet olarak bulunmaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Belediye Bütçesi binalara verilen bir onay belgesidir. Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi tarafından geliştirilmiş olan LEED, İngilizce 
açılımında ‘Leadership in Energy and Environmental 
Design’ olarak geçmektedir. Verilmeye başlandığı 1998 
yılından beri tüm dünyada en çok kabul gören ‘Çevre 
Dostu Yapı Sertifikasyon Sistemi’dir. Sertifikasyon programı, 
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PROJENİN AMACI:

Projenin temel amacı, Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde, geçmişten bugüne 
parçacı ıslah planları üzerinden, sağlıksız bir şekilde yapılaşan Cumhuriyet, 
İnönü ve Örnekköy mahallelerinde, iklim krizine dirençli, sürdürülebilir, 
erişilebilir, yaşanabilir sağlıklı ve güvenli kent oluşturmaktır.

İnsan odaklı, dürüst, güvenilir, eşit, adil ve tarafsız hizmeti; etkin ve verimli 
kaynak kullanımını, çevre, doğa ve tarihi dokuya saygıyı ve gelecek kuşaklara 
aktarılan kent kültürünü ilke edinen Karşıyaka Belediyesi, 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda ifade edildiği üzere, yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir ve 
sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmeyi; altyapısı ve üstyapısıyla güvenli, 

KARŞIYAKA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

SAĞLIKLI DÖNÜŞÜM, DİRENÇLİ 
KARŞIYAKA

planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 
yaşanabilir bir kent oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda; yapı stoku kötü durumda olan, proje 
öncesinde yürürlükte olan imar planları ile kentsel 
sosyal ve teknik altyapı alanlarının dengeli ve sağlıklı 
gelişmesinin sağlanamadığı, günümüz modern 
şehircilik ve çağdaş planlama anlayışı ile örtüşmeyen 
Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinde, 
dirençli, sürdürülebilir, erişilebilir, yaşanabilir sağlıklı ve 
güvenli kentsel mekânın yasal altyapısını oluşturmak 
amacıyla kentsel yenilemeye yönelik imar planı 
çalışması hazırlamıştır.

PROJE ORTAKLARI: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile 
ve Çalışma Bakanlığı, Karşıyaka Kent Konseyi, BİSİKOOP 
(Bisikletliler Kooperatifi), Yaya Derneği ve Sivil Araştırma 
Derneği.

PROJE SÜRECİ: 

Projenin ilk adımı mevcut durumun saptanmasına 
ilişkin analiz çalışmalarını kapsamaktadır. Bu kapsamda 
planlama çalışmasının yürütüldüğü Karşıyaka ilçesinin 
ve daha ayrıntılı olarak proje alanının ülke ve bölge 
içindeki yeri, yönetsel, sosyal, ekonomik ve fiziki yapısı 
ve çevresel kaynakları analiz edilmiş, proje alanına 
yönelik mekânsal kullanım kararı getiren fiziki planlar 
irdelenmiş; nihai plan kararlarına altlık olacak ana 
tartışma çerçeveleri geliştirilmiştir. Vatandaşların, yaşam 
alanlarına ilişkin taleplerinin belirlenmesi amacıyla 
düzenlenen anket çalışmaları sonucunda düzenli ve 
sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, yeşil alan ve 
rekreatif tesislerinin artırılması, adil ve hakkaniyetli bir 
planlama yaklaşımı talepleri gündeme gelmiştir. 

Bu girdiler ışığında sorun tanımlarına bağlı olarak plan 
misyonu, genel ilkeler ve uygulama araçları geliştirilmiş 
ve nihai plan kararları üretilmiştir. 

Arazi kullanım kararlarının üretilmesinde bölgenin 
geçmiş plan kararları, gelişme dinamikleri, eğilimleri, 
kısıtlamaları, olanaklar ve çevre plan kararları bütünsel 
bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Topoğrafya ile 
uyumlu taşıt, bisiklet ve yaya güzergâhları oluşturularak 
birbirine bağlanmış; yeşil akslar, yaya sirkülasyonunun 
yoğun olduğu odaklar belirlenmiş; çekim merkezleri 
ve ticari akslar oluşturulmuş, hizmet etki alanları 
dikkate alınarak kurumların ihtiyacı olan altyapı alanları 
oluşturulmuştur.

Kentsel yenileme 
sürecinde doğal 
çevrenin korunması ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması 
için mevcut ağaçların korunması, 
parsel bazında ağaçlandırma 
zorunluluğu, yağmur suyu hasat 
sistemlerinin hayata geçirilmesi, 
atık yönetiminin sağlanmasına 
yönelik evsel atık ayrıştırma 
sistemlerinin oluşturulması, 
yerleşme dokusu ve binaların hava 
akımından yararlanacak şekilde 
düzenlenmesi sağlanmıştır.
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Ulaşım bağlantıları alanın çevresiyle ilişkisini kuracak 
şekilde tasarlanmıştır. Donatı alanları, konutlardan oluşan 
komşuluk gruplarının ihtiyacı dâhilinde çözülerek; bu 
komşuluk gruplarını birbirine bağlayan yeşil akslarla 
bağlantının sürekliliği sağlanmıştır.

Komşuluk birimleri düzeyinde ucuz konut üretimi, halk 
sağlığı ve iklim krizi konularında sera gazı salınımını 
azaltacak, insan sağlığını ve yaşam kalitesini artıracak, 
su kaynaklarını ve ekosistem hizmetlerin korunması ve 
geri kazanılması odaklı, sürdürülebilir ve yenilenebilir 
malzemelerin kullanılmasını teşvik eden, toplumsal eşitliği, 
çevresel adaleti, önceleyen stratejiler üretilmiştir.

Alanın mülkiyet yapısının büyük bölümü ıslah parsellerinden 
oluştuğundan İmar Affı Yasası kapsamında hak sahipliği 
bulunan vatandaşların, hak sahipliklerine konu binalarının 
bulunduğu taşınmazları satın almaları için teşvik sağlanmış, 
projenin fiilen uygulanabilirliği ve kamu yararı sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Projenin en temel özelliği ise uygulanabilir yasal dayanakları 
ile konut alanlarında toplulaştırma böylelikle zeminde sosyal 
donatı alanlarına yer ayırmaktır. Kamulaştırma sorunlarını 
çözme adıyla İmar Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler 
doğrultusunda 18. madde uygulama sınırları plan üzerinde 
belirlenmiş, planın hayata geçirilmesinde engel olabilecek 
kamulaştırma sorunları çözülmüştür.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Vatandaşların kendi hayat, sağlık ve refahını etkileyecek 
kararlara katılımı amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmada; 
Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinde açık yeşil 
alanlar ve spor kullanımları ile eğitim tesisleri gibi sosyal altyapı 
alanlarını %52 oranla yetersiz görüldüğü tespit edilmiştir.

Proje ile vatandaşların nitelikli konut beraberinde temiz, 
güvenilir fiziksel çevre hakkı gözetilmesinin yanı sıra, en 
az 15 yıldır aynı yerde yaşayanların oranının %55’inin 
olduğu bölgede, zaman içerisinde gelişen komşuluk ve 
akrabalık ilişkilerinin sosyal destek ve dayanışma ağlarının 
önemli bir kısmını oluşturduğu gözlenmiştir. Geçmişte 
bölgede yaşayanların kültürel mirası olarak gelişen sosyal 
ilişkilerin devamlılığı için benimsenen planlama yaklaşımı 
ile vatandaşların inisiyatifleri dahilinde ve iş birliği içerisinde 
konutlarını yenilemelerinin önü açmıştır. 

Rekreatif faaliyetlerin yüksek sağlık düzeyine olumlu katkılarına 
istinaden proje öncesinde 91.551 m² olarak belirlenen sosyal 
açık ve yeşil alan miktarı, proje ile 194.830 m²’ye çıkarılmış ve 
%113’lük artış sağlanmıştır.

Eğitim tesisleri için ayrılan alanlar 32.197 m²’den 52.300 
m²’ye çıkarılarak 62% artırılmış ve erişilebilirlik ilkesi gereği 
fonksiyonlar için yürüyüş mesafeleri dahilinde yer seçim 
kararları üretilmiştir. 

Bölgeye kazandırılan 3.000 m² büyüklüğünde halk eğitim 
merkezi beraberinde, 1.895 m²’den 14.980 m²’ye çıkarılarak 
%691 artırılan okul öncesi eğitim tesisleri ile vatandaşların 
mesleki beceri kazanmalarını ve kadınların iş gücüne katılımını 
kolaylaştırıcı istihdam politikaları üretilerek çeşitli temas, 
ilişki ve iletişim olanakları ile farklı kaynak ve deneyimlere 
ulaşılabilirlik sağlanmıştır.

Proje öncesinde 2.109 m² olan sağlık tesisi kullanımları, 
yine yürüyüş mesafeleri dahilinde, 6.718 m²’ye çıkarılmış 
ve %219 artarak vatandaşlar için erişilebilir, en uygun 
düzeyde halk sağlığı ve sağlık bakım hizmeti için gerekli 
mekânsal kararlar üretilmiştir.

Vatandaşların 3’te 1’inin ticari faaliyetlerin yetersizliğini 
ilettiği bölgede proje kapsamında geniş, yenilikçi ve canlı 
bir kent ekonomisini yaratacak ticari alt bölgeler, pazar 
alanları, halk eğitim merkezi, okul öncesi eğitim tesisleri 
vb. kullanım kararları getirilmiştir.

Kentsel yenileme sürecinde doğal çevrenin korunması 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması için mevcut ağaçların 
korunması, parsel bazında ağaçlandırma zorunluluğu, 
yağmur suyu hasat sistemlerinin hayata geçirilmesi, atık 
yönetiminin sağlanmasına yönelik evsel atık ayrıştırma 
sistemlerinin oluşturulması, yerleşme dokusu ve binaların 
hava akımından yararlanacak şekilde düzenlenmesi, 
buharlaşmayı artırıcı elemanların kullanımının önüne 
geçilmesi, gölgeleme elemanları ile güneşin ısıtıcı etkisinin 
azaltılması vb. uygulamalar plan notları ile güvence altına 
alınmıştır. 

Toplu taşıma kullanımı ve bisiklet, yürüyüş vb. temiz ulaşım 
modları, sürdürülebilir kentleşme kültürünün önemli 
göstergelerindendir. Bölgede yaşayan vatandaşlar, günlük 

hayatlarında %65 oranla toplu ulaşımı tercih etmekte, 
%28 oranla bisiklet yolu talep etmektedir. Proje ile 14 km 
ayrılmış bisiklet yolu belirlenmiş, yeşil akslar ile birlikte 
tasarlanan yaya yolları komşuluk üniteleri arasındaki 
bağlantıyı oluşturmuştur. Donatı alanlarına rahat, güvenli 
ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Amaç (A3): Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent 
oluşturmak. Hedef (H3.1): Planlı ve sağlıklı bir kent 
gelişiminin sağlanması. Cumhuriyet ve İnönü mahallelerine 
yönelik 1/1000 ölçekli revizyon imar planı önerisinin 
hazırlanma oranı %20, Karşıyaka ilçesi genelinde kentsel 
yenileme amacıyla 1/1000 ölçekli revizyon imar planı 
hazırlanma oranı %20’dir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Planlama çalışması için gerekli olan jeolojik ve 
analitik etütlerin giderleri Karşıyaka Belediyesi’nin öz 
kaynaklarından sağlanmıştır. İmar planı, imar uygulamaları 
İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak şekilde 
çalışılmış olup projede yer alan kurumların bütçesine yük 
bindirmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Bölgedeki kamu 
kullanımına ait taşınmazlarda gerçekleştirilecek inşaat 
faaliyetleri ilgili kurumların yetkisindedir.
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PROJENİN AMACI:

İlçenin sembolü haline gelen kiraz ile son yıllarda üreticilerin ilgisi haline 
gelen cevize gereken önemin verilmesini sağlamak, yetiştiriciliğini 
geliştirmek, tüketiciler tarafından aranılan ürünler haline getirmek, gelecek 
nesillere aktarmak, Türk ve dünya pazarlarına açılabilmektir. 

1. 2015 yılından bu yana Körfez Kaymakamlığı ve İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından koordine edilen Körfez Belediye 
Başkanlığımızca da finans desteği sağlanan Kalburcu, Naip, Şemsettin, 

KÖRFEZ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

KÖRFEZ’DE KİRAZ VE CEVİZ 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Sipahiler ve Alihocalar köylerinde uygulanmakta 
olan projeyi daha da geliştirerek Elmacık, Himmetli, 
Cumaköy ve Kutluca mahallelerini de kapsayacak 
şekilde genişletmek,

2. Daha önce tesis edilmiş olan mevcut bahçelerde 
kurumuş ve çeşitli nedenlerden dolayı çürümüş olan 
meyve fidanlarını yenileyerek sürdürülebilirliğini 
gerçekleştirmek,

3. İlçemiz tarım alanlarından kiraz ve ceviz 
yetiştiriciliğine uygun kesimlerdeki atıl tarım 
alanlarını değerlendirmek, piyasada çok iyi fiyat 
bulabilen kiraz ve ceviz yetiştiriciliğinin teşviki 
ile çiftçimizi kalkındırmak ve ilçe ekonomisinin 
gelişimine katkıda bulunmak,

4. Bitkisel üretimde önemli payı olan kiraz ve ceviz 
yetiştiriciliğine ilgi uyandırılarak, ilçemizde yeni 
istihdam olanakları sağlamak, işsiz nüfusun süreç 
boyunca tarım sektörüne kaydırılması ile işsizliği 
azaltmak köyden kente göçü tersine çevirmek ve 
kırsal alanda yaşayan halkımızın refah seviyesini 
yükseltmek,

5. Çiftçimizin ilçemizin bulunduğu konum itibarıyla 
deniz, hava, kara yolu ve demir yolu gibi geniş 
ulaşım ağlarıyla metropol şehirlerle olan bağlantı 
avantajını kullanarak, yetiştirdikleri ürünleri 
değerinde satabilmelerini sağlamak,

6. Bu ürünlerin ortaya çıkması ile bölgemizde 
ambalajlama, paketleme ve depolama tesisleri gibi 
yeni yatırımları da teşvik etmek,

7. Sanayi, turizm, ticaret, inşaat, tekstil, makine, 
otomotiv, nakliye ve lojistik gibi farklı sektörlerde 
faaliyetini sürdüren işletmecilerin dikkatini çekerek 
tarım sektörüne yönlendirmek, dolayısıyla tarımsal 
üretimi artırmaktır. 

Proje ile Kalburcu, Elmacık, Himmetli, Cuma, Naip, 
Şemsettin, Sipahiler, Kutluca, Ali Hocalar mahalleleri, 
ilçe merkezi ve Kirazlı Yalı mahallelerinde tarım arazisi 
bulunan, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce tespit 
edilen üreticilere, Körfez Belediyemiz tarafından 
sertifikalı fidan desteği sağlanarak, kapama kiraz ve 
ceviz bahçeleri tesis ettirmektir.

İlçenin sembolü haline 
gelen kiraz ile son 
yıllarda üreticilerin 

ilgisi haline gelen cevize gereken 
önemin verilmesini sağlamak, 
yetiştiriciliğini geliştirmek, 
tüketiciler tarafından aranılan 
ürünler haline getirmek, gelecek 
nesillere aktarmak, Türk ve dünya 
pazarlarına açılabilmektir. 



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

208 209

Proje sonunda tarımsal üretim yapılacak, çiftçimizin 
gelir seviyesi, yaşam kalitesi yükselecek, ilçe ve bölge 
ekonomisine katkı sağlanacaktır.

PROJE ORTAKLARI:

• Körfez Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü

• Körfez Belediyesi

• Üreticiler

PROJE SÜRECİ: 

Körfez’de Kiraz ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi 2015 yılında başlatılmıştır. Körfez Kaymakamlığı 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
koordine edilmiş ve Körfez Belediye Başkanlığımızca 
finans desteği sağlanmıştır

Körfez Belediyesi tarafından 2015 yılında 4.200 adet 
kiraz fidanı temin edilmiş, Körfez İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından dağıtılarak dikimi 
yaptırılmıştır.

Körfez Belediyesi tarafından 2016 yılında 400 adet 
kiraz fidanı temin edilmiş, Körfez İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından dağıtılarak dikimi 
yaptırılmıştır.

Körfez Belediyesi tarafından 2018 yılında 1000 adet 
kiraz fidanı ve 2500 adet ceviz fidanı temin edilmiş, 
Körfez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından dağıtılarak dikimi yaptırılmıştır.

Körfez Belediyesi tarafından 2020 yılında 1.300 adet 
ceviz fidanı ve 600 adet kiraz fidanı temin edilmiş, 
Körfez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından dağıtılarak dikimi yaptırılmıştır.

Yukarıda sayılı olan mahallelerde ; 

uygulanmakta olan projenin kapsamı genişletilerek 
Elmacık, Himmetli, Cuma ve Kutluca mahalleleri proje 
kapsamına dâhil edilmiştir.

Proje 2015 yılında başlatılmış 2020 yılına kadar 
sürdürülebilirliği devam ettirilmiş olup bundan sonraki 
yıllarda da çalışmalara devam edilecektir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Körfez Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından koordine edilen Körfez Belediye 
Başkanlığımızca finansmanı sağlanan projenin 
ilçemizde Kalburcu, Naip, Şemsettin, Sipahiler, Elmacık, 
Himmetli ve Alihocalar mahallelerini kapsamaktadır. 
2015 yılından bu yana devam etmekte olan;  “Körfez’de 
Kiraz ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında 650 dekar ceviz,260 dekar kiraz dikili alan 
tesis edilmiştir.

PROJENİN AMACI PROJENİN YILI BÜTÇESİ

Körfezde kiraz ve ceviz 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

Körfez Belediyesi tarafından 4.200 adet 
kiraz fidanı temin edilmiştir. 

2015 50.000 TL

Körfez Belediyesi tarafından 400 adet 
kiraz fidanı temin edilmiştir.

2016 6.464,00 TL

Körfez Belediyesi tarafından 1.000 adet 
kiraz ve 2.500 adet ceviz fidanı temin 
edilmiştir.

2018 58.725,00 TL

Körfez Belediyesi tarafından 1.300 adet 
ceviz ve 600 adet kiraz fidanı temin 
edilmiştir.

2020 31.673,60 TL

GENEL TOPLAM 146.862,60 TL

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK  PLANDAKİ 
YERİ: 

STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin 
oluşturulması ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılması.   

HEDEF:1.3. İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alan 
miktarını artırmak ve kullanımının sürdürülebilirliğini 
sağlamak.

Faaliyet ve Projeler:

Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fidan Dağıtımının Yapılması

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
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PROJENİN AMACI:

Menteşe ilçemiz, tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal güzellikleri yönünden 
zengin bir yapıya sahiptir. Kentlimize sağlıklı bir çevre oluşturmak, yaşam 
kalitesini artırmak, bununla birlikte kültürel mirasımızı korumak ve ilçemizin 
kültür turizmi alanında  önemli bir pay alması için tarihi kent dokusunda 
yenilemeler, restorasyonlar ve sosyal donatı alanları yapmaya devam 
ediyoruz.

MENTEŞE BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

KURŞUNLU CAMİ ÖNÜ VE İNSAN HAKLARI 
PARKI PEYZAJ VE MEYDAN DÜZENLEME 
PROJESİ

Meydanlar, kentlerimizin kimliğini ve kişiliğini ortaya 
koyan ve birçok işlevin gerçekleştiği ortak alanlardır. 
Kentsel sit alanında II. bölgede yer alan projemiz, eski 
kervan yolu üzerinde yer  alan  tarihi  Arasta  Çarşısı  ile  
onu  bağlayan  İnsan  Hakları  Parkı  ve  kentin  en  eski 
camilerinden  biri  olan  Kurşunlu  Cami  önünde  yer  
alan  meydan  ve  peyzaj  düzenleme projesidir.

Kurşunlu  Cami,  şehrin  en  eski  camilerindendir.1493’te  
Esseyyit  Şucaaddin  tarafından yaptırılmıştır. Diğer 
camilerden ayıran en önemli özelliği çatısının 
kurşun kaplı olmasıdır. Cami önündeki meydan, 
1800’lü  yıllardan  beri  tarihi  kent  dokusu  içerisinde  
toplanma  alanı, Sümerbank binası ve otopark alanı 
olarak da kullanılmıştır.

Kentsel  sit  alanında  merkezi  konumda  olduğu  
için  sunduğumuz  2  alanın,  yoğun  kent dokusunun 
içerisinde sirkülasyonunun olması,  kültür  turizmi 
rotası üzerinde yer  alması, turizm ve ticari aksın 
yoğun olduğu Arasta bölgesi, Zahire Pazarı’nı da içine 
alarak; özellikle kıyı kesimlerinde mevcut olan turizm 
potansiyelini Menteşe ilçe merkezine çekerek cazibe 
merkezi   haline   getirilmesi,   ilçede   geçirdikleri   
sürenin   arttırılması,   en   az   1   gece konaklamasının 
sağlanması ve kentlimizin ihtiyacına cevap veren ve 
yerel esnafa ekonomik hareketlilik kazandırılması 
proje amacımızdır.

PROJE SÜRECİ:

Meydan, tarihi kent merkezinde olması sebebi ile 
çok yoğun bir sirkülasyona sahiptir. Hem yaya hem 
cenaze yakınlarının toplanma alanı, her türlü sosyal 
ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı çok  amaçlı bir  alan 
niteliğini taşıyan  önemli bir  meydandır.  Etrafında 
meydanı besleyen tescilli yapılarımız yer almaktadır. 
Kurşunlu Cami önünde yer alan meydan, cami 
çevresi ile beraber bir bütün halinde düşünülerek, 
kent kimliğini ve kültürel dokuya uygun bir şekilde 
kentsel tasarım projesi niteliğinde projelendirilmesi 
yapılmıştır.

“Kurşunlu  Cami  Önü  ve  İnsan  Hakları  Parkı  Peyzaj  ve  
Meydan  Düzenlenmesi  Projesi” Menteşe Belediyesi 
Başkanlığı Etüd ve Proje Müdürlüğünce 2019 yılında 
kendi öz imkânları ile hazırlanmıştır.

Cami  önünde  yer  alan  meydan  alanında,  
engelli  rampası, kılavuz  izler, oturma  grupları, 
sundurmalar,  aydınlatma  elemanları,  lostra  ünitesi,  
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İNSAN HAKLARI PARKI 
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PROJENİN AMACI:

Menteşe İlçemiz, Tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Kentlimize sağlıklı bir çevre oluşturmak,
yaşam kalitesini arttırmak bununla birlikte kültürel mirasımızı korumak ve kültür turizmi alanında önemli bir pay alması için tarihi kent doku
sunda yenilemeler,restorasyonlar, ve sosyal donatı alanları yapmaya devam ediyoruz. Meydanlar, kentlerimizin kimliğini ve kişiliğini ortaya 
koyan ve birçok işlevin gerçekleştiği ortak alanlardır. Kentsel Sit Alanında II. Bölgede yer alan projemiz, eski kervan yolu üzerinde yer alan
Tarihi Arasta çarşısı ile onu bağlayan İnsan Hakları Parkı ve Kentin en eski camilerinden biri olan Kurşunlu Cami önünde yer alan meydan 
ve peyzaj düzenleme projesidir.Kentsel Sit Alanında merkezi konumda olduğu için sunduğumuz 2 alanın, yoğun kent dokusunun içerisinde 
sirkülasyonunun olması kültür turizmi rotası üzerinde yer alması, turizm ve ticari aksın yoğun olduğu Arasta bölgesi, Zahire Pazarını da içine
alarak özellikle kıyı kesimlerinde mevcutolan turizm potansiyelini Menteşe İlçe merkezine çekerek cazibe merkezi haline getirilmesi, ilçede
geçirdikleri sürenin arttırılması, en az 1 gece konaklamasının sağlanması ve kentlimizin ihtiyacına cevap veren ve yerel esnafa ekonomik 
hareketlilik kazandırılması proje amacımızdır.
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Proje Uygulama Bütçesi: 1.398.000,40TL dir. 
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Kentlimize sağlıklı 
bir çevre oluşturmak, 
yaşam kalitesini 

artırmak, bununla birlikte 
kültürel mirasımızı korumak ve 
ilçemizin kültür turizmi alanında  
önemli bir pay alması için tarihi 
kent dokusunda yenilemeler, 
restorasyonlar ve sosyal donatı 
alanları yapmaya devam ediyoruz.
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çöp  kovaları,  araba  engelleyici  ışıklı dubalar vb. Sokak 
mobilyaları kullanılacaktır. Meydanı ortalayan kuru havuz 
bulunmaktadır. 1085 m²’lik bir alana sahiptir.

Üst tarafında yer alan İnsan Hakları Parkı’na yapılacak 
uygulama alanı 1.540 m²’dir. Bu alanda da sundurmalar, 
oturma grupları ve yeşil alanlar bulunmaktadır.

Kurşunlu Cami önü ve Arasta bölgesi arasında kalan 
İnsan Hakları Parkı, peyzaj ve meydan düzenleme  
projesinde,  zemin  kaplaması  olarak  yöresel  taşımız  
olan  traverten  kaplama (40x40x5) ve traverten göbek taşı 
motifi kullanılacaktır. Sundurmalar, kutu profil üzeri ahşap 

kaplama  ve  kirişten  oluşmaktadır.  Üzerine  kumlu  beyaz  
polikarbon  kaplama  yapılarak vatandaşın güneşten ve 
yağmurdan korunması sağlanacak, üzerine bitkilendirme 
(sarmaşık) yapılacaktır.

Her iki alanda kullanılan malzemeler bir bütünlük 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 
projemiz onaylanmış ve uygulamasına başlanmıştır.

Uygulamanın denetimi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Projemizdeki iki alanın uygulaması tamamlandıktan 
sonra;

• Kentin   ve   kentlimizin   yaşam   kalitesini   artırarak   
sağlıklı   bir   çevre   oluşturmak   ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması,

• Yerli ve yabancı turistlerin Menteşe ilçe merkezinde 
daha fazla zaman geçirmesi, mevcut otellerde en az 1 
gece konaklamasının sağlanması,

• İlçemizde turizm sektörünün hareketlenip 
çeşitlenmesi, turizm gelirlerinin artırılması ile  Ülke 
ekonomisinin büyümesine doğrudan destek 
sağlanması,

• İlçe merkezindeki eski ticaret bölgesi olan Tarihi 
Arasta Çarşısı’nda yaşayan yerli esnafa da ekonomik 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Proje alanının merkezi konumda yer alması, 2023 Turizm 
Stratejisi’nde de belirtildiği gibi Menteşe  ilçesi  gibi  merkez  
ilçelerin  mevcut  potansiyellerini  kullanamamasından  
dolayı bölgenin   bir   kültür   turizm   odağı   olması,   ilçede   
bulunan   tüm   işletmeleri   doğrudan etkileyecektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Projemiz, kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak 
çevresel ve kırsal gelişimi sağlamak amacının içerisinde, 
2024 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini artırmak üzere 
kamusal alan ve sosyal, kültürel etkinlik yapılabilecek 
mekânlara yönelik proje ve düzenlemeler yapmaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje Uygulama Bütçesi: 1.398.000,40 TL’dir.

Finansman: Projeler Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü-
müzce hazırlanmış olup, herhangi bir proje maliyeti bu-
lunmamaktadır.

Uygulama maliyeti, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığından %90 hibe alınarak 
sağlanacaktır. Uygulama çalışmalarına başlanmış ve 2020 
yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
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PROJENİN AMACI:

‘Çocuk Hobi Bahçesi ve Ekoloji Eğitimi Atölyesi’ projesi kapsamında;

• Sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil edecek yerleşim yeri oluşturularak 
sürdürülebilir tarım eğitimi verilecek bir eğitim-öğretim merkezi kurmak,

• Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik; ekolojik 
döngüye tanık olmak, besinleri tanımak, doğru gıdaya ulaşmak ve 
beslenme bilinci sağlamak, çıplak ayak ile toprakla buluşmak ve doğada 
vakit geçirme fırsatı verebilmek,

MEZİTLİ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

ÇOCUK HOBİ BAHÇESİ VE EKOLOJİ 
EĞİTİMİ ATÖLYESİ

• Eğitimi teşvik eden çocuk dostu bir çevre 
oluşturarak çocuklara; yeni beceri, yetenek, akıl, 
keşif, iş birliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı 
öğretme gibi yetiler kazandırarak çocuk gelişimine 
ve okul başarısına katkı sağlamak,

• Ekolojik planlama yöntemlerini ortaya koymak ve 
doğayı deneyimleyebilmek için bir yaşam alanı 
oluşturmak,

• Kullanılan yöntem ve uygulanan yapı malzemeleri 
ile (konteyner, geri dönüşüm malzemeleri vb.) bir 
model oluşturularak imar ve mimari kültüre katkıda 
bulunmak,

• Kent insanına agro turizm adı verilen tarım 
turizmini sağlayacak yeni mekânlar oluşturulması 
amaçlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI:

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mezitli İlçe Tarım 
Müdürlüğü.

PROJE SÜRECİ:

Çocuk Hobi Bahçesi 10.01.2020 tarihinde yapımı, 
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
başlanmıştır ve proje yapımı devam etmektedir.

Üretim Alanları:

2023 Vizyon Belgesi kapsamında vurgu yapılan 
atölyeler kapsamında öğrencilerin dinlenebilme, bitki 
ve canlıların büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, 
bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını 
geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve 
ekolojik çevrenin korunmasına dair etkinliklerin 
gerçekleştirilmesine ilişkin tarımsal faaliyetler (ekolojik 
ve iyi tarım), süs bitkileri yetiş- tiriciliği ve peyzaj 
uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının 
amaçlandığı, 96 m2 özel tasarlanmış konteynerlerden 
oluşan ‘Ekolojik Eğitim Atölyesi’ yer almaktadır.

Alanda yaklaşık 900 m² alandan oluşan lavanta tarlası 
görsel bir zenginlik oluşturarak kent sakinlerine agro 
turizm fırsatı sağlayacaktır. 

Çocuk hobi bahçesini kullanacak olan sınıflar için 
bahçe ekipmanları ve malzemelerini bırakabilecekleri 
kent dokusuna uygun geri dönüşümden oluşan 
konteynerler tasarlanarak oda tipi olarak kullanıma 
sunulmuştur.

Çocuk Hobi Bahçesi ve Ekoloji Eğitimi Atölyesi’ projesi kapsamında;

• Sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil edecek yerleşim yeri oluşturular-
ak sürdürülebilir tarım eğitimi verilecek bir eğitim-öğretim merkezi 
kurmak,
• Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik; ekolojik 
döngüye tanık olmak, besinleri tanımak, doğru gıdaya ulaşmak ve 
beslenme bilinci sağlamak, çıplak ayak ile toprakla buluşmak ve doğada 
vakit geçirme fırsatı verebilmek,
• Eğitimi teşvik eden çocuk dostu bir çevre oluşturarak çocuklara; yeni 
beceri, yetenek, akıl, keşif, iş birliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı 
öğretme gibi yetiler kazandırarak çocuk gelişimine ve okul başarısına 
katkı sağlamak,
• Ekolojik planlama yöntemlerini ortaya koymak ve doğayı deney-
imleyebilmek için bir yaşam alanı oluşturmak,
• Kullanılan yöntem ve uygulanan yapı malzemeleri ile (konteyner, geri 
dönüşüm malzemeleri vb.) bir model oluşturularak imar ve mimari 
kültüre katkıda bulunmak, 
• Kent insanına agro turizm adı verilen tarım turizmini sağlayacak yeni 
mekânlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Çocuk Hobi Bahçesi 10.01.2020 tarihinde yapımı, Belediyemiz Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlanmış ve proje yapımı devam etme-
ktedir.

2023 Vizyon Belgesi kapsamında vurgu yapılan atölyeler kapsamında 
öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve canlıların büyüme süreçlerini gö-
zlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını 
geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve ekolojik çevrenin korun-
masına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin tarımsal faaliyetler, (e-
kolojik ve iyi tarım) süs bitkileri yetiştiriciliği ve peyzaj uygulama alanların-
da becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı, 96 metrekarelik özel tasar-
lanmış konteynırlardan oluşan Ekolojik Eğitim Atölyesi yer almaktadır. 

Alanda yaklaşık 900 m2 alandan oluşan lavanta tarlası görsel bir ze-
nginlik oluşturarak kent sakinlerine agro turizm fırsatı sağlayacaktır.

Çocuk hobi bahçesini kullanacak olan sınıflar için bahçe ekipmanları ve 
malzemelerini bırakabilecekleri kent dokusuna uygun geri dönüşümden 
oluşan konteynırlar tasarlanarak oda tipi olarak kullanıma sunulmuştur.
Alan içerisinde bitki atıkları ve üretim atıkları bertarafına yönelik mini 
kompost alanı bulunmaktadır. Üretim aşamalarında gübre niteliğinde 
kullanılacaktır.
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SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI KATEGORİSİ

Mülkiyeti: Mezitli Belediyesi Proje Ortakları: Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mezitli İlçe Tarım Müdürlüğü.

Projenin kapsamında 
oluşturulan Çocuk 
Hobi Bahçesi, Mezitli 

ilçesi ölçeği olmak üzere birçok 
kente bu konuda fikir, model 
ve örnek bir çalışma şeklinde 
sunulacağı düşünülmektedir. 
Bu proje ile geleneksel tarım 
şeklinin sürdürülmesi, kültür ve 
geleneklerin, insanın toprağa olan 
bağının değerlerinin geleneksel 
zanaat ve becerilerinin korunarak 
devamı sağlandığı zaman 
gelecek kuşaklara aktarıldığında 
gün geçtikçe daha fazla önem 
kazanacaktır.
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Alan içerisinde bitki atıkları ve üretim atıkları bertarafına 
yönelik mini kompost alanı bulunmaktadır. Üretim 
aşamalarında gübre niteliğinde kullanılacaktır.

Eğitim Alanları:

İlçe Milli Eğitim ve İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde 
ana sınıfı ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara ders 
programlarına uygun belirli günlerde belirli sayıdaki 
öğrencilere öğretmenler ve alanında uzman eğiticiler 
tarafından tüm yenilikçi tarımsal faaliyetler ve doğa sevgisi 
konularında seminerler düzenlenerek aktif katılımlar 
sağlanacaktır.

Doğa ve ekolojik yaşam hakkında animasyonlu görseller 
ve yaş grubuna uygun çizgi filmler hazırlanarak, ilgilerinin 
canlı kalması sağlanacaktır.

Yapılan seminerler sonunda çocukların öğrendiklerini 
yaşıtlarıyla ve ebeveynleri ile paylaşmalarını teşvik etmek 
amaçlı öğrencilere sertifikalandırma ya da uzman kimlik 
kartları verilecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Bu proje ile atık yönetiminin ekolojik planlama ilkeleri 
çerçevesinde kaynakların akılcı kullanımı ve çevre 
kirliliğinin önlenmesi sağlanmıştır. Çocukların tarım 
ve gıda konusunda eğitim almaları, besinleri ve onları 
nasıl tüketecekleri konusunda edindikleri bilgi ve 
deneyimleriyle doğru beslenme alışkanlığı kazanmaktadır. 
Çocuklarla birlikte düzenlenen eğlenceli aktiviteler ile 
üretim ve tasarruf konusunda şehrin öncüleri seçilerek 
teşvik sağlanmaktadır. Bu sayede çocukları internet 
ortamından bir nebze ayırarak, yeni beceriler yetenekler 
katarak psikolojik olarak da katkı sunulmaktadır.

Projenin kapsamında oluşturulan Çocuk Hobi Bahçesi, 
Mezitli ilçesi ölçeği olmak üzere birçok kente bu konuda 
fikir, model ve örnek bir çalışma şeklinde sunulacağı 
düşünülmektedir. Bu proje ile geleneksel tarım şeklinin 
sürdürülmesi, kültür ve geleneklerin, insanın toprağa olan 
bağının değerlerinin geleneksel zanaat ve becerilerinin 
korunarak devamı sağlandığı zaman gelecek kuşaklara 
aktarıldığında gün geçtikçe daha fazla önem kazanacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
‘Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü temel 
dökümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı 
Sağlık 2020 Hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık 
Stratejileri kapsamında hazırlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli 
vizyonu; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve 
katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli’nin Dünya 
Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na girmesi üzerine 
çalışmalara başlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli vizyonumuz; 
aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı 
yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli kentinin çevre ve 
doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin 
sağlanması, her alanda sağlık, çevre ve iklim dostu 
uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin 
çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda “İhtiyaçlar” 
başlığı altında “Çevre ve doğal kaynakların korunması, 
kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir 
şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim 
dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her 
kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel 
amaçtır.” şeklinde var olan durum tespiti ve ihtiyaç analizi 
belirlenmiştir.

2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “C- Çevre Temizliği 
ve Halk Sağlığı” başlığı altında, Amaç (A7): “Temizlik hizmet 
kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların 
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk 
sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması” ve Hedef (H7.1): 
“Görüntü kirliliğinin, atıkların çevrede insan sağlığına zarar 
vermesinin önlenmesi ve güvenli atık toplama noktaları 
ve sisteminin oluşturulması – kolektif temizlik bilincinin 
oluşturulması” şeklinde düzenlenmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje bütçesi 135.000 TL olup Mezitli Belediyesi tarafından 
finanse edilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Mersin ili Mezitli ilçesinde, 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
sonuçlarına göre 204.240 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusa ek olarak yaklaşık 
26.000 kayıtlı; bir o kadar da kayıtsız göçmen dahil olmak üzere yaklaşık 
60.000 göçmen yaşamaktadır. Mezitli Belediyesi için Mezitli halkının yaşadığı 
kentte mutlu olmaları birinci koşuldur. Mezitli’de yaşayan vatandaşların 
demografik yapısı ve taleplerine göre projeler üretmeye gayret edilmektedir. 
Belediye tarafından düzenlenen faaliyetlerin ortak hedefi toplumsal yaşam 
için son derece önemli olan becerilerin ve yeterliklerin gelişmesine olanak 
sağlamaktır. Bu faaliyetlerin yapıldığı, hizmet ve etkinlik merkezlerindeki 
fiziksel yapının ‘erişilebilir’ olması gerekmektedir.

MEZİTLİ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

ENGELSİZ BELEDİYE HİZMET BİNASI

Erişilebilir bina ve hizmet sunmak amacıyla yapımı 
Eylül 2018 tarihinde tamamlanan, Engelsiz Belediye 
Hizmet Binası’na ilçemizden ve bağlantılı olarak 
il merkezinden gün içerisinde yüzlerce vatandaş 
işlemlerini yapmak üzere ulaşmaktadır. Fiziksel engeli 
bulunan bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde 
yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan 
kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında önem 
teşkil etmektedir. Bu kapsamda amacımız, ‘Herkes 
için eşit erişim’ ilkesidir. Engelli vatandaşlarımızın 
ve personelimizin yardım gereksinimi olmadan 
ulaşmasını, toplum içerisinde hiçbir şekilde 
ayrışmadan hizmet almasını ve işlemlerini kolayca 
yapmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede 
dezavantajın hissedilmediği engelsiz bir yapıyla ve 
eşit bir şekilde hizmet sağlanacaktır.

13.500 m² alana yayılan Engelsiz Belediye Hizmet 
Binası’nda yeni teknolojilerin kullanımı ile hizmet 
üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal 
refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve 
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Enerji kaynaklarının 
verimli olarak değerlendirilmesi ile kullanıcılar 
tarafından alınan önlemler sonucunda harcanan enerji 
miktarında azalma sağlanması amaçlanmaktadır. 

PROJE SÜRECİ:

Yapımı 2018’de tamamlanan Engelsiz Belediye 
Hizmet Binası projesi, Mersin ili Mezitli ilçesi Atatürk 
Mahallesi ve Yeni Mahalle’nin birleşme noktasında 
yer almaktadır. Mezitli’nin ileriki tarihlerde öngörülen 
nüfusu dikkate alınarak planlanmıştır. Projenin mimari 
tasarımı İki Artı Bir Mimarlık isimli firmadan hizmet 
alımı şeklinde sağlanmıştır.

Halkın direkt ulaşabileceği bir konumda olup, 
gelecekte kent meydanı ile bütünlük oluşturacak 
şekilde planlanmıştır. Yapılması planlanan Kent 
Meydanı tasarımında, çözümlenecek tüm ögelerin 
(otopark, açık alan gibi) tamamı engelliler için 
erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bina ve açık 
alan olmak üzere iki tasarım ögesinin, bütünlük 
oluşturacağı ve erişilebilir alanların sayısının artacağı 
düşünülmektedir.

Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda Belediyenin 
tüm birimleri aynı çatı altında olacak şekilde 
planlanmıştır. Akıllı bina teknolojileri (aydınlatma 
ve iklimlendirme) sulu ve gazlı yangın söndürme 
sistemleri dahil edilmiştir. Kent halkının, hizmet 
binasına engelsiz bir şekilde ulaşmaları için gereken 

Mezitli kentinde yapılan 
çalışmalar; tüm engel 
tiplerine göre çeşitlenen 

(ortopedik, görme, işitme gibi) 
vatandaşlarımızın engelli olmayan 
vatandaşlarımızdan fiziksel, 
sosyal, kültürel ya da ekonomik 
anlamda soyutlanmasını ve 
dezavantajlı duruma düşmesini 
önlemek amacıyla yapılmaktadır.
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tüm ayrıntılar planlanmıştır. Örneğin; bodrum dahil 5 
katlı yapının tüm girişleri engelliler için erişebilirdir. Bina 
koridorları, başkanlık makamı ve özel kalem bölümü 
de dahil olmak üzere tüm mahaller kolayca ulaşılabilir 
durumdadır. Toplamda 4 sesli uyarı sistemli engelli 
asansörü ve 6 engelli tuvaleti bulunmaktadır. Bodrum 
katta 5 araçlık engelli otoparkı engelli kullanımına uygun 
bir şekilde projelendirilmiştir.

Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binası Teknik Bilgileri: Kat 
sayısı: B+Z+3

Bina Yüksekliği: 16,8 m  

Yapı Yüksekliği: 20,7 m

Meclis Salonu: 252 m² olup 2. katta bulunmaktadır. 

Kafeterya: 180 m² olup 1. katta bulunmaktadır. 

Arşiv: 411 m² olup bodrum katta bulunmaktadır.

Kapalı Otopark: 5’i engelli araç parkı olmak üzere toplam 15 
araçlık park yeri mevcuttur. Toplam 923 m² olup bodrum 
katta bulunmaktadır. 48 bisiklet park yeri bulunmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Mezitli Belediyesi, vatandaşların en iyi şekilde hizmet 
alabilmesi ve çalışanların işlemlerinin kolaylaşması 
açısından her ayrıntının düşünüldüğü her katta oluşturulan 
teras bahçeleri ile kent içerisinde nefes alacak alanlara 
sahip ekolojik ve çevre dostu olarak tasarlanan Mezitli 
Belediyesi Ana Hizmet Binası’na sahiptir.

Mezitli kentinde yapılan çalışmalar; tüm engel tiplerine göre 
çeşitlenen (ortopedik, görme, işitme gibi) vatandaşlarımızın 
engelli olmayan vatandaşlarımızdan fiziksel, sosyal, kültürel 
ya da ekonomik anlamda soyutlanmasını ve dezavantajlı 
duruma düşmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu 
kapsamda ‘Engelsiz Belediye Hizmet Binası’ inşa edilerek 
tüm engeller ortadan kaldırılmış ve engelsiz bir yapı elde 
edilmiştir. Yapının tasarımı ile başlayan sürecin başından 
itibaren mekan tasarımları ve uygulamalarında kent 
halkının ve çalışanların memnuniyeti esas alınmıştır. 
Tüm vatandaşlar ve dezavantajlı gruplar için erişilebilir 
olması öncelikli olarak planlanmıştır. Mezitli kentinin tüm 
bireylerinin Belediye Ana Hizmet Binası’na erişimi, talepleri 
ve şikayetleri doğrultusunda kenti ilgilendiren konularda 
karar alma süreçlerine bizzat katılımı sağlanmıştır. Bu 
sayede Mezitli için kentlilik kimliği ve bilincinin güçlenmesi 
sağlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
‘Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü 
temel dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel 
dökümanı Sağlık 2020 hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Sağlık Stratejileri kapsamında hazırlanmıştır. 
Sağlıklı Kent Mezitli vizyonu; aktif birey, kapsayıcı toplum, 
yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. 
Mezitli’nin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na 
girmesi üzere çalışmalara başlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli 

vizyonumuz; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir 
çevre ve katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli 
kentinin çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin 
iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde 
yönetiminin sağlanması, her alanda sağlık, çevre ve iklim 
dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her 
kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel 
amaçtır.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda “2.2.6. Bilgi 
ve Teknolojik Kaynaklar” başlığı altında “Mezitli Belediyesi 
hizmet binaları; 21. yüzyıla yakışır teknolojik ve bilişim 
uygulamaları ile donatılmıştır. Modern hizmet binamız ile 
çağdaş, engelsiz, erişilebilir, şeffaf, sosyal ve doğa dostu 
yapılaşmalara adım atılmıştır.” ibaresi yer almaktadır. Tüm 
çalışmalar sonucunda; kurum içinde tüm kullanıcılar 
(vatandaşlar ve personeller) ile sosyal, fiziksel ya da 
psikolojik anlamda bir bariyer olmaksızın sağlıklı ve etkin 
iletişim sağlanmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin toplam bütçesi 15.350.000,00 TL olup Mezitli 
Belediyesi tarafından karşılanmıştır.



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

222 223

PROJENİN AMACI:

• “Her canlının yaşama hakkına saygı” ilkesinden hareketle en az insanlar 
kadar hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.  

• Köpek ve kediler için kurulan egzersiz parkurlarıyla minik dostlarımızın 
eğitim süreçlerine destek olmak, rekreasyon alanında aynı zamanda 
eğitimlerine de katkı sağlamak. 

• Proje ile birlikte hayvan sahiplerinin sosyal aktivitelerini gerçekleştirirken aynı 
zamanda hayatı paylaştıkları minik dostlarıyla keyifli vakit geçirebilmesini 
sağlamak.

MUDANYA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

MÜRSEL YAŞAM PARKI PROJESİ 

PROJE ORTAKLARI: 

Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Birimi 

PROJE SÜRECİ: 

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 
hazırlanan proje ihaleye çıkılmasının ardından 2019 
yılında başladı. Mevcutta bulunan yürüyüş yolunun 
yenilemesi yapıldı. Bisiklet yolu için istinat duvarı yapıldı. 
Yürüyüş yolu suni çimle kaplandı. Spor alanlarının 
kurulumunun ardından hayvan parkuru yerleştirildi. 
Sulama ve aydınlatma sistemleri ve giriş kapısının 
takılması, peyzaj çalışmasının yapılmasının ardından mart 
ayında hizmete açıldı. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Mürsel Mahallesi’nde Belediyeye ait yaklaşık 10 bin 
metrekarelik alana; içinde hayvan parkı, spor alanı, 
basketbol sahası, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurlarının 
bulunduğu dev bir yaşam alanı olan proje Mudanya’ya 
kazandırıldı. Sahipleri spor yaparken hayvanların da 
yandaki kulvarda egzersiz yapabilecekleri bir alan 
oluşturduk. 

Köpek sahipleri parkı istedikleri zaman kendi 
kontrollerinde ücretsiz olarak kullanabiliyor. 

İnsanlar sosyal aktivitelerini gerçekleştirirken, aynı 
zamanda hayatı paylaştıkları minik dostlarıyla keyifli vakit 
geçirebiliyorlar. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Mudanya’da yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik 
ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir kentler 
yaratmak için sağlıklı kentler hareketinin gelişmesini, 
uygulanabilmesini sağlamak için tüm yatırımlarımızı 
insan odaklı hayata geçiriyoruz. Toplumsal memnuniyet 
ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin 
yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş bir kent yaratmayı 
hedefliyoruz. 

Sağlıklı kent kavramı daha yaşanabilir bir kent olabilmek 
için; toplumsal memnuniyetin artırılması, kentsel ve 
çevresel konularda eşitsizliklerin azaltılarak, kentin 
kültürünün ön planda tutulmasının yanı sıra bu alanda 
yapılacak çalışmaların saptanması ve kente kazandırılması 
anlamı taşıyor. Sağlıklı kentlerde aynı zamanda, içinde 
bulunan her canlı kendisine yaşam alanı bulabilmeli. 
Bizler, tüm stratejimizi de bu yönde belirliyoruz. 

Mudanya’da yaşayan 
ve çalışan insanların 
fiziki, psikolojik ve 

çevresel refahlarını geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. Sürdürülebilir 
kalkınma ile sürdürülebilir 
kentler yaratmak için sağlıklı 
kentler hareketinin gelişmesini, 
uygulanabilmesini sağlamak için 
tüm yatırımlarımızı insan odaklı 
hayata geçiriyoruz. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Proje tamamıyla Mudanya Belediyesi öz kaynağıyla finanse 
edilmiş olup; bütçesi aşağıdaki gibidir: 

Yapısal Maliyet: 393.213 TL. 

Sulama Sistemi: 33.100 TL.   

Aydınlatma: 46.600 TL.  

Peyzaj (bitki + toprak + çim): 20.000 TL.

Tabela: 4.980 TL. 

Toplam: 497.893 TL. + KDV
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PROJENİN AMACI:

Günümüz dünyasında enerji hayat demektir. Enerji kullanımının artması, 
toplumlar için bir gelişmişlik göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 
burada asıl gelişmişlik göstergesi kullanılan enerjinin daha verimli ve sıfır atık 
kurallarıyla üretilmesi ve kullanılmasıdır. Yani gelişmişlikte asıl parametre en 
az enerji maliyetiyle en çok ürünü/hizmeti ortaya koymaktır.

Belediyemiz parkları elektrik şebeke beslemesi kullanılarak aydınlatılmaktadır. 
Aydınlatma maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik şebekesi yerine 
yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanmaya karar verdik.

MURATPAŞA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

PARKLARIN GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA 
ARMATÜRLERİ İLE AYDINLATILMASI

Böylece;

1. Parkların aydınlatılması için kullanılan enerji maliyeti 
sıfıra düşürülecek. Elektrik şebeke bağlantısı 
olmadan parklarımız aydınlatılacaktır. Yeni yapılacak 
parklarımız için herhangi bir kablolama maliyeti 
olmayacaktır.

2. Konvansiyonel yollarla üretilen enerji için atık 
oluşmayacaktır. Yani güneşten atıksız enerji elde 
edilecektir.

3. Parkların enerji tüketimi güneş panellerinden 
karşılanacağı için şebeke altyapı maliyetleri 
içerisinde olan iletim hatları, trafo, kablo, şalterler 
gibi malzemeler ve bunların işçilik maliyetleri söz 
konusu olmayacaktır.

4. Ulusal ekonomiye katkı sağlanacaktır. Ayrıca 
mevcutta tüketilen her 1000 kW elektrik için yaklaşık 
300 kg kömür tüketimi olmayacak ve bu sayede 
doğaya salınan karbon miktarı azalacaktır.

5. Yapılan uygulamamız ve diğer yatırımlarımızla 
birlikte bu teknolojinin tanınması, uygulamasının 
artması için emsal teşkil edecek ve kullanımının 
yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu sayede toplumun 
farklı dinamikleri tetiklenerek, kent kültüründe bu 
sistemin gerekliliği konusunda gündem haline 
gelecektir. Bu gelişmeler doğrultusunda bu alanda 
yeni teknolojiler ve üreticiler doğacaktır. 

6. Parklarımızın eksiksiz ve düzenli olarak aydınlanması, 
insanların emniyetine, sağlığına ve kent ruhuna 
olumlu olarak etki edecektir.

7. Toplumun herhangi bir kesimi değil, tüm kent 
sakinleri bu teknolojiyi görebilecek,konforunu 
yaşayabilecektir.

8. Güneş panelli armatür, doğal ve sit alanlarındaki 
kullanımlarda kablolama işlemi olmadığı için 
tahribata sebep olmaz. Doğal ve kültürel 
zenginliklerimiz korunmuş olacaktır.

Sonuç olarak, güneş panelli armatür günümüzün ihtiyacı 
olan; temiz enerji üretimi ve doğa dostu, sürdürülebilir, 
güvenilirlik, gelişime açık, ekonomik ve uygulanabilirlik 
alanlarında beklentilerin üzerindedir. Gelişen teknoloji 
ile vazgeçilmezler arasında yerini alacaktır.   

Belediyemiz parkları 
elektrik şebeke 
beslemesi kullanılarak 

aydınlatılmaktadır. Aydınlatma 
maliyetlerinin düşürülmesi 
amacıyla elektrik şebekesi yerine 
yenilenebilir enerji kaynağı olan 
güneş enerjisini kullanmaya karar 
verdik.
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PROJE ORTAKLARI: 

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ:

Projeyle ilgili Gazi Mehmet Gazi Parkımız pilot uygulama 
olarak seçilmiştir. Bu parkımızda 15 adet direğe güneş 
panelli armatür takılmış olup, armatürler Aralık 2019’dan 
beri sorunsuz olarak çalışmaktadır. Projeyi ekonomik hale 
getirmek için mevcut aydınlatma direklerimiz üzerine 
monte edilecek olan müstakil güneş enerji panelli 
aydınlatma ve buna bağlı akü grubu bulunan armatürü 
kullandık. 

Şu anda en verimli ve yüksek performanslı güneş 
panelli armatürün seçimi ile ilgili görüşmelerimiz devam 
etmektedir. Görüşmelerimiz sonunda seçilecek armatür 
etaplar halinde toplam 654 adet parkımızda, ilk önce 
uygun şartları taşıyanlarda olmak üzere 9.000’e yakın 
sayıda uygulanılması düşünülmektedir.

Kullanılacak armatürler ile ilgili geliştirme çalışmalarımız, 
daha estetik ve uygulanabilir olması konularında devam 
etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Pilot projemiz Gazi Mehmet Gazi Parkımızda 15 adet direğe 
güneş panelli armatür uygulanmıştır. Aralık 2019’dan beri 
sorunsuz olarak çalışmaktadır. 7 aylık periyotta yaklaşık 
3.150 kWh elektrik enerjisinden (yaklaşık 2.800 ₺) tasarruf 
sağlanmıştır. Bu da 1.295 kg kömürün yakılmaması ya 
da 1.365 kg karbondioksit emisyonunun oluşmaması 
demektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Belediye olarak bu yönde yapacağımız çalışmalar şöyledir:

1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut 654 adet 
parkla ilgili gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması.

2. Güneş alımı bakımından avantajlı olanların tespit 
edilmesi.

3. Tespit edilen parklar için ilk yıl 400 adet armatürün, ikinci 
yıl 400 armatürün ve ilerleyen yıllarda artan sayılarda 
uygulamayı gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

4. Artan armatür sayıları ile paralel olarak her armatür için 
numaralandırma yapılması ve bunun sayısal ortamda 
kaynak dosya tutulması planlanmaktadır. Örneğin 

kaynak dosyaya girildiğinde, armatürün ne zaman 
aktif hale getirildiği, kaç saat çalıştığı, bataryasının en 
son ne zaman değiştiği, arıza durumu vb. bilgilere kısa 
zamanda ulaşılmak istenmektedir.

5. Aynı armatürlere paralel olarak, akıllı kent kavramı 
kapsamında bu aydınlatma armatürlerinin kullanılarak 
veri toplar hale getirilmesi de sağlanabilecektir. 
Örneğin bir sayıcı kamera sayesinde parkta hangi 
saatte ne kadar yoğunluk olduğu tespit edilebilecektir. 
Ya da bu sistem Mobese Sistemi’ne entegre edilerek 
kent güvenliği sağlanabilecektir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Pilot uygulamamız olan Gazi Mehmet Gazi Parkı’nda 
15 adet güneş panelli aydınlatma armatürü için 22.500 
₺’lik harcama öz kaynaklardan karşılanmıştır. Projenin 
pilot uygulamasının faydalı olduğu tespit edilmiş olup, 
yaygınlaştırılacaktır. Projenin tamamlanma süreci 10 yıl 
olarak planlanmıştır. Proje süresince ve proje sonunda 
alınan sonuç ve değerlendirmelerden sonra bu alanda 
yeni projeler oluşturulması planlanmaktadır.

Projenin yatırım finansmanı ilk iki yıl için öz kaynaklardan 
karşılanacak olup, ilerleyen yıllar için projeyle elde edilen 
tasarruf bedeliyle proje kendini finanse edebilir hale 
gelerek proje sürekliliği sağlanacaktır.

Kısaca projenin ilk iki yılı için proje kuluçka dönemi 
denilebilir. Birinci yıl sonunda 400 adet armatürün monte 
edilmesiyle toplam 12 aylık periyotta yaklaşık 130.000 kWh 
tasarruf edilmiş olacaktır. İkinci yıl 400 armatürün daha 
tesis edilmesiyle yıl sonunda kümülatif olarak tasarruf 
390.000 kWh olacaktır. Bunun ekonomik bedeli ise yaklaşık 
350.000 ₺ olacaktır. Tasarruf edilen bu bedel ile üçüncü 
yılda tesis edilecek olan armatürün maliyetini karşılar 
duruma gelecektir. Üçüncü yıl kapsamında yeni armatür 
temini için ek bütçe ayırmaya gerek kalmayacaktır. 

Yani sistem kendi yatırım masrafını çıkartacak ve 
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Buna göre yatırım 
planlaması şöyle açıklanabilir:

Bir armatürün yaklaşık temin bedeli 1.500 ₺, bir armatürün 
yıllık elektrikten tasarrufu 324 kWh olacaktır. İlk yıl 400 adet 
armatür temini için 600.000 ₺ bütçe, ikinci yıl 400 adet 
armatür temini için 600.000 ₺ bütçe ayrılacaktır. İkinci yılın 
sonunda toplam tasarruf bedeli yaklaşık 350.000 ₺ olacaktır. 
Onuncu yılın sonunda 3130 direk sayısına ulaşılacaktır. Bu 
sayıya sadece ilk iki yıllık yatırımla finansman sağlanmış 
olacaktır. Yapılan hesaplamada her 4 yılın sonunda 

batarya maliyetinin bir yıllık getirisine mahsup edilerek 
kabaca hesap edilmiştir. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ve 
ucuzlamasıyla bu sayılar olumlu yönde revize edilebilir 
duruma geleceklerdir.

YIL

TESİS 
EDİLEN 

ARMATÜR 
SAYISI

TOPLAM 
ARMATÜR 

SAYISI

YILLIK 
TASARRUF 

(₺)

YATIRIM 
MALİYETİ 

(₺)

1 400 400 115.344 600.000

2 400 800 230.688 600.000

3 230 1030 297.011 -

4 200 1230 354.683 -

5 240 1470 308.545 -

6 210 1680 369.101 -

7 250 1930 490.212 -

8 330 2260 594.022 -

9 400 2660 697.831 -

10 470 3130 842.011 -

TOPLAM 3130 4.299.448 1.200.000

Tablo 1. Yıllara göre yapılan planlama ve planlama getirileri 
Mevcut şebekeden beslemeli sistem ve güneş panelli 
aydınlatma armatürü kıyaslandığında, mevcut sistemde 
aşağıdaki ek maliyetler ve handikaplar ortaya çıkmaktadır. 

• Projelendirme giderleri

• Kablolama ve kablolama işçiliği (kablo kanalı, kablo ve 
işçilikleri)

• Elektrik panosu ve şalt cihazları ve işçilikleri

• Elektrik fatura bedeli

• Kurum onaylarının süreci olumsuz etkilemesi

• Elektriksel emniyetle ve bakım faaliyetlerinin fazlalığı 
konularında ek masraflar oluşacaktır.

Oluşan ek maliyetlerle güneş panelli aydınlatma armatürü 
yatırım maliyeti ve şebekeden besleme maliyeti birbirine 
yakın bedeller olacaktır. Proje onay ve uygulama süreçleri 
göz önüne alındığında, şebekeden beslenen sistemin 
montaj süresi yaklaşık 5 ila 10 kat üzerinde olmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı mevcut çöp toplama sistemlerinin akıllı hale 
döndürülerek sürdürülebilir bir şekilde verimliliğinin artırılması ve hizmet 
kalitesinin geliştirilmesidir. Proje, Süleymanpaşa ilçesindeki mahallelerde 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Süleymanpaşa’nın atık toplama sistemini 
çevreye duyarlı ve daha az maliyetli bir hale getirirken aynı zamanda iş 
kayıplarını ve kamu zararını önlemek adına atık toplama sürecinin daha iyi 
yönetilmesine olanak sağlanmaktadır. Proje ile birim zamanda daha çok atık 
bertaraf edilirken yakıt ve zaman tasarrufu ile birlikte operasyonel verimlilik 
artışı elde edilir aynı zamanda vatandaşlara verilen hizmet daha yakın takip 
edilerek memnuniyet sağlanabilmektedir.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

SÜLEYMANPAŞA AKILLI ATIK TOPLAMA 
PLANLAMA SİSTEMİ

Sistemde lokasyonları GPS ile sabit olarak belirlenmiş 
çöp toplama noktaları ile çöp toplama araçlarının 
konum verisi kıyaslanarak aracın ne işlem yaptığı 
hesap edilmektedir.  Çöpün alındığı, alınmadığı veya 
konteynerin yıkanıp temizlendiği bilgileri sisteme direkt 
olarak düşmektedir. Böylelikle Süleymanpaşa Akıllı 
Atık Toplama Planlama Sistemi yazılımı sayesinde aynı 
işlerin tekrarı önlenebildiği gibi aksayan işler de ortaya 
çıkmaktadır. Yazılım aynı zamanda konteynerlerden 
gelen verilere göre rota planlaması da yapabilmektedir. 
Proje 72 mahallede 6.030 çöp toplama noktasında 
Belediyenin temizlik hizmetindeki kaliteyi artırmak 
amacıyla devam etmektedir. Çöp toplama işleri ihale ile 
yüklenici firma tarafından sürdürülse de sorumlu kurum 
olarak Belediyenin bu sistem sayesinde yüklenici firmayı 
denetlemesi daha kolay hale gelmiştir. Proje hem kısa 
hem de uzun vadede çevrenin sürdürülebilir bir şekilde 
korunmasını hedeflemektedir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Projede ortak bulunmamaktadır. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi ile atık yönetiminde koordinasyon 
sağlanmaktadır.

PROJE SÜRECİ: 

Proje Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında hayata 
geçmiştir. 72 mahalle ve 6.030 noktada yürütülen 
projede 18 tane çöp toplama aracı bulunmaktadır. 
Proje tamamen Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları 
tarafından geliştirilmiştir ve maddi bir gidere sebep 
olmamıştır.  Projede öncelikle tüm çöp konteynerlerinin 
yerleri GPS ile işaretlenmiştir. Sistem sabit noktalar ile 
hareketli araçları kıyaslayan bir algoritma üzerinden 
çalışmaktadır. Hareketli olan araç sabit noktadaki 
konumun yanında ne kadar süre geçirirse yapacağı 
iş ile ilgili olarak yazılım tahminde bulunmaktadır. 
Yazılım çöp toplama ve yıkama sürecini algıladığında 
sistemde o konteynerin olduğu numara yeşil olarak 
işaretlenmektedir. Sadece çöp alımı yapılıp yıkama 
yapılmazsa sarı ile işaretlenmektedir. Eğer araç 
konteynerin yanına gidip çöp almazsa bir işaretleme 
yapılmamaktadır. Tüm bunların yanında çöp dolmasa 
bile belli bir süre yıkanmayan konteynerler kırmızı olarak 
sinyal vermektedir. Rota belirlenirken kırmızı işaretler 
öncelikli olmak üzere yazılım tarafından planlama 
yapılmaktadır. Sistem içerisinde çöp kutusunun 
durum bilgileri GSM altyapısı kullanılarak merkezi bir 
sunucuya gönderilmektedir. Çöp kutuları üzerinde 
sistemin en önemli birimi olan Akıllı Çöp Kutusu Kontrol 
Birimi bulunmaktadır. Bu birim, araçlardan alınan 

Süleymanpaşa 
Belediyesi çalışanları 
tarafından geliştirilmiştir 

ve maddi bir gidere sebep 
olmamıştır.  Projede öncelikle 
tüm çöp konteynerlerinin yerleri 
GPS ile işaretlenmiştir. Sistem 
sabit noktalar ile hareketli araçları 
kıyaslayan bir algoritma üzerinden 
çalışmaktadır. Hareketli olan araç 
sabit noktadaki konumun yanında 
ne kadar süre geçirirse yapacağı 
iş ile ilgili olarak yazılım tahminde 
bulunmaktadır. 
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verileri GSM/GPRS üzerinden soket bağlantısı sağlanan 
merkezi sunucuya internet aracılığıyla gönderir. Sunucu 
üzerindeki soket dinleyici, gelen verileri düzenleyerek 
veri tabanına yazmaktadır. Kullanıcılar, internet üzerinden 
web sunucusuna bağlanarak, veri tabanında kayıtlı verileri 
harita üzerinde görebilmektedir. Kontrol birimi güç kontrol 
katı, GSM/GPRS/GPS özelliklerini sağlayan modül katı, giriş 
ve çıkış birimlerinin bulunduğu I/O katından oluşmaktadır. 
Sistemin çalışması ile ilgili tüm bilgilere 7/24 bilgisayardan 
veya cep telefonundan izleme yapılabilmekte, yönetici 
tarafından işaretleme ve görevlendirme yapılabilmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Proje sayesinde atıkların efektif ve sürdürülebilir bir 
şekilde toplanması sağlanmıştır.  Çöp konteynerlerinin 
bulunduğu noktalarda çöpler artık daha az beklemektedir. 
Bu da hijyen ve sağlık açısından önemlidir. Çöplerin daha 
hızlı bir şekilde toplanması için iki seçenek mevcuttur. Ya 
kapasite artırılmalıdır ya da mevcut kapasite daha verimli 
kullanılmalıdır. Kapasite artışı aynı zamanda büyük maddi 
külfetlere sebep olmaktadır. Verimliliğin artırılması ile birim 
zaman ve maddiyat ile daha çok iş yapılması sağlanmıştır. 
Çöplerin birim zamanda daha hızlı toplanması hem direkt 
olarak toplum sağlığını olumlu etkilemiş hem de çeşitli 
vektör canlıların hastalık taşıma etkisini azaltarak dolaylı 
olarak pozitif etki sağlamıştır. 

Sistemin bir diğer getirisi gürültü ve görüntü kirliliği 
ortadan kalkmıştır. Çöp araçlarının verimsiz bir şekilde 
yollarda dolaşmasının önlenmesi ile hem trafiğe bir 
rahatlama gelmiş aynı zamanda zararlı olan emisyon 

değerlerinde azalma sağlanmıştır. Bu Belediye için aynı 
zamanda yakıt tasarrufu demektir.

Süleymanpaşa aynı zamanda bir deniz kıyısı şehridir. 
Karadaki tüm çöpler rüzgâr ile denize uçmaktadır. Bu 
durumda aynı çöplerin ikincil zararları olmaktadır. Öyle ki 
suda süzülen mikro-plastik atıklar pek çok farklı organizma 
tarafından yutuluyor. İçlerindeki zehirli maddeler, bu 
parçacıkları yutan deniz canlıları yoluyla beslenme zincirine 
halka oluyor ve insana kadar ulaşabiliyor. Gözle görülmeyen 
bu plastikleri mikro seviyedeki deniz canlılarından ayırmak 
ve okyanusu bu kirleticiden temizlemek ise hiç kolay 
olmuyor. Denizdeki ve kıyılardaki plastik atıklar insan 
sağlığını tehdit eden zararlı kimyasalların yayılmasına, 
yaralanmalara, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına 
neden olabiliyor.

Bu kanserojen maddeler Marmara Denizi’nde deniz 
canlılarına geçmekte ve beslenme ile birlikte insan 
vücuduna kadar ulaşabilmektedir.  Bu durum toplum 
sağlığını olumsuz etkileyen birçok hastalığa sebep 
olmaktadır. Yapılan proje sonucunda yukarıda bahsedilen 
sorunların azaltılmasına katkı sağlanmıştır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda 
yapılacak temizlik faaliyetleri olarak; 14.1 Çöp toplama 
işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi,

14.2 Katı atıkların toplanması, nakli ve temizliği, maddeleri 
bulunmaktadır.

A.5 Sağlıklı yaşam ve çevre kalitesini arttırmak, halk 
sağlığını ve güvenliğini korumak ifadesi stratejik planın 
amaçlarından biridir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje Belediye personelleri tarafından oluşturulmuş olup 
yeni bir masraf oluşmamıştır. Sistem hâlihazırdaki araç 
takip sistemine entegre edilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Bölge  turizminin  çeşitlendirilmesi  ve  zenginleştirilmesi  konusunda önemli  
rol  oynayan  sıcak  hava  balonculuğunun  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  
etkin tanıtımının sağlanmasıdır.

PROJE ORTAKLARI: 

Meha Havacılık Pasha Balloons

PROJE SÜRECİ: 

3 Temmuz 2019-8 Temmuz 2019

ÜRGÜP BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMA KATEGORİSİ

BALLOONFEST CAPPADOCİA 1. ULUSLARARASI 
KAPADOKYA BALON FESTİVALİ

ELDE  EDİLEN  SONUÇLAR  VE  SAĞLIK  ÜZERİNE  
ETKİLERİ:  

Projemiz  kapsamında hedefimiz bölge turizminin 
çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi konusunda 
önemli bir yere sahip olan sıcak hava balonculuğunun 
geliştirilmesidir. Bu doğrultuda festival kapsamında 11 
ülkeden 20 sıcak hava balonu gösterisi düzenlemiştir. 
Bunun yanı sıra konserler ve halk oyunları ile 
hemşehrilerimizin ve diğer katılımcıların memnuniyeti 
sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların yaşam   
seyrini değiştirerek, turizmi destekleyici zeminler 
oluşturulmuştur,  toplumun bu tür faaliyetlere katılımı 
özendirilmiş ve katılımda artışlar tespit edilmiştir.  
Dolayısıyla bu gelişmeler sürdürülebilir kalkınmaya katlı 
sağlar nitelikte olmuştur.  Eşit ve kaliteli bir yaşam ortamı 
ile uzun dönemli bir gelişim inisiyatifi alınmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Örnek ve modern bir sağlıklı şehir oluşturulması 
adına, hemşehrilerimize zaman geçirmekten mutluluk 
duyacağı festivaller temiz ve güvenli bir şehir ortamı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 2019 yılı faaliyet takviminde 
yerini almış ve uzun yıllar almaya devam edecektir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Ürgüp Belediyesi 209.205,21 TL’dir.

Örnek ve modern 
bir sağlıklı şehir 
oluşturulması adına, 

hemşehrilerimize zaman 
geçirmekten mutluluk duyacağı 
festivaller temiz ve güvenli bir 
şehir ortamı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 2019 yılı faaliyet 
takviminde yerini almış ve uzun 
yıllar almaya devam edecektir.
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PROJENİN AMACI:

Projenin genel amacı; ilçemiz genelinde öğrenim gören öğrencilerimizin 
hijyen, ağız diş sağlığı, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, spor, çevre ve geri 
dönüşüm konularında sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini sağlamak ve 
farkındalık uyandırmaktır.

Projenin özel amacı ise; Malatya ili Akçadağ ilçesinde her seviyede öğrenim 
gören öğrencilere hijyen, ağız diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor, madde 
bağımlılığı, çevre ve geri dönüşüm konularında ortaklarımız ile yapılan 
istişareler neticesinde belirlenen uzmanlar tarafından belirli zaman aralıklarında 
Belediyemiz hizmet binasında eğitimler ve bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması. İnsan yaşamının kalitesini ve süresini uzatma noktasında ilçemiz 
genelinde öğenim gören öğrencilerin alacakları eğitimler ile hem kendi 
sağlıklarını hem de çevresindeki arkadaş ve büyüklerine lider vasıfları ile örnek 

AKÇADAĞ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

SAĞLIKLI BÜYÜYORUM

olma çabalarının geliştirilmesi. Teknolojik gelişmelerin 
hızla sürdüğü çağımızda tüketim toplumlarının en 
önemli sıkıntılarının başında gelen obezite, diyabet ve 
hareketsiz yaşam konularında ilçemiz genelinde gelecek 
nesillerimizi sürdürecek olan çocuklarımızın bu konularda 
bilinçlenmeleri sağlanacaktır. İlçemiz genelinde öğrenim 
gören çocuklarımız alacakları eğitimler ve bilinçlendirme 
faaliyetleri ile birlikte öncelikle kendi ailesinden başlayarak 
yakın arkadaş çevresi ve dolayısıyla kendi mahallesi ile 
ilçemiz geneline yansıyacak bir bilinçli sağlıklı yaşam 
havasının oluşturulması genel amacımızdır. 

PROJE ORTAKLARI: 

• Akçadağ Kaymakamlığı

• Akçadağ Belediyesi

• Hollanda De Spinaker Eğitim Kurumu

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

• İlçe Toplum Sağlığı Başkanlığı

• İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

• Malatya Eczacılar Odası

• Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

• Malatya Orman İşletme Müdürlüğü

• Vuslat TV

• ÇEVKO

PROJE SÜRECİ:

1. Projenin Ortakları ile Toplantılar Yapıldı: Projemizin ilk 
ayağında Belediye Başkanımızın başkanlığında ilçemiz 
genelinde sağlıklı yaşam ile ilgili mevcut durumun 
gözden geçirilmesi, bu süreçte yapılması gereken 
çalışmaların neler olacağı ve durum tespitinin ortaya 
konulması adına projemizin ortakları ile bir araya 
gelindi.

2. İlçemiz Genelinde Okul Yöneticileri ile Toplantı 
Yapıldı: Projemizin başından sonuna kadar yer alacak 
eğitim modülleri ve yapılacak yarışma programları 
konularında gerekli planlamaların nasıl olması 
gerektiği ve bu hazırlık sürecinde okul yöneticilerinin 
üzerine düşen görevlerin neler olacağı hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. 

3. Eğiticilerin Belirlenmesi: Projemizin ortaklarından 
ve alanlarında uzman eğitmen olarak görev alacak 
çalışanların tespiti yapıldı. Bu konuda Başkan 
Yardımcısı Uzman Eğitmen Eyüp Işık, Cihan Özdemir, 

Gerçekleştirdiğimiz 
proje faaliyetleri 
sayesinde ortaya 

konulan ve çıkan sonuçları 
itibarıyla ilçemiz genelinde adeta 
“kelebek etkisi” yaratmış ve bu 
çalışmamız denize küçük bir taş 
atıp bir dalga oluşturma adına bu 
dalgamız her geçen gün gitgide 
büyümeye devam etmiştir.
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Zeki Özçakmak, Spor Eğitmeni Yurdagül Perk, Sağlık 
Memuru Murat Çelik, Diş Tabibi Sümeyye Yılmaz 
Çelik, Ebe Rabia Kızıl ve Hollanda De Spinaker Eğitim 
Kurumunda Eğitmen Süleyman Ayat proje süresince 
verilecek eğitimlerde görev almak üzere tespitleri 
yapılarak kurumlarından görevlendirme olurlarının 
alınması kararlaştırıldı. 

4. Okullarda Sağlık ve Çevre Dostu Öğrenciler Belirlendi: 
Okul yöneticileri ile yapılan toplantıda, proje süresince 
Belediyemiz hizmet binasında yapılacak olan eğitim 
ve bilinçlendirme çalışmaları ile düzenlenecek 
yarışmalar noktasında liderlik vasıflarına sahip kendi 
arkadaşlarını yapılan çalışmalarda yönlendirebilecek 
öğrenciler tespit edildi. Bu öğrenciler aynı zamanda 
kendi sınıflarında, okullarında ve çevrelerinde verilen 
eğitim konularında model olabilecek öğrenciler olması 
üzerinde durulmuştur.

5. Öğrencilere Eğitimler Verildi: İlçemizde her seviyede 
öğrenim gören öğrencilere çevre ve geri dönüşüm 
konularında Akçadağ Belediyesi, Malatya Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Malatya Orman İşletme 

Müdürlüğü ve Hollanda De Spinaker Eğitim Kurumu, 
hijyen, ağız diş sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında 
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, spor ve madde bağımlılığı 
konularında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden 
alanında uzman eğitmenler tarafından bilinçlendirme 
sunumları yapıldı. Aynı zamanda öncesinde yapılan 
planlama ile tespit edilen bir günde 2 ders saatini 
kapsayacak şekilde Hollanda ortağımız De Spinaker 
Eğitim Kurumu eğitmen ve öğrencileri tarafından 
Hollanda’daki iyi uygulamaları online eğitim teknoloji 
sayesinde belirlenen konularda eğitim desteği sağladı. 
Malatya Eczacılar Odası tarafından ağız ve diş sağlığı 
bakım seti öğrencilere dağıtıldı. ÇEVKO öğrencilere 
dağıtılması için çevre temizliği boyama seti ve okullara 
geri dönüşüm sepeti gönderdi.

6. Bilgi Yarışmaları Düzenlendi: Okul yöneticileri ile 
yapılan toplantıda ilçemiz genelinde belirlenen başarılı 
her okuldan öğrenim gören 3 öğrenciye yapılan 
eğitim planlamaları doğrultusunda belirli zaman 
aralıklarında öğrenim düzeylerine göre hijyen, ağız 
diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor, madde bağımlılığı, 
çevre ve geri dönüşüm konularında ilçemiz Başpınar 
Sosyal Tesislerinde bilgi yarışmaları yapıldı ve bunun 
neticesinde başarılı olan ve finale kalan okullar 
belirlendi. Yapılan bilgi yarışmaları internet üzerinden 
yayın yapan Vuslat TV aracılığı ile çekimler yayınlandı.  

7. Dereceye Giren Okullara ve Öğrencilere Yönelik Final 
Yarışması ve Ödül Töreni: İlçemiz genelinde Başpınar 
Sosyal Tesislerinde yapılan bilgi yarışmaları neticesinde 
dereceye giren okulların final yarışmaları ilimizdeki 
Malatya Park AVM’de gerçekleştirildi. Yapılan bilgi 
yarışmasına ilimizden çeşitli kurumlardan protokol, 
basın mensupları ve vatandaşların da katılımı ile final 
yarışmaları ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmalar 
sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz bisiklet, akıl 
oyunları setleri ve duvar saatleri ile ödüllendirildi.

8. Malatya Park AVM’de Geri Dönüşüm ve Çevre ile İlgili 
Yapılan Bilinçlendirme Çalışmaları ve Sergi Faaliyetleri: 
Projemiz süresince ilçemiz genelinde okullarımızda 
bütün öğrenim seviyelerinde çevre ve geri dönüşüm 
konularında resim, şiir ve makale branşlarında dereceye 
giren öğrencilerin çalışmaları, yapılan sergi açılışı ile 
sergilenme imkanı bulmuştur. Aynı zamanda ilçemizin 
kültürel ve tarihi yönüyle öne çıkan eserlerinin de 
yer aldığı tanıtım stantları da kurularak burada hem 
ilçemizin tanıtımı hem de proje süresince yapılan 
faaliyetler hakkında bilinçlendirmeler yapılmıştır.

9. Ağaçlandırma Çalışmalarının Yapılması: Projemizin 
hedefine ulaşması açısından projenin en önemli ayağı 
olan ve öğrenim gören öğrencilerimize hijyen, ağız 
diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor, madde bağımlılığı, 
çevre ve geri dönüşüm konularında verilen eğitimler 
sonucunda sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı denilen 
doğal yaşamın korunması ve geliştirilmesi adına 
Belediye personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte 
ilçemiz merkezinde Karataşlık Mevkii ve Levent Vadisi 
Seyir Terası’ndaki kamp alanında Malatya Orman 
İşletme Şefliğinden temin edilen toplam 3.000 adet 
fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Projemiz Belediyemiz bünyesinde Proje ekibi tarafından 
oluşturularak son şekli verilmiş ve Başkanlık makamının 
onayına sunularak yapılacak faaliyetler ve harcamalar 
kabul görmüştür. İlçemizde her seviyede öğrenim gören 
öğrencilere hijyen, ağız diş sağlığı sağlıklı beslenme, spor, 
madde bağımlılığı, çevre ve geri dönüşüm konularında 
eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 
Yapılan eğitimler neticesinde yapılan bilgi yarışmaları 
ile dereceye giren öğrencilere ödüllerinin dağıtımı 
yapıldı.  Gerçekleştirilen proje ile çevre ve geri dönüşüm 
konularında resim, şiir ve makale branşlarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. Aynı zamanda ilçemizin 
kültürel ve tarihi yönüyle öne çıkan eserlerinin de yer 
aldığı tanıtım stantları da kurularak burada hem ilçemizin 
tanıtımı hem de proje süresince yapılan faaliyetler 
hakkında bilinçlendirmeler yapıldı. Her öğrenci, evinde 
ailesine ve çevresine aldığı eğitimleri anlatarak toplumun 
bilinçlenmesi noktasında fayda sağladı. Günümüzde 
koruyucu hekimlik uygulamaları önem kazandığından 
projemiz faaliyetleri ve alınan eğitimler sayesinde 

öğrencilerimiz sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri 
sağlanarak hasta olmadan hastalıklardan korunmayı 
öğrenme bilinci ve alışkanlığını kazandırılmış oldu. Sağlıklı 
beslenme ve sporun önemini kavrayan öğrencilerimiz 
bundan sonraki süreçte çağımızın önemli sorunlarından 
birisi haline gelen obezitenin önüne geçilmesi anlamında 
bilinç sahibi oldular. Gerçekleştirdiğimiz proje faaliyetleri 
sayesinde ortaya konulan ve çıkan sonuçları itibarıyla 
ilçemiz genelinde adeta “kelebek etkisi” yaratmış ve bu 
çalışmamız denize küçük bir taş atıp bir dalga oluşturma 
adına bu dalgamız her geçen gün gitgide büyümeye 
devam etmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Akçadağ Belediyesi tarafından yerelden ulusala doğru 
ilerleyen süreç içerisinde teknoloji olarak her geçen 
gün, gelişen ve ilerleyen toplumumuzun en önemli 
konularından biri olan “Sağlıklı Yaşam” konusu üzerinde 
yapılacak çalışmaları ve planlamaları yerine getirmek için 
çalışmalar başlatmıştır.

Bu çalışmaların başında, Akçadağ Belediyesi olarak 
üzerinde durduğumuz ve bu noktada gerekli hazırlıkları 
yapılarak son şekli verilen ‘Akçadağ Sağlık Şehir Profili’nde 
ilçemizin doğal, kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik 
olarak nefes alan, sağlıklı ve mutlu bir ilçe oluşturma çabası 
güdülmektedir. İlçemizin ‘Sağlık Şehir Profili’nde bundan 
sonraki süreçte sağlıktan eğitime, ulaşımdan kültüre 
gelinen noktayı bir adım daha ileriye taşımak için gerekli 
kaynak taramaları ve ekip çalışmaları sürdürülmeye devam 
edecektir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

50.000,00 TL - Akçadağ Belediyesi
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PROJENİN AMACI:

Bu proje, sağlıklı yaşam ilkeleriyle gerçekleştirilen, vatandaşlarımızın ücretsiz 
spor yapmalarına imkân tanıyan sağlıklı kilo vermelerini sağlayan bir spor 
merkezi organizasyonudur.

Vatandaşlarımızın kendilerine vakit ayırarak; vücut esnekliği kazanabilmeleri, 
kendi vücutlarını tanıyarak geliştirmeleri ve sağlıklı yaşamın kapısını 
aralamaları amaçlanmaktadır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

ASFİM (ANTALYA, SPOR VE 
FİTNESS MERKEZİ)

• Antalya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı bir 
yaşam sürmesine yönelik ücretsiz spor hamlesiyle, 
ekonomik ve sosyal yarara dönüştüren, sağlık ve 
spor alanında, nitelikli spor yapan vatandaşların 
artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 
vatandaşlarımızın kapsayıcı ve nitelikli spor yaparak, 
bunu yaşam alışkanlığı haline getirmesini sağlamak,                                                                   

• Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle 
mümkün olacaktır. Bu bağlamda, özellikle ev 
kadınlarının ve çalışan kadınların pozitif ayrımcılık 
ilkesi doğrultusunda spora erişimi ile sosyal ve 
ekonomik hayata katılımının artırılması, kadının 
toplum içerisindeki varlığının spor alanında da 
desteklenmesini sağlamak,

• Her kesimden vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam ve 
spor yapma alışkanlığı kazandırmayı sağlamak,

• Sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan 
vatandaşlarımızın, kentteki yaşam sürecine pozitif 
anlamda katkı sunmak,

• Gelişim çağındaki çocuklarımızın, küçük yaşta 
spor yapma alışkanlığı kazanmaları, kendilerini 
geliştirmeleri ve vücut esnekliği kazanabilmelerini 
sağlamak,

• Vatandaşlarımızın spor yaparak vermiş olduğu 
kilolar ile mutlu bir yaşamın kapılarını aralamalarına 
yardımcı olmak,

• Vatandaşlarımızın sporla birlikte obezite ile 
mücadele etmesini sağlamak,

• Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza spor 
salonu hizmetini ücretsiz vermek, amaçlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:

Proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

PROJE SÜRECİ: 

Kurs Planının Hazırlanması: ASFİM koordinatörü ve 
bilgi işlem sorumlusu tarafından 2 aylık dönem kurs 
programı hazırlanmaktadır. İdare tarafından onaylanan 
kurslarda, kurs ortamının fiziki şartlarına göre spor 
yapacak kişi sayısı, kontenjanları belirlenmektedir. 
Belirlenen kurs ve kontenjanlar, bilgi işlem sorumlusu 
tarafından kayıt paneline yüklenmektedir.

ASFİM’lerin genel sağlık 
düzeyi üzerine etkileri 
ele alındığı zaman, 

vatandaşlarımızın sağlığını 
birçok açıdan desteklediğimizi, 
birçok kronik sağlık sorununun 
önlenmesinde, tedavi süreçlerinde 
ya da hastalık etkilerinin en 
aza indirilmesinde koruyucu ve 
destekleyici bir rolünün olduğu 
açıkça görülmektedir.
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Kursların Tanıtımı ve Online Kayıt: ASFİM’e kayıt tarihi ile 
ilgili bilgiler, dış mekân reklamları, gazeteler, internet sitesi 
ve sosyal medya üzerinden iki hafta önceden vatandaşlara 
ilan edilmektedir.

Vatandaşlarımız kayıt ilanı tarihinde www.
abbsporhizmetleri.com internet adresinden kayıt 
yaptırmaktadırlar. Kayıt sistemi arayüzünde; birinci adımda 
kişisel veriler, ikinci adımda ise kurs yeri ve kurs seçimi 
yapılmaktadır.

Kurs Başlangıcı: İlan edilen tarihte vatandaşlarımız, 2 aylık 
kurs dönemine başlamaktadır.

Erkekler (fitness), kadınlar (fitness, pilates, step, aerobik ve 
zumba) eğitimleri ücretsiz olarak verilmektedir. 

Online kayıt sistemimizde kontenjan yetersizliğinden dolayı 
yedekte bekleyen vatandaşlarımız, kontenjan açıldığı anda 
spor merkezlerimize davet edilmekte ve yedekte bekleyen 
vatandaşımızın da spor yapmasına imkân tanınmaktadır.

Kursların Değerlendirilmesi: 2 aylık dönem sonunda 
vatandaşlarımıza memnuniyet anketi yapılmaktadır. 
Bu sayede verilen hizmetin kalitesi veya gereksinimleri 
ölçülmekte yeni dönem planlaması yapılırken bu 
gereksinimler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca ASFİM bulunmayan ve talep gelen yerlerle ilgili 
çalışmalar da yapılmakta ve merkez olmayan yerlere yeni 
ASFİM’ler açılmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

ASFİM’ler vatandaşlarımızın, kültürel, ekonomik ve 
sosyal açıdan gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Özel 
spor salonlarında ücret karşılığında alınan hizmetin, 
spor merkezlerimizde ücretsiz alınıyor olması vatandaş 
nezdinde ASFİM’lerin tercih edilme sebebidir. 

13 spor merkezinde, 2019-2020 yılı arasında 42.541 
vatandaşımıza uzman eğitmenlerimiz ile ücretsiz hizmet 
verilmiştir.

ASFİM’lerin genel sağlık düzeyi üzerine etkileri ele 
alındığı zaman, vatandaşlarımızın sağlığını birçok 
açıdan desteklediğimizi, birçok kronik sağlık sorununun 
önlenmesinde, tedavi süreçlerinde ya da hastalık etkilerinin 
en aza indirilmesinde koruyucu ve destekleyici bir rolünün 
olduğu açıkça görülmektedir.

Spora katılımın ekonomik, sosyal, zihinsel, sağlık ve 
depresyon üzerine olumlu katkıları olduğu vatandaşlarımız 
tarafından belirtilmiştir. 

ASFİM’e spor yapmaya gelen vatandaşlarımızdan 
bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:

Şenay AYDAN: “ASFİM’de ikinci dönemim ve çok severek 
geliyorum. Özellikle ev hanımlarına sunulmuş güzel 
bir hizmet. Haftada 2 gün spor yapmaya geliyorum ve 
saatlerini de kendim belirledim. Buradaki eğitmenlerimiz 
de çok yardımcı oluyorlar ve ilgililer. Spor aletleri de çok iyi 
durumda, ortam da çok temiz. Kendimi çok daha sağlıklı 
ve fit hissediyorum.”

Menşure BÜYÜKTANIR: “Özellikle kaslarımın güçlenmesi için 
pilates eğitimine geliyorum ve çok yararlı oluyor. ASFİM’de 
olmaktan çok memnunum. Burada spor yaptıktan sonra 
kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendime güvenim 
artıyor. Herkes özel spor salonlarına gidemiyor. ASFİM’in 
ücretsiz olması büyük bir avantaj.”

Ayşe GÜLBAL: “Çok memnunum. Bu hizmet sağlıklı bir 
hayat adına çok faydalı. Burada yeni arkadaşlıklar da 
kuruyorum.”

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan H6.5: Spor    faaliyetlerini desteklemek, 
spor alanlarını nitelik ve nicelik bakımından geliştirerek 
spor kültürünün kentin her alanına yayılmasını sağlamak, 
H10.1: Daha sağlıklı yaşam olanakları sunmak ve hizmet 
kapasitesini arttırmak hedefleri kapsamında “ASFİM” projesi 
gerçekleştirilmektedir.

 PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMAN

ASFİM (Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri) projesi %100 
Belediyenin bütçesinden karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz 
çağda bağımsızlığımız, toplumumuzun refahı ve mutluluğu için umudumuz ve 
ana kaynağımızdır.

Öğrencilerimizin gelecekte üstlenecekleri toplumsal rolleri başarıyla yürütmeleri, 
toplumsal ahlaki değerlerine bağlı centilmenlik ve hoşgörülü davranışları ile 
kültür, sanat, spor alanlarında dünya ile rekabet edecek dinamiği kazanmaları ve 
aktif bir yaşam sürecine hazırlanmaları için tüm kamu ve yerel idarelere önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Antalya’da ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan 
öğrencilerimizin gelecekte, toplum hayatımızda, sportif çalışmalarda, Antalya’yı 
ve ülkemizi temsil etme noktasında altyapıya yeterli desteğin verilmesi ile başarı 
sağlanması kaçınılmazdır. 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

OKULLAR LİGİ

Bu çerçevede yerel yönetimlerin spor alanında 
stratejilerini belirlerken altyapı çalışmalarına ağırlık 
vermesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerine dayalı 
olarak desteklenmesi önemlidir. Ayrıca yerel ve ulusal 
spor faaliyetlerinin gelişmesinde toplumun tüm 
katmanlarının önemli rolleri vardır. Projeye paydaş 
olarak katılacak kurum ve kuruluşlar üstlenmesi gereken 
rolleri üstlenecek ve eş güdümlü bir şekilde çalışacaklar, 
öğrencilerimizin sportif anlamda gelişimlerine katkı 
sunacaklardır. Bu kapsamda projemizin amacı;

• Okullar Ligi’ne katılan öğrencilerimizi zararlı 
alışkanlıklardan korumaya yönelik faaliyet 
gerçekleştirmek ve sosyal kampanyalarla sporun 
zararlı alışkanlıklardan koruduğunu anlatmak, yaş 
gruplarına uygun fiziksel aktivitelere katılımlarını 
sağlamak,

• Arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak 
öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı, 
dinamik, sorumluluğunun bilincinde olan gençler 
yetiştirmek için yapılacak müsabakalarla güzel bir 
eğitim ve öğretim sezonunu geçirmelerini sağlamak,

• Okul zamanında sportif müsabakaların, yerel yönetim 
desteğiyle yapılması öğrencilerin spora katılımlarının 
artırılmasına destek olmasını sağlamak,

• Öğrencilerimizin, sportif müsabakalarda gösterecek-
leri başarılar doğrultusunda yerel ve ülkesel sportif 
kalkınmayı sağlamaktır.

‘Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi’ projesi 
Antalya’mız ve ülkemiz için spor alanında, ilk ve 
ortaöğretim öğrencilerimizden futbol, basketbol, 
voleybol, hentbol, masa tenisi branşlarında yeni 
yetenekler çıkmasına imkân tanıyacak gençlik ve spor 
projesidir.

PROJE ORTAKLARI:

Okullar Ligi projesi; Antalya Büyükşehir Belediyesi 
koordinatörlüğünde Antalya İl Millî Müdürlüğü, Antalya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Antalyaspor 
A.Ş. ve Özel Akdeniz Şifa Hastanesi iş birliğinde 
yürütülmektedir.

Sağlık sponsorluğunu üstlenen Özel Akdeniz 
Şifa Hastanesi tarafından, belirlenen kriterler 
doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar 
Ligi müsabakalarında öğrencilerin olası sakatlanmalarda 
test, MR, tahlil, muayene, ameliyatlar vs. ücretsiz olarak 
yapılmaktadır.

Okullar Ligi
Okullu Sporcular, Sporcu Dolu Okullar

Eğitim Sezonu Öğrenci Sayısı 

2014-2015 1320

2015-2016 2720

2016-2017 4000

2017-2018 6750

2018-2019 8000

2019-2020 8096

TOPLAM 30.886

Okullar Ligi projesi, 
öğrencilerin, 
sportif aktiviteye 

yönlendirilmesinde aile, okul, 
yerel yönetim iş birliğinde 
gerçekleşmesi nedeniyle çocuğun 
hayatında yaşamını etkileyecek 
önemli bir alışkanlık kazanmasının 
yolunu açmıştır.
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PROJE SÜRECİ: 

“Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi” projesi 5 
merkez ilçe (Kepez, Muratpşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı) 
ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Proje takvimi bir eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde 
düzenlenmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi 
Malzeme Temini

Eylül-Ekim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi 
Tanıtım Toplantısı

400

(Lig katılım şartları) Kasım 

Online Kayıt Kasım

Lig Fikstürlerin Yapımı Kasım

Açılış Töreni ve Malzeme Dağıtımı Aralık

Müsabakaların Başlangıcı Aralık

Final Müsabakalarının Tamamlanması Mayıs

Ödül Töreni Haziran

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

“Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi’’ ile sporun yerel 
bir özellik kazanması ve başarılı öğrencilerin profesyonel 
spor hayatına kazandırılması sağlanmıştır.

Okullar Ligi’ne katılım sağlayan öğrencilerin spor alanında 
ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanmıştır.  Sportif 
müsabakalarda ‘Fair Play’ felsefesinin benimsenmesi sevgi, 
saygı ve hoşgörü öğrencilere kazandırılmıştır. 

Sosyal belediyecilik gereği 30.886 öğrencimizin kültürel, 
sosyal ve sağlık yaşamına pozitif katkı sunulmuştur.

Projede yer alan gençlerin topluma aktif ve başarılı bireyler 
olarak katılımları sağlanmıştır. 

Başarılabilen hedeflerin konulması ve desteklenmesinde 
öğrencilere imkânlar sunulmuştur.

Türkiye’de belediye eliyle bir ilk olarak hayata geçirilen 
proje sayesinde; Okullar Ligi futbol branşı müsabakalarında 
profesyonel takım olan Antalyaspor’un dikkati çekilerek 
profesyonel futbol hayatına atılması sağlanmıştır.

Cenk Şen, Berkay Arslan, Mustafa İnan, Fehmi Koç, Mustafa 
Erdilman gibi bir çok öğrencimiz, millî takım kadrosuna 
dahil olan öğrencilerimizden bazılarıdır.

Okullar Ligi’ne katılım sağlayan öğrencilerin velileri ile 
yapılan görüşmeler neticesinde; çocuklarının Okullar Ligi 
sayesinde daha fazla sosyalleştiklerini, aile içi duygusal 
paylaşımların daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir.

Beden eğitimi öğretmenleri ile yapılan görüşmeler 
neticesinde, özellikle devamsızlık sorunu yaşayan 
öğrencilerin, okulda uyum sorunu yaşayan, kavga çıkaran 

öğrencilerin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişiminde 
çeşitli olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edilmiştir.

Göçle kente gelen sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan 
gençlerimizin bilgi ve becerilerine dayalı olarak spora karşı 
eğilimlerini müsabakalarda gösterdikleri başarılarla kentte 
yaşam sürecine pozitif anlamda katkı sunulmuştur.

Öğrenciler Okullar Ligi’nde gerçekleşen müsabakalar 
sayesinde birçok farklı ortamda, farklı düşünceden ve 
farklı kültürden öğrencilerle bir araya gelerek etkileşimde 
bulunmuşlardır.

Spor ve fiziksel aktiviteden uzak kalan çocuklarda, 
yanlış beslenme uygulamaları da eklenince kalp-
damar hastalıkları, osteoporoz, şişmanlık gibi sorunların 
temelleri erken yaşlarda atılmaktadır. Bu noktada projemiz 
öğrencilerin, fiziksel sağlığının korunmasını sağlamış 
ve spor yaptıkça öğrencilerin obeziteye karşı duyarlılığı 
artmıştır.

Okullar Ligi projesi, öğrencilerin, sportif aktiviteye 
yönlendirilmesinde aile, okul, yerel yönetim iş birliğinde 
gerçekleşmesi nedeniyle çocuğun hayatında yaşamını 
etkileyecek önemli bir alışkanlık kazanmasının yolunu 
açmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan H6.5: Spor    faaliyetlerini desteklemek, 
spor alanlarını nitelik ve nicelik bakımından geliştirerek 
spor kültürünün kentin her alanına yayılmasını sağlamak 
hedefi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar 
Ligi projesi gerçekleştirilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi projesi %100 
Belediye bütçesinden karşılanmaktadır.

Giderler
Toplam Maliyet

(TL)

1. Personel Gideri 360.000 ₺

2. Ulaşım Hizmeti 35.000 ₺

3. Ekipman ve Malzeme Gideri (Futbol, 
Basketbol, Voleybol, Hentbol Topları, El 
Çantası, Antalyaspor Forması, Eşofman 
Takımları, Kupa, Madalya)

565.362 ₺

4. İkram (Kek-Su) 13.500 ₺

5. Genel Toplam 973.862,03 ₺
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PROJENİN AMACI:

Kanser, tüm dünyada ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında ikinci 
sırada yer almakta ve cinsiyet gözetmeksizin yılda 900 bin ölüme neden 
olmaktadır. Kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser yılda 400 bin ölümle 
meme kanseridir. 40-50 yaş arası kadınlarda ise tüm ölüm nedenleri  arasında  
1. sırada  yer almaktadır.  Türkiye’de  her  yıl  25.000  kadına  meme  kanseri 
teşhisi konulmakladır. Ülkemizde her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın 
altında ve 50 yaş altı meme kanseri oranı %50’ye yakındır. Tüm kanser türleri 
gibi meme kanserini de erken teşhis ve tedavi ile önlenebilmekte ve başarılı 
sonuçlar alınabilmektedir. Meme kanserine bağlı ölümlerin %40’ı 35-49 yaşları 
arasında görülmektedir. Bu nedenle, bu yaş grubunda tümörü erken evredeyken 
yakalamak oldukça önemlidir.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ 
MOBİL SAĞLIK TIRI 

Ülkenin   sürdürülebilir   kalkınma   programı   ve   sağlık   
durumu   arasında   sıkı   bir   bağ bulunmaktadır. Bu 
hususta yerel yönetimler özellikle de belediyeler, sağlık 
konusundaki yetki ve görevleri gereği, ulusal çapta 
sürdürülebilir kalkınma sürecinde önemli bir aktördür.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarının 
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak  ve  
sürdürülebilir  kalkınma  amaçlarının  gerçekleştirmek  
üzere  il  çapında  sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
kanser hastalıklarının tür durumlarının belirlenmesi, 
etkenlerinin  ortadan  kaldırılması, etkin ve mücadele 
yöntemlerinin saptanması amacıyla ‘Gezici Sağlık 
Hizmetleri Mobil Sağlık Tırı’ hizmetini gerçekleştirmiştir. 
Bu tır içerisinde özellikle mamografi olmak üzere, smear, 
kolon kanseri ile ilgili tetkikleri gerçekleştirilmekte; 
bu taramalar erken teşhis ve tedavi için büyük önem 
taşımaktadır. Tarama bölgelerini, sosyoekonomik 
anlamda düşük gelir durumuna sahip bölgeler ile 
sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çekilen özellikle kırsal 
bölgeler oluşturmaktadır. Başvuran bireylerin insan 
haklarına saygılı, mahremiyeti korunan bir anlayışla 
taramaları gerçekleştirilip koruyucu sağlık hizmeti ile 
ilgili konularda erken tanı ve tedavi için bilgilendirme 
yapılmaktadır. Projemizde BM’nin daha sağlıklı, gelişmiş 
ve yaşanabilir bir dünya için evrensel Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları kapsamında, başta gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ulusal ve küresel 
sağlık risklerine karşı erken uyarı, risk azaltma ve risk 
yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi maddesinden 
yola çıkılarak uygulanmakta ve sürdürülebilirliği 
sağlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ: 

Kadın nüfusunun 2019 yılı verilerine göre 615.146 
kişi olarak belirlenmiş olduğu Balıkesir ilimizin  yüz  
ölçümünün  büyük  olması,  kırsal  mahallelerin  fazlalığı  
gibi  etkenler  sürekli değişen  ve  gelişen  sağlık  
hizmet  modellerini  zorunlu  hale  getirmekte  ve  bu  
sebeple  de ilimizde kapsayıcı yeni bakış açılarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
ve Avrupa Ulusal Ağlarının eylem taahhütlerinde  
belirtildiği  üzere  eşitlik  ilkesi  sağlıklı  şehirlerin  prensip  
ve  değerleri kapsamında yer almakta ve sağlık alanında 
eşitsizliklerle mücadele etmek, zarar görebilir ve sosyal 
açıdan dezavantajlı olan kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek 

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ
“MOBİL SAĞLIK TIRI”

~SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ~

Mülkiyet : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Proje Ortakları : Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Mobil Sağlık Tırı, Düzce ve Bolu illerine talepler doğrultusunda hizmet verilerek
ilgili tarama ve tetkikler ile örnek alınan bir proje uygulaması olmuştur.

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ
‘MOBİL SAĞLIK TIRI’

NEDİR?

Gezc Sağlık Hzmetler Mobl 
Sağlık Tırı Projes kapsamında; 

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne 
tahss edlen mobl sağlık tırı 

le Balıkesr İl genelndek 
vatandaşlarımız sağlık 

taramasından geçrlmş, 
ücretsz kanser taramaları ve 

br takım tetkkler 
gerçekleştrlerek erken tanı 

ve tedavye yönelk 
yönlendrmeler yapılmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
VE SON DURUM

Çeştl kanser türler çn ücretsz 
taramalar ve testler uygulanması 

amacıyla, özel ekpmanlar le 
donatılmış mobl djtal hastane 
şlev gören br uygulama olarak 

Mobl Sağlık tırı, l çapında 
kanserle etkn mücade ede erken 

teşhs açısından öneml br rol 
oynanmaktadır.

‘Herkes çn Sağlık’ çn sosyo 
ekonomk anlamda düşük gelr 

grubuna sahp bölgelerde sağlık 
hzmetlernn yaygınlaştırılması 

amacı le hareket edlmekte, 
breylern yaşam kaltelernn 
artırılması hedeflenmektedr.

PROJE
UYGULAMASI

Sağlık tırının tarama 
bölgelerne gderek 

vatandaşlara yönelk smear, 
mamografi, kolon kanser le 
lgl taramaların ve kemk ve 

şeker ölçümlernn 
gerçekleştrlmektedr.

Taramalar sonucunda elde 
edlen sonuçlar arasında 

poztf çıkan hastaların tedav 
çn hastaneye 

yönlendrlmektedr.

631 Kemik Taraması

305 HPV Kontrolü

366 GGT Kontrolü

330 GGK Kontrolü

601 Şeker Taraması

69 Smear Testi8.217 Mamografi Çekimi

19 adet B-RADS-5 Teşhisi

31 adet B-RADS-4 Teşhisi

Mobil  Sağlık  Tırı  
projemiz,  teşhis  
konulan  bireylerin  

tedavi  süreçlerine  erken  katılım 
sağlaması ve özellikle hastalığın 
seyri için önlem alınması 
anlamında sağlık açısından 
çok önemli katkı sağlamakla 
birlikte sağlık ve sosyal alanda 
yaşam kalitesinin sürdürülebilir 
bir şekilde gelişmesine katkı 
sağlama amacına uygun olarak 
hizmetlerine devam etmektedir.
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şeklinde tanımlanmaktadır.

Sağlık  hakkı;  cinsiyet,  ırk,  dini  inanç,  yaş,  engellilik  
veya  sosyoekonomik  imkânlardan bağımsız olarak 
herkes için geçerlidir. ‘Herkes İçin Sağlık’ ilkesinden yola 
çıkılarak, Balıkesir ilinin  sağlık  hususundaki  ihtiyaç  
analizleri,  ilgili  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  yapılan 
görüşmeler beraberinde proje süreci tamamlanmıştır. 
Kanserle mücadele anlamında önemli rol oynayan Kanser 
Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Türkiye 
genelinde 198,   ilimizde   ise   6   adet   bulunmaktadır.   
Ancak   bölgemizde   bireylerin   bu   birimlere ulaşabilmesi 
özellikle kırsal bölgeler için güç olabilmektedir. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorundan yola çıkarak 
mobil sağlık tırının hizmete sunulması için, İl Sağlık 
Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütülmüştür.

İçerisinde 1 adet mamografi çekim odası, rahim ağzı 
kanser taraması için 1 adet smear odası, kolon kanseri 
taramaları için hastaya gaitada gizli kan testi yapılan 1 adet 
hasta kayıt odası, 2 adet hasta giyinme odası, 1 adet boş 

oda bulunan mobil tırda ultrason eşliğinde çekim yapan 
kemik dansitometri cihazı ile osteoporoz taramaları da 
gerçekleştirilmektedir.

Proje süreci içerisindeki hizmetler, ilçe belediyeleri, ilçe 
sağlık müdürlükleri ve Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün 
hizmet ve veri sağlama katkılarıyla devam etmekte olup, 
tanısı tespit edilmiş hastalar bilgilendirilerek tedavi için 
hastaneye yönlendirilmektedir. İlimizde gerçekleştirilen   
bu   proje diğer illere örnek olmakla birlikte, illerden gelen 
talep doğrultusunda 2019 yılı içerisinde Düzce ve Bolu 
illerinde de taramalar gerçekleştirilmiştir.

Mobil  Sağlık  Tırı  projemiz,  teşhis  konulan  bireylerin  tedavi  
süreçlerine  erken  katılım sağlaması ve özellikle hastalığın 
seyri için önlem alınması anlamında sağlık açısından çok 
önemli katkı sağlamakla birlikte sağlık ve sosyal alanda 
yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine 
katkı sağlama amacına uygun olarak hizmetlerine devam 
etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir İl Sağlık 
Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen ‘Gezici Sağlık 
Hizmetleri Mobil Sağlık Tırı’ projesinde İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğüne tahsis edilen mobil sağlık tırı ile 
vatandaşlarımıza çeşitli kanser taramaları, tetkikler 
uygulanarak bireyler  sağlık taramasından  geçirilmektedir.  
Özel olarak hazırlanan  bu mobil sağlık tırı, içerisinde  yer  
alan  teknolojik  tıbbi  cihazlarla  “mobil  dijital  hastane”  
işlevi  görmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
toplumumuzda giderek artan kanser (özellikle meme 
kanseri) insidansına kayıtsız kalamamış ve erken tanı 
ile tedavi edilebilir bir hastalık olan meme kanserinin 
taramalar ile farkındalık çalışmalarına başlamıştır. Bu proje 
ile tarama yapılmayan 40 yaş üstü ve erken tanı almayan 
kadın kalmaması amaçlanmaktadır. “Erken Tanı Hayat 
Kurtarır” sloganı bizim için hedef haline gelmiştir.

Gezici Sağlık Hizmetleri Mobil Sağlık Tırı projesi kapsamında 
tarama bölgesi olarak seçilmiş bulunan 3 ilçemizde 
(Burhaniye, İvrindi, Susurluk) gerçekleştirilen tarama ve 
test sayıları şu şekildedir: İvrindi ilçesinde toplam 344 
mamografi, 93 GGT, 146 HPV, 631 kemik taraması, ve 601 
şeker taraması gerçekleştirilmiştir. Burhaniye ilçesinde 
toplam 773 mamografi, 273 GGK, 159 HPV taraması olmak 
üzere ilçede bir ayda toplam 1.205 kişiye hizmet verilmiştir. 
Susurluk ilçemizde de aynı şekilde meme kanseri, rahim 
ağzı, kolon kanseri ile ilgili 30-70 yaş aralığındaki bireylere 
tetkik ve taramalar uygulanmıştır. 2018 yılında Balıkesir 

ilinde gezici mobil sağlık tırı ile 4.832 adet mamografi 
çekimi yapılmış olup, 12 adet Bİ-RADS-5 (kesin meme 
kanseri), 17 adet Bİ-RADS-4 (şüpheli malign bulgular) 
tespit edilmiş ve elde edilen   sonuçlar   doğrultusunda   
İl  Sağlık  Müdürlüğü   ile   koordineli   çalışarak   hastalar 
bilgilendirilmiş ileri tetkik ve tedavi için hastanelere 
yönlendirilmiştir. 2019 yılı Balıkesir ilinde gezici mobil 
sağlık tırı ile 3.385 adet mamografi çekimi yapılmış olup 
7 adet Bİ-RADS- 5  (kesin meme kanseri) , 14 adet Bİ-
RADS-4 (şüpheli malign bulgular) tespit edilerek aynı 
şekilde hastalara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme 
yapılmıştır. Ayrıca diğer illere örnek olması planlanan 
çalışmamızın 2019 yılında gelen talepler üzerine Düzce ve 
Bolu illerinde de taramalar gerçekleştirilmiş olup toplamda 
414 adet mamografi çekimi, 69 smear ve 330 GGK testi 
uygulanmıştır. Bu bölgede yapılan GGK testinde 20 kişinin 
sonucunun pozitif olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu sağlık 
tırı ile ilimizdeki 3 ilçenin 1.130 mahallesinde vatandaşlara 
hizmet  verilmeye  devam  edilmektedir.  Gerçekleştirilen  
bu  hizmet  ile  sağlık  hizmetlerine ulaşma  anlamında  
dezavantaj  yaşayan  bireylere  yönelik  sağlık  imkânlarını  
ulaşılabilir kılınmakta ve toplum sağlığı açısından 
kanserin erken tanı ve tedavi ile önlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 
Amaç:

A12: Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir 

bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, “Sağlığı Geliştiren 
Şehir Balıkesir” marka değerini oluşturmak.

Hedef:

H12.1: Yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek 
hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve hizmet standartlarını 
geliştirmek

H12.2:  Dezavantajlı  grupların  yaşam  kalitesinin  
artırılmasına  katkı  sağlayarak  sunulan hizmetleri 
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

H12.4: Şehir sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, 
doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak.

H12.6: Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini 
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje  finansmanında  Balıkesir  İl  Sağlık  Müdürlüğü  ve  
Balıkesir  Büyükşehir  Belediyesi arasında   imzalanan   
protokol   gereği; Mobil   Sağlık   tırında   görevli   1   
adet   röntgen teknisyeni/teknikeri  Balıkesir  Büyükşehir  
Belediyesi  tarafından  görevlendirilmekte  olup aracın yakıt, 
muayene, bakım onarım ve park ücretleri gibi masraflar 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü 
ortaklığında karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Bursa; göç alan ve göçün beraberinde getirdiği sosyoekonomik sorunlarla 
karşı karşıya kalan bir ildir. Bursalı hemşehrilerimizin var olan sosyoekonomik 
sorunlardan asgari düzeyde etkilenmeleri, Bursa kentlilik kültürü ve bilinci ile 
yaşamaları için sosyal hizmet politikalarına her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyulmaktadır. Amacımız; Bursa’da yaşayan dezavantajlı gruplardan yatağa 
bağımlı hastalara yönelik hizmet kalitesini artırmak, daha çok kişiye ulaşmak 
ve bu alanda çalışan kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum 
örgütleri, gönüllüler arasındaki koordinasyonu ve bilgi paylaşımını sağlamaktır.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

EVDE HASTA BAKIM, EVDE TEMİZLİK 
VE AMBULANSLA HASTA NAKİL 
HİZMETLERİ PROJESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında (17 ilçe dahil) 
müracaat veya ihbar edilmiş olan sosyoekonomik yoksulluk 
ve yoksunluk içinde bulunan günlük yaşam faaliyetlerini 
tek başına sürdüremeyen yatağa bağımlı hastalara; evde 
teşhis, tedavi, rehabilitasyon, bakım, refakat, eğitim, 
yönlendirme gibi hizmetler sunmak; ev temizliği yapmak; 
ambulansla hasta nakil hizmetini gerçekleştirmek ve sözü 
edilen bu hizmetler ile bireyin gereksinimi doğrultusunda 
yaşam kalitesini ve toplumsal saygınlığının korunmasını 
sağlamak, gereksiz yere hastaneye yatışlarını önlemek ve 
hastaların söz konusu sağlık hizmetlerinin evinde ve aile 
ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal 
ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte 
verilmesi amaçlanmıştır. 

PROJE ORTAKLARI: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti İl Sağlık Müdürlüğü 
ile yapmış olduğu protokol kapsamında yürütmektedir.

PROJE SÜRECİ:

Evde hasta bakım hizmeti almak için telefon, dilekçe, 
şahsen ya da yakını aracılığı ile başvuruda bulunan veya 
ihbar edilmiş olan hastaların kayıtları 0(224) 716 11 55 
numaralı çağrı merkezimizce alınarak, en geç iki iş günü 
içerisinde hastanın yaşadığı ortamda sosyal incelemesi 
yapılmaktadır. Hekimlerin önerileri doğrultusunda;

• Kişinin ev ortamında ilgili hekim, uzman hekimler 
tarafından konulmuş olan tanı ve planlanan tedavinin 
uygulanması,

• Muayene, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinin verilmesi,

• Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların 
çıkarılmasında yardımcı olunması,

• Hastanın ve ailesinin hastalık, bakım ve diğer kurumlara 
yönlendirme süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,

• Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan tıbbı 
cihaz, tekerlekli hasta sandalyesi ve hasta karyolasının 
ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılması,

• Evde kullanımı gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların 
doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda 
eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini 
kapsar.

Evde Verilen Sağlık Hizmetleri:

• Hekim ziyareti,

• Hemşire ziyareti,

Bursa’da yaşayan 
dezavantajlı gruplardan 
yatağa bağımlı hastalara 

yönelik hizmet kalitesini artırmak, 
daha çok kişiye ulaşmak ve bu 
alanda çalışan kamu kurum 
kuruluşları, yerel yönetimler, 
sivil toplum örgütleri, gönüllüler 
arasındaki koordinasyonu ve bilgi 
paylaşımını sağlamaktır.
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• Bakım destek ziyareti (banyo ve kişisel bakım; tırnak, 
saç-sakal kesimi)

• Psikolojik destek ziyareti,

• FTR uzman hekim ziyareti,

• Fizyoterapist ziyareti,

• Ambulansla hasta nakil hizmeti,

• Yaşadığı yerin temizliğini yapamayan, kimsesiz 
hastaların evlerine temizlik hizmeti şeklindedir.

Bursa’nın 17 ilçesinde sürdürmekte olduğumuz 
hizmetimiz kapsamında; haftanın 5 günü aktif, hafta sonu 
nöbetçi personellerimiz ile ayrıca 2 ambulansımızla ve 
7/24 esasına göre çalışılmaktadır. 2020 yılında; 2 doktor, 
1 fizik tedavi uzmanı, 13 acil tıp teknisyeni, 8 paramedik, 
3 sağlık memuru, 10 fizyoterapist, 30 hemşire, 3 psikolog, 
2 sosyolog, 6 bilgi işlem, 3 şoför, 21 ambulans şoförü, 29 
bakım destek, 10 ev temizlik personeli, 2 refakat personeli 
olmak üzere toplam 143 personel ve 45 adet binek araç,1 
adet üç kabinli kamyon, 25 ambulans olmak üzere 71 adet 
araçla ve 143 personel ile hizmet verilmektedir.

Aylık hizmet sayılarımız düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğüne 
bildirilmektedir.

Bursa geneline halkımızın bilgilendirilmesinin artırılması 
için broşür ve afiş ile bilgilendirme ve tanıtım yapılmaktadır.

Hastalar hizmet ile ilgili sorun yaşadıklarında 0224 716 11 
55 numaralı hattımızı arayıp sıkıntılarını iletebilmektedir. 
Denetim ekiplerimiz hasta adreslerine gidip en kısa sürede 
sorunun çözümlenmesi için gereken işlemleri yapmaktadır. 

Ayrıca hastalar, hasta yakınları ve Bursa halkımız; Alo 
153 hattını arayarak memnuniyet ve şikâyetlerini 
bildirebilmekte ve önerilerde bulunabilmektedirler. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

2010 yılından bugünümüze kadar 45.000’in üzerinde hasta 
sistemimize kayıt olmuş ve 828.342 adet hizmet verilmiştir.

2019 yılı içerisinde 8.142 aktif hastaya 9.623 doktor 
muayenesi, 3.885 FTR uzman ziyareti, 21.743 fizik tedavi 
ve rehabilitasyon hizmeti, 54.580 hemşire hizmeti, 39.442 
bakım ve refakat hizmeti, 3.969 sosyal inceleme hizmeti, 
3.046 psikolojik destek hizmeti ve 1.763 hastanın evine 
temizlik hizmeti ile toplam 138.051 adet evde bakım 
hizmeti verilmiştir. Ayrıca 153 hasta şehir dışı,30.945 hasta 
şehir içi olmak üzere toplam 31.098 hastaya ambulansla 
hasta nakil hizmeti verilmiştir.

Ambulansla hasta nakil sayıları ise;

YIL
Nakledilen 

Hasta Sayısı 
Ambulans Sayısı

2015 6.610 14

2016 14.342 15

2017 17.139 15

2018 22.055
20 (+ 1 hasta nakil 

aracı)

2019 31.098  25

*1.140 şehir dışı olmak üzere toplamda 91.244 adet hasta 
nakli gerçekleştirilmiştir.

1 günde ortalama;

• 15 sosyal inceleme,

• 40 doktor muayenesi,

• 198 hemşire hizmeti,

• 18 FTR uzman hekim muayenesi,

• 94 fizik tedavi hizmeti,

• 14 psikolojik destek,

• 137 bakım destek hizmeti,

• 7 ev temizliği hizmeti,

• Günde 128 adet ambulansla hasta nakil hizmeti, 523 
adet evde hasta bakım hizmeti olmak üzere, günlük 
ortalama 651 adet hizmet verilmektedir. 

*3 aylık kesite göre değerlendirilmiştir.

VERİLEN HİZMETLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
YÜZDELİK DAĞILIMI

Yaş % Oranı

0-14 0,6

15-24 0,7

25-34 1,3

35-44 2,8

45-54 5,75

55-64 11,56

65-74 19,31

75-84 33,75

85-94 20,63

95+ ve diğer 3,6

*Hizmet almakta olan hastaların %77,29’u (yaklaşık) 65 yaş 
ve üzeri hastalardan oluşmaktadır. 

• Yaptığımız anket ve araştırmalara göre memnuniyet 
oranımız %98’dir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik 
Planı’nda yer alan; Hedef No. 20.5.5.2. “Kentte Yaşayanların 
Sağlık ve İyilik Halini Geliştirmek” stratejik amaç ve 
hedeflerine uygun olarak, Faaliyet No 20.5.5.2.17 “Evde 
Hasta Bakım, Ambulans ve Evde Temizlik Hizmetlerinin 
Yapılması” faaliyetimiz hazırlanmış ve 2020 yılı performans 
gösterge hedefimiz aşağıda belirtilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evde 
Hasta Bakım, Ambulans ve Evde Temizlik Hizmetleri” 
projemizin giderleri Belediye tarafından karşılanmaktadır. 
2020 yılı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 
25.702.800 TL mal ve hizmet alımları gideri olarak ayrılmıştır. 

Aktif Hasta   Verilen Hizmet
Bir Yılda Bir 

Hastaya Düşen 
Hizmet Sayısı

Personel Sayısı Araç Sayısı
Ambulans 

Sayısı

2010 1.973 28.703 14 22 6  -

2011 2.594 33.994 1.310 35 13 -

2012 2.865 36.588 1.276 35 13 -

2013 3.046 43.598 1.496 35 13 -

2014 3.223 49.876 1.547 51 16 -

2015 5.296 69.635 1.314 108 36 11

2016 6.310 92.939 1.670 115 36 13

2017 6.520 122.011 1.871 109 36 13

2018 7.447 121.703 16.343 145 46 21

2019 8.142 138.051 16.995 143 46 25

Hedef No. Stratejik Hedef Faaliyet Kodu Faaliyetler Birim
Performans 
Göstergesi

Gösterge 
Hedefi

20.5.5.2

H5.2. Kentte 
Yaşayanların 

Sağlık ve İyilik 
Halini Geliştirmek

20.5.5.2.17

Evde Hasta Bakım, 
Ambulans ve 
Evde Temizlik 
Hizmetlerinin 

Yapılması

Sağlık İşleri Şube 
Müdürlüğü

Evde Bakım 
Hizmet Sayısı

250.000 Ad.

20.5.5.2

H5.2. Kentte 
Yaşayanların 

Sağlık ve İyilik 
Halini Geliştirmek

20.5.5.2.17

Evde Hasta Bakım, 
Ambulans ve 
Evde Temizlik 
Hizmetlerinin 

Yapılması

Sağlık İşleri Şube 
Müdürlüğü

Evde Hasta Bakım 
Hizmetinden 

Faydalanan Kişi 
Sayısı

7600 Kişi

Yıllara göre verilen evde hasta bakım ve hasta nakil hizmet sayıları ise;
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PROJENİN AMACI:

Dünya Sağlık Örgütü günümüzde sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik 
değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusun arttığını ve artmaya devam 
ettiğini açıklamıştır. 1970- 2025 yılları arasında dünyada yaşlı nüfusun sayısının 
694 milyon (%22,3) olacağı, 2025 yılına gelindiğinde 65 yaş ve üzeri bireylerin 
yaklaşık 840 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Planı 2015-2020’de; 
ülkemizde, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2050 yılında %20,8’e 
çıkacağı öngörülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Türkiye nüfusu hızlı 
bir şekilde yaşlanan toplum sürecine girmiştir. Hem yaşlı nüfus oranı artmakta 
hem de ileri yaştaki nüfus grubunun sayısı yükselmektedir. Bu da sağlıklı 
ve aktif yaşanan yılların sayısını artırmaya ilişkin yapılacak düzenlemeler ve 
müdahalelerin önemini artırmaktadır.

ÇANKAYA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

MUCİZE ÇINARLAR

TÜİK’den alınan 2019 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi” verilerine göre Ankara’da 65 yaş ve üzeri nüfusun 
(486.783) yaklaşık olarak %25’lik bir bölümünü Çankaya 
ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki bireyler 
(120.142) oluşturmaktadır. Bu veriler Ankara’da 65 yaş ve 
üzerindeki bireylerin ağırlıklı olarak Çankaya ilçesinde 
yaşadığını göstermektedir. Bu noktadan hareketle yaşlı 
bireylerin sosyokültürel ihtiyaçları dikkate alınarak Bahar 
Evlerinde verilen hizmetler planlanmaktadır. 

Bahar Evleri; Çankaya ilçesinde yaşayan yaşlı sakinlere 
yönelik eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
paylaşım ve buluşma noktasıdır. Yaşlı bireylerin cinsiyet 
ayrımı gözetmeden, yaşam boyu öğrenme bakış açısı 
ile zamanlarını iyi değerlendirebileceği, psikososyal 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği başarılı ve üretken olmalarını 
destekleyici ve sosyalleşebilecekleri ortam oluşturmak 
öncelikli amaçtır.

Bahar Evlerinde Dünya Sağlık Örgütünün aktif yaşlanma 
kriterleri doğrultusunda; aktif spor etkinlikleri, sağlık 
okuryazarlığı etkinlikleri, koro ve dans kursları, geziler, film 
ve belgesel gösterimleri, tiyatro ve dans gösterileri, müzik 
dinletileri düzenlenmektedir. 

Çankaya Belediyesi yaşlı bireylerin aktif yaş almalarını 
sağlamak, yaşam boyu öğrenmelerine destek olmak 
amacıyla 5 Kasım 2019 tarihinde Sokullu Bahar Evini 
kullanan yaşlı bireylere beyin egzersizleri atölye 
çalışmalarını başlatmıştır.  

Bahar Evlerinde bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve ince motor 
becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapmak projenin 
amaçlarındandır. Bu amaçla 65 ve üzeri yaşlı bireylerin aktif 
ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

PROJE ORTAKLARI: 

Çankaya Belediyesi projenin uygulanması, yaygınlaştırıl-
ması, katılımcılığının artırılması, hizmetlerin kalitesinin art-
ması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak 
ForBrain Learning Center ile iş birliği yapmaktadır. 

Yapılan iş birliği çerçevesinde “Beyin Egzersizleri Atölyesi” 
çalışmaları, ForBrain Learning Center’da eğitmen olan 12 
beyin antrenörü tarafından verilmiştir.

PROJE SÜRECİ:

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Faz 7 
(2019-2024) için uygulama çerçevesinde belirttiği Tema 
1. “Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak” 
ve Tema 3. “Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım ve 

İnsanların sağlıklı bir 
yaşam sürmelerini 
ve herkesin her yaşta 

iyilik halini sağlamak, koruyucu 
önleyici çalışmalar yapmak, sağlık 
hizmetleri ile buluşturmak ve 
yaygınlaşmasına örnek olmak için 
ilk olarak gerçekleştirilen “Beyin 
Egzersizleri Atölyesi” Çankaya 
Belediyesinin çalışma ilklerinin 
göstergesi olan Stratejik Plan ve 
hedeflerinin gerçekleşmesinde 
önemli bir performans göstergesi 
olacaktır. 
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ortaklıkları teşvik etmek” öncelikli konular başlığında 
sağlıklı yaşlı insanlar yer almaktadır. Yaşam boyu öğrenme 
yaklaşımı, yaşamda iyi bir başlangıç sunmaya ve yaşa 
bağlı değişimlere uyum sağlamak için insanları sağlıklı 
yaşam tarzları benimseme konusunda teşvik etmeye 
odaklanmaktadır. 

Sağlıklı yaşlı insanlar için sosyal destek, özellikle aile ve 
arkadaşlarla sosyal ilişkiler, yaşam kalitesini etkileyen en 
önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, ileri yaşta sağlığı 
ve refahı teşvik etmek için en güçlü stratejilerden birinin 
yalnızlığı ve izolasyonu önlemek olduğu belirtilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Asamblesinde (2002) onaylanan 
Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Politik 
Deklarasyonu’nda üç önemli öncelik alanı yer almıştır. 
Bunlar; yaşlı bireyler ve gelişme, yaşlılık döneminde iyilik 
halinin ve sağlığın geliştirilmesi, yaşlılar için destekleyici 
bir çevre oluşturmaktır. Madrid Uluslararası Yaşlanma 
Eylem Planı ve Politik Deklarasyonu öncelik alanlarından 
olan yaşlı bireylerin iyilik hali, mental sağlık ihtiyaçlarının 
karşılanması, yerinde yaşlanmanın desteklenmesi olarak 
belirlenmiştir. 

Aktif yaşlanma modelinin dört önemli boyutu 
bulunmaktadır. Bunlar; sağlık, katılım, yaşam boyu 
öğrenme ve güvenliktir. Ülkemizde yaşlılık alanında yapılan 
çalışmalarda “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma 
Ulusal Eylem Planı (2007)”, “10. Kalkınma Planı Yaşlanma 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2014-2018)”, “Türkiye 
Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 
(2015-2020)” aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek 
önemli ve öncelikli hedeflerden biri olarak belirtilmektedir. 

ForBrain “Beyin Egzersizleri Atölyesi”nde Sokullu Bahar 
Evini aktif olarak kullanan 65 yaş ve üzeri yaşlarda olan 50 
yaşlı bireye, 12 hafta boyunca, 12 eğitici ile haftada 1 gün 

ve 1 saat boyunca bilişsel becerilerini geliştirerek, beyin 
sağlığına katkı sağlayacak egzersizler yaptırılmıştır. 

12 hafta boyunca kolaydan zora doğru; yaşlı bireylerin 
hafızalarını kuvvetlendiren, konsantrasyon sürelerini 
arttıran, odaklanmaları güçlendiren, görsel ve işitsel 
hafızalarını destekleyen, beyni farklı çalıştıran, sağ ve sol 
beyin loblarını beraber çalıştırmayı öğreten ve oturdukları 
yerden beyinlerini aktifleştirmeye yönelik farkında nefes 
teknikleri gibi fiziksel egzersizler de içeren beyin gelişimine 
katkılar sağlayan çalışmalar yapılmıştır. 

Bilişsel aktiviteler ile zihinsel becerilerin zayıflamasının 
engellenmesi hedeflenerek alzheimer ve demans 
hastalığına karşı da koruyucu önleyici çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Fiziksel aktiviteler ile amaçlanan ise; 
yaşlı bireylerin kas kuvvetini, dayanıklılığını, esnekliğini, 
koordinasyonunu geliştirmek ve sağlıklı yaşam biçimi 
sürdürmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

“Beyin Egzersizleri Atölyesi” Sokullu Bahar Evini kullanan 
yaşlı bireylere günlük yaşam aktiviteleri, üretkenlik, bilişsel 
yeterlilik, bağımsız yaşama destek, yaşam boyu öğrenme 
ve sosyal hayata katılım konularında destekleyici olmuştur. 
Her hafta yapılan beyin egzersizleri atölye çalışmalarına 
katılan yaşlı bireylerin bu çalışmalar ile sosyalleştikleri ve 
yeni beceriler geliştirdikleri görülmüştür. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılında yayımladığı “Dünya 
Yaşlanma ve Sağlık Raporu”nda sağlıklı yaşlanma kavramı 
“Yaşlılık döneminde iyilik halini sağlayan fonksiyonel 
yeteneklerin sürdürülmesi ve gelişmesi süreci” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Bu tanıma göre yaşlı bireylerde yaşam doyumunun yüksek 
olması, bireysel bağımsızlık, saygılı ve samimi ilişkiler, 
bedensel, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlık ve refah içinde 
olma, zihinsel ve fiziksel aktivitelerin sürdürülebilmesi, 
bilişsel ve toplumsal yeterlilik, üretkenlik, bireysel kontrol, 
değişik aktivitelere katılabilme, yaşama anlam ve değer 
katarak yaşam doyumunu yükselten ve başarılı yaşlanmayı 
sağlayan faktörler arasında sayılmaktadır. 

Yaşlı bireyler için sosyal aktivitelere katılmak hem psikolojik 
hem de fiziksel olarak büyük katkı sağlamaktadır. Zihin ile 
ilgili yeterli egzersiz yapılmamasının demans hastalıklarını 
tetikleyebileceği bilinmektedir. Bu kapsamda koruyucu-
önleyici çalışmalar önemli bir role sahiptir. 

Yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini başarabilmesi 
için bazı fonksiyonel yetenekler merkezi role sahip olduğu 
bilinmektedir. Yaşlı bireyin; evinden dışarı çıkabilmesi, yeni 
ilişkiler kurabilmesi ve mevcut ilişkilerini sürdürebilmesi, 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, öğrenmesi, gelişmesi 
ve karar verebilmesi, topluma katkıda bulunması için 
fonksiyonel yeteneklere sahip olması beklenmektedir. 
Sokullu Bahar Evini kullanan yaşlı bireylerin iç kapasitelerinin 
oluşmasını sağlayan ve fonksiyonel yeteneklerinin 
sürdürülebilirliği için çevreyle uyumun güçlü bir etken 
olacağı düşünülerek çalışma yapılmıştır. 

“Beyin Egzersizleri Atölyesi” toplamda 12 hafta süren 
oturumlar açık oturum şeklinde gerçekleştirilmiş olup, yeni 
katılan yaşlı bireyler için geçmiş hafta oturumlarının tekrarı 
yapılmıştır. Her hafta yapılan oturumlarda; odaklama, 
görsel zekâ, işitsel zekâ, matematiksel zekâ, problem 
çözme, mantık ve muhakeme yeteneğini geliştirme, dil, 
bellek, kavrama, zamanlama, algı, dikkat, hız ve farkında 
nefes çalışmaları gibi günlük yaşamda kullandığımız 
becerileri geliştirici interaktif çalışmalar yapılmıştır. 

Yaşlı bireylere evde tekrarlamaları için beyin jimnastiği ve el 
egzersizleri yaptırılmıştır. İnteraktif ve açık gruplu bir çalışma 
olan “Beyin Egzersizleri Atölyesinde” ilk oturumlardan 
itibaren çalışmalara katılan yaşlı bireylerin sayısının giderek 
arttığı görülmüştür. Evlerinden çıkmayan yaşlı bireyler için 
çekici bir aktivite haline gelen bu çalışmalar ile hedeflenen 
grup sayısının üzerinde gerçekleşmiştir. Son oturumda 
ise Sokullu Bahar Evini kullanan 50 yaşlı bireye katılım 
sertifikası verilerek kapanış yapılmıştır. 

Aynı zamanda demans hastalığına karşı da koruyucu 
önleyici bir çalışma olan “Beyin Egzersizleri Atölyesi” 
çalışmalarında, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilen 
zihinsel becerilerde zayıflama olarak tanımlanan ve hafızayı, 
düşünme, yön bulma, anlama, hesaplama, öğrenme, dil 
ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi içeren egzersizler 
bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” 
arasında yer alan “Amaç 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı; sağlıklı 
yaşamların güvence altına alınması ve mutluluğun her 
yaşta desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Beyin egzersizleri 
atölye çalışmaları uzun vadede bu hedefe de katkı 
sağlayacaktır. 

“Beyin Egzersizleri Atölyeleri”nin yaşlıların yaşam kalitesini 
ve kendini iyi hissetme duygusunu olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Dünya Sağlık Örgütünün Yaşlanma Uluslararası Eylem 
Planı 2002’de uluslararası eylem için öneriler öncelikli konu 
Hedef 1. “Yaşlıların Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Politik 
Katılımlarının Tanınması” olarak belirlenmiştir. 

Bu hedef Çankaya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, 
Amaç 2, Hedef: 2.2 ile uyuşmaktadır. 65 ve üzerindeki yaşlı 
bireylerin sosyokültürel yaşam ile yaşam boyu öğrenme 
bakış açısı ile ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan programlara 
katılımlarının sağlanması ve sürdürülmesi planlanmaktadır.  

Çankaya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Amaç 2: Sağlık 
ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak, cinsiyet eşitsizliği ve 
ayrımcılık ile mücadele etmek.

Hedef 2.2: Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal ve ekonomik 
yaşama katılımlarını arttırmak

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin 
her yaşta iyilik halini sağlamak, koruyucu önleyici 
çalışmalar yapmak, sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve 
yaygınlaşmasına örnek olmak için ilk olarak gerçekleştirilen 
“Beyin Egzersizleri Atölyesi” Çankaya Belediyesi’nin çalışma 
ilklerinin göstergesi olan Stratejik Plan ve hedeflerinin 
gerçekleşmesinde önemli bir performans göstergesi 
olacaktır. 

“Beyin Egzersizleri Atölyesi” Ankara’da belediyeler 
düzeyinde ilk olarak Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar 
Evinde uygulanmış olup, sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için aktif halde hizmet veren ve 7 farklı semtte bulunan Bahar 
Evlerinde yaşlı bireylere uygulanması planlanmaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz 
kaynaklarından karşılanmıştır. 
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PROJENİN AMACI:

Teknoloji bağımlılığının, gelecek on yıllarda toplumların en büyük problemlerinin 
başında geleceği düşünülmektedir. Günümüzde özellikle gençler arasında 
etkisini her geçen gün biraz daha arttıran teknoloji kullanımı, sağladığı 
kolaylıklar yanında, birçok alanda da problemler oluşturmaya başlamıştır. 
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla 
günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve 
internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha 
açıkça görülmektedir. Bununla birlikte teknolojinin sorunlu kullanımının eğitim 
ve meslek hayatını, özel hayatı olumsuz etkilediği gözlemlenmekte, ortaya 
çıkan güçlükler konu kapsamında teknoloji bağımlılığının etkileri şeklinde 
tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığı her ne kadar yeni bir bağımlılık türü olsa 
da bu bağımlılığın beden ve ruh sağlığı için taşıdığı riskler konusunda hem klinik 
tedaviler denenmekte hem de bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Değişik 

GAZİPAŞA BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

SANAL DÜNYADAN SANATSAL DÜNYAYA

bağımlılık türlerinin tedavisinde resim, müzik, dans, 
şiir, çizim, oyunculuk ve müzik gibi sanat faaliyetlerinin 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu sanat faaliyetleri bağımlının 
duygularını dışa vurarak rahatlamasını, sorunun 
kökenine inilmesini, bağımlılık   öznesinden uzaklaşarak   
başka meşguliyetler edinmesini ya da bilinçlenmesini 
sağlayabilmektedir. Sanat   faaliyetleri   doğrudan   terapi   
amaçlı   kullanım   dışında   bilinçlendirme   amaçlı   da   
kullanılmaktadır. Bu kapsamda Gazipaşa Belediyesi olarak 
2017 yılında başlatılan ve 4.’sü düzenlenen Gazipaşa 
Uluslararası Sanat Sempozyumu içeriğinde değişikliğe 
giderek okul öncesi dönemden yüksek öğrenim öncesi 
döneme uzanan geniş bir yelpazedeki çocuklarımızı 
bu sempozyum içeriğindeki resim, müzik, drama ve 
fotoğraf gibi sanatsal uygulamalara dahil ederek genç 
paydaşlarımızı ekranın önünden bir süreliğine de olsa 
uzaklaştırarak teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye karşı 
yapılabilecek sanatsal faaliyetler hakkında farkındalık 
sağlamayı amaç edinmiştir.  

PROJE SÜRECİ: 

Proje kapsamında Arnavutluk, Filistin, Azerbaycan, İsrail, 
Hindistan, KKTC, Gürcistan, Kosova, Suriye ve Türkiye’den 
katılan profesyonel ressam, müzisyen, drama ve fotoğraf 
sanatçılarının katıldığı içeriğinde toplantı, uygulamalı 
resim yapımı, müzik dinletisi ve fotoğraf çekimlerinin 
olduğu sempozyumun kapsamında değişikliğe gidilerek 
geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde sanatın 
teknoloji karşısındaki farkındalığının ortaya çıkartılması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda sempozyum katılımcıları ile 
birlikte 3 okul ziyaret edilerek uygulamalı resim, drama ve 
müzik etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilen okullar 
içerisinde taşımalı eğitim sitemine dahil olarak kırsal 
yerleşkelerde yaşayan çocukların sanatsal faaliyetlerle 
etkileşiminin belki de ilk örneklerinin hayat bulması 
sağlanmıştır. Sonraki aşamalarda ise İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak ilçe sınırları 
içerisinde bulunan tüm okulların istedikleri zamanda 
öğrencilerinin profesyonel sanatçıların uygulama yaptıkları 
atölyede uygulamalı etkinliklere katılımı sağlanmıştır. 
Söyleşi, drama, oyunlar, müzik ve resim etkinliklerinin 
yapıldığı uygulamalarda ihtiyaç olunan malzemeler 
Belediyemizce karşılanmıştır. Bu sayede verimli geçirilen 
süre içerisinde çocuklarımıza tablet, telefon, bilgisayar vb. 
elektronik ve dijital dünya dışında eğlenceli vakit geçirme 
öğretisini gözlemleme şansı sağlanmıştır. Sempozyumun 
sonunda ise uygulamalara katılımın sayısal sınırlarını 
arttırmak amacıyla kent meydanında zamandan ve yaş 
grubu sınırlamasından bağımsız, ailelerin de aktif olarak 
katılabildiği büyük bir organizasyon düzenlenerek çocuk 

Amacımız sanal dünyada 
kendilerine yön 
arayışı içerisinde olan 

nesillerimizin gerçek dünya ile 
olan bağlarını kuvvetlendirmek, 
aracımız ise sanat; okul, ders, 
ödev, etüt ve benzeri rutinleri 
içerisinde sıkılan ruhlarına ufak 
bir boşluk ve eğlence arayışında 
ekrana olan düşkünlükleri yerine 
katılımcı oyun ve etkinlikler 
ardından tuvallerin üzerindeki 
renkler, kulaklarındaki notalar ve 
bu anı ölümsüzleştiren deklanşör 
sesleri.  
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kahkahalarının notalarla ve yağlı boya kokularıyla süslendiği 
bir şenlik düzenlenmiştir. Amacımız sanal dünyada 
kendilerine yön arayışı içerisinde olan nesillerimizin gerçek 
dünya ile olan bağlarını kuvvetlendirmek, aracımız ise sanat; 
okul, ders, ödev, etüt ve benzeri rutinleri içerisinde sıkılan 
ruhlarına ufak bir boşluk ve eğlence arayışında ekrana olan 
düşkünlükleri yerine katılımcı oyun ve etkinlikler ardından 
tuvallerin üzerindeki renkler, kulaklarındaki notalar ve bu 
anı ölümsüzleştiren deklanşör sesleri.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışık, uykuyu kontrol 
eden hormonlardan biri olan melatonin üzerinde olumsuz 
etki yarattığı araştırmacılar tarafından üzerinde durulan 
bir konu. Mavi ışığa yoğun olarak maruz kalan çocuklarda 
uyku bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan 
çocuklarınızı özellikle uyku saatlerinden önce teknolojik 
aletlerden uzak tutmanız gerekiyor. Çok yorucu olmayan 
bu gibi sanatsal ve dinlendirici aktivitelerle çocuğunuzun 
kaliteli vakit geçirmesine yardımcı olabilmektedir. Diğer 
taraftan teknolojik aletler karşısında saatlerce şekil bile 
değiştirmeden duran çocuklar için bir diğer olumsuz 

etki de hareketsizlik. Bütün gün bilgisayar başında vakit 
geçiren çocuklar doğalarına aykırı davranarak saatlerce 
hareketsiz kalmış oluyorlar. Dışarıda oynamaları, koşmaları 
gerekirken adeta bir yetişkin gibi bilgisayardan gözünü 
bile ayırmadan oturan, yemek yemek için bile ayağa 
kalkmayan bu çocuklar doğal olarak da pek çok farklı 
yönden olumsuz etkilenmekteler. Başta obezite olmak 
üzere bir dizi farklı hastalığa davetiye çıkaran bu yaşam 
stili çocuklar için gerçekten çok tehlikeli bir boyuta 
ulaşabilmekte. Çocuklarımızı teknolojiden tamamen 
uzaklaştıramazsak bile en azından kullanımını azaltma 
yolunda bu gibi sanatsal etkinliklerden faydalanılabileceği 
ailelerine gösterilmiştir. Yine bilgisayar, televizyon ve akıllı 
telefonların göz sağlığı üzerindeki etkilerinin ne denli 
olumsuz olduğu araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Hatta belki 
de sırf bu yüzden göz rahatsızlıkları yaşayan çocukların 
varlığı da herkesçe bilinmektedir. Göz kuruluğu, miyop, 
baş ağrısı, göz yorgunluğu teknolojik aletlerin göz sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinden bazılarıdır. Çocuklarımızın 
elinden teknolojik cihazların uzaklaştırılmasında sanatsal 
faaliyetlerin etkili olabileceği görülmektedir. Ayrıca 
teknolojik cihazlar, çocukların hem fiziksel hem de 
mental açıdan rahatsızlanmalarına neden olabilmektedir. 
Şöyle ki uzun süre hareketsiz kalmak, bilgisayar başında 
yanlış oturmak ve sürekli radyasyona maruz kalmak 
çocuklarda gelişme geriliğine yol açabilmektedir. Henüz 
olgunlaşmamış dokulara sahip olan çocukların teknolojik 
aletlerden yayılan radyasyondan yetişkinlere göre 10 
kat daha fazla etkilendiği bilimsel araştırmalarla ortaya 
koyulmuştur. İskelet bozuklukları, gelişme gerilikleri 
gibi rahatsızlıklara yol açan aşırı teknoloji kullanımı, aynı 
zamanda çocukları mental açıdan da kötü etkiliyor. 
Zamanının çoğunu teknolojik aletler karşısında geçiren 
çocukların, asosyalleşme, içe kapanma, öfke bozuklukları 
yaşama ve depresyon gibi ciddi mental rahatsızlıklara 
yakalanma riski de yükselmiş olmaktadır. Teknolojinin 
çocuklar üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi ise onların 
iletişim yeteneklerini köreltmesidir. Yaşıtlarıyla yeteri 
kadar vakit geçiremeyen, bilinen oyunlar yerine internet 
üzerinden sanal dünyalarda oynayan bu çocuklar 
genellikle içe kapanık olabilmekte, teknolojik aletler 
çocukların üreticiliklerini, hayal güçlerini ve motor 
fonksiyonlarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Sanal ortamda kolaylıkla arkadaş edinen, ama aynı 
yeteneği gerçek dünyada gösteremeyen çocuklar doğal 
olarak gerçek hayattan gittikçe uzaklaşıyor. Gelecek 
nesillerimizi teknolojiden tamamen uzak tutamayabiliriz. 
Bu gibi sanatsal faaliyetler ile en azından onların teknoloji 
kullanımını kontrol altında tutmaya çalışarak hayatın içine 
onları karıştırabiliriz.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Hedef 2.1: Gazipaşa’da kitlesel sporları yaygınlaştırarak spor 
aracılığı ile sağlık ve yaşam kalitesini sürdürebilir kılmak, 
mahal esaslı ve çok yönlü eğitimler vermek, amatör sporları 
destekleyerek elit sporcu yetişmesine katkı sağlamak, 
mevcut saha ve tesisleri revize etmek ve yeni tesisler 
kazandırmak, ulusal spor organizasyonları düzenlemek.

Faaliyet 2.1.4: Vatandaşlar, kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılacağı sportif etkinlikler, faaliyetler, 
yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek.

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024

Faaliyet 2.1.5: Ulusal ve uluslararası etkinlikler, yarışmalar ve 
turnuvalar düzenlemek.

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023

Hedef 5.1: Gazipaşa’nın yerel, ulusal ve/veya uluslararası 
alanlarda tanıtımına destek olmak; kültürel erişim ve 
kültürel üretime katılımı kolaylaştırmak için kenti ve kentliyi 
kültür sanat etkinlikleriyle zenginleştirerek bir kent kimliği 
oluşturmak.

Faaliyet 5.1.4: Sanatçılar, STK, dernekler, kamu kurumları, 
üniversiteler vb. dış paydaşlarla iş birliği yaparak; kültürel, 
sanatsal etkinlikler (tiyatro, konser, gösteri, söyleşi vb.) ve 
çeşitli sergiler düzenlemek.

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje kapsamında sempozyuma davet edilen sanatçıların 
Gazipaşa’ya kadar ulaşım giderleri kendileri tarafından 
karşılamakta olup, bunun dışında kalan sanatçıların 
ve etkinliklere katılan çocukların konaklama, gezi ve 
ulaşımlar, akrilik boyalar, tuval ve diğer malzemeler, 
yemek organizasyonları, Gazipaşa Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.     
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PROJENİN AMACI:

Günlük rutinlerimizin değiştiği, hareket alanlarımızın gittikçe kısıtlandığı 
bir zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla hareketliliğin yaşam 
enerjisi üzerine etkisi, sağlıklı bir hayatın hareket ve doğru komplikasyonlarla 
gerçekleşeceğinden yola çıkarak günlük rutinlerimizi farklı bir aşamaya taşıdık. 
Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturabilmek 
adına Avrupa Hareketlilik Haftası dolaysıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte her 
yaştan her kesimden insanın, hareket alanlarını belirlemesi, şehrin doğru 
kullanımı, hayatına hareket kat başlığı altında rutinler farklılaştırarak birlikte 
hareket ederek bir dizi etkinlikle farkındalık ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Sağlıklı beslenmenin, hareket etmenin ve şehri rutinlerin dışında keşfetmenin 
farkına varmak hedeflenmiştir. 

İNEGÖL BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

PROJE ORTAKLARI:

Belediye Başkanımız, Daire Müdürlerimiz, Çalışanlar ve 
halkın da içerisine dahil olduğu birden fazla kesime hitap 
eden çok yönlü bir proje olmuştur.

PROJE SÜRECİ: 

1. GÜN (16 Eylül 2019) Hayatına Hareket Kat: Sabah 
yürüyüşü ile başlandı. Alanında tecrübeli spor hocalarımız 
eşliğinde ilçe halkımızın katılımıyla “Hayatına Hareket Kat” 
sloganıyla spor salonumuzun önünden başlayarak yaklaşık 
2 km’lik hat boyunca parkımızın içerisinde yer alan amfi 
tiyatromuzun önüne kadar yürüyüş gerçekleşti. Sonrasında 
amfi tiyatromuzun yanında yer alan spor ekipmanlarında 
egzersiz çalışması yapıldı. Bu faaliyetlerimizi ise yeşil çay 
ve yeşil elma ikramı ile taçlandırdık. 

2. GÜN (17 Eylül 2019) Cesaretini Pedalına Göster: Bisiklet 
konvoyu oluşturduk. Bu sefer pedallarımızı harekete 
geçirdik. Belediye binamız önünden Alanyurt Yağlı 
Tohumlar bölgesine akabinde ise Kozluca yolundan yine 
Belediye binamız önüne dönüş gerçekleştirdik. Etkinlik 
sonunda yine yeşil çay ve yeşil elma dağıtımı yaptık.

3. GÜN (18 Eylül 2019) Cesaretini Doğaya Göster (DOSTUM 
Etkinlikleri): Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuna ithafen 
“Geleceğe 1299 Adım” sloganıyla DOSTUM tesislerinde 
yer alan Yenice Göleti’nin çevresinde başta gençlerimizin 
katılımıyla yürüyüş gerçekleşti. Akabinde açık havada 
geleneksel okçuluk etkinlikleri yeşil çay ve yeşil elma 
ikramı ile tamamlandı. 

4. GÜN (19 Eylül 2019) İşine Hareket Kat Etkinliği: “İşine 
Hareketlilik Kat” sloganıyla evi ile işi arasındaki mesafesi kısa 
olan tüm ilçe halkımıza işlerine yaya gitmeleri yönünde 
çağrıda bulunduk. Bizler de Belediye Başkanımız, başkan 
yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz başta olmak üzere 
tüm personelimizle bu çağrıya dahil olduk.

5. GÜN (20 Eylül 2019): Diyetisyen söyleşisi ile spor 
salonumuz içerisinde şehrimizde görev yapan genç ve 
dinamik diyetisyenlerimizden biri olan Sn. Gizem Bayır 
Hanımefendi “Hareketliliğin Önemi”, “Doğru Beslenme” 
gibi konularda sadece hanımefendilerimize yönelik bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 

6. GÜN (21 Eylül 2019) Folklor Gösterisi “İnegöl Harekete 
Geçiyor”: Geleneksel dans figürlerimizin yer aldığı yöresel 
folklor oyunumuz, “Belediyemiz Halk Dansları Ekibi” 
Hikmet Şahin Kültür Parkımız içerisindeki kameriyeler 
bölgesinde gerçekleşti. Tüm ilçe halkı bu keyifli etkinliğe 
davet edildi. Yine bu etkinliğimizin akabinde yeşil çay ve 
yeşil elma dağıtıldı. 

Avrupa Hareketlilik 
Haftası dolaysıyla 
gerçekleştirdiğimiz 

etkinlikte her yaştan her 
kesimden insanın, hareket 
alanlarını belirlemesi, şehrin 
doğru kullanımı, hayatına 
hareket kat başlığı altında 
rutinler farklılaştırarak birlikte 
hareket ederek bir dizi etkinlikle 
farkındalık ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 
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7. GÜN (22 Eylül 2019) İbadetle Hayatına Hareket Kat “Sabah 
Namazı Buluşması”: Namazın dinimizdeki ehemmiyeti, 
namaz hareketlerinin bilim ile olan uyumu, bilime yön 
gösteriyor oluşu, sağlık açısından faydası ile evrensel 
gerçekliği üzerine İshak Paşa Camii’nde sabah namazında 
buluşuldu. Bu etkinliğe yine yürüyerek gidildi. Etkinliğin 
ardından sebze çorbası ve yeşil elma ikramında bulunuldu. 

Arabasız gün etkinlikleri kapsamında üçüncü ana 
kategorimizde ise “Arabasız Gün” etkinliği gerçekleştirerek 
bu etkinlik kapsamında Hacı Veli Ağa Sokak başından 
başlayarak; Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak ve Bedesten 
Sokaklarımızı gün boyunca trafiğe kapattık. Yayalaştırma 
politikamızı sadece bu etkinlikle sınırlı tutmak istemedik. 
Yayalaştırma çalışmalarımızı yaygınlaştırarak hem 
vatandaşlarımızın sağlığına katkı sunmak hem de konforlu 
bir sosyal yaşam ortamı oluşturmak için harekete geçtik.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Rutinlerimiz bizi hareketsiz kılıyor. Artık giderek daha az 
hareket eden fiziki enerjisini bu doğrultuda harcamayan 
bir toplum haline dönüşüyoruz. Kısacası hareketsiz 
kalıyoruz. Bu durum sağlık ve sıhhatimizi de etkileyecek 
şekilde hayatımıza yansıyor. Refahımızın ve imkanlarımızın 
artması, her yere araçlarımızla ulaşmaya çalışmamız 
sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Tüm işlerimizi daha 
az hareketle işlem görür nitelikte bir kurgu içerisindeyiz. 
Yaptığımız çalışma ile aslında ilk bisiklet ehliyetinin tarihte 
İnegöl’de verildiğini hatırlayarak İnegöl içerisindeki tüm 
paydaşların katılımcı olduğu, dolu dolu etkinliklerle 
bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Yapılan etkinlik 
sonrasında alınan veriler doğrultusunda bisiklet yollarının 
çoğaltılması ve yayalaştırma çalışmaların temelleri 
oluşturuldu.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan 
birkaç amacın ortak hedefi olarak değinebiliriz. 

A 6. Sosyal sorumluluk odaklı sosyal yaşam imkânlarının 
temin ve tesis edilmesi.

A 7. Ulaşımda konforun artırılması için gerekli çalışmaların 
gerçekleştirilmesi.

A 8. Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak sportif 
çalışmalarla desteklenmesi.

PROJE BÜTÇESİ:

Proje genelinde yapılan etkinler için herhangi bir bütçe 
gerekmemektedir. Sadece katılımcılara yapılan ikramlıklar 
için cüzi bir rakam ödenek oluşturulmuştur. 
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PROJENİN AMACI:
İnegöl Belediyesi şehirleşme politikaları kapsamında yaşanabilir çevreci şehirleri 
amaçlamakta ve bu kapsamda prestij cadde ve sokaklar oluşturmayı hedeflemektedir. 
Yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması için; trafik kaynaklı hava kirliliği 
etkilerinin azaltılması, ulaşımla ilgili trafik sıkışıklıklarına bağlı zaman kayıpları ve 
stres, motordan ve tekerleklerden kaynaklanan gürültü kirliliği, trafik kazaları ve 
park yeri sorunlarının çözülmesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, egzoz 
emisyonunun azaltılması, beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin 
artırılması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, aynı zamanda kent estetiğine 
katkı sağlanması amacıyla lastik tekerli ulaşım modlarının yerini çevreci alternatiflerin 
alması amaçlanmıştır. Söz konusu sorunlara çözüm olarak çevreci alternatiflerin 
başında gelen bisikletin ulaşım amaçlı kullanımını artırmaya yönelik altyapının 
iyileştirilmesi yanı sıra bisikletli ulaşım talebinin artmasını da sağlamak gerekmektedir. 
Bu kapsamda bisikletin ulaşım aracı olarak trafikte yerini alabilmesi adına bisiklet 
yolları ve istasyonlarının yapımına başlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI: 
Fen İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İNEGÖL BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

BİSİKLET YOLU / İNESPİT

PROJE SÜRECİ: 
İnegöl’ün yüz ölçümü 1.032 km²’dir. Esasında mevcutta hem 
ekonomik koşullardan kaynaklı hem de topoğrafik uygunluktan 
dolayı ulaşım aracı olarak bisikleti tercih eden kullanıcı profili 
mevcuttur. Ancak hem mevcut yolların konforlu sürüşe uygun 
olmaması hem de daha önce yapılan yanlış uygulamadan 
dolayı bisiklet kullanıcı profilinde istenilen seviyede artış 
ve kalite sağlanamamıştır. Bisiklet kullanımında güvenliğin 
arttırılarak hem motorlu taşıtlar hem de bisikletler için güvenli 
bir trafik ortamı oluşturulması ve bisikletlerin karıştığı veya 
sebep olduğu kazaların azaltılması, bisiklet yolculuklarının 
konforunun artırılarak taşıt trafiği içinde bisiklet sürüş stresinin 
azaltılması ve bisiklet kullanımının otomobil sahipleri, 
öğrenciler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimleri arasında 
yaygınlaştırılması adına altyapı ve farkındalık çalışmalarına 
başlanmıştır. Bisikletin saygın ve cazip bir ulaşım biçimi olarak 
benimsetilerek kentin topoğrafyasına uygun etaplı olarak 
planlanan ve uygulanacak olan kesintisiz bisiklet şebekesi 
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda;  İnegöl Belediyesi 2020-
2024 Stratejik Planı’nda (A1) “Kent estetiği odaklı şehirleşme 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.” (H1.4) “Prestij cadde ve sokaklar 
kazandırılacaktır.” Amaç ve hedefleri altında konuya yer verilmiş  
(PG1.4.4) “Bisiklet yolları için fizibilite ve ihale çalışmalarının 2020 
yılında tamamlanması” ve (PG1.4.5) “2022 yılı sonuna kadar 3 
km bisiklet yolunun yapılması”  performansları öngörülmüştür. 

PG1.4.4: Bisiklet yolları için fizibilite ve ihale çalışmalarının 2020 
yılında tamamlanması performansının 2019 yılında %10’u 
tamamlanmış, 2020 yılı sonunda ise işin kalan %90’lık kısmı 
tamamlanarak işin bitirilmesi hedeflenmiştir.

PG1.4.5: 2022 yılı sonuna kadar 3 km bisiklet yolunun yapılması, 
performansı için ise 2020 yılında %20’sinin tamamlanması ve 
2022 yılı sonunda işin bitirilmesi hedeflenmiştir.

Bu projeye paralel eş zamanlı olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü 
koordinesinde yürütülen bisiklet istasyonları ‘İNESPİT’ 
çalışmasına başlanacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmalara 
göre ilk aşamada 3 adet istasyon, her bir istasyonda 20’şer 
peron ve 15’er bisiklet öngörülmektedir.

Ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde farkındalık 
çalışmaları kapsamında 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde “2. 
Gün, Cesaretini Pedalına Göster: Bisiklet Konvoyu” sloganıyla 
düzenlenen bisikletle şehir turuna vatandaşların ilgisi yoğun 
oldu. İnegöl Belediyesi önünden başlayan bisiklet turu, Ahmet 
Akyollu Caddesi üzerinden Alanyurt yoluna, oradan da Yağlı 
Tohumlar kavşağından Kozluca yolu ve aynı güzergâhtan 
yeniden İnegöl Belediyesine kadar devam etti. Yaklaşık 1 saat 
süren turda, her yaştan vatandaş bisikletiyle hareketli bir yaşam 
için pedal çevirdi. Tur sonunda İnegöl Belediyesi önünde yeşil 
çay ve yeşil elma ikramları yapıldı.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: 
Mevcutta var olan yaklaşık 8 km’lik bisiklet yolu bu çalışmalar 
kapsamında oluşturulacak farkındalık çalışmaları ve altyapı 
çalışmaları ile yaklaşık 15 km olarak hedeflenmektedir. Çevreye 
zarar vermeyen yapısı, kullanım alanı ihtiyacının motorlu taşıtlara 
göre çok daha az olması, toplumun çoğu kesimi tarafından satın 
alınabilecek derecede ilk yatırım ve işletme maliyetleri sayesinde 
hem kullanıcısına hem kente hem de ülke ekonomisine sağladığı 
yararlar nedeni ile bisiklet kullanımı bir “kent içi ulaşım türü” olarak 
düşünülecektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 
İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda; (A1) “Kent 
estetiği odaklı şehirleşme çalışmaları gerçekleştirilecektir.” (H1.4) 
“Prestij cadde ve sokaklar kazandırılacaktır.” amaç ve hedefine yer 
verilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Proje bitiminde hedeflenen proje maliyeti 5.000.000 TL’dir.
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PROJENİN AMACI:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya” ilkesi 
doğrultusunda Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı aracılığıyla toplumun tüm 
kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici eğitimler 
vermektedir. 

Bu projenin amacı, COVID-19 (yeni koronavirüs) küresel salgınının ülkemizde 
görülmeye başlamasıyla birlikte yaşam ve çalışma koşullarında ortaya çıkan 
köklü değişimlere, toplumun uyum göstermesine katkı sağlamaktır. Bu süreçte, 
salgının bulaşıcılığının azaltılabilmesi için yerel düzeyde fiziksel ve sosyal 
çevrenin, eldeki olanaklar ölçüsünde, yeniden yapılandırılmasına gayret edilerek 
toplum sağlığı düzeyinin en üste çıkarılması hedeflenmiştir. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

İZMİR KORONAVİRÜSTEN 
KORUNMAYI ÖĞRENİYOR

Bunun yanında, “Eşitsizliklerin azaltılması için İzmir’in 
ürettiği değer ve refahın şehrin tüm mahalleleri ve 
köylerinde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması” 
stratejik hedefine yönelik olarak eşitsizlikle mücadelede bir 
amaç olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, proje kapsamında 
hazırlanan basılı görsel çalışmaların, Sosyal Hizmetler ve 
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlükleri aracılığıyla yardım 
paketi iletilen ve “Süt Kuzusu Projesi” kapsamında süt 
dağıtımı yapılan ailelerin evlerine, Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı aracılığıyla mevsimlik göç için kurulan 
yerleşim yerlerine, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve 
Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 
hijyen kiti iletilen ailelerin apartmanlarına ulaştırılması 
sağlanmıştır. 

Proje kapsamında verilen ‘Koronavirüsten Korunma ve 
Hijyen Eğitimleri’nde de yine aynı hedef gözetilerek 
merkeze uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız, Kadın 
Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi’nde kalan 
kadınlarımız ve birim personeli ile İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Sebze ve Meyve Hali Şube Müdürlüğü 
personeli hedef grup olarak belirlenmiştir.      

PROJE ORTAKLARI: 

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı, Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı

PROJE SÜRECİ: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, 
Sağlıklı Dünya” ilkesi doğrultusunda Toplum Sağlığı 
Dairesi Başkanlığı aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine 
yönelik hijyen eğitimleri düzenlenmektedir. Bu sayede, 
sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliklerin 
azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Bununla birlikte, 2020 
yılının başı itibarıyla COVID-19 (yeni koronavirüs) küresel 
salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Küresel Halk 
Sağlığı Krizi” olarak ilan edilmesi, verilen eğitimlerin 
içeriğinin farklılaştırılmasını gerektirmiştir. Buradan 
hareketle, yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum 
oluşumunu sağlamak için eğitim içeriğine “COVID-19’dan 
(yeni koronavirüs) Korunma Yolları” konusu da dahil 
edilmiştir. 

COVID-19’un 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından “Küresel Salgın” olarak ilan edilmesi 
ve ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte yüz yüze 
eğitimler yerine temas içermeyen bilgilendirici materyal 
hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak Toplum 
Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan hekim, 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“İZMİR KORONAVİRÜSTEN KORUNMAYI ÖĞRENİYOR”

SAĞLIKLI YAŞAM

Mülkiyeti: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ       Proje Ortağı: İBB TOPLUM SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJENİN AMACI
Bu projenin amacı, Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Salgını’nın ülkemizde görülmeye başlamasıyla 
birlikte yaşam ve çalışma koşullarında ortaya çıkan köklü değişimlere, toplumun uyum 
göstermesine katkı sağlamaktır. Bu süreçte, salgının bulaşıcılığının azaltılabilmesi için yerel 
düzeyde fiziksel ve sosyal çevrenin, eldeki olanaklar ölçüsünde, yeniden yapılandırılmasına gayret 
edilerek, toplum sağlığı düzeyinin en üste çıkarılması hedeflenmiştir. 

PROJE SÜRECİ 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “sağlıklı birey, sağlıklı İzmir, sağlıklı dünya” 

ilkesi doğrultusunda Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tüm 
toplum kesimlerine yönelik hijyen eğitimleri ve yeni gelişmelere 
uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak için eğitim içeriğine 
“Covid-19’dan (Yeni KOronavirüs) Korunma Yolları” konusu da dahil 
edilmiştir. Bu kapsamda dört tanıtım videosu, üç sosyal afiş ve üç 
broşür hazırlanarak, dağıtımları sağlanmıştır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR 
ve

 SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
İzmir KORONAvirüsten Korunmayı Öğreniyor Projesi kapsamında, 

farklı toplum kesimlerinden oluşan 460 kişilik gruba 
“Koronavirüsten Korunma ve Hijyen” eğitimi verilmiş; tasarlanan üç 

farklı sosyal afişin 22.000 adet ve üç farklı broşürün 60.200 adet baskısı 
yapılarak dağıtımı sağlanmış; son olarak dört adet tanıtım videosu 
hazırlanarak şehir görselleri ve sosyal medya kanallarında yayınlamıştır. 
Projemiz bir bütün olarak, Covid-19 (Yeni Koronavirüs) hastalığı, 
korunma yolları ve kısıtlı sosyal yaşama uyumla ilgili İzmir halkının 
farkındalığının arttırılması yoluyla yerel düzeyde sağlıklı bir toplum 
oluşumuna ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamıştır.

Projemiz bir bütün 
olarak, COVID-19 (yeni 
koronavirüs hastalığı), 

korunma yolları ve kısıtlı sosyal 
yaşama uyumla ilgili İzmir halkının 
farkındalığının artırılması yoluyla 
yerel düzeyde sağlıklı bir toplum 
oluşumuna ve yaşam kalitesinin 
artırılmasına katkı sağlamıştır.
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psikolog ve uzmanlar tarafından hastalık ve korunma 
yollarına ilişkin bir içerik oluşturulmuştur. Kaygı, endişe 
ve gerginliğin arttığı bu dönemde, tüm İzmir halkının 
farklılaşan gereksinim ve beklentilerine cevap verebilmek 
için hazırlanan içerikler sosyal afiş, broşür ve videolar 
aracılığıyla paylaşılmıştır. Bu kapsamda, dört tanıtım 
videosu, üç sosyal afiş ve üç broşür hazırlanarak, dağıtımları 
sağlanmıştır. 

“Yeni Koronavirüs Nedir?” ve “Gönüllülere Yönelik 
Bilgilendirme” içerikli tanıtım videoları, herkese ulaşabilmek 
amacıyla şehir genelindeki görsellerde, LED’lerde, toplu 
taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal 
medya hesaplarında ve gönüllü ağında gösterime 
sunulmuştur. “Evde Karantina” temalı tanıtıcı video da 
dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu 
olan YouTube’da İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 
yaşama geçirilen “İzmirTube” kanalında yayınlanmıştır. 
Nitekim IPSOS Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel 
Kamuoyu Araştırması’na göre sosyal medya, bu süreçte 
yüzde 63’lük oranla halkın izlediği haber kaynaklarının 
başında gelmektedir. Adı geçen üç tanıtım videosunun 
dışında “Maske Takma-Çıkarma Kullanımı” temalı tanıtım 
videosunun da hazırlığı tamamlanmıştır. 

2.000 adet “Koronavirüs Hakkında Genel Bilgilendirici Afiş”, 
7 ayrı spottan oluşan 7.000 adet (her bir spottan 1.000 adet) 
“Tek Vurucu Önlem Afişi” ve 13.000 adet “Ev-İçi Pandemi 
Planı Afişi” ile 50.000 adet “Yeni Koronavirüs Nedir? Bulaş, 
Tanı, Tedavi, Belirti Broşürü”, 10.000 adet “Evde Karantina 
Broşürü” ve otobüsler için 200 adet “Maske Takma-Çıkarma 
Kullanımı Etiketi” hazırlanarak Büyükşehir Belediyesinin 
çalışma yaptığı tüm noktalara, aile sağlığı merkezlerine, 
apartmanlara ve İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve 
Troleybüs (ESHOT) Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

“İzmir Koronavirüsten Korunmayı Öğreniyor” projesi 
kapsamında, toplumun farklı kesimlerinden oluşan 460 
kişilik gruba “Koronavirüsten Korunma ve Hijyen” eğitimi 
verilmiş; tasarlanan üç farklı sosyal afişin 22.000 adet ve 
üç farklı broşürün 60.200 adet baskısı yapılarak dağıtımı 
sağlanmış, dört adet tanıtım videosu hazırlanarak şehir 
görselleri ve sosyal medya kanallarında yayınlamıştır. 
Tanıtım videolarının görüntülenme sayısı da toplamda 
20.566’ya ulaşmıştır (29.05.2020 tarihi itibarıyla). 

Verilen eğitimler, hazırlanan bilgilendirici materyaller ve 
tanıtım videoları mümkün olduğunca geniş bir çevreye 
sunularak herkese ulaşılmaya çalışılmış, İzmir’de yaşayan 
vatandaşlarımızın sağlık bilgi düzeyleri artırılarak, sağlığın 
korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Bu 
anlamda, “İzmir Koronavirüsten Korunmayı Öğreniyor” 
projesi ile ilk olarak primer koruma güçlendirilmiştir. Gerek 
eğitimlerde gerek basılı materyallerde gerekse de tanıtım 
videolarında COVID-19 (yeni koronavirüs hastalığı) ile ilgili 
belirtiler, bulaşma yolları, riskli gruplar, korunma yolları 
ve tıbbi önerilere yer verildiğinden sekonder korumaya; 
hastalığın kendisine ve kısıtlı sosyal yaşama nasıl uyum 
sağlanacağına ilişkin bilgilendirmelere yer verilmesi 
bağlamında da tersiyer korumaya da katkı sağlanmıştır.  

Projemiz bir bütün olarak, COVID-19 (yeni koronavirüs 
hastalığı), korunma yolları ve kısıtlı sosyal yaşama uyumla 
ilgili İzmir halkının farkındalığının artırılması yoluyla 
yerel düzeyde sağlıklı bir toplum oluşumuna ve yaşam 
kalitesinin artırılmasına katkı sağlamıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan Amaç 2: “İzmir’in yaşam kalitesi yüksek 
ve ulaşım ağı gelişmiş akıllı bir kente dönüşmesi” amacının 
Hedef 2.3: “İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olmalarını 
desteklemek” hedefi ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca Amaç 4: 
“İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları 
şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı 
ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline 
getirmek” amacının Hedef 4.2: “Kent yaşamında toplumsal 
cinsiyet eşitliği desteklenecek; kadınların toplumdaki 
konumu güçlendirilecek; çocuklara, gençlere ve tüm 
dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanacak” 
ve Hedef 4.3: “İzmir’in ürettiği değer ve refahı şehrin tüm 
mahalleleri ve köylerinde dengeli bir şekilde dağılacak” 
hedefi ile de dolaylı olarak ilgilidir. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile 
gerçekleştirilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

Karşıyaka’da yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkıp 
sosyalleşmelerini sağlamak, aynı zamanda tecrübelerini gün ışığına çıkarıp 
sosyal yaşamda aktif olmalarını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek.

PROJE ORTAKLARI: 

Karşıyaka Belediyesi

PROJE SÜRECİ:

2009 yılında hayata geçirilen proje, genişleyip büyüyerek devam etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:

Açılışında 20 üye ile başlayan proje şu an yaklaşık 2.500 üye sayısına ulaşmıştır. 

KARŞIYAKA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

BİLGE ÇINARLAR SAĞLIKLI YAŞ 
ALMA MERKEZİ 

Üyelerin 1.095 kişisi merkezde açılan resim, yoga, ev 
aksesuarları tasarımı, seramik boyama, ahşap boyama, 
tango, kalp yogası, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği 
kurslarına katılım sağlayarak hem kişisel gelişimine katkı 
sağlamış hem de hayata daha güçlü tutunmalarına sebep 
olmuştur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:  

Kentimizde yaşayan 60 yaş üzeri vatandaşlara daha fazla 
hizmet ulaştırmak. Amaç A4, “Tüm ögeleriyle güçlü, 
sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler 
üretmek.” Hedef H4.1, “Kentte yaşayan her kesimin 
ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi.” Düzenlenen 
kurslardan yararlanan kişi sayısı 9.000’dir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Belediye bütçesi ve Belediye kaynakları. 

Üyelerin 1.095 kişisi 
merkezde açılan resim, 
yoga, ev aksesuarları 

tasarımı, seramik boyama, ahşap 
boyama, tango, kalp yogası, Türk 
halk müziği ve Türk sanat müziği 
kurslarına katılım sağlayarak hem 
kişisel gelişimine katkı sağlamış 
hem de hayata daha güçlü 
tutunmalarına sebep olmuştur.
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PROJENİN AMACI:

İlçede coğrafi olarak yüksek dağlar ve vadiler yoktur. Toprağı aşınmış tepelerde 
eğim, çok fazladır. Özellikle çarşıya çıkan bu eğimli ve dik bayırlar normal 
yollara göre; %4-%22 arası daha fazla eğime sahiptir. Çarşı, ilçenin merkezinde 
bulunmakta olup ulaşım eğimli ve dik bayırlar çıkılarak sağlanmaktadır.

Malkara, tarım ve hayvancılık yönünden çok güçlü bir ilçe olmasından dolayı 
ekonomisi Türkiye standartları üzerinde bir ilçedir. Bu yüzdendir ki halkın 
çoğunluğu dik bayırları ve yokuşları yürüyerek çıkmak yerine, en kısa mesafelerde 
bile araba kullanmaktadır. Bu da insanın yürüme alışkanlığını kaybetmesine, 
hareketsiz bir vücut yapısına sahip olmasına, kilo artışına, beraberinde damar 
tıkanıklığı, obezite, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıkların oluşumunun 
hızlanmasında önemli bir rol teşkil etmektedir. 

MALKARA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

SAĞLIK İÇİN YÜRÜ

Gideceği yere araçla gitmek yerine yürümeyi tercih 
eden insanlar, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşarlar. 
Yürüyüş kan dolaşımına yardımcı olurken, kalp ve damar 
hastalıkları riskini azaltır. Kalp kası dahil, pek çok vücut 
kasını kuvvetlendirerek, kasların daha etkin çalışmalarını 
sağlar. Kan basıncını düzenler. Şişmanlık riskini azaltır. 
Egzersiz sırasında ve sonrasına metabolizmayı uyarır. 
Koordinasyona olumlu etki yapar. Eklem ve kasların 
esnekliğini artırarak, bel ve boy ağrılarını hafifletir. 
Uykusuzluğu azaltır, rahatlamaya yardımcı olur. Vücudun 
mutluluk hormonu olan endorfin salınımını sağlar. 
Ayrıca yaşlanma sürecini geciktirerek genç görünüme 
neden olur.

Yerli halkın birbirini tanıdığı, sevgi ve saygının daha fazla 
olduğu bir ilçe yapısına sahip olduğumuzdan kişiler 
yürüyerek çarşıya, pazara, gezmeye gidip geldikleri 
zaman karşılaştıkları insanlara selam vererek, hâl hatır 
sorarak kişisel bağlarını da kuvvetlendirirler. Bu da 
insanları ruhen daha mutlu bireyler yapmakta ve daha 
mutlu insan toplulukları oluşturmaktadır.

“Sağlık İçin Yürü” projesi ile yürümeyi destekleyerek; 
insana, çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak, daha 
sağlıklı toplum oluşturmak hedeflenmiştir. Böylece 
yürüyerek sürdürülebilir bir proje oluşacaktır.

Yürümenin ne kadar önemli bir fiziksel aktivite olduğu, 
bu proje ile bir kez daha gündeme gelmektedir.

PROJE SÜRECİ: 

Projemiz 2019 bütçe hedeflerinde yer almış ve aynı yıl 
içerisinde bitirilmiştir. 

Uygulama aşamasına geçmeden önce büroda imar 
planları üzerinde ilçemizin topoğrafik yapısı da göz 
önüne alınarak oluşturulacak güzergâhların ilçe 
merkezinde bulunan saat kulesinde kesişecek şekilde 
hangi güzergâhlarda çalışılabileceği planlanmıştır. 
Güzergâh seçimi, ilçemizin coğrafi eğimi ve saat kulesi 
kesişimli olması için titiz bir çalışmadan geçmiş ve bu 
zor bir seçim olmuştur. İmar planında 14 adet güzergâh 
tespit edilmiştir. Daha sonra bu 14 güzergâh arazide tek 
tek baştan sona gezilmiştir. Ancak bu 14 güzergâhın 
içinde 6 güzergâhın en çok kullanılan, projenin 
çalışılabileceği güzergâh olduğu tespit edilmiştir. 

Daha rahat nefes 
alan ve daha sağlıklı 
bireyler, daha sağlıklı 

bir çevre, daha sağlıklı gelecek, 
daha aktif bireyler, obezite ile 
savaşan insanlar, mutlu yüzler, 
ruh yapısı daha sağlıklı bireyler, 
sosyalleşmeyi unuttuğumuz bu 
çağda insanlarla birebir iletişim 
kurabilen halk, birbirine daha 
saygılı davranan ve sevgi gösteren 
topluluklar, birlik beraberliklerin 
daha yoğun yaşandığı gruplar, 
topluluklar, ilçeler, iller ve de ülke 
oluşur.
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İlçemizde güzergâh tespiti için, 14 güzergâhta ayrı ayrı 
çalışma yapılmıştır. Tüm teknik çalışmalar; ekonomik ve 
sağlık yönünden insana, çevreye sağlayacağı faydalar 
düşünülerek; sadece 6 güzergâhın projelendirilmesi teknik 
ekibimizce kesinleştirilmiştir. Arazi ve büro çalışmalarımız, 
yaklaşık 2 aylık süreçten sonra sonuçlandırılmıştır.

Yolların güzergâh boyunca varmayı hedeflediği yer, 
çarşının merkezi olan Hükûmet, Belediye, bankalar, 
alışveriş bölgesinin kesişimi konumunda bulunan saat 
kulesi seçilmiştir.

Projenin güzergâhlarında farklı renkler kullanılarak 
oluşturulan tabelalar 6 adet güzergâhın başlangıcından 
bitimine kadar 6 farklı renkte, 44 tabela ile 
konumlandırılmıştır. Tabelalarda, yürümenin faydalarını 
anlatan 48 farklı slogan oluşturulmuş, bu güzergâhların 
içinden 6 farklı slogan seçilmiştir. Her tabelada, güzergâhın 
başlangıcından gelinen nokta arasındaki farkı gösteren 
mesafe ve gelinen nokta ile saat kulesi arasındaki mesafeyi 
gösterir uzaklıklar kullanılmıştır. Proje kapsamında toplam 
48 adet tabela kullanılmıştır.

1. Güzergâhın Sloganı: “ARABANI PARK ET, YÜRÜMEYE 
DEVAM ET” (mavi renkli 12 adet tabela)

2. Güzergâhın Sloganı: “GİDEN KİLOLAR, GELEN SAĞLIK” 
(kırmızı renkli 4 adet tabela) 

3. Güzergâhın Sloganı: “YÜRÜ! SAĞLIĞINI KEŞFET” (sarı 
renkli 7 adet tabela)

4. Güzergâhın Sloganı: “HAREKET EDİYORUM, SAĞLIKLI 
KALIYORUM” (yeşil renkli 6 adet tabela) 

5. Güzergâhın Sloganı: “ŞİMDİ HAREKET ZAMANI” (mor 
renkli 7 adet tabela)

6. Güzergâhın Sloganı: “HAYDİ MALKARA, HAREKET 
ET KİLOLARA VEDA ET” (fuşya renkli 8 adet tabela) 
şeklindedir. 

Tabelalarda sloganların altında yürünen ve kalan mesafeler 
de yazdığından, vatandaşlar tarafından beğeni ve ilgi ile 
karşılanmıştır.

Sonuç olarak bu proje; ilçe halkımızı daha çok yürümeye 
teşvik etmektedir. Tabelalardaki sloganlar; insanların 
yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturmaktadır. Yürüyerek, 
daha sağlıklı, daha mutlu bireylerin oluşumunu sağlamış 
olmak, en önemli hedefimizdir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Daha rahat nefes alan ve daha sağlıklı bireyler, daha 
sağlıklı bir çevre, daha sağlıklı gelecek, daha aktif bireyler, 
obezite ile savaşan insanlar, mutlu yüzler, ruh yapısı daha 
sağlıklı bireyler, sosyalleşmeyi unuttuğumuz bu çağda 
insanlarla birebir iletişim kurabilen halk, birbirine daha 
saygılı davranan ve sevgi gösteren topluluklar, birlik 
beraberliklerin daha yoğun yaşandığı gruplar, topluluklar, 
ilçeler, iller ve de ülke oluşur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

İdare Adı: T.C. Malkara Belediye Başkanlığı, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Amaç 2.2. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi,

Hedef 2.2.4. Rekreasyon Alanlarının Arttırılması,

Performans Hedefi 2.2.4. Rekreasyon Alanlarının 
Arttırılması,

Faaliyetler 2.2.4.7. Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüşün 
Desteklenmesi, faaliyeti içerisinde “Sağlık İçin Yürü” 
projesini gerçekleştirmek. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Toplam yaklaşık bütçe, 50.000,00 TL’dir.

Malkara Belediyesi, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün 
2019 yılı ön mali çalışmasına göre; yaklaşık 50.000 TL bütçe 
ayarlanmıştır. Kullanılan bütçe KDV dahil 3.011,36 TL’dir.
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PROJENİN AMACI:

Projenin amacı DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan çocukların 
tespitine yöneliktir ve MOXO Çeldirici-Sürekli Performans Testi ile bölgemizde 
yaşayan yüksek DEHB düzeyine sahip çocukları belirleyip bu kişilerde olası 
toplumsal ve aile içi sorunlar, anksiyete, depresyon, madde kullanımı, suç işleme, 
yaralanmayla sonuçlanabilecek kazalar, eğitim ve öğretim sürecinde başarısızlık 
gibi olumsuz durumlar yaşanmadan bunları engelleyerek önleyici ruh sağlığı 
alanına katkıda bulunmaktır. 

Toplumda hızla yaygınlaşmakta olan madde bağımlılığından korunmak için 
DEHB olan bireylerin erken yaşta tespit edilmeleri oldukça önemlidir. DEHB olan 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE 
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN MOXO 
TESTİ İLE ÖLÇÜLMESİ PROJESİ

bireylerin yaşadıkları sorunların tedavi ile çözülmesi ve 
yaşam kalitelerin artırılması sadece bireyler değil toplum 
üzerinde de son derece olumlu etkileri beraberinde 
getirecektir. 

Bu bağlamda mevcut durumda DEHB olan bireylerin 
tespit edilmesi ve geç kalınmadan bu bireylerin madde 
bağımlılığı ile tanışmadan önce tedavi ve gözetime 
başlanması toplum sağlığı ve gelecek nesillerin 
korunması projenin en önemli amaçlarındandır.

Geniş çaplı olarak yürütülen tarama çalışmasında DEHB 
konusunda toplumu bilgilendirme ve farkındalık yaratma 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da proje 
kapsamında düzenli olarak eğitim ve seminerler vererek 
bu konuda bilinç ve farkındalık oluşturulmaktadır. 
Birçok seminer işaret dili tercümanının da katılımı ile 
gerçekleştirilerek engelsiz eğitimlerle daha geniş kitlelere 
ulaşılmaktadır. Bununla birlikte hiperaktif bir çocuğa 
nasıl davranılmalı konusunda aileler, öğretmenler ve 
kurumlar bilgi sahibi olmaktadır. Olumlu ya da olumsuz 
davranışlarının sonuçlarını hemen görebildiği ve bu 
sonuçlardan öğrenerek geliştiği koşullar iyi yapılandırılmış 
ortamlar DEHB olan çocuğu geliştiricidir. 

Cezalardan yeterince iyi öğrenmediklerini, olumlu 
davranışların bulunup vurgulanmasının daha yararlı 
olduğu görülmektedir. Çocuğun hayatında yeri olan 
anne-baba, öğretmen ve yetişkinler arasında iş birliği 
ve iletişim ile her çocuğa özel yaklaşımlar geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Proje süresince yapılan uygulamalar da gelecekte 
yapılacak araştırmalara öncülük edecektir. Genel kanı 
olarak kabul gören DEHB oranının yüzdesinin tespit 
edilmesi ve güncelleştirilmesi de proje sonucunda elde 
edilecek olumlu sonuçlardan biridir. 

Projenin en önemli kazanımlarından biri gerekli ve uygun 
tedavi ve önlemler ile DEHB olan çocuklar gelecekte 
kendini tanıyan, sorumluluklarını bilen bireyler olarak 
hayattaki yerlerini alma şanslarını artırabilmeleridir.

PROJE ORTAKLARI:

Projenin resmi ortağı bulunmamakla birlikte, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı eğitim kurumları, Rehberlik Araştırma 
Merkezleri (RAM), Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 
psikiyatri servisleri ve sivil toplum kuruluşları ile bir 
etkileşim ağı içerisinde yönlendirme, destek ve etkinlikler 
yapılarak proje kurumlar arası bir köprü vazifesinde 
sektörler arası iş birliğini artırmıştır.

Yürütülen çalışmada 
DEHB konusunda 
toplumu bilgilendirme 

ve farkındalık yaratılmaktadır. 
Bu doğrultuda da proje 
kapsamında düzenli olarak 
eğitim ve semineriler vererek 
bu konuda bilinç ve farkındalık 
oluşturulmaktadır. Bununla 
birlikte DEHB tanısı olan bir 
çocuğa nasıl davranılması 
gerektiği konusunda aileler, 
öğretmenler ve kurumlar bilgi 
sahibi olmaktadır.
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PROJE SÜRECİ:

Projenin uygulama süreci 6 yaş ve üzeri çocuklara uzman 
tarafından tarama testi uygulanarak DEHB riski olan 
çocukların tespitine yöneliktir. Bu kapsamda geleceğimiz 
olan çocukların DEHB düzeyi değerlendirilip dört alt alanda; 
dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alanlarında 
detaylı değerlendirme yapılarak her kişiye ait bir profil ve 
rapor oluşturulmaktadır. Ayrıca bu kişisel profile uygun 
olarak güçlü ve güçlendirmeleri gereken yönlerin bireysel 
geri bildirim olarak kendilerine iletilmektedir. 

Projede uygulanan yöntem; MOXO testi kullanarak 
DEHB riski olan çocukların tespit edilmesi şeklindedir. Bu 
bağlamda;

• Öncelikle aile bir ön görüşmeye tabi tutularak ve çocuk 
ve aile hakkında geniş bilgi alınmaktadır.

• Beraberinde ise çocukla bir görüşme yapılarak MOXO 
Testi uygulamasına geçilmektedir.

• En son adım olarak da testin raporu hazırlanıp aileye 
verilen bir sonraki görüşme saatinde rapor sonuçları 
ve DEHB hakkında geniş bilgilendirme yapılmakta 
ve gerekli görüldüğü takdirde uygun birimlere 
yönlendirme sağlanmaktadır.

Ek olarak tedavi sürecinde olan ya da yeni tedaviye başlayan 
bireylerin de tedavinin ilerleyişi ve sonuçları, kullanıyorsa 
ilaç etkisi hakkında MOXO Testi ile ön test-son test alınarak 
tedavi sürecini değerlendirme imkânı da sunulmaktadır.

Proje süreci içerisinde gerek kendi bünyemizde gerek 
farklı kurum/kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalarla eğitim 
ve seminerler düzenlenerek bu konuda farkındalık, 
bilgilendirme ve en önemlisi yanlış inanışların düzeltilmesi 
sağlanmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Çocuklarda hiperaktivitenin aile ve arkadaşlık ilişkilerini 
etkilediği bilinmektedir. DEHB olan bir çocuk anne-baba 
ve kardeşlerin yaşamında istemeden ve genellikle farkında 
olmadan yarattığı sorunlar ile büyük bir sıkıntı ve stres 
kaynağı olabilir. Kendini kontrol zorluğu (sabırsızlık, sosyal 
beceri eksikliği, öğrenmek için gereken emeği harcamama 
gibi sonuçlarıyla) arkadaş ve aile ilişkilerinde zorluğa, 
okulda başarısızlığa sebep olabilir.

Bunun yanı sıra toplumda hızla yaygınlaşmakta olan madde 
bağımlılığından korunmak için DEHB olan bireylerin 
erken yaşta tespit edilmeleri oldukça önemlidir. Önceki 
bölümlerde açıklandığı gibi; DEBH’li bireylerin yaşadıkları 
sorunların tedavi ile çözülmesi ve yaşam kalitelerin 
artırılması sadece bireyler değil toplum üzerinde de son 
derece olumlu etkileri beraberinde getirmektedir. 

Yürütülen çalışmada DEHB konusunda toplumu 
bilgilendirme ve farkındalık yaratılmaktadır. Bu doğrultuda 
da proje kapsamında düzenli olarak eğitim ve seminerler 
vererek bu konuda bilinç ve farkındalık oluşturulmaktadır. 
Bununla birlikte DEHB tanısı olan bir çocuğa nasıl 
davranılması gerektiği konusunda aileler, öğretmenler ve 
kurumlar bilgi sahibi olmaktadır.

DEHB’de ebeveynlik ve sosyal çevre eğitimlerinin etkinliği 
kanıtlanmıştır. Yapılmış olan araştırmalara göre bu tür 
eğitimler;

a. Kişilerdeki dikkat eksikliğini, aşırı hareketi, dürtüselliği, 
karşı gelmeyi ve yıkıcı davranışları azaltmakta,

b. Aile üyeleri arasındaki iletişimi artırmakta,

c. Ebeveynlerin olumsuz davranışla baş etme becerilerini 
artırmakta,

d. Aile içi stresi azaltmakta,

e. Ebeveynlerde öz güveni artırmaktadır.

Literatürden alınan bilgilerde eğitimden iki, dört ve altı 
ay sonra yapılan izleme çalışmalarında, olumlu etkilerin 
sürdüğü tespit edilmiştir. 

Sosyal çevredeki diğer kişilerle; akrabalar, arkadaşlar, 
komşular, öğretmenler vb. iş birliği yapmak önemlidir. 
Bu kişilere DEHB konusunda; olası davranışlarla baş etme 
yöntemleri, davranış kartları gibi uygulamalar hakkında 
bilgiler verilmektedir. Literatürde sosyal çevre eğitimleri 

hakkında yapılmış olan az sayıdaki araştırmalar olumlu 
sonuçlar vermiştir. 

Proje süresince yapılacak olan uygulamalarda gelecekte 
yapılacak araştırmalara öncülük edecektir. Genel kanı 
olarak kabul gören DEHB oranının yüzdesinin tespit 
edilmesi ve güncelleştirilmesi de proje sonucunda elde 
edilecek olumlu sonuçlardan biridir. 

Projenin en önemli kazanımlarından biri gerekli ve uygun 
tedavi ve önlemler ile DEHB olan çocukların gelecekte 
kendini tanıyan, sorumluluklarını bilen bireyler olarak 
hayattaki yerlerini alma şanslarını artırabilmeleridir.

Tedavi ile birlikte çocuğu kendisiyle ilgili olumsuz 
düşüncelerinin azaltılmasına ve öz güveninin artırılmasına 
yönelik spor, sanat ve kendini geliştirici, üretici etkinliklere 
yönlendirmek, bir uğraş, bir amaç sağlamak en etkili destek 
olacaktır. Bu gibi pozitif etkiler tüm toplumun sağlığını 
etkileyecek olan projenin olumlu sonuçlarıdır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Stratejik planımızda yer alan, “Sağlıklı ve güvenli bir 
toplum oluşturmak ve koruyucu ve tedavi edici sağlık 
hizmetlerini sunmak ve sunulmasını sağlamak” amacımıza 
uygun olarak halkı bilgilendirmek ve sağlık alanında daha 
iyi hizmet sunabilmek için Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğunun MOXO Testi ile Ölçülmesi 
Projesi stratejik hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin ilk aşamasında proje ölçüm aracı ve materyalleri 
için 70.200 TL bütçe ayrılmış olup bu tutar Mersin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından finanse edilmiştir. Ek olarak proje 
için fiziki mekân ücreti ve personel alımı yapılmamış, bu 
kısımlar da kurumumuz bünyesinde sağlanmıştır.
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PROJENİN AMACI:
Her yaş ve her mezhep; din; dil ve ırktan Mezitli’de ve Mersin’de yaşayan insanlara aktif yaşam 
hakkında bilgi vermek, aktif yaşamak için destek olacak faaliyetleri sunarak katılımlarına destek 
olmak; yaşlıları çocuklarla, çocukları ve gençleri yaşlılarla farklı etkinlik ve atmosferlerde bir 
araya getirmek bu projenin amacıdır.

PROJE ORTAKLARI: 
Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Alzheimer Derneği Mersin Şubesi 

PROJE SÜRECİ:
Mezitli, 204.000 vatandaşı ve kayıtlı, kayıtsız toplamda yaklaşık 60.000 göç ile gelen yabancıya 
(Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı vb.) ev sahipliği yapan bir Akdeniz şehridir. Aileleri ve aralarında 
birçok yaşlı insanların olduğu Suriye kökenli insanlar, bu çağdaş şehirde bir yaşama alanı 
bulmuşlardır. Aktif Yaş Alma Merkezi, Mezitli Belediyesi ve Berlin Tempelhof Schöneberg 
Belediyesi ortaklığında Mezitli’de yaşayan herkes için tasarlanmış ve gerçekleşmiştir. 
Alzheimer ve benzeri hastalıklar günümüzde yaşlılarımızın çoğunun yüz yüze kaldığı 
sorunlardır. Bu hastalıkların çoğunun temeline inildiğinde pasif, asosyal yaşam şeklinin 
bu hastalıkları desteklediği gözlenmektedir. Aktif yaşam kültürü değişen toplum yapısı ve 
kültürü nedeniyle bizleri yaş aldıkça asosyalleştirmeye veya pasifize etmeye başlamaktadır. 

MEZİTLİ BELEDİYESİ 
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

AKTİF YAŞ ALMA MERKEZİ 

Bu nedenle yerel yönetimler olarak yaş alma süreçlerinde her yaştan 
bireyin birbiri ile etkileşime girerek paylaşabileceği, öğrenebileceği, 
deneyimleyeceği mekanlar geliştirmek, tasarlamak, uygulamak 
ve işletmemiz gerektiğini gözlemledik. Alzheimer Derneği Mersin 
Şubesi ile daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerle de ortaklık 
geçmişimiz vardı. Almanya’daki kardeş belediyemiz ile de ilgili fon 
imkanını yakaladığımızda üç tüzel kişilik bir araya gelerek projeyi 
hazırlamaya karar verdik. Bu süreçte Mezitli’nin içinde bulunduğu 
göçle gelen misafirlerimizi de dikkate alarak “herkes” için bir “Aktif 
Yaş Alma Merkezi” planladık. Aktif Yaş Alma Merkezimizde kreş, 
gündüz bakımevleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları vb. yapılarla, 
gönüllülerle iletişim ağları geliştirerek iş birliği yapmaktayız. Mesela 
üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri 
gönüllü olarak merkezimizde gelip yoga, aerobik vb. eğitimleri 
verirken kreş öğretmenleri ve öğrencileri program düzenleyip 
el-göz-koordinasyon ve kas becerileri geliştirme derslerini 
yaşlılarımızla merkezde birlikte yapıp paylaşımlarda bulunuyorlar. 
Merkezimizin günlük ve haftalık programları olduğu gibi talep eden 
her yaştan gruplara burada koro çalışmalarını, tiyatro çalışmalarını 
yapabilecekleri mekanı da sağlıyoruz. Böylece sürekli yaşayan bir 
mekan olarak Aktif Yaş Alma Merkezi olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Bu proje ile farklı yaş, köken ve sağlık durumunda olan her 
yaştan insanların buluşacağı ve diğer insanlarla sosyalleşeceği; 
aktifleşeceği bir merkez gerçekleştirildi. Merkezde yaşlı insanları 
akranlarıyla tanıştırmaya, tıbbi sorunları üzerine bilgi vermeye ve 
kaybetmekte oldukları becerileri yeniden canlandırmaya yönelik 
aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Merkezimizde deri, ahşap gibi 
yok olmaya başlamış el sanatlarını, el sanat teknikleri üzerinde 
tecrübe ve bilgi birikimi olan yaşlılar, bu bilgilerini genç ve orta 
yaşlı kuşağa, bir meslek danışmanlığı düzeyinde hizmetler almak 
adına etkinliklere dahil olmaktadır. Merkezimizde yaşlı insanlar için 
önem kazanan, sağlık eğitimi seminerleri, beslenme danışmanlığı, 
toplumsal katılım, fiziksel aktivite, sosyofizyolojik sorunlar üzerinde 
etkinlikler düzenlenmektedir. Tüm bu etkinlikler ve faaliyetlerle aktif 
yaş alma konusunda bilinçlendirme ve mekan sağlama hedefine 
ulaşılmıştır. Sağlıklı yaşam için gerekli olduğu Mezitli Belediyesi 
Kent Sağlık Gelişim Planı’nda da değinildiği üzere Mezitli’de sağlıklı 
yaşam için mekan ve alt yapı hizmeti sunulmuştur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Sağlıklı kent olma yolunda Mezitli için belirlenen vizyon ve misyonu; 
Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, başta kırılganlık düzeyi yüksek olan 
yaşlılar, engelliler, çocuk ve kadınlar olmak üzere tüm kentlilerin 
sağlıklı bir yaşam süreci geçirmeleri ve her yönüyle sağlıklı bir 
yaşam çevresinde yaşayabilmeleri için kentsel politikalar ve 
mekânsal çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam 
çevresinden kasıt, yaşanabilir, sürdürülebilir, mutlu, erişebilir bir 
çevredir. Bu doğrultuda bütüncül ve kapsayıcı bir sağlık yaklaşımı 
benimsenmektedir ve bu kapsamda Sağlıklı bir Mezitli için; aktif 
birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim 
öncelikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda projemiz doğrudan bu 
kapsayıcılıkla yaklaşarak üretilmiş ve planlanarak uygulanmaktadır. 
Aktif birey, hayatının her aşamasında, bebeklikten yaşlılığa fiziksel 
ve zihinsel olarak hareketli ve etkin bireydir. Aktif birey, sağlıklı kent 
olma yolunda önemli bir bileşendir. Sadece hasta ya da engelli 
olmayan değil bunun yanında bedensel, ruhsal ve toplumsal 

Mezitli Kent Sağlık 
Gelişim Planı, başta 
kırılganlık düzeyi 

yüksek olan yaşlılar, engelliler, 
çocuk ve kadınlar olmak üzere 
tüm kentlilerin sağlıklı bir yaşam 
süreci geçirmeleri ve her yönüyle 
sağlıklı bir yaşam çevresinde 
yaşayabilmeleri için kentsel 
politikalar ve mekânsal çözümler 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

bakımdan da tam iyi olma haline sahip bireyler sağlıklı birey olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle amacımız sağlıklı kent için 
sağlıklı bireyler için gerekli altyapıyı sağlayacak bir mekan üretmek 
oldu ve böylece Sağlık Gelişim Planımızda yer alan hedeflere 
ulaştığımızı düşünüyoruz.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Proje bütçesi yaklaşık 1.500.000 TL’dir. Finansmanın 60.000 avrosu 
Alman Hükûmeti Kalkınma Bakanlığının Mezitli Belediyesi’nin 
kardeş Belediyesi ile yürüttüğü proje desteği ve geri kalan kısmı 
Mezitli Belediyesinin öz kaynakları ile sağlanmıştır.
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PROJENİN AMACI:

4. Endüstri dönemine girdiğimiz 2020’li yıllarda gelecek nesillerin doğal hayatı; 
tarımsal üretim, hayvansal üretim başta olmak üzere bireysel el becerilerini 
oluşturmak, geliştirmek için atölyelerin ve yaşam alanlarının planlanması 
ve işletilmesi amaçlanmıştır. Bu süreçte hedef kitle olarak 7’den 77’ye her 
yaştan bireyin birlikte deneyimleyebilmeleri için uygun fiziki ve sosyal çevreyi 
yaratmak için tasarım ve uygulamalar amaçlanmıştır. Mutlu Yaşam Köyü, bir 
sağlıklı ve doğal yaşam deneyim ve uygulama köyüdür. Deneyim sürecinde 
bireylerin güçlü, dayanışma içinde, kendi hayatlarını minimumda sürdürebilme 
becerilerini öğretmek ve geliştirmek; doğal yaşam ve insan yaşamı arasındaki 
ilişkiyi deneyimleyerek ihtiyaca yönelik katma değeri yüksek “yenilikçi” yaklaşım 
ve becerileri geliştirmek; herkes için erişilebilir, mutluluğu, yaşam çevresine 

MEZİTLİ BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

MUTLU YAŞAM KÖYÜ

bağlılığı, aidiyet duygusunu, aidiyet duygusu ile çevreye 
ve doğaya bağlılığı benimsemeyi, sürdürülebilirlik kavramı 
ile tanışmalarını; sahip çıkarak sürdürülebilir  yaşam 
kavramı çatısında gelecek hayatlarını yaşamaları için 
şevklendirmeyi ve yön gösterici olmayı amaçlamaktadır.

Mutlu Yaşam Köyü ile yeni nesillerin unutulmuş bitkileri, 
meyve ağaçlarını, sebze bitkilerini, süt gibi hayvansal 
gıdaların ham madde ürününün üretim metodlarını, 
üretim şekillerini, sütün nasıl sağıldığını, sütü veren 
keçi, koyun, inek vb. hayvanların yaşam koşullarını, 
doğal beslenme şekillerini, çobanlık mesleğini, çiftçilik 
mesleğini, tarımsal ürünlerin işlenmesi, tarımsal ürünlerin 
dikimi, bakımı, zararlılarla mücadelesi, toprak bilgisi, 
hasadı vb. konularda yerinde gözlem, inceleme, uygulama 
yapabilecekleri bir uygulamalı laboratuvar ve deneyim 
atmosferi yaratılmak istenmektedir.

PROJE ORTAKLARI:

Proje, fikir ve iş geliştirme, fiziki uygulama aşamalarında 
Mezitli Belediyesi ilgili birimleri ile Mezitli Gönüllüleri 
arasındaki görüşmeler ve iş birlikleri ile yürütülmüştür. 
Ancak projenin yürütme aşamasında iş birliği ve 
ortaklık geliştirmek üzere görüşmeler Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü (Mezitli Sağlıklı Şehir Proje Koordinatörü) 
tarafından yapılmaktadır. Mutlu Yaşam Köyü’nün yürütme 
yani işletme modeli mevcutta Kaş’ta Alternatif Yaşam 
Derneğinin yürüttüğü Düşler Akademisi gibi hem 
her yaştan gönüllülerin hem de öncelikle çocuklar ve 
gençlerin, ardından da yetişkinlerin dahil olacağı işletim 
ve katılım süreçleri planlanmaktadır. İşletme modeli 
geliştirilirken dünyadaki ve ülkemizdeki başarılı örnekler 
incelenerek Mezitli için en sağlıklı ve sürekliliği mümkün 
olan model üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda ortaklık 
yapısı da özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllülerden oluşacak bir çatı olarak tasarlanmıştır.

PROJE SÜRECİ:

Proje fikri 2016, 2017, 2018 yıllarında Mezitli Belediyesinin 
Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlıklı Kent, Aktif Yaş Alma” 
konularındaki çalıştaylarına katılımı ve 4. Endüstri 
döneminde kentlerde kentlilerin doğal hayata olan açlığı 
ve ihtiyacını görmesiyle gelişmiştir.

Mutlu Yaşam Köyü olarak arazinin belirlenme sürecinde 
ulaşılabilir, atıl ve kullanılmayan, mümkünse içinde yapılı 
fiziki mekanı olan, bahçe ve tarımsal üretim için uygun 
toprak ve iklim yapısı olan bir yer aranmıştır. Minimum 
yapılaşma ve maksimum doğal yaşam ortamı sağlanarak, 
kent merkezine yakın meyve bahçelerinin içinden geçen 
yollarla erişimin sağlandığı, deniz manzarasının olduğu, 

Mutlu Yaşam Köyü, 
doğanın getirdiği 
kıstaslar ve sunduğu 

olanaklarla şekillenmiş, 
coğrafyasına saygılı, yöresel 
ve çağdaş bir yaşam, deneyim 
ve eğitim merkezidir. “Evrensel 
düşün, yöresel hareket et” 
felsefesiyle hayat bulan mimarisi, 
doğadan öğrenerek, yararlanarak 
ve ona katkı sağlayarak işlemek 
üzere tasarlanmıştır. 
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ilköğretim tesisi ile sınırı olan hafif eğimli kısmen kayalık 
ve mevcutta atıl duran; kullanılmayan binası olan Belediye 
mülkiyetinde bir arazi geliştirilmiştir. Arazinin; vaziyet 
planının fikirlerin fiziki mekanda şekillenme sürecinde 
potansiyel kullanıcılar olacak bireyler ve fiziki mekanların 
kullanımları hakkında bilgi sahibi çoban, ahşap ve demir 
ustaları, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kişi ve tüzel 
kişiliklerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ve 
veriler ışığında minimum alanda maksimum verimlilikte 
olacak model geliştirilerek tasarım çalışmalarına 
başlanmıştır. Fiziki mekan “Vaziyet Planı” tasarımı ve detay 
çözümleri 2019 yılında 6 ay içinde tamamlanmıştır. 2019 

yılı ikinci yarısı itibarıyla elektrik altyapısı, hafriyat, hostel ve 
apart kullanıma uygun mekanlar vb. altyapı ve üstyapı işleri 
etaplanarak gerçekleştirilmektedir. Fikir ve içerik geliştirme, 
alt ve üstyapı işleri Belediyemiz bünyesindeki Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünden oluşturulan Mutlu Yaşam Köyü 
Proje Ekibi tarafından yürütülmektedir. Her müdürlük 
temsilcisi, müdürlüğü yetki dahilinde gerçekleştirilmesi 
gereken işlerin iş akış süreçlerini bilerek projenin başarılı 
ve zamanında gerçekleşmesi için bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Mutlu Yaşam Köyü, doğanın getirdiği kıstaslar ve sunduğu 
olanaklarla şekillenmiş, coğrafyasına saygılı, yöresel 
ve çağdaş bir yaşam, deneyim ve eğitim merkezidir. 
“Evrensel düşün, yöresel hareket et” felsefesiyle hayat 
bulan mimarisi, doğadan öğrenerek, yararlanarak ve ona 
katkı sağlayarak işlemek üzere tasarlanmıştır. Sürdürülebilir 
enerji kullanımının esas olduğu yapıları, düşük karbon ayak 
izine sahip hafif çelik sistemi ile inşa edilmiştir.

Mutlu Yaşam Köyü’nün tasarım aşamasında karbon ayak 
izi en az olacak şekilde mevcut yapı kullanılarak, yeni 
yapılar da hafif çelik taşıyıcı sistemi ile 15 bungalov tarzı 
küçük tek ailelik (4 kişilik; bir çift yatak, yatak olan koltuk 
ve bir L koltuk, çift kişilik yatak oluyor) kullanıma uygun ve 
2 adet 20’şer kişinin kullanımına uygun konaklama yapısı, 
bir adet restoran hizmeti verecek çok amaçlı salonu olan 

yapı, bir adet içinde deneyim ve uygulama atölyelerinin 
olacağı yapı, at, inek, koyun, keçi gibi hayvanların barınma 
yeri, atlar için gezinti yolu, idari ve satış ofisinin olacağı 
(mevcut bina bu amaçla kullanılacak) köy planlanmıştır. 
Proje peyzajında meydanda çok amaçlı kullanıma uygun 
çim alan, küçük bir macera parkı konseptli park alanı, 
bungalovların bahçelerinde yıl boyunca (12 ayın her 
ayında farklı bir çeşit meyve hasadına uygun olarak) hasat 
verecek farklı meyve veren bitkilendirme, arazinin kuzey 
kısmında 12 ay hasat yapabileceğimiz farklı meyve ve 
sebze türlerinin yer alacağı alan tanımı yapılmıştır. Mutlu 
Yaşam Köyü’nde konaklayacak veya günübirlik zaman 
geçirmek isteyecekler gün boyu hasat, hayvansal gıda 
üretimi, süt üretimi, süt veren hayvanların barınma yeri 
vb. peynir ve yoğurt yapımı gibi) atölyelerde kendi küçük 
tamirat işleri veya üretim işlerini kira yöntemi ile kullanarak 
yapabilecekleri, burada üretilen ürünleri satın alabilecekleri 
bir satış ofisi ve burada zaman geçirirken yeme ve içme 
faaliyetlerinde hizmet alabilecekleri bir restoran hizmet 
mekanları planlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Sağlıklı kent olma yolunda Mezitli için belirlenen vizyon ve 
misyonu; Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, başta kırılganlık 
düzeyi yüksek olan yaşlılar, engelliler, çocuk ve kadınlar 
olmak üzere tüm kentlilerin sağlıklı bir yaşam süreci 
geçirmeleri ve her yönüyle sağlıklı bir yaşam çevresinde 
yaşayabilmeleri için kentsel politikalar ve mekânsal 
çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam 
çevresinden kasıt; yaşanabilir, sürdürülebilir, mutlu, erişebilir 

bir çevredir. Bu doğrultuda bütüncül ve kapsayıcı bir sağlık 
yaklaşımı benimsenmektedir ve bu kapsamda sağlıklı 
bir Mezitli için; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir 
çevre ve katılımcı yönetim öncelikleri belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda projemiz doğrudan bu kapsayıcılıkla yaklaşarak 
üretilmiş ve planlanarak uygulanmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Proje bütçesinin büyük bir çoğunluğu Belediyemiz Fen 
İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden sağlanmıştır.   
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PROJENİN AMACI:

TÜİK 2014 Türkiye kaza istatistiğine göre; Türkiye’de bir yılda meydana gelen 
kazalar içerisinde 6 milyon adet kaza ile ev kazaları birinci sırada yer almakta ve 
yaklaşık 3 bin kişi bu kazalarda hayatını kaybetmektedir. Aynı istatistik verilerine 
göre evde en tehlikeli yerlerin mutfak ve banyo olduğu belirtilmektedir.

Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak “Evimin 
Ustasıyım” projesi kapsamında, sosyoekonomik yönden dezavantajlı kadınların 
yoğun yaşadığı bölgelerde ev kazalarına neden olan elektrik ve su tesisatı 
arızalarının, güvenli bir şekilde giderilmesine yönelik, uygulamalı eğitim 
çalışması ile basit müdahaleler yaparak güvenli, hızlı ve düşük maliyet ile çözüm 
üretilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırılması düşünülmüştür.

Bu sayede sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak için nitelikli 
konut da dahil olmak üzere temiz, güvenilir bir fiziksel çevre için su ve elektrik 

MURATPAŞA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

EVİMİN USTASIYIM

tesisatlarına basit müdahalelerin yanında, bilinçli kimyasal 
temizlik malzemesi kullanımı ile gerekli hijyenik ortamın 
sağlanması gibi konularda da kadınların bilgilerinin 
arttırılması amaçlanmıştır.  

PROJE ORTAKLARI:

Umumi İnşaatçılar ve Çalışanları Federasyonu

PROJE SÜRECİ: 

2019 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve 
Umumi İnşaatçılar ve Çalışanları Federasyon iş birliği ile 
ilçemiz dahilinde yaşayan 18-65 yaş arası kadınlara yönelik, 
müdürlüğümüze bağlı Alyazma, Giritli, Zeytinköy Kadın 
Danışma Merkezlerinde iki eğitmen ile kadınların evde 
karşılaştıkları basit elektrik ve su tesisat tamirine yönelik 
eğitim çalışması yapılmıştır. 

Başta sosyoekonomik yönden dezavantajlı kadınlarımızın 
yoğun yaşadığı bölgelerde olmak üzere tüm ilçemizde 
duyuru yapılarak eğitim ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 

Kurumumuz belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi 
ve hizmet kalitesinin arttırılması için 7/24 vatandaş 
ihtiyaçlarına ulaşıldığı Turunç Masa birimi aracılığı ile katılım 
talepleri toplanmış ve müdürlükçe talep değerlendirmesi 
yapılarak, eğitim planlaması yapılmıştır.

10-12 kişilik eğitim grupları için özel eğitim seti ve 
ekipmanları hazırlanmış ve uygulamalı eğitim yapılmıştır.  

Eğitim sırasında iş sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili genel 
bilgiler verilerek elektrik ile ilgili koruyucu ekipman, gerekli 
alet ve malzemesinin tanıtımı, elektrik kaçak durumunda 
güvenliğin sağlanması, kaçak elektrik tespiti, elektrik 
anahtar ve seyyar-sabit priz montajı, sigorta kullanımı, 
kablo yalıtımının yapılması, priz, sigorta arıza tespitinin 
yapılması, bulaşık ve çamaşır makineleri başta olmak üzere 
elektrikli ev aletlerinin güvenli kullanımının sağlanması, 
kırılma, aşınma ve pas gibi sorunların giderilmesi ile 
su tesisat arızalarına yönelik, su kaçağı durumunda 
güvenliğin sağlanması, su tesisatı tamirinde kullanılan 
aletlerin ve malzemelerin tanıtımı,  çeşme ve armatürlerde 
oluşan sızıntıların giderilmesi, conta değişimi, musluk 
göbek değişimi, klozet aparatlarının montaj ve arızasının 
giderilmesi, pis su giderlerinin tıkanıklıklarının giderilmesi, 
bulaşık ve çamaşır makinesinin su tesisatına montajının 
yapılması, duş aparatlarının arızalarının giderilmesi, klozet 
parça değişimi, tıkanıklık giderilmesi, temizlik ürünleri 
nedeniyle ıslak zeminlerde oluşan sızıntılar, kireçlenme, pas, 
aşınma gibi sorunların giderilmesi ile ilgili bilgilendirme 
yapılmış ve yanlış kimyasal temizleyici kullanımı ile hijyen 
konularında eğitim verilmiştir.

Belediyemizce; insan 
odaklı belediyecilik 
anlayışı içinde, 

güvenli, huzurlu ve estetik bir 
kent oluşturulması ve belediye 
hizmetlerinin kalitesini artırarak, 
kent ekonomisi güçlendirilmek 
suretiyle sosyal yardım ve 
sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, 
sosyoekonomik düzeyi düşük 
vatandaşlarımızı tespit ederek, 
refah seviyelerinin asgari şartlarda 
iyileştirilmesini sağlamak ve 
çağdaş hizmet modellerini 
uygulama amacına ulaşmak 
amaçlanmaktadır.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Katılımcı yeterliliğinin sağlandığı danışma merkezinde 
üç aylık dönemde, yaklaşık 175 kadına, her gruba 32 saat 
olmak üzere eğitim verilmiştir. 

Eğitim alan kadınlar, özellikle COVID-19 salgın döneminde 
kendilerinin ve komşularının evlerinde güvenli ve başarılı 
tamir çalışmaları yapmaları nedeniyle eğitim talepleri 
artmaktadır.

Yapılan çalışmanın başta deneysel bir proje olması nedeni 
ile eğitim süreci katılımcıların geri dönüşlerinde yer alan 
talep, öneri ve şikayetlere göre şekillendirilmektedir.

Proje kapsamında, eğitime katılan kadınlarımızın su ve 
elektrik tesisat tamiratı becerisi ile kendilerine olan güven 
duygusunun artması, arızaların oluşturduğu günlük yaşamı 
etkileyen, başta can güvenliği olmak üzere olumsuzlukların 
kolayca ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasının getirdiği 
rahatlık, pratik çözüm üretmenin aile ekonomisine artı 
değer sağlaması, en önemlisi de kadınların evde oluşan 
sorunların çözümünde etkin ve üreten bireyler olmalarına 
yardımcı olmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Belediyemizce; insan odaklı belediyecilik anlayışı içinde, 
güvenli, huzurlu ve estetik bir kent oluşturulması ve 
belediye hizmetlerinin kalitesini artırarak, kent ekonomisi 
güçlendirilmek suretiyle sosyal yardım ve sosyal 

hizmetlerin geliştirilmesi, sosyoekonomik düzeyi düşük 
vatandaşlarımızı tespit ederek, refah seviyelerinin asgari 
şartlarda iyileştirilmesini sağlamak ve çağdaş hizmet 
modellerini uygulama amacına ulaşmak amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşmak için mesleki eğitim merkezleri 
ile emeklilerin ve ev kadınlarının sosyal etkinliklere 
katılımlarının sağlanacağı kurslara yer verilecek merkezler 
oluşturarak, yerelde kadın erkek eşitliğini sağlamak, 
toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim 
anlayışına yerleştirmek gerekmektedir.

Ayrıca kadınların yerel karar alma süreçlerine ve karar 
mekanizmalarına katılımını arttırmak, gündelik yaşam 
koşullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika 
stratejilerini belirlemek, bu stratejilerin uygulanmasını 
sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumsal yaralara dikkat 
çekmek ve kuvvet birliği oluşturmak adına kadınlara 
destek sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Eğitimde kullanılan özel eğitim seti ve ekipmanları için 
yapılan harcama yaklaşık 15.000,00 TL olup,  belediye öz 
kaynakları ile karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:
Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturarak, sağlık ve sporun vazgeçilmez 
bir bütün olduğu olgusundan hareketle; deniz şehri Antalyamızda yaşayan çocuk, genç 
ve yetişkin vatandaşlarımızın mutluluğu, yüksek pozitif sağlık, düşük hastalık düzeyi 
ve pozitif gelişimleri için “Temel Yüzme Eğitimi” almasını sağlamak. Ayrıca dezavantajlı 
vatandaşlarımızın yüzme ile fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak.

PROJE ORTAKLARI: 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ: 
Ön hazırlık sürecinde;

• İlgili kurum kuruluşlar ile yazışmaların yapılması,

• Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzunun fiziki ortamının havuz suyu da dahil olmak 
üzere hazır hale getirilmesi (kimyager, havuz suyu operatörü, teknik ekip vb.),

• Belediyemiz web sitesi üzerinden (spor.muratpasa-bld.gov.tr) veya 444 80 07 (Turunç 
Masa) üzerinden yaş guruplarına göre kayıtların alınması ve kursiyer listelerinin 
oluşturulması,

MURATPAŞA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

• Kurs dönemlerine ait havuz ve kulvar programlarının engelli 
vatandaşlarımız dikkate alınarak hazırlanması,

• Servis ile gelecek kursiyerlerin servis programlarının 
yapılması,

• Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzuna girişten itibaren 
eğitim süresince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
alınması (cankurtaran, alanında uzman yüzme antrenörü vb.)

2015 yılı yaz döneminde hayata geçirilen projede ilk yıl 1.724 
çocuk ve gencimize, 2016 yılından itibaren çocuk ve gençlerin 
yanı sıra yetişkin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın da dahil 
edildiği projede;

2016 yılında 2.456, 2017 yılında 2.627, 2018 yılında 1.481, 2019 
yılında 1.974 çocuk-yetişkin ve dezavantajlı vatandaşlarımıza 
eğitim verilmiştir.   2020 yılı ilkbahar döneminde ise 722 çocuk-
yetişkin ve dezavantajlı vatandaşlarımıza eğitim vermekteyken 
ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden dolayı ilkbahar dönemi 
kurslarımıza ara verilmiştir. Projenin başlangıcından bugüne 
kadar dezavantajlı vatandaşlarımız da dahil 8.371 çocuk, 2.613 
yetişkin vatandaşımız olmak üzere toplamda 10.984 kişiye temel 
yüzme eğitimi verilmiştir. Projemiz her yıl eğitimin kalitesini 
arttırarak başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:

PSİKOLOJİK ETKİLERİ: Vatandaşlarımızın suya karşı olan 
korkularını yenmelerini sağlayarak öz güvenleri arttırılmış, ayrıca 
dezavantajlı birey ve ailelerin mutlulukları sağlanmıştır. 

SOSYAL ETKİLERİ: Çocuk ve gençlerin arkadaşlık bağlarının 
kuvvetlenmesi, içe kapanık olanların sosyalleşmesi, dezavantajlı 
bireylerin toplum ile bütünleşmesi, yetişkin vatandaşlarımızın 
ise mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygularının 
gelişmesi sağlanmıştır.

SAĞLIK ETKİLERİ: Sağlık ve sporun vazgeçilmez bir bütün olması 
sebebiyle vatandaşlarımızın sporu yaşamlarının bir parçası 
haline getirmek, fiziksel ve ruhsal açıdan topluma daha yüksek 
pozitif sağlık ve düşük hastalık düzeyli bireyler kazandırılmış 
olup, ayrıca dezavantajlı bireylerin fiziksel motorik özellikleri ve 
kas gelişimlerinin arttırılması sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 
Muratpaşa Belediyesinin 2015-2019 yılı Stratejik Planı’nda yer 
alan amaç ve hedefleri doğrultusunda;

• “Önce insan” anlayışı ile sağlıklı bir toplum, ekolojik dengenin 
korunduğu her canlı için yaşanabilir bir çevre oluşturmak 
hedeflenmiştir.

• Sağlıklı bir ortamda spor yapmak amacıyla ruhsal sağlığa 
ve sürdürülebilir çevreye özen göstererek; spor alanları 
oluşturmak ve mevcut spor alanlarında revizyonlar yapmak. 
Sporu Muratpaşa’nın her noktasında yaymak için ‘Eşit Hizmet’ 
sloganıyla farklı mahallelere spor merkezleri yapılması ve 
mevcut tesislerin bakım onarımının yapılması planlanmıştır.

Vatandaşlarımızın suya 
karşı olan korkularını 
yenmelerini sağlayarak 

öz güvenleri arttırılmış, ayrıca 
dezavantajlı birey ve ailelerin 
mutlulukları sağlanmıştır. 

• Kültür, sanat, turizm ve spor faaliyetleri ile Muratpaşa 
halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlayarak, sosyal 
dayanışmanın güçlendirilmesi. Muratpaşa halkının, gençlerin 
ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla doğa yürüyüşleri, farklı branşlarda spor okulları ve 
sosyal etkinliklerin düzenlenmesi sağlanmıştır.

• İnsan odaklı belediyecilik anlayışı içinde, güvenli, huzurlu 
ve estetik bir kent oluşturulması ve belediye hizmetlerinin 
kalitesini artırarak kent ekonomisi güçlendirmek suretiyle 
sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi; dezavantajlı 
gençlere yönelik anket çalışması yapılması, sportif faaliyetler 
ve etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 
Muratpaşa Belediyesi Öz Kaynakları 

Spor İşleri Müdürlüğü Bütçesi: 25.000,00 TL
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PROJENİN AMACI:

Permakültür ve Kent Bahçeciliğinin Tanıtılması: 

Permakültür herhangi bir habitatın kendi doğal kaynaklarının tanınması ve eko 
çeşitlilikle birlikte yaşayan bir sistem olup; bu sistem içinde, bitki, hayvan, böcek, 
kuş ve insanların tüm doğal döngülerle yaşamın sürdürülmesini kapsamaktadır. 
Permakültür içinde yer alan ekolojik tarımla birlikte barınak-enerji vb. her şeyi içine 
almaktadır. Bu doğrultuda kentlinin doğaya ve doğala dönüş özlemi sonucunda 
balkonda veya bahçeli yaşama geçişte kısıtlı alanlarda kendi gıdasını yetiştirmeyi, 
atalık tohumları çoğaltmayı, gerçek gıdaya ulaşmayı, mutfak atıklarını komposta 
dönüştürme gibi bilgilendirme ve doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve 
esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve 
bakımlarının sağlanması yönünde uygulamaların gerçekleştirilmesi.

İnsanların, gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçlarını sürdürülebilir 
bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmeler hakkında bilinçlendirilmesi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ

Organik Tarım ile İlgili Bilinci ve Farkındalığı Arttırmak:

Biyoçeşitliliği, biyolojik döngüyü, toprağın biyolojik 
aktivitesini geliştiren ve arttıran, sentetik gübre ve pestisit 
kullanılmayan, genetik değişiklik yapılmış organizma 
içermeyen, en az düzeyde çiftlik dışı girdi kullanımı ile ilgili 
insanlar bilgilendirilecek. Birbirine bağımlı olan toprak, bitki, 
hayvan ve insan topluluklarının sağlığının ve verimliliğinin 
en ideal düzeyde nasıl sağlanacağı hakkında toplum bilinci 
oluşturulması. 

Topluma çevreci yaşam bilincinin aktarılması ve doğa 
ile uyumlu yaşam standartlarının desteklenmesinin 
sağlanması.  Bursa’nın tarım potansiyelinin tanıtılması.

PROJE SÜRECİ: 
Proje alanında; 16 aylık süre içerisinde yapısal ve bitkisel 
alanların oluşturulması, belirlenen noktada yağmur 
sularının birikimi ile gölet oluşturulması, sebze ve meyve 
bahçelerinin düzenlenmesi, hayvanlar için tesisin amacına 
uygun şekilde barınma alanlarının (kümes, ağır vb.) 
yapılması, tesis alanı içerisinde doğaya uygun yürüyüş 
yollarının belirlenmesi gerçekleştirilecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:
Ekolojik Yaşam Merkezi tesisinde yapılacak olan çalışmalar 
neticesinde sağlıklı besinler ile beslenme yönünde ve 
sağlıklı yaşam koşulları hakkında toplum bilinci oluşması.

Ekolojik yaşam ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ortam 
oluşturulması. Yaşam içerisinde oluşan stres faktörünün en 
aza indirilmesinin sağlanması. 

Sabır ve paylaşımın öğrenilmesi.

Ata tohumlarının tanınması ve gelecek nesillere aktarılması.

İnsanların doğal yollar ile gıda ihtiyaçları, barınmaları ve 
insanların keyif alabilecekleri ilişkilere sahip olarak yaşamları 
için gerek duyulan kaynaklara nasıl erişebilecekleri yönünde 
bilgi aktarımlarının gerçekleşmesi.

Kent bahçeciliğinin yaygınlaşması ve kendi doğal gıdamızın 
yetiştirilmesi ile hem sağlık açısından gelişmiş olacağız 
hem de toprağı ve doğayı anlamış olacağız. Ekolojik Yaşam 
Parkı’nda hiçbir kimyasala ihtiyaç kalmadan birlikte doğal 
gıda üretilmesi.

Tesiste her yıl doğal yaşama uygun şekilde süreklilik devam 
edecektir. Bu kapsamda doğal sebze ve meyve yetiştiriciliği, 
ata tohumlarının çoğaltılması, tesis içinde barınan 
hayvanların kendi halinde yaşam döngüsünde bulunması 
sağlanacaktır. 

Atıkların değerlendirilerek üretime girdi olarak geri 
kazanılması.

İnsanların doğal yollar 
ile gıda ihtiyaçları, 
barınmaları ve insanların 

keyif alabilecekleri ilişkilere 
sahip olarak yaşamları için 
gerek duyulan kaynaklara nasıl 
erişebilecekleri yönünde bilgi 
aktarımlarının gerçekleşmesi.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
• Kentsel gelişimi, yaşanabilirlik düzeyini arttıracak uygula-

malar ile desteklemek.

• Planlama ve kentsel tasarım çözümleri üreterek güvenli ve 
yaşam kalitesi yüksek alanları yaygınlaştırmak. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 
11.000.000,00 TL
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PROJENİN AMACI:

Engelli bireylerimizin hayatına dokunmak, yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri 
aşmada kendilerine yardımcı olmak, sosyal hayatlarına katkı sağlamak ve 
toplumda engelli farkındalığını artırmak amacıyla Belediyemiz tarafından Engelsiz 
Yaşam Merkezi inşa edilmiştir. Projede, engelli hobi ve mesleki kursları ile sosyal 
hayata uyum ve mesleki yaşama hazırlık hedeflenirken; sunulan destekleyici 
rehabilitasyon hizmetleri ile özellikle 2-10 yaş arasındaki bireylerin tedavi 
sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bunların dışında engelli bireylerimize 
hayatlarının her aşamasında karşılaştıkları güçlüklere karşı çözümler üretmek 
amacıyla danışmanlık, sosyal destek, sosyal hizmet, sosyal etkinlik, STK iş birliği, 
eğitim, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi hizmetleri sunulmaktadır.

PENDİK BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

PENDİK ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

PROJE ORTAKLARI:

Pendik Belediyesi yükleniciliğinde İlçe Rehberlik Araştırma 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile 
birlikte çalışılmaktadır.

PROJE SÜRECİ: 

Projenin gerçekleştirilmesi öncesinde Belediyemize bağlı 
olarak Engelli Koordinasyon Merkezi hizmet veriyordu. 
Merkezimize kayıtlı 13.000 engelli vatandaşımız tek tek 
evlerinde ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerimiz sonucunda 
engelli bireylerimizin engel durumları ve yaşadıkları 
güçlüklerin analiz edilmesi imkânı bulunmuştur. 
Bunun yanında ilçemizdeki eğitim ve rehabilitasyon 
merkezilerimizden hizmet alan bireylerimiz, 
engellilerimizin sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimi, 
sosyoekonomik durumları, sosyal hayata katılımları 
değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucu Engelsiz 
Yaşam Merkezi kurulmasına karar verilmiştir. Tesisin 
kuruluş aşamasında tüm Türkiye’de bu konuda başarılı 
projeler araştırılmış, engelli sivil toplum kuruluşları, 
üniversite, rehberlik araştırma merkezleri, halk eğitim 
merkezi ve ilçemizin önde gelen eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile verilecek hizmetler kararlaştırılmıştır. 
Yapılan çalışmalar neticesinde tesiste 13 engelli hobi 
ve mesleki kursları ile 10 farklı rehabilitasyon hizmeti 
ana hizmetler olarak belirlenmiştir. 2018 yılı Temmuz 
ayında faaliyete başlayan tesiste hobi ve mesleki kurslar, 
rehabilitasyon ve terapi hizmetleri, engelli hakları 
danışmanlığı, sosyal ve ekonomik destekler, seminer ve 
konferanslar, istihdam çalışmaları, farkındalık çalışmaları, 
engelli nakil hizmetleri ana başlıkları altında onlarca farklı 
hizmet sunulmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Proje ile engelli bireylerimize hayatlarının her alanında 
destek sağlanması amaçlanmıştır. Tesisin hizmete 
girmesi ile öncelikle ilçemizdeki engelli vatandaşlarımıza 
ve ailelerine tanıtım çalışmaları gerçekleştirilerek 
faydalanabilecekleri tüm hizmetler ve olanaklar hakkında 
farkındalık sağlanmıştır. Sunulan hizmetler ile;

1. Engellilere Dönük Mesleki ve Hobi Kursları ile 2 
eğitim dönemi ve 1 yaz kursu döneminde 17-35 yaş 
arası toplam 293 engelli bireye hizmet verilmiştir. 
Hizmet alan engelliler yaş aralığı sebebiyle özel 
eğitim iş okulunu bitiren ve sonrasında sosyal hayata 
katılım sağlayamayarak eve hapis kalan engelliler 
olduğundan bu bireylerimizin eğitim, rehabilitasyon, 
sosyal ve mesleki hayata entegrasyon süreçlerinin 

Proje ile engelli 
bireylerimize 
hayatlarının her 

alanında destek sağlanması 
amaçlanmıştır. Tesisin hizmete 
girmesi ile öncelikle ilçemizdeki 
engelli vatandaşlarımıza 
ve ailelerine tanıtım 
çalışmaları gerçekleştirilerek 
faydalanabilecekleri tüm hizmetler 
ve olanaklar hakkında farkındalık 
sağlanmıştır. 
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devam etmesi sağlanmıştır. Mesleki kurslarda başarı 
gösteren ve mesleki hayata katılım sağlayabileceğine 
kanaat getirilen öğrenciler için istihdam çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

2. Terapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri ile 2-10 yaş 
arasındaki bireylere konusundaki uzmanlarca toplam 
9,097 saat bireysel eğitim ve rehabilitasyon seansları 
düzenlenmiştir. Hizmet yaş aralığının 2-10 yaş olarak 
belirlenmesinin sebebi bu yaşta alınacak yoğun eğitim 

ve rehabilitasyonun çocuğun tedavisine olan katkısının 
ilerleyen yaşlara göre çok daha fazla olmasıdır. 
Hizmetlerimizden faydalanan engelli çocuklarımız 
aynı zamanda eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 
diğer sağlık kuruluşlarına devam etmiş ve bu kuruluşlar 
ile aynı anda koordineli sunulan bireysel seanslar 
neticesinde hizmet alanların tamamında kısa sürede 
tedavilerinde ilerleme gözlemlenmiştir.

3. Eğitim ve Seminerler ile engelli bireylerimizin ve 
ailelerinin engellilikle ilgili birçok konuda doğru 
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen toplam 
17 eğitime 680 engelli vatandaşımız ve ailesi katılarak 
hizmet almıştır. Eğitimler sonucunda bilinçlendirilen 
velilerimizin diğer özel eğitim ve rehabilitasyon  
merkezleri ile sağlık kuruluşlarından daha iyi hizmet 
alması sağlanmıştır.

4. Özel Gün ve Hafta Etkinlikleri ile engelli bireylerin 
toplumun bir parçası olduğu bir kez daha hatırlatmak 
ve var olan farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. 
Gerçekleştirilen toplam 6 programa yaklaşık 1.700 
vatandaşımız katılım sağlamıştır.

5. Kurulan Empati Parkuru ile ilçemizde bulunan orta 
ve lise düzeyindeki öğrencilerimize görme engeli 
ile yürüme engelinin deneyimlenmesi sağlanmıştır. 
Okullarımızdan randevulu olarak katılabilinen bu 
etkinlikte öğrencilerimiz, öncelikle tesis içinde özel 
bir tasarımla oluşturulan empati parkurunda yine 
engelli olan eğitmenler eşliğinde engelli olmayı 

yaşayarak deneyimlemektedir. Sonrasında ise verilen 
hizmetler hakkında bilgilendirme ve engelli öğrenciler 
ile birlikte bir çalışma gerçekleştirilerek etkinlik 
tamamlanmaktadır. Empati parkuru etkinliğine bugüne 
değin 347 öğrencimiz katılmıştır.

6. İstihdam Masası ile ilçemizde bulunan engelliler 
için istihdam ve iş hayatı bilgilendirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Pendik İŞKUR ile birlikte her 15 günde 
bir engelli-işveren buluşmaları organizasyonu 
düzenlenerek engelli istihdamı artırılmaya 
çalışılmaktadır.

7. Tesiste yukarıda anılan hizmetler yanında bugüne 
değin toplam 6.672 vatandaşımıza engelli nakil hizmeti 
verilmiştir. Bu hizmet ile vatandaşlarımız eğitim ve 
sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı güçlük ortadan 
kaldırılmıştır. Bunun yanında ekonomik yardım, 
medikal desteği ve engelli STK’leri ile birlikte piknik, 
salon programı vb. etkinlik çalışmaları yürütülmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Sağlık Gelişim Planı hazırlanmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projenin tüm finansmanı Pendik Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır. Projede toplam inşaat maliyeti 10.300.000 
TL’dir. Tefrişata 450.000 TL harcanmıştır. Tesiste 20 personel 
çalışmaktadır. Tesisin yıllık malzeme, ekipman ve hizmet 
alım maliyeti yaklaşık 380.000 TL olarak gerçekleşmektedir.
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PROJENİN AMACI:

‘Aktif Yaşamın İçindeyim’ düşüncesinden hareketle 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak, sosyalleşmelerine 
ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemiz tarafından Vefa 
Kıraathanesi inşa edilmiştir. Kıraathanede yaşlıların ihtiyaç duydukları veya 
kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak adına “ergoterapi hizmeti”, yaşlıların hoşça vakit geçirmeleri, 
elişi, ahşap boyama gibi hobi becerileri öğrenmeleri ve ürettiklerini sevdiklerine 
hediye ettikleri hobi faaliyetleri, doktorlar tarafından belli periyotlarla sağlık 

PENDİK BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

VEFA KIRAATHANESİ

kontrolleriyle birlikte tansiyon, diyabet ölçümü ve takibi 
gibi “periyodik sağlık kontrolü”, erkek yaşlılarımıza berber, 
kadın yaşlılarımıza kuaför hizmeti, el ve ayak bakımı gibi 
“kişisel bakım hizmeti”, hastanelerde görevli doktorlar 
tarafından farklı konularda bilgilendirici ve uygulamalı 
seminerlerin yapıldığı “danışmanlık hizmeti”, sosyal 
faaliyetlere katılımlarının arttırılması ve keyifli vakit 
geçirmelerinin sağlanması amacıyla yaşlı vatandaşlara 
yönelik çeşitli “sosyal ve kültürel aktivite hizmetleri” 
sunulmaktadır.

PROJE ORTAKLARI: 

Pendik Belediyesi yükleniciliğinde İlçe Halk Eğitim 
Merkezi, ilçede yer alan sağlık kuruluşları, Pendik 
Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlıklar ve 
STK’lerle birlikte çalışılmaktadır.

PROJE SÜRECİ: 

Projenin gerçekleştirilmesi öncesinde Belediyemizin 
ilçe halkına yönelik yapmış olduğu 65 yaş üstü yaşlılara 
düzenlenen anket verileri, Pendik ilçesine ait TÜİK verileri, 
Belediyemizin ev ziyaretleri sonucu elde edilen verileri ve 
muhtarlıklardan alınan verilerden yola çıkılarak 65 yaş üstü 
vatandaşlarımız telefonla arandı. Evlerinde ziyaret edilerek 
proje anlatıldı ve katılmak isteyen vatandaşlarımızın 
belirlenen şartları (engeli ve ağır kronik rahatsızlığı 
olmayan, kendini ifade edebilen ve kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen) taşıması halinde üyelik sistemine kaydı 
yapıldı. Türkiye’de bu konuda başarılı projeler araştırıldı ve 
uygulanan örnek çalışmalar incelendi. Geriatri konusunda 
uzmanlar ile birlikte çalışılarak hizmet alacak yaşlılara 
maksimum fayda sağlayacak model geliştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde tesis; tek katlı ana bina 
içinde 1 adet hobi odası, 1 adet okuma/etkinlik salonu, 
1 adet danışmanlık ve seans odası, 1 adet dinlenme ve 
bakım odası, 2 adet mescit, 1 idari oda, mutfak, 1 adet 
kış bahçesi, yaşlılara uygun WC’ler  ve bina dışında 
bahçe, fitness aletleri alanı ve yürüyüş parkurundan 
oluşmaktadır. 2018 yılı Aralık ayında faaliyete başlayan 
tesiste ergoterapi hizmeti, hobi aktiviteleri, sağlık 
söyleşileri, sosyal aktiviteler, manevi destek, sohbet 
programı ve kuaför hizmeti verilmektedir. Kıraathanede 
haftanın iki günü erkek, üç günü ise kadın vatandaşlara 
hizmet verilmektedir. Vatandaşların ulaşımı servisle 
sağlanmaktadır. Saat 9.00’da başlayan etkinlikler, 16.00’ya 
kadar devam etmektedir. Gün içerisinde çay ve yemek 
ikramları da yapılmaktadır.

Evlerinde ziyaret 
edilerek proje anlatıldı 
ve katılmak isteyen 

vatandaşlarımızın belirlenen 
şartları (engeli ve ağır kronik 
rahatsızlığı olmayan, kendini ifade 
edebilen ve kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen) taşıması halinde 
üyelik sistemine kaydı yapıldı.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Proje ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aktif ve sağlıklı 
yaşamalarına yardımcı olmak, sosyalleşmelerine ve 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 
Tesisin hizmete girmesi ile öncelikle ilçemizdeki 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlarımıza ve ailelerine tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirilerek faydalanabilecekleri tüm hizmetler ve 
olanaklar hakkında farkındalık sağlanmıştır. 

Vefa Kıraathanesi’ne kayıtlı 550 vatandaşımız bulunmaktadır. 

Merkezde, Pazartesi ve Salı günleri erkek yaşlılarımız, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kadın yaşlılarımız 
ağırlanmaktadır. Ortalama günlük 60 kişi haftada 290 kişi 
tesisten faydalanmaktadır. Sunulan hizmetler;

1. Ergoterapi Hizmeti: Ergoterapist eşliğinde o gün tesiste 
yer alan yaşlı vatandaşlarımıza 7’li veya 10’lu gruplar 
halinde egzersiz ve fiziksel aktivite yaptırılmaktadır. Her 
gün yapılan bu egzersizlere günlük ortalama 60 kişi 
katılmaktadır. 

2. Sağlık Söyleşileri: İlçede yer alan sağlık kuruluşlarında 
görevli uzman doktorlar tarafından yaşlıların yaşam 
kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam ve hastalıklar 
konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması amacıyla 
bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Ayda 
altı adet ve farklı konularda ‘hastalık durumlarında 
beslenme’, ‘yaşlılarda kaygı bozuklukları’, ‘hipertansiyon’ 
vb. içeriklerde düzenlenen sağlık seminerlerine günlük 
ortalama 50-60 kişi katılım sağlamaktadır. 

3. Sosyal Aktiviteler: Merkezimizde yaşlılarımızın 
kendi yaşıtlarıyla sosyal hayatlarını canlı tutmaları, 
stresli yaşam koşullarının tetiklediği sıkıntı veren 
düşüncelerden uzaklaşmaları, psikolojilerine olumlu 
katkı sağlayarak pozitif bir yaş alma sürecinin oluşması 
amacıyla sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.

a. Hobi Aktiviteleri: İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünden 
görevlendirilen öğretmen eşliğinde o hafta yapılacak 
olan obje çalışması gruplar halinde düzenlenmektedir. 
Yapılan obje çalışmasının detaylarına göre bir hafta 
ya da iki hafta süren çalışmalara günlük 40 kişi 
katılmaktadır. 

b. Müzik Dinletileri: Vefa Kıraathanesi’nde erkeklere iki 
kere kadınlara iki kere olmak üzere bir ay boyunca dört 
defa müzik dinletisi etkinliği yapılmaktadır. Yapılan her 
bir dinletiye 60 kişi katılmaktadır.

Ayrıca; sinema, kitap okuma, masa tenisi, bowling, yüzme, 
belirli gün ve haftalara özel etkinlikler vb. faaliyetler 
düzenlenmektedir.

4. Kültürel Geziler: Vefa Kıraathanesi’ne kayıtlı olan 
vatandaşlarımıza Eyüp Sultan Camii ziyareti, 
Miniatürk, Çamlıca Cami gezisi, Hz. Yuşa Türbesi 
ziyareti ve kütüphane gezisi vb. gezi programları 
düzenlenmektedir. Ayda 2 adet düzenlenen 
programlara ortalama 60 kişi katılmaktadır.  

5. Manevi Destek, Sohbet Programları: Pendik 
Müftülüğünde görev yapan vaiz ve vaizeler tarafından 
vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kuran-ı 
Kerim tilaveti, dini sohbet ve ilahi söyleme gibi manevi 
destek programları düzenlenmektedir. Her gün 1 
saat düzenlenen bu programlara ortalama 50-60 kişi 
katılmaktadır. 

6. Berber Hizmeti: Pazartesi, Salı günleri Vefa 
Kıraathanesi’ne gelen 65 yaş üstü erkek yaşlılarımızdan 
isteyenlere berber hizmeti verilmektedir. Ayda ortalama 
130 kişiye hizmet sunulmaktadır. Kadın yaşlılarımız için 
de bazı dönemlerde kuaförlük ve el ayak bakım hizmeti 
verilmektedir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Sağlık Gelişim Planı hazırlık aşamasındadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projenin tüm finansmanı Pendik Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır. Projede daha önce var olan hizmet ünitesi 
tadilat yapılarak Vefa Kıraathanesi’ne dönüştürülmüştür. 

Tefrişata 150.000 TL harcanmıştır. Tesiste ana maliyet 
kalemi personel giderleridir. Tesis 9 personel ile hizmet 
vermektedir. Bu giderler yanında yıllık 115.000 TL yemek 
gideri, 60.000 TL hobi aktivite malzemesi ve diğer giderler ile 
toplam gider yaklaşık 175.000 TL olarak gerçekleşmektedir.
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PROJENİN AMACI:

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri, 
topluma faydalı kişiler olabilmeleri, kendilerini tanımaları, kişilik gelişimlerini 
doğru bir şekilde tamamlayabilmeleri, ailenin ve aile bireylerinin mutluluk ve 
bütünlüğünü güçlü kılabilme, aile içi ilişkilerin düzenlenebilmesi ve problem 
çözme becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla çocuklarımıza ve ailelerine 
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Projede özellikle bu hizmeti gelir 
durumu düşük olan ailelere ulaştırmak önceliklidir. Ayrıca eğitim durumu 
düşük olan ailelerin psikolojik danışmanlığa uzak durması toplumumuzun bir 
gerçeğidir. Bu ailelerin çocukları yetişme tarzı olarak zaten birtakım sorunlarla 
karşılaşsa da çözüm için herhangi bir eylem yapılmamaktadır. Dolayısıyla 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

GELECEĞİN HUZURLU TOPLUMU, 
BUGÜNÜN SAĞLIKLI ÇOCUKLARI

çocukluktan yetişkinliğe taşınan davranış ve zihinsel 
sorunlardan ötürü madde bağımlılığı başta olmak üzere 
suça karışan kişilerin toplumun belli kesimlerinden daha 
fazla çıkması da bilinen bir durumdur. Gelir durumu 
düşük veya sosyal anlamda dezavantajlı çocuklara 
da psikolojik danışmanlık hizmetinin götürülmesiyle 
Süleymanpaşa’da gelecek nesillerin akıl ve ruh sağlığı 
konusunda olumlu anlamda değişim beklenmektedir. 
Çocuklar da bizler gibi günlük yaşamlarında birtakım 
zorluklarla karşılaşabilirler. Olumsuz duygu ve durumlarla 
baş etmek durumunda kalabilirler. Yetenekli ve güçlü 
yanlarının geliştirilebilmesi için farkındalıklarının artması, 
yaşama bağlanma, ait olma, sevgi, saygı gibi ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için yönlendirmelere ihtiyaç duyabilirler. 
Ailelerin çocuklarına yaklaşım tarzları, gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla yapmaları gerekenleri, herhangi 
bir sorun karşısında doğru davranış sergileyebilmeleri 
için bir uzmandan destek almaları gerekebilir. Aileler 
tarafından yeterli empatik davranışların sergilenememesi, 
çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine göre 
değerlendirilmemesi, yargılama, baskı kurma, aile içi 
şiddetin var olması, travmaya maruz kalmak gibi etkenler 
çocuklarda sorunlu davranışların, iletişim problemleri, 
antisosyal tutumlar, teknolojiye bağımlılık, suça yönelme, 
alkol, sigara, madde kullanımının artmasına yol açabilir. 
Psikolojik danışmanlığın ilk aşamalarında aile ve çocuklar 
olumsuz duygulara; öfke, kıskançlık, üzüntü, endişe, 
karamsarlık, mutsuzluk vb. gibi sahip olurlar. Öncelikle 
bu olumsuz duyguların çözümüne odaklanmak ve 
problemlerini çözmek psikolojik danışma sürecinin en 
önemli noktalarındandır. Çocuklarımızın karşılaştıkları 
zorluklara erken müdahale edilmesi sorunların kısa süre 
içinde çözülmesine olanak sağlar.

PROJE ORTAKLARI: 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesindeki 
okullar ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir.

PROJE SÜRECİ: 

Proje şehrin iki noktasında oluşturulan merkezlerde 
yürütülmektedir. Bu merkezlerin biri okulların yoğun 
olduğu bir bölgede diğeri ise eğitim ve gelir durumu 
düşük ailelerin olduğu bir mahallede tercih edilmiştir. 
Projede geleceğin huzurlu toplumu için bugünün 
psikolojik açıdan en dezavantajlı çocuklarının 
desteklenmesi ve rehabilite edilmesi anlayışı 2019 
yılından beri uygulamaya konan bilimsel yöntemler 
dizisinden oluşmaktadır.  Çocuk psikolojik danışma 
merkezi randevu sistemi ile çalışmaktadır. Psikolojik 

Çocukların ruhsal, 
zihinsel gelişimlerini 
aynı zamanda bilişsel 

becerilerini güçlendirmek için yaş 
gruplarına uygun okullar ile iş 
birliği içinde yapılan etkinlikler, 
grup çalışmaları, çeşitli atölye 
etkinlikleri düzenlenmektedir. 
Bunun yanı sıra çocuklarda 
sık karşılaşılan duygusal ve 
davranışsal problemler ve bu 
problemlere yönelik çözüm 
önerileri ile ilgili anne baba eğitim 
seminerleri hazırlanmaktadır. 
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danışmanlık almak isteyen ebeveynler telefon ile 
merkezimizi arayarak ya da merkezimize gelip yüz yüze 
görüşerek randevularını alabilmektedirler. Randevular 
danışanlarımıza ve merkezimize uygun saat ve tarihler 
belirlenerek verilmektedir. Birlikte belirlenen randevu 
saatleri içinde danışanlarımız merkezimize gelerek yüz 
yüze görüşmeler yapmaktadırlar. Merkezimize başvuran 
çocuklarımız ve aileleri ile gelişimsel gerilikler, yeme 
alışkanlıkları, uyku problemleri, dil gelişimi, tuvalet eğitimi, 
sütten kesilme süreci, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, 
parmak emme, korkular, tikler, teknoloji bağımlılığı, 
mastürbasyon, içe kapanıklık, karşı gelme bozuklukları, 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konularda ayrı bireysel 

hayatları boyunca devam edebilecek ve olumsuz sonuçlar 
doğurabilecek problemler ortaya çıkabilir. “Büyüyünce 
düzelir.”, “Çocuk olduğu için yapıyor.” gibi söylemler 
tedaviye ihtiyaç olmadığının düşünülmesi, hastalığın kabul 
edilmemesi gibi faktörler hastalığın farklı şekillerde ortaya 
çıkarak devam etmesine sebep olabilir. Örneğin davranış 
bozukluğu olan; yeme, uyku, çekingenlik, tırnak yeme 
parmak emme, alt ıslatma, yalan söyleme, korku problemi 
yaşayan bir çocuk tedavi edilmediğinde duygularını ifade 
edemeyen, sosyal ilişkileri ve iletişimi zayıf, öz güveni eksik 
bir birey olabilir. Aynı zamanda ailesine sürekli karşı gelen, 
saygı ve sevgi gösteremeyen, saldırgan, alkol ve madde 
bağımlılığı olan, suça eğilimli kişiler olabilir ya da aynı 
şekilde küçük yaşta travmaya maruz kalmış bir çocuğun; 
gözü önünde annesinin babası tarafından darp edilmesi, 
çocuğun şiddet görmesi, eve hırsız girmesi, şiddeti 
yüksek sarsıntılar yaşama, binaların yıkıldığını ve insanların 
öldüğünün görülmesi vb. gibi durumların sonucunda 
yaşadığı olayla ilgili takıntılı düşünceler geliştirme, sürekli 
bu olay hakkında konuşma, olayın tekrarlanacağı endişesi, 
duyguları düzenlemede zorluk, kendisine ve çevreye karşı 
agresif tutumlar, kendini suçlama, yetersizlik duygusu, 
ilgi çekme isteği, davranışsal regresyon, bağlanma 
örüntülerinde bozulma, duygu düzenlemede zorluk, 
kendi bakımını sağlamada güçlük ve uyku bozuklukları 
görülebilir.

Bu gibi durumları önleyebilmek için merkezimiz erken 
yaşta çocuklara ücretsiz psikolojik destek sağlamaktadır. 
“Geleceğin Huzurlu Toplumu, Bugünün Sağlıklı Çocukları“ 

görüşmeler, test uygulamaları, soruna yönelik takip 
ve tedavi planları hazırlanıp uygulanmaktadır. Yapılan 
her seans ortalama 45 dk. sürmektedir. Her çocukla en 
az 3 seans olmak koşuluyla; 1. seans çocuk ve aile ile 
tanışma, 2. seans çocuğun yaşına ve problemine uygun 
olarak belirlenerek yapılan test uygulamaları, 3. seans ise 
ebeveyn danışmanlığı şeklinde yürütülmektedir. 3. seansın 
sonunda tedavinin sürdürülmesi gerekiyorsa tedavi planı 
oluşturularak aile ile paylaşılmaktadır. Ağır ruhsal ve zihinsel 
problemleri olan çocuklar rehabilitasyon merkezlerine 
veya hastanelere yönlendirilmektedir. Böylelikle gerekli 
tedavinin kaçırılmaması sağlanarak çocukların topluma 
kazandırılması sağlanmaktadır. Çocukların ruhsal, 
zihinsel gelişimlerini aynı zamanda bilişsel becerilerini 
güçlendirmek için yaş gruplarına uygun okullar ile iş birliği 
içinde yapılan etkinlikler, grup çalışmaları, çeşitli atölye 
etkinlikleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra çocuklarda 
sık karşılaşılan duygusal ve davranışsal problemler ve bu 
problemlere yönelik çözüm önerileri ile ilgili anne baba 
eğitim seminerleri hazırlanmaktadır. 

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezimizde 
de 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine daha sağlıklı bir 
gelecek sağlamak için ücretsiz psikolojik danışmanlık 
hizmeti verilmektedir. 

Proje kapsamında iki ayrı merkezde bir psikolog ve bir 
psikolojik danışman, çocuklara hizmet vermektedir. 
Danışmanlık hizmetlerimize ek olarak toplum bilincini 
arttırmaya yönelik web üzerinden bilgilendirici videolar, 
canlı yayın hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Merkezimizde ortalama olarak günde 5 çocuk 8 ebeveyn 
görüşmesi, haftada 25 çocuk 40 ebeveyn görüşmesi, ayda 
100 çocuk 160 ebeveyn görüşmesi, yılda 1.200 çocuk 1.920 
ebeveyn görüşmesi yapılmaktadır. Merkezimizden ücretsiz 
olarak psikolojik danışmanlık hizmeti alan çocuklarımızın 
kişilik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamış, 
ruhsal, zihinsel ve bilişsel becerilerini güçlendirmiş, ilgi 
ve yeteneklerini keşfetmiş, empati yetenekleri gelişmiş, 
içinde yaşamış olduğu topluma uyum sağlamış, karşılaştığı 
problemlere çözüm üretebilen ve çözüm sürecinde 
kendinden beklenen eylemleri gerçekleştirebilen, sosyal 
ilişkileri güçlü ve olumsuz duyguları iyi yönetebilen bireyler 
olmaları beklenmektedir. Kişilik ve beyin gelişimlerinin 
büyük ölçüde tamamlandığı 0-6 yaş arası dönemde 
çocuklarımızın karşılaştıkları çatışmalar çözülemediğinde 

projesi, toplum tarafından oldukça ilgi görmüş olup 
ailelerin farkındalığı arttıkça merkezimize danışan talebinin 
de arttığı görülmüştür.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki 
strateji geliştirmeye yönelik amaçlar, hedefler, faaliyetler ve 
projeler başlıkları altında;

Hedef 5.2 “Vatandaşın sağlığını korumak, destek olmak ve 
gerekli bilinçlendirmeyi yapmak.” ifadesi yer almaktadır. 
Geleceğin Huzurlu Toplumu, Bugünün Sağlıklı Çocukları 
Projesi toplumun ruh sağlığını korumak, destek olmak 
ve gerekli bilinçlendirmeyi yapmak üzere uygulanan bir 
projedir. Konu ile ilgili performans göstergelerinde yer alan 
“Çocuklar için hedeflediğimiz toplam danışmanlık verme 
süresi (saat)” maddesinde 2020-2024 yılları arasında her yıl 
için 1.000 saat hedefi konmuştur. Yine aynı konu başlığı 
altındaki faaliyetlerde “Sağlıklı yaşam konusunda halkı 
bilinçlendirmek” ve “Şehrimizde yaşayan çocuklara daha 
mutlu bir yaşam sunmak.” yer almakta olup Geleceğin 
Huzurlu Toplumu, Bugünün Sağlıklı Çocukları projesinin 
faaliyetleri ile aynı hedefe hizmet etmektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Brüt 6.500 x 2 = 13.000 aylık psikolog maaşı 156.000 TL 
yıllık maaş gideri bulunmaktadır. Ayrıca hizmet verilen 
her iki merkezin yıllık toplam 200.000 TL idari gideri 
bulunmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Bu projenin amacı Süleymanpaşa ilçesindeki gençlerin ve çocukların spor 
faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlanarak beden ve zihin sağlıklarının 
desteklenmesidir. Bu amaca ulaşmak için Süleymanpaşa Belediyesi çeşitli kurslar 
ve etkinlikler düzenlemektedir. Farklı branşlarda verilen kurslar çocukların ve 
gençlerin ilgi ve yetenek durumlarına hitap etmektedir. 

Yapılan çalışmalar, özellikle fiziksel hareketsizliğin, dünya genelindeki ölümlerin 
yüzde 6’sından sorumlu olduğunu göstermektedir. Meme ve kolon kanserlerinin 
yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve kalp hastalığının yüzde 30’unun 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

SÜLEYMANPAŞA SPOR İLE SAĞLIKLI 
YAŞAMA KOŞUYOR

ana nedeni fiziksel hareketsizlik olarak gösterilmektedir. 
Obezitenin en önde gelen nedenlerinden birinin de 
fiziksel hareketsizlik olduğunu ve obezite eğiliminin 
özellikle çocuklarda alarm verici düzeye geldiğini Sağlık 
Bakanlığımızın verilerinde ve bu konudaki çalışmalarında 
görülmektedir. Spor imkanlarının toplumun sadece belli 
kesimine değil tüm kesime sunulmasıyla elde edilen 
fırsat eşitliği ile toplumun bütün olarak sağlıklı yaşam 
düzeyine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Düzenli 
yapılan egzersizin dolaşım, solunum, kas sistemleri 
başta olmak üzere tüm sistemler üzerinde olumlu 
etkileri vardır. Bu konu ile ilgili yapılmış birçok çalışma 
var. Egzersizin kısa ve uzun vadeli olarak bu hastalıklar 
üzerinde olumlu etkileri klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. 
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar göreceli olarak düzenli 
egzersizin insan ömrünü 6 yıl uzattığını göstermektedir. 
Ancak düzenli spor kavramı bir toplumda bir yaşam 
tarzı olduğunda genel olarak toplumun sağlık düzeyine 
daha çok etkisi olmaktadır. Bu da genç yaşta, özellikle 
çocuk yaşlarda alınan eğitim ile çocuklara kazandırılan 
bakış açısı ile mümkündür. Gelişmiş toplumların sağlıklı 
yaşam için spora daha çok önem verdiği görülmektedir.

PROJE SÜRECİ: 

Proje yılın 365 günü devam etmektedir. Hem 
Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübünde lisanslı 
sporcular çalışmalarına devam etmekte hem de yaz 
ve kış kurslarında ilçedeki çocuk ve gençlerimize 
spor kursları imkânı tanınmaktadır. Projede uzman 
eğitmenler tarafından çocukların gelişim durumuna 
göre programlar hazırlanmaktadır. 

2-3 yaş açık havada bol vakit geçiren koşma, zıplama, 
yakalama veya trambolinde zıplama gibi bol bol 
oyun etkinlikleri, 4 yaş jimnastik, dans veya yüzme 
gibi sporlar 5-7 yaş bireysel sporlar, ip atlama, seksek, 
jimnastik, bisiklete binme etkinlikleri, 8-10 yaş dönemi 
için karmaşık aktiviteleri yapabilme becerilerinde 
artış sağlama, takımla hareket edebilme yetileri 
başladığından, tenis, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, 
yelken, hentbol, judo,  okçuluk sporlarına yönlendirmeler 
ve çalışmalar yapılmaktadır. Daha üst yaşlarda ise 
lisanslı branşlarda spor aktiviteleri yapılmakta ve 
yarışmalara katılım sağlanmaktadır. Özellikle tenis, judo 
ve yüzmede Süleymanpaşa ilçesi sporcuları önemli 
başarılar elde etmektedirler. Süleymanpaşa Belediyesi 
Spor Kurslarında, atletizm, avcılık – atıcılık, basketbol, 
bisiklet, boks, briç, güreş, halk oyunları, judo, tekvando, 
tenis, yüzme, su altı sporları branşlarında aktiviteler 

Araştırmalara göre, okul 
çağındaki çocuklara 
düzenli spor yapma 

alışkanlığı kazandırıldığı taktirde 
bu ileriki yıllarda da sürmektedir. 
İleriki yaşlarda düzenli spor yapma 
alışkanlığı kazanmak daha zor 
olmaktadır. Bu yüzden özellikle 
küçük yaşlarda yapılan spor büyük 
önem taşımaktadır.
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yapılmaktadır. Sporcuların her yıl çeşitli müsabakalara 
katılmaları teşvik edilmektedir. 2019 yılında Süleymanpaşa 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 13 spor branşında 
faaliyet göstermektedir. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından bu 
yıl ilk kez düzenlenen Tekirdağ 1. Uluslararası Kiraz Festivali 
Yüzme Yarışları’nda 15 kulüp arasından 7’si altın, 1’i gümüş 
ve 2’si de bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Takım 
olarak da 2009-2010 doğumlu erkeklerde bayrak yarışında 
1. olmuştur. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Araştırmalara göre, okul çağındaki çocuklara düzenli spor 
yapma alışkanlığı kazandırıldığı taktirde bu ileriki yıllarda da 
sürmektedir. İleriki yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlığı 
kazanmak daha zor olmaktadır. Bu yüzden özellikle küçük 
yaşlarda yapılan spor büyük önem taşımaktadır. Proje 
ile çocuklara ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmada 
ve spor imkanlarına erişim konusunda fırsat eşitliği 
sağlanmıştır.  Özellikle Trakya civarında nüfus oranı olarak 
Roman vatandaşların çok olması projenin sonuçlarının 
daha bariz görülmesine olanak tanımıştır. Süleymanpaşa 
ilçesinde yer alan Roman mahallelerindeki çocuklar erken 
yaşlarda kötü alışkanlıklara sahip olabilmektedirler. Yapılan 
proje ile Roman çocuklardan diğer çocuklar ile birlikte 
spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmuşlardır. 
Spor kurslarına gelen Roman çocukların okullarında 
daha uyumlu oldukları bildirilmiştir. Genç nesillerin 
madde kullanımı dahil kötü alışkanlıklardan uzak durması 
toplum sağlığını direkt olarak olumlu etkilemektedir. 
Çevremize baktığımızda düzenli spor yapan insanların, 
düzenli spor yapmayanlara göre daha dinamik, canlı, 
hareketli olduklarını görmekteyiz. Egzersiz yapan kişilerde 
vücut kendini yenilemektedir. Bu durum beraberinde 
kişilere her zaman sağlıklı olma sonucunu getirmektedir. 
Sağlıklı olan kişilerin toplumsal ilişkilerinin de sağlıklı 
olduğu görülmektedir. Proje kapsamında 2019 yılında 
1.715 öğrenci spor kurslarına katılmıştır. Spor yapmanın 
sağlık üzerine sayılamayacak faydası olmasına rağmen 
örnek vermek gerekirse spor; kalp ve damar dolaşımını 
geliştirir. Anaerobik eşiği arttırır, bu da çabuk yorulmayı ve 
dolayısıyla kanda laktik asit birikiminin erken oluşmasını 
engeller. Kandaki iyi kolesterolü (HDL) artırır. Dinlenme kalp 
atımını düşürür. Yüksek tansiyonu olanların, tansiyonunu 
kontrol altında tutmasına yardımcı olur. Kandaki trigliserit 
seviyesini azaltır, fiziksel performansınızı geliştirir. Kalp 
rahatsızlığı riskini azaltır. Vücudun üst solunum yolları 
enfeksiyonuna karşı direncini artırır. Şeker hastalığınızın 
gelişme riskini azaltır. Şeker toleransınızın gelişmesini 
sağlar, soğuk ortamlara çabuk adapte olma kabiliyetinizi 
artırır,  bel ağrılarının hafiflemesine ve kurtulmanıza 
yardımcı olur. Tüm bunların yanında spor mental olarak da 
oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. 

Spor rolü özellikle çocuklarda sosyal ilişkileri arttırmada 
ve yaşıtları ile daha iyi arkadaşlıklar kurmada büyük bir yer 
tutmaktadır. Bu yaş gruplarında sorumluluk duygusunun 
yanı sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede 
sporun göz ardı edilemeyecek etkisi bulunmaktadır.

Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için 
dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa 
vakit geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara 
yakalanır, ayrıca daha çabuk iyileşir. Takım ruhuna 
sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini 
dinleyecek bol zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu 
çağın dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve 
sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora 
aktarmak, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı 
sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine 
güven duygusu ve ifade yeteneği artar. 

Tüm dünyada olduğu gibi Süleymanpaşa ilçesindeki 
çocuklar da sporun yukarıda yazan bilimsel olarak 
kanıtlanmış olumlu etkilerinden yararlanırlar. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki 
strateji geliştirmeye yönelik amaçlar, hedefler, faaliyetler ve 
projeler başlığı altında; vatandaşlara, ilçeye ve toplumsal 
yapıya yönelik faydalı çalışmalarda bulunmak amacı yer 
almaktadır. Bu amaç altında; kültür, sanat, turizm, spor ve 
diğer alanlardaki gelişime yönelik projeler gerçekleştirmek 
hedefi yer almaktadır. Aynı şekilde performans göstergesi 
olarak yaz spor kursları düzenlemek ifadesi konulmuştur.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Proje bütçesi olarak 2018 yılında 200.000 TL spor 
malzemesi alımı yapılmıştır. Bu malzemelerin yaklaşık 
4 sene kullanılacağı öngörülmektedir. Yapılan 500.000 
TL tesis tadilatı ile en az 10 sene sürdürülebilir olarak 
tesis sorunu kalmamıştır. Eğitmen bütçesi ise oldukça 
değişkendir ancak yıllık ortalama 400.000 TL eğitmen 
gideri bulunmaktadır.  Tesislerin idari işletme giderleri 
yıllık yaklaşık 100.000 TL’dir. Projenin tüm finansmanı 
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19’un dünya genelinde bir salgın 
olduğunun duyurulması bütün insanlarda endişe ve panik uyandıran bir etki 
yaratmıştır. Bu etki kısa zamanda literatüre yeni bir hastalığı eklemiş ve bu hastalık 
“koronafobi”  olarak  adlandırılmaktadır.  Sosyal  açıdan  önlemler  alınmaması  
bu hastalığı yaşayan kişilerde yoğun kaygı, endişe ve belirsizlik durumuna 
vücutlarının farklı tepkiler vermesine, yaşam kalitelerinin bozulmasına yol 
açacağı bunun toplum geneline yayılması sonucu ciddi toplumsal yıkımların 
yaşanma olasılığını gündeme getirebilecektir. COVID-19’un psikososyal  
etkilerini  kontrol  etmek  için  insanların sosyal  mesafe  vb.  belli  başlı  kurallara  
bağlı  kalmak  kaydı  ile  günlük  rutinlerine devam etmeleri sağlanmalıdır. Bu 
doğrultuda Vefa Sosyal Destek Ekibi 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın,  kronik  

ÜRGÜP BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

VEFA SOSYAL DESTEK EKİBİ COVID-19 
İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

rahatsızlığı  olan  vatandaşlarımızın  ve  evde  karantinası 
devam  eden  vatandaşlarımızın  ihtiyaçlarını  gidermek  
için  Belediyemiz  bünyesinde hizmet vermektedir. ilaç, 
market ve fatura ödemesi konusunda hizmet talep 
edenlere yardım ulaştırılmıştır.

PROJE SÜRECİ: 

Proje başlangıcı 22.03.2020 olup, hala devam etmektedir.

ELDE  EDİLEN  SONUÇLAR  VE  SAĞLIK  ÜZERİNE  
ETKİLERİ:  

Dünyanın   güçlükle savaştığı pandemi dönemini  
hemşehrilerimizin en az  hasarla atlatması elzemdir. 
Bu amaçla 424 adet eczane, market alışverişi ve fatura 
ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. 1.633 adet  gıda  kolisi  
dağıtılmıştır.  100.000  adet  maske  dağıtılmıştır.  70  aileye  
kırmızı et yardımı ve 50 aileye tavuk eti yardımı yapılmıştır. 
COVID-19 ile savaşırken bir nebze de olsa psikolojik olarak 
hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışılmıştır.

SAĞLIK  GELİŞİM  PLANI / STRATEJİK  PLANDAKİ  
YERİ:  

Koronafobi  ile  mücadele kapsamında hemşehrilerimizin 
bu süreci en az hasarla atlatmaları adına çalışmalar 
devam etmektedir. Sağlığın önemini daha şiddetli bir 
şekilde kavradığımız bugünlerde eşit ve kaliteli bir yaşam 
ortamı sağlamaya çalışmak stratejik hedefimizdir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

ÜRGÜP BELEDİYESİ - 103.000 TL

Koronafobi  ile  
mücadele kapsamında 
hemşehrilerimizin bu 

süreci en az hasarla atlatmaları 
adına çalışmalar devam 
etmektedir. Sağlığın önemini daha 
şiddetli bir şekilde kavradığımız 
bugünlerde eşit ve kaliteli bir 
yaşam ortamı sağlamaya çalışmak 
stratejik hedefimizdir.
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PROJENİN AMACI:

Çölyak hastalığı tanı aldıktan sonra yaşamları boyunca glütensiz beslenmek 
zorunda olunan metobolik, kronik ve süreğen bir hastalıktır. Çölyak hastaları, 
sağlıklı bir yaşam sürebilmek için glütensiz diyetlerine her koşulda çok dikkatli 
ve titizlikle uymak durumundadır. Diyete uyulmadığı takdirde sağlık sorunları 
ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Bu noktada glütensiz ürünlere ulaşmanın 
zorluğu, ürünlerin glütenli muadillere oranla 8-10 kat pahalı olması özellikle alt 
gelir grubunda olan çölyak hastalarının en önemli sorunudur. Antalya’da ikamet 
eden özellikle sosyoekonomik yetersizlik içerisinde olan 2000’e yakın çölyak 
hastasının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak ve aile ekonomisine katkı 
sağlamak projenin amacını oluşturmaktadır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ 
GIDA DESTEĞİ

PROJE SÜRECİ: 

Çölyak hastalarının ve yakınlarının glütensiz gıda talepleri 
dernekler aracılığıyla Belediyemize ulaşmış Belediyemiz 
tarafından glütensiz gıda ihtiyacının karşılanması için 
çalışmalar başlamıştır. Yapılan saha incelemeleri ve 
dernek talepleri doğrultusunda Sağlık İl Müdürlüğü ile 
görüşme yapılmış çölyak hastalarının ihtiyacı olan üç 
temel gıda maddesinin temini konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. Sağlık İl Müdürlüğünden çölyak hastalarının 
bir yıl içerisinde genel gıda tüketimi önerisi olarak 4 
kg un, 1 kg makarna ve 1 kg bisküvinin yeterli olacağı 
cevabı alınmış ve ihale yöntemi ile bir yıllık glütensiz 
gıda satın alma programı oluşturulmuştur. Yıllık program 
kapsamında sosyoekonomik yetersizlik içinde olan ve 
hastalıkları nedeniyle geçimlerinde zorlanan çölyak 
hastalarının hastalıklarını belirten raporlarına istinaden 
yıllık ihtiyaçları kadar makarna, bisküvi ve un desteği 
verilmesi konusunda 04.12.2019 tarihinde olur alınmış 
ve 01.02.2020 tarihinden itibaren 3’er aylık periyotlarla 
kentimizde talepler karşılanmaya başlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Sosyoekonomik yetersizlik içerisinde olan ve gıdaya 
erişimde sorun yaşayan çölyak hastalarının temel 
ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır. Ürünlerin pahalı ve 
ulaşılmasının zor olduğu bu dönemde vatandaşlarımıza 
ücretsiz kamu hizmeti sunulmaktadır. Özellikle çocuk 
hastalar ve birden fazla çölyak hastası olan ailelerin 
ekonomik anlamda desteklenerek sağlıklı yaşam 
koşullarına bir nebze de olsa katkı sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın 
10. amacında “Toplumsal ihtiyaçlara yönelik destek 
hizmetlerini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak” yer 
almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 1. Hedef: Daha 
sağlıklı yaşam olanakları sunmak ve hizmet kapasitesini 
artırmak, stratejik plana konulmuş bu doğrultuda 
belediye hizmetlerini planlamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

04.12.2019 tarihinden itibaren Antalya Büyükşehir 
Belediyesi bütçesinden 307.217,00 TL harcanmıştır.

Çölyak hastalarının ve 
yakınlarının glütensiz 
gıda talepleri dernekler 

aracılığıyla Belediyemize ulaşmış 
Belediyemiz tarafından glütensiz 
gıda ihtiyacının karşılanması için 
çalışmalar başlamıştır. Yapılan 
saha incelemeleri ve dernek 
talepleri doğrultusunda Sağlık İl 
Müdürlüğü ile görüşme yapılmış 
çölyak hastalarının ihtiyacı olan 
üç temel gıda maddesinin temini 
konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

 



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

320 321

PROJENİN AMACI:
Antalya; iklimi, doğası, rahat yaşam koşulları gibi nedenlerle 65 yaş ve üstü bireylerin 
yaşamayı tercih ettiği illerdendir. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Antalya’da 2019 yılı 
itibarıyla 106.515 kadın, 92.144 erkek olmak üzere 198.659 toplam 65 yaş ve üzeri kişi 
yaşamaktadır. Bunların 97.615 kişisi şehir merkezinde 101.044 kişisi ilçelerdedir. 

Antalya’nın 22.700 km²’lik alanının %77,8’i dağlık, %10,2’si ovalık, %12’si ise engebeli 
arazidir. Bazı yerleşim alanları ilçe ve il merkezine oldukça uzak noktalardadır. Kırsal 
yerleşim yerlerinin bir kısmında kuaför-berber ve bakım hizmeti alınabilecek yer 
bulunmamaktadır. Bu yerlerde yaşamını sürdüren yaşlılarımız, engellilerimiz ve 
özellikle yatağa bağımlı olan kişilerin saç ve sakal kesimi, el ve ayak tırnak bakımları 
düzenli yapılmadığından, bu hizmeti alamamaktan kaynaklı olarak özellikle sağlık 
konusunda sıkıntı ve sorun yaşamaktadırlar. 

Bu proje ile yukarıda kısaca bahsedilen sorunlar çözülmek istenilmiştir. Ayrıca proje 
olarak başlayan çalışma daha sonra hizmete dönüştürülmüştür. Kuaför ve berber 
olmayan kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kuaför ve berber ihtiyaçlarının 
karşılanması için satın alınan araç, kuaför malzemeleri ile düzenleme yapılarak gezici 
kuaför haline dönüştürülmüştür. 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

MOBİL KUAFÖR

PROJE SÜRECİ: 
Sahada görev yapan meslek elemanlarının incelemeleri 
sonucunda ilçe ve kırsalda bulunan yaşlı, engelli, yatalak 
vatandaşlarımızın kişisel bakım taleplerinin olduğu 
gözlemlenmiş ve bu konuda destekleyici çözüm önerileri 
sunulmuştur. Proje olarak gerçekleştirilen çalışma daha 
sonra hizmete dönüştürülmüştür. Kuaför ve berber olmayan 
köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kuaför ve 
berber ihtiyaçlarının karşılanması için satın alınan araç, kuaför 
malzemeleri ile düzenleme yapılarak gezici kuaför haline 
dönüştürülmüştür. İlçe merkezine uzak olan ve kuaför hizmeti 
olmayan mahalle, yayla gibi yerleşim yerlerinde öncelikli 
olarak yaşlı ve yatalak hastalar olmak üzere vatandaşlarımızın 
kişisel bakımları ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

Aracın içerisinde erkek berberi hizmeti (saç kesim, sakal tıraş 
etme, yıkama), bayan kuaför hizmeti (saç kesim, örgü, kaş/bıyık 
alma ve yatalak hastalar için manikür, pedikür) verilmektedir 
ve 2 adet erkek oturma koltuğu, 2 adet bayan oturma koltuğu, 
1 adet yıkama seti, 2 adet bekleme koltuğu, 1 adet kuaför 
dolabı, saç boyası dışında kuaför ve berberlerde bulunan tüm 
malzemeler (tarak, makas, törpü vb.) bulunmaktadır. Mobil 
kuaförde; 2 kuaför (1 bay, 1 bayan) ve 1 şoför (E sınıfı) görev 
yapmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Müdürlükleri 
ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından ‘Mobil 
Kuaför’ hizmetinin çalışma takvimi ve güzergâh programı 
belirlenmektedir.  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 
Sosyal Servis Biriminde çalışan meslek elemanları tarafından 
sahada yapılan çalışma ve incelemeler esnasında bu hizmet 
için talepler alınmakta ve ihtiyaç sahipleri belirlenmekte ve 
mobil kuaför programı yapılırken kullanılmaktadır. Hangi 
ilçelere hizmet verileceği Başkanlık makamı tarafından 
kesinleştirildikten sonra İlçe Hizmet Birim Müdürü ve mahalle 
muhtarları ile iletişime geçilerek hizmet gerçekleştirilmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Mobil Kuaför hizmetimiz ilk olarak 24.05.2018 tarihinde Alanya 
ilçesinde hizmete başlamıştır. 2018 yılında 16 ilçede 432 
mahallede 8.962 kişiye, 2019 yılında 16 ilçe 104 mahallede 
3.514 kişiye mobil kuaför hizmeti verilmiştir.Tüm ilçelerimize 
ortalama 2 ayda bir ziyaretlerimiz gerçekleşmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nın 10. amacı; 
toplumsal ihtiyaçlara yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak iken 10.4 hedefi; engelli ve yaşlı vatandaşların 
yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata aktif 
katılımlarını artırmaktır. 

Stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda il ve ilçe 
merkezine uzak olup kuaför hizmeti olmayan mahalle, kırsal 

Kuaför ve berber 
olmayan köylerde 
yaşayan ihtiyaç sahibi 

vatandaşların kuaför ve berber 
ihtiyaçlarının karşılanması 
için satın alınan araç, kuaför 
malzemeleri ile düzenleme 
yapılarak gezici kuaför haline 
dönüştürülmüştür.

yerleşim yerlerinde öncelikli olarak yaşlı ve yatalak hastalar 
olmak üzere ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kişisel bakımları 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Mobil Kuaför hizmetimiz için 186.970,06 TL ile Mobil Kuaför 
aracı temini; 162.840 TL ile de üst yapı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

 



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

322 323

PROJENİN AMACI:

Yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan ve hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz  suyun; şehrimizde tasarruflu kullanılmasını sağlayarak, gelecek  
nesillerin  susuzluk tehlikesiyle karşılaşmasını önlemek ve sorumluluk sahibi 
sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için bölgemizde farkındalık 
yaratmak.

Özel amacı; projenin ana hedefi öncelikli olarak bölgemizde yaşayan anasınıfı 
çağındaki çocuklardır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir ilinin 20 
ilçesinde vatandaşlara sağlıklı dokunmak için sahada yapılan teknik ziyaretler 
sonucunda bazı ilçe anaokullarının öğretim programlarında çevre bilinci ve 
su tasarrufu hakkındaki kazanım ve kavramları  içeriğine  bilinçli su tüketimi 
kültürünün oluşmasının sağlanması ve küresel sorunlar, çevre kirliliği, kuraklık 

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

10 NUMARA BALIKESİR’İN
10 NUMARA ÇOCUKLARI

gibi sorunlara karşı çocukların duyarlılık oluşturmasına 
katkı sağlayacak sosyal projelerin çocukların gelişimi 
açısından etkili olacağı öngörülmüştür.

Bölgemizde yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasının 
gelişmesine katkı sağlamak ve gelecek nesillere sağlıklı  
şehir  bilinci  ve kültürünü  yaygınlaştırmak  amacıyla  
“Türkiye  Sağlıklı  Kentler  Birliği  üyesi olduğumuz   
“Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, Sosyal 
Sorumluluk Kategorisi” kapsamında BASKİ Genel 
Müdürlüğü olarak 2020 yılı içerisinde Balıkesir İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ile ortak Balıkesir ili genelinde pilot 
seçilen 10 ilçe anaokulunda “10 Numara Balıkesir’in 10 
Numara Çocukları” projesi başlatılmıştır.

Pandemi sürecinden dolayı pilot seçilen  10 ilçeden  
sadece 4 ilçe anaokulunda proje uygulanmıştır. Kalan 6 
ilçe anaokulunda da   2020 yılı yeni eğitim döneminde 
projenin devam edilmesi öngörülerek çocukların içinde 
yaşadığı çevreye ve yaşamını paylaştığı tüm alanlara 
duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlanacaktır.

Bölgemizde  projenin  sürdürülebilirliğini  sağlamak  
amacıyla  20  ilçe  anaokulunda  da  uygulanması 
planlanmaktadır. Projenin yayılması  durumunda  
Balıkesir  İl  Millî  Eğitim  Müdürlüğü  ve  Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile ortak protokol 
yapılıp bu alanda eğitim verebilen gönüllü eğitimcileri  
de  projeye  dâhil  ederek  projenin  tamamen  bir  
gönüllülük  hareketine  dönüşmesi amaçlanmıştır. Aynı 
zamanda 2021 yılında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi iş birliği ile dezavantajlı çocukların da 
projeye dâhil edilmesi planlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel 
Müdürlüğünün “Hayat 10‘da Yaşam Suda” sloganı 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Çocuk Dostu Kenti” 
vizyonu ile 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları 
içerisinde Balıkesir  İl  Millî  Eğitim  Müdürlüğünün  pilot  
olarak  belirlediği  Balya,  Kepsut,  Manyas  ve  Bigadiç 
ilçelerinde “10 Numara Balıkesir’in 10 Numara Çocukları” 
projesi uygulanarak kurumlar arası gönül seferberliği 
başlatılmıştır. Balya Zübeyde Hanım Anaokulu, Bigadiç 
4 Eylül Anaokulu, Kepsut Anaokulu ve Manyas Nene 
Hatun Anaokulunda uygulanan projenin anasınıfı 
çağındaki  öğrencilerini ortak alanda buluşturup 
kurumumuzun faaliyet alanı olan suyun eve gelinceye 

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 202010 NUMARA BALIKESİR’İN

10 NUMARA ÇOCUKLARI
~SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ~

Mülkiyet : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Proje Ortakları : Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN AMACI

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Balıkesr Büyükşehr Beledyes BASKİ Genel Müdürlüğünün “Hayat 10'da 
Yaşam Suda” sloganı Balıkesr Büyükşehr Beledyes “Çocuk Dostu Kent” 
vzyonu le 2020 yılı Şubat, Mart ve Nsan ayı çersnde Balıkesr İl Mll 
Eğtm Müdürlüğünün plot olarak belrledğ Balya, Kepsut, Manyas ve 
Bgadç lçelernde “10 Numara Balıkesr'n 10 Numara Çocukları” projes 
uygulanarak kurumlar arası gönül seferberlğ başlatılmıştır.

PROJE SÜRECİ

Projenn ana hedefi öncelkl olarak bölgemzde yaşayan anasınıfı 
çağındak çocuklardır. Balıkesr Büyükşehr Beledyes olarak 
Balıkesr lnn 20 lçesnde vatandaşlara sağlıklı dokunmak çn 
sahada yapılan teknk zyaretler sonucunda bazı lçe 
anaokullarının öğretm programlarında çevre blnc ve su 
tasarrufu hakkındak kazanım ve kavramları çerğne blnçl su 
tüketm kültürünün oluşmasının sağlanması ve küresel sorunlar, 
çevre krllğ, kuraklık gb sorunlara karşı çocukların duyarlılık 
oluşturmasına katkı sağlayacak sosyal projelern çocukların 
gelşm açısından etkl olacağı öngörülmüştür.

Projenn hayata geçrlmesyle çevre blnc ve su tasarrufu farkındalığı arttırma konusunda duyulan 
eksklğn tamamlanmasına öneml katkı sunduğu, okullarda öğretmen, müdür ve öğrenclerden gelen 
yoğun lg ve yen eğtm talepler ve proje konusunda sosyal medya paylaşımı sonrasındak ger 
dönüşlern projenn amaçlarına ulaştığı, hedeflenen etky yarattığı görülmektedr. Etknlkler çocuklar 
tarafından da büyük lgyle karşılandı ve süreç boyunca aktf olarak tüm etknlklere dahl oldular.

Projenn hayata geçrlmesyle 
çevre blnc ve su tasarrufu 
farkındalığı arttırma 
konusunda duyulan eksklğn 
tamamlanmasına öneml katkı 
sunduğu, okullarda öğretmen, 

müdür ve öğrenclerden gelen 
yoğun lg ve yen eğtm 
talepler ve proje konusunda 
sosyal medya paylaşımı 
sonrasındak ger dönüşlern 
projenn amaçlarına ulaştığı, 

hedeflenen etky yarattığı 
görülmektedr. Etknlkler 
çocuklar tarafından da büyük 
lgyle karşılandı ve süreç 
boyunca aktf olarak tüm 
etknlklere dahl oldular.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Balıkesr Büyükşehr Beledyes BASKİ Genel Müdürlüğünün “Hayat 
10'da Yaşam Suda” sloganı Balıkesr Büyükşehr Beledyes “Çocuk 
Dostu Kent” vzyonu le 2020 yılı Şubat, Mart ve Nsan ayı çersnde 
Balıkesr İl Mll Eğtm Müdürlüğünün plot olarak belrledğ Balya, 
Kepsut, Manyas ve Bgadç lçelernde “10 Numara Balıkesr'n 10 
Numara Çocukları” projes uygulanarak kurumlar arası gönül 
seferberlğ başlatılmıştır.

PROJE SÜRECİ

PROJENİN AMACI

Projenn ana hedefi öncelkl olarak bölgemzde 
yaşayan anasınıfı çağındak çocuklardır. Balıkesr 
Büyükşehr Beledyes olarak Balıkesr lnn 20 
lçesnde vatandaşlara sağlıklı dokunmak çn 
sahada yapılan teknk zyaretler sonucunda bazı 
lçe anaokullarının öğretm programlarında çevre 
blnc ve su tasarrufu hakkındak kazanım ve 
kavramları çerğne blnçl su tüketm 
kültürünün oluşmasının sağlanması ve küresel 
sorunlar, çevre krllğ, kuraklık gb sorunlara 
karşı çocukların duyarlılık oluşturmasına katkı 
sağlayacak sosyal projelern çocukların gelşm 
açısından etkl olacağı öngörülmüştür.

Projenin hayata 
geçirilmesiyle 
çevre bilinci ve su 

tasarrufu farkındalığını artırma 
konusunda duyulan eksikliğin 
tamamlanmasına önemli katkı 
sunuldu. Okullarda öğretmen, 
müdür ve öğrencilerden gelen 
yoğun ilgi ve yeni eğitim talepleri 
ve proje konusunda sosyal medya 
paylaşımları sonrasındaki geri 
dönüşlerin projenin amaçlarına 
ulaştığı, hedeflenen etkiyi yarattığı 
görüldü. 
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kadarki sürecinin eğlenceli şekilde sunumu yapıldıktan 
sonra suyun döngüsü ve suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili 
eğlenceli şekilde  videolar  izletilerek  çocukların  katılımı  
sağlanarak  etkinlik  bitirilmektedir. Ayrıca  beceri yönlerinin 
gelişimi için de kurumumuz tarafından hazırlanan boyama 
materyallerinin uygulamalı olarak boyanması sağlanarak 
etkinlik bitirilmektedir. Bu projenin uygulandığı okullarda 
toplam 314 anasınıf çağındaki çocuğa ulaşılarak daha 
temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre farkındalığı 
kazandırılması  sağlanmıştır. Sosyal  medya ve basılı  
görseller aracılığıyla etkinliğin  bölgedeki  tüm çocuklar 
tarafından duyulması amaçlanmış, bu yolla haberdar olan 
yaklaşık 314 çocuğun aileleri de dolaylı olarak etkinlikten 
etkilenmiş olmuştur.

Projenin Uygulanma Süreci:

Bu proje; Balya, Kepsut, Manyas, Bigadiç ilçelerindeki 
anaokullarında uygulanmıştır.

• Proje sürecindeki etkinliğin düzenleneceği pilot 
okullar Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
belirlenmiştir.

• Projenin   uygulanma   süreci   Strateji   Geliştirme   
Daire   Başkanlığı   tarafından   koordine   edilip, 
yürütülmektedir.

• Sınırlı  bir  kaynak  olan  suyun  tasarruflu  kullanılmasının  
önemi  konusunda  anasınıfı  çağındaki öğrencilerin 
katılımı sağlanacak şekilde etkinlikler düzenlenmiştir.

• Suyun  verimli  kullanımı  ile  ilgili  anasınıfı  seviyesinde  
bir  slaytın sunumu ile çocukların bilinçlendirilmesi 
sağlanmıştır.

• Etkinlikte  çocuklarının becerilerini  geliştirmeleri  
için Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı  tarafından 
materyaller  hazırlanmıştır.

• Etkinlik  sunum  ve  boyama  etkinliği  olarak  toplam  2  
saat  içerisinde uygulanmaktadır.

• Etkinlik sonrası çocuklara dağıtılan tangram vb. kurum 
tarafından karşılanmaktadır.

• Her anaokulunun müdürü ile etkinlik sonrası projemiz 
ile ilgili öneri ve görüşleri alınacak şekilde kısa röportaj 
yapılmaktadır.

Projenin Özel Hedefleri:

1. Yeni yetişen nesli suyu bilinçli kullanmaya teşvik etmek,

2. Çocukların ve gençlerin bilinçlenmesini ve bu bilincin 
topluma yayılmasını sağlamak,

3. Yaşam kaynağımız olan suyun ve su kaynaklarımızın 
gelecek nesillere aktarımının önemine dikkat çekmek,

4. Suyun sadece insanların değil tüm yaşamın kaynağı 
olduğunu hatırlatmak,

5. Suyun sınırlı bir kaynak olduğu konusunda farkındalık 
oluşturmak ,

6. Su tasarrufu konusunda çocukların eğitilmesinin 
geleceğin kurtarılması olduğunu kavratmak,

7. Okullarda bilinçli su tüketimi kültürünün oluşmasını 
sağlamak,

8. Çocuklarımızda küresel sorunlar, çevre kirliliği, kuraklık 
gibi sorunlara karşı duyarlılık oluşturmak, 

9. Yaşanabilecek çevre sorunlarına karşı önceden tedbir 
alınmasını sağlamak.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ:

Projenin hayata geçirilmesiyle çevre bilinci ve su tasarrufu 
farkındalığını artırma konusunda duyulan eksikliğin 
tamamlanmasına önemli katkı sunuldu. Okullarda 
öğretmen, müdür ve öğrencilerden gelen yoğun ilgi ve 
yeni eğitim talepleri ve proje konusunda sosyal medya 
paylaşımları sonrasındaki geri dönüşlerin projenin 
amaçlarına ulaştığı, hedeflenen etkiyi yarattığı görüldü. 
Etkinlikler çocuklar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı 
ve süreç boyunca aktif olarak tüm etkinliklere dâhil 
oldukları gözlendi. Aileler, çocukları bakımından eğlenceli 
ve öğretici olan bu  etkinliğe ilişkin memnuniyetlerini ve 
teşekkürlerini sundular.

Projenin Çıktıları:

• Sadece insanlar için değil tüm canlıların hayatı için 
en önemli doğal kaynağımız olan suyun kullanımı 
konusunda toplumda bir bilinç oluşması sağlandı.

• Özellikle  çocuklara  ve  gençlere  bu  bilinç  kazandırılarak  
ülkenin  geleceğinin  garanti  altına  alınması sağlandı.

• Kuraklık gibi bir çevre felaketinin yaşanması ihtimalinin 
azalması sağlandı.

• Öğrencilerin de katılımının gerçekleştiği etkinlikte bilgi 
paylaşımı yapılarak öğrencilerin  eğlenerek öğrenmeleri 
sağlandı.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Projemiz BASKİ 2020-2024 Stratejik Plan’ında Yer Alan, 

Stratejik Amaç: Yaşam  kaynağı  suyun  sürdürülebilir  hizmet  
anlayışıyla,  etkin  ve  verimli  kullanılmasını  sağlayarak 
çevreye duyarlı, gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir 
kurum olma vizyonuyla;

Stratejik Amaç 4: Kurumsal Kapasiteyi ve Kaliteyi Arttırmak

Hedef 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin 
Sağlanması

Projemiz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 Stratejik 
Planı’nda Yer Alan Stratejik Amaç:

Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk  duyacakları  
sağlıklı  şehirler yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam 
sağlamak için sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı 
gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek  ortak  projeler  

geliştirmek. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan 
insanların sağlıklı şehirler hareketinin sonucunda sosyal, 
ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin 
edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak.

Bu amaç doğrultusunda yer alan:

• HEDEF 6: Yaşama Sağlıklı Başlanması

• HEDEF 7: Gençlerin Sağlığı

• HEDEF 14: Sağlıklı Yaşam Tarzı

• HEDEF 16: Sağlıklı ve Güvenli Fiziki Çevre Hedefleri

• HEDEF 21: Yaşam Memnuniyeti

Projemiz kapsamında desteklenmektedir. 
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PROJENİN AMACI:

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen damlacıklar, kontamine eller veya 
yüzeylerle insandan insana  bulaşıcılığı yüksek olan koronavirüse (COVID-19) 
karşı ülkemizde tespit edildiği  ilk günden itibaren  kimyasal dezenfeksiyon 
için kullanılan virüsidal etkili biyosidal ürünler ile halk sağlığının korunması 
kapsamında ULV veya sisleme yöntemiyle havada ve yüzeylerde bulunan virüs 
partiküllerini etkisiz hale getirerek koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında  
halkımızın kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesini sağlamak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

SAĞLIĞINIZ ÖNCELİĞİMİZDİR

PROJE SÜRECİ:

Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ana cadde, 
meydan ve bulvarlarda mikroorganizma yükünü 
azaltmak amacıyla sabun ve deterjanla yıkama ve temizlik 
uygulaması yapılmaktadır.

Halk sağlığının korunması amacıyla  Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan 
virüsidal etkili nanoteknolojik yeni nesil dezenfektan 
temin edilerek vatandaşlarımızın çok yoğun olarak 
kullandığı ana cadde, bulvar ve meydanlar, vatandaşların  
hizmet aldığı resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlere 
ait tüm  iş yerleri, cadde, meydan ve bulvarlarla tarihi 
ve turistik alanlar, spor merkezleri, park ve bahçeler 
askeri alan ve binalarda periyodik olarak dezenfeksiyon 
uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca şehirler arası 
yolcu otobüsleri ile şehir içi minibüs hatları periyodik 
olarak dezenfekte edilmektedir.  

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığında ilçe belediyelerinin çevre koruma, sağlık ve 
temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik 
düzenlenen eğitim programında, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 
yürütülen “Sıfır Atık” projesi ile “Vektörle Mücadele ve 
Dezenfeksiyon” konuları işlendi.

Kullandığımız ürünler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan virüsidal 
etkili biyosidal ürün ruhsatnamesi Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koronavirüs 
tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi 
hijyenik malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini 
uygulamaya koydu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, ortak 
yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske 
ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha 
edilmesi için Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları başta 
olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde 
kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi.

Koronavirüs mücadelesi kapsamında kent genelinde 
bulunan aile sağlığı merkezindeki sağlık çalışanına 
içerisinde maske, eldiven, kâğıt havlu ve dezenfektanın 
bulunduğu koruyucu sağlık ve hijyen seti verildi. Ayrıca 
sağlık çalışanları ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlandırıldı. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi, evde kalmanın büyük 
önem taşıdığı bugünlerde sokakta yaşamak zorunda 
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kalan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda evsizlere 
“Evde Kal” desteği kararı alan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Zolan’ın talimatı ile harekete geçen Denizli 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınacağı 
bir pansiyon tahsis etti. Evsizler için tahsis edilen pansiyon 
içerisindeki odalar, koridorlar, dinlenme alanları gibi 
bölümler dezenfekte edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtıldı.

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında evde 
kalan vatandaşların daha verimli, kaliteli ve sağlıklı zaman 
geçirmesi için online pilates, online fizyoterapi ve online 
tiyatro gibi birçok hizmet hayata geçirildi.

Denizlililer “Alo!” Diyor Büyükşehir Yardıma Koşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs 
(COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak 
için gereken özeni gösterdi.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Küresel ısınma doğal ekosistemini bozarak virüsler, 
bakteriler, mantarlar ve diğer patojen organizmaların 
neden olduğu hastalıkların çok hızlı yayılmasına sebep 
olmaktadır. H1N1 pandemisi, Ebola, SARS, MERS 
salgınlarından bulaşıcılığı çok daha yüksek olan COVID-19 
pandemisiyle karşı karşıya kalınmıştır. 

Vatandaşlarımızın çok yoğun olarak kullandığı işlek cadde 
ve bulvarlar ile tüm kamusal alanlar ve özel iş yerlerinde 
yapılan dezenfeksiyon uygulamaları sonucunda ilimizdeki 
vaka sayılarında çok büyük artış olmamıştır.

Enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında büyük faktör 
olan vektör mücadelesi ilimizde DSÖ tavsiyeleri ve Sağlık 
Bakanlığı direktifleri doğrultusunda entegre (kültürel, 
fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal) olarak yapılan 
yöntemlerle uygulanarak vektör organizmalardan 
kaynaklanan hastalıkların yayılımını engellenmektedir.

Yeni normal döneme geçişle beraber yeniden 
binlerce turisti ağırlayacak Anadolu’nun en büyük 
antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne 
çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için birçok 
çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle geçici süre 
kapalı tutulan antik kentte de dezenfeksiyon çalışması 
gerçekleştirildi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal 
ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve 
yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, 
federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu 
soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve 
güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte 
uygulaması gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni normal döneme 
geçişle beraber geçici süre faaliyetleri durdurulan 
sosyal yaşam merkezleri, kurs merkezleri ve kültür 
evlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Bu kapsamda 
koronavirüs (COVID-19) dolayısıyla geçici süre faaliyetleri 
durdurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam 
ve Kültür Merkezi, Yenişehir El Becerileri Kurs Merkezi ve 
Kültür Evi ve Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür 
Evi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 
dezenfekte edildi. Tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili 
biyosidal ürünlerle hijyenik hale getirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen 
Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında bu yıl Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik 
sınav kaygısı semineri düzenlendi. Seminer, online olarak 
yapıldı. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik 
Planı’nda yer alan Stratejik Amaç A-5: Sağlıklı birey ve 

sağlıklı toplum anlayışıyla çevresel riskleri ortadan kaldırarak 
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Denizli Büyükşehir Belediyesi
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PROJENİN AMACI:

1. Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerinin korunarak restore edilmesi, 
gelecek nesillere bu misyonun aktarılması ve toplumsal bilincin oluşmasının 
sağlanması. 

2. Kültürel değerlerimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak, tarihi 
evlerimizin halkla bütünleşmesini sağlamak ve koruma bilincinin yayılması 
konusunda vatandaşlarımıza yol göstermek.

3. Antik dönemden başlayarak kaybolmaya yüz tutmuş sayısı gün geçtikçe 
azalan bu kültür değerlerini yok olmaktan kurtarmak, yapılara günümüze 
uygun yeni işlevler kazandırarak yaşamasını sağlamak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

4. Kentsel sit alanını korunan bir bölge olmasının yanı 
sıra vatandaşlarımızın nefes aldığı, sosyal yaşamın 
devam ettiği, sosyokültürel, sanatsal ve mesleki kurs, 
sergi faaliyetlerinin yapıldığı etkinliklerin ve geleneksel 
el sanatlarının yaşatıldığı kültürel ve etnografik bölge 
haline getirmek.

5. Bu faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımızın bilgi ve beceri 
sahibi olmaları yanında mevcut yeteneklerinin 
farkına vararak kendilerine geliştirmeleri, zararlı 
alışkanlıklardan korunmaları amaçlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Denizli Valiliği, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu

PROJE SÜRECİ:

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN tarafından 
tarihimize “Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla başlatılan bu proje;

1. Tescilli yapıların kamulaştırma işlemi yapılması.

2. Rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanarak 
Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulundan onay alınması. 

3. İhale hazırlıkları yapılarak restorasyon ihalesinin 
yapılması.

4. Restorasyon yapım işinin tamamlanması.

5. Tarihi ve kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunarak 
sosyal, kültürel ve sanatsal alanlara tüm kesimlerin 
katılımının sağlanması.

Kalan tarihi değerlerimizin heba olmaması için tarih kokan 
ve elimizde kalan bu mekânlarımızı restore ediyoruz. 
Onların gelecek nesillere aktarılması adına ne yapılması 
gerekiyorsa yapıyoruz. Tarihsel mirası tanıyarak, bu mirası 
sahiplenmek, korumak, geliştirmek, üst düzey bir kültürel 
bilgi birikimi sağlamak açısından son derece önemlidir. 
Günümüz koşullarının, nasıl bir geçmişten etkilenerek 
oluştuğunu anlamak, geleceği yapılandırırken daha 
zengin ve bilinçli bir düşünce yapısına sahip olunmasını 
sağlar. İşte bu sebeple biz Denizli’nin geçmişini 
sahiplenerek geleceğine de yön veriyoruz.

Tarihi mekân, geçmiş ve gelecek arasında bir kültür 
hazinesi olarak kültürel değerlerimiz arasındaki yerini 
aldı. Söz konusu mekân yaklaşık 8 ay süren restorasyon 
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çalışmalarının ardından yeniden eski ihtişamına 
kavuştu. Bu arada tarihi ve kültürel değerlerin çocuklar 
ve gençler tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesi için 
de çalışmalar sürdürüldü. 

Bunların yanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi’nin izlerini taşıyan İlbade Mezarlığı’nda 12 yıldır 
kazı ve restorasyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden 
biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya 
kültür mirasına kazandırılması için de büyük çaba 
harcadı. 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı 
çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde 
çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
yaptığı bu yatırımlarla kültür turizmine büyük katkıda 
bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın 
2016-2017 Eylem Planı ile birlikte açıkladığı 121 dev 
proje kapsamında yıkılmaya yüz tutmuş 10 adet tarihi 
bina daha kente kazandırılacaktır. Bu kapsamda, 6 tarihi 
binanın kamulaştırılması ve 4 tescilli yapının restorasyon 
çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Bu kapsamda; 

1- Külahçıoğlu Değirmeni

2- Merzici Değirmeni

3- Konyalıoğlu Evi (Mavi Ev)

4- Hüseyin Yarenli Evi (Osman Bey Evi)

5- İbrahim Çallı Evi

6- Sürücü Evi

7- Necdet Bilge Evi

8- Cezmi Ökten 2 Evi

9- Abdüloğlu Evi

10- Balcı Evi

11- Laodikeia Kilisesi Üst Örtü 

12- Adil Beştaş Evi 

13- Bereketler Sarnıcı

14- Yediler Türbesi

15- Mehmet Gazi Türbesi (İlbadı Mezarlığı)

16- Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi

17- Buldan Tarakçı Evi

18- Çivril Mavi Ev

19- Cezmi Ökten 1 Evi

20- Laodikeia Kilisesi Camlı Yürüme Yolu

Bu restore edilen binalarda Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kurs Merkezlerimizde (DENMEK) 
vatandaşlarımız 53 farklı branşta meslek edindirme ve 
ücretsiz hobi kurslarımızdan faydalanmaktadırlar. Bu kurslar 
için gerekli malzeme ve ekipmanların tümü Belediyemiz 
tarafından karşılanmaktadır.

Vatandaşlarımız kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup 
ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve 
dayanışmanın güçlendirilmesi, düşünme, algıla ve problem 
çözme yeteneği geliştirilmiş öz güven ve sorumluluk 
duygusuyla girişimci ve yenilikçi özelliklere sahip paylaşım 
ve iletişime açık sanat ve estetik duyguları güçlü sade ve 
sosyal hayata aktif olarak katılımları sağlanmıştır. 

Serbest zamanlarında kişisel gelişiminden sağlığa, sanattan 
çevre duyarlılığına kadar pek çok konuda bilgi almaları 
sağlanmıştır. Bu faaliyetlere katılımda bulunanların zararlı 
mekânlardan uzak kalmaları sağlanmış, sosyal hayata tam 
entegre olmuş, sosyal çevreleri tarafından desteklenmiş ve 
sonuç olarak öz güveni yüksek ve kendine güvenen kişiler 
haline gelmişlerdir.Yaşadıkları kentin tarihi bina ve alanların 
doğal güzelliklerini keşfetmeleri ve Denizlili olmanın bilinci 
sağlanmıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ: 

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik 
Planı’nda yer alan Stratejik Amaç 3 hedeflerine uygun olarak 
“Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan birey ve toplum 
ihtiyaçlarına cevap veren, kullanılabilir ve sürdürülebilir 
alanların oluşturulması ve tescilli yapıların bakım onarım ve 
restorasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi.” 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

1. Adil Beştaş Evi: 316.612,64 TL KDV dahil

2. Bereketler Sarnıcı: 53.100,00 TL KDV dahil

3. Yediler Türbesi: 543.275,33 TL KDV dahil

4. Mehmet Gazi Türbesi (İlbadı Mezarlığı): 100.822,22 TL 
KDV dahil

5. Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi: 163.421,87 TL KDV dahil

6. Buldan Tarakçı Evi: 880.749,56 TL KDV dahil

7. Çivril Mavi Ev: 955.722,71 TL KDV dahil

8. Cezmi Ökten 1 Evi: 496.460,20 TL KDV dahil

9. Laodikeia Kilisesi Camlı Yürüme Yolu: 283.803,38 TL KDV 
dahil
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PROJENİN AMACI:
Geçmişten günümüze uzanan köklerimizle var olan bir geleneğin bugünün şartları ve 
koşullarında hayata geçirilmesi ve bunun tüm şehirde yaşatılmasını sağlamak amacıyla 
yola çıktık. Aslında sadaka taşları, çorba çeşmeleri, ihtiyacı kadarını alan, verebileceği 
kadarını sunan bir hissiyatı sosyal sorumluluk ve kalben bağlılıklarımızı arttırabildiğimiz, 
şehirleşmenin sadece mimari ve kültürel yapıdan değil, aynı zamanda birlikte yaşamanın 
güzelliğine vararak keşfetmek olduğunu da yeniden öğrenmemize sebep olacaktı. 
Yardımı alanın ve verenin birbirini görmediği, esnafın kendi imkanları doğrultusunda 
gönlünden geleni sunduğu karşılıklı bir gönül birliğinin temellerini yeniden atmış 
olduk. Aslında Belediye olarak oldukça başarılı bir şekilde işleyen Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız yardımlarımızın yanına, yeni bir iyilik hareketi 
olarak şehrin tamamının bu sürece az çok demeden dahil olacağı bir süreç için adım 
attık. Projenin her alanda etkinliğinin olabilmesi adına herhangi bir alan sınırlaması 
yapmadan, toplam fayda gözetilerek daha çok insana ulaşmak amacıyla yola çıktık.

PROJE ORTAKLARI:
Esnaflar, vatandaşlar ve hayırseverler; özetle tüm şehir. 

İNEGÖL BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ASKIDA İYİLİK KAMPANYASI

PROJE SÜRECİ: 
Proje süreci tanıtım açıklaması ile başladı. Esnaf odalarıyla 
yapılan basın açıklamasının ardından sürece dahil olmak 
isteyen esnaflardan gelen geri dönüşler ile birlikte süreç 
şekillenmeye başladı. Akabinde her zincire katılacak olan 
işletmeye günlük “Askıda İyilik Kampanyası’na Vereceği Destek” 
miktarlarını yazması için yazı tabelası ve bu işletmede “Askıda 
İyilik Kampanyası Uygulanmaktadır” ibareli “Askıda İyilik 
Çıkartması” teslim edildi. Kırtasiyeden, lokantaya, fırından, 
dershaneye kadar sürece her destek olacak olan firma ile sürekli 
artarak devam eden bir iyilik hareketi hayata geçirilmiş oldu. Bu 
süreç zarfında işletmeler kadar halkta bu kampanyalara destek 
verdi. Örneğin fırından iki tane ekmek alan vatandaş üçüncü 
ekmeğin parasını askıda iyilik için kampanyaya destek olarak 
sunmuş oldu.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:
Sürece dahil olan firma sayısı konusunda; elimizde her dahil olan 
firma ile birlikte tuttuğumuz veriler mevcuttur. Üstelik sürecin 
başlangıcı itibarıyla ne kadar rağbet gördüğüne dair saha 
araştırmaları da yaptık. İlgili Müdürlüğümüzün bünyesinde ekip 
arkadaşlarımız esnaftan ve vatandaşlardan günlük durumlar 
ile ilgili veriler de elde ettiler. Örneğin unutamadığımız 
sahnelerden biri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza haftanın belirli 
günlerinde bir oyuncak firmasının oyun alanlarından ücretsiz 
faydalanma imkânı sunduğu, maddi değerinden çok, faydası 
hiçbir rakamsal değerle ölçülemeyen ve sunulan hizmeti 
yerinde görmek kampanyanın ne kadar isabetli olduğunun bir 
göstergesiydi. Yine özel bir akademinin, üniversiteye hazırlanan 
gençler için bir yıllık hatırı sayılır eğitim masraflarını karşılayacak 
şekilde destek vermesi bu kampanyanın maddi kazanımlar 
üzerine elde edeceği sonuçlar olarak değerlendiremeyeceği 
sonucunu bir kez daha belirtmiş oldu. 

Bu sürece dahil olanlar; yüzlerce esnaf, eğitim alanında dershane 
ve akademiler, fırınlar, oyuncak firmaları, pastaneler, kırtasiyeler, 
lokanta ve restoranlar vb. birçok alanda katılım sağlanması, en 
güzeli de koca bir şehrin bu sürece destek vermesidir. Sağlık 
üzerine etkilerine gelince; sağlık bedenen ve ruhen tam bir 
bütünlük halini ifade eder. Şehrin manen içinde bulunduğu 
tarihi ve kültürel yapının ruhen ve manen sunacağı iyilik hali 
belki de yarışmanın formatı üzerinde değerlendirildiğinde 
somut bir anlam ifade etmiyor olabilir, ancak şehrin ruhu bizce 
manevi bir esenlikten faydalanıyor. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:
Hafta boyunca yapılan etkinlikler kapsamında hareketin 
insan hayatını üzerindeki etkileri, motorlu araçların karbon 
salınımlarının çevreye zararları, beslenme gibi birçok alanlarda 
farkındalık çalışmaları oluşturuldu. Katılım düzeyinin yüksek 
olması ve vatandaşın taleplerinin bu yönde ilerlemesi projenin 
amacına ulaştığı konusunda bize ışık tuttu.

Bu sürece dahil olanlar; 
yüzlerce esnaf, eğitim 
alanında dershane ve 

akademiler, fırınlar, oyuncak 
firmaları, pastaneler, kırtasiyeler, 
lokanta ve restoranlar vb. birçok 
alanda katılım sağlanması, en 
güzeli de koca bir şehrin bu sürece 
destek vermesidir. 

PROJE BÜTÇESİ:
Projenin en güzel faydası belki de bütçe açısından bakıldığında 
maliyet olmadan katılım sağlayan bir proje olmasından 
kaynaklanıyor. Her paydaşın özverisi ve imkânı doğrultusunda 
yapılıyor olması bu süreçte bize artı bir getiri sunuyor. Biz bu 
süreçte bütçe olarak çıkartma ve ‘sticker’ basımları için cüzi bir 
miktar, esnaflara verdiğimiz bilgi tabelalarını yazacakları panolar 
için küçük meblağlar ödedik. Ancak bu kampanyanın hayata 
geçmesi ile şehirde büyük bir bütçe ile hazırlanabilecek bir 
paylaşım ruhunun, köklerinden yeniden doğması için kocaman 
bir adım atmış olduk.
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PROJENİN AMACI:
Her yıl doğaya 6 trilyon izmarit atılıyor. İzmaritler içerisinde yüzlerce kimyasal ve plastik 
içeriyor. İzmarit, suya atıldığında toksin salgılıyor. Bir sigara izmariti 7 m³ suyu kirletiyor. 
Beraberinde sigara izmaritleri denizlerde 5 yılda, doğada ise 18 yılda çözülebiliyor. Yine 
sigara kaynaklı yangınlar yılda 27 milyar doları aşkın maddi zararlara sebep oluyor. İnegöl 
genelinde her gün rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarında personelden alınan 
bilgiler doğrultusunda meydanlarda, parklarda ve toplu kullanım alanlarında izmarit 
atığının çokluğu dikkat çekmiştir. Yine vatandaşla yapılan röportajlar sonucu halkın 
büyük çoğunluğunun sigara izmaritlerini çöp olarak görmediği saptanmıştır. Yapılan 
araştırmalarda 10 kişiden 7’si, elindeki sigarayı yere attığını ifade ediyor. Dolayısıyla atılmış 
olan çöplerin de yüzde 50’sini sigara izmaritlerinin oluşturduğu görülüyor. Buradan 
hareketle İnegöl Belediyesi olarak izmarit atıklarının hem sağlığımıza hem de çevremize 
verdiği zarara dikkat çekmek ve halkımızı bu noktada bilinçlendirmek amacıyla ‘İzmarit 
Farkındalık Etkinliği’ düzenlenmiştir. Küçük, önemsiz bir atık olarak görülen izmaritlerin 
boyutları büyütülerek çevreye ve sağlığımıza verdiği zararın büyüklüğüne dikkat çekmek 
hedeflenmiştir. 

İNEGÖL BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

İZMARİT FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

PROJE ORTAKLARI:
İzmarit Farkındalık Etkinliği; Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve KETEM (Kanser Erken 
Tarama Teşhis Merkezi) iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

PROJE SÜRECİ:
“Temiz İnegöl” sloganı ile çevreye ve çevre temizliğine dikkat 
çeken İnegöl Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde temizlik 
konusunda pek çok farkındalık projesi ortaya koyarak ilçe 
halkının bilinçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Bu kapsamda 
insanlar tarafından çöp olarak görülmeyen ve bilinçsizce 
çevreye atılan sigara izmaritlerine de dikkat çekmek amacı ile 
ilçenin merkezi konumunda bulunan bölgede ve kalabalığın 
yoğun olduğu saatte bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik 
öncesinde İnegöl sokaklarından toplanan izmaritler ile dev 
bir izmarit maketi oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan dövizler 
ve küçük maket izmaritler ile vatandaşlara izmaritin çevreye 
verdiği zarar anlatılmıştır. Etkinlikte paydaşımız olan KETEM 
(Kanser Erken Tarama Teşhis Merkezi) tarafından da sigaranın 
insan sağlığına vermiş olduğu zarar konusunda vatandaşlara 
bilgi verilmiştir. Proje devamında ilçe genelinde caddelere, 
sokaklara, hastane önlerine, ortak kullanım alanlarına 
yerleştirilen izmarit atık kutuları ile desteklenmiştir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Bu etkinlik sırasında görülmüştür ki insanların büyük bir 
çoğunluğu izmariti çöp olarak nitelendirmemektedir. Etkinlikte 
ilçe halkına sigaranın çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye 
verdiği zararlar anlatılmıştır. Etkinliğin ardından ilçe genelinde 
yapılan incelemede insanların İnegöl geneline yerleştirilen 
izmarit atık kutularını kullanmaya başladığı izlenmiştir. Tek bir 
sigara izmaritinin bile 7m³ suyu kirlettiğini düşündüğümüzde 
insanları izmaritin kimyasal bir atık olduğu konusunda 
bilinçlendirmesi çevre sağlığı ve gelecek nesillerimiz için önem 
arz etmektedir.

“Temiz İnegöl” sloganı 
ile çevreye ve çevre 
temizliğine dikkat 

çeken İnegöl Belediyesi, ilçe 
sınırları içerisinde temizlik 
konusunda pek çok farkındalık 
projesi ortaya koyarak ilçe 
halkının bilinçlendirilmesine katkı 
sağlamıştır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 
İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda A5. “Ekolojik 
denge unsurlarının ıslah ve gelişiminin sağlanması.”

H5.1. “Ekolojik yaşam alanlarına yönelik eğitim ve farkındalık 
faaliyetleri gerçekleştirilerek ilgili donatı alanları oluşturulacaktır.” 
amaç ve hedefine yer verilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Etkinlik kapsamında kullanılan tüm materyaller atık 
malzemelerden üretilmiştir.
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PROJENİN AMACI:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube 
Müdürlüğü olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve hizmetler çerçevesinde okurların 
bilgi edinmek, kendilerini geliştirmek, zamanlarını iyi değerlendirmek için 
yayınlardan ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe yararlanmalarını sağlayarak 
halkı bilgilendirmek ve bilinç düzeylerini arttırmak amacıyla kurumumuza 
bağışlanan kitapların İzmir ili başta olmak üzere, Türkiye’nin özellikle bahsi 
geçen yayın ve diğer kaynaklara ulaşımları sınırlı, ekonomik açıdan zayıf olan 
ve kurumumuzdan yazılı talepte bulunan; okul, köy veya mahalle muhtarlıkları, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlar, ceza evleri ve özel kişilere ücretsiz olarak 
gönderilmesi amaçlanmaktadır. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

BAĞIŞ KİTAP DAĞITIM PROJESİ

Ayrıca normal şartlarda geri dönüşüme gönderilecek 
kitap ve yayınlar projemiz kapsamında kurtarılarak, 
aynı zamanda okuma konusunda istekli ve arzulu olan 
kişilere ulaştırılarak yeniden kullanıma sunularak israfın 
önlenmesi amaçlanmaktadır.

PROJENİN SÜRECİ:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube 
Müdürlüğü; Kent Kütüphanesi, Buca Kütüphanesi, 
Güzelbahçe Kütüphanesi, Şato Dijital Kütüphanesi, 
Havagazı Gençlik Merkezi Araştırma Kütüphanesi 
ve Vapur Kütüphanesi olmak üzere toplamda 6 
kütüphanede hizmet vermektedir. Genel olarak 
kütüphanecilik hizmetlerinin kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmesinin yanında sosyal 
belediyecilik anlayışıyla projeye ait süreci de 
yürütmektedir.

1. Kitap sayısı az olan ve bağış yapmak isteyen 
vatandaşlarımız kitaplarını yukarıda belirttiğimiz 
herhangi bir şubemize elden teslim ederek bağış 
yapmaktadır.

2. Elinde sayıca fazla kitabı bulunan ve bağış yapmak 
isteyen vatandaşlarımız gerek yazılı gerek telefonla 
sözlü olarak talepte bulunduğunda ilgili kişilerin 
adreslerine personel ve araç gönderilerek kitaplar 
teslim alınmaktadır.

3. Bağış olarak alınan kitaplar, bu iş ile ilgili görevli 
personel tarafından sıkı bir incelemeye tabi 
tutulmaktadır. Fiziki olarak okunamayacak halde 
olan, aşırı yıpranmış, yasaklı, sakıncalı gruba 
giren, güncelliğini yitirmiş olan kitap ve yayınlar, 
ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir.

4. İzmir Büyükşehir Belediyesine yıl içerisinde 
hemen hemen Türkiye’nin her yerinden yazılı 
olarak gelen kitap talepleri bulunmaktadır. Direkt 
kurumumuza yapılan taleplerin yanında valilikler, 
cezaevleri savcılıkları, muhtarlıklar, Hemşeri İletişim 
Merkezi aracılığıyla vatandaşların yazılı talepleri 
değerlendirmeye alınmaktadır.

5. Yapılan istek ve talepler ihtiyaç derecesine, hedef 
kitleye ve tarihe göre sıralamaya konulmaktadır.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi eğitimi izole 
alanlarda ve hayatın 

içerisinde soyutlanmış zaman 
dilimlerinde değil, hayatın içinde 
yürürken, koşarken, eğlenirken 
yaşanabilecek bir deneyim olarak 
görmektedir.
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6. Sıralamaya tabi tutulmuş istek ve talepler doğrultusunda, 
tarafımızca tasnifi yapılmış kitaplarından listesi ile 
birlikte belirlenen sayılarda kolilere konularak posta 
yoluyla ücreti de kurumumuz tarafından ödenerek ilgili 
adrese gönderimi gerçekleştirilmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR:

Kütüphanecilik hizmetlerimizi yürütürken sosyal 
belediyecilik anlayışıyla kitap veya diğer yayınlara erişimi 
ekonomik ve sosyal açıdan sınırlı olan, özellikle çocuk 
ve genç gruptaki insanların desteklenmesi, okuma 
alışkanlığının kazandırılmasıyla birlikte bilgi birikimlerinin 
arttırılması ve bu doğrultuda ülkesine faydalı, topluma, 
çevresine, doğaya duyarlı, kültürüne ve değerlerine saygılı 
bireylerin yetişmesi için projemiz devam ettirilmektedir. 
Ayrıca kurumumuz dışında, kurulması planlanan birçok 
kütüphaneye kitap gönderilerek de destek verilmektedir. 
Hizmetimiz sonrasında kitap yardımı yaptığımız yerlerden 
yukarıda belirttiğimiz hedef ve amaçlar doğrultusunda 
yazılı ve sözlü olarak memnuniyet belirten dönüşler 
alınmaktadır.

STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:

İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitimi izole alanlarda ve hayatın 
içerisinde soyutlanmış zaman dilimlerinde değil, hayatın 
içinde yürürken, koşarken, eğlenirken yaşanabilecek 
bir deneyim olarak görmektedir. Bu doğrultuda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer 
alan hedef ve amaçlarına uygun olarak kütüphanecilik ve 
eğitim öğretim hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Stratejik planda belirtilen vizyon, misyon ve hizmet 
anlayışımıza uygun olarak proje kapsamında;

• Karar alma süreçlerine halkın katılımının sağlanması,

• Çocukların üstün yararlarının gözetilmesi,

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması,

• Tarihi mirasa sahip çıkılması,

• Doğanın ve toprağın korunması,

• Sosyal sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılması,

• Bireylerin okuyarak tarafsız, özgür düşünme, karar 
verme ve seçim yapabilme becerilerinin arttırılması,

• Genel olarak bilgiye veya bilgi kaynaklarına kolay 
erişimin sağlanması amacıyla kütüphanecilik hizmeti 
yürütülmektedir.

PAYDAŞLAR:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi 
(HİM), muhtarlıklar, cezaevi savcılıkları, İzmir Valiliği, 
öğretmenler, okul müdürleri ile iletişim ve koordinasyon 
içerisinde çalışılmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projenin uygulanmasında Kütüphaneler Şube 
Müdürlüğünde görevli personel ve hizmet aracı 
kullanılmaktadır. Bağış yapılan kitapların sevkiyatı, 
kolilenmesi ve ilgili yerlere kargo ile gönderimlerinin 
yapılması için çok az da olsa İzmir Büyükşehir Belediyesi 
bütçesinden faydalanılmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Çölyak hastalığı; genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi 
tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan “glüten” proteinine karşı duyarlılık sonucu 
gelişen ince bağırsak hastalığıdır.   

Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi yaşam boyu glütensiz 
diyet uygulamasıdır. Glütensiz diyette buğday, arpa ve çavdar içeren besinler 
tüketilmemelidir.

Glütensiz diyet ile yakınmaların kısa sürede kaybolacağı bağırsakların normale 
döneceği, hastalığın tanısı alınmazsa veya diyete uyum iyi olmazsa, çocuklarda 
başta büyüme ve gelişme geriliği olmak üzere; anemi, vitamin yetersizlikleri, 
diş çürükleri, tiroit hastalıkları, kemik erimesi, diyabet ve kanser gibi birçok 

KÖRFEZ BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÇÖLYAK HASTALARINA FARKINDALIK 
OLUŞTURMA PROJESİ 

kronik hastalığa yakalanma riski artabileceği, çölyak 
hastalığı tanısı alan bireylerin glütensiz beslenmeye 
uymaları halinde ise sağlıklı büyüme ve gelişmenin 
sağlanmasında, yetişkin çağında oluşabilecek 
problemlerin önlenmesinde ve okul başarısının 
artmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Buna göre;

• Glüten duyarlılığı,

• Çölyak,

• Glüten intoleransı,

• Glüten alerjisi konularında;

şüphelenmesini, glüten diyeti izleyenlerin yaşadığı 
zorlukları aktarmasını ailede, okulda, toplumda ve 
ilçemizde yaşayan insanlarımızın bilinç düzeyinin 
artırılması ve bu diyeti izleyenlerin yaşamlarını daha 
kolay hale getirilmesini sağlamak.

• Çölyak hastalığı olan bireylerin ve ailelerin eğitim 
yöntemleriyle güçlendirilmesini sağlamak,

• Çölyak hastalarının günlük yaşantılarını kolaylaştırmak 
için bireysel eğitimler vermek,

• Glütensiz diyetle yaşamaları konusunda psikolojik ve 
pratik destek vermek,

• Glütensiz beslenmenin püf noktalarına hâkim mutfak 
profesyonelleri ve şeflerle birlikte workshop’lar 
düzenlemek ve uygulanan tariflerle kitap oluşturmak,

• Yerel yönetim, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve meslek 
okulları ile koordineli seminer ve workshop’lar 
düzenlemek,

• Glütensiz ürün tedarikinde zorlanan vatandaşların 
ihtiyaçlarını gidermek,

• Çölyak hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek 
ve hastalığın varlığını duyurarak, hastalığa karşı 
dikkatli olunmasını sağlamak.

• Glütensiz diyet yiyecekleri konusunda üretici ve 
ithalatçı firmalarla iş birliği yaparak bu ürünlerin 
toplumun her kesimi tarafından satın alınabilecek 
şartlarda teminini sağlamak.

Çölyak bir hastalık değil yaşam şeklidir. Tek çaresi 
“glütensiz beslenmedir.”

Glütensiz ekmek ve 
un temininde Körfez 
Belediyesi kurduğu 

whatsapp hattı ile haftalık un 
ve ekmek teminlerini düşük 
maliyetlerle sağlamakta 
vatandaşlarımızın ulaşabileceği en 
yakın noktaya teslim edilmektedir.
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PROJE ORTAKLARI:

• Körfez Belediyesi                                    

• Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü

• Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

• Körfez Ticaret Odası

• Körfez Kantinciler Odası

• Körfez Esnaf Odası

• Kocaeli Çölyak ve PKU Derneği

PROJE SÜRECİ:   

Körfez Belediyesi olarak çölyak hastalığı ve glüten duyarlılığına 
dikkat çekmek amacıyla öncelikle ortaklarımızla yaptığımız 
istişare neticesinde bölgemizde bulunan hastalarımızı 
tespit edip onlara ulaşmaya çalıştık. İlçe Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı, Körfez Kantinciler Odası Başkanı, Körfez Esnaf 
Odası ve Körfez Ticaret Odasından yetkililer, Kocaeli Çölyak 
ve PKU Derneğinin Başkanı ve üyeleriyle ayrıca ilimizden 
çölyak tanısı konan hastalarımız katıldı. Körfez İlçe Sağlık 
Müdürlüğü tarafından Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda 
hastalığın teşhisi, tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıda Belediyemizin çağrı merkezi 
üzerinden glütensiz ekmek ve un temini konusundan birlikte 

hareket etme kararı alındı. Glütensiz ürünlerin temini 
konusunda yaşanan problemler tespit edildi. Glütensiz 
ürünlerin pişirilmesi ve yemek yapımında zorlanan 
vatandaşlarımız için bilgilendirme yapıldı. Bu ürünleri 
kullanan vatandaşlarımız ve şeflerimizle fikir alışverişinde 
bulunarak tarifleri alınmaya başlandı. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Glütensiz ekmek ve un temininde Körfez Belediyesi kurduğu 
Whatsapp hattı ile haftalık un ve ekmek teminlerini düşük 
maliyetlerle sağlamakta vatandaşlarımızın ulaşabileceği en 
yakın noktaya teslim edilmektedir.

Glütensiz ve düşük proteinli ürün temininde zorlanan 
vatandaşlarımız için ilgili tedarikçilerle görüşülerek 
ilçemizde her mahallenin belli marketlerinde glütensiz ve 
düşük proteinli ürün reyonları oluşturuldu. Bu ürünlerin 
bütün vatandaşlarımızın zorlanmadan temin edebileceği 
fiyatlarla satılması sağlandı.

İlçemizde çölyak hastalığı konusunda bir farkındalık 
oluşturmak ve çölyaklı bireyleri güçlendirmek amacıyla 
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 
programa 120 kişi katıldı. Programa katılan her bireye 

glütensiz gıdaların bulunduğu koliler takdim edildi. 
Glütensiz ürünlerle yapılan yemek tarifleri toplandı ve 
kitap oluşturulmaya başlandı.

Glütensiz ürünlerin yapımı ile ilgili usta şefler ve usta 
annelerimizle Glütensiz Usta Eller adlı çalışma planlandı 
fakat pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

Pandemi döneminde glütensiz ürün temininde zorlanan 
vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 120 glütensiz yardım kolisi 
teslim edildi.

Pandemi döneminde çağrı merkezimize ulaşan 
hastalarımızın problemleri hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturuldu.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Stratejik Amaç 4. Kentimizde vatandaşlarımızın sosyal 
refahlarını ve dayanışma duygusunu geliştirirken sağlık, 
kültürel ve sosyal zenginliklerimizle kente değer kazandıran 
faaliyetleri gerçekleştirmek.

Hedef 4.3. Toplumun tüm kesimlerini eğitici, geliştirici ve 
destekleyici çalışmalar yaparak bireyi ve aileyi güçlendirme 
hizmetlerini sunmak.

Performans Göstergesi 4.3.4. Sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:  

Proje Belediyemizin kendi öz kaynakları tarafından finanse 
edilmektedir.

Gıda kolileri   : 28.800 TL

Kargo Ücreti  : 7.200 TL
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PROJENİN AMACI:

Mersin ilinin Mezitli kentinde ‘Engelsiz Şehir’ hedefiyle yapılan tüm çalışmalar; 
kentte yaşayan engelli vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal, kültürel ya da ekonomik 
anlamda soyutlanmasını ve dezavantajlı duruma düşmesini önlemek amacıyla 
yapılmaktadır. Engelli bireyler toplumsal hayatta birtakım eşitsizlikler ile karşı 
karşıya gelmektedir. “Burada Eksiğim Yok, Fazlam Var!” projesi ile ‘Down Kafe’ 
hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında, büyük oranda Down sendromlular 
başta olmak üzere zihinsel engelliler ya da mental açıdan diğer kategorilere ait 
engelleri bulunan kişilerin hayatlarına sosyal ve ekonomik hayata dahil olması, 
sahip olduğu dezavantajlı durumun ve eşitsizliklerin azaltılması amaçlanmaktadır. 
Down Kafe’de yapılan tüm etkinlikler Mezitli Belediyesi çatısı altında ancak 
birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve birçok eğitim kurumunun da 
yardımıyla ve desteğiyle gerçekleşmektedir. Bu kurumların ortak amacı engelleri 
ortadan kaldırmak, engelli vatandaşlar için kalıcı değer üretmek ve engelsiz 
bir şehir inşa etmektir. Sahip oldukları yetenekler doğrultusunda eğitimler 

MEZİTLİ BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

BURADA EKSİĞİM YOK, FAZLAM VAR! 

vererek güçlenmesini sağlamak, ekonomik anlamda gelir 
getirici değer üretmek ve istihdam imkanı sağlamak; 
dolayısıyla bağımsızlıklarını sağlamalarına yardımcı olmak 
ama en önemlisi tüm bu unsurları sürdürülebilir kılmak 
hedeflenmektedir. Down sendromu, genetik bir farklılıktır. 
Onlarda bulunan kromozom sayısı diğer bireylerde 
olduğu gibi 46 değil, 47’dir. Bu özel bireylerle iletişime 
geçildiğinde söz konusu +1 farklılığın nasıl ve ne boyutta 
bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır.

Down Kafe’nin dönüşümlü olarak her hafta 17-35 yaş 
arası Down sendromlu ya da mental açıdan geriliği 
olan 2 gence yardımcı garsonluk görevini teslim etmesi, 
sorumluluk bilincini geliştirmesine, ekonomik açıdan gelir 
elde etmesi ve hayata katılması önem arz etmektedir. 
Ayrıca gençlerin aileleriyle değil tek başlarına evlerinden 
alınarak Mezitli Belediyesi araçlarıyla gelmeleri onlar için 
müthiş bir etkinliktir. Vardiya sıralarının geleceği günü 
büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklemektedirler. Bu 
proje kapsamında bu konuya dikkat çekmenin ve Down 
sendromlu bireylerimizi topluma kazandırmanın yanı sıra 
toplumdaki ayrımcılığın azaltılması, bu sendromun insan 
metabolizmasındaki bir fazla kromozomun oluşturduğu 
özel bir durum olduğunun anlaşılmasını sağlamak, konuyla 
ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:

Mutlu Mezitli A.Ş., Mezitli Kent Konseyi, Zihinsel Yetersiz 
Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Mezitli 
Soroptimist Kulübü, Mersin Rotary Kulübü, Akdeniz 
Rotary Kulübü, Mersin Tebessüm Gönüllüleri, Türkiye 
Yardım Sevenler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Sakatlar 
Derneği Mersin Şubesi, Mersin Babil Lions Kulübü, Mersin 
Altı Nokta Körler Derneği, Mezitli Belediyesi Zumba Spor 
Okulu.

PROJE SÜRECİ:

Down Kafe, Mezitli kentindeki tüm vatandaşlara engelsiz, 
ön yargısız ve güvenli şekilde; tek mekanda sosyalleşme, 
alışveriş imkanı sunmak için ve aynı zamanda el emeğiyle 
üretilen ürünleri sergileme, alıcılarıyla buluşturma, yeme 
içme, park ve açık hava imkanı ortamı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Down Kafe, Mezitli Belediyesi Sosyal 
Tesislerinde, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta 
daha fazla yer alabilmesi adına Türkiye Zihinsel Yetersiz 
Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Mezitli 
Belediyesinin ortak projesi sonucunda hayata geçirilmiştir. 
Proje, Mezitli Belediyesi tarafından yürütülmekte olup 
proje kapsamında yapılan faaliyetlerde, faaliyetin 
içeriğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı sağlanmaktadır.

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020

Mersin ilinin Mezitli kentinde ‘engelsiz şehir’ hedefiyle yapılan tüm 
çalışmalar; kentte yaşayan engelli vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal, 
kültürel ya da ekonomik anlamda soyutlanmasını ve dezavantajlı 
duruma düşmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır. 

Engelli bireyler toplumsal hayatta birtakım eşitsizlikler ile karşı karşıya 
gelmektedir. “Burada Eksiğim Yok, Fazlam Var!” projesi ile ‘Down 
Kafe’ hayata geçirilmiştir. Büyük oranda Down sendromlular başta 
olmak üzere zihinsel engelliler ya da mental açıdan diğer kategorilere 
ait engelleri bulunan kişilerin hayatlarına sosyal ve ekonomik hayata 
dahil olması, sahip olduğu dezavantajlı durumun ve eşitsizliklerin azal-
tılması amaçlanmaktadır. 

Down sendromlu bireylerimizi topluma kazandırmanın bu konuya 
dikkat çekmenin yanısıra toplumdaki ayrımcılığın azaltılması, bu sen-
dromun insan metabolizmasındaki bir fazla kromozomun oluşturduğu 
özel bir durum olduğunun anlaşılmasını sağlamak, konuyla ilgili farkın-
dalık ve duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır.

 “Burada Eksiğim Yok, Fazlam Var!” projesi ile Mezitli kentindeki tüm 
vatandaşlara engelsiz, önyargısız ve güvenli şekilde; tek mekanda sosy-
alleşme, alışveriş imkanı sunmak için ve aynı zamanda el emeğiyle 
üretilen ürünleri sergileme, alıcılarıyla buluşturma, yeme içme, park ve 
açık hava imkanı ortamı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Down Kafe’nin dönüşümlü olarak her hafta 17-35 yaş arası Down Sen-
dromlu ya da mental açıdan geriliği olan 2 gence yardımcı garsonluk 
görevini teslim etmesi, sorumluluk bilincini geliştirmesine, ekonomik 
açıdan gelir elde etmesi ve hayata katılmasını sağlamaktadır

Kermes, konser, zumba, yoga gibi etkinliklerin yanısıra seramik, resim 
ve karikatür atölyeleri gibi pek çok faaliyet yapılmaktadır. Tüm faali-
yetler, toplumsal yaşam için son derece önemli becerilerin ve yeterlikler-
in gelişmesine olanak sağlamakla birlikte, özsaygı, özdenetim gibi 
olumlu psikolojik etkilerle özel bireylerin kendilerini gerçekleştirebil-
melerine yardımcı olmaktadır. Tüm kurslar, organizasyonlar, etkinikler, 
iş imkanı ve ekonomik gelir sağlanması ile Mezitli kentinde özel bireyler-
in rahat ve güvenli bir ortamda sosyal bir statü elde etmelerini sağlan-
maktadır. 

MEZİTLİ BELEDİYESİ
“BURADA EKSİĞİM YOK, FAZLAM VAR!”

SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Mülkiyeti: Mezitli Belediyesi Proje Ortakları: Mutlu Mezitli A.Ş., Mezitli Kent Konseyi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Mezitli Sorop-
timist Kulübü, Mersin Rotary Kulübü, Akdeniz Rotary Kulübü, Mersin Tebessüm Gönüllüleri, Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi, Mersin Babil Lions Kulübü, Mersin Altı Nokta Körler 
Derneği, Mezitli Belediyesi Zumba Spor Okulu.

Mezitli’de yaşayan 
tüm engelli bireyler ve 
onların özel bakımını 

üstlenen aile üyeleri, Down 
sendromu ya da diğer engelli 
kategorilerindeki bireylerle ilgili 
doğru bilinen yanlış yargıları olan, 
önyargıları ve ayrımcı düşünceleri 
olan kişiler doğrudan bu projenin 
hedefindedir. 
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Kuruluş aşamasında ve düzenlenen etkinliklerde birçok 
sivil toplum örgütü destek vermiştir ve zamanla kentte 
en çok tercih edilen mekanlardan birisi haline gelmiştir. 
Yılbaşı, milli bayramlar ve diğer tüm özel günlerde 
aileleriyle birlikte kutlamalar yapma imkanı sunmaktadır. 
Ayrıca her hafta sonu binlerce vatandaşları aktivite ile 
buluşturan tesis, önemli sayıda fayda getiren etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Bu aktiviteler esnasında Down sendromlu bireyler kadar 
aileleri için de kaliteli zaman geçirmeleri adına bir fırsat 
olmuştur. O etkinlikler esnasında birebir Down sendromlu 
çocuklarla ilgilenmesi gerekmediği ve sosyal hayata bir 
süreliğine de olsa karışmasına tanıklık ettiği için ailelerin 
de en az çocuklar kadar mutlu olduğu gözlemlenmektedir. 
Sözü edilen etkinliklerden birkaçı aşağıda sıralanmaktadır:

• Her sene, öğrencilere burs olarak katkı sağlaması 
amacıyla “Çocuk Panayırı” düzenlenmektedir.

• Geleneksel hale gelen ve geçtiğimiz sene dördüncüsü 
düzenlenen “Anneler Günü Alışveriş Şenliği” Down 
Kafe’yi ilgi odağı haline getirmiştir.

• Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında 
her sene Down Kafe’de düzenlenen etkinliklerde bir dizi 
unutulmaz an yaşanmakta ve söz konusu özel bireyler 
ve aileleri yeteneklerini sergileme imkanı bulmaktadır. 
Her yıl martın 21’inci günü kutlanan Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü, Mezitli Belediyesi ve 
Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfının (ZİÇEV) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikle 
kutlanmaktadır.

• ZİÇEV engelli bireylerimizin sanat, dans, müzik, el işleri 
gibi güzel sanatların birçok branşıyla ilgili eğitimler 
vermektedir. ZİÇEV’de el işleri üzerine eğitim alan 
down sendromlu gençler, bizzat kendilerinin yaptığı 
ürünlerini Down Kafe’de insanların beğenisine sunma 
imkanı bulmakta ve ürünler inceleyenleri kendilerine 
hayran bırakmakta ve alıcısıyla buluşmaktadır.

• Mersin Uluslararası Bahar Şenliği her sene Mezitli 
Belediyesi Down Kafe’de düzenlenmektedir. Şenlik 
kapsamında canlı müzik, dans gösterileri, spor oyunları, 
çocuk faaliyetleri, çocuk tiyatrosu, sihirbaz, çocuk 
oyunları, dev şişme oyun parkları, kukla gösterisi, sanat 
etkinlikleri ve yabancı dil faaliyetleri ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmektedir.

• Down Kafe’de ‘Yaz Konserleri’ ismiyle her yıl Mersin 
Devlet ve Opera Balesi iş birliğiyle konserler 
düzenlenmektedir. Konserlerde özel gençlerimiz 
özgürce ve doyasıya dans etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Mezitli’de yaşayan tüm engelli bireyler ve onların 
özel bakımını üstlenen aile üyeleri, Down sendromu 
ya da diğer engelli kategorilerindeki bireylerle ilgili 
doğru bilinen yanlış yargıları olan, önyargıları ve 
ayrımcı düşünceleri olan kişiler doğrudan bu projenin 
hedefindedir. Mezitli ilçesi sınırlarında yaşayan 204.240 
kişilik nüfusun tamamı ve yaklaşık 26.000 kayıtlı; bir 
o kadar da kayıtsız Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen 
göçmenler olmak üzere (yaklaşık 60.000 kişi) doğrudan 
hedef kitlesi kapsamındadır. Düzenlenen her etkinlikte 
farkındalık ve duyarlılık yaratmak, karşılıksız sevgiyi 
hissetmek için çalışılmaktadır. Mezitli’de Down Kafe’de 
Down sendromlu çocukların ve gençlerin çok mutlu 
olduklarını ve bu mekanı evleri gibi sahiplendiklerini ve 
içselleştirdikleri belirlenmiştir.

Down sendromlu bireyler özel gereksinimlere kimi 
zaman özel bakıma ihtiyaç duyduklarından ailelerinin 
nezaretinde yaşamak zorundadır. Proje kapsamında 
dönüşümlü olarak her hafta, 17-35 yaş arası Down 
sendromlu ya da farklı kategorilerde mental açıdan 
geriliği olan 2 gencimiz yardımcı garsonluk görevini 
üstlenmektedir. Böylece söz konusu özel bireylerin kendi 
ayakları üzerinde durabilen, sorumluluk alabilen, sosyal 
hayatlarına ve çalışma hayatlarını devam ettirebilen ve 
günlük yaşamda ön yargı konusunda karşılaşılan ufak 
tefek problemlerin kolayca üstesinden gelebilen kişiler 
haline gelmelerine katkı sağlanmıştır. Özel gereksinimi 
olan bireylerin bu şekilde ekonomik ve sosyal hayata 
aktif katılım sağlamaları önemli bir kazanımdır. Bu sayede 
bağımsız yaşam becerilerini kazanmaları ve ekonomik 
hayata giriş sağlamaları ile yaşadıkları topluma entegre 
olmaları için fırsat yaratılmaktadır. Toplumdan soyutlanan 
gençlerin insanlarla sahip oldukları iletişim sayesinde öz 
güvenlerinin arttığı saptanmıştır.

Düzenlenen kermes ve etkinliklerde konserden, 
seramik, resim ve karikatür atölyelerine, palyaço ve dans 
gösterilerinden zumba, yoga gibi daha pek çok etkinlik 
yapılmaktadır. Tüm faaliyetler, toplumsal yaşam için son 
derece önemli becerilerin ve yeterliklerin gelişmesine 
olanak sağlamakla birlikte, öz saygı, öz denetim gibi 
olumlu psikolojik etkilerle özel bireylerin kendilerini 
gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Tüm 
kurslar, organizasyonlar, etkinikler, iş imkanı ve ekonomik 
gelir sağlanması ile Mezitli kentinde özel bireylerin rahat 
ve güvenli bir ortamda sosyal bir statü elde etmelerini 
sağlanmaktadır. Mezitli’de dezavantajlı durumda olan 

kişilerin ya da engellerin pozitif ayrımcılık uygulamaları ile 
ortadan kaldırılmasını katkıda bulunmaktadır.

Down sendromlu gençlerden oluşan Ritim Grubu mini 
konserler vermektedir. Müziğin bütünleştirici etkisiyle 
engellerin ortadan kalkması sağlanmaktadır. Ayrıca özel 
gençlerin, özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği 
müziksel etkinlik türünde grupla çalışması kuşkusuz onun 
sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin, 
sözü edilen etkinlikteki gibi grup eşliğinde müzik üretilmesi, 
sesleri kullanmayı ve denetlemeyi keşfedebilecekleri, 
uyum becerisini geliştirebilecekleri, iş birliğine dair disiplin 
kazanabilecekleri türden bir aktivitedir.

Öğrencilerin eğitiminde kullanılmak ve burs sağlamak 
amacıyla kahvaltı ve yemek organizasyonları 
gerçekleştirilmektedir. Ekonomik anlamda dezavantajlı 
grupların ve en önemlisi gelecek neslin kalkınmasına katkı 
sağlanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü temel 
dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı, 
Sağlık 2020 Hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık 
Stratejileri kapsamında hazırlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli 
vizyonu; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve 
katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli’nin Dünya 
Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na girmesi üzerine 
çalışmalara başlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli vizyonumuz; 
aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı 
yönetim olarak belirlenmiştir. Mezitli kentinin çevre ve 
doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin 
sağlanması, her alanda sağlık, çevre ve iklim dostu 
uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin 
çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda ‘B- Kentsel 
Gelişme ve Yapılanma’ başlığı altında ‘Tespitler’ bölümünde; 
“Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal 
alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; 
kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak 
insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması 
sağlanacaktır. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman 
geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırabilecekleri 
erişilebilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.” ve “Sivil toplum 
kuruluşları ve basın mensupları için ortak kullanım alanı 
oluşturulması; kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup 
geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak 
değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın 
güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu 
etkisinin artırılması”  şeklinde ihtiyaçlar doğrultusunda 
tespitler yapılmakta ve hedefler belirlenmektedir.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda 2.1.3. 
Demografik Analiz başlığında ‘Sosyal ve Kültürel Yaşam’ 
bölümünde “Mezitli Belediyesinin kültürel sanatsal sosyal 
ve sportif faaliyetleri Mezitli Belediyesi bünyesinde bulunan 
ve her yaş grubuna hitap eden; halkımız ve kentimizin 
sosyal altyapısını güçlendirecek, kültürel, sanatsal, sosyal 
ve sportif etkinliklerini artıracak faaliyetler ve projeler 
yapılarak kentlilik kimliği geliştirilmekte, dezavantajlı 
grupların sosyal yaşama kazandırılması için sosyal projelerle 
desteklenen hizmetler üretilmekte, eğitimler aktiviteler 
gerçekleştirilmekte ve gerekli yardımlar yapılmaktadır.” 
Buna ek olarak yine aynı başlık altında düzenlenen 
“Mezitli Belediyesine bağlı 4 sosyal tesis bulunmakta 
olup; Menderes Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesi 
Sosyal Tesislerinde aynı zamanda Down sendromlu 
bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi adına 
Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı (ZİÇEV) ile Mezitli Belediyesinin ortak projesi sonucu 
hayata geçirilen Down Kafe hizmet vermektedir.” şeklinde 
yer almaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Projenin bütçesi 45.000 TL olup Mezitli Belediyesi 
tarafından finanse edilmiştir.
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PROJENİN AMACI:
Mersin ili Mezitli ilçesinde “Mezitli Gönüllüleri” isimli çatı proje kapsamında yapılan 
tüm faaliyetlerin ve alt projelerin amaçları başlıklar halinde gruplandırılarak aşağıda 
belirtilmektedir.

Gönüllü Evleri: Mezitli kentinde 12 gönüllü evine bağlı, sayıca 500’ü aşan gönüllü 
bulunmaktadır. Gönüllü evleri ve bağlı bulunan gönüllüler maddi/manevi herhangi bir 
karşılık beklemeden topluma fayda sağlamak, çevre temizliği ve atık yönetimine katkı 
sağlamak, öğrencilere burs imkanı sunmak ve maddi açıdan zor durumda olanlara 
destek vermek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hadi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor: Tarihi mirasa sahip çıkmak hedefiyle uygulanan proje 
kapsamında, çocuklara yönelik arkeoloji eğitimi ve Soli Pompeiopolis Antik Kenti ile ilgili 
tarihi bilgiler vererek, kültürel mirasımız konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kafe Kütüphane: İçerisinde üç bin kitap bulunan, sessiz ve çok amaçlı kütüphanede; 
evlerinde yeterli sayıda kitaba ulaşma imkanı bulamayan kişilerin, dilerlerse ders çalışma 
dilerlerse sınavlara hazırlanma şansını elde etmeleri amacıyla hizmete sunulmuştur.

MEZİTLİ BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

MEZİTLİ GÖNÜLLÜLERİ 

Oda Tiyatrosu: Mezitli Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde 
tamamen gönüllülük esasıyla sanatsal etkinliklerin, bilimsel 
ve sistemli bir biçimde gerçekleşmesi amacıyla kurulmuştur. 
Biletlerinin ücretsiz olduğu tiyatroda, oyunlar rezervasyon 
yoluyla izlenmektedir. Oyunların yanısıra yaratıcı drama dersleri 
verilmektedir. Böylece tiyatro sanatının gelecek nesillere 
aktarılması konusunda katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Gönüllü Serası: Emekli dört gönüllünün özverili çalışmalarıyla 
hayata geçirilen gönüllü serasında ilaçsız, hormonsuz sebzelerin 
yetiştirilmesi ve Mezitli Belediyesi Aşevi tarafından yapılan 
yemeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar dağıtılması 
amaçlanmaktadır. Gönüllü serası tamamen doğal yerli tohum 
çoğaltılarak bir tohum bankası olarak da görev yapmakta, kırsal 
kesimden toplanan tohumlardan üretilen fidanların ücretsiz 
dağıtımı sağlanmaktadır.

Örgü Evi: Kadınların konumunun güçlendirilmesi, özgürleşmesi, 
sosyal hayata katılımı, dezavantajlarından sıyrılması, kendini birey 
olarak hissetmesi ve ihtiyaç duyan kişilere fayda sağlayabilmesi 
amacıyla hayata geçirilmiştir. Ürünlerin satışıyla elde edilen 
gelirlerle dezavantajlı öğrencilerin eğitimi için burs sağlanması ve 
özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, desteğe ihtiyacı olan çocukların 
zorlu geçen kış aylarında kıyafet ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kültürümüzün bir simgesi olan örgü, nakış ve dikiş çalışmalarıyla 
destek verilmektedir.

PROJE ORTAKLARI:

Gönüllü Evleri: Mezitli Kent Konseyi, Mutlu Mezitli A.Ş., Mezitli 
Soroptimist Kulübü, Mersin Rotary Kulübü. Hadi Çocuklar, Soli Sizi 
Çağırıyor: Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Mutlu Mezitli A.Ş., Davultepe Belediye 
İlkokulu.

Kafe Kütüphane: Mezitli Kent Konseyi

Oda Tiyatrosu: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mersin 
Devlet Opera ve Balesi Gönüllü Serası: Mersin Üniversitesi, Ekolog 
Derneği, Mersin Tohum Takas Grubu.

Örgü Evi: Mezitli Kent Konseyi, Mutlu Mezitli A.Ş., Mezitli 
Soroptimist Kulübü, Mersin Rotary Kulübü, TEMA Vakfı, Mezitli 
Belediyesi Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Merkezi, Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Harmoni Örgü Evi.

PROJE SÜRECİ:
Gönüllü Evleri: Belediye tarafından sağlanan 12 gönüllü evinde; 
turunç reçeli, mantı, turşu sıkma hazırlayarak satışından elde 
edilen gelirle toplamda 13 kız öğrenciye burs sağlanmaktadır. 
‘Topla, Üret, Sat, Okut’ projesi kapsamında plastik, cam, kağıt, metal 
ve karton kutular gibi atık malzemelerin çanta, hediyelik eşya gibi 
el emeği ürünler haline getirip, geri dönüşümden elde edilen 
ürünlerin geliriyle 11 öğrencinin eğitimine katkı sağlanmaktadır.

Mezitli Gönüllüleri karşılık beklemeksizin, iyi niyet esasına uygun şekilde bir araya gelen vatandaşlarımızdan oluşan, ‘kadın çalışma, çocuk 
ve gençlik çalışma, yaşlı çalışma, engelli çalışma ve halkla ilişkiler’ şeklinde beş farklı çalışma grubuna ayrılarak kentimize hizmet eden kişil-
erdir. Gönüllülerimiz; Mutlu Mezitli, çevre-temizlik, kütüphane-eğitim, spor, kadın üretici pazarı, tanıtım, park-bahçeler, aşevi, kültürel-sosy-
al etkinlik, hayvan hakları ve dayanışma evi gönüllüleri olmak üzere 11 koldan faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu proje, sivil inisiyatif ve 
sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Gönüllü Evleri
Mezitli kentinde 12 gönüllü evine bağlı, sayıca 500’ü 
aşan gönüllü bulunmaktadır. Gönüllü evleri ve bağlı 
bulunan gönüllüler maddi/manevi herhangi bir 
karşılık beklemeden topluma fayda sağlamak, çevre 
temizliği ve atık yönetimine katkı sağlamak, öğrencil-
ere burs imkanı sunmak ve maddi açıdan zor durum-
da olanlara destek vermek amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Gönüllü evlerinde; turunç reçeli, 
mantı, turşu sıkma hazırlayarak satışından elde edilen 
gelirle toplamda 13 kız öğrenciye burs sağlanmak-
tadır. 'Topla, Üret, Sat, Okut' projesi kapsamında 
plastik, cam, kağıt, metal ve karton kutular gibi atık 
malzemelerin çanta, hediyelik eşya gibi el emeği 
ürünler haline getirip, geri dönüşümden elde edilen 
ürünlerin geliriyle 11 öğrencinin eğitimine katkı
sağlanmaktadır.

Hadi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor
Soli Antik Kenti, Mezitli'de, bugün Viranşehir isimli 
bölgede  MÖ. 7. Yüzyılda Rodoslu koloniciler 
tarafından kurulmuş ve kente güneş anlamına gelen 
Soli adı verilmiştir. Günümüzde kronit başlıklı 200 
sütunlu yolun 41 sütunu ayakta kalmıştır. Proje, 
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mezitli İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde tarihi mirasa sahip 
çıkmak amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında il-
kokul üçüncü sınıf öğrencilerine, Soli Pompeiopolis 
Antik Kenti Kazı Evi’nde beş ayrı oturumda eğitimler 
verilmiştir. Tarihi mirasa sahip çıkmak hedefiyle uygu-
lanan proje kapsamında, çocuklara yönelik arkeoloji 
eğitimi ve Soli Pompeiopolis Antik Kenti ile ilgili tarihi 
bilgiler vererek, kültürel mirasımız konusunda 
bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gönüllü Serası
Türkiye'de ilk kez uygulanan bir projedir. Emekli dört 
gönüllünün özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen 
gönüllü serasında ilaçsız, hormonsuz sebzelerin 
yetiştirilmesi ve Mezitli Belediyesi Aşevine tarafından 
yapılan yemeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar 
dağıtılması amaçlanmaktadır. Gönüllü serası tama-
men doğal yerli tohum çoğaltarak bir tohum bankası 
olarak da görev yapmakta, kırsal kesimden toplanan 
tohumlardan üretilen fidanların ücretsiz dağıtımı sağl-
anmaktadır.

Örgü Evi
Kadınların konumunun güçlendirilmesi, özgürleşmesi, 
sosyal hayata katılımı, dezavantajlarından sıyrılması, 
kendini birey olarak hissetmesi ve ihtiyaç duyan kişil-
ere fayda sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirilm-
iştir. Ürünlerin satışıyla elde edilen gelirlerle dezavan-
tajlı öğrencilerin eğitimi için burs sağlanması ve özel-
likle kırsal bölgelerde yaşayan, desteğe ihtiyacı olan 
çocukların zorlu geçen kış aylarında kıyafet ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kültürümüzün bir simgesi olan 
örgü, nakış ve dikiş çalışmalarıyla destek verilmektedir.

Oda Tiyatrosu
Mezitli Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde tama-
men gönüllülük esasıyla sanatsal etkinliklerin, bilimsel 
ve sistemli bir biçimde gerçekleşmesi amacıyla kurul-
muştur. Biletlerinin ücretsiz olduğu tiyatroda, oyunlar 
rezervasyon yoluyla izlenmektedir. Oyunların yanısıra 
yaratıcı drama dersleri verilmektedir. Böylece tiyatro 
sanatının gelecek nesillere aktarılması konusunda 
katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Tamamen 
gönüllülük esası ile yer alınan tiyatroda bu güne kadar 
dokuz oyun sahnelenmiştir. Oyunların bir kısmı, 
gönüllü tiyatro ustaları tarafından yalnızca Oda Ti-
yatrosunda sahnelenmek üzere kaleme alınmış eserl-
erdir. Kostüm ve dekorlar Mersin Devlet Opera ve 
Balesi ve Oda Tiyatrosu çalışanları tarafından hazırl-
anmaktadır.

Kafe Kütüphane
İçerisinde üç bin kitap bulunan, sessiz ve çok amaçlı 
kütüphanede; evlerinde yeterli sayıda kitaba ulaşma 
imkanı bulamayan kişilerin, dilerlerse ders çalışma 
dilerlerse sınavlara hazırlanma şansını elde etmeleri 
amacıyla hizmete sunulmuştur.

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2020MEZİTLİ BELEDİYESİ

“MEZİTLİ GÖNÜLLÜLERİ”
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Mülkiyeti: Mezitli Belediyesi Proje Ortakları: Mezitli Kent Konseyi, Mutlu Mezitli A.Ş., Mezitli Soroptimist Kulübü, Mersin Rotary Kulübü.

Mezitli Gönüllüleri 
karşılık beklemeksizin, 
iyi niyet esasına 

uygun şekilde bir araya gelen 
vatandaşlarımızdan oluşan, ‘kadın 
çalışma, çocuk ve gençlik çalışma, 
yaşlı çalışma, engelli çalışma 
ve halkla ilişkiler’ şeklinde beş 
farklı çalışma grubuna ayrılarak 
kentimize hizmet eden kişilerdir. 
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Hadi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor: Soli Antik Kenti, Mezitli’de, 
bugün Viranşehir isimli bölgede MÖ 7. yüzyılda Rodoslu 
koloniciler tarafından kurulmuş ve kente güneş anlamına 
gelen Soli adı verilmiştir. Günümüzde korint başlıklı 200 
sütunlu yolun 41 sütunu ayakta kalmıştır. Proje, Mer- sin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde tarihi mirasa sahip çıkmak amacıyla 
tasarlanmıştır. Proje kapsamında ilkokul üçüncü sınıf 
öğrencilerine, Soli Pompeiopolis Antik Kenti Kazı Evi’nde beş 
ayrı oturumda eğitimler verilmiştir.

Kafe Kütüphane: Mezitli kentinde yaşayan gönüllü bir 
hayırseverin desteğiyle hayata geçirilen, adından da 
anlaşılacağı üzere kafe ve kütüphane olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Kitaplarla dolu ve sessiz bir ortamda 
dilenirse bağımsız çalışılabilmesi hedefiyle iki katlı bir yapıda 
tasarlanmıştır. Kurumun işletmesini Mersin Kent Konseyi üyesi 
gönüllü kişiler tarafından yapılmaktadır.

Oda Tiyatrosu: Usta oyuncular ve oda tiyatrosu konusunda 
tecrübeli yönetmenden oluşan profesyonel bir ekibin 
çalışmaları ile hayata geçirilmiştir. Drama dersleri, provalar 
ve oyunlar Sanat Evi’nde gerçekleştirilmektedir. Biletler 
ücretsizdir, oyunlar rezervasyon yoluyla izlenmektedir. 
Tamamen gönüllülük esası ile yer alınan tiyatroda bugüne 
kadar dokuz oyun sahnelenmiştir. Oyunların bir kısmı, 
gönüllü tiyatro ustaları tarafından yalnızca Oda Tiyatrosu’nda 
sahnelenmek üzere kaleme alınmış eserlerdir. Kostüm ve 
dekorlar Mersin Devlet Opera ve Balesi ve Oda Tiyatrosu 
çalışanları tarafından hazırlanmaktadır.

Gönüllü Serası: Türkiye’de ilk kez uygulanan bir projedir. 4 
dönüm sera alanı için Belediye tarafından arsa sağlanmıştır. 
Emekli 4 gönüllü tarafından sebzeler yetiştirilerek Belediyenin 
aşevine verilmekte ve o sebzelerle yapılan yemekler dar gelirli 
vatandaşların evlerine kadar teslim edilmektedir. Ekolog 
Derneği, arsada tohum üretmektedir. Gönüllüler kendi 
sağladıkları tohum, fidelerinin yanı sıra Derneğin ürettiği 
tohumlardan yararlanmaktadır. Gerçekleştirilen ‘Tohum 
Takas Şenliği’ ile tarımsal üretim konusunda dünyanın 
en verimlisi olan ülkemizin ata tohumlarının kullanılması 
amaçlanmaktadır.

Örgü Evi: İlk aşamada ‘Örgü Evi Girişimci Kadınlar Projesi’ 
bilgilendirme toplantısıyla örgüye tamamen farklı bir anlam, 
bütüncül ve girişimci bir bakış açısı kazandırılmıştır. Her 
çarşamba düzenli olarak atölye çalışması yapılmaktadır. 
Atölyelerde amaçlanan, gönüllülere yeni motifler öğretmek 
ve çalışmalara yardımcı olmaktır. Ürünlerin satışlarından elde 
edilen gelirlerle öğrencilere burs sağlanmaktadır. Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi’ne, sınır bölgesindeki askerlerimize 
ve deprem gibi doğal afetler sonucu zarar görmüş kişilere 
işlenen atkı, bere ve kazaklar gönderilmektedir.

biri olan ‘Yoksulluğa Son’ kapsamında değerlendirildiğinde 
organik sebzelerden elde edilen ürünlerin dar gelirlerle 
paylaşılmasının önemi daha net anlaşılmaktadır.

Örgü Evi: Bilindiği üzere sağlıklı olmak hem fizyolojik hem de 
psikolojik açıdan iyi olma halini gerekmektedir. Gönüllüler 
örgü işini öğrenmenin yanında sosyal sorumluluklarını da 
yerine getirerek ihtiyaç duyan bireylere maddi/manevi destek 
olmuşlardır. Eğitimini maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakma 
boyutuna gelen öğrenciler için burs sağlanmaktadır. ŞÖNİM’e, 
askerlere ve depremzedelere gönderilen kışlık giysiler ile 
toplumsal görevlerini de yerine getirmişlerdir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda yer alan 
‘Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı, Dünya Sağlık Örgütü temel 
dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı, Sağlık 
2020 Hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Stratejileri 
kapsamında hazırlanmıştır. Sağlıklı Kent Mezitli vizyonu; aktif 
birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim 
olarak belirlenmiştir. Mezitli’nin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı 
Kentler Ağı’na girmesi üzerine çalışmalara başlanmıştır. 
Sağlıklı Kent Mezitli vizyonumuz; aktif birey, kapsayıcı toplum, 
yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir. 
Mezitli kentinin çevre ve doğal kaynakların korunması, 
kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir 
şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda sağlık, çevre 
ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun 
her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel 
amaçtır.

Mezitli Belediyesi 2020-2024 Strateji Planı’nda 2.1.3. 
Demografik Analiz başlığında ‘Sosyal ve Kültürel Yaşam’ 
bölümünde “Mezitli Belediyesinin kültürel sanatsal sosyal ve 
sportif faaliyetleri Mezitli Belediyesi bünyesinde bulunan ve 
her yaş grubuna hitap eden; halkımız ve kentimizin sosyal 
altyapısını güçlendirecek, kültürel, sanatsal sosyal ve sportif 
etkinliklerini artıracak faaliyetler ve projeler yapılarak kentlilik 
kimliği geliştirilmekte, dezavantajlı grupların sosyal yaşama 
kazandırılması için sosyal projelerle desteklenen hizmetler 
üretilmekte, eğitimler aktiviteler gerçekleştirilmekte ve gerekli 
yardımlar yapılmaktadır.” 

“Sosyal faaliyetler açısından Mezitli’de Gönüllü Evleri de 
önemli rol oynamaktadır. Mahallelinin bir araya gelip ortak 
zaman geçirdiği ve çeşitli etkinlikler düzenledikleri Gönüllü 
Evleri, sivil toplum oluşumu olarak da önemli bir misyon 
üstlenmektedir.” Buna ek olarak aynı başlık altında “Belediyeye 
bağlı Oda Tiyatrosu bulunmaktadır ve burada gönüllü tiyatro 
sanatçıları vatandaşlarımızla birlikte ve ücretsiz sergilenen 
oyunlar gerçekleştirmektedir.” bilgisi bulunmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Mezitli Gönüllüleri karşılık beklemeksizin, iyi niyet esasına 
uygun şekilde bir araya gelen vatandaşlarımızdan oluşan, 
‘kadın çalışma, çocuk ve gençlik çalışma, yaşlı çalışma, engelli 
çalışma ve halkla ilişkiler’ şeklinde beş farklı çalışma grubuna 
ayrılarak kentimize hizmet eden kişilerdir. Gönüllülerimiz; 
Mutlu Mezitli, çevre-temizlik, kütüphane-eğitim, spor, kadın 
üretici pazarı, tanıtım, park-bahçeler, aşevi, kültürel-sosyal 
etkinlik, hayvan hakları ve dayanışma evi gönüllüleri olmak 
üzere 11 koldan faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu proje, sivil 
inisiyatif ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri 
olarak değerlendirilebilir.

Gönüllü Evleri: Gönüllüler, öğrencilere eğitim desteği sağlamak 
amacıyla turunç reçeli üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. 
Şeker hastalığı gibi birçok hastalığa faydası bulunan turunç 
reçelinin üretimi sağlık açısından da elde edilen sonuçlar 
anlamında önemlidir. Özellikle stres kaynaklı depresyonda 
etkili bir besindir. Sinirleri azaltıcı etkiye sahip olan turunç, 
yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki göstermektedir. Mantı üretimi ile 
kentimizin ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına ve eski 
Mersin geleneklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. 
Atık malzemelerden geri dönüşüm yoluyla ürünlerin tekrar 
kullanıma sunulması çevre sağlığı ve atık yönetimi konusunda 
değer üretilmektedir. Son olarak gönüllüler tarafından 
sahil ve kıyı temizliği uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 
Böylece çevre temizliği konusunda farkındalık ve duyarlılığın 
sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır.

Hadi Çocuklar, Soli Sizi Çağırıyor: Özel hazırlanan sınıflarda 
arkeolog tarafından Soli Pompeiopolis’in önemi, tarihi ve kazı 
çalışmaları hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra kazı 
esnasında çıkan eserleri inceleme şansı yakalamıştır. Tarihe ve 
çevrelerine duyarlı vatandaşlar olmaları için kitaptan okumak 
yerine yerinde eğitim almaları önemlidir.

Gönüllü Serası: Doğal ve yerli tohum çoğaltarak bir 
tohum bankası olarak görev yapmakta, kırsal kesimden 
toplanan tohumlardan üretilen fidanların ücretsiz dağıtımı 
sağlanmaktadır. Tamamen ilaçsız ve hormonsuz yetiştirilen 
sebzeler öncelikle sağlık açısından insana değer katmaktadır. 
Organik gıdalar çevre dostudur. Doğa için de tarım ilacı, zehir 
ve hormon gibi maddelerin kullanılmaması bu projenin 
önemli unsurlarından biridir. Tohum Takas Şenliği’nde, 
yerel ata tohumların yeni nesillere aktarılması sağlanırken, 
kurulan stantlarda hem tohum takası yapılmış hem de kendi 
bahçelerinde organik üretim yapmak isteyen vatandaşlara 
tohum dağıtılmıştır. Belediyeden hiçbir karşılık almadan 
üretim yapan sera gönüllüleri, dar gelirli veya yoksul 
ailelerin evlerinde kadar yemek teslimatı yapmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 

GZFT Analizi Güçlü Yönler başlığı altında “Halkın yönetim 
süreçlerine dahil olması için gerekli altyapının varlığı; halkın 
gönüllü evleri, kent konseyi ve benzeri oluşumlara katılım 
sağlıyor olması” ve “Gönüllülük esası ile çalışma geleneğinin 
artarak çoğalması” şeklinde yer almaktadır.

2020-2024 Stratejik Plan Amaç (A9)’da düzenlenen “Özel ilgi 
grupları ile sosyal güçsüzlere yönelik sosyal ve ekonomik 
yardım projelerinin kapsamının geliştirilmesi” ve Hedef (H9.2)’de 
“Sosyal güçsüzlere karşı sosyal devlet ilkesi sorumluluğunun 
yerine getirilmesi” başlığı altında düzenlenen, Amaç (A4) ve 
Hedef (A4)’te düzenlenen “Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir çevre için park ve yeşil alanların miktarının arttırılması” ve 
bu konuda  “Yeni parkların yapılması”, “Park ve yeşil alanlar ile 
yollara fidan temin edilmesi ve dikilmesi” öngörülen faaliyetler 
ve projeler olarak sıralanmıştır.

2020-2024 Stratejik Plan Amaç (A8)’de düzenlenen “Sağlıklı 
kent Mezitli’de eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif 
bireyler oluşturmak, faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun 
her kesimine yayarak Mezitli Belediyesinin uluslararası 
tanınırlığının sağlanması” ve Hedef (H8.2)’de “Mezitli’nin tarihi 
ve kültürel mirasını koruyarak bölgesel değerlerini tanıtmak 
için geniş halk katılımlarının sağlanacağı kültürel ve sanatsal 
açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi ve kentlilik bilincinin 
artırılması” başlığı altında düzenlenen ve bu konuda “Mezitli 
İlçesindeki Soli-Pompeiopolis vb. tarihi ve turistik alanları ulusal 
ve uluslararası düzeyde tanıtmak, kent sakinlerini kültürel 
sanatsal faaliyetlere dahil ederek kentlilik bilincini arttırmak.” 
“Tespitler” bölümünde belirtilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Projenin bütçesinin tamamı Mezitli Belediyesi ve “Mezitli 
Gönüllüleri” tarafından karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:
Ülkemizde yaşlı nüfus her geçen gün artmaktadır. Muratpaşa ilçesinde de 60 yaş ve 
üstü yaklaşık 75 bin kişi ikamet etmektedir. Bu sayının giderek artmasına bağlı olarak 
heterojen bir grubu oluşturan yaşlılara yönelik erişilebilir, kapsayıcı ve müdahil 
projelere ihtiyaç artmaktadır. Yaşlı Evleri, ülkemizdeki bu ihtiyacı karşılamak adına 
yaşlılık alanında gerçekleştirilen ilk projedir. Bu proje yaşlılara aynı özelliklere sahip 
kişilerden oluşan bir grup olarak değil, onların farklılıklarını göz önünde bulunduran 
bir yaklaşımla hizmet verir. 

“Yaşlı Evi” projesinin temelde iki amacı vardır. Bunlardan birincisi yaşlıların, aktif bir 
şekilde hayata katılımlarını sağlamak; ikincisi ise hayatın bir dönemi olan yaşlılık 
dönemine yaşam boyu öğrenme perspektifiyle yaklaşarak, bireylerin başarılı ve 
üretken bir şekilde bu süreci sürdürebilmelerini sağlamaktır. 

Yaşlı Evleri, yaşlılığın hayatın bir dönemi olduğunu bilerek bu süreçte bireyin verimli, 
üretken, kendisine olduğu kadar topluma da fayda sağlayabileceğini gösteren, yaş 
ayrımcılığının olmadığı sosyal rehabilitasyon merkezleridir.  

MURATPAŞA BELEDİYESİ  
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

YAŞLI EVİ

Yaşlı Evlerinde sunulan hizmetlerin başlıkları ve amaçları şu 
şekildedir:

• Kuşaklararası iletişim problemlerinin çözümü konusunda 
danışmanlık hizmeti ve organizasyonlar (kuşaklararası 
dayanışmayı sağlayan çalışmalarla çatışmayı en aza 
indirgemek),

• Akademi destekli “aktif ve başarılı yaşlanma, yaşlılık” 
konularında eğitim programları (uzman kişilerin 
danışmanlıklarıyla bilgilendirme toplantıları, vakıf ve 
derneklerle iş birliği yapmak),

• Sosyal ve kültürel gelişim faaliyetleri (resim, halk dansları, 
tiyatro gibi sanat dallarına yaşlıları yönlendirmek, hobi 
bahçesi oluşturmak ve bu sayede yeterliliklerini koruyup 
güçlendirmek), 

• Sağlık açısından koruyucu faaliyetler (zekâ oyunları, dans, 
amigurimi, yabancı dil gibi eğitici etkinlikler ile yaşlıların 
bilişsel, duyuşsal, ince motor ve fiziksel becerilerinin 
kaybını en aza indirgemek ve ileri yaşlarda sıkça rastlanan 
alzheimer, demans gibi risklere karşı onları korumak, 
aktif/başarılı yaşlanmalarını sağlamak).

Yaşlı Evleri bu hizmetleri verirken cinsiyet ayrımı gözetmeden 
yaşlıların aktif, başarılı ve üretken bir şekilde yaşlanmalarına 
olanak sağlamayı hedefler. Bunun için, hayattan geri 
çekilmeyi engelleyecek bir ortam sağlamaya öncelik 
vermektedir. Bu sayede yaşlılık ve emeklilik döneminde yaşlı 
bireylerin yaşayabilecekleri endişeleri ve sağlık sorunlarını en 
aza indirgeyerek sosyal hayata aktif katılımları sağlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI: 
Yaşlı Evlerinin en önemli özelliklerinden biri de pek çok 
paydaşlar ile yürütülen bir proje olmasıdır. Üniversiteler, halk 
eğitim merkezi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü bireyler ve 
hastaneler projenin ana ortaklarıdır. Bu ortaklar, niteliklerine 
göre projeye belirli oranlarda katkılarda bulunmuşlardır. 
Aşağıdaki tabloda proje ortakları hakkında detaylı bilgiler 
verilmiştir. 

PROJE ORTAĞI PROJEYE KATKISI

Üniversiteler
Bilimsel Danışmanlık, Seminer ve 
Sempozyumlar, Konu ile İlgili Yazılan Tezler 
ve Yapılan Bilimsel Araştırmalar

Halk Eğitim 
Merkezi 

Usta Öğretici Desteği ve Sertifika 
Kazandırma, Kişisel Gelişim

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

Etkinliklere Destek Olma, Farkındalık 
Yaratma

Gönüllü Bireyler Destek Faaliyetleri

Hastaneler
Yaşlılık döneminde karşılaşılabilecek 
sağlık sorunları ve müdahaleler hakkında 
bilgilendirme. 

Muratpaşa ilçesinde 
yaşayan 60 yaş ve 
üzeri vatandaşlara 

yönelik hizmet veren Yaşlı Evi, ilk 
olarak 2014 yılında Yeşilbahçe 
Mahallesi’nde açılmıştır. Hafta içi 
09.00-17.00, hafta sonu 10.00-
18.00 saatlerinde vatandaşlarımıza 
ev sahipliği yapan merkezde 
yapılan aktivitelere katılan 
yaşlı bireylerin katılımının fazla 
olması ve sosyal ağlarının giderek 
genişlemesiyle talep kısa sürede 
artmıştır.
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Yaşlı Evlerinin işleyiş süreci, üniversitelerde yaşlılık alanında 
çalışan akademisyenlerle istişare içinde devam etmektedir. 
Bilim adamlarının önerileri dikkate alınarak güncellemeler 
ve faaliyetlerde değişiklikler gündeme gelebilmektedir. 
Buna ek olarak lisansüstü eğitim alan pek çok araştırmacı 
tez çalışmalarında, akademisyenler bilimsel çalışmalarında 
Yaşlı Evlerinin farklı yönlerini konu olarak ele almış ve 
araştırmışlardır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar çeşitli bilimsel 
mecralarda sunulmuştur. 

Halk eğitim merkezleri projeye, açılan kurslara usta öğretici 
desteği vererek kursların düzenlemesine yardımcı olarak 
katkı sunmaktadır. Kursların bitiminde, kursları başarı ile 
tamamlayan yaşlı bireyler sertifika almaya da hak kazanmaktır. 

Sivil toplum kuruluşları etkinlikler destek olarak farkındalığın 
sağlanmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Özellikle 
belirli gün ve haftalarda STK’ler aracılığı ile etkinlikler 
düzenlemektedir. 

Gönüllü bireyler ise yaşlılara ve yaşlılık alanına ilgili kişilerden 
oluşmaktadır. Bu kişiler Yaşlı Evlerinin işleyiş ve düzenine bağlı 
kalmak şartıyla kendi yetenek ve arzularıyla çeşitli konularda 
katkılar sağlamaktadır. 

Hastaneler, Yaşlı Evlerinde düzenlenen “Gümüş Sohbetler” 
kapsamında yaşlılık döneminde karşılaşılan sağlık sorunlarına 
yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantılarına uzman 
desteği sağlar. Bu sayede yaşlılar, sağlık ile ilgili önemli bilgilere 
birinci ağızdan erişme imkanına sahip olmaktadır. Yapılan bu 
seminerler interaktif olarak gerçekleştirilir.  

PROJE SÜRECİ:
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 
yönelik hizmet veren Yaşlı Evi, ilk olarak 2014 yılında Yeşilbahçe 
Mahallesi’nde açılmıştır. Hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 
10.00-18.00 saatlerinde vatandaşlarımıza ev sahipliği yapan 
merkezde yapılan aktivitelere katılan yaşlı bireylerin katılımının 
fazla olması ve sosyal ağlarının giderek genişlemesiyle talep 
kısa sürede artmıştır. Bu sebeple, Fener, Soğuksu ve Kızılsaray 
mahallelerinde olmak üzere üç farklı Yaşlı Evi daha açılmıştır. 
Proje kapsamında Yaşlı Evlerinin açılacağı konumlar, ihtiyaç 
analizleri yapılarak, çıkan sonuçlara göre belirlenmiştir. Farklı 
mahallelerde yaşayan, farklı sosyoekonomik düzeyden 
gelen yaşlılarımıza daha yakın ve kaliteli hizmet sunabilmek 
amacıyla açılan yeni Yaşlı Evleriyle Muratpaşa Belediyesi yaşlı 
hizmetlerinde fark yaratmıştır. 

Muratpaşa ilçesinde ikamet eden yaşlıların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak çalışma planlarının belirlendiği Yaşlı 
Evleri üyelik sistemine göre hizmet vermektedir. Üyelikler 
ücretsiz olup, Muratpaşa ilçesinde ikamet etmek ve 60 yaşını 
doldurmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bireylerin, 
Yaşlı Evlerine gelip üyelik formlarını doldurduktan sonra 
üyelikleri başlar ve etkinliklerden yararlanabilirler. Sadece 

belli günlerde değil, neredeyse 365 gün aktif olarak çalışan 
Yaşlı Evlerinde alanında uzman kişilerden oluşan kadro ortak 
çalışmalar yürütmektedir. Yaşlı Evlerinde görev alan bu kadro 
yaşlı anatomisi, psikolojisi ve sosyolojisi konusunda yeterlilik 
sahibidir (gerontolog, eğitmen, sosyal hizmet uzmanı, 
sosyolog, psikolog). Meslek elemanları ve eğitmenlerden 
oluşan bu ekip yaşlılık döneminde olan bireylerin ihtiyaçlarına 
yönelik eğitici, koruyucu aktivite planlamalarını düzenli olarak 
yapmaktadırlar. Bu planlamalar yapılırken yaşlıların yetileri 
doğrultusunda hazırlanmaktadır. Proje kapsamında ilk olarak, 
Yaşlı Evinin bulunduğu bölge ve katılan üyelerin sosyal 
profilleri üzerinde çalışılmaktadır. Genel ihtiyaç tespitlerine 
göre Yaşlı Evlerimizde hizmet kalitesi maksimum düzeyde 
hedeflenerek, her dönem kurs, etkinlik ve sosyal hizmet 
programları oluşturulmaktadır. Eğitimlerimiz;

a. Latin Dansları: Kalp sağlığını korumaya, endorfin 
salgılamaya yardımcı olur, sinir sistemini güçlendirir. 

b. Halk Oyunları: Kas yapısını, esnekliği, koordinasyonu, 
kontrol ve dikkat yeteneğini geliştirir. 

c. Atölye Çalışmaları: El ve göz koordinasyonunu sağlamaya 
yardımcı, bilişsel ve motor becerileri koruyucudur. 

d. Örgü: Kaygı, stres, depresyonu önleyici, bilişsel ve motor 
becerileri koruyucudur. 

e. Zekâ Oyunları: Unutkanlık ve alzheimer hastalığına 
yöneliktir. 

f. Satranç: Planlı hareket etmeye, çabuk karar vermeye 
yardımcı, odaklanmayı destekler. 

g. Sabah Sporları: Solunum kapasitesini düzenler, kas 
kuvvetini arttırır, dengeyi sağlamaya yardımcıdır, kalp ve 
damar sağlığını korumayı destekler. 

h. Briç: Zihni dinç tutar, konsantrasyon süresini arttırır, hızlı 
düşünüp karar vermeyi sağlar. 

i. Tiyatro: Hafızayı korumaya yardımcıdır, öz güveni arttırır, 
fobilerle başa çıkmaya yardımcı olur.

j. Yabancı Dil: Hafızayı güçlendirir, unutkanlığı azaltır yani 
beynin yaşlanmasını geciktirir. Karmaşık süreçlerde daha 
iyi karar almaya ve planlama yapma kabiliyetini geliştirir.

Eğitici, koruyucu aktivitelerin dışında düzenlenen “Gümüş 
Sohbetler” seminerleri ile yaşlılarımızın günlük hayatta ihtiyacı 
olan bilgiler uzmanlar tarafından aktarılmaktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi projesi 1 Ekim 2014 tarihinde 
hayata geçmiştir. Proje kapsamında ilk olarak, Yaşlı Evinin 
bulunduğu bölge ve katılan üyelerin sosyal profilleri üzerinde 
çalışılmakta ve eğitim planlamaları yapılmaktadır. Eğitimlere 
katılan üyelerimiz Yaşlı Evlerinde öğrendiklerini ve ürettiklerini 

belirli gün ve haftalarda, festivallerde, sergilerde toplumla 
paylaşabilmektedir. Kurslara katılım tamamen gönüllük esasına 
dayanmaktadır. Yani üyelerimizin bir kısmı açılan kurslarımıza 
katılırken, bir kısmı sosyal içermeye dahil olma amacıyla 
“Yaşlı Evlerimize” gelenlerle çay içip, sohbet etmekte ve yeni 
dostluklar edinebilmektedirler. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerle 
üyelerimizin, fiziksel, mental ve psikolojik olarak iyilik hallerinin 
sürdürülmesi veya bu iyilik halinin oluşması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. İlk açıldığı günden bu yana, Yaşlı Evlerimizde 
etkinliklere, kurslara dahil olan yaşlılarımızın psikolojik olarak 
kendilerini daha iyi hissettikleri, unutkanlıklarının azaldığı ve 
fiziksel açıdan hareket ederken yaşadıkları kısıtlamaların azaldığı, 
fazla kilolarından kurtuldukları gözlemlenmiştir. Bu sayede, 
ileri yaşın risk faktörü olduğu birçok sağlık probleminden 
uzaklaştıklarını söylemek mümkündür. Sonuç olarak Yaşlı Evi 
projesi ile yaşlılık döneminde ortaya çıkan sağlık sorunlarına 
yönelik koruyucu/önleyici bir sağlık hizmeti sunulduğu da 
söylenebilir. 

Muratpaşa Belediyesi, “Yaşlı Evi” projesi ile Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından “Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı”na 
ülkemizden kabul almış ilk Belediye olmuştur. Ayrıca İsveç 
Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Raoul Wallenberg 
Enstitüsünün Türkiye’de yürüttüğü ‘‘İnsan Hakları Kentleri” 
projesinin de paydaşıdır.

Bu proje, ülkemizde yaşlı nüfusun katılım sağladığı en kitlesel 
ve hedef kitleye erişimde en yüksek başarıya sahip yaşlı hizmeti 
özelliğindedir. Şu anda ise toplam 4 Yaşlı Evi ve 4.612 üye 
bulunmaktadır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Yeşilbahçe, 
Fener ve Soğuksu ve Kızılsaray mahallelerinde faaliyette olan 
Yaşlı Evlerinin, gelecek dönemlerde sayıca arttırılması ve özellikle 
daha düşük sosyoekonomik profile sahip olan bölgelere öncelik 
verilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde 6 Yaşlı Evinin daha açılarak toplamda 10 Yaşlı Evine 
ulaşılması öngörülmektedir. Böylece hangi sosyal statüde olursa 
olsun, ilçemizde yaşayan yaşlılarımıza yönelik bu hizmet daha 
geniş kapsamda sunulacaktır. Proje kapsamında açılan Yaşlı 
Evlerinde yaratılan ve yansıtılan aktif/üretken yaşlı profili, genç 
nesle başarılı bir örnek teşkil etmektedir. Yaşlı Evleri, yaşlılığın 
hayatın devam ettiği bir dönem olduğunu ve yaşlılık döneminin 
verimli, üretken ve bireyin kendisine olduğu kadar topluma 
da fayda sağlayarak geçirilebileceğini gösteren, yeni nesillere 
örnek olan ve yaş ayrımcılığının karşısında duran merkezlerdir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Muratpaşa Belediyesi 2020 yılı planlaması; On Birinci Kalkınma 
Planı, Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) ve Muratpaşa 
Belediyesi Başkanlığının 2020–2024 yılı Stratejik Planı’nda yer 
alan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yapılmaktadır. 
Muratpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan planlarda, yaşlıların 
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için ekonomik ve sosyal hayata 
etkin olarak katılabilmeleri, bakım, sağlık ve diğer hizmetlerden 
en üst düzeyde yararlanabilmeleri için aktif, başarılı ve üretken 

yaşlanma ortamlarının oluşturulması temel amaçtır. 

Stratejik planda yer alan bu hedef doğrultusunda hizmet 
veren Yaşlı Evleri ile yaşlıların fiziksel ve biyolojik açıdan daha 
sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirdikleri gözlemlenmektedir. 
Bu proje ile yaşam boyu eğitim programlarına Muratpaşa’da 
katılımın artması hedeflenmiş ve yaşlıların kendilerini 
dışlanmış ve yalnız hissetmedikleri bir ortam oluşturulmuştur. 
Proje kapsamında ulaşılan bir diğer hedef ise dezavantajlı 
grupların yaşam kalitelilerini, sağlık hizmeti kapasitesini, 
sosyal ve ekonomik düzeylerini yıllar itibarıyla %5 arttırmak 
olmuştur. 2019 yılı sonunda Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi 
projesiyle ulaşılan kişi sayısı 3.996 iken, 2020 yılı içerisinde 
4.612 kişiye ulaşılmıştır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere halkın yönetim ve 
karar mekanizmasına demokratik katılımı ile kentlilik bilinci 
çerçevesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana 
çıkaran, halkın sosyal ve ekonomik düzeyini arttıran, istihdam 
yaratan eğitim ve sporda bilimsel, kent kaynaklarını halkın 
kullanımına açan, sürdürülebilir, toplumsal bir belediyecilik 
anlayışıyla hayata geçirilen bu projede yaşlı bireylerin yaşam 
kalitelilerini, sağlık hizmeti kapasitesini, sosyokültürel ve 
sosyoekonomik düzeylerini arttırmak hedeflenmiştir. Bu 
doğrultuda hayata geçirilen Yaşlı Evi projesini Muratpaşa 
Belediyesi kendisi finanse etmiştir. Belirlenen bütçe, Yaşlı 
Evlerinin iç ve dış fiziksel yapısında ve demirbaşlarında 
kullanılmaktadır. 

2015-2019 yıllarına ait bütçe planlamasında Yaşlı Evlerinin 
her biri için yaklaşık 200.000 TL, 2020 yılında hazırlanan yeni 
planlamada ise “Demans kafe açmak ve Yaşlı Evi sayısını 
arttırmak” alt başlığında 232.000 TL kaynak ayrılmıştır.   Yeni 
birimler için gerekli bütçeyi yine Muratpaşa Belediyesinin 
kendisinin finanse etmesi planlanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Muratpaşa, 55 mahallesi 500 bini geçen nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 
ilçelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.  Antalya’nın  kalbi  olarak  adlandırılan  
Muratpaşa,  sosyokültürel,  sosyoekonomik  ve demografik  açıdan  oldukça  
zengin  bir  insan  kaynağına  sahiptir.  Homojen  nüfus  yapılanması Muratpaşa 
ilçesinin en büyük zenginliklerinden biridir.

Muratpaşa  Belediyesi;  komşuluk  ilişkilerini  geliştirmeyi  hedefleyen,  ötekisi  
olmayan  bir  yerel yönetim  anlayışıyla  bütün  mahallelerine  hizmet  vermeyi  
amaçlayan  faaliyetler  yürütmektedir. Özellikle  dezavantajlı  kesimlerin  ağırlıklı  
olarak  yaşadığı  bölgelere  yönelik,  sosyal  belediyecilik anlayışı temelinde 
uygulanan hizmetler, kısa sürede olumlu etkiler yaratmıştır.

Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy, sosyokültürel ve sosyoekonomik 
açıdan geri kalmış kesimlerin yaşadığı, adli olaylarla gündeme gelen, insanların 
ön yargı beslediği bir bölge olarak öne  çıkmaktadır.  Muratpaşa  Belediyesi,  

MURATPAŞA BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ZEYTİNKÖY DEĞİŞİM PROJESİ

Antalya’nın  en  eski  ve  köklü  mahallelerinden  biri  olan 
Zeytinköy’ü bir cazibe merkezi, sanatla, bilimle, sporla, 
kültürle anılan bir lokasyon haline getirmek için   bölgeye   
yönelik   çok   amaçlı   çalışmalar   başlatılmıştır.   Muratpaşa   
Belediyesi   tarafından Zeytinköy’de kentsel değişim ve 
gelişim sürecini gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşları 
iş birliğiyle bir sosyokültürel değişim programı da 
yapılmaktadır. Özetle; Zeytinköy Dönüşüm Projesi olarak 
adlandırılan uzun vadeli bir planlama ve programlamaya 
dayanan proje ile suç örgütleri ve diğer olaylarla anılan 
bölgenin kent yaşamının aktif bir parçası haline getirilmesi 
amaçlanmıştır. Türkiye’de genel tabloya bakıldığında; 
kentsel dönüşüm uygulamaları ve riskli alan kararları 
“sağlıklı ve güvenli bir çevre” oluşturmaktan oldukça uzak 
bir görünüm içindedir. Halk sağlığını korumak, toplumsal 
entegrasyonu  sağlamak,  bölgede  yaşayan  hak  sahiplerini  
mağdur  etmeden  köklü  değişikliklere gitmek,   çevrenin   
kültürel   ve   geleneksel   dokusuna   zarar   vermeden   
nitelikli   dönüşümler gerçekleştirmek Zeytinköy Değişim 
Projesi’nin öncelikli amaçları arasındadır. Bu kapsamda 
Türkiye ve dünyadaki birçok model incelenmiş, Zeytinköy 
ile ilgili sosyolojik araştırmalar yapılmış, bölgenin eksiklikleri,  
ihtiyaçları  analiz  edilmiş,  elde  edilen  sonuçlar  neticesinde  
uzun  vadeli  bir  dönüşüm projesi kurgulanmıştır.

PROJE ORTAKLARI:

PROJE ORTAĞI PROJE

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı Azize Kahraman Halk 
Eğitim Merkezi 
(4 kurum tarafından iş birliği ile hazırlanan 
Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi 
Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından 
da hibe desteği almaya hak kazanmıştır.)

Zeytinköy Kadın 
Emeği Merkezi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zeytinköy Eğitim 
ve Bilgi Merkezi

Etüd ve Proje Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Hacı Bektaş Veli 
Kültür Merkezi

Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

İmar ve Altyapı 
Çalışmaları

PROJE SÜRECİ:

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve gençlerin sosyal 
gelişimlerine destek olmak için Zeytinköy Eğitim ve Bilgi 
Merkezinde dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz etüt 
olanağı sağlanmaktadır. Merkezde eğitimde fırsat eşitliği  

Muratpaşa Belediyesi 
tarafından hayata 
geçirilen Zeytinköy 

Değişim Projesi ile bölgenin 
kültürel ve geleneksel dokusuna 
zarar vermeden, sosyal  
bütünleşme sağlanmıştır. Yeşildere 
Mahallesi parkları, caddeleri, 
eğitim merkezi, kültür merkeziyle 
çağ atlayan, Muratpaşa’nın öncü 
mahallelerinden biri haline 
gelmiştir. 



SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI 2020www.skb.gov.tr

360 361

sağlamak,  çocuklarımızın  başarı  düzeyini  arttırmak  ve  
sınavlara  etkin  bir  şekilde  hazırlanmalarını sağlamak 
amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin öğretim 
programlarına bağlı olarak; Türkçe, Matematik, Fen  
Bilimleri,  Sosyal   Bilimler,  İngilizce   branşlarında  öğretim   
gerçekleştirilmektedir.   Derslerin  yanı   sıra öğrencilerin  
kişisel  gelişimine  destek  sağlamak  amacıyla;  gitar,  
tiyatro,  bilgisayar  kodlama,  satranç,  halk oyunları, sportif 
aktiviteleri ve zeka oyunları gibi özel dersler de veriliyor. 
Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezinde ayrıca  robotik  ve  
kodlama  eğitimi  verilmektedir.  Bu  kapsamda  öğrencilere  
3  boyutlu  yazıcılar,  tasarım yazılımları,  CNC  cihazlarıyla  
çalışıp  elektronik-robotik  ve  yazılım-kodlamayla  birer  
ürün  ortaya  çıkmasını sağlayan bir eğitim modülü 
geliştirilmiştir.

Kadınların Toplumsal Ve İktisadi Yaşama Katılımı

Muratpaşa Belediyesi insanları kentin başka noktalarına 
itmeden, gettolar oluşmasına müsaade etmeyen bir 
kentleşme anlayışını benimsemektedir. Bu kapsamda 
birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Zeytinköy 
Kadın  Emeği  Merkezi  projesi  hayata  geçirilmiştir.  
Zeytinköy  Kadın  Emeği  Merkezimizde,  okuma  yazma 
kurslarından, meslek edindirme kurslarına kadar üretim 
odaklı, katma değer yaratan, aile bütçesine destek olan 
bir eğitim modeli inşa edilmiştir. Zeytinköy Kadın Emeği 
Merkezi projesi kapsamında; Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Kadın 
Girişimciler Kurulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi 
iş birliğinde hayata geçirilen bu projeyle, kadınların 
yaptıkları yılbaşı çelenkleriyle kendi ekonomisini yaratan 
Zeytinköy’de üretim daha üst seviyelere taşınmıştır. Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansından hibe desteği kazanan proje 
kapsamında 38 kadın sertifika almıştır.

Kültürel Değerlerin Korunması

Bölgede odağına insanı alan dönüşümün en önemli 
halkalarından biri olarak, Muratpaşa Belediyesi tarafından 
2018 yılında Zeytinköy’de Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi 
hizmete açıldı. Bölge dokusunun korunması, sosyal 
bütünleşmenin  sağlanması  ve  bölgede  faaliyet yürüten  
sivil  toplum  kuruluşlarına  destek  vermek  amacıyla hizmete 
açılan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi 2 bin 200 metrekarelik 
alana inşa edildi. Bodrumla birlikte 3 kat olan merkezde 250 
kişilik cem salonu, 150 kişilik konferans salonun yanı sıra 
eğitim salonları, yarı açık toplanma alanı, aşevi, gasilhane ve 
morg yer almaktadır.

Altyapı Çalışmaları

Zeytinköy’de köklü bir altyapı projesi başlatılmış, bölgede 
yaşayan birçok vatandaş mülk sahibi olmuş, yeni caddeler 
açılarak, Yeşildere bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bölgede 
11 tane yeni cadde açılmıştır.

İmar Çalışmaları

Yaşadığı imar problemleri yüzünden Antalya’nın sosyokültürel 
ve ekonomik olarak en geri kalmış bölgelerinden Yeşildere 
Mahallesi’nde ya da bilinen adıyla Zeytinköy’de 25 yıldır 
süregelen imar sorunu çözülmüştür. Bölgede 27 ada parselini 
kapsayan, 181 futbol sahası büyüklüğündeki 190 bin 
metrekare alana ilişkin imar plan çalışması tamamlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:

Suç örgütlerinin musallat olduğu, insanların ön yargı ile 
yaklaştığı Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy’de 
uygulamaya konulan sosyal politikalar ve bahsi geçen 
projeler sonucunda, Muratpaşa Belediyesi bölgede büyük 
bir değişime imza atmıştır. Genel adıyla Zeytinköy Değişim 
Projesi olarak adlandırılan bölgesel kalkınma odaklı proje 
kapsamında, Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezi, Zeytinköy 
Kadın Emeği Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılmıştır.

Zeytinköy Bölgesi, adli olaylarla gündeme gelen bir bölgedir.  
Özellikle Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve hayata  geçirilen  
diğer  projeler, bütün  insanlarımızın bir  araya  geldiği  bir 
merkez  olarak  öne  çıkmaktadır. Zeytinköy’de  yeni  caddeler  
açarak, güneş  enerjisiyle aydınlanan yeni  park  alanları  
yaparak, kadınların  ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını 
sağlayacak projeleri uygulayarak ve Hacı Bektaş Veli Kültür 
Merkeziyle Zeytinköy’de başka bir kentsel dönüşümün 
mümkün olduğu kanıtlanmıştır.

Zeytinköy Değişim Projesi ile birlikte bölge bilimle, sanatla, 
kültürle, sporla anılan bir lokasyon haline gelmiş, aktif kent 
yaşamanın önemli bir parçası olmuştur. Sosyokültürel, 

sosyoekonomik açıdan geri kalmış bir bölge olan 
Zeytinköy, bu beş yıllık süre zarfında çağ atlamış, ötekisi 
olmayan bir Muratpaşa hedefiyle çıkılan yolda sosyal 
bütünleşme sağlanmıştır.

Sürdürülebilir bir kentsel değişim projesi olarak, Zeytinköy 
Değişim Projesi; katılımcı, toplumcu, sosyal bir belediyecilik 
anlayışının en özgün hizmet politikalarından biri olarak 
öne çıkmıştır.

Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Zeytinköy Değişim Projesi ile bölgenin kültürel ve 
geleneksel dokusuna zarar vermeden, sosyal  bütünleşme 
sağlanmıştır. Yeşildere Mahallesi parkları, caddeleri, eğitim 
merkezi, kültür merkeziyle çağ atlayan, Muratpaşa’nın öncü 
mahallelerinden biri haline gelmiştir. Muratpaşa Belediyesi 
tarafından belirli aşamalar halinde ve uzmanların denetimi 
altında gerçekleştirilen projelerle sağlıklı bir kentsel değişim 
sürecinin nasıl hayata geçirilebileceği gösterilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Zeytinköy Değişim Projesi, Muratpaşa Belediyesinin 2015-
2019 Stratejik Planı’nda yer alan ve aşağıda belirtilen amaç 
ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

• Muratpaşa  için  gelişen  ihtiyaçlar  çerçevesinde  
projeler  üretilmesi ve  çarpık  kentleşmeyi  önleyerek 
modern bir kent ve kent estetiği yönünden markalaşmış 
Muratpaşa’ya ulaşılması.

• Belediyemiz sınırları içerisinde planlı ve sürdürülebilir 
kentleşmeyi sağlamak.

• Kültür, sanat, turizm  ve  spor  faaliyetleri  ile  Muratpaşa  
halkının  sosyal  yaşamının gelişimine  katkı sağlanması.

• Mesleki eğitim merkezleri ile emeklilerin ve ev 
kadınlarının sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanacağı 
kurslara yer verilecek merkezler oluşturmak.

• Dezavantajlı grupların ve ailelerinin toplumsal yaşama 
entegrasyonunu sağlamak, yatılı ve gündüz bakım, 
danışmanlık hizmetlerini oluşturmak.

• Kadının sosyoekonomik gelişimini sağlamak adına 
yapılacak projeleri hayata geçirmek girişimci kadın 
destek projeleri üretmek (kadınlarımız tarafından 
yapılan bölgesel el emeği ürünleri ve yaratıcı 
tasarım ürünlerinin ilimiz vatandaşlarına ya da il dışı 
gelen ziyaretçilere sunulmasına destek sağlamak) 
üretilmiş ve uygulamada olan projeleri geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Yapım Maliyeti: 2 milyon 
470 bin TL.

Kamulaştırma ve Altyapı Çalışmaları: 4 milyon TL.

Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezi Yapım Maliyeti: 3 milyon 
TL.

Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi Yapım Maliyeti: 3 milyon 
TL.

Yukarıda belirtilen projeler Belediyenin öz kaynakları 
tarafından finanse edilmiş olup, projelerin toplam maliyeti 
12 milyon 470 bin TL’dir. 
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PROJENİN AMACI:

NİM (Nilüfer İnovasyon Merkezi) insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir 
sağlıklı  bir  yaşam  sağlamak  üzere,  var  olan  toplumsal,  kültürel,  ekonomik  
ve  çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek 
amaçlanmaktadır. Projenin özel hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Nilüfer  ilçesinde  sağlıklı  bir  ekosistem  oluşturmak  adına  Nilüfer  Belediyesinin 
inovasyon kapasitesini ve performansını sürdürebilir olarak artırmak,

• Toplumsal  sorunlara  yenilikçi  çözümler üretmek  için  katılımcılığı  ve  kolektif  
düşünceyi destekleyecek bir ekosistem oluşturmak,

• İnovatif faaliyetler sürdürme doğrultusunda yeni yöntem ve metotlar 
öğrenerek kent için inovasyon odaklı tasarlanmış stratejiler geliştirmek,

• Toplumda inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik algısının yükseltilmesine 
yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek,

NİLÜFER BELEDİYESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

NİM (NİLÜFER İNOVASYON MERKEZİ) 

• Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara 
çözümler üretmek için yenilikçi fikirlerin hayata  geçmesi  
amacıyla  Nilüfer  Belediyesi  adına  dış  kaynaklı  hibe-fon  
başvuru süreçlerini koordine etmek,

• Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan yenilikçi 
hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

• Yenilikçi   örnek   olabilecek   dünyadaki   iyi   uygulamaları   
gözlemlemek   ve   kıyaslama çalışmaları yapmak,

• İnovasyon  ve  girişimcilik  alanındaki  ulusal  ve  
uluslararası  ağlarla  ve  platformlarla koordinasyonu 
sağlamak ve etkin iş birlikleriyle yenilikçi projeler 
geliştirmek amaçlanmaktadır.

PROJENİN ORTAKLARI:

Nilüfer İnovasyon Merkezi ülkemizin inovasyon indeksinde 
en üst sıralarda yer alan Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle 
hayata geçirilmiştir. Proje Nilüfer Belediyesi tarafından 
yürütülmekte olup, proje kapsamında birçok farklı paydaş 
gruplarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne dek  
onlarca  sivil  toplum  örgütüyle,  özel  sektör  temsilcileriyle,  
akademisyenlerle,  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: 

Nilüfer  Belediyesi;  inovasyon   performansının  ve   
çıktılarının   sürdürülebilir   şekilde   artışının sağlanması ve 
vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için yapılan yatırımların 
ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesi amacıyla 
2016 yılında Nilüfer İnovasyon Merkezini (NİM) hayata   
geçirmiştir.   NİM  yerel   yönetimler   için   oluşturduğu   
kurumsal   inovasyon   sistemi kapsamında;   toplumda   
inovasyon,   yaratıcılık,   girişimcilik   algısını   yükseltilmesine  
yönelik etkinlikler  düzenlenmekte;  yeni  hizmet,  iş  ve  
yönetim  modeli  oluşturmaya  yönelik  fikirlerin alınacağı 
açık inovasyon platformları oluşturulmaktadır. Toplumun 
sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik algısını yükselterek 
belediye hizmetlerinde yenilikçiliği ilke edinen merkez 
ideal bir kent  oluşturma  yolunda  yenilikçi  yaklaşımlarıyla 
ön  plana  çıkmaktadır. Çocuklardan akademisyenlere,  
özel  sektörden  sivil  topluma,  mahalle  komitelerinden  
gençlere  birçok paydaş  grupları  ile  çalışan  merkez  
düzenlediği  atölyeler,  eğitimler,  çalıştaylar  ile  sosyal 
inovasyon  başta  olmak  üzere  yenilikçilik  ve  yaratıcılık  

Nilüfer’de sağlıklı bir 
ekosistem oluşturmak 
adına “Nilüfer Sosyal 

Girişimcilik Merkezi”, “Nilüfer’de 
Kompost Üretimi ‘Çöpe Atmıyoruz, 
Toprağa Kazandırıyoruz!’”, 
“AtölyeNİM”, “Genç Mühendisler 
Yaz Kampı”, “Innovation for 
Rural Development (I.R.D)” , 
“Mahalleden Kente” gibi birçok 
proje Nilüfer İnovasyon Merkezi 
öncülüğünde hayata geçirilmiştir.
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konusunda  toplumumuzun  algısının yükseltilmesine katkı 
sağlamaktadır. Bu çerçevede NİM; Nilüfer ilçesinin daha 
“yaşanabilir” “sağlıklı” ve  “  kapsayıcı”  bir  kent olması  için  
sosyal  inovasyon  konusunda  toplumun  tüm paydaşlarıyla 
çalışmalar yürüten bir katılımcılık platformu olarak faaliyet 
göstermektedir.

Nilüfer İnovasyon Merkezi, ülkemizin inovasyon 
indeksinde en üst sıralarda yer alan Sabancı Üniversitesi  
danışmanlığında  hayata  geçirilmiştir.  Sabancı  Üniversitesi  
tarafından  geliştirilen ICAT (Innovation Capacity 
Assesment Tool) yöntemiyle 4 ana boyutta 40 kriterden 
Nilüfer Belediyesinin 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. Verilen 
eğitimler  ve  hazırlanan  çalıştaylar  dışında,  paydaşlarla  olan  
çalışmalar,  fikirlerin  Nilüfer İnovasyon Merkezine ulaşması 
ve değerlendirilmesi ile başlamaktadır. Bu noktada projenin 
inovatif olup olmadığı, Nilüfer İnovasyon Merkezi tarafından 
tanımlanmış olan kriterler (“kentte yeni  mi?”,  “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  paydaşlara  geri  bildirim 
yapılmaktadır. Bütçe yetersizliği veya uygun koşulların 
olmaması gibi nedenlerle an itibarıyla uygulanamayacak   
olan   projeler,   uygun   bir   fon   bulunduğunda   veya   uygun   
şartlar oluştuğunda uygulanmak üzere Nilüfer İnovasyon 
Merkezinin proje havuzunda beklemeye alınmaktadır.

Nilüfer İnovasyon Merkezi ayrıca Nilüfer Belediyesinin tüm 
projelerinin yenilikçi projeler haline getirildiği  ve  birçok  
farklı  kuruma  fon  başvuruları  yapılarak  projelerin  fonlandığı  
birimdir. Dolayısıyla paydaşlarımızdan gelen yenilikçi fikirler 
uygun bütçe bulunamadığı takdirde dış kaynaklardan da 
fonlanabilmektedirler. Toplumsal, kültürel, ekonomik ve 
çevresel sorunlara katılımcılıkla yenilikçi çözümler üretmek 
ve bunları hayata geçirmek amacıyla kurulan NİM; EFQM  
yenileşim  çerçevesi  değerlendirme  aracı  ve  vatandaş  
memnuniyet  anketi  yoluyla faaliyetlerinin etkinliğini 
ölçümlemektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Proje kapsamında oluşan en büyük çıktı; yerel yönetimlerin 
inovasyon kapasitesini artırmak ve yeni iş ve hizmetlerin 
yönetimi için oluşturduğu “Kurumsal İnovasyon Sistemi” 

modelidir.   Bu doğrultuda Nilüfer İnovasyon Merkezi 
açılmış olduğu Mayıs 2016 tarihinden itibaren toplumun 
tüm paydaşlarıyla  aktif  çalışmalar  yürütmektedir. Etkileşim  
içinde  olduğu  paydaşlardan  çeşitli kanallardan 121 yenilikçi 
proje fikri toplanmış, bu fikirler Nilüfer Belediyesi Kurumsal 
İnovasyon Sistemi  süreci  kapsamında  değerlendirmeye  
alınmıştır.  Uygun  bulunan  projeler  hayata geçirilmiş, 
kaynak yetersizliğinden yapılamayan projeler bir sonraki 
stratejik plan döneminde değerlendirilmek üzere proje 
havuzunda toplanmıştır.

NİM, sağlıklı çözümler üretme adına merkez, paydaş katılımını 
en üst düzeye çıkarmak ve Nilüfer’de   aktif   vatandaşlık   
bilinci   yerleştirilmesi   amacıyla   çalışmalar   yürütmektedir.   
Bu çerçevede NİM; açık öneri ve fikir paylaşım platformları 
olan atölyeler, ortak akıl toplantıları, eğitimler  ve  etkinlikler  
düzenlenmektedir.  Bu  etkinliklerde  inovatif  fikirlerin  
ortaya  çıkacağı uygun ortam oluşturularak; ortak projeler 
üretilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler ve özel sektör ile etkin iş birlikleri 
geliştirilmektedir. Bu kapsamda merkez hayata geçtiğinden 
günümüze 58 etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere 1.379 
kişi katılım göstermiştir. Ayrıca NİM, uygun iş birlikleriyle 
yenilikçi projeler oluşturarak 62 dış kaynaklı hibe ve fon 
başvurusunda bulunmuş; bu başvuruların 22 tanesi kabul 
edilmiştir.

Nilüfer’de sağlıklı bir ekosistem oluşturmak adına “Nilüfer 
Sosyal Girişimcilik Merkezi”, “Nilüfer’de Kompost Üretimi 
‘Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz!’”, “AtölyeNİM”, 
“Genç Mühendisler Yaz Kampı”, “Innovation for Rural 
Development (I.R.D)” , “Mahalleden Kente” gibi birçok proje 
Nilüfer İnovasyon Merkezi öncülüğünde hayata geçirilmiştir.

NİM,  yerel  yönetimler  için  iyi  uygulama  olabilecek  yenilikçi  
projelerini  sunmak  amacıyla yarışmalara başvurular 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 69 yenilikçi projeyle 46 
yarışma başvurusu gerçekleştirilmiş, bu başvuruların 27’si 
ödül almaya hak kazanmıştır.

NİM diğer yerel yönetim ve kurumlarla etkileşim içinde bu 
modeli yaymak ve geliştirmek için kıyaslama çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu kapsamda NİM’in kuruduğu sistemi 
gözlemlemek amacıyla 64 kurum kıyaslama ziyaretinde 
bulunmuştur. Ayrıca Brüksel’de düzenlenen yaklaşık 7.000 
yerel siyasetçi ve yöneticiyi bir araya getiren 14. Avrupa 
Bölgeler ve Şehirler Haftası’nda Nilüfer İnovasyon Merkezinin 
bir rol model olarak sunumu gerçekleştirilmiştir.

Nilüfer İnovasyon Merkezi projesi 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 
(Transformative  Action  Award)’ne  layık  görülmüştür.  2017  
yılında  verilmeye  başlanılan Dönüştürücü Eylem Ödülü’nde 
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İnovasyon Merkezi, Mahalle 
Komiteleri ve Enerji Kooperatifi projelerinin yer aldığı 
katılımcılık projeleriyle, yarışmaya katılan 35 Avrupa şehri  
arasında  birinci  olarak  ödülün  sahibi  olmuştur.  Ayrıca  2019  
yılında  Sürdürülebilirlik Akademisi   tarafından   düzenlenen   
“Sürdürebilir   İş   Ödülleri”   kapsamında   “Sürdürülebilir 
İnovasyon” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Nilüfer   İnovasyon   Merkezi   (NİM)   yerel   yönetimlerde   
yenilikçi anlayışın sürekliliğini-sürdürülebilirliğini  sağlamak,  
bu  çabaları  sistematik  hale  getirmek  ve  bilimsel  
altyapısını oluşturmak üzere Sabancı Üniversitesinden 
uzmanlarla kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar 
sonucunda yerel yönetimlerde inovasyon çalışmalarını 
ve yenilikçi faaliyetlerinin yönetimi sağlamak amacıyla 
“Kurumsal İnovasyon Modeli” geliştirilmiştir. Geliştirilen 
model ile “Stratejik  Altyapı”,  “Kültürel  Altyapı”,  “İnovasyon  
Süreçleri  ve  Proje  Yönetimi”  ve  “Açık İnovasyon” 
boyutlarına odaklanılmış, inovasyon sürecinin bütünsel 
olarak ele alınması ve her bir boyutta yapılan çalışmalarla 
inovasyon kapasitesinin ve performansının sürdürülebilir 
artışı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesinin 
üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliğinin 2020-2024 Stratejik 
Planı’nda yer alan “Sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel 
çevre oluşturulmasına yönelik  stratejiler  ile  kentlerin  
kapasitelerinin  gelişmesine  katkıda  bulunmak”  vizyonunu 
güçlendirecek bir proje olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 
Proje birliğin vizyonunu besleyen “Sürdürebilirlik”, “Yenilikçi”, 
“İnsan Odaklı”, “Kolaylaştırıcı”, ”Birleştirici” ve “Katılımcı”  
ilkelerine uygunluk göstermektedir.

Sistemin işlemesiyle Nilüfer Belediyesinin inovasyon 
organizasyonu, inovasyona ilişkin süreçleri, sorumlulukları  
paylaşılmış;  bu  konularda  ortak  bir  dil  ve  algının  
oluşması  adına  faaliyetler yürütülmüştür. Nilüfer Belediyesi 
2020-2024 Stratejik Planı’nda “ Stratejik Amaç-2: Kentsel ve 
Kırsal Gelişim” ana amacı altında “Nilüfer’in kentsel ve kırsal 
alanlarında, akıllı büyüme yaklaşımı  ve  yatırım  çeken,  
yeniliği  destekleyen  katılımcı  planlama  anlayışı  ile  değer 
yaratmak”  hedefi  bulunmaktadır.  Ayrıca  “Stratejik  Amaç-
3:  Toplumsal  Gelişim” başlığı altında “Tüm paydaşların 
yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve iş 
birliklerini artırarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu 
geliştirmek” hedefi bulunmaktadır. Bu çerçevede NİM; 

Nilüfer Belediyesinin 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 
sağlayarak bu stratejik hedefleri güçlendirecek faaliyetler 
yürütülmektedir.

NİM  (Nilüfer  İnovasyon  Merkezi) dünyada  insanların  karşı  
karşıya  kaldığı  ana  sorunları çözmek   adına   belirlenen   
küresel   kalkınma   hedefleriyle   uyumluluk   göstermektedir. 
Bu kapsamda; “11. Sürdürülebilir   Şehirler   ve   Topluluklar”   
ana   hedefi   altında   belirlenen “11.3.2. Düzenli ve demokratik 
işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun 
doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı” 
stratejisini desteklemektedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Nilüfer  İnovasyon  Merkezi,  3  bütçe  kanalı  yardımıyla  
faaliyetlerini  sürdürür.  Birincisi,  Nilüfer Belediyesi tarafından 
sağlanan kaynaktır. NİM’in Belediye kaynaklarında yıllık 
900.000 TL’lik bir bütçesi bulunmaktadır. Bu bütçe kalemi 
NİM’in en önemli bütçe kaynağıdır.

İkincisi,  sponsorluklar  ve  merkezde  düzenlenen  etkinlikler  
için  gönüllü  katılımlardır. Nilüfer İnovasyon Merkezinde 
yapılan etkinlikler için kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği 
oluşturulmaktadır. 

Gönüllü olan ve konularında uzman kişiler belirlenen hedef 
gruplara NİM’de tecrübelerini   paylaşmakta    ve   eğitim,   
çalıştay   ve   seminer   etkinlikler   düzenlemektedir. 
Ayrıca   iş birliği   kurulan   kurum    ve  kuruluşlarla  birlikte  
etkinlikler  organize edilmektedir. NİM için gerekli olan 
fiziksel materyallerin  bir kısmı da sponsorluklar tarafından 
karşılanmaktadır.

Üçüncü bütçe kanalı ise dış kaynaklı hibe ve fonlardır. Ulusal 
ve uluslararası açılan çağrılara uygun   paydaşlarla   uygun   iş 
birlikleri   oluşturulup   NİM’de   üretilen   projelerle   başvurular 
yapılmaktadır. Böylece fikir aşamasındaki projeler fonlanıp 
hayata geçirilmektedir.
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PROJENİN AMACI:
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam 
iyilik halidir.” Bu tanımda bedence ve ruhça iyilik hali sağlığın bilinen yönüdür. 
“Sosyal yönden tam iyilik hali” yeni ve açıklanması gereken bir kavramdır. Bu 
kavramı açıklayabilmek için sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal 
yönünün de bulunduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik 
halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının sağlıklı olmasıdır. 

Yakın geçmişe kadar engellilik bir sağlık sorunu olarak görülmekteydi. Bu bakış 
açısı engellilik sorunlarının çözümünü daha çok medikal model açısından 
yorumlamıştır. Medikal model, engelliliği büyük ölçüde bireyin yetersizliği ve 
patolojisine dayalı olarak açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre engelli bireyler, 
çeşitli engelleri ve yetersizlikleri nedeniyle toplumda ‘normal’ bireylerden ayrı bir 

ODUNPAZARI BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ENGELSİZ KÜLTÜR VE SANAT 
MERKEZİ

konumdadırlar. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşmesi’nde ise engelli kavramı tanımlanırken 
dezavantajlılığa vurgu yapılmıştır. Sözleşmeye göre 
engelliler “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde 
çeşitli düzeylerde kayıplarından dolayı topluma 
diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin 
katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 
etkilenen kişiler” olarak tanımlanmıştır. Engelliler için 
sosyal ilişkilerden, kültürel ve toplumsal faaliyetlerden, 
temel hizmetlere erişimden, yakın çevreden ve iktisadi 
sahadan engellenmek ikinci bir engel durumu olarak 
görülmektedir. Bunun için sosyal içerme/toplumla 
bütünleşme kendileri için ciddi bir önem taşımaktadır.

Buradan yola çıkarak bölgede yaşayan çeşitli grupların 
sorunlarını en yakından bilen, bunlar için çözüm yollarına 
ihtiyaç duyan ve bunları uygulamaya koymak için uğraş 
veren Odunpazarı Belediyesi dezavantajlı gruplara 
yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Engelsiz Kültür 
ve Sanat Merkezini kurmuştur.

Engelli çocuk ve bireylerin sosyalleşmeleri, kaynaşmaları 
ve sosyal topluma uyum sağlamaları amacı ile kurulan bu 
merkezde atölye çalışmaları ile bireysel becerilerini ve öz 
güvenlerini geliştirilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca gezi 
ve gözlemler ile yaşayarak ve görerek hem etkinliklerini 
pekiştirmeleri hem de toplumla bütünleşmeleri 
planlanmaktadır. Aynı zamanda Belediyenin kültürel ve 
sanatsal etkinliklerinden yararlanmaları da sağlanarak 
ruhsal gelişimleri konusunda farkındalık yaratılacaktır.  

PROJE SÜRECİ:
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Odunpazarı 
ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yer alan Engelsiz Kültür ve 
Sanat Merkezi, Odunpazarı ilçesinde yaşayan engelli 
bireylerin hizmetine 2018 yılında açılmıştır. Çeşitli atölye 
çalışmalarının gerçekleştiği Engelsiz Kültür ve Sanat 
Merkezinde açıldığı günden bu zamana kadar; dans, halk 
oyunları, seramik, el sanatları ve spor gibi grup etkinlikleri 
yapılmıştır.

Kütüphane ve kafeteryası da bulunan Engelsiz Kültür 
ve Sanat Merkezi, engelli bireyleri çeşitli konularda 
eğiten, sanatla ilgilendiren; onların yeteneklerini ortaya 
çıkarmaya çalışan etkinlikler düzenlemektedir. Aynı 
zamanda engelli birey ve ailelerine psikolojik danışmanlık 
hizmetleri de veren merkez, yeni bir sürece geçmiş 
olup atölye çalışmalarını da güncellemiştir. Merkezin iç 
kısmının tadilat ve yapım işlemlerinden sonra kavuştuğu 
yeni alanlar ve hedefleri aşağıdaki gibidir:

Engelli çocuk ve 
bireylerin sosyalleşmesi, 
bireysel becerilerini ve 

öz güvenlerini geliştirebilmesi, 
iletişim kurabilmesi ve toplu 
gruplar içinde bulunabilmelerinin 
sağlanması amacı ile açılan bu 
merkezin yeni atölye çalışmalarına 
katılacak engelli çocuk ve 
bireylerde kriterler belirlenmiştir. 
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1. Spor Salonu: Spor öğretmeni eşliğinde jimnastik, 
pilates, koşu bandı, bisiklet, dambıllar, minderler, vb.  
bireysel ve grup çalışmaları yapabilmelerini sağlamak.

2. Müzik Odası: Müzik öğretmeni eşliğinde şarkı 
söyleyebilmeleri, müzik aleti çalabilmeleri, modern 
ve halk dansları oynayabilmelerini sağlamak ve ritim 
grubu, koro, halk dansları ekibi ve modern dans 
grubu oluşturarak bireysel veya grup şeklinde sahne 
gösterilerine hazırlamak.

3. Kütüphane: Kitap bakma, kitap okuma alışkanlıklarını 
geliştirme ve iletişime geçmelerini sağlamak. Aynı 
zamanda puzzle, eşleme kartları, dama, satranç vb. 
oyunları yetişkin kontrolünde oynamalarını sağlamak. 

4. Oyun Odası: Eğitmen eşliğinde engelli okul öncesi 
çocuklar için oyuncakların niteliklerine göre oyun 
kurma, hikâye dinleme, masa oyunları, sanatsal 
çalışmalar, müzik, halkada oyunlar, kavramsal çalışmalar 
vb. etkinlikleri gerçekleştirmek. 

5. Psikolog: Engelli çocuk ve genç bireylerin ruhsal 
durumlarını ve davranış problemlerini gidermeye 
çalışmak aynı zamanda anne ve babalar ile görüşmeler 
yaparak psikoterapi ve aile eğitimleri vermek.

6. Sosyolog

7. Bekleme Salonu

8. Mutfak ve Kafe: Engelli genç bireylerin mutfak alanını 
ve mutfak malzemelerini tanıyarak basit düzeyde 
yemek, pasta, börek yapabilme becerilerini geliştirmek. 
Aynı zamanda çay, kahve, limonata gibi içeceklerin 
yapımını da öğrenmelerini sağlamak. Kafe masa düzeni 
oluşturabilmelerini ve kafede oturan kişilere servis 
yapabilmelerini sağlamak 

9. Sanat Atölyesi: Seramik, keçe, karakalem, suluboya, 
yağlıboya çalışmaları, geri dönüşüm malzemeleri ile 
çalışma, mum yapımı, el işi, boncuk dizme vb. sanat 

alanlarında yeteneklerini, hayal güçlerini, öz güvenlerini 
geliştirmek.

10. Tamir Atölyesi: Tamir aletlerinin (tehlikeli olmayan) ve 
değişik materyallerin bulunduğu alanda basit tamir 
işlerini yapabilmelerini sağlamak. (tornavida, çekiç, 
pense, çivi, vida, prizler, bozuk saatler, kutular vb.)

11. Kuaför Bölümü: Kuaförler odasının gönüllü olarak 
gönderdiği kuaförler tarafından yıkama, saç kesimi, 
sakal tıraşı, fön vb. hizmetleri verilecektir. 

Aynı zamanda engelli çocukların keyifli vakit geçirmeleri 
için engellilere yönelik tasarlanan parkta salıncaktan 
basketbol potasına tüm oyun aletlerinin yer aldığı oyun 
alanı oluşturulmuştu.

Engelli çocuk ve bireylere uygun bir şekilde yeniden 
düzenlenen merkezin yapım işleri bitmiş olup pandemi 
süreci ilan edilmeden kısa bir süre içerisinde tekrardan 
faaliyetlerine başlamıştır. Merkez revize edilip alanlar 
genişletildikten sonra ilk atölye çalışması aşçılık üzerine 
gerçekleşmiştir. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen aşçılık 
kursu sonrasında olumlu geri dönüşler alınmıştır. Fakat 
mart ayı itibarıyla pandemi ilan edilen COVID-19 sebebiyle 
atölye çalışmalarına tam olarak başlanılamamıştır. 

Engelli çocuk ve bireylerin sosyalleşmesi, bireysel 
becerilerini ve öz güvenlerini geliştirebilmesi, iletişim 
kurabilmesi ve toplu gruplar içinde bulunabilmelerinin 
sağlanması amacı ile açılan bu merkezin yeni atölye 
çalışmalarına katılacak engelli çocuk ve bireylerde 
kriterler belirlenmiştir. Odunpazarı ilçesinde yaşayan 3-30 
yaş aralığında (zihinsel, görme, bedensel, işitme engeli 
bulunan, otizmli vb.) %30 ve üzeri engellilik durumuna 
sahip olan çocuk ve bireylerin başvuruları kabul edilecektir. 
Bununla birlikte başvuru esnasında başvuru formunun 
doldurulması gerekmekte ve engellilik durum raporu 
istenmektedir. 

Başvuru işlemlerinden sonra merkeze yeni gelecek olan 
engelli çocuk ve bireylere atölye çalışmaları tanıtılacak olup 
yetenek durumlarına göre katılabilecekleri atölye çalışma 
alanları belirlenecektir. Daha önceki zamanlardaki seçimleri 
aynı şekilde yapılan atölye çalışma tercihleri engelli çocuk 
ve bireylerin velileri tarafından da belirlenebilecektir. 
Velisinin belirlediği 2 veya 3 alternatif de değerlendirilecek 
olup çocukları tanıdıktan sonra yönlendirilmelerin 
yapılması düşünülmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:
Toplumun tüm kesimlerinin ve engelli bireylerin yaşam 
standartlarının artırılması ve korunması bilinciyle 2018 

yılında açılan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi ile günümüze 
kadar engelli çocuk ve genç bireyler için düzenlenen atölye 
çalışmaları sayesinde dezavantajlı grupların sosyal hayata 
daha aktif olarak katılımı sağlandı. 

Günümüzde yenilenen haliyle atölye çalışmalarına 
başlaması planlanan merkez mücbir sebeplerden ötürü 
faaliyetlerine devam edememiştir. Bu süreçte duyurular 
yapılmış olup sorumlu olan müdürlük tarafından tespit 
edilen adreslere gidilip tanıtımlar yapılmıştır. Yeniden kayıt 
işlemlerine geçilecek olup henüz ulaşılan engelli çocuk ve 
birey sayısı belli değildir. Açıldığı ilk yıllarda ulaşım sıkıntısı 
nedeni ile 15-16 engelli kişiye ulaşılmıştı. 

Sosyal hayata aktif katılımları sağlanarak sosyal içerme 
ön planda tutulacaktır. Böylelikle kişinin sosyal yönden 
tam iyilik halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının 
sağlıklı olmasıdır. Engellilerin sosyal ilişkilerden, kültürel ve 
toplumsal faaliyetlerden yararlanmaları sağlanarak fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları planlanmaktadır. 
Böylelikle sağlık üzerine olumlu katkı sağlanmış olacaktır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:
Odunpazarı Belediyesi Kent Profili kitabı çalışması, 
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından hazırlama süreçleri tamamlanmak üzere olup 
yakın zamanda sunulacaktır. Daha sonra ise mevcut durum 
analizi olan Kent Profili’ne dayanarak ‘’Sağlık Gelişim Planı’’ 
hazırlama süreçlerine geçilecektir. 

Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda; On 
Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve Bursa Eskişehir Bilecik 
Bölge Planı (2014-2023) gibi Üst Politika Belgeleri referans 
alınarak görev ve ihtiyaçlar belirlenmiştir. 

Buradan yola çıkarak hazırlık ve geliştirme sürecinde 
katılımcı ve şeffaf yol izleyen Odunpazarı Belediyesi, 2020-
2024 Stratejik Planı’nın amaç ve hedefleri aşağıda yer 
almaktadır.

Sağlık:

• Bölgede sağlıklı bir yaşam için ilgili çalışmalar yapmak.

• Yaşanabilir, sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir kentsel 
çevre yaratmak.

• Sağlıklı, çevreci ve temiz bir Odunpazarı oluşturmak. 

• Çevre, sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yapmak.

• Sağlık eğitimlerinin vatandaşlar düzeyinde 
yaygınlaştırılmasını sağlamak.

• Odunpazarı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için 

sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam 
alanları oluşturmak ve mevcutları geliştirmek.

• Bölgemizde vatandaşlarımıza sağlık konusunda 
destekleyici çalışmalar yapmak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik Planı: 

• Bölgemizdeki çocuk genç ve yaşlıların hayat 
standartlarının gelişimine katkı yapmak.

• Odunpazarı’nda engellilerin tüm kentsel hizmetlerden 
yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını 
sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

• Dezavantajlı grupların sosyal hayata daha aktif olarak 
katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak.

• Engellilerin hayata katılımının artırılması için faaliyetler 
düzenlenmek.

• Toplumun tüm kesimlerinin ve engelli bireylerin yaşam 
standartlarını artırmak ve korumak.

• Engelli bireylerin aktivite alanlarını geliştirmek.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
bünyesinde yer alan merkezin hazırlanma sürecinde 
gerekli olan ihtiyaçlar Belediyeye ait müdürlükler 
tarafından karşılanmıştır. Merkezde yer alacak atölyeler 
için gerekli olan odaların ve ekipmanların yapım işleri ile 
tadilat ve tamirat işleri Belediye bünyesindeki müdürlükler 
tarafından kendi imkân ve kaynakları ile gerçekleşmiştir.

Ancak engelli bireylere özel ayarlanabilir masa, oyuncaklar, 
müzik aletleri ve duvarlara yapılan resimler gibi nitelikli 
ekipman ve gereçler ise dışarıdan tedarik edilmiştir. 
Dolayısıyla bir bütçe çıkışı söz konusu olmuştur. 

Bütçe: 48.000,00 TL’dir.
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PROJENİN AMACI:
Sosyal  sorumluluk  denince  akla,  kişisel  çıkarlar  gözetilmeksizin  toplumun  ihtiyaçları  
ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen işlemler gelmektedir. En önemli amacı 
toplumsal fayda sağlamak olan bu projeler sayesinde bireylerde, fedakarlık, yaşam 
felsefesi, empati, bir gruba ait hissetme, toplumsal değerler ve hayırseverlik gibi birçok 
farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri yer etmeye başlamaktadır. Konuyla ilgili Büyükşehir 
Belediyesi olarak hassasiyetle çalışmaktayız. Başlattığımız  proje  ile  ilk  olarak  afet  ve  
acil  durumlar  esnasında  mağduriyet  yaşayan vatandaşlarımızın gıda ve sıcak  yemek 
ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış olan mobil mutfak tırımız, ilimiz 19 ilçesinde 
ve ülkemizde desteğe ihtiyaç duyulan her anda hizmet vermek amacıyla faaliyete 
geçirilmiştir.

PROJE SÜRECİ: 
Proje kapsamında hizmete sunulan tır, ilk etapta afet ve acil durumlar için tasarlanmış, 
tasarım ve envanter genişletilerek sunulan hizmetin kalitesi ve kullanılabilirliği artırılarak 
daha da donanımlı hale getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca verilen hizmetin sürdürülebilirliği 
ve ilimiz genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunabilmek adına Aşevi 
planlamasına da öncü olmuş ve bu kapsamda hazırlıklar başlatılmıştır.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

“BİR TIR DOLUSU MUTLULUK”

Geliştirilen tır, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen doğal afet 
esnasında, ülke olarak yaraların sarılması için bütün imkânları ile 
seferber olmuş, derhal depremzede vatandaşlarımıza ulaşmaya 
çalışmıştır. Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, 
Malatya’da meydana gelen depremden bir (1) saat sonra tır 
yola çıkmış sabah erken saatlerde de vatandaşlarımıza sıcak 
yemek çıkarmaya başlamıştır. Günlük 1.000 kişilik sıcak yemek 
ile 10 gün boyunca toplamda 10.000 kişilik sıcak yemek hizmeti 
verilmiştir. Yapılan bu çalışma ile evinden çıkmak zorunda 
kalmış vatandaşlarımıza soğuk hava şartlarında içlerini bir nebze 
olsun ısıtacak sıcak yemek servisimiz ile desteğimizi hissettirdik. 
Afetler ve acil durumlar haricinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet 
Yerleşkesi’ne kurduğumuz mobil mutfak tırımız sabah ve akşam 
olmak üzere günlük ortalama 750-800 öğrencimize sıcak çorba 
servisi yaparak destek olmaya devam etmektedir. Ülkemizde 
de etkisini gösteren COVID-19 pandemi sürecinde, ilimizde 
görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına sabah sıcak çorba 
akşam 4 çeşit yemek vererek bu süreçte bizler için gösterdikleri 
fedakârlıklar için bir nebze olsun minnetimizi gösterdik. Ramazan 
ayının dâhil olması ile birlikte 19 ilçenin tamamında günlük 2.500 
kişilik yemek çıkarılarak toplam 75.000 kişiye sıcak yemek hizmeti 
sunulmuş olup hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de 
nöbette olup evlerine ulaşamayan kolluk kuvvetleri ve görevli 
personelleri unutmayarak bu zorlu süreçte paylaşmanın verdiği 
mutluluğu hissettirdik.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Mobil mutfak tırı ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, gerek ulusal 
basında gerekse sosyal medyada takdir görmüş, tüm ülkenin 
beğenisini kazanmıştır. Bu proje yeni mutluluklar, hayaller ve yeni 
projelere yelken açmamızın ne denli önemli olduğunu bizlere bir 
kez daha kanıtlamıştır.

Bu proje sayesinde vatandaşlarımıza doğrudan dokunabilmenin 
mutluluğu, özellikle afet ve acil durumlarda maddi, manevi ve 
psikolojik yönden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının bir 
nebze  olsun  sarıldığını  görebilmenin  manevi  huzuru  bizleri  
daha  da  istikrarlı  çalışmaya yönlendirmiştir.

Vatandaşlarımıza kaliteli ve hijyenik şartlarda sunulan yemek 
hizmeti sayesinde hem yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımızın 
yemek ihtiyacının karşılanması sağlamak hem de sağlıklı 
beslenmelerine vesile olmak ayrıca büyük bir mutluluk ve huzur 
kaynağı olmuştur.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Öncelikle her durumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla 
hizmet bünyesine aldığımız mobil mutfak tırımız sadece il 
geneline değil ülkemizin dört bir köşesinde fayda sağlamak için 
elde edilen güçlü ve donanımlı bir araçtır. Sosyal belediyecilik 
anlayışımıza bir anlam daha katarak önemini bildiğimiz bu 
yönetim sistemi ile sadece ihtiyaç duyulduğu zaman değil çeşitli 
etkinlikler için (askeri amaçlı, festivaller vb.) kullanılacaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Projenin bütçesi 3.616.200,00 TL olup, tamamı Büyükşehir 
Belediyemizce karşılanmıştır.

SI
RA HARCAMA

KALEMLERİ
AYLIK 5 YILLIK

TOPLAM 
MALİYET

1 GIDA ALIMI 37.000TL 37.000 TL X60 AY 2.220.000 TL

2 TÜP 5.000 TL 5.000 TL X60 AY 300.000 TL

3
PERSONEL 
GİDERİ

12.000 TL 12.000 TL X60 AY 720.000 TL

4 ARAÇ 750 TL 750 TLX60 AY 45.000 TL

5 EKMEK 3.500 TL 3.500 TLX60 AY 210.000 TL

6 MAZOT 520 TL 520 TLX60 AY 31.200 TL

7

K.TABAK- 
BARDAK-
ÇATAL- 
KAŞIK vb.

1.500 TL 1.500 TLX60 AY 90.000 TL

TOPLAM 3.616.200 TL
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PROJENİN AMACI:

Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM); toplumumuzdaki 
dezavantajlı gruplara sahip çıkarak, yaşamlarına kolaylık ve değer katmak, 
bakımları ile ilgilenen ailelerine de gün boyunca sosyalleşme ve dinlenme 
imkânı sunabilmek, sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ile bunun 
gerekliliği ve yükümlülüğü doğrultusunda kurumların ve her bireyin 
bilinçlendirilmesi amaçlamaktadır.

Kaliteli Yaşam Merkezinde yaşlıların ve engelli vatandaşların güzel vakit 
geçirmeleri, mevcut salonlarımızda müzik, tiyatro gösterilerini izlemeleri, 
istedikleri takdirde kendilerinin hazırladıkları gösterileri sunarak hoş vakit 
geçirir iken topluma yaralı bireyler olma hissini yaşayacakları, el becerile-

OSMANGAZİ BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

BAREM (BAKIM VE REHABİLİTASYON 
MERKEZİ)

rini geliştirebilecekleri, kurslara katılacakları, bahçesinde 
sebze-meyve yetiştirebilecekleri, yetiştirdikleri malzeme-
lerden; isterlerse kendi yemeklerini, kat mutfaklarında 
yapabilecekleri, okuma odalarında kitap okuyabilecekle-
ri, spor odalarında sporlarını yapabilecekleri, yaşayan ve 
kaliteli yaşatan bir tesisi ilçemize katma amacımız insan 
yaşamına kalite katmaktır.

PROJE SÜRECİ: 

BAREM Projesi, kamusal yarar gözetilerek hazırlanmış, 
çağdaş ve medeni toplum olgusuna katkı sağlayacak 
içerikte bir yapıdır. İmar planında sosyokültürel tesis 
alanı olarak ayrılmış olan 14.162,00 m² büyüklüğündeki 
arsa üzerinde yer almaktadır. Bir adet bodrum kat, zemin 
kat ve üç normal kattan oluşan yapı, 20.140,00 m² inşaat 
alanına sahiptir.

Bina genel olarak çocuk rehabilitasyon merkezi, yaşlı 
rehabilitasyon merkezi ve huzurevi birimlerinden 
oluşmaktadır. Çocuk rehabilitasyon merkezinde atölyeler, 
spor salonu, terapi odaları, yemekhane gibi çocuklara 
yönelik sosyal alanlar yer almaktadır. Yaşlı rehabilitasyon 
merkezinde ise yaşlılara uygun çalışmaların yapılabileceği 
atölye alanları, spor ve terapi odaları ile yemekhane yer 
almaktadır. Huzurevi biriminde sürekli kalan konuklar 
için 112 adet oda yer almaktadır. Odalar; banyosu, 
oturma bölümü, yatağı ve balkonuyla yeterli büyüklük ve 
donanımdadır. Bu bölümler, konukların gereksinimlerine 
uygun olacak şekilde geniş kapılar ve teknik imkânlarla da 
kolay yaşam olanakları sağlamaktadır. Konuk odalarının 
yakınında yeteri sayıda doktor, hemşire, bakım ve banyo 
alanları düzenlenmiştir. Bodrum katta 20 araçlık kapalı 
otopark alanı ile ambulans hizmeti için alan yer almaktadır. 
Merkezin çevre düzenleme projesinde 33 araçlık otopark 
ile yeşil alanlar ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.

Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi inşaatı halen 
sürdürülmekte olup kaba inşaat çalışmaları tamamlanmış, 
diğer imalat çalışmaları ise devam etmektedir. Fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı %51 seviyesindedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 

Bursa’nın nüfusu hızla yaşlanmakta, yaşlı bağımlılık 
oranları artmaktadır. TÜIK 2014 verilerine göre 65-80 yaş 
üzeri nüfusun hızla artması beklenmektedir. Alzheimer 
65 yaş üstünde %5 görülüyorken, 80 yaş üzerinde %25-
30’lara yükselmektedir. Yaşlı nüfusun artışı, önümüzdeki 
yıllarda hastalığın daha çok görüleceğinin göstergesidir. 
Yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğu için erken 
fark edilip, ilerleyişin yavaşlatılması çok önemlidir. Yaşlı 

Bina genel olarak çocuk 
rehabilitasyon merkezi, 
yaşlı rehabilitasyon 

merkezi ve huzurevi 
birimlerinden oluşmaktadır. 
Çocuk rehabilitasyon merkezinde 
atölyeler, spor salonu, terapi 
odaları, yemekhane gibi çocuklara 
yönelik sosyal alanlar yer 
almaktadır. 
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dostu şehir olmak bu anlamda çok önemlidir. Osmangazi 
ilçemizde yaklaşık 5.000 alzheimer hastası bulunmasına 
karşın, ücretsiz alzheimer bakımevi bulunmamaktadır. 
Bakımevimizde günlük dönüşümlü olarak 30 hastamıza 
ve yakınlarına ve böylece haftada 150 hasta ve yakınlarına 
hizmet verilmesi planlanmaktadır. Hafif ve orta seviyede 
alzheimer hastalarına hizmet verilerek yapılacak sosyal 

faaliyetler ve destek programları ile hastalığın ilerlemesinin 
yavaşlatılması sayesinde, ağır seviyede alzheimer 
hastalığına geçiş yavaşlatılarak, bakıma muhtaçlık azaltılmış 
olacaktır. 

Kısıtlı şartlarda 52 vatandaşımıza hizmet vererek sürdüren 
Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezimizi 
(OBAM) yeni yapılacak olan bahsi geçen kapsayıcı bakım 
merkezimize taşıyarak kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. 
Böylece her engel türünden; zihinsel engelli, fiziksel 
engelli, otistik, işitme ve görme engelli vatandaşlarımıza ve 
yakınlarına hizmet verebileceğiz. Bakımevimizde, günlük 
dönüşümlü olarak 30 engelli vatandaşımıza ve yakınlarına 
ve böylece haftada 150 engelli bireye ve yakınlarına 
hizmet verilmesi planlanmaktadır. Farklı engel türlerine 
hizmet vereceğimiz için engellilerin ve yakınlarının da 
kendi haklarının farkında olmasına ve kendi aralarında 
örgütlenmelerine destek sağlanmış olunacaktır.

Şehrimizle ilgili analizlerde, sosyal hizmetlerde kurumsal 
iş birliği ve koordinasyon eksikliği, dezavantajlı gruplarla 
ilgili politikalarda onların fikirlerinin alınmaması ve 
katılımcı olmamaları sonucu bu gruplar hakkında alınan 
karar ve uygulanan politikaların etkisiz ve yanlış sonuçlar 
doğurması sorunları vurgulanmaktadır. Projemizle bu 
eksiklikleri gidermeye, kalkınmanın yeni aktörleri olan 

STK’lerle ve vatandaşla ortaklaşa yapacağımız faaliyetlerle 
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece toplumda fırsat 
eşitliğini savunmak ve sağlamak için sağlam adımlar 
atılabileceği düşünülmektedir. 

Merkezimiz gündüz bakımevi olarak vatandaşlarımıza 
ücretsiz hizmet verecektir; üyelerimizin sabah evlerinden 
alınarak akşam yine evlerine uygun servis araçlarımızla 
bırakılması planlanmaktadır. Böylece zor hayat koşulları 
bulunan hasta ve engelli yakınlarına da haftada bir 
gün kendilerine zaman ayırmaları için alan yaratılmış 
olunacaktır. Dezavantajlı kesimler içinde projemiz özelinde 
sayabileceğimiz engellilerimiz ve yaşlılarımıza çoğunlukla 
bakmakla yükümlü olan kadınlarımızın sosyal hayata 
uyumu desteklenmiş olacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Dezavantajlı grupların, toplumun her alanında katılımlılarını 
ve uyumlarını artırmak.
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PROJENİN AMACI:
Projenin genel amacı, Pamukkale ilçesinde çöpe giden atıklardan geri kazanılan 
malzemelerle sokak canlıları için fayda sağlamaya katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı ise çöpten toplanan ahşap atıklardan kedi evleri ve köpek 
kulübeleri yaparak doğaya ve her canlıya olan sevgi ve saygıyla sokaktaki 
dostlarımıza yuva oluşturmaktır.

PROJE SÜRECİ: 
Pamukkale Belediyesi olarak ahşap atıkları Belediyemiz bünyesindeki atölyede 
işleyerek sokak hayvanlarına sıcak yuva olacak şekilde kedi evleri ve köpek 
kulübelerine dönüştürülmektedir. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından çöpe atılan ahşap atıkları ayrı bir şekilde toplanarak Pamukkale 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından işlenerek sokaktaki 
dostlarımız için birer yuvaya dönüştürülmektedir.  Böylece ahşap atıklar çöp 
olmaktan çıkıp hem doğaya ve geri dönüşüme katkı sağlamakta hem de sokak 

PAMUKKALE BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ATIKLARLA SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZA YUVA

hayvanlarına birer sığınacak yuva olmaktadır. Kedi evleri ve 
köpek kulübeleri ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu 
binalarının bahçelerine yerleştirilmeye devam etmektedir. 
Projede yapılan yuvalarla birlikte kedi ve köpeklere mama 
ve su temin etmeye devam etmektedir.  Proje kapsamında 
yapılan girişimler atıkların geri dönüşümü ve sokaktaki 
dostlarımıza olan sosyal sorumluluk konusunda gerek sosyal 
medya gerek yerel basın gerekse vatandaşlarımız tarafından 
dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019 yılı sonunda başlayan 
projemiz sokaktaki kedi ve köpeklerin hem barınma hem 
mama ve su konusundaki ihtiyaçları devam ettiği sürece 
sürdürülmeye devam edecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı 
adına geri kazanım yollarından olan “yeniden kullanım”, 
“azaltma”, “geri dönüşüm” faaliyetleri önem kazanmaktadır. 
Çevresel bozulmanın temelinde bugünün bakış açısı 
ve yaşam şeklinin sorumluluğu ortaya konulurken, 
sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir gelecek peşine 
düşülmüştür. Çevresel sürdürülebilirlik kurum ve kuruluşların 
üretimlerinde ve tesis planlamalarında, atıkları ve zararlı 
salınımları en aza indirmek, kaynakların kullanımında 
verimliliği artırmak ve ülke kaynaklarından gelecek nesillerin 
üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak olarak tanımlanır. 
İhtiyaçlar sürdürülebilir bir çevrede karşılanacaksa, 
doğal kaynaklar korunmalı ve güçlendirilmelidir. Ham 
maddeye olan eğilimimizi düşürerek geri dönüşüm; kirliliği 
azaltmakta, enerji tasarrufu sağlamakta, küresel iklim 
değişikliğini yavaşlatmakta ve biyoçeşitlilik üzerindeki baskıyı 
azaltmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Stratejik Amaç 6. Doğayla bütünleşik sistemleri hayata 
geçirerek, sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek bir 
kent oluşturmak. 

Stratejik Hedef 6.2. Yeşil alanların bakımlarını yapmak ve 
miktarını artırmak.

Faaliyet 6.2.6. Kuş yuvası ve kedi evi-köpek evi ve su pınarları. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Yürütülen “Atıklarla Sokaktaki Dostlarımıza Yuva” projesi 
kapsamında yapılan kedi evleri ve köpek kulübeleri için 
geri dönüşümden faydalanarak çalışmalar yapıldığı için 
herhangi bir finansmana gerek olmazken mama masrafları 
da Belediyemizin öz kaynaklarından finanse edilmektedir.

Faaliyet 6.2.2. Kırsal alanlarda yer alan okullar başta olmak 
üzere okullarımıza halk sağlığı ile ilgili bilgilendirme ziyareti 
yapılması 

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve 
kaynakların etkin 

kullanımı adına geri kazanım 
yollarından olan “yeniden 
kullanım”, “azaltma”, “geri 
dönüşüm” faaliyetleri önem 
kazanmaktadır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Yürütülen Kantinimi Denetliyorum projesi kapsamında 
öğrenciler için hazırlatılan 10 adet zabıta kıyafeti için 1.000 TL 
bütçe ayrılmış olup finansmanı Pamukkale Belediyesinin öz 
kaynaklarından karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:
Projenin genel amacı, Pamukkale ilçesinde bilinçli tüketici olma hakkında 
ortaokullarda gerekli bilgilendirmeler, eğitimler verilmesi ve öğrencilerin küçük 
yaşta bilinçli tüketici olmaya teşvik edilmesi.  Belirtilen genel amaca uygun olarak 
özel amaç ise; öğrencilerin proje içinde doğrudan bulunmasını ve sorumluluk 
almasını sağlayarak öğrendikleri bilgileri faal olarak uygulayıp hayatlarının 
tamamına bu farkındalığı katmak ve çevrelerine bu bilinci aktarmalarını sağlamak.

PROJE ORTAKLARI: 
Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ:  
Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Bilinçli Tüketici 
İçin Kendi Kantinimi Kendim Denetliyorum’ projesinde 2018-2019 yıllarında 3-4 
ay süre boyunca Pamukkale ilçe sınırındaki ortaokullardan seçilen 10 öğrenci 
kendilerine uygun olarak hazırlanan zabıta kıyafetlerini giyerek kendi okullarının 

PAMUKKALE BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

KANTİNİMİ DENETLİYORUM

kantinlerini denetlediler. Zabıta kıyafetiyle okul kantininde 
bulunan gıdaların son kullanma tarihine, saklanma 
koşullarına, kantinin genel hijyenine, sağlık kurallarına 
uyumu ile ilgili denetim yaptılar. Küçük zabıtalar denetim 
sonrasında kendi kantinleri ile ilgili rapor hazırladılar. 
Denetimden sonra okulun konferans salonunda “Bilinçli 
Tüketici Kimdir?” konulu bilgilendirme toplantısında, çeşitli 
görsel ve slaytlarla öğrencilere doğru alışveriş ve bilinçli 
tüketim hakkında bilgi verildi. Projemiz öğrenciler tarafından 
ilgi gördüğü gibi yerel ve ulusal basında da ses getirerek 
bilinçli tüketici olma konusunda dikkatleri üzerine çekmiştir. 
Projemiz sürdürülebilir olup önümüzdeki eğitim-öğretim 
yıllarında da devam ettirilmesi planlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken 
tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve 
bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak 
dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan 
ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne 
alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi 
daha da ortaya çıkmaktadır. 

Tüketiciler pazarda çok sayıda, fırsatla karşı karşıya kalırken; 
çevreden de geri dönüşümü zor kaynakları yok etmektedir. 
Çevre konusunun, kamuoyunda önem kazanmaya 
başlamasıyla beraber tüketicilerin de çevre ve çevre 
sorunları ile ilgili farkındalıkları artmıştır. Artık tüketiciler satın 
alma sürecinde çevreye duyarlı ürünlere yönelmektedirler. 
Bununla beraber tüketici tercihleri çevre yönlü olarak 
değişirken, üreticiler de talepte meydana gelen değişimi 
dikkate alarak gerek üretim gerekse tutundurma çalışmaları 
kapsamında uyguladıkları stratejileri değiştirmektedirler.

Bu sebeple daha az atık çıkarmak için öncelikle tüketim 
alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. 
Herhangi bir ürün satın almadan önce o ürünün istek mi 
yoksa ihtiyaç mı olduğuna doğru karar verilirse daha bilinçli 
alışveriş yapılabilir ve evlerdeki gereksiz eşya kalabalıklaşması 
da önlenmiş olunur. Bunun için Pamukkale Belediyesi olarak 
“Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?” içerikli eğitimler Pamukkale 
ilçesindeki okullarda, Pamukkale Belediyesi halk günlerinde 
verilmeye devam edilecektir

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Stratejik Amaç 6. Doğayla bütünleşik sistemleri hayata 
geçirerek sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek bir 
kent oluşturmak.

Stratejik Hedef 6.3. Halk sağlığı ile ilgili gerekli analiz ve 
denetimleri yapmak, halkın bilinçlenmesini sağlamak.

Zabıta kıyafetiyle okul 
kantininde bulunan 
gıdaların son kullanma 

tarihine, saklanma koşullarına, 
kantinin genel hijyenine, sağlık 
kurallarına uyumu ile ilgili denetim 
yaptılar. Küçük zabıtalar denetim 
sonrasında kendi kantinleri ile 
ilgili rapor hazırladılar.

Faaliyet 6.2.2. Kırsal alanlarda yer alan okullar başta olmak 
üzere okullarımıza halk sağlığı ile ilgili bilgilendirme ziyareti 
yapılması 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 
Yürütülen Kantinimi Denetliyorum projesi kapsamında 
öğrenciler için hazırlatılan 10 adet zabıta kıyafeti için 1.000 TL 
bütçe ayrılmış olup finansmanı Pamukkale Belediyesinin öz 
kaynaklarından karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:

Çeşitli nedenlerle hayatını idame ettiremeyen ve/veya bakıma muhtaç 
vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm desteği sağlamak projenin ana 
amacıdır. Projenin amacında bu destek gerçekleşmediği durumda hayati 
derecede sağlık sorunu veya ölüm ile sonuçlanabilecek son derece muhtaç 
vatandaşlara bu hizmetin götürülmesi önceliktir. 

Süleymanpaşa Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı grup 
içerisinde bulunan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve kimsesiz yurttaşlarımızın 
yaşam alanlarında sağlıklı ve hijyenik yaşam koşulları sağlamak, yaşam 
standartlarını iyileştirmek, evde kendi başına yapamadığı tüm ev işleri 
konusunda yardımcı olmak ve gereken desteği sağlamak, evde bakım 
hizmetleri kapsamında yardımcı olmak ve gereken desteği sağlamak, evde 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

EVDE BAKIM HİZMETİ ÖNLEYİCİ 
SAĞLIK PROJESİ

bakım hizmetleri kapsamında öz bakım ihtiyaçlarını 
gidermek banyosunu yaptırmak, tırnak temizliği, 
kuaförlük hizmeti vererek psikolojik olarak da kendilerini 
daha iyi hissetmelerini yalnızlık ve çaresizlik hissine 
kapılmalarını önlemek; hem zihinsel ve bedensel 
hem de ruhsal anlamda her türlü desteği sağlamak 
gibi alt hedefler bulunmaktadır. Dezavantajlı grup 
içerinde bulunan yurttaşlarımızın yakınlarına da 
yaptığımız hizmetlerle destek olmak katkı sağlamak 
ve zor süreçlerinde yüklerini hafifleterek yaşamlarını 
kolaylaştırmak projemizin olumlu getirisi olarak 
görülmektedir.

PROJE ORTAKLARI: 

Süleymanpaşa Kaymakamlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 
koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir.

PROJE SÜRECİ: 

2019 yılında proje çalışmaları başlatılarak projedeki 
temel maliyet kalemleri belirlenmiştir.

• Uygun personel işe alımı

• Uygun araç alımı 

• Uygun ekipman ve malzeme alımı

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğünce yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar 
doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 2019 
yılında 1 şoför,  evde bakım hizmeti yetkinliğine sahip 3 
bayan personel, 1 kuaförlük hizmeti yapacak yetkinliğe 
sahip olan 1 personel olmak üzere toplam 5 kişilik evde 
bakım hizmeti projesi ekibi kurulmuştur.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ön inceleme büro 
personeli aldığı talepleri değerlendirerek evde bakım 
hizmeti uygunluk ve uygun ihtiyaç değerlendirmesi 
yaparak belirlenen program dahilinde belirli periyodlarla 
yurttaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Projede hizmet verilen vatandaşların belirlenmesinde 
birçok kriter değerlendirilmektedir. Bazen bu 
vatandaşlarımız son derece yaşlı, hasta, engelli, gelir 
durumu düşük veya psikolojik olarak zorluklar yaşıyor 
olabilir. Öyle ki yaş ve beden sağlığı yerinde olsa da bazı 
vatandaşlar evlerini çöp eve dönüştürmekte hayata 
karşı bir boş vermişlik duygusuyla davranmaktadırlar. 
Bu insanlar uzun süre yemek yemekten vazgeçmekte, 
temizlik kurallarını hiçe saymaktadırlar.   

Evde Bakım Hizmeti 
projemizden yararlanan 
yurttaşlarımıza ayda 

düzenli olarak 2 defa hizmet 
verilmektedir. Verdiğimiz hizmet 
kapsamında öz bakım ihtiyaçlarını 
3 kategoride değerlendiriyoruz 
kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak 
karşılayabilen yurttaşlarımıza 
evini ve yaşadığı ortamı 
havalandırılmakta, evi elektrik 
süpürgesiyle süpürüp silinmekte 
toz oluşan yüzeyleri silip toz alma 
işlemi yapılmaktadır. 
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Yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşımda kaymakamlık, 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü, 
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer vatandaşlar 
önemli rol oynamaktadır.

Evde bakım hizmetinde belirli bir rutin yoktur. 
Tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. 
Sağlık, temizlik, bakım, yemek gibi ihtiyaçlar tespit 
edilip değerlendirilerek gerekli hizmet acil bir şekilde 
vatandaşa sunulur. 

Evde Bakım Hizmeti projemizden yararlanan 
yurttaşlarımıza ayda düzenli olarak 2 defa hizmet 
verilmektedir. Verdiğimiz hizmet kapsamında öz bakım 
ihtiyaçlarını 3 kategoride değerlendiriyoruz kendi 
ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilen yurttaşlarımıza 
evini ve yaşadığı ortamı havalandırılmakta, evi elektrik 
süpürgesiyle süpürüp silinmekte toz oluşan yüzeyleri 
silip toz alma işlemi yapılmaktadır. Tuvalet ve kapılarının 
temizliği yapılmakta böylece hem hijyenik hem de daha 
konforlu bir ortamda yaşaması sağlanmaktadır. Özellikle 
COVID-19 sürecinde hijyen çalışmaları yoğunluk 
kazanmıştır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Proje ile evde bakım hizmeti götürülen vatandaş sayısı 
aylık olarak 140-200 arasında değişkenlik göstermektedir. 
Yıllık olarak değerlendirildiğinde 1.680-2.400 vatandaşa 
ulaşılmaktadır. 2020 yılı değerlendirildiğinde COVID-19 
sürecinde bu rakam 5.000 kişiye kadar çıkmıştır. Kendi 
ihtiyaçlarını kısmen karşılayan yurttaşlarımıza ise tırnak 
temizliği, kişisel bakım yaparak bedensel temizlik ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda tam 
bağımlı olan vatandaşlarımız her hafta belirlenen günde 
banyo hizmet, tırnak bakımı ve öz bakım hizmetlerinden 
faydalandırılmıştır. Evde bakım hizmetinden faydalanan 
yurttaşlarımıza Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri 
Birimimizden aldığımız destek ile belirlenen periyotlarda 
ağız ve diş sağlığı taramaları yapıp gereken yönlendirme 
ve bilgilendirme hizmeti verilmiştir. Böylelikle istenmeyen 
sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçilmiştir.  Ayrıca 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimimizin 
hemşire hizmeti içerisinde tansiyon ölçümü, şeker ölçümü 
gibi hizmetleri sunulmuştur. 

Yapılan çalışmaların sağlık üzerinde olumlu etkisinin 
olmasından daha da önemlisi direkt olarak mortaliteye 
etki edebilecek seviyede sonucunun olmasıdır. Öyle 
vatandaşlar ile karşılaşılmaktadır ki son birkaç gündür yemek yiyememiş, bu imkana ulaşamamış ölümün 

kıyısında hayata tutunan kritik dönemdelerdir. Acilen 
sağlık önlemleri alınarak sürdürülebilir bir şekilde 
yaşamlarının devam etmesi konusunda Süleymanpaşa 
Belediyesi tarafından önlemler alınmıştır. Beslenmeden 
sonra en önemli sonuç hijyenin sağlanmasıdır. Özellikle 
son yaşanan pandemi sonucunda hijyen önlemlerinin 
önemi daha da belirgin hale gelmiştir.  Bakıma muhtaç 
insanların bağışıklık durumunun topluma göre daha 
kötü olduğu düşünüldüğünde COVID-19 döneminde bu 
vatandaşlarımıza bulaşmanın önlendiği düşünülmektedir. 
Evde bakım hizmeti götürülen vatandaşlarımızın 
hiçbirinde COVID-19’a bağlı pozitif vakaya rastlanmamıştır. 
Bu da riskli grupta yer alan vatandaşlarımız için projenin 
olumlu sonuçlarındandır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda; 
Amaç A2. Vatandaşlara, ilçeye ve toplumsal yapıya yönelik 
faydalı çalışmalarda bulunmak yer almaktadır. Bu amaçla 
ilgili olarak, performans göstergesi evde bakım hizmeti 
verilen kişi sayısı yıllık 750 kişi olarak belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmalar ile belirlenen performans göstergesinin 3 kat 
üzerine çıkılmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

ADET FİYAT TOPLAM 

MAAŞ 5 4.450 22.250,00 TL

AĞDA KAVONOZ 2 40 80,00 TL

AĞDA BEZİ 1 25 25,00 TL

AĞDA YAĞI 1 15 15,00 TL

AĞDA SPATULA 1 16 16,00 TL

ELDİVEN 15 16 240,00 TL

MASKE 12 7,6 91,20 TL

TEK KULLANIMLIK TULUM 20 4 80,00 TL

YÜZEY TEMİZLEME 50 3 150,00 TL

TEMİZİK BEZİ 30 5 150,00 TL

VİLEDA UCU 150 5 750,00 TL

VİLADA KOVASI 5 10 50,00 TL

VİLEDA SOPASI 10 5 50,00 TL

FIRÇA UCU 5 5 25,00 TL

JEL ÇİF 25 12 300,00 TL

HASTA SİLME BEZİ 60 12 720,00 TL

HASTA YIKAMA BONESİ 30 3,9 117,00 TL

SAÇ KESİM PENUARI 5 3 15,00 TL

HASTA YIKAMA LİFİ 40 2,5 100,00 TL

BONE 2 4,5 9,00 TL

24.737,00 TL

Ulaşım ve diğer hizmetler ile birlikte aylık 30.000 TL yıllık 
360.000 TL olan proje bütçesi tamamen Süleymanpaşa 
Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:

Süleymanpaşa Yeni Aşevinin kurulması ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi ilçe 
sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı grup içerisinde bulunan yaşlı, engelli, 
bakıma muhtaç, kimsesiz ve yoksul vatandaşlarımızın yetersiz beslenmelerinin 
önüne geçmek ve sağlıklı beslenmelerinin sağlanması projenin amacıdır.  

İlçemizde yaşayan kimsesiz bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve 3294 sayılı Kanun 
kapsamında bulunan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan 
yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, evinde yemek yapabilecek 
durumda olmayan, ayrıca huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızın, bulundukları sosyal çevreden ayrılmalarına gerek kalmadan 
evlerinde sıcak yemeklerini yiyebilmeleri önemli ve hayati bir ihtiyaçtır. 
Ancak bu ihtiyacın giderilmesinde normal süreçte birtakım yetersizlikler 
bulunmaktadır. Süleymanpaşa Yeni Aşevi projenin hedef kitlesinde yer alan 
vatandaşlarımız için bu eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir. 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ AŞEVİ

Proje Hedef Kitlesinde; 

• Dul, yetimleri bulunan ve çalışma yaşında çocuğu 
bulunmayan,

• Engelli olmaları nedeniyle yemek pişirebilecek 
durumda kimsesi bulunmayan,

• Yaşlı ve hasta olan,

• Eşi olmayan ve çalışma yaşında çocuğu bulunmayan,

• Konutunda mutfağı olmayan,

• Mutfağı sağlıksız durumda bulunan,

• Savaştan dolayı muhacir olarak ülkemize gelen sınır 
bölgelerinde kamplarda kalan ve evi olmayan,

• Afet ve pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri,

• Ramazan ayında bile bir lokma sıcak yemek 
bulamayan, vatandaşlarımız yer almaktadır. 

Fonksiyon genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar 
konsept olarak mutfak kısmı ve idari kısım ayrı olarak 
konumlandırılmış olup hijyenik ortamın oluşturulması 
amaçlanmıştır. Bu konseptteki mimari yapılarda ilk 
öncelik sağlıklı ve hijyenik ortamda üretimin yapılması 
ve bu üretim aşamasının denetim ve kontrolünün de 
herhangi bir engelle karşılaşmadan gıdanın pratik bir 
şekilde tüketiciye ulaştırılması önemlidir. Aşevi binasında 
bir bölüm hayır çarşısı olarak işlev kazandırılmıştır. Bu 
bölümde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları 
kıyafet ve eşyalara ulaşabilmektedir. Bu kıyafet ve eşyalar 
ise tamamen ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımız 
tarafından bağışlanmaktadır. 

Süleymanpaşa Yeni Aşevi 3 kattan oluşan yaklaşık 1.200 
metrekare alanda hizmet vermektedir. Aşevindeki katların 
alanları aşağıdaki gibidir. 

Bodrum yaklaşık, 435 m2; zemin yaklaşık, 419 m2; kat 
yaklaşık, 316 m2

PROJE SÜRECİ: 

Süleymanpaşa Yeni Aşevi projesi Süleymanpaşa ilçesinde 
kolay ulaşılabilir bir noktada, 100. Yıl Mahallesi’nde inşa 
edilmiştir. Son derece modern ve yüksek kapasiteli bir 
mutfağa sahip olan aşevi yaklaşık 1.200 metrekare alana 
sahip çelik ve prefabrik yapıda tercih edilmiştir. Bu tercihin 
nedeni hem projenin hızlı ilerlemesi hem de depreme 
karşı binanın ekstra dayanıklı olabilmesidir. Dışarıdan 
gelen herhangi bir vatandaşın işini daha pratik şekilde 
halledebilmesi ve istenildiği yere ulaşabilmesi adına 
zemin kata aş evi ve hayır çarsısı konumlandırılmıştır. Bu 

Sıcak yemek 
yardımımızdan 
faydalanan yatalak 

ve sürekli hastalarımızın 
mutfaklarına kadar ulaştırdığımız 
yemek, onların sadece bedenen 
beslenme değil aynı zamanda 
ruhsal olarak yanında olduğumuzu 
ifade etmiş onlara yalnız 
olmadıklarını, hatırlandıklarını 
göstererek ve kendileri çaresiz 
hissetmelerinin önüne geçmiştir.
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mahallerin girişi dışarıdan kolayca algılanabilmesi adına 
ana yola bakan ön cepheye konumlandırılmıştır.  Bunların 
gerekli olan mal kabul ve malzeme giriş çıkışlarının 
görüntü acısından karışıklık oluşturmaması ve gelen 
kamyonetin boşaltımı yaptıktan sonra manevra yapmadan 
ring seklinde yapının arkasından dolanıp alanı terk etmesi 
amaçlanmıştır. Ön cephede benmari sistemi ve kendi 
içinde lavabo ve WC’lerin bulunması ve kendi içinde 
yemekhanesinin bulunması ile aşevinde yemek yemeye 
gelen vatandaşların yapının başka alanlarına uğramadan 
yemeklerini yiyebilecekleri bir yemekhanesi de mevcuttur. 
Hayır çarsısının kendi içerisinde geniş bir depolama alanı 
ve ring alanına acılan bir geniş mal alım kapısı bırakılmıştır. 
Birim müdürlük çalışanlarının çalışma alanlarına erişimi 
arka cepheden geniş diğer tüm birimlere rahatça 
ulaşabilecek şekilde ortak holden girilmesi ve pratik 
kullanım amaçlanmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılmasına karar verilmiştir. 
Bu karar doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 
2015 yılında 2 gıda teknikeri,1 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 3 

bulaşıkçı, 7 kişilik yemek dağıtım personeli, 4 adet şoför 
ile 19 kişilik aşevi projesi ekibi kurulmuştur. Artan talepleri 
karşılamak için süreç içerisinde personel sayısı artmıştır. 
Kiralanan binalar yetersiz kaldığı için yeni hizmet binası da 
2020 yılı içerinde planmış ve inşa edilmiştir. 

Proje inşaat süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmuştur. 

• Temel

• Betonarme Taşıyıcı Sistem

• Kalıp ve İskele Yapımı

• Duvar İmalatı

• Tavan

• Döşeme Kaplama

• Merdiven 

• Prefabrik Yapı

• Kaplamalar

İnşaat aşamasından sonra ekipmanların temini ve 
yerleştirilmesi sağlanmıştır. Aşevinin tüm mimari çizim ve 
inşaat projelendirmesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 
kurumsal olarak gerçekleştirilmiştir. Süleymanpaşa 
Belediyesi Yeni Aşevi haftanın 7 günü hizmet vermeye 
devam etmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ:  

Projede rutin olarak günde 850 kişiye hizmet verilmektedir. 
Ülkemizin yaşadığı pandemi süresince 850 kişilik kapasite 
arttırılarak, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız dışarı çıkamadığı 
dönemde 1.860 kişiye ulaşarak ilçemizde yaşayan 
vatandaşların mağduriyetlerin önüne geçilmiştir. 

Sıcak yemek yardımımızdan faydalanan yatalak ve sürekli 
hastalarımızın mutfaklarına kadar ulaştırdığımız yemek, 
onların sadece bedenen beslenme değil aynı zamanda 
ruhsal olarak yanında olduğumuzu ifade etmiş onlara 
yalnız olmadıklarını, hatırlandıklarını göstererek ve 
kendileri çaresiz hissetmelerinin önüne geçmiştir. Bizleri 
bir yakınları gibi bekleyen vatandaşlarımıza projenin onları 
düşünen ve hatırlayan birilerinin olduğunu göstermesi, 
vatandaşlarımızın iyi hissetmelerin sağlayan bir getirisi de 
olmuştur. 

Beslenme, açlık duygusunu bastırmak veya canın çektiği 
şeyleri yemek ya da içmek değildir. Beslenme; insanın 
büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 
yaşaması için gerekli olan ögeleri alıp vücudunda 
kullanmasıdır. İnsan vücudunun büyüme ve gelişmesini 

sağlayabilmesi, dokuların yenilenmesi ve yaşamsal 
aktivitelerini sürdürülebilmesi için gerekli olan besin 
ögelerini karşılayabilecek şekilde beslenmeye “yeterli ve 
dengeli beslenme” denir. Besin maddelerinin vücudun 
gereksinmesi düzeyinde alınamadığında yeterli enerji 
oluşmadığından ve vücut dokuları yapılamadığından 
“yetersiz beslenme” durumu oluşur. Birey yeterli miktarda 
besin almasına karşın bazı besin ögelerinin vücudun 
gereksinim düzeyinden fazla, bazı besin ögelerinin ise 
vücudun gereksinim düzeyinden az alınması durumu 
“dengesiz belenme” olarak ifade edilir. Tüm dünyada 
ve ülkemizde olduğu gibi Süleymanpaşa ilçesinde de 
yetersiz ve/veya dengesiz beslenen vatandaşlarımız 
olduğu gibi bazı vatandaşlarımızın bu olumsuz süreci 
tersine çevirecek yeterlilikleri de bulunmamaktadır. 
Süleymanpaşa Belediyesi yapmış olduğu Yeni Aşevi 
sayesinde 1.860 kişiye kadar yemek-yiyecek yardımında 
bulunmaktadır. İlçenin nüfusunun 200.000 olduğu göz 
önüne alındığında neredeyse her 200 kişiden birine 
aşevi hizmet götürmektedir. Süleymanpaşa gelişmişlik 
açısından ülke ortalaması üzerinde olsa da Roman 
vatandaşlarımız, farklı şehirlerden gelenler ve Suriyeli 
göçmenler düşünüldüğünde hizmet götürme konusunda 
rakam artmaktadır. 

Yeterli ve dengeli beslenmenin toplum sağlığı üzerinde 
olumlu etkisi vardır. İnsan vücudu çalışmak için enerjiye 
ihtiyaç duyar ve bu enerjinin sağlanması için yeterli ve 
dengeli beslenmek gerekmektedir. Beslenme; vücutta 
yeni dokuların yapılması, eskiyen hücrelerin onarımı, 
hastalıklara karşı vücut direncinin sağlanması, kısaca 
büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamın devamı için 
vücut için elzemdir (Demircioğlu ve Yabancı, 2003).

Süleymanpaşa Belediyesi olarak hem toplum hem de 
bilimsel gerçekler açısından konunun önemi fark edilmiş 

ve ilçede beslenme konusunda yoksunluk yaşayan hiçbir 
vatandaşımızın kalmamasına özen gösterilmektedir. 
Bugüne kadar olan süreçte ihtiyaç sahibi olan tüm 
vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti onları rencide 
etmeden gönül köprüsü kurarak ulaştırılmıştır. Yemeklerin 
bir Belediyeden değil de sanki bir komşularından, aileden 
birinden geldiği hissiyatının verilmesine özen gösterilmeye 
devam edilmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ 
YERİ:

Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’ndaki 
strateji geliştirmeye yönelik amaçlar, hedefler, faaliyetler ve 
projeler başlığı altında;

Amaç A2. Vatandaşlara, ilçeye ve toplumsal yapıya yönelik 
faydalı çalışmalarda bulunmak.

Hedef H2.3. İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunmak, gerekli yardımları etkin şekilde 
yürütmek ifadeleri yer almakta ve Süleymanpaşa Belediyesi 
Yeni Aşevi Projesi bu stratejiye hizmet etmektedir. 

PG 2.3.17. Sıcak yemek dağıtımından faydalanan kişi 
sayısı 2020 yılında 1.000 kişi 2024 yılında 1.500 kişi olarak 
hedeflenmiştir. Ancak COVID-19 sürecinin de etkisiyle 
2024 hedefine henüz 2020 yılında ulaşılmıştır. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:

Süleymanpaşa Belediyesi Yeni Aşevi inşaat yatırımı 
1.200.000 TL’dir. Yaklaşık 300.000 TL ekipman temini ile 
sabit yatırım gideri yaklaşık 1.500.000 TL’dir. İdari gider 
olarak aylık malzeme 51.664 TL, personel gideri 95.149 
TL ve araç yakıt değeri 15.000 TL’dir. Projenin tüm sabit ve 
değişken giderleri Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 
karşılanmaktadır.
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PROJENİN AMACI:
Pandemi döneminde vatandaşlarımızın “Evde Kal” sürecine destek olmak,  temel 
amacı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’deki düşük kitap okuma oranı ile 
mücadele  etmek yan amaçlar arasında  yer  almaktadır.  Türkiye’de  kişi  başına  8,4  
kitap  düştüğü,  Türkiye  İstatistik  Kurumu  verilerine  göre  ise  kitap  okumanın  
Türk insanının ihtiyaç listesinde  235. sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Kitap basım 
oranı artmakta fakat kitap okuma oranı giderek  düşmektedir. Yeni  nesilde  bunun  
en  büyük  nedenlerinden  biri  internet  kullanım oranının fazlasıyla yüksek 
olmasıdır. 

Veri ortamları incelendiğinde  günde  kitap  okumak  için  sadece  1  dakika  ayırdığımız 
fakat buna karşın günde 2 saat 46 dakikamızı sosyal medya üzerinde geçirdiğimizi  
bunun  yanı  sıra  günde  3 saat 9 dakikamızı televizyon başında  geçirdiğimiz ve 
son olarak  da  1 saat 15 dakikamızı  müzik dinleyerek geçirdiğimiz tespit edilmiştir. 
Kitap okumak konusunda 180 ülke arasında 150. sırada yer almaktayız. Bu oranın 
ciddi manada düşük olması gelecek için olumsuz tohumlar ekmektedir. 

ÜRGÜP BELEDİYESİ     
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ÜRGÜP BELEDİYESİ GEZİCİ KÜTÜPHANE ARACI

Dolayısıyla geçmişte güzel göz gibi kıymetli değerlerin 
başlattığı girişimci ruhla yeniden   modern   manada   
gezici   kütüphane   ile   çalışmalar   projenin gerekçesini 
oluşturur.

PROJE SÜRECİ: 
29.03.2020 – Proje halen devam etmektedir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE 
ETKİLERİ: 
Pandemi döneminde evinde  kalan  hemşehrilerimizin 
moral ve motivasyonunun  artırılmasına katkıda 
bulunmuştur.

SAĞLIK  GELİŞİM  PLANI /  STRATEJİK  PLANDAKİ  
YERİ:  
Örnek  bir  modern  ve sağlıklı  şehir  oluşturma  adına, 
hemşehrilerimizin zaman  geçirmekten mutluluk 
duyacağı Gezici Kitap Servisi  ile kentimizde temiz ve 
güvenli bir  steril  sosyal  merkez  oluşturulmuştur. Gezi  
Kütüphanemiz ile esenlik ve mutluluğu destekleyen 
stresi azaltan ve toplumların dirençlerini artıran faktör 
ve koşullar oluşturulmuştur. İnsanların günlük yaşamına  
yansıyan  sağlıklı bir ortam halk sağlığı  hizmeti politikasını  
da  destekler  niteliktedir. Dolayısıyla sağlıklı ortamlar 
sağlıklı toplumları doğuracaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 
Ürgüp Belediyesi – 8.384.09 TL 

Örnek  bir  modern  ve 
sağlıklı  şehir  oluşturma  
adına, hemşehrilerimizin 

zaman  geçirmekten mutluluk 
duyacağı Gezici Kitap Servisi  
ile kentimizde temiz ve güvenli 
bir  steril  sosyal  merkez  
oluşturulmuştur. 
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