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SAĞLIKLI ŞEHİRLER

Birliğimiz tarafından başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek
ve diğer üyelerimiz ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2021 yılında Sağlıklı
Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasını 12. kez düzenlendik. Dört farklı kategoride
Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre Kategorilerde 32 üye belediyemizden 84 proje başvurusu yapıldı. 17 Kasım 2021
tarihinde Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 36. Olağan Meclis
Toplantımızda 22 projeye ödülleri takdim edildi.
Yarışmamızı Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Yaşam, Sosyal Sorumluluk ve Şehir Planlaması, kategorileri olmak üzere toplam 4 farklı kategoride düzenliyoruz. Tüm
üye belediyelerimize açık olan yarışmamızda değerlendirmeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir merkez ilçe belediyeleri, büyükşehir diğer 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. Dereceye girsin ya da
girmesin yarışmaya başvuran her proje, sağlıklı kent olma yolunda sarf edilen
çabanın göstergesi olması açısından bizim için değerlidir.
Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm projeleri bir kitapta topladık. Sizler için eminim ki yol gösterici olacaktır. Zorlu bir değerlendirmenin ardından
yarışma sonuçlarını belirleyen jürimize emekleri ve Birlik faaliyetlerine verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında daha güzel organizasyonlarda, daha
yüksek katılımlı projelerde buluşmak dileğiyle…
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Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi
Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre)
gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma
jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan
Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar’dan oluştu.
Jüri, Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Sorumluluk kategorisinden 7, Şehir Planlama
kategorisinden 2, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 5 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 6 projeyi;
Büyükşehir Merkez İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 13, Şehir
Planlama kategorisinden 6, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 8 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden
5 projeyi;
Büyükşehir Merkez Olmayan İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden
7, Şehir Planlama kategorisinden 4, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 4 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 6 projeyi;
İl Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 1, Şehir Planlama kategorisinden
1, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 1 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 2 projeyi;
İl İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 3, Şehir Planlama kategorisinden 1 ve Sağlıklı Yaşam kategorisinden 2 olmak üzere toplam 84 projeyi değerlendirdi.
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan belediyeler;

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

ÖNSÖZ
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği,
bu yıl (2021) 12. düzenlediği
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında ödül alan
belediyeleri kısa bir süre önce
açıklamış bulunuyor. Belediyelerin içinde yer aldıkları
kategoriler ve belediyelerin
adları kadar, yarışmada ödül
alan uygulama projelerinin
konuları, belediyelerimizin yerel hizmetlere yaklaşımlarının
ve Türkiye’de ve dünyada
bu alandaki gelişmelerin ne
denli ayırdında olduklarını
bize açıkça göstermektedir.
Yarışma konuları, her zaman
olduğu gibi “Sağlıklı Çevre”,
“Sağlıklı Şehir Planlaması”
“Sağlıklı Yaşam” ve “Sosyal
Sorumluluk” olmak üzere 4
farklı alanda yapılan uygulama çalışmaları üzerinde
yoğunlaşmıştır. 2021 Sağlıklı
Şehirler En iyi Uygulama
Ödüllerini alan belediyelerin çalışmalarına bu yönden
kısaca göz atmakta yarar
vardır.
Beş kümeye ayrılan belediyeler arasında ilk kümede
Büyükşehir belediyeleri yer
almaktadır. Bu küme içinde
olup da yarışmaya katılan
İzmir ve Denizli Büyükşehir
Belediyeleri, Sağlıklı Çevre
dalında jüri özel ödülüne
layık görülmüşlerdir. İlkinin
uygulama projesinin konusu
“Peynircioğlu Deresi
Ekolojik Koridor Projesi”, ikincisinin projesinin konusu da,
“İklim Hareketi İçin Değişime
Güç Ver” dir. Şehir Planlaması dalında da, yine İzmir
Büyükşehir Belediyesi, “Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya
Geçidi Düzenleme Projesiyle
ödül almıştır. Sağlıklı Yaşam
dalındaki ödülleri de Muğla
Büyükşehir Belediyesi ile yine
İzmir Büyükşehir Belediyesi almıştır. İlkinin proje başlığı
“Yerel Tohum Merkezi”, ikincisininse, “Toplum Sağlığında Uzaktan Çoklu Eğitim”
dir. Büyükşehir Belediyeleri
için öngörülen ödüllerden
son kategoride, yani Sosyal Sorumluluk kategorisinde
yer alan iki ödül de, Kocaeli
ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. Kocaeli,
“Ben de Varım” adlı projesiyle, İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi ise “Psikolojik Destek
Hizmetleri” konulu uygulama
projesiyle ödül almışlardır.
Her zaman olduğu gibi,
büyükşehirler bünyesindeki
merkez ilçe belediyeleri de
yarışmaya katılmakta çekingen
davranmamışlardır.
Bunlardan Sağlıklı Çevre
dalında ödül kazanan üç
belediye, Kadıköy, Karşıyaka ve Odunpazarı Belediyeleridir. Kadıköy’ün projesinin
adı “Atıksız Yaşam Dükkanı”,
Karşıyaka’nınki “Sıfır Karbon
Noktası”, Odunpazarı’nınki ise
“Arı Köy” dür.
Şehir Planlaması dalındaysa,
Karşıyaka Belediyesi “Sokak
senin”, Serdivan Belediyesi ise”
Serdivan Afet ve Acil Durum
Planı Mobil Aplikasyonu (Uygulaması) başlıklı uygulama
projeleriyle ödül kazandılar.
Sağlıklı Yaşam dalındaysa
Çankaya Belediyesi “Sağlıklı
Gelecek Çocuklarla Gelecek”,
Pamukkale Belediyesi de,
“Karasinekle
Mücadelede
Çevreci Yaklaşım” konulu uygulama projesiyle ödül kazamaya değer bulunmuşlardır.
Son olarak, bu belediyeler
arasında, Sosyal Sorumluluk
dalından ödül almaya layık
bulunan Nilüfer Belediyesi’nin
proje konusu “Nilüfer Sosyal
Girişimcilik Merkezi”, Çankaya
Belediyesi’ninki ise Tohumum
Askıda” başlığını taşımaktadır.
Büyükşehir
belediyelerinin
sınırları içindeki öteki belediyeler arasında Sağlıklı Çevre
dalında ödüle değer bulunan
uygulama Gebze Belediyesine ait. Uygulama projesinin
adı şöyle: “Pazar Atıkları Toprağa Can, Ekonomiye Destek
Oluyor”. Şehir Planlaması
alanında ödül kazanan belediye ise Pendik Belediyesi.
Proje konusu “Pendik Bisiklet
Yolları”,
Sağlıklı Yaşam dalında ödüle
değer bulunan proje Akçadağ
Belediyesine ait. Proje adı
şöyle: “Doğa Rotalarının Turizme Kazandırılması”
Bu kategorideki belediyeler
arasında, Sosyal Sorumluluk
dalındaki ödülleriyse, Gebze
ve İnegöl Belediyeleri kazandı.
İlkinin proje başlığı“Atlı Eğitim
Merkezi Engelli Bireylere Atlı

Terapi Projesi”. İnegöl Belediyesi’nin uygulama projesinin
adıysa, “Baykoca Engelsiz
tamir Atölyesi”.
Türkiye
Sağlıklı
Kentler
Birliği’nin En iyi Uygulama
Ödülleri Yarışmasına illerdeki
ilçe belediyeleri de katılabilmektedir. Bunlar arasında, bu yıl Ürgüp Belediyesi,
Sosyal Sorumluluk dalında,
“Bağlardan Kopan Jelibon
Köftür” başlıklı bir uygulama
projesiyle ödül kazanmıştır.
Her yıl giderek artan sayıda
belediyenin bu yarışmalara
katılması, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri olabildiği
ölçüde yakından izleyerek
Sağlıklı Çevre, Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Sorumluluk alanlarında
çalışmalar yapmaları sevindiricidir. 15 yıla yakın bir süreden beri, Seçici Kurul’da yer
alan değerli meslektaşlarımın
ricası
üzerine
yürütmekte olduğum Jüri Başkanlığı
görevi şahsen benim açımdan da çok öğretici olmuştur.
Yarışma Yönetmeliği’nde yer
alan bilimsel ölçütleri titizlikle
ve haksever bir anlayışla uygulayarak sonuca varmakta olan Seçici Kurulumuzda
bu yıl yer alan Sayın Prof.
Dr. Handan Türkoğlu, Prof.
Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül
Sayan Atanur, Prof. Dr. İnci
Parlaktuna, Doç. Dr. Emel İrgil, ve Murat Ar uygulama
projelerini Yönetmelik’te yer
alan ölçütlerin ışığı altında
dikkatle inceleyerek gerekli elemeleri yapmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her
zaman olduğu gibi, sayıları
giderek artan başvuruları,
teknisyen arkadaşlarıyla birlikte bir ön elemeye konu
yaparak Seçici Kurulumuzun
çalışmalarını
kolaylaştıran
Mustafa Sevim’e de ne denli teşekkür etsem azdır. Ödül
kazananları kutluyor, Sağlıklı
Kentler Birliği’nin örnek oluşturan bu etkinliğinin daha
uzun yılar sürmesini diliyorum. Yerel demokrasinin
ülkemizde gerçek anlamda yerleşip gelişmesinde,
seçilmiş ya da atanmış belediye çalışanlarının bu tür etkinliklerinin belirleyici olacağına inanıyorum.
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ÖDÜL TÖRENİ

17 EKİM 2020 / MURATPAŞA-ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

Sinan ALPER

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Etüd ve Projeler Daire Başkanı
Sağlıklı Çevre Kategori Ödülü

Buket KALLEM

Şirin ELTİMUR –
Ahsen TÜFEKÇİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı
Şehir Planlaması Kategori Ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili
Sosyal Sorumluluk Kategori Ödülü

Osman ZOLAN

Orhan Sertaç DÖLEK

Yavuz SALTIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Sosyal Sorumluluk Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Şerdil Dara ODABAŞI
Kadıköy Belediye Başkanı
Sağlıklı Çevre Kategori Ödülü

Alper TAŞDELEN

Yaşar ÇAKMAK

Muğla Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanı
Sağlıklı Yaşam Kategori Ödülü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Sağlıklı Çevre Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

BÜYÜKŞEHİR MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı
Sağlıklı Yaşam Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Çankaya Belediye Başkanı
Sağlıklı Yaşam Kategori Ödülü

Cemil TUGAY

Karşıyaka Belediye Başkanı
Sağlıklı Çevre Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Yusuf ALEMDAR

Serdivan Belediye Başkanı
Şehir Planlaması Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Alper TAŞDELEN
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Çankaya Belediye Başkanı
Sosyal Sorumluluk Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü
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Cemil TUGAY

Karşıyaka Belediye Başkanı
Şehir Planlaması Kategori Ödülü

Turgay ERDEM

Nilüfer Belediye Başkanı
Sosyal Sorumluluk Kategori Ödülü

Cahide TETİK

Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi
Sağlıklı Çevre Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Avni ÖRKİ

Pamukkale Belediye Başkanı
Sağlıklı Yaşam Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü
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BÜYÜKŞEHİR DİĞER İLÇE BELEDİYELERİ

Sedat ÇELİK

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı
Sosyal Sorumluluk Kategori Ödülü

Sedat ÇELİK

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı
Sağlıklı Çevre Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Öznur CANAYAKIN

Pendik Belediyesi Meclis Üyesi
Şehir Planlaması Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü
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İL - İLÇE BELEDİYELERİ

Mehmet AKTÜRK

Ürgüp Belediye Başkanı
Sosyal Sorumluluk Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Eyüp IŞIK

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı
Sağlıklı Yaşam Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü

Zeynep KAÇAR

İnegöl Belediyesi
SKB Proje Koordinatörü
Sosyal Sorumluluk Kategorisi /
Jüri Özel Ödülü
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SAĞLIKLI ÇEVRE
Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi
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PROJENİN AMACI:
“Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor” projesi Avrupa Birliği Horizon 2020 “Doğa Esaslı
Projeler(Urban Green Up” projesi kapsamında Karşıyaka Mavişehir bölgesinde Peynircioğlu Deresinin Halkpark ile deniz arasında
kalan 40.000 m²’lik bölgeyi kapsamaktadır.
Projede “Doğa Esaslı Çözümler” kullanılarak
“Kesintisiz Ekolojik Koridor” oluşturulmuştur.
Projedeki uygulamalar ile:Karbon salımını
azaltmak, ısı adası etkisini azaltmak, biyolojik çeşitliliği arttırmak, geçirimli yüzeyler
yaratarak yüzey sularının yeraltı sularına
karışmasını sağlamak, geçirimsiz dere yüzeylerinin geçirimli hale getirilmesini sağlamak, halkın dere ile olan ilişkisini arttırmak,
halkın kullanabileceği yeni yeşil alanlar yaratmak, derenin deniz ile olan bağlantısını
güçlendirmek ve derenin taşkın riskini azaltmak hedeflenmektedir.
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PROJE ORTAKLARI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Avrupa Birliği
Ege Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Demir Enerji
PROJE SÜRECİ:
Projede kapsamında: Geçirimli Beton Uygulaması (2 km. Yaya Yolu - 500 m. Koşu
Yolu - 1 km. Bisiklet Yolu), Polinatör (Böcek)
Evi Uygulaması (10 adet), Ağaç Dikilmesi ve
Karbon Tutucu Bitki Uygulaması (1100 adet
ağaç ve 250.000 adet çalı ve yer örtücü
bitki), Dere Beton Yüzeylerinde “Eğimli Yeşillenebilir Geçirimli Yüzey Uygulaması”(2500
m²), Yeşil Kaldirim Uygulamasi(7200 m²),
Yeşil Çit Uygulamasi (yaklaşık 1.6 km.), Meyve Duvari Uygulamasi(100 m²) yapılmıştır.
Tüm bunlara ek olarak çocuk oyun alanları,

www.skb.gov.tr
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etkinlik alanları ve spor alanları yapılmıştır.
Projenin proje tasarım ve yapım süreci, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Etüd ve Projeler
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Projenin
yapımı 2020 yılında tamamlanmıştır. 2023 Haziran ayına kadar ölçüm/izleme çalışmaları yapılacaktır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ:
Proje alanında mevcutta
388 adet ağaç varken, ek
olarak olarak 1150 adet ağaç
dikilmiş, mevcutta 14250 m²
yeşil alan varken, 26.500 m²
yeşil alan oluşturulmuş, mevcutta 20.350 m² geçirimsiz
ve sert yüzey varken, 14.500
m² geçirimli ve sert yüzey
oluşturulmuştur.
Projenin
akademisyenler tarafından
yapılacak ölçüm/izleme çalışmaları 2023 Haziran ayına
kadar devam edecektir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Proje, hem çevresel hem de
sosyo-ekonomik açıdan çeşitli alanlarda örnek teşkil
etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca proje, kentsel alanlarda
yaşam kalitesini artırarak,
çevrenin korunmasının vatandaşlar arasında önemi
konusunda farkındalık yaratmayı, uluslararası düzeyde Avrupalı şirketler için yeni
pazar fırsatları yaratmayı ve
örnek oluşturup uygulanan
çözümlerin tüm İzmir ve Türkiye’de yaygınlaştırılacağı bir
proje olmayı hedeflenmektedir.
Ayrıca proje kapsamında dikilen 1100 ağaç ve 250.000
adet çalı ile hem daha yeşil
bir çevre yaratılmış hem de
havadaki karbon tutumu art-
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tırılarak hava kirliliği azaltılmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI/STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
2020-2024 yılı Stratejik Planı’nda “Doğa” başlığı altında
sağlıklı çevre ve kent şu şekilde tanımlanmıştır: “Proje,
hem çevresel hem de sosyo-ekonomik açıdan çeşitli
alanlarda örnek teşkil etmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca proje kentsel alanlarda yaşam
kalitesini artırarak, çevrenin
korunmasının
vatandaşlar
arasında önemi konusunda farkındalık ve uluslararası düzeyde Avrupalı şirketler
için yeni pazar fırsatları yaratarak örnek oluşturup uygulanan çözümlerin yaygınlaştırılacağı öngörülmektedir.”
Ayrıca Proje, Stratejik Planda
“Yeşil Altyapı Stratejisi” kapsamında, Faaliyet ve Projeler
kısmında “Yeşil Alan Düzenlemeleri Yapılması” başlığı altında uygulanmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje bütçesi 11.349.000
TL’dır. Bu bedelin yaklaşık
%36’sı Avrupa Birliği hibesinden, geri kalan % 64 lük kısmı
belediye bütçesinden karşılanmıştır.

www.skb.gov.tr

Karbon salımını
azaltmak, ısı adası
etkisini azaltmak,
biyolojik çeşitliliği
arttırmak, geçirimli
yüzeyler
yaratarak yüzey
sularının yeraltı
sularına karışmasını
sağlamak,
geçirimsiz dere
yüzeylerinin
geçirimli hale
getirilmesini
sağlamak, halkın
dere ile olan
ilişkisini arttırmak,
halkın
kullanabileceği yeni
yeşil alanlar
yaratmak, derenin
deniz ile olan
bağlantısını
güçlendirmek ve
derenin taşkın riskini
azaltmak
hedeflenmektedir.
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SAĞLIKLI ÇEVRE
Atıksız Yaşam Dükkanı
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PROJENİN AMACI:
Günümüz tüketim alışkanlıkları, al-kullan-at
sistemi ile dünya kaynaklarımız hızla tükenirken başta büyükşehirler olmak üzere kentlerde atık sorunu giderek büyüyerek dikkat çekmektedir.
Dünya
kaynaklarının
sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi, doğal hayatın korunması ve
kentlerdeki atık miktarının azaltımı için tüketim alışkanlıklarının, günlük yaşam rutinlerimizin değişmesi gerekmektedir.
Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi Mobil, Sokak, Dükkan ve
Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltımı Projeleri
ile; atıksız - sıfır çöp yaşamın, sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğu, dünyadaki
ayak izimizi azaltarak kentte daha ekolojik bir
yaşamın nasıl inşa edebileceğinin aktarılması
hedeflenmektedir.
Dünyada son on yılı aşkın süredir gelişmekte
olan Atıksız Yaşam Hareketi; Reddet, Azalt,
Yeniden Kullan, Ayrıştır, Dönüştür şeklinde beş basit bireysel uygulama adımından
oluşmaktadır. Gerçekten ihtiyaç duyulmayan
şeylerin tüketimi bırakıldığında, paketli gıda
alınmadığında, satın alma işlemleri mevcut
kavanoz, kap veya bez torbalarında yapıldığında, yemekler evde hazırlandığında, kimyasal deterjanlar yerine doğal malzemeler kullanıldığında, mutfak atıkları kompostlaştırılıp,
dönüşebilen atıklar geri dönüştürüldüğünde
Atıksız Yaşam Hareketi gerçekleşmektedir.
Kadıköy Atıksız Yaşam Hareketi projelerinden
biri olarak tek kullanımlık kullan-at ürünlerin
yerine uzun ömürlü, döngüsel ekonomiyi destekleyen; sürdürülebilir, temiz içerikli, sağlıklı,
ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan; tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan ‘Atıksız
Yaşam Dükkanı’, 5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü’nde, Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı’nda atıksız alışverişin, ekolojik, daha sağlıklı
yaşamın mümkün olduğunu göstermek amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olarak hayata geçirilmiştir.
Dükkan’da; gıdadan, temizliğe, günlük yaşama kadar birçok grupta mevcut tüketim
alışkanlıklarına alternatif başta kadın girişimi
ürünleri olmak üzere ekolojik, yerel, temiz içerikli, kooperatif ürünlerine ambalajsız ya da
yeniden kullanıma uygun geri dönüştürülebi-
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lir ambalajlarda erişim imkanı sunmakta olup,
aylık atölyelerle atıksız ve ekolojik yaşamla
ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak;
doğal kaynakların etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevre ve insan sağlığının korunması, çöp miktarının azaltılarak
israfın önlenmesi, ziyaretçilerde farkındalığın
artırılması ve tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Atıksız Yaşam Dükkanı Belediye bünyesindeki
müdürlüklerin ortak katılımlarıyla projelendirilmiş ve Belediye iktisadi işletmesi KASDAŞ
(Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Temizlik Otopark Hizmetleri İnşaat San.A.Ş.) tarafından
işletimi devam etmektedir.
Proje hazırlık sürecinde kooperatiflerden, sivil toplum kuruluşları, Ziraat Odası, İlçe Tarım
Müdürlüğü atıksız ürün üreticileri ve satış girişimcileri ile atıksız yaşamı benimsemiş, günlük
yaşamında deneyimleyen bireylerden destek
alınmış olup bilgi ve deneyim paylaşımı devam etmektedir.
Atıksız Yaşam Dükkanı’nda satışa sunulan
ürünlerin ekolojik, temiz içerikli, sağlıklı ve yerel
olmasına özen gösterilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, sorumlu tüketim ve üretim hedefiyle Dükkan ‘da çoğunlukla ülkemizin farklı
şehirlerinden o bölgeye özel, o bölgeyi tanıtan ekolojik, yerel tohumdan elde edilmiş, doğal yöntemlerle işlenmiş, üretilmiş kooperatif
veya kadın emeği ürünlerine yer verilmektedir.
Bu kapsamda Dükkan’ın işletimi, devamlılığı
konusunda ürünleri ile destek olan 8 ‘i kadın
girişimci 15 üretici ve çoğu kadın olmak üzere
12 kooperatif ile iş birliği bulunmakta olup her
geçen gün sayısı artmaktadır.
PROJE SÜRECİ:
İlçemizdeki atık yönetim çalışmaları verilerine
ve sonuçlarına baktığımızda piyasaya sürülen her ambalajın geri dönüşmediğini, birçok
ürünün belli sayıda geri dönüştürülebildiğini
ve hala birçok ambalajın çöp olduğunu, 2019
yılında Pasifik Okyanusu’nda atıklardan bir
kıta oluşumunu gözlemledik. Bunun yanı sıra
üretilen çoğu ürün içeriğinin temiz, üretim
aşamalarının çevre ve insan sağlığına duyarlı
olmadığını biliyoruz.
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Atıksız Yaşam Hareketi kapsamında dünya
kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak
için öncelikli hedefimiz atığımızı azaltmak ve
bunu en baştan yapabilmek. Alacağımız, kullanacağımız bir ürünün hikayesine bakmak,
ekolojik üretim sürecinden geçmiş, çevre ve
insan sağlığına saygılı, ömrünü tamamladığında doğada çözülebilen ya da geri dönüşüme uygun ürünler seçmek, bu farkındalığı,
bilinci yayabilmek atığımızı en baştan azaltabilmeyi, doğaya saygılı bir yaşamı sunmaktadır.
Bu düşünceden hareketle dünyada örnekleri olan sıfır atık dükkan konseptini geliştirerek
yerel yönetim çalışması altında hayata geçirebilmek adına kooperatifler, sivil toplum
kuruluşları, Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, atıksız ürün üretici ve satış girişimcileri ile
atıksız yaşamı benimsemiş, günlük yaşamında deneyimleyen bireylerle ortak çalışmalar
yapılarak; atıksız alışverişin mümkün olduğunu, günlük yaşamda tercihlerimizle atık ayak
izimizi azaltabileceğimizi gösteren fiziksel bir
örnek oluşturan Atıksız Yaşam Dükkanı 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hayata geçirilmiştir.
Dükkan’daki ürünlerin ekolojik, yerel, kooperatif veya kadın girişimi ürünü olmasına önem
verilerek üreticiyi destekleyen ve eşitliği gözeten ekonomik bir yaklaşım amaçlanmaktadır.
Gıda ürünleri yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde üretilmiş doğal yöntemlerle işlenmiş
olarak tedarik edilirken, sürdürülebilir üretim
ve tüketim hedeflenmektedir.
Dükkan’da “Günlük Yaşam”, “Gıda”, “Temizlik” ,
“Mutfak”, “Kişisel Bakım ve Sağlık” kategorilerinde günlük tüketim alışkanlıklarına alternatif çok kullanımlık, yerel ve doğal ham maddeden atıksız ve ekolojik ürünler sunulmakta
olup, aylık atölye programları ile üreticilerle
Dükkan’da buluşmalar gerçekleştirilerek ekolojik ve atıksız yaşam ile ilgili ziyaretçilerle bilgi
ve deneyim paylaşımı sağlanması hedeflenmektedir.
Ürünler ambalajsız olarak ya da yeniden kullanıma uygun, geri dönüştürülebilir amba-
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lajlarda tüketiciye sunulmakta olup tüketici
kendi ambalajı ile ya da Dükkan’dan temin
edebileceği çok kullanımlık ambalajlarla (bez
kese, cam kavanoz ya da ürüne yönelik ambalajlarla) dara – dolum – tartım adımlarını
izleyerek ürün alımı yapabilmektedir.
Doğal ham maddelerden elde edilmiş, içeriğinde koruyucu ve zararlı maddelerin bulunmadığı çok kullanımlık geri dönüştürülebilir ve
tekrar doldurularak kullanılabilir ambalajlarda temizlik ürünleri alternatifi sunularak su
kaynakları ve insan sağlığının korunması hedeflenmektedir.
Yapılan alışverişler sonrasında BPA içeren ve
geri döşümü bulunmayan fiş ya da faturanın
çöp olması ve insan sağlına olumsuz etkileri
nedeniyle e-fatura sistemi kullanılmaktadır.
Ürünler, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar
minimum atık ayak izi oluşmasına dikkat edilmektedir.
Doldurulabilir matara fikrinin yaygınlaştırılması ve temiz suya ulaşım hakkı için Dükkan’da su arıtma sistemi bulunmaktadır. Ziyaretçiler matarasıyla gelerek ücretsiz içme
suyu temin edebilmektedirler.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Atıksız Yaşam Dükkanı ile günlük yaşamdan,
gıdaya, temizlikten, kişisel bakım ve sağlığa
kadar birçok çeşitte atıksız ve ekolojik ürün alternatifi ile ziyaretçiler ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Ekolojik ve atıksız yaşamı tercih eden tüketiciler için güvenilir, ekonomik ve en önemlisi
yereli destekleyen ürünlere kolay erişim sağlayan Dükkan’a ilgi günden güne artmaktadır. Artan çevre kirliliği ve buna bağlı sağlık
sorunları nedeniyle tüketiciler daha doğal,
kimyasaldan uzak, zehirsiz ürünler aramakta
ve talep etmektedir. Ekolojik ürün üreticileri
ve yerelde doğal ürün üreten küçük üreticiler,
kadınlar ve çiftçiler tarafından kurulan kooperatiflerde tüketiciye ulaşmaya çalışmakta ürünlerinin satışı için pazar arayışındalar.
Dükkan projesi hem atıksız yaşama özendirme, farkındalık sağlarken hem de doğal ürün
talep eden tüketici ve üreticiyi aracısız olarak
daha ekonomik koşullarda yerel yönetime
ait bir alanda buluşturan bir örnek sunuyor.
Dükkan’da her gün yeni bir üreticinin ürünü
yer alıyor her gün ürün çeşitliliği artarak daha
fazla ihtiyaca atıksız alternatif sunuluyor.
Tüketim devam ettikçe ve tüketici ekolojik ve
yerel ürün alternatiflerine uygun fiyata erişebilip bu ürünleri tercih ettikçe, üreticilerde
ürün üretiminde daha çevreci uygulamaları
ve hammadde seçimine dikkat etmekte, zehirsiz gıda üretimine yönelmekteler, ayrıca
yerel üretici ekonomik olarak desteklenirken,
tüketim ve üretim sonrası çevreye verilen zarar en aza indirilmektedir.
Atıksız Yaşam Dükkanı açılışından bu yana
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vatandaşın dikkatini çekmiş ve birçok farklı
yerel yönetimde, özel işletmelerde bu konseptin yaygınlaşması talep edilmektedir bununla beraber atıksız yaşama özendirme
konusunda alternatifler sunan fiziksel bir
dükkanın olması ziyaretçilerde günlük tüketim
alışkanlıklarına yönelik farkındalık geliştirerek
olumlu etki sağlamaktadır.
PROJENİN
SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Atıksız Yaşam Dükkanı ziyaretçilerine büyüyen atık ve çevre sorununa karşı daha temiz
bir çevre, ekolojik yaşam, sürdürülebilir ekonomi, sağlıklı ve temiz gıdaya erişim imkanı
sağlamaktadır.
Dükkan’da; gıdadan, temizliğe, günlük yaşama kadar birçok grupta mevcut tüketim
alışkanlıklarına alternatif başta ekolojik, yerel, temiz içerikli, kooperatif ürünlerine ambalajsız ya da yeniden kullanıma uygun geri
dönüştürülebilir ambalajlarda erişim imkanı
sunulmaktadır. Ürünler üreticiden tüketiciye
ulaşana kadar minimum atık ayak izi oluşmasına dikkat edilmektedir.
Kentte yaşayan bireyler için ekolojik, güvenilir
gıda ve temel gereksinimlerine yerel yönetim
çatısı altında ekonomik erişim noktası sunarken aynı zamanda üreticiyi destekleyen ve
eşitliği gözeten ekonomik bir yaklaşım amaçlanmakta olup yerel kalkınmaya destek sağlamaktadır.
Atıksız Yaşam Dükkanı’nda atıksız ve ekolojik
yaşamla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımının
sağlanacağı aylık atölyeler, üretici ve tüketici buluşmaları düzenleyerek ziyaretçilerin
kentine bağlılığını artırmayı, aidiyet duygu-
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suyla çevresini benimsemesi ve doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin ve pozitif
gelişmenin sağlanabilmesi hedeflenmekte
olup buradaki etkileşimlerle kendi deneyimini
yaşayan bireylerde farkındalığın artırılması,
kalıcı davranış değişikliği gerçekleştirilmesi
ve tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi
amaçlanmıştır.
Atıksız Yaşam Dükkanı ile ekolojik ürün ve tüketim alternatiflerine erişim imkanı sağlayarak ve bilinçlendirme çalışmaları ile birlikte
atıksız ve ekolojik yaşama teşvik oluşturulması amaçlanmıştır. Bu sayede yerel, ekolojik ve
atıksız ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılarak
ve bu ürünlere olan talep arttırılarak hem
piyasaya sürenler üzerinde üretimden tüketime sürdürülebilirliğin sağlanması için etki
oluşturulurken hem de atık miktarının azaltılarak doğal kaynakların korunması sağlanabilmektedir.
Atıksız Yaşam Dükkanı’na talep her geçen
gün artmakta olup ilerleyen süreçte ilçemize
yenilerinin eklenmesi hedeflenmektedir. Birçok farklı yerel yönetim ve özel işletmelerinde
dikkatini çeken bu konseptin yaygınlaşması
talep edilmektedir. Atıksız Yaşam Dükkanı örnekleri ile hem bölgedeki vatandaşın tüketim
alışkanlıklarında değişim sağlanması hem de
bölge işletmelerine örnek oluşturarak onlarında atıksızlaşması bu sayede de bölge atık
miktarı azaltımı sağlanması hedeflenmektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Küresel ve üst ölçekli gelişmeleri, yönelimleri
ve gündemleri yerel gündemlerle ilişkilendirmeyen her stratejik yaklaşımın eksik kalacağı
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fikrinden hareketle, Kadıköy Belediyesi 20202024 Stratejik Plan hazırlama süresince iki
farklı küresel gündem de dikkate alınmıştır.
Güncel stratejik plan çalışmalarında, OECD
Daha İyi Yaşam Endeksi göstergeleri (Better
Life Index) ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (2012) belirlenen
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UN Sustainable Development Goals) stratejik planımızın küresel ölçekteki izdüşümleri olarak
değerlendirilmiş, küresel amaçlar ve hedefler
ile yerel amaçlar ve hedeflerin ortaklaşması
benimsenmiştir. Başka bir deyişle, stratejik
planlama süreci yerel yönetimimiz açısından
küresel politikaların yerelleştirilmesi bağlamında değerlendirilmiş ve küresel amaçlar ile
stratejik amaçlarımız entegre düşünce biçimiyle oluşturulmuştur.
Atıksız Yaşam Dükkanı 2020-2024 Kadıköy
Belediyesi Stratejik Planında yer alan bir çok
hedefi destekleyen örnek çalışmadır.
Atıksız Yaşam Dükkanı başta atık azatlımı,
atıksız yaşam hedefi ve ürün seçiminde yerel,
doğal ve kadın emeği ürünlerine öncelik vererek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 11.
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar amacındaki 11.6 ve 11.a hedeflerini desteklemektedir.
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar amacı
Hedef 11.6 ( 2030 yılına kadar, belediye atıkları ile diğer atıkların yönetimine ve hava kalitesine özel önem verilerek kentlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkileri azaltmak)
Hedef 11.a ( Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının güçlendirilmesi yoluyla kent, kent
çeperi ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik,
sosyal ve çevresel olumlu ilişkileri desteklemek) desteklemektedir.
Atıksız Yaşam Dükkanı Projesi ile bereber insanlarda tüketim alışkanlıklarında ve taleplerinde atıksız yaşama yönelik değişiklik, ekolojik
ürünlere özendirme, farkındalık amaçlanmıştır. Atıksız Yaşam Dükkanı açılışından bu yana
insanların dikkatini çekmiş ve birçok farklı yerel yönetimde, özel işletmelerde bu konseptin yaygınlaşması talep edilmekte olup hem
tüketimde de hem de üretimde doğaya zarar vermeyen, çevreci ürün seçimi etkisi sağlanması ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 12. Sorumlu Tüketim Ve Üretim
amacındaki 12.6, 12.7, 12.8 ve 12.a hedefleri
desteklenmektedir.
Atıksız Yaşam Dükkanı Projesinin asıl amaçlarından biri olan üretim ve tüketimde atık
miktarı azatlımı için Dükkan’daki ürünler ambalajsız, yeniden kullanabilir ya da geri dönüştürülebilir ambalajlarda tedarik edilerek
tüketiciye sunulmaktadır. Ambalajsız ürünler
için ziyaretçilerin kendi ambalajlarında (cam
kavanoz ya da bez kese) alım yapmaları teşvik edilerek çöp miktarının azaltılarak israfın
önlenmesi, doğal kaynakların korunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 12. Sorumlu
Tüketim Ve Üretim amacındaki 12.2, 12.4, 12.5
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hedefleri desteklenmektedir.
12. Sorumlu Tüketim Ve Üretim amacı
Hedef 12.2: 2030 yılına kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak
Hedef 12.4: 2020 yılına kadar kabul edilmiş
uluslararası çerçevelere göre kimyasalların
ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca
çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini
en aza indirebilmek için bu atıkların havaya,
suya ve toprağa salınımını önemli miktarda
azaltmak
Hedef 12.5: 2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım yoluyla
atık oluşumunu kayda değer miktarda azaltmak
Hedef 12.6: Başta büyük ve sınır ötesi şirketler olmak üzere, firmaları sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri ve raporlama döngülerine sürdürülebilirlik bilgilerini eklemeleri
için özendirmek
Hedef 12.7: Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir kamu
alımlarını teşvik etmek
Hedef 12.8: 2030 yılına kadar insanların
her yerde sürdürülebilir kalkınma ve doğayla
uyumlu yaşam tarzları hakkında gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmalarını sağlamak
Hedef 12.a: Gelişmekte olan ülkeleri daha
sürdürülebilir ve üretim ve tüketim modellerine geçmek için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini geliştirmeleri konusunda desteklemek
Hedef 12.b: 2030 yılına kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden
sürdürülebilir turizme erişmek için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemeye yönelik araçlar geliştirmek ve uygulamak
Atıksız Yaşam Dükkanı’nda ürünlerin ülkemizde üretilmiş olmasına önem verilmekte olup,
çoğunlukla ülkemizin farklı şehirlerinden o
bölgeye özel, o bölgeyi tanıtan ekolojik, yerel
tohumdan elde edilmiş, doğal yöntemlerle işlenmiş, üretilmiş kooperatif veya kadın emeği
ürünlerine yer verilmektedir. Bu kapsamda
12. Sorumlu Tüketim Ve Üretim amacındaki 12.b, 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacı
5.5, 8.İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
amacının 8.9 ve 8.3 hedefleri desteklenmektedir.
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacı
5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin
bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar
verme mekanizmalarında, her düzeyde lider
olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının
güvence altına alınması
8.İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
amacı
8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel
kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir
turizmin desteklenmesi için politikalar oluştu-
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rulması ve uygulanması
8.3. Üretim faaliyetlerinin,
insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı
politikaların
desteklenmesi
ve finansal hizmetlere erişim
yoluyla mikro, küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Atıksız Yaşam Dükkanı konseptine uygun olarak Belediye bünyesindeki müdürlüklerin ortak çalışması ile
tasarlanmış ve projelendirilmiştir. Dükkan’ın mülkiyeti
Belediyeye aittir. Dükkan’ın
iç dekorasyon, teknolojik donanım, demirbaşları, görsel
basılı malzeme ile ilk yatırım
maliyeti 300.000 TL ‘dir.
• Görsel Basılı Malzeme:
55.300 TL
• Demirbaş, Teknolojik Donanım: 163.100 TL
• İlk Ürün Maliyeti: 66.600 TL
Dükkan’da 3 personel bulunmaktadır ve personellerin ortalama aylık gideri 23.000 TL
/ ay ‘dır.
Proje finansmanı tamamıyla
Belediye bütçesinden karşılanmıştır.

Atıksız Yaşam
Dükkanı açılışından
bu yana
vatandaşın
dikkatini çekmiş ve
birçok farklı yerel
yönetimde, özel
işletmelerde bu
konseptin
yaygınlaşması talep
edilmektedir
bununla beraber
atıksız yaşama
özendirme
konusunda
alternatifler sunan
fiziksel bir dükkanın
olması
ziyaretçilerde
günlük tüketim
alışkanlıklarına
yönelik farkındalık
geliştirerek olumlu
etki sağlamaktadır.
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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Yerel Tohum Merkezi
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PROJENİN AMACI:
• Muğla’da yetiştirilen yerel tohumların envanterinin çıkarılması
• Yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması
• Hibrit ve ilaç kullanılmadan yetiştirilmesi
imkânsız olan fidelerin yerine yerel tohum
fideleri yetiştirmek, daha sağlıklı besin üretimi yapmak
PROJE ORTAKLARI:
Proje kapsamında herhangi bir proje ortağı
öngörülmemiştir.
PROJE SÜRECİ:
Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait
4.700 m² alan üzerine tesis edilmiştir. Alana yerel tohum odası, deneme parselleri,
eğitim alanları ve laboratuvarlar kurulmuştur. Bünyesinde bulunan 3 laboratuvar ve
tohum envanter zenginliği ile Türkiye’nin en
büyük ve kapsamlı Yerel Tohum Merkezi haline gelmiştir.
• Tohum Test Laboratuvarı
• Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı
• Tıbbi-Aromatik Bitkiler Laboratuvarı
• Distilasyon Tesisi
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
görev alan teknik personelce yapılan arazi araştırmaları ve yerel tohum konusunda
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duyarlı vatandaşlarımızın da katkıları ile yerel tohumlar bu merkezimizde toplanmaktadır. Yerel üreticilerle yapılan birebir görüşmeler ve özellikle doğal yaşamın korunduğu
dağ köylerine yapılan teknik ziyaretler sonucu toplanan tohumlar, merkezimizde özel
olarak dizayn edilmiş, ışık, nem ve sıcaklıktan
izole ortamda koruma altına alınmıştır. Tohum Test Laboratuvarımızda uzman personel tarafından yerel tohumların hastalıktan
ari olduğu test edilerek, kontrollü şartlarda
üretimi yapılmaktadır. Elde edilen tohumlardan bir miktarı bir sonraki üretim sezonu
için ayrılarak geri kalan tohumlar halkımıza
ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Günümüze
kadar Türkiye’nin 81 iline toplamda 60 bin
paketten fazla yerel tohum dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Merkezimizde bulunan Kriyoprezervasyon
ve Doku Kültürü Laboratuvarımızda da
Muğla’nın yerel tohumları, değerli meyve
koleksiyonları ve endemik bitkileri uygulanan özel bir yöntem ile -196 °C sıvı azot içinde yüzlerce yıl koruma altına alınmaktadır.
Merkezimizce düzenlenen etkinlikler, diğer
kurum ve STK’ların düzenlediği etkinliklere katılım, broşür, billboard gibi yöntemlerle yapılan duyurular ile bu konuda gönüllü
olan vatandaşlarımızın merkezimize ulaşması sağlanmıştır.
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Yerel tohumlardan fide üretilmesi amacıyla sera kurularak fide üretimleri yapılmıştır.
Belediyemizce yapılan duyurular sonucu bize ulaşan
vatandaşlar ile merkezimizce
belirlenen üretim şartlarını
kabul eden “Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri” projemize
dahil edilmiştir. Bu üreticilerimizin üretim alanları kontrol
edilmiş, toprak numuneleri
alınarak analizleri yapılmış,
tohum ve fide desteği verilmiş ve tüm üretim sezonu
boyunca teknik destek verilmiştir. Daha sonra bu üreticilerimizce üretilen tohumların
bir kısmı gelecek yıllarda sürdürülebilirlik için merkezimize
alınmıştır.

PROJENİN
SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Muğla Büyükşehir Belediyesi
olarak “Yerel Tohum Ulusal
Güç” sloganıyla başlatılan
projemiz “Sağlıklı Yaşam” kategorisine uygun bir çalışmadır. Pandemi döneminde
vatandaşların sağlıklı besinlere ulaşmasının zorlaşması, halkımızı sağlıklı gıda ve
beslenmeye yönlendirmiş ve
kentten kırsala dönüşü hızlandırmıştır. Projemiz ile yerel
halkın yerel tohumdan elde
edilen sebzeleri üretmeleri
ve tüketmeleri sağlanmıştır.
Yerel tohumların uzun yıllar
korunarak gelecek kuşaklara
aktarılması sağlanmıştır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ:
-Muğla yerel tohumlarımızın
envanteri yapılmıştır ve korumaya alınmıştır.
-Yerel tohumların sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
-Atalık tohumlardan üretim
yapılarak sağlıklı sebzelerin
halk tarafından tüketilmesi
sağlanmıştır.
-Yerel ürünlerin piyasa değerinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.
Yerel tohumlarımızın çoğunun kaybolmuş olması karşılaşılan en büyük zorluktur.
Ayrıca bilinçsiz kişilerce köy
köy dolaşılarak halktan toplanan tohumlar da yanlış üretim şekilleri sebebiyle genetik
yozlaşmaya uğramıştır. Bu
sebeplerden dolayı yerel tohumlara ulaşmak zorlaşmıştır. Tüm bu zorluklara karşılık
yerel üreticilerimizin ve duyarlı halkımızın da destekleri
ile Yerel Tohum Merkezimizin
günümüz itibari ile envanterindeki tohum örneği 921’e
ulaşmıştır ve günden güne
artmaya devam etmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Muğla yerel tohumlarımızın
envanteri yapılmıştır ve korumaya alınmıştır. Yerel
tohumların sürdürülebilirliği
sağlanmıştır. Atalık tohumlardan üretim yapılarak sağlıklı sebzelerin halk tarafından tüketilmesi sağlanmıştır.
Yerel ürünlerin piyasa değerinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
29.10.2016 tarihinde kurulmuştur. Kurulum Maliyeti:
300.000,00

www.skb.gov.tr
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Projemiz ile yerel
halkın yerel
tohumdan elde
edilen sebzeleri
üretmeleri ve
tüketmeleri
sağlanmıştır. Yerel
tohumların uzun
yıllar korunarak
gelecek kuşaklara
aktarılması
sağlanmıştır.
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SAĞLIKLI GELECEK ÇOCUKLARLA GELECEK
SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ

Çocukluk çağında obezite prevelansı tüm
dünyada artmakta ve Dünya Sağlık Örgütü
obeziteyi en önemli halk sağlığı
sorunlarından biri olarak göstermektedir.
Günümüzde pandemi koşullarının yarattığı
karantina süreçleri, kısıtlamaların
kaçınılmaz bir sonucu olarak çocuklarda
gözlemlenen hareketsizlik ve sağlıksız
beslenme eğilimi mevcut tablonun
ciddiyetini artırmaktadır.
Obez çocukların büyük bir bölümü
yaşamlarına obez yetişkinler olarak devam
etmektedirler. Obezite geliştikten sonra
tedavisinin çok etkin olmadığı, bu nedenle
erken dönemde toplum temelli birincil
korunma önlemlerinin önemli olduğu
görülmektedir.

Okul öncesi dönemde edinilen tutumlar
yetişkinlik yaşamında davranışlara
dönüşebildiği için sağlıklı beslenme ve aktif
yaşam tutumlarının çalışılmasının önemli
olduğu düşünülmektedir. Çocukluk çağı
obezitesiyle mücadelede okul öncesi
dönemdeki çocuklara doğru tutumları
kazandırmak ve ailelerine gerekli
farkındalığı sağlamak için Çankaya
Belediyesi Gündüz Bakımevleri bünyesinde
“Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek
Projesi” uygulanmaya başlamıştır. Proje ile
spor, dans gibi aktivitelerle çocukların
günlük hareketlilik süresi ile birlikte
ebeveynlerin sağlıklı beslenme ve çocukluk
çağı obezitesi ile ilgili farkındalığının
artırılması amaçlanmaktadır.

Ödülü 2021

Bu kapsamda projenin önemli
çıktılarından biri de eğitim programında
yer verilen hareket içeren etkinlikler
yoluyla çocukların motor gelişim
alanında kaydettiği ilerleme olmuştur.
“Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek
Projesi” kapsamında ebeveynlere
yönelik yapılacak olan eğitim
etkinliklerin tamamı online
platformlarda halka açık şekilde
gerçekleştirilerek çarpan etkisinin
artırılması hedeflenmiştir.
Proje faaliyetleri dâhilinde yürütülen
uygulamalardan toplamda 234
öğretmen, 553 çocuk ve bu çocukların
aileleri faydalanmıştır.

Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü,
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

ÇANKAYA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek
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PROJENİN AMACI:
Obezite, vücutta yağ oranındaki artışa bağlı
olarak gelişen kilo alımı olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk Çağı Obezitesini Sonlandırma
Komisyonu, (Commission on Ending Childhood Obesity [ECHO]) beş yaş altı obez çocuk
sayısının 1990’da 32 milyon iken, 2016’da 41
milyona yükseldiğini belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılı verilerine göre ile dünyada 5 yaşın altında 41 milyon fazla kilolu veya
obez çocuk bulunmaktadır.
Ocak 2016’da DSÖ’nün başkanlığında çocukluk çağı obezitesini sona erdirmek üzere
kurulan komitenin (ECHO) önerilerinde; “Çocukların ve gençlerin sağlıklı besinler tüketerek beslenmesi için programlar oluşturulmalı, çocuk ve gençlerin fiziksel etkinlik yapması
desteklenmeli, erken çocukluk döneminden
itibaren bu alışkanlıkları kazanmaları için kılavuzlar oluşturulmalıdır...” ifadesi yer almaktadır.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)
2018 verilerine göre; beş yaş altı çocuklarda
fazla kilolu/şişman oranı %8,1 ve beş yaş altı
çocuklarda kötü beslenmenin yaygınlık oranı
ise %9,8’dir.
Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırmasına, COSI-TUR (Childhood Obesity Surveillance Initiative) göre çocukluk çağı obezitesinde mevcut artış eğilimi devam ederse,
aşırı kilolu veya obez bebek ve çocukların sayısının 2025 yılına kadar 70 milyona çıkacağı
ön görülmektedir.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasakları yetişkinlerin
ve çocukların evde daha fazla vakit geçirmesine neden olmuştur. Ev içerisinde geçirilen
sürenin artmasıyla hareketsizliğin ve düzensiz beslenmenin arttığı söylenebilir.
Obezitenin önlenmesi çocukların sağlıklı bir
geleceğe sahip olmasında kritik öneme sahiptir. Çocukluk çağında geliştirilen sağlıklı
beslenme davranışı, yetişkinlikte yaşam tarzına dönüştüğünden, obezite ile mücadeleye
çocukluk döneminden itibaren başlanması
uygun olduğu düşünülmektedir. Literatürde
konu ile ilgili yapılan araştırmalar okul öncesi
dönemin çocukların sağlıklı beslenme ve spor
alışkanlığı kazanmasındaki önemine işaret
etmektedir.
Aile bireyleri, beslenme ve fiziksel aktivite
alışkanlığı kazanırken çocuklar için iyi birer rol
modeldirler.
Buradan hareketle projenin amacı, çocukluk
çağı obezitesi ile mücadele kapsamında gün-
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PROJE ORTAKLARI:
Proje süresince Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
ile iş birliği yapılmıştır. Proje kapsamında uygulanmış online eğitimler paydaşların akademik desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

düz bakımevi hizmeti alan 553 çocuğa sağlıklı
ve düzenli beslenme ile sporun önemini aktarmak, motor gelişimi desteklemek, çocuklarla
birlikte ebeveyn ve öğretmenleri sürece katarak geniş katılımlı bir farkındalık oluşturmaktır.
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PROJE SÜRECİ:
Pandemi kısıtlamaları sürecinde gündüz bakımevlerinin açılması ile öğretmenlerin çocuklarda gözlemlediği hareketsizlik, artan şekerli,
yağlı, hazır gıda tüketimi sonucu gelişebilecek
çocukluk çağı obezitesine yönelik bir projenin
yürütülmesinin anlamlı olacağı düşüncesinden hareket edilmiştir.
DSÖ’nün 5 yaş altı çocuklar için 2019’da yayımladığı rehberde 3-4 yaş için günlük en az
180 dakika hareketlilik (1/3’ünün şiddetli yoğunlukta hareket) beklenmektedir. Çocukluk
çağı obezitesini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2019’da yayımlanan Eylem
Planında sağlıklı beslenme ve aktif yaşam
konusunda bilgi düzeyinin artırılması, sağlıklı beslenme alışkanlıkların kazandırılması ve
fiziksel aktiviteye teşvik etmeye yönelik hedefler sıralanmıştır. Projenin faaliyetleri bu
uluslararası ve ulusal kaynakların verileri ve
önerileri incelenerek belirlenmiştir.
Proje, Çankaya Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliği ile Ocak-Mayıs 2021 tarihleri
arasında hayata geçirilmiştir. Proje sürecinin
çocuklar adına doğru yorumlanması için öğretmen yönlendirmesi olmaksızın proje başlangıcında ve bitişinde her çocuktan isim ve
tarih yazılı ilk-son resimler alınarak proje sonunda incelenmiştir.
Proje sürecinde çocukların okul ortamındaki hareketliliğinin artırılması amacıyla koridor zemine yapıştırılan materyaller ile kaba
motor gelişim desteklenmiştir. Çocuklar materyallerin tasarlanma-çizme-kesme aşamalarında aktif rol almıştır. Çocukların hareketliliğinin artırılması amacıyla her gün
kahvaltıdan sonra “15 dakika spor-15 dakika
dans” uygulamasına başlanmıştır. Spor eğitmenleri tarafından okul bahçelerinde personel ve çocukların katılımıyla spor aktiviteleri
düzenlenmiştir. Masal yürüyüşü adı verilen
etkinliklerle çocukların okul bahçelerinde yürüyüş yaparak sırasıyla öykü tamamlama
çalışmaları yapılmıştır. Proje sürecinde yürütülen tüm bu faaliyetlerde çocukların motor
gelişimi desteklenerek aktif yaşamı sevdirmek, gereksinim duydukları hareket ihtiyacını
karşılamak hedeflenmiştir.
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Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde
önemli görülen bir diğer nokta beslenmedir.
Proje sürecinde sağlıklı yiyeceklerle ilgili büyük grup etkinlikleri yapılmıştır. Çocuklarla
yapılan çalışmaların, okul yemekhanelerinin
duvarlarına sabitlenmesi yoluyla çocukların
öğrendiğini hatırlaması ve uygulaması sağlanmıştır. Drama çalışmaları ile besin piramidi ve besin grupları öğretilmiş, çocuklarda
sık gözlenen tek yönlü beslenmenin sonuçları
hakkında çalışmalar yapılmıştır.
Sağlıklı beslenme ve spor konusunda çocuklar tarafından hazırlanan afişler okul bahçelerinin dış cephelerine asılarak mahalledeki
vatandaşlarda da farkındalık yaratılmaya
çalışılmıştır.
Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi konusunda personel ve ebeveynlerin bilgi düzeyini
artırmak, pratik çözümler sunmak amacıyla “Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve
Sağlıklı Beslenme, Çocukluk Çağı Obezitesinde İkincil Sağlık Sorunları, Ebeveyn-Çocuk
Sporu” başlıklarında eğitimler düzenlenerek
bilgi paylaşımı yapılmıştır. Eğitimler etki alanını büyütmek, vatandaşın katılımını sağlamak
amacıyla online platformlarda düzenlenmiş,
duyuruları bu hassasiyetle yapılmıştır.
Projede çocuklar için oyun temelli öğrenme
ve drama, model olma yetişkinler için de sunuş yoluyla öğrenme teknikleri kullanılmıştır.
Projede kullanılan öğrenme yöntem ve teknikleri, yaş gruplarının gelişimsel durumuna
ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
Projedeki uygulamalardan 234 öğretmen,
553 çocuk ve ebeveynleri; halka açık olarak
yapılan online eğitimlerden yaklaşık 800 vatandaş faydalanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
DSÖ 2019’da yayımladığı rehberde okul öncesi dönemde farklı ülkelerde yapılmış çalışmaları inceleyerek bir sağlık göstergesi olarak
obeziteyi inceleyen bir meta-analiz gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada fiziksel aktivite,
motor gelişim ve bilişsel gelişim, psikososyal
ve kardiyometabolik sağlık ile gözlemsel çalışmalarda zindelik, kemik ve iskelet sağlığı ile
ilişkilendirilmiştir. Orta ila şiddetli yoğunlukta
fiziksel aktivite çeşitli sağlık göstergeleriyle
faydalı bir şekilde ilişkilendirilmiştir.
Uluslararası çalışmaların sonuçlarına paralel
olarak, projeden elde edilen çıktıları konusunda şunları söylemek mümkündür;
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Gündüz bakımevlerine devam eden çocuklarda, okul ortamında hareketliliği artırmaya
yönelik uygulanan faaliyetler sonucunda motor gelişim alanında ilerleme kaydedilmiştir.
Motor gelişimi desteklemek için etkinlik planlarında yer verilen, yer değiştirme ve büyük
kas kullanımı gerektiren hareketleri yapma,
denge hareketleri yapma, nesne kontrolü
gerektiren hareketler yapma, müzik ve ritim
eşliğinde hareket etme kazanımlarında gelişme gözlenmiştir. Projeye başlangıcında spor
saatlerine katılmak istemeyen çocukların
projenin sonunda arkadaşlarına spor yaptırmak için gönüllü olduğu gözlenmiştir. Projenin
sürdürüldüğü zaman diliminde çocukların ve
ailelerinin hatta mahalle sakinlerinin projeye
ilgisinin artarak devam ettiği gözlenmiştir.
Bir diğer ilerleme de öz bakım becerileri alanında görülmüştür. Yürütülen proje sonunda
çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme, sağlığı ile ilgili önlemler alma kazanımlarında gelişme sağlanmıştır. Yemekhanenin kullanıldığı
zaman dilimlerinde çocukların sağlıklı beslenme üzerine daha fazla sohbet ettiği, sağlıklı
sağlıksız yiyecek ayrımı yapabildiği gözlenmiştir.
Gündüz bakımevlerinde yürütülen projenin,
çocuklar ve öğretmenlerin ilgisi, velilerin desteği sonucunda kalıcı hale getirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Projenin bu yöndeki çıktılarından biri de eğitim programına sistemli
spor zamanının eklenmesi olmuştur.
Ebeveyn-çocuk sporu eğitimlerinden öğrenilen hareketlerin ev ortamında da denenerek,
çocukların ve ailelerin bir arada spor yapmaya başladıkları saptanmıştır.
Proje kapsamında ilk resim-son resim değerlendirmesi yapılmıştır. Çocukların son resimlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. İlk resimde aktif yaşam, spor ve sağlıklı beslenme
ile ilgili resim yapmakta güçlük çeken çocukların, son resimlerinde çeşitli spor hareketlerini sergilerken, sağlık-sağlıksız yiyecek ayrımı
yaparken, besin gruplarını tanıtırken kendilerini ve ailelerini çizdiklerini belirlenmiştir.
Çocuklarla proje değerlendirmesi yapılırken
sporun yaşam için önemi, sağlıklı beslenmenin gerekliliğini daha iyi kavradıkları ve ifade
ettikleri görülmüştür.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı (2019-2023)
hedefleri doğrultusunda belirlenen, Sağlık ve
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Sosyal Hizmetler Temel Hedefleri kapsamında, kent sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi
için Çankaya’daki ilk ve ortaöğretim okullarında sağlık eğitimlerinin düzenlenmesine vurgu
yapılmıştır. Bu iyileştirme için belirlenen öncelikler, kentte yaşayanların eşit koşullarda
sağlık hizmetinden yararlanması adına birinci
basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin (obezitenin önlenmesi, sigara bağımlılığının azaltılması vb.) toplumsal cinsiyet eşitliği temel
yaklaşımı çerçevesinde, kentte yaşayan herkes için eşit ve erişilebilir olmasını sağlamak,
koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
kapsamında herkes için spor ana teması çerçevesinde, kitlesel spor yapma olanaklarını
genişletmek, beslenme alışkanlıklarının değişimine dair programlar oluşturmak, bu farkındalık için kampanyalar başlatmak şeklinde
sıralanmıştır.
Bu noktadan hareketle Belediyemiz Gündüz
Bakımevlerinde yürütülmekte olan Sağlıklı
Gelecek Çocuklarla Gelecek isimli proje, Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Çankaya
Kent Sağlık Gelişim Planı (2019-2023)’nın,
Çankaya’da Sağlık ve Sosyal Hizmet: Sağlık
Hizmetleri ve Sunumu bölümüne uygun olarak hazırlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinde 17 farklı amaç belirlenmiştir.
Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek Projesi bu
amaçlardan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” başlığına temas etmektedir. Bu başlıklar, Çankaya
Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Amaç
2 ve Hedef: 2.1 ve Hedef: 2.3 ile örtüşmektedir;
Amaç 2: Sağlık ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak,
HEDEF 2.1. Halk sağlığı konusunda farkındalığı artırmaya yönelik hizmetler vermek.
HEDEF 2.3. Çocuklara yönelik belediye hizmetlerini yaygınlaştırmak.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Faz 7, Hedef 1: “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak
ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak.” olarak belirlenmiştir. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Faz 7’nin ana temaları, Kopenhag Belediye
Başkanları Mutabakatının altı temasına dayanmaktadır. Kopenhag Belediye Başkanları
Mutabakatı 7. Fazının Ana Temalarında yer
alan; “Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak” ile “Sağlık ve refah için daha
fazla katılımı ve ortaklıkları teşvik etmek” baş-

36

lıkları belirtilmiştir.
Sağlıklı Kentler Belfast Deklarasyonu (2003),
Sağlıklı Kent Hareketi’nin 15. Yılında, “yerel
eylemin gücü” başlığı ile sağlık alanında ve
sürdürülebilir kalkınmada “kent liderliğinin”
ve katılımın önemi üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014 yılında düzenlenen ve sağlıklı kentler hareketinin 25. yılına tekabül eden DSÖ
Sağlıklı Kentler Atina Konferansı ve bu konferansın sonrasında yayınlanan Atina Bildirgesinde ise herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik
kavramlarının politik bir strateji olarak benimsenmesi üzerinde durulmuştur.
Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Sağlık
Gelişim Planı’nda, Sağlıklı Kentin Nitelikleri
başlığı altında “Yüksek sağlık seviyesi (yüksek düzeyde önleyici sağlık hizmetleri ve düşük düzeyde hastalık), Herkese ulaşabilen
toplum sağlığı ve hastalık bakım servisleri” ifadeleri yer almaktadır. Yine planda kısa
vade hedefleri olarak “Çankaya ilçesinde yaşayan toplumun değişik kesimleri arasında
kent sağlık bilincinin yaratılması, sağlıklı bir
kent yaratma sürecinde tarafların katılımını
ve ortaklığını, çalışmaların sürekliliğini sağlayacak organizasyonlar oluşturulması, bu
anlayıştan hareketle, oluşturulan organizasyonları dayanışma içerisinde harekete geçirmek planlanmaktadır” şeklinde belirlenmiştir.
Uzun vade hedefleri olarak da “Dünya Sağlık
Örgütünün benimsediği “Herkes İçin Sağlık 21
ve 21. Yüzyılda 21 Hedef” sloganlarıyla, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonunda belirlenen kriterleri rehber alarak, 2023 yılı itibariyle Çankaya’da yaşayanların, kentte fiziksel
ve sosyal açıdan daha fazla olanaklara sahip olması ve oluşturulan kent sağlık gelişim
planının öncelikli konularında %30 verim elde
edilmesi hedeflenmektedir” denilmiştir.
Çankaya Belediyesi tarafından Sağlık Gelişim Planı’nın 2019-2021 yılı hedeflerinde
ise “Tanıtım ve bilgilendirme sürecinde; okullarda eğitim programları, mahallelerde kahve toplantıları, kampanyalar, kent gazetesi,
festivaller, seminer, konferans, sempozyum,
yazılı ve görsel malzemeler (afiş, bülten vb.),
dijital çalışmalar vb. aktiviteleri yürütmek” yer
almaktadır. Planın ikinci iki yıllık süreci içince
(2021-2023 Hedefleri) “Oluşmuş bir alt yapıyla birlikte, uygulanmasına başlanılan projelerin devamlılığını sağlamak, çeşitli ilişkiler
ve ortaklılar düzeyinde olgunlaşan ve finans
olanakları yaratılan projelerin yaşama geçirilmesini sağlamak” olarak ifade edilmiştir.
Bu kapsamda yürütülen proje Çankaya Be-
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lediyesi’ni Sağlık Gelişim Planı’nda yer verdiği kısa vadeli
hedeflere ulaştırmak, uzun
vadeli hedeflere ise yakınlaştırmak amaçlanmaktadır.
Bu hedefler ve temalar doğrultusunda “Sağlıklı Gelecek
Çocuklarla Gelecek” projesi, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinden okul
öncesi dönem eğitimi alan
çocukların,
ebeveynlerinin,
öğretmenlerin ve gündüz
bakımevlerinin yer aldığı 12
farklı mahallede farkındalık
temelli çalışmalar ile sağlıklı beslenme ve hareketliliğin
yaygınlaştırılarak erken dönemlerde koruyucu-önleyici
çalışmaların yapıldığı bir projedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projenin bütçesi Çankaya
Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Çankaya Belediyesi
Gündüz
Bakımevlerinden
okul öncesi dönem
eğitimi alan
çocukların,
ebeveynlerinin,
öğretmenlerin ve
gündüz
bakımevlerinin yer
aldığı 12 farklı
mahallede
farkındalık temelli
çalışmalar ile
sağlıklı beslenme ve
hareketliliğin
yaygınlaştırılarak
erken dönemlerde
koruyucu-önleyici
çalışmaların
yapıldığı bir projedir.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK

“Ben de Varım”

Özel Gereksinimli Bireyleri Spora Yönlendirme Projesi
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PROJENİN AMACI:
Engelli bireyler hayatlarını zorlaştıran engelleri ile mücadele etmenin yanında toplumda
bu engele yönelik sağduyulu olmayan yaklaşımlarla ya da ayrımcılıkla da mücadele
etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu ayrımcılık
sebebiyle sosyal yaşamdan tamamen koparak toplumdaki en dezavantajlı grup haline gelmektedirler. Engelli bireyin sahip olduğu engelin derecesi, hareket becerilerini,
yaşına uygun aktivitelere katılımını, bilişsel,
sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkilemekte ve devamında da düşük öz güven
ve düşük benlik saygısı görülmektedir. Bu
durumdaki bireylerin kendi potansiyellerinin
farkına vararak kendine yetebilmesi yönünde desteklenmeleri için pek çok aktivite bulunmaktadır. Bu aktiviteler arasında etkisi
ile önemli bir yere sahip olan spor sayesinde
engelli bireyler kolaylıkla toplumla kaynaşabilmektedirler.
Proje kapsamında yapılan saha taraması ile
engelli bireylerin spor konusundaki yatkınlıklarının, spora yönelik algılarının ve il çapında
engelli bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yönlendirmeler ile İşitme Engelli, Görme engelli
ve Zihinsel engelli toplam 292 sporcunun
uzman personelce uygun branşlara yönlendirilmeleri yapılmış ve Kağıtspor bünyesinde aktif olarak spor yapmaları sağlanmıştır.
Prof. Dr Nevin Güzel tarafından yapılacak
olan sporcu sınıflandırması ile ise bedensel
engelli bireylerin sağlık açısından kendilerine sorun yaratmayacak uygun branşlara
yönlendirilmeleri yapılacaktır.
Projenin genel amacı; Kocaeli’nde yaşayan
spor yapabilecek olan tüm engel gruplarındaki bireylerin 22 branşta spor yapabilmelerini sağlamaktır. Projenin özel amaçları
ise; Engelli bireylere yapılacak spor yönlendirmeleri ile fiziksel performanslarını ve
becerilerini tanıma, yükseltme, sergileme
olanağı vermek, bunun yanında başarıyı
tatma, kendini gerçekleştirme, diğerleri ile
yarışma, aralarından sıyrılarak birinci olma
duygularını yaşama ve engelli bireylerin ailelerine de başarılarına tanıklık etme imkanı
sağlamaktır. Ayrıca evlerinden çıkamayan
pandemi nedeniyle eve mahkum olan bireylerin sosyalleşmesi, rehabilite edilmesi
ve başarı gösterenler arasından ileride ül-
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kemizi temsil edecek, ulusal ve uluslararası
müsabakalarda yarışabilecek sporcuların
yetişmesi amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi ve Kağıtspor Kulübü ortaklığında iç kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
PROJE SÜRECİ:
Projenin ilk aşaması engelli bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin belirleneceği
saha çalışmasını kapsamaktadır. Saha çalışması ile engelli bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesinin yanında
sağlık açısından spor yapmaya uygunluk
durumları da saptanmış olacaktır. Sahada
toplanan verilerin analiz edilmesiyle Kocaeli’nde engellilerin genel profilinin belirlenmesi sağlanacak, bireylerin spora katılımlarıyla ilgili güncel veri tabanı oluşturulacak ve
engelli bireylere konu bağlamında söz hakkı
tanınmış olacaktır. Halen devam etmekte
olan saha taraması ile 2021 yılı sonu itibariyle 1.000 engelli bireye ulaşılması hedeflenmektedir.
Saha taramasında ulaşılan bedensel engelli
bireyler, sporcu sınıflandırması için Uluslararası Paralimpik Komite üyesi olan Prof.
Dr. Nevin Güzel ve ekibinin ilimizde temmuz
ayında yapacağı çalışmaya dahil edilecektir. Sınıflandırma, bir sporcunun başarısının
beceri, güç, endurans, taktiksel yetenek ve
mental odaklanma ile belirlenmesini sağlamak için oluşturulan sistemdir. Sınıflandırma, engelli sporunda kimlerin yarışabileceğini belirlemekte ve spor sınıflarındaki
uygun sporcuları her bir spordaki aktivite
limitlerine göre gruplandırmaktadır. Engelli
sporunda yarışan sporcuların rekabetçi bir
dezavantaja yol açan bir engeli bulunmaktadır. Doğru yapılan bir sınıflandırma ile bu
engel tiplerinin yarışma sonucuna etkisi en
aza indirilmiş olmakta ve sporcuların birbirleriyle denk fonksiyonel kayıplarla yarışabilmeleri sağlanabilmektedir. Sınıflandırma
çalışması ile toplamda 500 bedensel engellinin muayeneleri yapılarak uygun branşları
ve bu branşlarda yarışabilecekleri sınıfları
belirlenmiş olacaktır. Diğer üç engel gru-
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bundaki engelli bireyler ise Kağıtspor bünyesindeki engelli sporu çalışmalarına uzman
ekip tarafından taramaları yapıldıktan sonra
yönlendirilmektedirler. Bireylerin yönlendirilmeleri yapıldıktan sonra engel durumlarına
göre uygun araçlarla spor faaliyetlerini gerçekleştirecekleri salonlara erişimleri sağlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Engelli bireyler; vücudun duyusal, işlevsel,
zihinsel ve ruhsal farklılıkları öne sürülerek;
toplumsal tutum ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle
karşılaşmaktadırlar. Küresel düzeyde müsabakaların hız kazandığı bu yüzyılda, engelli
bireylere de spor yapma imkanı sağlanması
konusu en önemli gündemlerden biri haline
gelmiştir. Engelli sporlarındaki spor dallarının çoğu, mevcut spor dallarının engelli kişiler tarafından daha rahat yapılabilmeleri için
uyarlamalardan oluşmaktadır. Ancak sadece
engelliler için özel olarak düşünülmüş spor
dalları da bulunmaktadır.
Bireylerin sağlık durumları değerlendirilirken
sosyal, psikolojik ve fizyolojik alanlarını da dikkate almak gerekmektedir. Biyopsikososyal
bir varlık olan insanın bu alanları ne kadar
birbirinden ayrı gibi görünse de aralarındaki
dinamik yapı birbirlerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Sporun engelli
bireylerin kişisel gelişimleri ve sosyal hayata
entegrasyonunda önemli bir etkiye sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Bu bağlamda proje kapsamında yapılan
saha çalışmasında dahi engelli bireylerin onlar için bir şey yapılıyor olmasının mutluluğunu paylaşma fırsatı bulunmuş, kendilerinden
ve ailelerinden birçok olumlu geri dönüş alınmıştır. Görüşülen aileler çocukları ile yapılan
bu görüşmelerin bile ruh sağlıklarına olumlu
katkısı olduğunu ve aktif olarak spor yapmaya başladıklarında daha da iyi olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Engelli sporu ile
ilgili teknolojik alt yapının kuvvetlendirilmesi
ile sadece başını hareket ettirebilen bireylerin
bile spor yapabileceği herkes için eşit bir kent
yaşamı oluşturmayı hedeflemekteyiz. Engelli
sporu, bireylerin fiziksel olarak güçlenmesinin
yanı sıra psikolojik iyilik halinin ve dolayısıyla
da yaşam kalitelerinin yükselmesini sağla-
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maktadır. Yapılan çalışmalarla, çocuklarının
durumundan ötürü spor yapamayacağını düşünen ailelerin neler yapabileceklerine
dair düşüncelerinin yeniden şekillendiği, başta engelli birey sonra aile olmak üzere hayatlarındaki değişikliğin net olarak gözlemlendiği
bir süreç ortaya çıkmıştır.
Kağıtspor bünyesinde antrenmanlara başlamış olan engelli sporcuların fiziksel aktivite
düzeylerinin artması ile daha aktif bir yaşam sürmeye başladıkları görülmüştür. Daha
önce sosyalleşebilecekleri ortamlar olmaması sebebiyle yaşadıkları ruhsal sıkıntıların da
azaldığı bilgisi ailelerinden alınmıştır. Proje ile
kişiler başarabileceklerini deneyimleme, kendilerini gerçekleştirme imkanı bulmuş ve geleceğe daha umutlu baktıkları görülmüştür.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU
“Ben de Varım” Projesi Kocaeli’nde yaşayan
bireylerin dezavantajlarından ötürü eşit bir
bedensel sağlığa sahip olmasalar da eşit
sosyal yaşam hakkına sahip oldukları görüşü
ile gerçekleştirilmekte ve herkes için sağlıklı bir kent yaşamını mümkün kılma hedefine
hizmet etmektedir.
Proje, engelli sporu konusunda 4 yıllık deneyimi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına daha da hız kazandıracak ve bu
tecrübe referans alınarak projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
Ayrıca ulusal ve uluslararası konjonktürde
gerçekleşen toplumsal ve teknolojik gelişmelere uyumlu alt yapılar oluşturularak engelli
bireyler için tüm bu hizmetlerin ulaşılabilir olması sağlanmaktadır. Bunun yanında daha
önce benzeri olmaması sebebiyle bu çalışma,
engelli sporu konusunda marka şehir olma
hedefimize ulaşmak için önemli bir mihenk
taşı olacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2021 yılı
“Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan
insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak” stratejik amacı ve “Sosyal politika
gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve
destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.” stratejik hedefi
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doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje kapsamında Marmara
Kalkınma Ajansı’ndan “Teknik
Destek, Danışmanlık Hizmeti” kapsamında saha araştırması için 15.000 TL hibe
alınmış diğer tüm çalışmalar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
iç kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Evlerinden
çıkamayan
pandemi nedeniyle
eve mahkum olan
bireylerin
sosyalleşmesi,
rehabilite edilmesi
ve başarı
gösterenler
arasından
ileride ülkemizi
temsil edecek,
ulusal ve
uluslararası
müsabakalarda
yarışabilecek
sporcuların
yetişmesi
amaçlanmaktadır.
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NİLÜFER BELEDİYESİ
NİLÜFER SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
SOSYAL SORUMLULUK

Sağlıklı Şehirler
En iyi Uygulama
Yarışması 2021

|PROJE BİLGİSİ: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, toplumun tüm paydaşlarının etkin iş birliğiyle özellikle dezavantajlı kesimlerin
sorun ve ihtiyaçlarına değer, yenilikçi yaklaşım ve çözümler üretebilen ortamlarla sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine
ve yaygınlaşmasına katkı sunarak Bursa şehrinin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin artırılması amacıyla kurulmuştur. Bu
doğrultuda Nilüfer Belediyesi, sosyal girişimcilik konusunda kapasite artışı sağlamak ve sosyal iş modellerini desteklemek amacıyla
yerel yönetimlerde Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik merkezini hayata geçirmiştir.
|

| Projenin Sağlıklı Kent Açısından Önemi:

“Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” faaliyetleri kapsamında Nilüfer Belediyesinin
sosyal belediyecilik anlayışı sosyal girişimcilikle pekiştirerek sosyal sorunlara
daha etkin çözümler üreten bir işleyiş mekanizması oluşturulmuştur. Böylece
Nilüfer Belediyesinin ve potansiyel sosyal girişimci aktörlerinin karşılıklı iş
birliği yapabileceği; sosyal projelerini toplumun bütün kesimlerine ulaşmasını
sağlayacak bir platform hayata geçirilmiştir. Merkezin hayata geçmesiyle de
sosyal girişimcilik konusunda yerel yönetimler için örnek bir model geliştirilmiştir.
Merkez altında sağlanan mentörlük, eğitim, ofis, prototipleme ve iş birliği
geliştirme gibi desteklerle hızlı büyüme potansiyeline sahip sosyal girişimci
adaylarının sürdürülebilir sosyal iş modelleri hayata geçirilmektedir. Bu
kapsamda Nilüfer Belediyesi, sosyal sorunlar için sürdürülebilir projeler üretme
işini sosyal iş modellerini hayat geçiren sosyal girişimci aktörlerle işbirliği
içerisinde paylaşmaya başlamıştır.

| Bölgeye Verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı için Önemi:
Proje kapsamında Türkiye’deki yerel yönetimlerde ilk olan ve içerisinde eğitim ve
3D modelleme atölyesi, paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme alanı ve idari ofislerden
oluşan 500m2 büyüklükteki Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kurulmuştur.
Merkezde; açık sahne etkinlikleri, seminerler, deneyim paylaşım toplantıları,
eğitimler ve yarışmalar ile toplumun sosyal girişimcilik konusunda kapasitesinin
arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Etkinliklerin yanı sıra, Bursa’daki
sosyal girişimcilik potansiyelini görebilmek, sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci
adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunabilmek amacıyla “Nilüfer Sosyal
Girişimcilik Yarışması” düzenlenmiştir. Sürdürülebilir sosyal iş modellerinin
geliştirilmesini destekleyecek uzman, gönüllü ve iş birliği havuzunun oluşturulması
için çağrıya çıkılmıştır. Gelen başvurular sonucunda eğitim ve mentörlük konusunda
çalışılabilecek kişi ve kurumlarla birebir görüşmeler yapılarak mentör, eğitmen,
gönüllü ve iş birliği havuzu oluşturulmuştur.

| Projenin Sağlıklı Kent Stratejisindeki Yeri:
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin oluşturulması ve Nilüfer
Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik Plan çalışmaları eş zamanlı
yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan ilgili paydaş çalıştayları ve üst
yönetim desteği sonucunda sosyal girişimcilik olgusunun Nilüfer
Belediyesi yeni strateji planında yer almasına karar verilmiştir.
Böylece hem “Sosyal Girişimcilik” kavramı ilk kez bir yerel yönetimin
stratejik planında yer almış hem de sosyal girişimcilik özelinde
yapılan çalışmaların sürdürebilirliği sağlanmıştır. Bu çerçevede;
Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında “Stratejik Amaç5:Ekonomik Gelişim” ana amacı altında “Bölgede Sosyal girişimcilik
algısının ve ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak” hedefi
bulunmaktadır. Projeyle sosyal fayda yaratacak yenilikçi iş fikirleri
olan girişimcilere destek olunması ve sosyal girişimcilikle ilgili
farkındalık artırılması çalışmaları doğrultusunda bu stratejik hedefi
güçlendirecek faaliyetler ve projeler yürütülmektedir.

Proje Ortakları: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi, Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
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Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi
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PROJENİN AMACI:
Projenin genel amacı; toplumun tüm paydaşlarının etkin iş birliğiyle özellikle dezavantajlı kesimlerin sorun ve ihtiyaçlarına
değer, yenilikçi yaklaşım ve çözümler üretebilen ortamlarla sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı
sunarak Bursa şehrinin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin artırılmasıdır.
Projenin özel amaçları ise;
•Bursa ilinin sosyal girişimcilik ekosistemini
güçlendirmek amacıyla çatı bir kuruluş oluşturmak ve konu ile ilgili kapasitesini artırmak,
• Bursa’daki potansiyel sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekleyecek ve sosyal etki yaratacak iş fikirlerini
ortaya çıkarmak, geliştirmek ve desteklemek,
• Sosyal girişimcilik konusunda yerel yönetimler için uygulanabilir bir işleyiş mekanizması ve model geliştirmek,
• Sosyal girişimcilik olgusu hakkında yapılacak görünürlük faaliyetleriyle başta Bursa
şehri olmak üzere bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak,
• Sosyal sorunlara çözümler üreten bir toplum inşasına katkıda bulunmak amacıyla
oluşturulacak merkez ile Nilüfer Belediyesinin sosyal girişimcilik konusunda kurumsal
kapasitesini artırmaktır.
PROJENİN ORTAKLARI:
“Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” projesi
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı “Girişimcilik Mali Destek Progra-
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mı” kapsamında hayata geçirilmiştir. Merkez;
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) ulaşan girişimciler arasından sosyal girişime uygun olanların sosyal girişimcilik
merkezine yönlendirilmesi, girişimcilik konusunda eğitim, mentorluk ve etkinlik desteği
verilmesi konularında iştirak içerisindedir.
Kaynakları doğrultusunda sosyal girişimcileri
çeşitli program ve fırsatlardan yararlandırarak bünyesinde bulundurduğu tekno-girişimcilerle bir araya getirmektedir. TTO’lar,
merkezin yapacağı etkinlik ve faaliyetleri de
kendi iletişim kanallarında duyurusunu yaparak yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.
TTO’ların yanı sıra Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) da yarışma ve hackhaton gibi
etkinliklerde içerik, danışmanlık ve uzman jüri
desteği sağlamaktadır. Merkezin gerçekleştirdiği eğitim ve etkinliklerin duyurusu ve yaygınlaştırılması konusunda da TSGA destek
vermektedir.
PROJE SÜRECİ:
Nilüfer ilçesinde; STK’ların bir arada bulunduğu 2 adet dernekler yerleşkesi, akademik
odaların bir arada bulunduğu akademik odalar yerleşkesi, gençlerin birlikte etkileşim içinde
bulunduğu platformlar, üniversite ve Nilüfer’in
64 mahallesindeki vatandaş ve kurum temsilcilerinden oluşan mahalle komiteleri ve çeşitli
kooperatifler ile potansiyel sosyal girişimci aktörler faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda
sosyal sorunlara çözüm üretebilen paydaşla-
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rın sosyal girişimciliğe yönlenmesini sağlayacak
bir platform ihtiyacı tespit edilmiştir.
Nilüfer Belediyesinin “sosyal belediyecilik” değeri doğrultusunda 2016 yılında kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi; toplumda sosyal inovasyon, yaratıcılık ve sosyal girişimcilik konusunda
kapasite artırıcı faaliyetler yürütmektedir. Belirli seviyeye gelen bu çalışmaların daha etkin
projelere dönüşmesi için sosyal girişimcilik konusunda bir çatı kuruluş ihtiyacı doğrultusunda
“Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” platformu
çalışmalarına başlanmıştır. Platform kurulmadan önce European Commission’s “Instrument
for Pre-accession Assistance – IPA” desteği
altında “CSO Partnerships and Networks on
Strengthening Cooperation Between Public
Sector and CSOs Grant Scheme” programında Nilüfer İnovasyon Merkezi “Türkiye Sosyal
Girişimcilik Ağı” projesinde de iştirakçi olarak
yer almıştır. Proje kapsamında Koç Üniversitesi KUSIF, Ashoka Turkey, Sosyal İnovasyon
İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma için
Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation, Social Enterprise UK
gibi sosyal girişimcilik konusunda Türkiye’de ve
dünyada söz sahibi olan kurumlarla etkin çalışmalar yürütülmüştür. Ağdaki ortakların desteği ve Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ‘ nin
yürüttüğü çalışmalar sonucunda Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesine başlanmıştır.
Bu doğrultuda merkezinin bu ortaklarla sosyal
girişimcilik konusunda paylaşımını yaptığı bilgi
ve deneyimler, merkezin kapasitesini artırarak
Nilüfer yerelindeki sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini sağlamıştır.
Merkez yapılanmasının oluşturulması aşamasından faaliyete geçmesi aşamasına kadar
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planlı bir çalışma yürütülmüştür. TSGA ağ faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı destekleri ile finansal, ekonomik, sosyal,
teknik, hukuki, örgütsel ve risk analizleri ortaya
koyan bir fizibilite çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla sosyal girişimcilik merkezinin kurulmasına yönelik gerekli kaynak ve araçların planlaması yapılarak bir yöntem oluşturulmuştur. Bu
çerçevede sosyal girişimcilik konusunda yerel
potansiyelin tespiti için çalışmalar yürütülmüş
ve Nilüfer Belediyesinin kapasite ve kaynakları
değerlendirilmiştir. Merkezin misyon, vizyon ve
hedefleri belirlendikten sonra yönetim modeli
oluşturulmuştur. Daha sonra, sosyal girişimci
adayları için uygulanacak interaktif eğitim ve
etkinlik planı, yarışma ve hackathonlar, eşleştirme ve mentörlük gibi uygulamalar hayata
geçirilmiştir. Sürecin işleyişinin izleme ve değerlendirmesini yapabilmek adına merkezin
sosyal etkisini ölçecek araçlar ve bu araçların
uygulama alanları belirlenmiştir. Daha sonra merkezin fiziksel olarak hayata geçirilmesi
aşamasında da, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı “Girişimcilik Mali
Destek Programı” altında destek alınmıştır.
Tüm bu çalışmalar sonucunda Nilüfer Belediyesi, sosyal girişimcilik konusunda kapasite
artışı sağlamak ve sosyal iş modellerini desteklemek amacıyla yerel yönetimlerde Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik merkezini hayata
geçirmiştir. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde
çevrim içi yöntemler ile etkinliğine başlayan
merkez, 2021 yılı itibariyle sosyal girişimcilik ile
ilgilenen tüm kesimlerin faydalanabileceği fiziki mekânı ile hizmete girmiştir.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Proje kapsamında Türkiye’deki yerel yönetimlerde ilk olan ve içerisinde eğitim ve 3D modelleme atölyesi, paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme
alanı ve idari ofislerden oluşan 500m2 büyüklükteki Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kurulmuştur. Merkezde; açık sahne etkinlikleri, seminerler, deneyim paylaşım toplantıları, eğitimler
ve yarışmalar ile toplumun sosyal girişimcilik
konusunda kapasitesinin arttırılmasına yönelik
faaliyetler yürütülmüştür. Dünya genelinde ve
Türkiye’de oluşan pandemi koşulları nedeniyle
online olarak toplam 25 etkinlik düzenlenmiş ve
bu etkinliklere 716 kişi katılım göstermiştir.
Etkinliklerin yanı sıra, Bursa’daki sosyal girişimcilik potansiyelini görebilmek, sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini
geliştirme fırsatı sunabilmek amacıyla “Nilüfer
Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenlenmiştir.
Eylül 2020’de başlayarak 1 Kasım 2020 tarihine kadar devam yarışmaya Bursa yerelinden
110 kişi/ekibin başvurusu alınarak 12 finalist belirlenmiştir. Sosyal girişimcilik ekosistemindeki
önemli kurumlardan (Ashoka, KUSIF, İstasyon
TEDÜ vb.) temsilcilerin yaptığı değerlendirme
sonucunda cinsiyet eşitliği, sağlıklı gıdaya erişim, atık yönetimi ve gönüllülük konusunda sosyal iş modeli olan 6 kazanan desteklenmiştir. Bu
sosyal girişimlerin sahibi altı kişi/ekip Merkezde
bir yıl boyunca sağlanacak paylaşımlı ofis desteği, eğitim desteği, mentörlük desteği ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
ULUKOZA Programından yararlanma imkânı
kazanmışlardır.
Sürdürülebilir sosyal iş modellerinin geliştirilmesini destekleyecek gönüllü, eğitmen ve mentör
havuzunun oluşturulması için çağrıya çıkılmıştır.
Çağrıyla alınan başvurular sonucunda eğitim
ve mentörlük konusunda çalışılabilecek kişi ve
kurumlarla birebir görüşmeler yapılarak 24 kişilik eğitmen ve mentör havuzu oluşturulmuştur.
Ayrıca kamu ve sosyal girişimciler arasında karşılıklı faydanın sağlanması amacıyla “Belediyeler Arası Sosyal Girişimcilik Destek Ağı” Projesi
başlatılmıştır. Belediye mevzuatında belirtilen
kentsel gelişimin sağlanması, yaşam kalitesinin
artırılması gibi temel işlevlere yönelik sürdürülebilir çözüm olanaklarının sağlanması ve sosyal
belediyecilik anlayışının desteklenmesi sosyal
girişimcilikle birlikte gerçekleştirilebilmektedir.
Kurulacak olan bu ağ ile birlikte kamu ve sosyal
girişimciler arasında bir işbirliği sağlanacak ve
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tümüne katkı sağlanabilecektir.
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TSGA ile yürütülen çalışmaların yerelleşmesi
ve sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
adına Bursa Sosyal Girişimcilik Ağı oluşturulmuştur. Merkez; Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı
Projesi altında paydaş olarak yer alan Bursa
yerelinden kişi ve kurumlarla Bursa Sosyal Girişimcilik Ağı’nın kurulması ve geliştirilmesi aşamasında etkin bir rol oynamıştır. Sosyal girişimcilik konusunda yapılan tüm çalışmaların etki
alanı, Bursa ekosisteminde bulunan paydaşların ağları da kullanılarak daha da genişletilmiştir. STK-kamu-özel sektör birlikteliğini sağlayarak sosyal girişimciler ile yerel yönetimleri
bir araya getiren bir platform oluşturulmuştur.
Tüm bu çalışmalar sonucunda Nilüfer Belediyesinin ve potansiyel sosyal girişimci aktörlerinin karşılıklı işbirliği yapabileceği; sosyal projelerini toplumun bütün kesimlerine ulaşmasını
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sağlayacak bir platform hayata geçirilmiştir.
Merkezin hayata geçmesiyle de sosyal girişimcilik konusunda yerel yönetimler için örnek
bir model geliştirilmiştir. Bu kapsamda Nilüfer
Belediyesi, sosyal sorunlar için sürdürülebilir
projeler üretme işini sosyal iş modellerini hayat
geçiren sosyal girişimci aktörlerle işbirliği içerisinde paylaşmaya başlamıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesiyle; hakkaniyet, sürdürebilirlik, halkın katılımı ve sektörler arası iş birliği
prensipleri altında “Sürdürülebilir Kalkınma” yı
sağlamak ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” amacıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm
kentsel ve çevresel konularda bütünsel uygulamalar hayata geçirilmektedir. Vatandaşların sağlıklı olabilmesinin yolu; konut kalitesi, iş,
ulaşım, gıda, toprak, su ve hava kalitesi, sağlık
önlemleri, katı atıklar, iklim istikrarı, sosyal hizmet, çevre hizmetleri, kültürel hizmetler gibi
alanlarda sürdürebilir uygulamaların hayata
geçmesiyle gerçekleşmektedir. Bu kapsamda
Bursa ili için oluşturulan 2019 yılı Şehir Sağlık
Profili çalışmasıyla bir yandan şehrin sürdürebilir gelişimi çerçevesinde ekolojik, ekonomik,
toplumsal göstergeleri diğer yandan da sağlık
hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendiren
bir üst doküman oluşturulmuştur. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi; Bursa Şehir Sağlık Profili
çalışmasının sonuç bölümünde yer alan; “Cinsiyet farkı gözetmeyen istihdam politikalarının
gündeme taşınması ve desteklenmesi” ve “Bursa ili yaşam endeksinin artırılması” konularına
yönelik eylemler yürütmektedir. Merkez faaliyetleriyle ortaya çıkacak sürdürebilir iş modelleri sonucunda şehir sağlık profilinde belirtilen
diğer geliştirilmesi gereken alanlarda desteklenmiş olacaktır.
Nilüfer Belediyesi kurmuş olduğu merkez sayesinde mevcut ve potansiyel toplumsal sorunlara kalıcı çözümler geliştiren sosyal girişimci
paydaşlarla faaliyetler yürütmektedir. Kâr elde
etmek yerine, sosyal etkiyi ve sosyal ekonomiye katkıyı amaçlayarak sosyal değerin yanında sürdürebilir ekonomik modeller ve istihdam
fırsatları oluşmakta ve bu kapsamda ülkemizin
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulmaktadır. Nilüfer; sosyal ve ekonomik kalkınma için
ortak davranışların geliştirilmesiyle gelecek
nesiller adına daha elverişli bir toplum haline
gelmektedir. Dernekler, vakıflar, öğrenci ve aile
birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler
ve akademik odalar gibi organizasyonlarla sos-
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yal girişimcilik ekosisteminde iş birliği ortamları
oluşmaktadır. Merkez; yerel yönetimler için sosyal girişimcilik konusunda katılımcı, iş birlikçi ve
sürdürebilir bir model oluşturmaktadır. Türkiye’de sosyal girişimciliğin geliştirilmesi, bu alanda projeler yürütülmesi ve toplumsal sorunlara
ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılması gerek ülke kalkınması gerekse de toplumsal huzur
için önem teşkil etmektedir. Böylece sosyal etki
yaratan kolektif hareketlerle toplumsal refahın
artışı sağlanmakta, sağlıklı bir kent gelişimine
destek olunmaktadır.
Sağlıklı Şehirler Projesi’yle;
· Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi
oluşturmak,
· Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,
· Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum
oluşumunu sağlamak, amaçlanmaktadır.
“Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” projesi de
sağlıklı kentler hareketinin tüm bu amaçlarını
destekleyen faaliyetler içermektedir. Hareketin
ele aldığı “Bugün dengeli olan ve uzun vadede
korunabilecek doğal çevre – ekolojik sistem”,
“Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen toplum”, “Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda, su,
barınma, çevre sorunları, gelir, güvenlik, iş vb.
temel gereksinimlerini karşılamak”, “Her türlü
temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik”, “Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun halk sağlığı
ve sağlık bakım hizmeti” ve Güçlü, dayanışma
içinde sömürülmeyen toplum”, “Geniş, yenilikçi
ve canlı bir kent ekonomisi” ve “Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesi çekici bulması
ve doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin
ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı,
paylaşmacı, birleştirici niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin öneminin vurgulanması”
sağlıklı şehir özelliklerini desteklemektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin
oluşturulması ve Nilüfer Belediyesi 20202024 yılı Stratejik Plan çalışmaları eş zamanlı yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan ilgili
paydaş çalıştayları ve üst yönetim desteği
sonucunda sosyal girişimcilik olgusunun Nilüfer Belediyesi yeni strateji planında yer almasına karar verilmiştir. Böylece hem “Sosyal
Girişimcilik” kavramı ilk kez bir yerel yönetimin
stratejik planında yer almış hem de sosyal
girişimcilik özelinde yapılan çalışmaların sürdürebilirliği sağlanmıştır. Bu çerçevede; Ni-
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lüfer Belediyesi 2020-2024
Stratejik Planında “Stratejik
Amaç-5:Ekonomik
Gelişim”
ana amacı altında “Bölgede
Sosyal girişimcilik algısının ve
ekosisteminin geliştirilmesine
katkı sağlamak” hedefi bulunmaktadır. Projeyle sosyal
fayda yaratacak yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere destek
olunması ve sosyal girişimcilikle ilgili farkındalık artırılması
çalışmaları doğrultusunda bu
stratejik hedefi güçlendirecek
faaliyetler ve projeler yürütülmektedir. Bunun yanında 2022-2024 yılı Stratejik
Plan Revizyonu kapsamında
yapılan risk analizleri ve önlemler doğrultusunda mevcut
stratejilerin
güncellenmesi
sağlanmaktadır. Bu çalışma
ile tespit edilen sosyal girişimcilerin finansman yönelik
eksiklikler tespit edilmiş olup,
bu konuda yeni faaliyetler ve
projelerin
oluşturulmasına
yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Nilüfer Sosyal Girişimcilik
Merkezi tarafından desteklenen sosyal iş modelleri ile
birlikte başta Nilüfer olmak
üzere Bursa ve diğer illerde
sosyal etki yaratacak girişimler, Nilüfer Belediyesinin üyesi
olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2020 – 2024 Stratejik Planında yer alan “Sağlık
odaklı sürdürülebilir kentsel
çevre oluşturulmasına yönelik
stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda
bulunmak” vizyonunu güçlendirecek bir proje olarak hayata geçirilmiştir. Proje birliğin
vizyonunu besleyen; “Yenilikçi”, “İnsan Odaklı”, “Sürdürülebilir”, “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğine Duyarlı”, “Sorumluluk Sahibi” ilkelerine uygunluk
göstermektedir.
Sosyal girişim kavramı Türkiye’de nispeten yeni bir kav-

ramdır ve alan hızla büyümektedir. Sektöre sürekli yeni
sosyal girişimler ve ekosistem
aktörleri girmekte; bunlar,
sosyal ve çevresel etki için
yeni yaklaşımlar geliştirmekte
sosyal içerme, ekonomik entegrasyon ve kalkınmayı teşvik etmektedir. Nilüfer Belediyesi sürdürülebilir kalkınma
alanında öncü bir belediye
olarak son 4 yıldır sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik
alanında çalışmalar yürütmektedir. “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” platformu
faaliyetleri sonucunda ortaya
çıkacak sürdürebilir iş modelleri temelde “Sürdürülebilir
Şehirler ve Topluluklar”, “Nitelikli Eğitim” ve “İnsana Yakışır İş
ve Ekonomik Büyüme” Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı
desteklemektedir. “4. Nitelikli Eğitim” ana hedefi altında
belirlenen ”2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde
çalışma ve girişimciliğe yönelik
teknik ve mesleki becerileri de
kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin
sayısının önemli ölçüde artırılması”, “8. İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme” ana hedefi altında belirlenen “Üretim
faaliyetlerinin, insana yakışır
istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma
odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere
erişim yoluyla mikro, küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik
edilmesi” alt hedeflerine katkı
sağlamaktadır. Merkezin faaliyetleri bu 3 kalkınma amacını
doğrudan etkilemekle birlikte,
ortaya çıkaracağı sosyal etki
ile diğer Sürdürebilir Kalkınma
Amaçlarıyla da dolaylı olarak
bağlantısı bulunmaktadır.
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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. Merkezin
hayata geçirilmesi için yapılan uygulamalarının maliyeti
509.252,27 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan gözlem
sonucunda; Agresif
çocuklarda
sakinleşme, otizmli
bireylerde dikkat
artışı, iletişim
becerisi kazanma,
canlılara karşı saygı
duyma, sorumluluk
bilincine sahip olma,
Serebral Palsili
çocukların yürüme
ve kaba motor
fonksiyonları
sırasında enerji
tüketimlerinin
azaldığı,
Serebral palsili
çocukta
hippoterapinin kas
simetrisini artırdığı
gözlemlenmiştir.
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GEBZE BELEDİYESİ
GEBZE BELEDİYESİ ATLI EĞİTİM MERKEZİ
ENGELLİ BİREYLERE ATLI TERAPİ PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2021

PROJENİN AMACI:
•Özel gereksinimli bireylere hayvan sevgisini kazandırmak.
•Bireylerin fiziksel, psikolojik, kendilerini daha iyi hissetmeleri ve tedavi süreçlerine katkı sağlamak.
•Sosyalleşmek ve binicilik ile hareket kazandırmak.
•Çocuklarda görülen davranış bozukluklarının bir kısmını atlı terapi tekniği kullanarak düzeltmeyi hedeflemek.
•At eşliğinde terapi fiziksel zihinsel veya duygusal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi uygulamak.
•Fiziki, psikolojik, sosyal, kişisel tedavi ve adaptasyonu sağlamak.
•Dünyanın birçok merkezinde ve Türkiye’de uygulanmakta olan Atlı terapinin faydalarından yararlı sonuçlar elde etmek.
•Birçok hastalıkta atlı terapinin faydalı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.
•Bireyi güvenli bir şekilde ata bindirip bireydeki korku ve güvensizlik hissini yenmesini sağlamak.
PROJE ORTAKLARI:
Proje Gebze Belediyesi’ne aittir.
PROJE SÜRECİ:
2017 yılında başlayan sosyal sorumluluk projemiz devam etmektedir.
•Dikkat eksikliği olan çocukların dikkati sürdürme becerisini arttırmayı hedefler.
•Çocukların atla terapi sayesinde sorumluluk kazandıkları için derslerinde daha başarılı olması hedeflenir.
•Atlı terapinin konuşma bozukluklarında da etkili olduğu yapılan araştırmalar tarafından gözlemlenmiştir.
•Atlı terapi sonucunda çocukların strese karşı dayanıklılığı artar. Performansları ve yetenekleri gelişir.
•Atlı terapi sonucunda çocukların kendilerine olan güveni artar. Bunun sonucunda daha dışa dönük bireyler olması hedeflenir.
•Kendine güvenin artması, aktif olması, , öğrenme ve dikkat toplamada ilerleme hedeflenir.
•Hiperaktivitenin azalması, ilgisizlik halinden kurtulma, korku, saldırganlık, içine kapanık halinden kurtulması hedeflenir.
•Çocuğun zor durumlarda kaldığı zaman insiyatif kullanma yeteneğini geliştirir ve pratik çözümler bulmayı öğretir.
•Bu süreç; kurumumuz rehber Öğretmeni, Anne, Baba ve kurumumuzdaki eğitmenler tarafından yönetilecektir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Atların yürüyüşü, insan mekaniğine benzerdir. Bir bakıma atlar ile terapi yapılmasının temel sebebi budur. Atlar aynı zamanda duygusal açıdan da
insanlarla benzerlik taşır. Gen haritasında da yakınlık mevcuttur.
•Pelvis (kalça) ve omurgada hareket sağlar.
•Kas tonusunu normalleştirir.
•Kaba motor becerilerinin gelişmesini sağlar.
•Baş ve gövdenin kontrolünü geliştirir.
•Kondisyon, simetri ve vücut farkındalığını geliştirir.
•Öz saygı kazandırır.
•Özgüven kazandırır.
•Grup etkileşimini sağlar.
•Konsantrasyonu arttırır ve dikkat süresini uzatır.
•İletişimi geliştirir.
•Çocukların at ile uyum gösterme isteğini kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal reflekslerini ortaya çıkarır.
Yapılan gözlem sonucunda; Agresif çocuklarda sakinleşme, otizmli bireylerde dikkat artışı, iletişim becerisi kazanma, canlılara karşı saygı duyma,
sorumluluk bilincine sahip olma, Serebral Palsili çocukların yürüme ve kaba motor fonksiyonları sırasında enerji tüketimlerinin azaldığı, Serebral
palsili çocukta hippoterapinin kas simetrisini artırdığı gözlemlenmiştir. Atlı terapi klasik tedavilerin yanında kullanılabilen iyi bir destek tedavi
yöntemidir.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Gebze Belediyesi sağlıklı kentler birliği üyesidir. Sağlıklı Kentler Projesi, kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını
geliştirmeyi amaçlayan, uzun dönemli bir kalkınma projesidir. Sağlıklı Kentler Projesi’nin ortak özellikleri vardır:
- Sağlığa bağlılık,
- Sektörler arası hareket,
- Toplum katkısı,
- Yenilik,
- Sağlıklı toplum politikası.
Proje öncelikli olarak; düşük gelire sahip bölgelerde çevre sağlığı hizmetleri, temel sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam biçimlerinin geliştirilmesi için ücretsiz hizmet vermekte ve sağlıklı şehir projesine uygunluk
göstermektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Projemiz halk sağlığı konularında bilincin artması ve ilgili uluslararası hareketin bir parçası olmak düşüncesinden yola çıkarak özel gereksinimli bireylere atlı terapi sayesinde sağlıklı ve özel durumlarına yönelik
etkinlik alanı oluşturmak,
- Etkin uygulamaların geliştirileceği, uluslararası bir ortam oluşturmak,
- Sağlık sorunları üzerine talep edilirse diğer üye kentlerle birlikte, bilgi ve uygulama deneyimi paylaşmak için bir ağ oluşturmak,
- Kentteki bütün tarafların, kent için katılımcı ve demokratik çalışma kültürünü geliştirmeleri gibi yararları vardır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Terapist: 60.000 TL
Eğitmen: 10.000 TL
Diğer Giderler(Yem, Bakım, Veteriner vb.): 23.000 TL

GEBZE BELEDİYESİ

GEBZE BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi

Engelli Bireylere Atlı Terapi Projesi
48
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PROJENİN AMACI:
• Özel gereksinimi olan bireylere, hayvan sevgisini kazandırmak.
• Bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak
kendilerini daha iyi hissetmeleri ve
tedavi süreçlerine katkı sağlamak.
• Sosyalleşmek ve binicilik ile hareket
kazandırmak.
• Çocuklarda görülen davranış bozukluklarının bir kısmını atlı terapi tekniği
kullanarak düzeltmeyi hedeflemek.
• At eşliğinde terapi; fiziksel, zihinsel
veya duygusal bozukluğu olan hasta
gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla
atın hareketlerinden yararlanan bir
tedavi uygulamak.
• Fiziki, psikolojik, sosyal, kişisel tedavi
ve adaptasyonu sağlamak.
• Dünyanın birçok merkezinde ve Türkiye’de uygulanmakta olan atlı terapinin faydalarından yararlı sonuçlar
elde etmek.
• Birçok hastalıkta atlı terapinin faydalı
olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.
• Bireyi güvenli bir şekilde ata bindirip,
bireydeki korku ve güvensizlik hissini
yenmesini sağlamak.
PROJE ORTAKLARI:
Proje Gebze Belediyesi’ne aittir.
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PROJE SÜRECİ:
2017 yılında başlayan sosyal sorumluluk
projemiz devam etmektedir.
• Dikkat eksikliği olan çocukların dikkati
sürdürme becerisini arttırmayı hedefler.
• Çocukların atla terapi sayesinde sorumluluk kazandıkları için derslerinde
daha başarılı olması hedeflenir.
• Atlı terapinin konuşma bozukluklarında
da etkili olduğu yapılan araştırmalar
tarafından gözlemlenmiştir.
• Atlı terapi sonucunda ç o c u k l a r ı n
strese karşı dayanıklılığı artar. Performansları ve yetenekleri gelişir.
• Atlı terapi sonucunda çocukların kendilerine olan güveni artar. Bunun sonucunda daha dışa dönük bireyler olması
hedeflenir.
• Kendine güvenin artması, aktif olması, ,
öğrenme ve dikkat toplamada ilerleme
hedeflenir.
• Hiperaktivitenin azalması, ilgisizlik halinden kurtulma, korku, saldırganlık, içine kapanık halinden kurtulması hedeflenir.
• Çocuğun zor durumlarda kaldığı zaman inisiyatif kullanma yeteneğini geliştirir ve pratik çözümler bulmayı öğretir.
• Bu süreç; kurumumuz Rehber Öğretmeni, anne, baba ve kurumumuzdaki
eğitmenler tarafından yönetilecektir.

www.skb.gov.tr
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR
VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Atların yürüyüşü, insan mekaniğine benzerdir. Bir bakıma atlar ile terapi yapılmasının temel sebebi budur. Atlar aynı
zamanda duygusal açıdan da insanlarla
benzerlik taşır. Gen haritasında da yakınlık mevcuttur.
• Pelvis (kalça) ve omurgada hareket
sağlar.
• Kas tonusunu normalleştirir.
• Kaba motor becerilerinin gelişmesini
sağlar.
• Baş ve gövdenin kontrolünü geliştirir.
• Kondisyon, simetri ve vücut farkındalığını geliştirir.
• Öz saygı kazandırır.
• Özgüven kazandırır.
• Grup etkileşimini sağlar.
• Konsantrasyonu arttırır ve dikkat süresini uzatır.
• İletişimi geliştirir.
• Çocukların at ile uyum gösterme isteğini kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal reflekslerini ortaya çıkarır.
Yapılan gözlem sonucunda; Agresif çocuklarda sakinleşme, otizmli bireylerde dikkat
artışı, iletişim becerisi kazanma, canlılara
karşı saygı duyma, sorumluluk bilincine
sahip olma, Serebral Palsili çocukların yürüme ve kaba motor fonksiyonları sırasında enerji tüketimlerinin azaldığı, Serebral
palsili çocukta hippoterapinin kas simetrisini artırdığı gözlemlenmiştir. Atlı terapi
klasik tedavilerin yanında kullanılabilen iyi
bir destek tedavi yöntemidir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Gebze Belediyesi sağlıklı kentler birliği
üyesidir. Sağlıklı Kentler Projesi, kentte
yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan, uzun dönemli bir kalkınma
projesidir. Sağlıklı Kentler Projesi’nin
ortak özellikleri vardır:
- Sağlığa bağlılık,
- Sektörler arası hareket,
- Toplum katkısı,
- Yenilik,
- Sağlıklı toplum politikası.
50
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Proje öncelikli olarak; düşük gelire sahip bölgelerde çevre sağlığı hizmetleri, temel sağlık hizmetleri,
sağlıklı yaşam biçimlerinin
geliştirilmesi için ücretsiz
hizmet vermekte ve sağlıklı şehir projesine uygunluk
göstermektedir.
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rın, kent için katılımcı ve
demokratik çalışma kültürünü geliştirmeleri gibi yararları vardır.

PROJE BÜTÇESİ VE
FİNANSMANI:
Terapist: 60.000 TL
Eğitmen: 10.000 TL
Diğer Giderler
SAĞLIK GELİŞİM
(Yem, Bakım, Veteriner vb.)
P L A N I / S T R A T E J İ K : 23.000 TL
PLANDAKİ YERİ:
Projemiz halk sağlığı konularında bilincin artması ve
ilgili uluslararası hareketin
bir parçası olmak düşüncesinden yola çıkarak özel
gereksinimi olan bireylere
atlı terapi sayesinde sağlıklı ve özel durumlarına
yönelik etkinlik alanı oluşturmak,
- Etkin uygulamaların geliştirileceği, uluslararası bir
ortam oluşturmak,
- Sağlık sorunları üzerine talep edilirse diğer üye
kentlerle birlikte, bilgi ve
uygulama deneyimi paylaşmak için bir ağ oluşturmak,
- Kentteki bütün taraflawww.skb.gov.tr

Yapılan gözlem
sonucunda; Agresif
çocuklarda
sakinleşme, otizmli
bireylerde dikkat
artışı, iletişim
becerisi kazanma,
canlılara karşı saygı
duyma, sorumluluk
bilincine sahip olma,
Serebral Palsili
çocukların yürüme
ve kaba motor
fonksiyonları
sırasında enerji
tüketimlerinin
azaldığı,
Serebral palsili
çocukta
hippoterapinin kas
simetrisini artırdığı
gözlemlenmiştir.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş

Yaya Geçidi Düzenleme Projesi
52
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PROJENİN AMACI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) Önerileri Eylem Planlarının
Hazırlanması işi kapsamında UPİ 2030 kararları sonucu belirlenmiş yaya güzergâhları, yayaların yoğun kullandıkları güzergâhlar
ve odak noktaları, kent genelinde yaya sayım çalışmaları sonucu elde edilen ve yaya
yoğun bölge olarak belirlenen alanlarda
yaya geçidi hizmet seviyesi ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi yukarıda da belirtildiği gibi yaya hareketinin
yoğun olduğu önemli noktalardan biri konumundadır. Bölge merkez ile toplu taşıma
ve özel araç bağlantısının sağlandığı bir güzergahta yer aldığından dolayı yaya hareketi açısından özel olarak değerlendirilmiştir. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz
önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar
aynı seviyeye getirilmiş, böylece alan mini
bir meydan görünümü de kazanırken yayaların karşıya kaldırım inip çıkmadan geçişi
sağlanmış, aynı zamanda üzerine İzmir’in
tarihi köklerinden gelen figüratif desenler
yapılarak İzmir’in kent kimliğini görünür hale
getirmek hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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PROJE SÜRECİ:
Bisikletli ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı çalışması kapsamında Talatpaşa Bulvarı üzerinde yer alan yaya geçitlerinin hizmet düzeylerine yönelik analizler gerçekleştirilerek,
mevcut yaya geçitlerini kullanan ve yaya
geçitleri dışında yolu işgal ederek karşıdan
karşıya geçen yaya hacimleri saatlik olarak
tespit edilmiştir. Aşağıdaki şekilde sayım
yapılan noktalar tabloda da zirve saatteki yaya hacimleri, yaya yeşil süresi ve yaya
hizmet seviyeleri yer almaktadır (Bkz. Şekil
2 ve Tablo 1).
Görüldüğü üzere Talatpaşa Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinde yayalar için belirlenen yeşil süresinin devre içindeki oranı %20
’dir. Batı kesimindeki yaya geçidinin zirve saatteki yaya hacminin 983 doğu kesimindeki
yaya geçidinin zirve saatteki yaya hacmi ise
1.918 olarak tespit edilmiştir. Bu iki noktadaki yaya geçitlerinin mevcut genişliklerinin
yaklaşık 3 metre olduğu göz önünde bulundurulduğunda batı kesimindeki yaya geçidinin hizmet seviyesi D, Ali Çetinkaya Bulvarı
bağlantısının olduğu noktadaki yaya geçidinin hizmet seviyesi de E olarak belirlenmiştir. Bölgede yaya geçitleri dışındaki kural dışı
yaya hacimleri de değerlendirildiğinde, Talatpaşa Bulvarı’nda kuzey güney doğrultulu
bir şekilde hareket ederek karşıdan karşıya

www.skb.gov.tr
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geçen yaya hacminin zirve saatte 3.700 olduğu tespit edilmiştir.
İlgili yaya hacminde bir yaya geçidinin A seviyesinde hizmet verebilmesi için sinyal süresi
yeşil oranı sabit kabul edildiğinde 38,5 metrelik bir genişliğe ihtiyaç olduğu görülmektedir
Yaya hacimleri ve yaya geçitlerinin hizmet
seviyeleri dışında bölgede toplu taşıma araçlarının duraklama ihtiyacı da bulunmaktadır.
Mevcut durumda tek bir durakta yolcu indirme-bindirme gerçekleşmektedir. Mevcut durağın yapısı yaya geçitleri dışındaki kuralsız
yaya geçişlerinin en önemli gerekçelerinden
biri olarak değerlendirilebilir. Talatpaşa Bulvarı üzerinden gün boyu çalışan 1 hat, zirve
saatte çalışan 3 hat ve bir baykuş hattı geçmektedir. Zirve saatteki iki yönlü toplam sefer
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sayısı da 44 olarak tespit edilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarakyapılan
analizler sonucunda yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Alsancak
Talatpaşa Bulvarı’nda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ni Dominik Caddesi’ne ve Ali Çetinkaya
Bulvarı’na bağlayan aksta yaya öncelikli hale
getirmek için yükseltilmiş yaya geçidi projesi
kapsamında 34 metre uzunluğunda, Avrupa’daki örneklerine benzer yaya platformu
oluşturulmuştur..
Yaya platformunun üzerine şehrin kadim kültüründen beslenen tasarımlar uygulanarak
görünürlüğünün artması sağlandı. Autocad
üzerinde alınan GPS noktaları ile hesaplanan
alan içerisine figürler yerleştirildi. Figürlerin
boyanacak kısımları sahada kesileceğinden
tarama ile işaretlenerek yapılan çizimin zeminde kolay yerleşimi için 98 parçaya bölü-
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nerek numaralandırıldı. Şablon çizimler hazırlandıktan
sonra zemin temizlenerek
tüm yüzey kağıt bantlar ile
kaplandı ve şablon numarataja göre zemine yerleştirildi.
Çizim üzerinde taramalarla
belirtilen boyanacak kesimler
kesici aletlerle kesilip zemine
yapıştırılan bantlar ile birlikte
kaldırıldı. Böylece zeminde figürlerin şekilleri ortaya çıkmış
diğer alanlarda maskelenmiş
oldu. Maskeleme işleminden
sonra çift kompenantlı boya
hazırlanarak uygulaması yapıldı ve akabinde maskeleme
bantları sökülerek imalat süreci tamamlandı.
Bu tasarımlarda Kibele gibi
farklı isimler ile var olan Anadolu’nun kadın kültünün bir
devamı olarak Bergama halılarında da karşımıza çıkan “eli
belinde” sembolü ve İzmirlilerce benimsenen dalgalı Pasaport karoları gibi desenler
kullanıldı. İzmir’in kent kimliğini görünür hale getirmek
için yapılan bu çalışmada, İzmir’de binlerce yıldır var olan
desenler araştırılarak, şehrin
farklı mekânlarına tekrar kazandırıldı.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ:
Bölgede bahse konu yaya
geçidi yapılmadan önce 3
metre genişliğinde sinyalize
yaya geçidi bulunmakta ve
yoğun yaya geçişleri olması sebebiyle genişlik yetersiz
kalmakta ve engelli kullanımına uygun olmayan bir
yaya geçidi bulunmaktaydı.
Proje kapsamında, Engelli ve
yaşlı vatandaşların erişimi
göz önünde bulundurularak
yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirilmiş, sinyalize olmayan fiziki koşullar nedeniyle
34 metre uzunluğundaki alan
mini bir meydan görünümü

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
de kazanırken yayaların karşıya kaldırım inip çıkmadan
geçişi sağlanmıştır.
PROJENİN
SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Engelli ve yaşlı vatandaşların
kullanımına uygun yaya geçişleri sağlanmıştır.
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 mekana nasıl
yansıyacağı çalışılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje finansmanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanmaktadır.
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Engelli ve yaşlı
vatandaşların
erişimi göz önünde
bulundurularak yol
ve kaldırımlar aynı
seviyeye getirilmiş,
böylece alan mini
bir meydan
görünümü de
kazanırken
yayaların karşıya
kaldırım inip
çıkmadan
geçişi sağlanmış,
aynı zamanda
üzerine İzmir’in
tarihi köklerinden
gelen figüratif
desenler yapılarak
İzmir’in kent kimliğini
görünür hale
getirmek
hedeflenmiştir.
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Sokak Senin Projesi
56
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PROJENİN AMACI:
Sokak Senin Projesi, pandemi süresince hareketliliği kısıtlanan, kapalı mekânlara hapsolan, kendi sokağından kopan ve komşuluk
ilişkileri zayıflayan mahalle sakinlerini Yaşanabilir sokaklar nasıl olur? Sorusuna cevap
aramaya teşvik ederek sokağın farklı kullanımlarının sokak sakinleri tarafından keşfedilmesini amaçlamaktadır.
Yoğun kent dokusu içinde yetersiz açık kamusal alanlar her geçen yıl daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu kapsamda kentlerin
özellikle araç kullanımına teslim edildiği ve
bu doğrultuda gidildiğinde kentlerde yaşam
kalitesinin daha iyiye gitmesi mümkün olamayacaktır. Araç kullanımının artık mevcut
altyapı kapasitesini aştığı açıkça görülmektedir. Bu teslimiyet ilk etapta evimizin önündeki kamusal alan olan sokaklarımızın artık
yaşayanlar tarafından kullanılmamasını getirmiş ve çocukluktan yaşlılığa kadar önemli
bir sosyalleşme alanımızı kaybetmemize yol
açmıştır. Dolayısıyla Sokak Senin projesi bu
teslimiyetin halk tarafından fark edilmesini
ve yeniden yaşanabilir bir kente ulaşmak
adına geçişi sağlayacak önemli bir etki yaratacağını düşünmekteyiz. Etkinliklerle far-
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kındalıkların oluşması ve aynı zamanda bu
yönde toplumdan arzın oluşması sağlanacak ve kalıcı hale getirilmiş çocuk ve yaşlı her
kesim için güvenli yaya bölgeleri kazanmayı
hedefliyoruz.
PROJE ORTAKLARI:
Aktif Yaşam Derneği ÇocukDostu.Org
Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM)
Sokak Bizim Derneği
PROJE SÜRECİ:
Proje kapsamında alanların belirlenmesi,
alandaki hedef kitlenin belirlenerek onlara
dair alanda yer alacak etkinliklere karar verilmesi ve etkinliğin yürütülmesi gibi aşamaların tümünde Aktif Yaşam Derneği, ÇocukDostu.Org, Başka Bir Okul Mümkün Derneği
(BBOM), Sokak Bizim Derneği gibi STK’lardan
destek alınmıştır.
İnsanları yalnızlaştıran ve doğayla bağını
koparan bir yerleşim modeli olan dikey yapılaşma modeli günümüzde kent yaşamının
en büyük problemi haline gelmektedir. Hem
topraktan hem doğadan hem de insani ilişkilerden uzakta bir topluma yol açtığından bizim kültürümüzde ve milli değerlerimizde yer
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den tecrübe ederken hem eski komşuluk bağlarının yeniden kurulmasına hem de hareket
etmeye teşvik edilmektedirler.
Proje kapsamında;
· İlk olarak STK’lar ile bir araya gelinerek etkinliğin gerçekleştirileceği sokaklar belirlenmektedir.
· Ardından alanda yapılan keşiflerle mahalle sakinlerinin profili çıkartılarak yaş grubuna
göre alanda ağırlık verilmesi gereken etkinliklere karar verilmektedir.
· STK’lar ile birlikte alandaki etkinliklerin dağılımı ve katkı verebilecek gruplar belirlenerek
organizasyon şeması çıkarılmaktadır.
Etkinlik günü alanda hem belediye ekipleri
hem STK’lar çeşitli atölye, etkinlik, bilgilendirme gerçekleştirerek her yaş grubundan mahalle sakinine hitap ederek kendi sokaklarını
deneyimleme şansı sunulmaktadır.
Etkinliğin ardından etkinlik günü alanda edinilen gözlem, istek panosuna yazılanlar ve sosyal medya üzerinden elde edilen geri dönüş
ve istekler değerlendirilerek mahalle içinde
çocuklar için Oyun Sokağı/Alanı olarak uygun
görülen yerde kalıcı bir düzenleme yapılarak
mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmaktadır.

alan birlikte yaşam anlayışına da oldukça ters
düşmektedir.
1 Toprağa basmadan, yeşili hissetmeden,
komşuluk ilişkileri kurmadan yaşamak stresi
daha derinden hissetmeye de yol açmaktadır. Sokak Senin etkinliği ile mahalle sakinleri
kendi sokaklarında eski alışkanlıklarını yeni-

58

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
İnsanların fiziksel aktivitelere katılımı, yaşadıkları inşa edilmiş, doğal ve sosyal çevrelerden
ve aynı zamanda cinsiyet, yaş, yeterlilik, zaman ve motivasyon gibi kişisel faktörlerden
etkilenmektedir. Yerel yönetimler, fiziksel aktivite ve aktif yaşamı destekleyen çevrelerin
yaratılması konusunda oldukça önemli bir role
sahiptirler.
Birçok toplumda çocukların, gençlerin ve 65
yaş üstü bireylerin fiziksel olarak aktif olma
olanağı azalmıştır. Sınırlı sayıdaki araştırmalar
ve bulgulardaki tutarsızlık toplumsal tasarım
ve çocuklar için fiziksel aktivite ile ilgili soruların
cevaplandırılmasında güçlük yaratmaktadır.
Bununla beraber, bir araştırmada iki sonuca
ulaşılmıştır: gençler ev dışında ne kadar fazla
zaman geçirirse faaliyet düzeyleri o derecede
artmaktadır ve tesislere, parklara ve aktivite
programlarına erişimin sağlanması, çocuklar ve ergenler arasındaki aktivite düzeyiyle
olumlu anlamda ilişkilendirilmiştir. Güvenli yollar, arka sokaklar ve bisiklet yolları, koşu
parkurları sağlanmış olsa da çocuklar izole
edilmiş bir alanda bulunuyorsa bu olanakları kullanmamayı tercih edebilirler. Çocuklar,
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görülebilecekleri ve onlarında diğer insanları görebilecekleri yerleri tercih etmektedirler.
Çocukların hareketliliğiyle ilgili karar verme
sürecinde çocukların ve gençlerin görüşleri ve
teklifleri önemlidir. Düzenli fiziksel aktiviteden
yarar sağlamak için asla geç değildir. Sıradan
bir fiziksel aktivite bile yaşlıların esenliğine ile
bağımsız yaşayabilme yetenekleri ve sivil hayata aktif bir şekilde destek koymalarına yönelik büyük farklılıklar yaratabilir. Bu nüfus
grubu arasında fiziksel aktivitenin arttırılması
ve teşviki, yüksek maliyetli sağlık harcamalarının ve sosyal hizmetlerin azaltılması ve durdurulmasının etkin bir yoludur. Bu gerçeklere
rağmen yaşlılar (özellikle yaşlı kadınlar) tüm
gruplar arasında en az aktif grup olarak kalmaktadır.
Vatandaşların katılımı sağlıklı ve aktif şehirlerin en önemli ilkelerindendir. Toplum tasarımı
ve fiziksel aktivite ile ilgili fırsatlarla ilgili bilgi
paylaşımı yetkililerin toplum içerisinde var olan
deneyim, bilgi, düşünce ve uzmanlığa erişmesini sağlayacak ve insanlara fikirler, öncelikler
ve kısıtlamalar hakkında bilgi vermesini mümkün kılmaktadır.
Sokak Senin projesi hedef kitllesi olan çocuk
, genç ve yaşlı vatandaşlara kendi ihtiyaçları
doğrultusunda hareketlilik alanları sağlamıştır. Proje bugüne kadar Karşıyaka’nın 5 farklı
mahallesinde uygulanmıştır. Etkinliklere toplam 268 çocuk ve 150 yetişkin birey katılmıştır.
2021 yılı sonuna kadar hedefimiz bu projeye
Karşıyaka’daki 20 Mahalle’de uygulayarak
en az 1000 çocuk ve 700 yetişkinin katılımını
sağlamaktır. Proje izleme ve değerlendirme
sürecinde kullandığımız sokak panoları sayesinde vatandaşların fikirlerini ve taleplerini
topluyoruz. Vatandaş taleplerini yerine getirmek amacıyla süreç iyileştirmeleri ya da gerekli hizmetler sağlanmaktadır. Aynı zamanda
birçok vatandaşımızın “DÜŞÜNCELERİNİZ”
panosunda yazmış olduğu olumlu düşünceler
önemli bir değerlendirme kriteridir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı şehirler projesi içeriğinde yapılan tanımlamalar doğrultusunda “Sokaklar Senin”
projesi sağlıklı kentler projesinde açıklandığı
şekilde kentte yaşayan ve çalışan insanların
fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma
projesidir. Ayrıca bir kentin ne olduğu ve sağlıklı kentin ne olması gerektiğinden yola çıkmaktadır.

Sağlıklı şehirler projesinin yaptığı kent tanımı
“Kent, yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli
değişen bir iç dinamiğe sahip karmaşık bir organizmaya benzetilebilir. Sağlıklı kent çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen
bir kenttir. Sağlıklı kent kavramı bir sonuç değil, aynı zamanda bir yöntemdir. Sağlıklı kent
sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış kent
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değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek
için çaba harcayan kenttir.” şeklindedir. Projemizde de bu tanıma uygun kentler yaratılması
ve bu konuda halkın farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.
“Sokak Senin” projesi, sağlıklı şehirler projesi
kapsamında belirlenen “Yerel düzeyde sağlıklı
toplum politikasını geliştirmek, Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak,
Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek, Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak.” genel amaçlarla
uyumlu olacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca
Sağlıklı Şehir prensipleri olan hakkaniyet, sürdürülebilirlik, halkın katılımı ve sektörler arası iş
birliği öncelik olarak benimsenmiştir.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının stratejik
hedeflerinden;
“Sağlığı belediyelerin sosyal ve politik gündeminin en üstüne çıkarmak için gerçekleştirilen
çalışmaları desteklemek.”
“Sağlık ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olan ve sağlığın, sağlık alanında eşitliğin
ve Avrupa Herkes için Sağlık ve Sağlık 2020
prensiplerinin uygulanmasına yönelik yerel
politika ve uygulamaları desteklemek.”
“Sağlık, tüm politikalarda sağlık alanında eşitlik ve sağlık için entegre planlamaya yönelik
sektörler arası ve katılımcı yönetişimi desteklemek. ” hedeflerine hizmet edecek özelliklere
sahip olan projemiz DSÖ stratejik önceliklerine
uygun olarak hazırlanmıştır.
Sağlıklı kentler projesi 7. faz uygulama rehberinde 6 tane ana tema belirtilmiştir. Bu ana
temalardan ilk 4 ü şu şekildedir.
Tema 1. Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak Sağlıklı bir şehir, toplumsal gelişimde insana odaklanarak ve eşitliği ve katılımcılığı iyileştirmek için insanları daha güçlü
hale getirecek yatırımları öncelikli kılarak örnek oluşturur.
Tema 2. Sağlığı ve refahı artıran kentsel mekanlar tasarlamak Sağlıklı bir şehir, şehirdeki sosyal, fiziksel ve kültürel alanları aktif bir
şekilde kapsayıcı hale getirme ve herkes için
sağlık ve esenlik arayışını kolaylaştıracak bir
yere dönüşümünü yönlendirme konusunda
örnek oluşturarak liderlik eder.
Tema 3. Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım ve ortaklıkları teşvik etmek Sağlıklı bir şehir,
tüm bireylerin ve toplulukların kendilerini ve
yaşadıkları, çalıştıkları, sevdikleri ve oynadıkları yerleri etkileyen kararlara katılımını sağlayarak örnek oluşturarak liderlik eder.
Tema 4. Toplumsal refahı ve ortak mal ve hiz-
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metlere erişimi iyileştirilmek Sağlıklı bir şehir
ortak mal ve hizmetlerin değer temelli yönetişimi yoluyla daha fazla toplumsal refah ve
daha güçlü varlığa yönelik harcadığı çaba ile
örnek oluşturarak liderlik eder.
Sokak Senin projesi uygulama rehberindeki
bu 4 tema ile doğrudan ilgilidir. Bu temalara
yaşlı insanlar için sağlıklı bir çevre yaratarak,
ruh ve sağlık esenliği sağlayarak, sağlıklı mekanlar ve ortamlar yaratarak ve daha fazla
fiziksel aktivite imkânı yaratarak direkt olarak
katkı sağlamaktadır.
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde belirlenen “Sağlıklı bireyler, sürdürülebilir
şehir ve yaşam alanları, barış, adalet ve güçlü
kurumlar, hedefler için ortaklıklar ve karasal
yaşam” başlıklı hedeflerle benzer konulardaki
gelişimlere odaklanmaktadır. Projemiz sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir konumdadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Karşıyaka Belediyesi 2020-2024 stratejik
planında toplam 5 tane ana amaç yer almaktadır. Bu amaçlardan üç,dört ve beşincisi
planda şu şekilde belirtilmiştir.
3. Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak.
4. Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir
toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek.
5. Kentin kültür, sanat ve spor yaşamını zenginleştirerek halkın yaşam kalitesini arttırmak”
Bu amaçlarla bağlantılı alt hedeflerinden bazıları da şunlardır;
Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması
İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, iş birlikleri geliştirerek bölgelerarası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması
Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi Karşıyaka’nın
kültür ve sanat hayatını zenginleştirecek tesisler ve etkinlikler yapılması
Her yaştan Karşıyakalıyı spora teşvik edecek
imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların
yapılması
Toplum sağlığı, refahı ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması
Sokak Senin Projesi vatandaş katılımıyla;
çocuklar, gençler ve yaşlılar için kentsel me-
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kanlar tasarlama amacıyla
hayata geçirilen bir projedir.
Katılımcılık odağında yapılan
bu planlamalar bu gruplara
hareket alanı sağladığı gibi
bu hareketlilik sonucunda fiziksel ve ruh sağlığına önemli
katkılar sağlamaktadır. Yapılan proje Karşıyaka’nın sürdürebilir bir kent olma hedefine de katkı sağlamaktadır.
Aynı zamanda 2016-2021
yıllarını kapsayan Karşıyaka
Belediyesi Kent Sağlık Profilinin Dezavantajlı Gruplarla
ilgili bölümünde “Belediyemiz
özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik destek projelerinden sistematik
olarak yararlanabilmeleri ve
bu uygulamaların İnsan Haklarına saygılı bir biçimde
gerçekleştirilmesi, herkes tarafından kolayca ulaşılabilir
olması için çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Sokakların ve kent mimarisinin
dezavantajlı gruplara göre
düzenlenmesi
çalışmaları halen devam etmektedir.”
denilmektedir. Karşıyaka Belediyesi bu kapsamda çalışmalarına Sokak Senin Projesiyle, sokakta yaşayan çocuk,
genç, yaşlı ve dezavantajlı
gruplar, kullanımlarına yönelik olarak sokaklarını yeninden tasarlamaktadır.
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Etkinliklerle
farkındalıkların
oluşması ve aynı
zamanda bu yönde
toplumdan arzın
oluşması
sağlanacak ve kalıcı
hale getirilmiş çocuk
ve yaşlı her kesim
için güvenli yaya
bölgeleri kazanmayı
hedefliyoruz.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje bütçesi her sokak için
yaklaşık 10.000 TL’dir. Proje
kapsamında atölyeler STK’lar
tarafından organize edilmektedir. Gönüllü ya da Belediye
Kadrosundaki sanatçılar dinleti yapmaktadır. Bütçe sadece etkinlik ve atölye malzemeleri için kullanılmaktadır.
Diğer bütün işler Belediyenin
kendi insan kaynağı ve lojistik
desteğiyle sağlanmaktadır.
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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
İklim Hareketi İçin Değime Güç Ver
64
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PROJENİN AMACI:
Projenin Genel Amacı:
İklim değişikliği ile mücadelede sera gazı
salımlarının azaltılmasına yönelik ulusal çabalara katkıda bulunmak,
Mevcut ve beklenen iklim değişikliğinin etkilerinin insan ve ekolojik sistemler üzerindeki
etkilerinin azaltılarak bu etkilere uyum sağlamak,
İklim değişikliği ile mücadele alanında belediye personeli ve yerel karar vericiler üzerinde farkındalık oluşturmak
Projenin Özel Amacı:
Bir yerel yönetim olan Denizli Büyükşehir
Belediyesi’nin ‘’iklim değişikliği ve uyum’’ konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlaması ve tedbirler alabilmesi için çalışmalar
yürütmesi
Proje kapsamında belediye personelinin
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi (İlgili Daire Başkanlıklarından 20 kişilik hedef grup ve üst yöneticiler bu konuda seçilmiştir)
Denizli İli ilgili kurum ve kuruluşların yer aldığı İklim Değişikliği Yönlendirme Kurulu kurularak, iklim değişikliği projesi kapsamında
yürütülen çalışmalar ve belirlenecek stratejiler konusunda fikir alış verişlerinin gerçekleştirilmesi
Denizli İklim Değişikliği Eylem Planının (DİDEP) Hazırlanması
İklim değişikliği konusunda halka yönelik
farkındalık çalışmalarının yürütülmesi planlanmıştır.
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PROJE ORTAKLARI:
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi, 15 Eylül 2017 tarihinde başlamış, 15 Eylül
2019 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. İlgili Daire Başkanlıklarında görevli 20 personel, hedef grubu oluşturmuş ve tüm sürece
katkı sağlamıştır. Proje kapsamında belediye personeline yönelik; İklim değişikliği konusunda küresel ve ulusal politikalar, sera gazı
envanterinin hazırlanması, eğitim ve katılımcı planlamayla eylem planı hazırlama ve finansmana erişim eğitimleri düzenlenmiştir.
İklim değişikliği konusunda Büyükşehir Meclisi
Üyelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
Büyükşehir Belediyesine ait 10 farklı Sosyal
Etkinlik Merkezinde görevli 16 öğretmene ‘’iklim değişikliği’’ konusunda eğitim verilerek,
Sosyal Etkinlik Merkezinde kayıtlı 2000 öğrenciye eğitim verilmesi sağlanmıştır. Bunun
yanında İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaklaşık 200 öğrenciye de ayrıca bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
Proje süresince 5 çalıştay düzenlenmiştir.
Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması çalışmasında önem teşkil eden bu
çalıştaylara 63 farklı kurum ve kuruluştan
(48 yerel otorite ve 15 paydaş) 232 kişi katılmıştır.
Farkındalık çalışmaları kapsamında, AB İklim Eylem Haftasında ağaç dikim etkinlikleri
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nış Toplantısı ile hazırlanan
Denizli İklim Değişikliği Eylem
Planının lansmanı yapılarak,
uluslararası katılımcılarla iklim değişikliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılmıştır. Kapanış toplantısına
ulusal ve uluslararası düzeyde 150 kişi katılmıştır.

ve iklim değişikliği konusunda farkındalık panelleri ve
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ‘’İklim
Değişikliği ve Denizli’’ Paneli
düzenlenmiş, toplamda 349
kişi katılmıştır.
Projede araştırma-veri toplama çalışmaları kapsamında 2 anket ve 1 karbon ayakizi
hesaplama modülü hazırlanmış ve 5159 vatandaş katılmıştır.
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Proje kapsamında, belediye
personeli ve üst yöneticileri
ile birlikte Danimarka/Kopenhag ve Hollanda/Nijmegen
şehirlerine inceleme ziyaretleri de gerçekleştirilmiş, Avrupa’nın iklim değişikliğine
uyum ve bunun etkilerinin
azaltımına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında
bilgiler alınmıştır.
13 Haziran 2019 tarihinde
gerçekleştirilen Proje Kapa-
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ELDE EDİLEN
SONUÇLAR VE SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Projede, azaltım ve uyum eylemlerini içeren DIDEP 20162030 hazırlanmıştır. Plan,
hem Türkçe hem de İngilizce
olarak hazırlanmış, bu sayede
uluslararası seviyede de görünürlük sağlanmıştır. Plana
altlık oluşturan; mevcut durum analizi, paydaş analizi,
sera gazı envanter sonuç raporu, kurumsal yapı önerileri,
risk analizi ve envanter izleme,
raporlama ve doğrulama belgesi hazırlanmıştır. Denizli, bu
eylem planı ile hem azaltım
hem uyum eylem planı hazırlayan 3. büyükşehir belediyesi
olmuştur.
Planda hedef yıl 2030 itibariyle Denizli olarak ulusal ve
uluslararası hedeflerle uyumlu
sera gazı salımlarında artıştan
%21 azaltım hedeflenmiştir.
Hazırlanan çok sayıda görünürlük materyalleri ile farkındalık çalışmaları yürütülmüştür.
Kurumsal yapı önerisi sonucu,
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında İklim
Değişikliği Şube Müdürlüğü
kurulmuştur. Sürdürülebilirlik
adına önemli bir adım olan
İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, DİDEP’in yürütülmesi,
birimler arasında koordinasyonun ve kurum dışı paydaşların sürecin içinde aktif yer
alması konusunda görevlendirilmiştir.
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GPC yaklaşımı ile elde edilen
analiz sonuçlarına göre 2016
yılı için Denizli ilinin toplam
sera gazı emisyonları yaklaşık
7,5 milyon ton CO2e olarak
hesaplanmıştır. Bu miktar Denizli’nin aynı yıldaki nüfusuna
(1.005.687) oranlandığında
kişi başı 7,5 ton CO2e anlamına gelmektedir ve Türkiye’nin
2016 yılı için 6,3 ton CO2e
olarak hesaplanan kişi başı
salımlarının üzerindedir. Denizli’nin toplam salımları Türkiye’nin 2016 yılındaki toplam
salımlarının %1,5’ini oluşturmaktadır.
DİDEP sera gazı azaltım özelinde 6 eylem alanı (Binalar,
Tarım ve Hayvancılık, Enerji,
Ulaşım, Atık/Atıksu, Sanayi)
altında toplam 12 amaç ve
36 eylem içermektedir, iklim değişikliği etkilerine uyum
özelinde 6 eylem alanı (Tarım
ve Ekosistemler, Su ve Atıksu,
Ulaşım, Sanayi, Enerji, Halk
Sağlığı) altında toplam 36 eylem içermektedir.
DİDEP sayesinde CDP’ye raporlama yapılmış ve WWF
tarafından 2 yılda bir düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışmasına katılım sağlanmıştır. Yarışmanın birinci
aşamasında uluslar arası jüri
değerlendirmeleri
sonucu
Denizli, Türkiye Şampiyonu olmuştur, ardından ‘’We Love
Cities’’ kampanyasına katılmak üzere davet edilen Denizli, kent sakinleri ile oluşturduğu etkileşim sayesinde kent
sakinlerinin verdiği oylarla
Dünya ikincisi olmuştur.
İklim değişikliği, kamu sağlığını
birçok şekilde etkiler. Doğrudan ve dolaylı etkiler söz konusu olduğu gibi, kısa ve uzun
vadede ortaya çıkan etkiler
de vardır. Yürütülen bu proje
sayesinde kamuda yaratılan
farkındalıkla iklim değişikliğinin etkilerine uyum daha kolay sağlanmıştır. Hazırlanan
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DİDEP, yerel karar vericilerin
kamu hizmetlerinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltma
ve bunlara uyum politikaları
ile ilgili çalışmalara önem verilmesine öncülük etmiştir. Bu
sayede de halkın iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli
hale gelmesi sağlanmış olacaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında, belediyemizi ilgilendiren mevzuat ve üst politika
belgelerine göre belirlenen
7 stratejik alandan biri olan
‘’Çevre ve Sağlık’’ faaliyet alanının altında iklim değişikliği
konusu ele alınmıştır. Ayrıca,
Denizli İklim Değişikliği Eylem
Planı 2016-2030, belediyemizin hizmet alanlarının sınırlarını belirleyen ve belediyeye
görevler yükleyen üst politika
belgelerinden biri olarak kabul edilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve
Merkezi Finans İhale Birimi ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde Türkiye’de
iklim değişikliği alanında kapasite oluşturma (Capacity Building in the Field of
Climate Change in Turkey)
programı kapsamında Denizli
Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen
bir projedir.
Proje bütçesi : 186.463,75
Euro Alınan Hibe Tutarı:
167.649,56 Euro (%89,91)’dur.
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Mevcut ve beklenen
iklim değişikliğinin
etkilerinin insan ve
ekolojik sistemler
üzerindeki etkilerinin
azaltılarak bu
etkilere uyum
sağlamak,
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Zero Carbon Poınt -

Zcp (Sıfır Karbon Noktası)
68
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PROJENİN AMACI:
Karşıyaka Belediyesi doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı, fosil kaynaklı yakıtların kullanımının azaltılarak sera gazı emisyonların düşürülmesi, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği
odağında kentsel yaşamı planlama, ısı adalarının azaltılması ve etkilerinden kamu sağlığını korumayı hedefleyen yaklaşımları ile
katılımcı yönetim modelini benimseyerek
çalışmalarına devam etmektedir.
Karşıyaka Belediyesi 2011 yılında COM-Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamış
olup 2014 ve 2018 yıllarında yayınladığı planların 3’üncüsünü hazırladığı Enerji
ve İklim Eylem Planında, sağlıklı ve nitelikli kentleşme faaliyetlerinde, İnsan ve çevre
sağlığını gözeten bir stratejiyle, kurulu gücü
toplam 1,5 MW olan 2 adet güneş tarlasıyla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir kent yaratma hedefiyle çalışmalarına
devam etmektedir. Düşük karbonlu bir kent
yaratarak, ikilim değişikliği ile mücadelede
bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürerek, toplumda farkındalık sağlamayı en
yüksek seviyeye çıkarma hedefini de ulusal
ve uluslararası proje ortaklıklarıyla sürdürmektedir.
Sıfır Karbon Noktası Projesi, çocukların ve
gençlerin küresel ısınma ve iklim değişikliği,
doğal kaynakların kullanımı ve bulundukları
bölgelerdeki yenilenebilir enerji kaynakları
ile karbon emiliminin devamlılığı, atık yönetiminin kaynak yönetimi olduğu konularında
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güncel modern teknik eğitimi sağlamak ve
farkındalığın arttırılması ihtiyacından doğmuştur.
Türkiye’nin AB Çevre ve Enerji politikalarına adaptasyonun faydası konusunda Sıfır
Karbon Nokta’sında sürdürülebilir kalkınma
temelinde çevrenin korunmasına katkıda
bulunacak ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. İnteraktif çevre-enerji eğitimi
ile özellikle genç neslin, aktif bir çevre bilinci
ve alternatif enerji perspektifi oluşturulması
proje hedeflerinin kilit noktasıdır.
Bu kapsamda projenin amacı; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıklı
bilgi alışverişi ve iş birliğini artırmak için kurulacak Sıfır Karbon Noktası, Türkiye ve Almanya’daki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör, eğitim kurumları ve diğer
çevresel paydaşlar arasında güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog oluşturmaktır.
PROJE ORTAKLARI:
Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki Gelişim
Derneği Ege Orman Vakfı
RENAC Gmbh Karşıyaka Belediyesi
PROJE SÜRECİ:
Yapılacak eğitim tesisi ile ilgili Türkiye’de
herhangi bir örnek olmadığı için ilk olarak Almanya’da benzer yapıları ve eğitim modüllerini incelemek amacıyla teknik gezi yapılmıştır. Bu kapsamda Berlin ve Freiburg’da
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bulunan benzer yapılar ve eğitim kurumları ziyaret edilmiştir. Sonrasında proje ortaklarıyla tesisin Karşıyaka da kurulacağı yere karar
verilmiştir. Gerekli izinler alındıktan sonra ve
yapıda bulunması gereken teknik donanımlar
uzmanlar tarafından kararlaştırılarak yapının
inşaatına başlanmıştır. Sıfır Karbon Noktasının (Zero Carbon Point- ZCP) yapımı devam
ederken Almanya ve Türkiye’den uzmanlar
tesiste 8-15 yaş arası çocuklara yönelik olarak iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi,
atık yönetimi ve yeşil ekonomi konularında
eğitim modülleri geliştirmiştir. Bu eğitim modüllerinin uygulanması için gereken gerekli
teknik altyapı, Eğitim materyalleri ve görsel
gereçleri tedarik edilmiştir. Çocuklara yönelik
olarak Karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplama araçları geliştirilmiştir. ZCP-Sıfır Karbon
Nokta’sının yapımı Mart 2020 tarihinde tamamlanmıştır. ZCP’nin çatısının üzerinde gölgelemeye izin vermeyecek ve ışınım değerleri maksimum olacak şekilde yerleştirilen 18
adet fotovoltaik panel bulunmaktadır. Aynı
zamanda ZCP’in dış alanına monte edilen 1,5
kWp’lık rüzgâr türbini yılda ortalama 2.900
kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Ziyaretçiler ZCP’nin bahçesine kurulan 2 adet bisiklet
ile kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirecek
küçük elektronik aletlerini şarj edebilmektedir.
Güneşten aldığı enerjiyi depolayarak çevresinin aydınlatıp görsel şölen yaratan güneş
ağacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının şehir
ölçeğinde kullanıldığı yenilikçi ve modern bir
tasarım ortaya koymaktadır. Gölgesinde dinlenirken küçük elektronik aletlerin şarj edilebileceği Güneş Ağacı yıllık ortalama 480 kWh
elektrik üretecek şekilde tasarlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Pandeminin başlangıcı ile merkezin açılışı aynı zamana denk geldiğinden ilk etapta
eğitim verilmesi hedeflenen öğrenci sayısına
ulaşılamamıştır. İlk 6 ay içerisinde hazırlanan
eğitim modülü ile 2000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Fakat pandeminin eğitim
faaliyetleri üzerinde yarattığı etki yüzünden
pandemi koşullarında toplam 100 öğrenciye
eğitim verilmiştir. Önümüzdeki günlerde önce
Karşıyaka ilçesindeki, sonrasında ise İzmir genelindeki ilkokul düzeyindeki öğrencilere eğitimler verilmeye devam edilecektir. 2021 yılı
sonu itibariyle 2500 öğrencinin merkezden
faydalanması beklenmektedir. Projenin bir

70

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

sonraki adımı olarak Meslek Liselerinden Yenilenebilir enerji ve çevre ile ilgili bölümlerde
okuyan lise öğrencileri için Avrupa boyutunda
bir online eğitim portalı açmak için yeni bir fon
alınmıştır. Alınan fonla birlikte projenin devamı olarak Türkiye’de ilgili alanlarda eğitim gören gençlerimizin uluslararası standartta bir
eğitim alabilme imkanına sahip olacaklardır.
“Temiz bir çevre insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Ancak çevre ve insan sağlığı
arasındaki etkileşimler son derece karmaşık
olup, değerlendirilmeleri güçtür. Bu durum
ihtiyati tedbire başvurulmasını özellikle faydalı kılmaktadır. Sağlığa ilişkin en iyi bilinen
etkiler ortam havası kirliliği, kötü su kalitesi ve
yetersiz sıhhi temizliğe bağlıdır. İklim değişikliği, stratosferdik ozonun incelmesi, biyolojik
çeşitlilik kaybı ve toprak dejenerasyonu da insan sağlığını etkileyebilir.” ( Kaynak : https://
www.eea.europa.eu/tr/themes/human/intro) . Bu kapsamda merkezde verilen ve verilecek eğitimlerle çocukların ve gençlerin iklim
değişikliği, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve biyoçeşitlilik gibi alanlarla ilgili temel bilgiye sahip olmaları sağlanarak bireylerde davranış
değişikliği oluşturmak hedeflenmiştir. Yapılan
ve yapılacak ön test ve son testlerle ölçülecek
olan davranış değişikliği kent sağlığı ve insan
sağlığı ile ilgili uzun dönemde olumlu etkiler
çevre kaynaklı sağlık sorunlarında azalma
yaratacaktır.
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PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı şehirler projesi içeriğinde yapılan tanımlamalar doğrultusunda “Zero Carbon Point” projesi sağlıklı kentler projesinde açıklandığı şekilde kentte yaşayan ve çalışan insanların
fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma
projesidir.
Sağlıklı şehirler projesinin yaptığı kent tanımı
“Kent, yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli
değişen bir iç dinamiğe sahip karmaşık bir organizmaya benzetilebilir. Sağlıklı kent çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen
bir kenttir. Sağlıklı kent kavramı bir sonuç değil, aynı zamanda bir yöntemdir. Sağlıklı kent
sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış kent
değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek
için çaba harcayan kenttir.” şeklindedir. Projemizde de bu tanıma uygun kentler yaratılması
ve bu konuda halkın farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.
Sağlıklı Şehirler Projesi, amaçları “Sağlıkta ve
sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği azaltmak, Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek, Sağlığı destekleyen fiziksel ve
sosyal çevreyi oluşturmak, Sağlık için toplum
çalışmalarını güçlendirmek, Yeni gelişmelere
uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak, Herkes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi prensipleri ile uyumlu sağlık hizmetleri
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kurma.” şeklindedir. Projemiz Sağlıklı Şehirler
Projesinin genel amaçlarının yerine getirilmesine katkı sağlayacak özelliklere sahiptir. Ayrıca projemiz Sağlıklı Şehirler Projesi prensipleri
olan “Hakkaniyet, Sürdürülebilirlik, Halkın katılımı ve Sektörler arası iş birliği” açısından da
uygun niteliktedir.
Projemiz, Sağlıklı Şehirlerin özelliklerinden olan
“Nitelikli konut da dahil olmak üzere temiz, güvenilir bir fiziksel çevre, Bugün dengeli olan
ve uzun vadede korunabilecek doğal çevre –
ekolojik sistem, barınma, çevre sorunları, gelir,
güvenlik, iş vb. temel gereksinimlerini karşılamak, her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik,
bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesi çekici bulması ve doğal çevresini koruması,
sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı, birleştirici
niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin
öneminin vurgulanması.” söylemlerine doğrudan etki etmektedir.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının VII. Faz
çalışmalarıyla ilgili Aralık 2020’de belediye
başkanları ve üst düzey politik temsilcileriyle
yapılan politik bildiriyi, “Adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iyileşme için toplumlarımızı bilim ve
dayanışma yoluyla korumak” odağıyla kaleme
almıştır. Bildiride iklim değişikliği ve sağlığa etkisiyle ilgili şunlara yer verilmiştir.
“Küresel toplumu bu dönemi bir fırsat olarak
görmeye, bu daha güçlü, daha birleşik, daha
dirençli, daha uyumlu ve iklim değişikliğinin
etkilerine, acil durumlara, afetlere ve şoklara,
sağlık, çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklara
yanıt vermeye daha hazırlıklı çıkmaya çağırıyoruz.”
“Güçlü yanıtımız, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri gibi aniden ortaya çıkması veya
gelişmesi muhtemel olan gelecekteki halk sağlığı tehditlerini ele almak için küresel bir ittifak
örneği olacaktır.”
“İklimsel acil durum, küresel bulaşıcı olmayan
hastalık yükü, haksız ve adaletsiz eşitsizlikler,
toplumlarımız ve ekonomilerimiz tarafından
geride bırakılanların başarısızlığa uğramaya
devam etmesi, ortak geleceğimizi yeniden inşa
ederken sürmemelidir.”
Sıfır Karbon Noktası projesi Avrupa’daki ve
Türkiye’deki kurumların iklim krizi etkilerinin
azaltılması amacıyla iş birliği ile uygulanmış
bir projedir. Aynı zamanda projenin temel hedeflerinden biri de iklim değişikliğinin etkilerini
azaltabilmektir. Bu açıdan proje Sağlıklı Şehir-
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ler hedefine ulaşabilmek için
önem arz etmektedir.
Sıfır Karbon Noktası projesi
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde belirlenen “Sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz
enerji, sürdürülebilir şehir ve
yaşam alanları, iklim eylemi,
barış, adalet ve güçlü kurumlar, hedefler için ortaklıklar”
başlıklı hedeflere ulaşılması
konusunda sürdürülebilir kalkınma gündemine doğrudan
destek olacak niteliktedir.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI/STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ:
Karşıyaka Belediyesi 20202024 stratejik planında toplam 5 tane ana amaç yer
almaktadır. Bu amaçlardan
ikincisi planda şu şekilde belirtilmiştir.
“2- Yaşam kalitesini arttıran,
sürdürülebilir ve sağlıklı bir
çevre anlayışıyla hizmet üretmek.”
Bu amacın alt hedeflerinden
bazıları da şunlardır;
“2.2 Toplumda doğa ve çevre
bilincinin artırılması ile çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi
2.3 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma
kapsamında çalışmaların yapılması
2.4 Çevre sağlığını koruyarak
daha temiz bir kent yaratılması amacıyla hizmet kalite
ve kapasitesinin yükseltilmesi”
Sıfır Karbon Noktası projesi
bir eğitim merkezi olmasından
dolayı çocuklarda ve gençlerde doğa ve çevre bilincinin
artırılması yoluyla Karşıyaka
Belediye’sinin
sürdürülebilir
sağlıklı bir kent yaratma hedefine katkı sağlayacaktır.
Aynı zamanda 2016 – 2021
yıllarını kapsayan Karşıyaka
Belediyesi Kent Sağlık Profi-
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linde, Çevre Bilincin oluşturulması ile ilgili bir çok farkındalık faaliyeti tanımlamıştır ve
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Zero Carbon Point Eğitim
Merkezi tüm üst planlarda ele
alınan Çevre Bilincini Arttırma
Hedefine doğrudan katkı sağlamaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje bütçesi yaklaşık olarak
1.500.000 TL’dir ve tamamı
Dışişleri bakanlığı AB Başkanlığı tarafından fonlanmıştır.

Yerel, bölgesel,
ulusal ve
uluslararası
düzeyde karşılıklı
bilgi alışverişi ve iş
birliğini artırmak için
kurulacak Sıfır
Karbon Noktası,
Türkiye ve
Almanya’daki sivil
toplum kuruluşları,
belediyeler, özel
sektör, eğitim
kurumları ve diğer
çevresel paydaşlar
arasında güçlü ve
sürdürülebilir bir
diyalog
oluşturmaktır.
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ODUNPAZARI BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Arı Köy
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PROJENİN AMACI:
Türkiye sahip olduğu zengin bitki örtüsü,
farklı iklim kuşakları ile arıcılık sektöründe
avantajlı ülkelerden birisidir. Eskişehir’de
arıcılık faaliyetleri ise ülke ortalamasının altında seyretmektedir. İçinde bulunduğumuz
Orta Anadolu Bölgesi, bal üretiminde12
bölge içerisin de 9. Sırada yer almaktadır
(Burucu,2020). İl genelindeki yetkili yetiştirici birlikleri ve akademisyenler tarafından
ilimizin arıcılık konusunda zayıf olmasının
nedenleri; bal verimi düşüklüğü, arı hastalıkları ve zararlıları, yerli ırkların anlaşılması
ve kullanımındaki eksiklikler, ürün pazarlamada yaşanan zorluklar, örgütlenme yetersizliği gibi kriterler sıralanmaktadır. Akabinde yapılan açıklamalarda ise il genelinde
arı ve bal üretim potansiyelinin mevcuttaki
durumdan 4 kat daha fazla olduğu, Eskişehir’de çok sayıda verimli alanın bulunduğu,
çiçek ağı bakımından ise geniş ve çeşitli bir
yelpazenin varlığı bildirilmiştir. Belediyemizin çalışmaları neticesinde, arıcılık ile uğraşan pek çok kişinin olduğu fakat mekan
yetersizliği ve bilgi eksiklikleri nedeniyle başarılı olunamadığıdır verisi elde edilmiştir.
Her sektörde olduğu gibi arıcılık sektöründe
de başarının anahtarı bilgi ve tecrübedir. Diğer tarımsal faaliyetlere göre daha az sermaye ile yapılabilen ve kısa sürede kazanç
sağlayan bir faaliyet olan arıcılıkta başarılı
olmak için önce konuyla ilgili eğitimler alınmalı, sonrasında ise uygulamaya geçilmelidir. Tozlaşma sayesinde tarımsal verimliliği
artırırken istihdam kaynağı olmasından dolayı ekonomiye doğrudan ve önemli katkıları
bulunan arıcılık faaliyetlerini şehrimizde uygulamak, var olan sorunlara çözüm üretebilmek, şehrimizi bal üretiminde üst sıralara
taşıyabilmek, çevresel ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amaçlarıyla Arı
Köy projesi gerçekleştirilmiştir.
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PROJE ORTAKLARI:
Yok.
PROJE SÜRECİ:
2018 yılında analiz ve araştırma çalışmaları ile başlanmıştır. Arıcılık alanında yetkili kurum ve kuruluşların görüşleri, ilimizdeki
mevcut durum ve ihtiyaç analiz çalışmaları
neticesinde belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Akpınar Mahallesi’nde toplam
35.000 m²’lik alana Arıköy’ün kurulmasına
karar verilmiştir.
Tesis alanı içerisinde bulunan dere yatağı
yay çizerek araziyi iki parçaya bölmektedir.
Beş tarla parseline ayrılmış olan Arıköy’de
bir parsele lavanta bahçesi kurulmuştur
(5000 m²). İki parsele arıotu ekilmiştir (toplam 5000m²), bir parselde de 100 adet kovan bulunmaktadır. Kalan bir parselde yaşam alanı olarak tasarlanmış ve yeşil alan
olarak düzenlenmiştir. Bu parselde her biri
60 m²’lik bahçeler oluşturulmuş ve her bahçeye 1 kulübe olmak üzere toplam 50 adet
kulübe yapılmıştır.
Bahçeler hobi bahçesi mantığı ile kurulmuş
ve 3 öğrencinin ortak kullanımına tahsis
edilmiştir. Öğrenciler burada bitki yetiştiriciliği yapmaktadır. Kulübeler arasına toplam 3000 adet gojiberry ekilmiştir. Birde bu
parselde 10 m²’lik bir toplanma veya sağım
yapma için kullanılan bir çadır mevcuttur.
İçerisindeki dere yatağıyla sahip olunan doğal flora ekilen bitkiler ile de geliştirilmiştir.
2021 yaz sonu itibariyle de ana arı üretimine başlanacaktır. Ana arı üretimi için hazırlık
çalışmaları devam etmektedir.
İlerleyen dönemlerde tesis içerisine Apiterapi Merkezi ve eğitim binası kurulması
planlanmaktadır. Eğitim binası için; 350m²
alana ayrılmıştır. Binada çok amaçlı salon,
idari kısımlar, mutfak, depo, tuvaletler bulunması düşünülmektedir.
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Arıköy’de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan
bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar
birçok konuda teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.
Proje kapsamında uygulamaların ve eğitimlerin bilim temelli sürdürülmesi için Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bilim Kurulu’nda arıcılık
konusunda deneyimli akademisyenler ile botanik biliminde uzmanlaşmış akademisyenler
bulunmaktadır. Bilim kurulu üyelerinden Dr.
Ali KORKMAZ tarafından Arıköy’de Arıcılık adlı
kitap çıkartılmış ve arıcılıkla ilgili en güncel ve
doğru bilgiler derlenmiştir.
2019’da 50 kovan ile faaliyetlerine başlayan
Arıköy’e toplamda 780 başvuru yapılmıştır.
Belediye meclis salonunda noter huzurunda
yapılan kura sonucu 167 kişi belirlenmiş ve
eğitim almıştır. Eğitimlerin sonunda sertifika
töreni düzenlenmiş, katılımcılara sertifikaları
takdim edilmiştir.
2019 ‘da arıcılık yapan ama fiziki imkanları yetersiz 250 kişiye kovan desteği sağlanmıştır.
2020 yılında kovan sayısı 100’e çıkarılmıştır.
150 başvuru yapılmış ve başvuranların hepsi
eğitime alınmıştır. Pandemi koşulları nedeniyle 2020 ve 2021 yılı eğitimlerine ara verilmiştir. Fakat Arıköy’de bal üretimine devam
edilmiştir. Üretilen 700 kg bal belediyemizin
sosyal yardım modeli olan Halk Market’te ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Teorik eğitimler 76 saat sürmektedir. Belediyemizin Halk Merkezi’nde gönüllü usta arıcılar
tarafından verilmektedir. Belli konularda da
alanında uzman akademisyenler eğitim vermektedir.
Uygulamalı eğitimler usta arıcılar tarafından
Arıköy’de tamamlanmaktadır. Eğitim süresi
kovan durumuna bağlıdır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Arıköy; kamu, üretici ve üniversitelerinin bir
araya gelerek oluşturduğu bir proje olarak
ülkemiz arıcılık sektörü için önemli bir model
oluşturmaktadır. Projemizde dünyada ve ülkemizde uygulanan en gelişmiş arıcılık teknikleri halkımıza uygulamalı ve teorik olarak
aktarılmaktadır.
Bal arıları doğadaki ve tarımsal bitkilerin
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tozlaşmasında çok önemli rol oynamasının
yanında, insan beslenmesinde bizlere bal,
polen, arı sütü, propolis vb. sağlıklı ürünler
sunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 20062007 yıllarından itibaren endişe verici düzeylerde bal arısı koloni kayıpları yaşanmaktadır.
Bilim insanları bu kayıpları; iklim değişimlerine, tarımda kullanılan pestisitlere, hastalık
ve zararlılara, genetik çeşitlilikte azalma vb.
sebeplere bağlamaktadır. Gidişata dur diyebilmek adına hayata geçirilen Arıköy ile şehrimizde bal arısı koloni sayısı artmıştır. 2019
yılı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler arasında bal, propolis vb. ürünlerin üretimi meslek edinmiş ve ekonomik kazanç sağlayanlar
bulunmaktadır.
Arıköy, şehrimizdeki arıcılığa dair vizyon kazandırmayı başarmış önemli bir projedir. Belediye yönetiminin, işe başlarken arıcılık paydaşlarının tamamını dinleyerek en doğruya
ulaşma gayretleri arıcılık camiasında özellikle
kamuda daha önce eşine az rastlanır bir durumdur. Arıcılık öğrenmek isteyen gençlere
veya yetişkinlere teknik bilgi yanında uygulama imkanları sunarak öğrenme sürecini en
verimli hale dönüştürülmüştür.
Arı ürünleri sağlık yaşam için kilit roldedir. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştıran, sosyal yardım
modelimiz Halk Market ile Arıköy’de üretilen
ballar doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
Uygulamalı eğitimler için Arıköy’de oluşturulan bitki örtüsü sera gazı emisyonlarının azalmasını sağlamakta böylelikle iklim değişikliğine karşı kentimizin dirençli hale getirilmesine
katkı vermektedir.
Arıköy gerek çevresel sürdürülebilirlik, gerek
sağlıklı gıdaya eşit şartlarda ulaşım, gerekse
de iklim değişikliğine karşı mücadele alanlarına katkı sağlayan çok boyutlu bir projedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı kentler birliği misyonu yerel yönetim
ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında
tüm politikalarda sağlığı en üste taşımaktır.
Bu misyon doğrultusunda düzenlenen eğitim
ve konferanslarla, yayınlarla üye belediyeler
arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağ-
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layan Sağlıklı Kentler Birliği,
başvuru yapılan yarışma ile
de başarılı projelerin üretilmesini özendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda geçmiş yıllarda ödül almaya hak kazanan
başarılı projeler incelenmiş,
birliğiniz tarafından belirlenen sağlıklı şehir prensipleri çerçevesinde belediyemiz
uygulamaları
taranmıştır.
Üretici belediye misyonu ile
hayata geçirilen Arıköy projemizin sağlıklı şehir projesine
uygun olduğuna karar verilmiştir. Şöyle ki Arıköy sürdürülebilir, halkın katılımını sağlayan, sektörler arası işbirliği
kuran bir projedir. Ayrıca yeni
gelişmelere uyum gösteren
bir toplum oluşuma katkı vermektedir. Arıköy de sağlıklı gıda ve beslenme ürünleri
üretilmekte, sosyal hizmet
olarak üretilen ürünler ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmaktadır.
Arı neslinin tükenmesine karşılık olarak bilimsel temellerle
arı koloni sayısının artmasına
katkı verilmekte ve böylelikle
çevresel sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Arılar için bitki
örtüsünün çeşitlendirilmesi
ile sera gazı emisyonlarının
düşmesine yardımcı olunmakta, iklim krizine karşı şehrimiz dayanıklı hale getirilmektedir. En önemlisi, sosyal
sorumluk alanında ekonomik
hayata katılamayan bireyler
için bir istihdam kaynağı aracı olmasıdır.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI/STRATEJİK
PLANDAKİ YERİ:
Belediyemizin henüz Sağlık Gelişim Planı bulunmamaktadır fakat konuyla ilgili

hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 2019 yılında ise Belediyemizce Odunpazarı Kent
Sağlık Profili çıkarılmış ve kitaplaştırılmıştır.
Belediyemiz
2020-2024
Stratejik Planı’nda ise “Ekonomik ve Sosyal Gelişimin
Devam Ettirilmesi” olarak belirlenmiş, buna bağlı stratejik
hedef olarak “Doğaya, insana dost tarım ve hayvancılık
politikaları geliştirmek ve teşvik etmek, hayvan haklarına
saygılı faaliyetlerde bulunmak” belirlenmiştir. İlgili amaç
ve hedeflere ilişkin faaliyetler
arasında “Arıcılığı geliştirici
faaliyetler” ve “Odunpazarı’nı
doğal güzellikleri, tarım ve
hayvancılığı ile sağlıklı gelişen
bir ilçe haline getirici faaliyetler” bulunmaktadır.
“Kentsel Gelişimin Devam
Ettirilmesi” stratejik amacına bağlı olarak “Odunpazarı
bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlıklı, kaliteli
ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam alanları oluşturmak ve mevcutları geliştirmek” stratejik hedef yine
belediyemiz
2020-2024
Stratejik Planı’nda belirtilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Tesis içerisinde oluşturulan
ve yaşam alanı olarak lanse edilen parselde yeşil alan
çalışmaları ve kulübeler belediyemizin Park Bahçeler
Müdürlüğü tarafından, tuvaletle ise Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından yapılmış, bu kalemlerde dışarıdan hizmet ve
ürün alımı olmamıştır. Harcama yapılan kalemler aşağıda
listelenmiş
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tir.
Yer altı su kuyusunun açılması: 11.910 TL
Arıkovanı alımı: 81.000 TL
Enerji nakil hattı çekilmesi:
90.000 TL
Sulama amaçlı su deposu
kurulumu: 11.650 TL
Lavanta ve Gojiberry bahçesi
kurulumu:89.900 TL
Sulama
merkezi
alımı:
24.000 TL
Toplam: 308.460 TL

Arıköy gerek çevresel
sürdürülebilirlik, gerek
sağlıklı gıdaya eşit
şartlarda ulaşım,
gerekse de iklim
değişikliğine karşı
mücadele alanlarına
katkı sağlayan çok
boyutlu bir projedir.
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GEBZE BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Pazar Atıkları Toprağa Can,

Ekonomiye Destek Oluyor.
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PROJENİN AMACI:
Gerek sıfır atık projesi hedefleri ve gerekse ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda kaynağında ayrıştırma ile atık azaltımı
yaparak değerlendirilebilir atıklardan hem
ekonomiye katkı sunmak hemde Gebze’nin
daha yeşil hale gelmesi ve daha sağlıklı bir
yaşam kalitesi için atık yönetim planları hazırlanmakta; suyun, havanın ve en önemlisi toprağın korunması, veriminin artırılması
için yeni projeler doğrultusunda çalışmalar
yapılmaktadır.
Bu doğrultuda; Gebze’yi daha yeşil ve daha
yaşanabilir hale getirmek için yapılan projelerden birisi de pazar yerlerinde yoğun
olarak oluşan organik atıklar belediye tarafından kurulmuş olan tesiste belediye teknik
personelleri ile organik gübreye (kompost)
çevrilmektedir. Bu vesile ile hem ekonomik
hemde daha yeşil bir Gebze için bu atıklar
önemli bir değer haline getirilmektedir.
Pazar yerlerine yerleştirilmiş olan biyobozunur atık toplama kutularında sebze meyve
satışı yapan esnaflar tarafından pazar esnasında veya pazar sonrasında oluşan organik atıklar biriktirilmektedir. Bu proje ile
ilgili sebze meyve satışı yapan esnaflar bilgilendirilmekte ve atıkları nasıl ayrı biriktireceği yönünde gerekli uyarılar yapılmaktadır.
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Ayrı biriktirilen atıklar özel ekiplerimiz tarafından Pazar alanından alınarak 2800 lt/
hafta kapasiteli Kompost Tesisine getirilerek
beslemesi yapılmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Pazar yerlerinde vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından atılan organik sebze meyve
atıkları belediye tarafından kompost tesisinde gübreye çevrilerek yine vatandaşlara
ulaştırılmaktadır. Toplanması için esnaflar
için toplama ekipmanları temin edilmiş, organik atıklar ve diğer değerlendirilebilir atıklar bu ekipmanlarda kaynağında ayrı toplanmaktadır. Bu döngü içerisinde güzel bir
uyum ve koordineli çalışma bulunmaktadır
PROJE SÜRECİ:
Tesiste 15 günde bir yaklaşık 1500 lt organik gübre üretilmektedir.
Proje süreci:
1- Pazar yerinde oluşan organik atık ve diğer atıklar belediyemiz tarafından temin
edilen özel kaplar ve poşetler ile toplanmaktadır.
2- Ayrı biriktirilen ambalaj atıkları ve diğer
atıklar lisanslı tesisler tarafından geri kaza
nım sürecine tabi tutulmak üzere geri kazanım tesisine sevk edilmektedir.
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3- Toplanan organik sebze-meyve atıkları
personellerimiz tarafından ön çalışma sonucu tesise getirilerek makinalara beslemesi
yapılmaktadır.
4- Düzenli besleme sonucunda 15 gün sonunda hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik gübre(kompost) üretilmiş olmaktadır.
Üretilen gübre yine pazar esnafına ve vatandaşlara hem ekonomiye destek hemde daha
yeşil bir gelecek için ücretsiz dağıtılmaktadır.
Ayrıca üretilen organik gübre Park bahçeler
müdürlüğü tarafından belediye serasında,
yeşillendirme ve bölgesel ihya ve güzelleştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.
Proje; 2020 Haziran ayında başlamış ve tesisle birlikte faaliyetine devam etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Kaynağında ayrıştırma yaparak toplanan
atıklar önceden depolama alanlarına giderek bertaraf edilmekte ve hiçbir şekilde fayda sağlanamamaktaydı. Ancak kurulan tesis
ile oluşan organik atıklar gübreye çevrilerek
hem vatandaşlara hemde Park ve Bahçeler
Müdürlüğü çalışmalarında kullanılmaktadır.
Bu vesile ile parklarımız ve umuma açık alanlarımız belediye tarafından üretmiş olduğumuz organik gübre ile yeşillendirilmiş ve çevre-halk sağlığı açısından önemli bir kazanım
sağlanmış olmaktadır. Ayrıca vatandaşlara
da evlerinde oluşan organik atıkların gübreye dönüştüğü ve tekrar toprağa kazandırılabildiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Uygulanan proje şehri daha sağlıklı daha yaşanabilir hale getirmek için başlatılmıştır. Oluşan organik atıklar gübreye çevrilerek şehri
estetiği, yeşilliği ve oksijen açısından daha verimli hale gelmesi, ayrıca oluşan atıkların kirlilik oluşturmadan bu şekilde değerlendirilerek
ekonomiye de katkı sunması projenin en güzel
yanlarındandır. Daha sağlıklı bir şehir için uygulanabilecek en güzel uygulamalardan birisi
olan bu proje; şehrin tüm yoğun atık oluşan
lokasyonlarında uygulanarak tümüyle yeşil,
tümüyle yaşanabilir güzel bir Gebze planlanmaktadır.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Sağlık gelişim planı ve stratejik planlardaki yeri oldukça önemlidir. Vatandaşlar ve
esnaf ile birlikte yürütülen bu
proje ile ileriye dönük çok değerli bir adım atılmış ve uzun
vadede şehir adına önemli bir çalışma devreye girmiş
olmaktadır. Tüm planlar kısa
vadede değil de uzun vadede, tümüyle Gebze’yi daha
sağlıklı gelişen, daha sağlıklı
büyüyen bir şehir haline getirmek için yapılmaktadır.
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Ayrı biriktirilen
atıklar özel
ekiplerimiz
tarafından Pazar
alanından alınarak
2800 lt/hafta
kapasiteli Kompost
Tesisine getirilerek
beslemesi
yapılmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
‘Pazar Atıkları Toprağa Can
Ekonomiye Destek Oluyor’
projesinin maliyeti 750.000
TL’ dir.
Diğer 2 kapalı pazar yerinde de uygulama yapılarak
üretim kapasitesi artırılması
planlanmaktadır.
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UZAKTAN ÇOKLU EĞİTİM (UÇE)
AMAÇ
“Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Fazı”nı dayanak alarak
“herkes için sağlığı ve esenliği artırmak ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak” için amacımız:
“Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya”

Sağlıklı Birey

Sağlıklı Dünya

Sağlıklı İzmir

HEDEF

“Koruyucu, Önleyici, Geliştirici, Destekleyici Sağlık Hizmetleri”
kapsamında SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI (SOY) artırmak

Bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması
ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesidir.

ÇOKLU EĞİTİM (ÇE)
İBB Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı
“Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya”
amacına ulaşmak için belirlediği
“Koruyucu, Geliştirici, Önleyici,
Destekleyici Sağlık Hizmetleri”
hedefine, Çoklu Eğitim (ÇE) modellerini
kullanarak erişir. Aynı anda birkaç başlığın
iç içe geçtiği, aktif öğrenme yöntemlerinin
kullanıldığı, farklı disiplinlerin ortaklaşa
planladığı ve yürüttüğü eğitimlerdir.

FAALİYET / PROJE
ÇOKLU EĞİTİM
Doğrudan Çoklu Eğitim

Uzaktan Çoklu Eğitim (UÇE)

UZAKTAN ÇOKLU EĞİTİM (UÇE)
Sağlık Okuryazarlığı (SOY) ve sağlık hakkı
bilincini artırıcı eğitimlerin her yere
ulaşabilmesi için bilgi sistemleri ve
erişilebilir bilgi ağlarını kullanarak
sosyal medya hesapları aracılığıyla
Uzaktan Çoklu Eğitimler (UÇE) verilir.
a. Ağlar üstünden ileti, video vb. paylaşımlar
b. Ağlar üstünden çevrim içi canlı eğitimler
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SAĞLIKLI YAŞAM
Toplum Sağlığında Uzaktan Çoklu Eğitim (UÇE)
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PROJENİN AMACI:
Sağlık hizmetlerinin birinci amacı kişilerin sağlıklı yaşamayı sürdürmelerini sağlamak, hasta olmamaları için çalışmaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri toplumun tümünü ve çevresini
gözetmesi, bireyi sosyal, ruhsal, fiziksel tüm
boyutlarıyla ele alması, kolay uygulanabilir ve
ucuz olması nedeniyle tedavi edici hizmetlere
göre daha önceliklidir.
Tedavi edici hizmetler kapsamında ülkedeki
tek örnek olarak Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’ne sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi
“Sosyal Belediyecilik” vizyonu gereği koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek, sağlıklı bir
şehir yaratma idealinin yansıması olarak 15
Ağustos 2019’da Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı kurdu.
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Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Fazı’na dayandırdığı “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı
Dünya” amacına ulaşmak için belirlediği “Koruyucu, Önleyici, Geliştirici, Destekleyici Sağlık
Hizmetleri” kapsamında sağlık okuryazarlığını artırma hedefine Çoklu Eğitim Modellerini
kullanarak erişir.
“Bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve
geliştirilmesi amacıyla sağlık bilgisine ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan
bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi anlamına
gelen sağlık okuryazarlığını (SOY)” artırmak,
bilime dayalı güncel bilgiye erişimini sağlamakla mümkündür.
Bütüncül yaklaşım amacıyla aynı anda birkaç başlığın iç içe geçtiği ve aktif öğrenme
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yöntemlerinin kullanıldığı, farklı disiplinler tarafından ortaklaşa planlanıp yürütülen Çoklu
Eğitim Modelleri kapsayıcılık, katılımcılık, eşitlik
ve sürdürülebilirlik temelinde iki farklı şekilde
kurgulanmıştır.
1. Doğrudan Çoklu Eğitim Modeli: Gezici Eğitim
Araçlarıyla merkeze ulaşımda sorun yaşayan
gruplara yerinde, “Merkezi Eğitim Birimleri”nde
yüz yüze, yanında, uygulamalı ve katılım odaklı
eğitimleri içerir.
2. Uzaktan Çoklu Eğitim Modeli (UÇE): SOY’u ve
sağlık hakkı bilincini artırıcı eğitimlerin her yere
ulaşabilmesi için bilgi sistemleri ve erişilebilir
bilgi ağlarını kullanarak sosyal medya hesapları aracılığıyla verilen eğitimleri içerir.
UÇE Projesi, COVID-19 sürecinde İzmirlilerin
en çok gereksindiği bilime dayalı güncel bilgilerin herkesin anlayabileceği dilde, hızlı şekilde
tüm toplumun erişimine açılması bakımından
önemlidir. Ağlar üstünden, sosyal medya hesapları aracılığıyla uzaktan çoklu eğitim verilen
projemiz krizler, salgınlar, afet, acil durumlara
karşı önceden hazırlıklı olunmasına ilişkin öngörünün somut göstergesidir.
PROJE ORTAKLARI:
Bu projenin ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
UÇE “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya” amacına yönelik olarak “koruyucu, önleyici,
geliştirici ve destekleyici” sağlık hizmetleri verilmesi hedefine ulaşmanın bir yolu olan sağlık
okuryazarlığını artıran çoklu eğitim modellerinden biridir.
UÇE iki farklı yolla verilir:
a. Ağlar üstünden ileti, video vb. paylaşımlar
b. Ağlar üstünden çevrim içi canlı eğitimler
Herkes için esenlik ve Toplum Sağlığı Dairesi
Başkanlığı
Şehirde yaşayan tüm bireylerin temiz su, gıda,
barınma, temiz çevre, gelir, güvenlik, istihdam
gibi temel gereksinimlerinden biri de bilgiye
erişmektir. Bilgi, ancak toplumun bütün kurum,
katman ve bireylerince erişilebilir olduğunda
bilgi toplumuna ulaşılabilir. Bunun yolu birey
ve toplumların iletişim → etkileşim → öğrenim
→ katılım → araştırma → üretim çevriminde bir
araya getirilmesiyle çevrimin teknolojik olanaklarla sürdürülebilir kılınmasından geçer. Bu
proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojik olanakları dâhilinde bu çevrimin kurulması,
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işletilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesiyle
yaşama geçmiştir.

Toplum Sağlığında Uzaktan
Çoklu Eğitim

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş
aşamasında sağlık hizmetlerinin yalnızca “sağlık sektörü” tarafından verilemeyecek kadar geniş boyutlu ve çok sektörlü olması ilkesinden
hareketle, Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Genel Sağlık, Ağız ve Diş
Sağlığı, İlkyardım, Psiko-Sosyal Sağlık ve Sağlıklı ve Güvenli Üretim ve Tüketim Birimleri’nin
yanında Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube
Müdürlüğüyle eşgüdüm halinde faaliyet gösterilmesi planlanmış, buna uygun bir iş akış düzeneği oluşturulmuştur.
Kuruluş aşamasında UÇE Projesi’nin yapı ve
içeriğine uygun bir kadro oluşturulmuş; projenin
tanıtımı, ortak söylem ve tasarımın belirlenmesi, bunun çoklu eğitim formuna uyumlanması
ve nasıl iç içe geçebileceğinin görülmesi amacıyla da paylaşım toplantıları düzenlenmiştir.
Koruyucu sağlık hizmeti idealiyle Dünya Sağlık
Örgütü, ulusal meslek örgütleri, dernekler, konusunda uzman insanlar gibi bilim odaklarının
yol göstericiliğinde bireyden başlayarak yerel, ulusal ve yerküre hedef alınmakta; Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın
VII. Fazı’nın ana temaları olan insanlar, esenlik,
mekân, kalkınma, katılım, eşitlik, barış ve yerküre başlıklarına uygun içerikler hazırlanarak sosyal medya kanalları aracılığıyla;
https://www.facebook.com/ibbToplumSaglik
https://www.instagram.com/ibbtoplumsaglik/?hl=tr https://twitter.com/ibbtoplumsaglik
adreslerinde erişime sunulmaktadır.
Ana veri kaynağı olarak değerlendirilen bilgi
odaklarının paralelinde bilgi aktarımı yapılırken
koruyucu sağlık hizmetinin özüne uygun gündem belirlenmekte, toplum belirlenen gündem
doğrultusunda sağlıklı ve güvenli davranışa
yönlendirilmektedir.
COVID-19 küresel salgını gibi bulaşıcı hastalıklarda, 30 Ekim 2021 İzmir Depremi ve 2 Şu-
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bat 2021 İzmir Seli gibi afet ve acil durumlarda
önemli bilgilendirmeler de sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşıma sunulmaktadır.
Bu içeriklerde hem yapılması gerekenlere hem
de ilgili kurumların erişim bilgilerine yer verilerek sağlığı destekleyen fiziki ve sosyal çevrenin
yeniden oluşturulması için destek sağlamayı
sürdürmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
UÇE Projesi, koruyucu hekimlik idealiyle çıkılan
yolda, ağlar aracılığıyla yapılan paylaşımlar
ve çevrim içi canlı eğitimler aracılığıyla sağlık
okuryazarlığını artırarak toplumun sağlığı ve
esenliğini geliştirmektedir. Projemizde ortaya
konulan ve başka bir örneği bulunmayan Çoklu
Eğitim Modeli, gerçek anlamda öncü rol oynar.
Çoklu Eğitim koruyucu sağlık hizmeti kapsamındaki konularda farklı alanlardan uzmanları
bir araya getirirken bir yandan da her alanın
birbiriyle dirsek teması yaptığı konularda bütünleşerek eğitim içeriğine çeşitlilik ve zenginlik
katar.
UÇE Modeli’nde örneğin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kanser konusunun işlenmesinde,
kanser tiplerinden kanserden korunma yollarına, kanserin psiko-sosyal etkilerinden tarım ilacının yanlış kullanımının kansere yol açmasına
kadar bütüncül bir yaklaşımla konu ele alınırken
konuyla ilgili özel günlerde gündem oluşturulur.
Bu anlamda sağlık okuryazarlığı geniş bir bakış
açısıyla yaygınlaştırılıp geliştirilmekte ve sağlık
hakkı bilinci artırılmaktadır.
COVID-19 sürecinde bedensel yıkımın yanında ruhsal ve toplumsal kaygı bozuklukları, karantinada ruh sağlığı, vb. konuları içeren geniş
kapsamlı çoklu iletiler paylaşılarak güncel, bilime dayalı, açık, şeffaf, doğru ve kullanışlı bilgi
aktarılmaktadır.
Küresel salgın henüz kontrol altına alınamamışken merkezi yönetimin “kontrollü normalleşme” sürecine geçiş yaptığı dönemde tüm
bilim odaklarının işaret ettiği yönde duyarlılık
gösterilerek UÇE Projesi aracılığıyla yerelde
başlatılan “İzmirliyim, Gönüllü Karantinayım”
Kampanyası, İzmirlileri kendi ölçeklerinde önlemler almaya davet etmiş ve ulusal çapta rol
model sayılabilecek bir etkinliğe imza atılmıştır.
Paylaşılan her sosyal medya iletisinde kampanya logosuyla etiketi (#gönüllükarantina)
kullanılmakta, ileti içeriklerinde yer verilerek
kampanya sürdürülmektedir. Önemli bir ko-

ruyucu sağlık hizmeti çabası olarak koruyucu
önlemler konusunda yineleyici bir tutum sergilenmesi, bilim odaklarının yol göstericiliğinden
sapmadan sekreteryasını Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’mızın yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu’nun kararlarının
aktarılması, kişisel korunma, gönüllü karantina
ve destek kanallarına yer veren çoklu iletiler sayesinde olgu sayılarının azalmasına katkı sağlanmıştır.
UÇE Projesi yayına başlanılan 30 Haziran
2020’den 31 Mayıs 2021’e kadar geçen sürede, 50 adet uzaktan eğitim oturumuyla 1.608
kişiye eğitim verilmiş; sosyal medya kanalları
aracılığıyla her gün, her koşulda kesintisiz biçimde 400 adet içerik paylaşılarak 243.278
kişiye erişilmiştir.
İnsanlar çeşitli gerekçelerle ihtiyaç duyulan
sağlık bilgisine ve hizmetine erişemezken projemiz kapsamında sunulan bilgiyle sağlık okuryazarlığı artmakta, sağlık sorunlarına çözüm
arayan insanlara çözüm yolları, doğru adreslere ulaşım bilgisi verilmektedir.
Sağlık alanındaki djitalleşme sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesi açısından önemli bir fırsattır.
Projemiz kapsamında ağlar aracılığıyla yapılan paylaşımlarla bilgi iletimi ve çevrim içi canlı
eğitimler koruyucu sağlık hizmetini herkes için
ulaşılabilir hale getirmektedir. COVID-19 gibi
salgınlarda, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda sağlanan bilgilerle toplumun ihtiyaç
ve beklentileri karşılanmakta, bu sayede toplumun yeni gelişmelere anında uyum göstermesine ve bir bütün olarak şehir sağlığının gelişimine katkı sağlanmaktadır.

www.skb.gov.tr

85

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
UÇE Projesi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Fazı’nı temel alır. Proje
kapsamında, bilgi sistemleri ve erişilebilir bilgi ağları kullanılarak sosyal medya hesapları
aracılığıyla sağlık okuryazarlığı yaygınlaştırılıp
geliştirilmekte ve sağlık hakkı bilinci artırılmaktadır. Bu sayede Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir,
Sağlıklı Dünya amacına ulaşılmasına katkı sağlanır.
UÇE Projemiz, VII. Faz’ın genel hedefleri olan
herkes için sağlığı ve refahı artırmak, sağlık
eşitsizliklerini azaltmak, ulusal, bölgesel, küresel seviyede örnek oluşturarak liderlik etmek ve
DSÖ’nün stratejik önceliklerinin uygulanmasını
desteklemek konularını içselleştirmiş bir yaklaşımla yürütülmektedir.
İzmir Kent Sağlık Profili’nin “Sağlık Durumu,”
“Yaşam Tarzı,” “Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri” ile “Dezavantajlı Gruplar” bölümlerine uygun biçimde hazırlanmıştır. Kent sağlığı
profilinin güncellenmesi beklenmeden hem var
olan profilin ilgili bölümlerine hem de bütüncül
bir bakış açısıyla toplum sağlığı ilkeleri ve öngörüleriyle hayata geçirilmiştir.
VII. Faz’ın ana temalarını temel alarak insanlar,
esenlik, yerküre, katılım, kalkınma, barış, eşitlik,
mekan temaları çerçevesinde sağlığı ilgilendiren her konuda içerik hazırlanarak toplumun
bilgisine sunulmaktadır.
“Sağlık Durumu” başlığında yer verilen bulaşıcı hastalıklar (BH) kapsamında gerek bölgesel
(epidemik) gerek küresel (pandemik) olarak
görülen bulaşıcı hastalıklar, nedenleri, belirtileri, korunma yolları, tedavi seçenekleri, acil
durumlar, başvurulabilecek kurum, kuruluş
adı, iletişim bilgileri, hastalığın her yönüyle ele
alınarak yapılabilecekler konusunda öneri ve
adımları içeren bilgileri iletmeyi, farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapılmaktadır. COVID-19 küresel salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine en doğru, güncel bilginin
aktarımı ve toplumun katılımını sağlayan kampanyaların başlatılması, sürdürülmesi bu çerçevede değerlendirilebilir.
Yine aynı başlıkta bulaşıcı olmayan hastalıklar
(BOH) kapsamında ulusal ve küresel ölçekte
kutlanan, anılan özel gün iletileri ile metabolik hastalıklar, kanserler, otoimmün hastalıklar,
kalıtsal hastalıklar, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar, yaş dönemlerine özgü hastalıklar tüm
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yönleriyle ele alınarak işlenmektedir.
“Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri” başlığı
altında koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği, cinsel sağlık ve üreme
sağlığı, olağan dışı durum yönetimi ve alınacak
koruyucu önlemler, acil durumlarda ilkyardım
uygulamaları, sosyal haklar, toplumun sağlık
göstergelerinden anne ve bebek ölümleri, erken yaşta evliliklerin sağlık etkileri gibi konularda geniş kapsamlı, yol gösterici, bilinçlendiren
ve farkındalık yaratan paylaşımlar ve bilgi aktarımı yapılmaktadır.
“Yaşam Tarzı” başlığında yer verilen tütün kullanımının sağlığa etkileri ve tütün karşıtı mücadele, aktif yaşam kapsamında fiziksel aktivite
ve sağlıklı tüketim, sağlıklı yaşlanma, çevreye
saygı ve yerkürenin sürdürülebilirliğini hedefleyen davranış değişiklikleri, sağlık hakkı bilincine
sahip ve toplum sağlığını koruma ve geliştirme
sorumluluğu taşıyan bireyin özelliklerini içeren
konularda yüz yüze/canlı/web tabanlı ve sosyal medya kanallarımızdan (facebook, instagram, twitter://ibbtoplumsaglik) paylaşımlarla
uzaktan eğitim verilmektedir.
İzmir Kent Sağlık Profili’nin “Dezavantajlı Gruplar” başlığında yer verilen korunmaya muhtaç
çocuklar ve gençler, yaşlı nüfus, kadın nüfus
ve engelli nüfus grupları UÇE Projesi’nde özel
önem taşımaktadır ve bu gruplarla ilgili konulara öncelik verilmektedir. Projemiz kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve
Gençlik Merkezi’ne kayıtlı olan çocuk ve gençlere, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi’ne
kayıtlı 55 yaş ve üzerindeki İzmirlilere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan kadın ve engellilere yönelik olarak çevrim içi canlı eğitimler
verilmektedir. Bu eğitimlerde işlenen konular
da İzmir Kent Sağlık Profili’nin “Sağlık Durumu,”
“Yaşam Tarzı” ve “Halk Sağlığı Politikaları ve
Hizmetleri” başlıklarındaki içeriklere uygun olarak belirlenmektedir. Bunun yanında kentteki
koruyucu sağlık hizmetlerine erişimde güçlük
yaşayan kırsaldaki gruplara, tüm bu içeriklerin
yanında “sağlıklı ve güvenli üretimden tüketime” başlığı altında üretim süreçlerinde karşılaşılan sağlık sorunları, korunma yolları, kırsala
özgü BH ve BOH, acil durumlar, sosyal haklar
gibi konularda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya dönük eğitim içerikleriyle ulaşılmaktadır. Doğru ve güvenilir kaynakları işaret eden
içeriklerle görsel bellek de işin içine katılarak bilginin kalıcı olması sağlanmaktadır.
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Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın
VII. Fazı ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Sağlık Gelişim Planı/Stratejik Plan’daki yerine
dayanarak UÇE Projesi kapsamında öne çıkan konu başlıklarımız şu şekilde listelenmiştir:
Genel Sağlık
o Bulaşıcı Hastalıklar
COVID-19 KKKA vb.
o Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Diyabet
Hipertansiyon
Metabolik
Sendrom Kanser vb.
o Kadın Sağlığı
o Erkek Sağlığı
o Üreme Sağlığı
o Temizlik
o Yaşlı Sağlığı
Sağlıklı Yaşlanma Demansiyel
Hastalıklar
İleri Yaşta Sağlıklı Beslenme
vb.
o Aktif Yaşam
o Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele
o Fiziksel Aktivite (yaş gruplarına ve sağlık durumuna
göre kategorize edilmiş)
İlkyardım
o Temel İlkyardım
o Olay Yeri Değerlendirme
o Afet ve Acil Durumlarda
Sağlık
- Ağız ve Diş Sağlığı
o Ağız ve Diş Sağlığı
o Diş Bakımı
- Psiko-Sosyal Sağlık
o Sağlıklı Yaşam Psikolojisi
o Etkili İletişim
o BOH’ın Psikolojik Etkileri
o BH’ın Psikolojik Etkileri
o Kaygı Bozukluğu
o Stres ve Stresle Başa Çıkma
o Bağımlılık ve Korunma Yolları
o Flört Şiddeti ve Güç İlişkileri
o Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
o Psikolojik ilkyardım (PİY)
- Sağlıklı ve Güvenli Üretim ve
Tüketim
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o Sağlıklı ve Güvenli Üretim
o Sağlıklı ve Güvenli Tüketim
o Ev Kazaları ve Korunma Yolları
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 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
“Amaç 6: İzmir’i yaşayarak
öğrenmenin dünyadaki öncü
noktalarından biri yapmak ve
yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturmak”
amacının
“Hedef 6.1: Tüm insanları kapsayan, yenilikçi, eşit ve kaliteli
bir yaşayarak öğrenme imkânı
sağlanacak ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatları
desteklenecek” hedefleri ile
doğrudan ilgilidir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projede personel maliyeti dışında maliyet unsuru bulunmamaktadır.
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UÇE Projesi,
COVID-19 sürecinde
İzmirlilerin en çok
gereksindiği bilime
dayalı güncel
bilgilerin herkesin
anlayabileceği dilde,
hızlı şekilde tüm
toplumun erişimine
açılması
bakımından
önemlidir. Ağlar
üstünden, sosyal
medya hesapları
aracılığıyla uzaktan
çoklu eğitim
verilen projemiz
krizler, salgınlar,
afet, acil durumlara
karşı önceden
hazırlıklı olunmasına
ilişkin öngörünün
somut göstergesidir.
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PAMUKKALE BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Kara Sinekle Mücadelede Çevreci Yaklaşım
88
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PROJENİN AMACI:
Tifo, kolera, dizanteri, tüberküloz gibi hastalıklara neden
olan virüs, bakteri, mantar ve
nematodlara vektörlük yapan, hayvanlarda et, süt ve
yumurta veriminde azalmaya neden olan karasineklerle
kimyasal içermeyen yapışkan
ip kullanılarak tamamen çevreci yaklaşımla fiziksel mücadele yöntemi amaç edinilmiştir. Projemizin gerekçesi
olarak ise vektörle mücadelede kullanılan kimyasalların
yer altı ve yer üstü kaynaklarını kirletmesi ve bu kirliliğin
önüne geçmektir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje ortağı bulunmamaktadır
PROJE SÜRECİ:
Proje kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan yaklaşık
2700 besihanede yapışkan ip
uygulaması yapılmıştır. Ekipler
tarafından 10 günde bir tüm
besihaneler tek tek dolaşılarak
yapışkan ipler yenilenmiştir.
ELDE EDİLEN
SONUÇLAR ve SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ:
Ücretsiz şekilde yapılan uygulamalar ile hem besihane
sahiplerinin karasinek ile mücadelesinde ekonomik olarak destek sağlanmış hem
de karasinek kaynaklı strese
giren hayvanlarda et, süt ve

yumurta veriminde azalmanın önüne geçilerek yine besihane sahiplerine ekonomik
olarak katkıda bulunulmuştur. Yapışkan ip uygulaması
bu yönüyle de sadece insan
sağlığını değil hayvan sağlığını da düşünmektedir. Ayrıca belediyemizin kimyasal
ilaçlara ayırdığı bütçede de
azalmaya gidilerek belediyeye ekonomik olarak katkı sağlanmıştır. Kimyasalın olmadığı
bir mücadele yöntemi olan
yapışkan ip uygulaması ilçemizin çevresel yönden gelişimine de katkı sağlamıştır.
PROJENİN
SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Küresel iklim koşullarının değişiklik göstermesi ile son yıllarda artan sıcaklıklardan dolayı
yaz aylarında karasineklerin
yumurtadan ergin hale geçme süreleri kısalmakta ve bu
da popülasyonların artmasına
neden olmaktadır. Bu sebeple
vektörle mücadele kapsamında besihanelerde kimyasal
kullanmadan çevreye duyarlı
şekilde yapılan çalışmalar sağlıklı şehir projesi için son derece
uygun bir yöntemdir.
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geçirerek, sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek
bir kent oluşturmak
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje kapsamında toplam
1800 adet yapışkan ip alınmış
olup K.D.V. dâhil 339.840,00
TL belediyenin kendi bütçesinden karşılanmıştır.

Projemizin gerekçesi
olarak ise vektörle
mücadelede
kullanılan
kimyasalların yer
altı ve yer üstü
kaynaklarını
kirletmesi ve bu
kirliliğin önüne
geçmektir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Stratejik Amaç 6 : Doğayla
bütünleşik sistemleri hayata
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AKÇADAĞ BELEDİYESİ

DOĞA ROTALARININ TURİZME
KAZANDIRILMASI PROJESİ

“SAĞLIKLI YAŞAM”

BİR YER BULDUM
COVID’DEN UZAK

DOĞA ROTALARININ TURİZME
KAZANDIRILMASI PROJESİ

Bisiklet Rotaları

FAALİYETLER

Yürüyüş Rotaları

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
4 Adet Bisiklet Rotası, Kozalak Köyü-Karadağ Tümülüsü Yürüyüşü, Yalınkaya-Yaşam Mağaraları Yürüyüşü, Site-Ağaçlıdağ Tümülüsü Yürüyüşü,
Küçük Kürne Mağarları Keşif Yürüyüşü, Seyir Terası-Fosil Mağaraları Yürüyüşü Rotaları

Proje Yürütücüsü: Akçadağ Belediyesi

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Doğa Rotalarının Turizme Kazandırılması
90
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PROJENİN AMACI:
Projenin Genel amacı;
İlimiz ve ilçelerimiz genelinde yaşayan vatandaşlar ile sporcuların Dünyamızın COVİD 19 ile mücadele ettiği bu süreçte onların
salgının olumsuz etkilerinden uzakta İlçemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana
çıkan Dünya Mirası Levent Vadisinde sağlıklı
zaman geçirmeleri adına hem yürüyüş alışkanlığı hem de bisiklet kullanımlarını teşvik
etmek için sağlıklı vakit geçirmelerini sağlamak.
Projenin Özel amacı ise;
2019 ‘da hayatımıza giren pandemi tüm
dünyadaki insanları derinden sarsmış, hepimizi aylarca süren ev ortamına hapsetmiştir. Değişen koşullar insanları aktiviteler
için doğayla baş başa kalacakları ortamlara
itmiştir. Turizm bile yönünü bu kulvara çevirmiş olup insanlar kalabalıklardan uzaklaşacakları alanları tercih etmişlerdir. Akçadağ
Belediyesi olarak Levent Vadisinin tarihi ve
doğal güzelliklerini ortaya daha çok çıkaracağımız, halkımızın spor yapacağı yaparken de sağlık kazanacağı trekking yolları ve
bisiklet parkurları oluşturmayı amaçladık.
Trekking, doğa sporlarının en az ekipman
ve malzemeye ihtiyaç duyduğu her yaştan
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insanın kolaylıkla katılabileceği bir spor dalı
olup parkurların zorluk dereceleri bu sporu
daha eğlenceli hala getirmiştir. Aynı zamanda bisiklet parkurlarıyla Levent vadisinin
eşsiz doğal manzaraları eşliğinde salgının
olumsuz etkilerinden uzakta spor yapma
keyfini halkımıza yaşatmak özel amacımızdır.
PROJE ORTAKLARI:
Türkiye Bisiklet Federasyonu
Malatya Valiliği
Akçadağ Kaymakamlığı
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Fırat Kalkınma Ajansı
Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü
Derneği
Sivil Sesler Derneği
İl ve İlçelerimizde yaşayan Vatandaşlar
Akçadağ İlçe Toplum Sağlığı Merkezi
İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları
Topluluğu Ekibi
PROJE SÜRECİ:
Proje Süresince Yapılan Faaliyetler:
1Projenin Ortakları ile Toplantılar yapıldı: Projemizin ilk ayağında Belediye Başkanımızın başkanlığında ilçemiz genelinde
sağlıklı yaşam ile ilgili mevcut durumun göz-
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den geçirilmesi, bu süreçte yapılması gereken
çalışmaların neler olacağı ve durum tespitinin ortaya konulması adına projemizin ortakları ile bir araya gelindi.
2Yürüyüş(trekking) ve Bisiklet Rotalarının Belirlenmesi; İlçemiz Levent Vadisinde
Bisiklet Federasyonu Parkur sorumluları, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Malatya Bisiklet İl Temsilcisi ile İnönü
Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu
Ekibi yetkilileri tarafından hem yürüyüş(trekking) hem de Bisiklet rotalarının Teknik Analizi,
Riskleri, Konaklama ve Kamp yerleri, Başlangıç noktaları, zorluk dereceleri, tahmini süre,
mesafe, çıkış noktası GPS değerleri bir kitapçık haline getirilmiştir. Bu sayede Levent Vadisinde vatandaş ve sporcuların bu rotaları
kullanmaları sağlanmıştır.
3Yürüyüş(trekking) ve Bisiklet Rotalarının Tamamlanması;
Bisiklet Rotası 1) Levent Vadisine egemen bir
noktada olan 1434 rakımlı Seyir Terasından
başlayan parkur 28 km uzunluğunda, zorluk
derecesi 2. Seviyede olup ortalama %6,8 derecelik eğime sahiptir.
Bisiklet Rotası 2) Malatya Levent yolunda
Sakalıuzun Bağköy yol ayrımından başlayıp
18 km uzunluğunda, zorluk derecesi 3. Seviye
olup %4 derecelik eğime sahiptir.
Bisiklet Rotası 3) Malatya Kayseri yolunda
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Develi Mahallesini geçtikten sonra sağdan
Vadiye giren yoldan başlayan hafif bir rotadır. Uzunluğu 11 km’dir.
Bisiklet Rotası 4) Levent Vadisi Seyir Terasının
sol tarafında doğa ile iç içe hem vatandaşların hem sporcuların günü birlik kullanacakları
hafif bir rotadır. Toplam uzunluğu 3,5 km’dir.
Kozalak Köyü Karadağ Tümülüsleri Yürüyüş(Trekking) Rotası 1) Kozalak köyünün Güneydoğusunda yer alan Karadağ üzerinde 3 adet
Tümülüs bulunmaktadır. 1927 m rakımlı rota
Kozalak köyünün Çatak Mahallesinde patikadan başlıyor Volkanik kayaçlarla devam eden
rotada 20 cm büyüklüğe kadar fosiller bulunuyor, ayrıca bu rota 5-6 saat süren 8,3 km
uzunluğundaki bir özelliğe sahiptir.
Yalınkaya Yaşam Mağaraları Yürüyüş(Trekking) Rotası 2) Yürüyüş Sarıkayalar setinin
dibindeki toprak yoldan başlıyor, Yaşam Mağaralarının doğal dokusunu görerek Yalınkaya Mahallesinde sona eriyor. Bu rota 6-8
saat süren 9,5km uzunluğundaki bir özelliğe
sahiptir.
Site –Ağaçlıdağı Tümülüsü Yürüyüş(Trekking)
Rotası 3) Yürüyüş Kozalak Köyünde başlıyor,
kolay bir yürüyüş rotasıdır, bu rota 3-5 saat
süren 5 km uzunluğunda bir özelliğe sahiptir.
Küçükkürne Mağaraları Keşif Yürüyüş(Trekking) Rotası 4) Bu yürüyüş parkuru Mağaraların içinde deva eden olağanüstü bir parkur-
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dur. İnsanların mağaraları nasıl şekillendirip
büyük yaşam alanları oluşturduğu Dünyadaki en güzel birkaç örneği bu parkurda görebilirsiniz. Bu rota 2-3 saat süren 1,5 km uzunluğunda bir özelliğe sahiptir.
Seyir Terası Fosil Mağaraları Yürüyüş(Trekking) Rotası 5) Yürüyüş Seyir Terasının yanındaki patikadan başlıyor, ilk insan eliyle yapılmış mağaraların yanında ve mağara içindeki
fosilleri gözlemleyerek yürüyüş devam ediyor.
Bu rota 2-4 saat süren 3,5 km uzunluğunda
bir özelliğe sahiptir.
4Yarışların Düzenlenmesi; Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti MTB yarışlarının bir
ayağını Ulusal anlamda yapılması için Levent
Vadisini tercih etmiştir. Sonucunda yaklaşık
300 profesyonel –Milli sporcunun 32 İlden
katılımı ile 2 gün boyunca 9 farklı kategoride
Levent Vadisinde oluşturulan Bisiklet Parkuru
üzerinde yarışmalar yapılmıştır.
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. Ülkemiz ve Dünya COVİD 19 salgını ile
mücadele ve bunun zararlarını en aza indirmek için tedbirler almaya çalıştığı bu dönemde Belediye olarak İlçemiz Levent Vadisinde
Salgının etkilerinden uzak açık havada doğa
ile baş başa vatandaşlarımızın ve sporcularımızın hem zaman geçirmeleri hem de sağlıklı
yaşam için düzenlenen sportif aktivitelere katılmaları sağlanmıştır.
İnsanların nesiller boyunca hayatta kalabilmek ve soylarının devamlılığını sağlayabilmeleri amacıya doğada birçok olaya karşı
mücadele vermek durumunda kalmıştır. Son
dönemde yaşanan olumsuz birçok olayın
travmatik etkisinden kurtulmak adına güneşli güzel havalarda kalabalıkla iç içe olmadan
tek başın doğa ile iç içe kalmanın ruh sağlığına olumlu etkisi yadsınamaz durumdadır.
Doğada düzenli yapılan orta şiddetteki yürüyüş ve bisiklet egzersizlerinin, vücuttaki antikor oranı %20 oranında arttırdığı, akyuvar
hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarını yükselttiği
bilinmektedir. Ayrıca egzersizlerin kalp damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi,
vücudun virüs ve bakteriler ile savaşması için
gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır. Beyin gibi organların oksijen
seviyesini arttırarak zihinsel gücü de olumlu
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etkilemektedir. COVİD 19’a karşı kalabalık ortamlara girmemek ve doğa ile baş başa olma
gerekliliği bir kez daha öne çıkmaktadır. Egzersizlerin aynı zamanda psikolojik fayda olarak hastalıklar ile baş etme mekanizmalarının
en önemlisi olarak moral motivasyonu arttırdığı bilinmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı
doğada yürüyüş ve bisiklet egzersizlerin Levent Vadimizde Belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenen ve geliştirilen bisiklet
ile Trekking(yürüyüş) yolları sayesinde burada yer alacak sporcu ve vatandaşlarımız bu
imkanlardan faydalanacaktır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesinin ilk hedefi sağlığı,
yerel yönetimlerin sosyal, ekonomik ve politik
gündemlerinde en üst sıralara yerleştirmektir. Sağlıklı Şehir sadece belli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir değil, sağlık bilincine sahip ve
onu geliştirmek için çaba harcayan şehirdir.
Sağlıklı şehirlerin önemli gündemleri arasında Fiziksel Aktivite, Beslenme ve toplum katılımı yer almaktadır. Bu gündem maddeleri
bazında Akçadağ Belediyesi olarak şimdiye
kadar ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın
sağlıklı yaşam adına hem bilgi sahibi olmaları
hem de gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılım göstermeleri noktasındaki çalışmalarımız
ile Sağlıklı Şehir profiline ve projesine uygun
hareket etmeye çalışılmıştır. Son olarak Doğal ve Tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan ve
artık ortak kültürel mirasımız olan Levent
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Vadisinde doğa ve ekstrem sporların yapılması noktasında Akçadağ Belediyesi olarak
Trekking(yürüyüş) ve Dağ Bisikleti turnuvası
düzenleyerek Sağlıklı Şehir projesi kapsamında öne çıkan gündem maddelerinin gereği
yapılarak sonucunda aldığımız geri dönütler
sayesinde uyguladığımız projenin olumlu sonuçlarını da görme fırsatı yakalamış olduk.
Akçadağ Belediyesi olarak Toplumun sağlık
bilincini arttıracak programlar geliştirmek ve
uygulamak, Sağlık bilinci insanların sağlıklarını geliştirmek veya sağlık seviyelerini korumak
için gerekli kararları almalarına yardımcı olacak faaliyetler gerçekleştirmek aynı zamanda
Topluma dayalı entegre yaklaşımlar kullanarak ve risk faktörleri ile salgın hastalıkların sosyal belirleyicilerini gündeme taşıyarak
bulaşıcı olan ve kronik hastalıklarla mücadele
etmek amacıyla oluşturulan yerel ortaklıkların güçlendirilmesi için de çabalarımız bundan sonraki süreçte devam edecektir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Akçadağ Belediyesi tarafından yerelden ulusa 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 çalışmalar COVİD
19 ile mücadele ettiğimiz ve salgının halen etkisini sürdürmesi sebebiyle daha da önemli
hale gelmiştir.
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Bu çalışmaların başında,
Akçadağ Belediyesi olarak
üzerinde durduğumuz ve bu
noktada gerekli hazırlıkları
yapılarak son şekli verilen Akçadağ Sağlık Şehir Profilinde, ilçemizin doğal, kültürel,
tarihsel, sosyal ve ekonomik
olarak nefes alan, sağlıklı ve
mutlu bir ilçe oluşturma çabası güdülmektedir. İlçemizin
Sağlık Şehir profilinde 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 FİNASMANI:
400.000,00 TL / Akçadağ
Belediyesi

Bisiklet
parkurlarıyla Levent
vadisinin eşsiz doğal
manzaraları
eşliğinde salgının
olumsuz
etkilerinden uzakta
spor yapma keyfini
halkımıza yaşatmak
özel amacımızdır.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Psikolojik Destek Hizmetleri
96
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PROJENİN AMACI:
Psikolojik destek hizmetleriyle, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata
katılımını arttırmak, bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu hizmet
kapsamında, engelli bireylerin eğitsel,
mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin
desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Gerektiğinde aile üyelerinin psi-
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kolojik yönden güçlendirilmesi sağlanır.
Psikolojik destek kapsamında verilen hizmetler şunlardır:
1. Bireysel ve Grupla Danışmanlık
Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık
çalışmalarıyla, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunmaktadır.
2. Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları
Engelli ailelerinin insan psikolojisine dair
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çeşitli konularda bilgi sahibi olmalarını
sağlayan ve katılımcıların engellilik konusunda farkındalık kazanmalarına yönelik
psikolojik destek hizmetidir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje Engelliler Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olup ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Psikolojik destek hizmetinden faydalanacak engelli bireylerin;
İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) ya da %40 ve üzeri
oranda Erişkin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na sahip olması veya engeli bulunan kişinin yakını olması ve İSEM Engelli
Otomasyon Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Hizmetin uygulama süreci iki
aşamalı olarak değerlendirilmektedir. Bu
süreçler:
1. Psikolojik Destek Hizmeti Başvuru Süreci
Engelli bireysel ve grupla danışmanlık
hizmeti talebinde bulunan engellinin;
• İSEM’e kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi
(engelli sağlık kurulu raporu ve kimlik fotokopisi ile) sağlanır.
• İSEM Engelli Otomasyon Sistemi’ne kayıt edilen engelli bireyler bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti taleplerini bildirerek belirlenmiş tarihte kayıtlı olduğu İSEM
merkezine talepte bulunur.
• Engelli veya yakınının talebi kurumda
bulunan sorumlu psikoloğa yönlendirilir.
• Kriterlere uygun olan engellileri, uzman
ekibin uygun gördüğü bir tarihte Engelliler Merkezine davet eder.
• Aile eğitimi ve seminer çalışmaları için
İSEM otomasyonuna kayıtlı engelli birey
ve yakınları merkeze davet edilir.
2. Psikolojik Destek Hizmetleri Katılım Süreçleri
• Engelli veya yakınının talebi kurumda
bulunan sorumlu psikoloğa yönlendirilir.
• Kriterlere uygun olan engellileri, komisyonun uygun gördüğü bir tarihte Engelliler Merkezine davet eder.
• Aile eğitimi ve seminer çalışmaları için
İSEM otomasyonuna kayıtlı engelli bi98

rey ve yakınları merkeze davet edildikten
sonra uzman kadro tarafından ilgili merkezlerde gerçekleştirilir.
• Katılımcıların merkeze ulaşımı, Engelliler Müdürlüğü tarafından tüm birimlerle
koordineli olarak sağlanır. Ulaşımını kendi
sağlayamayacak derece olan engelli bireyler ve aileleri, merkeze gelişleri sırasında özellikle tekerlekli sandalye ya da
akülü araç kullanan engelli bireyler düşünülerek özel liftli araçlarla kampa ulaşımları sağlanır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) sosyal
modelden hareketle hak ve toplum temelli, dinamik ve bütüncül, izole edilmiş
merkezler yerine açık merkezlere odaklanmış ve ailelerin iyi olma hallerini destekleyen bir yaklaşımla hizmet vermektedir. İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek
kaydıyla, tam teşekküllü bir hastaneden
%40 veya üzeri vücut fonksiyon kaybı olduğunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyen; görme, işitme-konuşma, ortopedik
ve zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal
rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan
bütün engelli bireylere hizmet vermektedir. Psikolojik destek hizmetleri ekonomik ve erişilebilirlik açısından bu tür hizmetlere ulaşma imkânı olmayan kişilere
sunularak toplumsal düzeyde eşitsizliğin
giderilmesine katkıda bulunulmaktadır.
2011 yılından bu yana bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti, 2016 yılından bu
yana da aile eğitimi ve seminer çalışmaları yapılmaktadır. İSEM Psikoloji Destek
Hizmetleri 2014-2023 İstanbul bölge
planında yer alan “Strateji 1. Gelir adaletsizliği ve yoksullukla hak temelli mücadele
edilmesi ve dezavantajlı grupların sosyal
bütünleşmesinin sağlanması”, “Strateji 2.
Engellilerin ekonomik ve sosyal hayatta
desteklenerek hayata tam katılımlarının
sağlanması”, “Strateji 3’e göre; çocuk ve
gençlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal
gelişimleri desteklenerek iyi olma hallerinin artırılması” stratejileri ve hedeflerine
uyumlu bir projedir.
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projenin finansman kaynağı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin
Engelliler
Müdürlüğü’ne tahsis ettiği
yıllık bütçe içerisinden ayrılan pay ile gerçekleştirilmektedir.

1. Bireysel ve Grupla
Danışmanlık
Bireysel ve grupla
psikolojik
danışmanlık
çalışmalarıyla,
engelli bireylerin ve
ailelerinin
yaşadıkları ruhsal
sorunların
çözümüne destek
olunmaktadır.
2. Aile Eğitimi ve
Seminer Çalışmaları
Engelli ailelerinin
insan psikolojisine
dair çeşitli
konularda bilgi
sahibi olmalarını
sağlayan ve
katılımcıların
engellilik konusunda
farkındalık
kazanmalarına
yönelik psikolojik
destek hizmetidir.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Tohumum Askıda
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PROJENİN AMACI:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Karasal Yaşam 15. maddesinde,
milyonlarca canlının yaşam alanlarının,
temiz havanın, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik önem taşıdığını ve biyo-çeşitliliğin kaybını azaltmak için hemen eyleme
geçilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Birleşmişler Milletler Çevre Kalkınma Konferansı, Rio Zirvesi (1992), İlke 4’ de; “Sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için, çevre korumanın kalkınma
prosesinin ayrılmaz bir parçası olması ve
çevre ile kalkınmanın birbirinden ayrı olarak düşünülmemesi zorunludur” ibaresi
yer almaktadır. Rio Deklarasyonu ve Biyolojik Çeşitlilik Antlaşması Türkiye Hükümeti
tarafından da imzalanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2018 yılında açıklanan DSÖ COP-24 Özel Raporu: Sağlık ve İklim Değişikliği Raporu (WHO
COP-24 Special Report: Health and Climate Change) dünya nüfusunun %90’nın
kirli havaya maruz kaldığı belirtilmekte,
sağlık konularının iklim eyleminin geliştirilmesindeki hayati önemini vurgulamakta
ve nitelikli öneriler sunmaktadır.
Yerküre üzerindeki aşırı ısınma ve bunun
sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği güncel hayatımızı her geçen gün çok
daha yüksek bir oranda tehdit etmektedir. Yaşamın devamlılığını tehdit eden kü-
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resel ısınma ve iklim değişikliği konusunda
önce toplumsal sonra bireysel düzeyde
farkındalık çalışmaları kurumsal ve sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında yürütülmektedir. Yerel yönetimler bireylerin tutum, bilgi, bilinç, araştırma ve becerilerinin
arttırılması yoluyla, canlıların çeşitliliğine,
sağlıklı ve destekleyici çevrelerin sürdürülebilirliğine yönelik yapılan çalışmalar ile
iklim krizinin etkilerinin minimum düzeye
inmesini hedeflemektedir. Dünyadaki tüm
ülkelerde pandemi olarak ilan edilen 2020
yılında Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan ve gündüz bakımevlerinde uygulanan COVİD-19 Eylem Planında, gündüz
bakımevleri bahçelerinde, açık alanlarda çocukların eğitim saatlerini sürdürme
önerisi, sağlıklı ve destekleyici çevrelere
verilmesi gereken önemi bir kez daha hatırlatmaktadır.
Eğitim otoriteleri tarafından, erken çocukluk dönemindeki, tutum ve davranışların
ileri yaşlarda davranışsal özelliklerin zeminini oluşturduğunu, kazanılan farkındalığın
ve sürdürülebilirliğin önemi vurgulanmaktadır. “Tohumum Askıda” projesi ile Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde, 553
öğrenci ve aileleri ile öğretmenlerini kapsayacak şekilde, çevreye yönelik olumlu
tutumlar geliştirmeleri, çevre sorunlarına
ilişkin farkındalık kazanmaları, çevre koruma bilinci edinmeleri hedeflenmektedir.
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yıllarını kapsayacak olan fazda 5 yıllık dönemde kentlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “6p” olarak
tanımlanan “toplum, mekân, gezegen,
barış, refah, katılım” başlıkları altında çalışmalar gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 7. Faz’ın stratejik yönü, Kopenhag
Belediye Başkanları Mutabakatını temel
alan üç amaç ile tanımlanmaktadır. Hedef
1. “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve
sağlık eşitsizliklerini azaltmak” olarak belirlenmiştir. Yaşamın tamamını ele alan
politikalar ve müdahaleler, çocukların refahı ve erken çocukluk döneminde gelişim,
hayat boyu öğrenme konularını kapsayacaktır. Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevleri öğrencilerinin eğitim müfredatında daha önce almış oldukları iklim krizi
farkındalığı eğitimleriyle uyumlu olarak,
birbirini tamamlayan ve destekleyen uygulamaları ile çarpan etkisini gözeterek
ve öngörerek, sürdürülebilirliğini koruyan
çeşitli metotlar geliştirilmektedir.
Proje Belediye ile TEMA ve Nature Doğa
ve Kültür Koruma Derneği ortaklığıyla hayata geçmiştir. Süreç proje ortaklarının
okul öncesi döneme yönelik, doğa temelli eğitim programlarını ve materyallerini
hazırlama ile başlamıştır. Natura Doğa
ve Kültür Koruma Derneği ile “Kompost
nedir-çeşitleri nelerdir-nasıl yapılır” eğitimleri bulunmaktadır. Eğitimlerin bitiminde hazırlanan kompostların, toprak
ile birleşmesi gerçekleşmiştir. Hazırlanan
eğitim programlarında TEMA’nın konuya ilişkin gündüz bakımevlerinde uygulanmak üzere geliştirdiği materyallerden
“Minik Tema” programı referans alınmıştır. Programın uygulama sürecinde 4
önemli tema bulunmaktadır. Bu temalar;
Ekolojik Okur-Yazarlık, Atıkların Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm-Sıfır Atık (Organik
Atıklar ve Çöpler), Yeşil Alanlar OluşturPROJE ORTAKLARI:
ma ve Arılar Varsa Yarınlar Var başlıkProje süresince TEMA Vakfı, Nature Doğa
larından oluşmaktadır. Proje içeriğinde;
ve Kültür Koruma Derneği ile işbirliği yaöğrencilere sınıf içerisinde saksı bitkisinin
pılmıştır.
yetişmesi, organik atıkları değerlendirme
çalışmaları, okul bahçesinde olabildiğince
PROJE SÜRECİ:
vakit geçirerek, doğayı tanıma ve keşDSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz
fetme fırsatı verilmiştir. Aileler de proiçin Hedefler, Gereksinimler ve Stratejik
jeye dâhil edilerek, tohum takas yöntemi
Yaklaşımlar belirlenmiş olup, 2019-2024
ile tohumlar elde edilip, gündüz bakımevi
102
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bahçelerinde meyve ağaçları dikimi çalışmaları, doğadaki diğer canlılara duyarlılık
geliştirmek için kuş evleri ve arı küvetleri
yapımı atölyeleri gerçekleştirilmiştir.
Proje, erken çocukluk dönemi eğitim
programında kullanılan, oyun ile öğrenme, el becerisi etkinlikleri, drama ve müzik
ile öğrenme, deneysel ve gözlemsel çalışmalar, animasyon ve çizgi film izletilmesi
vb. yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Projenin ana faaliyeti ve alt faaliyetleri olan eğitim ve etkinlikler, gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitmenlerin
yürütücülüğünde, öğrenci ve aileleri dâhil edilerek, Çankaya Belediyesi’ne bağlı toplam 12 Gündüz Bakımevinde gerçekleştirilmiştir. Proje, Ocak-Mayıs 2021
tarihleri arasında hazırlık, bilgilendirme,
eğitimler ile son hafta eğitmen ve öğrencilere sertifika verilerek kapanış etkinliği
gerçekleşmesi ile sonlanmıştır. Projenin
hedef grubu olarak belirlenen 553 çocuk
ve anne babası (1106 kişi) programa dâhil
olmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çağın ihtiyaç ve gerekliliği, sağlıklı ve destekleyici çevrelere erişilebilirliğin sınırlı ol-
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ması ve nitelikli yeşil alanlara yeteri kadar
sahip olunmadığı gerçeğinin daha fazla
fark edilmiş olmasıdır. Tüm insanlar için
ekolojik, yeşil koridorların, yeşil aksların,
bahçelerin, yeşil kentlerin eksikliği sağlıklı
şehirler planlamasına çok daha önem verilmesi gerekliliğini gün yüzüne çıkarmıştır.
Bu bağlamda projenin çıktılarının kısa vadede erken çocukluk dönemi kazanımları, uzun vade de ise sağlık ve destekleyici
çevreler yaratma üzerinde etkili olacağı
düşünülmektedir.
Erken çocukluk döneminde, ekolojik eğitimler, bahçecilik, bitki yetiştirme, toprak
ile uğraşma onların bilgi ve bilinç düzeylerinin yükselmesi, zihinsel gelişimini desteklemenin yanı sıra fiziksel gelişimlerine de
önemli oranda katkı sağlamaktadır. Erken
çocukluk döneminde kazandırılan değer
yargıları sonucunda çocuk, yaşadığı çevrenin çeşitliliğini, kaynaklarını, sorunlarını
ve çözüm yollarını irdeleyen, gözlemleyen
ve değerlendiren bir bakış açısına sahip
olabilmektedir. Erken çocukluk döneminde, ebeveynlerin veya toplumdaki diğer
birey ve yetişkinlerin, gerekse eğitmenlerin çevreyle etkileşimi, tutum ve davranışları çocuklar için rol-model niteliğindedir.
Doğa dostu eğitim programları ve çevre
bilinci çalışmaları, erken çocukluk dönemi
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yun-seramik) aracılığıyla temalar pekiştirilmiştir.
Projenin ana hedefi, proje sürecindeki faaliyetler aracılığı ile erken çocukluk dönemindeki çocuklara iklim krizine ilişkin farkındalık oluşturmayı, çevre bilinci yüksek
nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı
aile ve okul işbirliği sonucunda aile-öğretmen desteği ile gerçekleştirmektir.
Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde verilen doğa temelli eğitimleri kapsamında öğretmen ve veli işbirliği eklenerek hedeften etkilenenlerin sayısının artışı
gerçekleştirilmiş olup, programın 12 gündüz bakımevinin eğitim müfredatına eklenip sürdürülebilirliğinin sağlanması ve her
yıl yeni etkinlik - faaliyetler dâhil edilerek
geliştirilmesi planlanmaktadır.

için özel bir öneme sahiptir.
Erken çocukluk döneminde yaparak, yaşayarak öğrenmenin kalıcı olduğundan
hareketle program sonunda, öğrencilerin bitkilerinin sorumluluklarını kendileri almış, organik atıkları değerlendirme
konusunda farkındalık kazanmış, toprağı
verimli hale getirme konusunu deneyler sonucu öğrenmiş, el becerileri ve yaratıcılıkları gelişmiş olup, kullanılan farklı
öğrenme yöntemleri (drama-müzik-o104

PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Şehir sağlığı profili, şehrin içinde yaşayan
insanların sağlık durumlarının ve bu durumları etkileyen faktörlerin niteliksel ve
niceliksel olarak açıklanması ifade edilmektedir. Sağlıklı bir şehirde olması gereken nitelikler ise; “yüksek kalitede temiz
ve güvenli bir fiziki çevre, sürdürülebilir
bir eko sistem, güçlü, destekleyici ve istismarcı olmayan bir toplum, hayatlarını
etkileyecek kararlara katılımcı ve bu kararları kontrol edebilen bir toplum, şehirdeki tüm insanların temel ihtiyaçlarının
karşılanması (gıda, su, barınma, gelir, güvenlik ve iş), farklı deneyim ve kaynaklara
erişim ile farklı ilişkilere, etkileşimlere ve
haberleşmeye ulaşım imkanı, çok yönlü,
canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi, şehir
sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirası ile
bağların arttırılması, bahsi geçen karakteristikler ile uyumlu ve bu karakteristikleri güçlendirecek bir yaklaşım, optimum
seviyede kamu sağlığı ve tıbbi hizmetlere
ulaşma, yüksek bir sağlık statüsü (yüksek
seviyede pozitif sağlık ve düşük seviyede
hastalık)” olarak belirlenmiştir.
Yedinci Çevre Eylem Programının (7.
EAP-Environment Action Programme)
öncelikli 3 No’lu hedefi, “Birlik vatandaşlarını çevreyle ilgili baskılar ile sağlık ve
refah risklerinden korumayı” amaçlamaktadır. Öncelik hedeflerinden biri de ‘Sağ-
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lıklı İnsanlar İçin Sağlıklı
Çevre’ başlığı altında toplanmıştır.
Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planını (2019-2023),
7 Nisan 2018 Dünya Sağlık Gününde kamuoyuna
açıklamış ve DSÖ yetkililerine iletmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler
Ağı, profillere ilişkin bir dizi
sağlıklı şehirler göstergesi geliştirmiştir. “Mutlu ve
Sağlıklı Bir Kent” hedefleyen Çankaya Belediyesi;
hizmetlerini sürdürürken
DSÖ sağlıklı yaşlanma,
herkes için sağlık sağlıkta
eşitlik, toplumsal cinsiyet
eşitliği, yaşlı-engelli, iklim
değişikliği ve sağlık politikaları ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Hedeflerini göz
önünde tutmaktadır.
“Tohumum Askıda” projesinin, sağlıklı kentlerin
niteliklerine bakıldığında;
“yüksek kalitede temiz ve
güvenli bir fiziki çevre, sürdürülebilir bir eko sistem,
güçlü, destekleyici ve istismarcı olmayan bir toplum,
farklı deneyim ve kaynaklara erişim ile farklı ilişkilere, etkileşimlere ve haberleşmeye ulaşım imkânı,
şehir sakinlerinin kültürel
ve biyolojik mirası ile bağların arttırılması” kriterlerini karşılayarak Sağlıklı Şehir Projesine uygun olduğu
düşünülmektedir.
Proje kapsamında, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinden eğitim hizmeti alan çocukların sosyal
sorumluluk bilinci geliştirilerek, sağlıklı ve destekleyici çevre konusunda
farkındalık kazanmaları ve

uygulanan faaliyetler yoluyla ise sağlıklı şehirlerin
geleceği açısından ekolojik
okur yazarlığı olan nesiller
yetiştirmek amaçlanmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Faz 7, Hedef 1: “Herkes
için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini
azaltmak.” olarak belirlenmiştir.
Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı 7. Fazının Ana Temalarında;
“Şehirlerimizi
oluşturan
insanlara yatırım yapmak,
sağlığı ve refahı iyileştiren kentsel mekânlar tasarlamak, sağlık ve refah
için daha fazla katılımı ve
ortaklıkları teşvik etmek”
temaları ele alınmış ve temaları ayrı eylem alanları
değil, birbirine bağımlı, bölünemez ve karşılıklı destekleyici süreçler olarak
birlikte ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır.
Bu hedef ve temalar doğrultusunda, “Tohumum Askıda” projesi, Tema Vakfı ve
Nature Doğa ve Kültür Koruma Derneği ortaklığı ile
erken çocukluk dönemindeki çocukları da iklim eylemiyle mücadele sürecine
dâhil eden, sağlıklı ve yeşil
çevreler yaratmayı hedefleyen çok yönlü ve destekleyici bir projedir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 17 farklı amaç belirlenmiştir. Askıda Tohum
Projesi bu amaçlardan
“İklim Eylemi” ve “Nitelikli
Eğitim” başlıklarına temas
www.skb.gov.tr
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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 FİNASMANI:
Projenin bütçesi Çankaya
Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Eğitim otoriteleri tarafından, erken
çocukluk
dönemindeki, tutum
ve davranışların ileri
yaşlarda davranışsal
özelliklerin zeminini
oluşturduğunu,
kazanılan
farkındalığın ve
sürdürülebilirliğin
önemi
vurgulanmaktadır.
“Tohumum Askıda”
projesi ile Çankaya
Belediyesi gündüz
bakımevlerinde, 553
öğrenci ve aileleri ile
öğretmenlerini
kapsayacak
şekilde, çevreye
yönelik olumlu
tutumlar
geliştirmeleri, çevre
sorunlarına ilişkin
farkındalık
kazanmaları, çevre
koruma bilinci
edinmeleri
hedeflenmektedir.
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İNEGÖL BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi
106
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PROJENİN AMACI:
Projenin amacı, İnegöl’de ikamet eden
engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını idame ettirmek için kullandıkları
akülü/manuel araçlarının tamiratı ile ilgili sorunlarını nitelikli ve özgün bir şekilde
çözüme kavuşturmaktır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje kapsamında işbirliği yapılan paydaşlar bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
İlçemizde kamu ya da özel herhangi bir
kurum/kuruluşun engelli araçlarına dair
tamir/bakım/onarım gerçekleştirmemesi ya da uzun süren ve maliyetli çözümler
sunmasından dolayı dezavantajlı vatandaşlarımızın bu dezavantaj durumunu
avantaja çevirmek için yola çıkılmıştır.
Ulusal ölçekte bu hizmeti sunan kurumların arasından özgün bazı özellikleri ile
projemiz ön plana çıkmaktadır. Vatandaşlarımız 7/24 esasına uygun bir şekilde
çalışan Alo 153 çağrı hattımızdan arıza
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bildiriminde bulundukları takdirde saat
gözetmeksizin müdahale edilmektedir.
Ayrıca vatandaşlarımız gerek atölyemizin
bulunduğu DOSTUM(Doğa Sporları Turizm Merkezi) Tesislerimizde misafir ediliyor gerekse sokakta kalma durumlarında
evlerine bırakılarak yaşadıkları olumsuzluk ortadan kaldırılıyor. Geçici araç temini
sağladığımız vatandaşlarımızda araçları
tamir edilene kadar o araçları kullanabilmektedir.
Atölyemizin çalışma sistemi şu şekildedir:
Engelli vatandaşımız 153 çözüm merkezimize kayıt oluşturuyor kayıt sonrası tamir
atölyesindeki teknik personelimiz gerekli
incelemeleri yaptıktan sonra vatandaşımız ile görüşmeye geçerek gerekli adrese
aracı almaya gidiyor eğer teker akü gibi
kısa süreli arızalar var ise vatandaşımız
bekletilmeden olduğu yerde çözüm sağlanıyor fakat beyin ve motor gibi arızalar
var ise araç atölyeye götürülerek gerekli çalışmalar yapılıyor yolda kalmış vatandaşlarımız ile ilgili şu şekilde çalışma
gerçekleştiriliyor vatandaşımız 153 çö-
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züm merkezimiz ile iletişime geçerek anlık
konumunu ve durumunu belirterek kayıt oluşturuluyor ve çözüm merkezimizin
teknik personeli engelsiz tamir atölyesinin
teknik personelini arayarak vatandaşımızın durumunu aktarıyor ve engelsiz tamir
atölyesi personelimiz gerekli yardımı yapmak için öncelikle atölyeden yedek araç
ve gerekli ekipmanları alarak vatandaşımızın yanına gidiyor eğer vatandaşımızın
aracının uzun süreli bir işlemi yoksa gerekli malzemeler ile çözüme ulaştırarak
vatandaşımızın iş adımını tamamlıyor fakat uzun süreli bir işlemi var ise vatandaşımızın aracı yedek getirilen engelli aracı
ile değiştirilerek aracı atölyeye götürülerek tamir işlemine alınıp bittiğinde emanet araç alınarak vatandaşımıza aracını
teslim ediyoruz ve bu şekilde hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadan işlemlerimizi devam ettiriyoruz.
108

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
-Yolda kalan vatandaşlarımıza anlık 7/24
çözüm sunulmaktadır.
-Dezavantajlı grupların kendilerini güvende hissetmeleri ve güvenle seyahat
etmelerinin güçlü bir altlığını oluşturmaktadır.
-Engelli bireyler, karşılaştıkları sorun nihayetinde araç tamir süreçlerini turizm
tesisimizde keyifle vakit geçirerek gerçekleştirmektedir.
-Geçici araç tedariği sayesinde vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam aracı olan engelli araçlarından uzak kalmamaları sağlanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
İdaremiz 2020-2024 Stratejik Planında
yer alan (10) amaçtan 6.sı “Sosyal so-
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rumluluk odaklı sosyal yaşam imkânlarının temin ve
tesis edilmesi”dir. Bu amaç
doğrultusunda yer alan
hedeflerden ilki “Çeşitli
alanlarda yetersizliği olan
bireylerin sosyal yaşam
olanakları
kolaylaştırılacaktır.” şeklindedir.
Yukarıda yer alan amaç ve
hedef doğrultusunda engelli bireylerimizin sağlıklı
yaşam aracı olan akülü/
manuel sandalyeleri 7/24
esasına uygun interaktif ve
özgün sağlıklaştırılmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje kapsamında İdaremizin öz kaynakları kullanılmıştır. Baykoca Engelsiz
Tamir Atölyesi projesi için
gerçekleştirilen
toplam
harcama tutarı 51.250,00
₺’ dir.

Vatandaşlarımız
7/24 esasına uygun
bir şekilde çalışan
Alo 153 çağrı
hattımızdan arıza
bildiriminde
bulundukları
takdirde saat
gözetmeksizin
müdahale
edilmektedir.
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ÜRGÜP BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Bağlardan Kop’an Jelibon Köftür Projesi
110
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PROJENİN AMACI:
Proje ile piyasada talebi olmasına rağmen, piyasaya
arzı yeterli olmayan köftürün profesyonel bir üretim
tesisinde eğitilecek işsiz
kadınlar tarafından hijyenik bir ortamda üretilerek
pazarlanması
amaçlanmıştır. Ürün “Ürgüp Köftürü” markası ile tescillenmiş
olup yine proje kapsamında kurulacak satış stantlarında ve bölgede faaliyet
gösteren kuruyemişçilerde
pazarlanacaktır.

PROJE ORTAKLARI:
PROJE ORTAĞI
BULUNMAMAKTADIR.
PROJE SÜRECİ
Her yıl eylül-ekim aylarında ilçe sakinleri bağbozumu
sonrasındaana
maddesi üzüm olan ürünler yapmaktadır. Bu ürünlerden bir
tanesi olan köftür yöreye
ait bir pestil çeşididir. Proje

kapsamında bu geleneksel
lezzetin gelecek nesillere
kültür olarak aktarılması,
ticari olarak artı değer sağlaması hedeflenmiştir.
4 aylık eğitim sürecinden
geçen katılımcı 10 kadın köftür yapım eğitimi, ambalajlama eğitimi alarak kendisine mesleki olarak bir artı
değer katmıştır. Eğitimler
esnasında köftürün kaynatılarak yapımı, kurutularak
pestil haline getirilmesi ve
ambalajlanarak
hizmete
sunulması aşamaları yer
almıştır. Son olarak ürünün
marka tescili gerçekleştirilmiştir.
Projenin
sürdürülebilirliği belediyemiz tarafından
önümüzdeki yıllarda da
aynı mevsimlerde çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilecektir.
ELDE EDİLEN
SONUÇLAR ve SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ
Yörenin ürünü olan köftürün üretim sürdürülebilirliği
profesyonel ellerde devam
etmeye başlamıştır. Aynı
zamanda kültürel bir miras
gelecek nesillere kalıcı bir
şekilde aktarılmıştır. Katılımcı kadınlar bir mesleki
kazanıma ulaşmıştır.
Gün geçtikçe doğal ürünlere olan talep artmaktadır. Organik gıda tüketimin
desteklenmesi, GDO ve
kanserojen madde içeren
ürünlerin kullanılmaması
ciddi oranda destek bulan
meseleler arasında yer almaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımı destekleyen projemiz sağlık
alanında olumlu kazanımları destekleyecek niteliktedir.
www.skb.gov.tr
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PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Organik ürün tüketimini
desteklediği ve kadın gelişimine katkı sağladığı için
sağlıklı bir şehri destekleyen bir projedir.
SAĞLIK GELİŞİM
P L A N I / S T R AT E J İ K
PLANDAKİ YERİ:
Ürgüp Belediyesinin 2020
yılı stratejisinde yer alan
projemiz yörede devamlılığını sağlamak amacıyla
her yıl sürdürülecektir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
120.750 TL- Kop İdaresi
Başkanlığı
Ürgüp Belediyesi- 18.112,5
TL

Sağlıklı ve
güvenilir gıdaya
ulaşımı
destekleyen
projemiz sağlık
alanında olumlu
kazanımları
destekleyecek
niteliktedir.
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SERDİVAN BELEDİYESİ
“SERDİVAN AFET PLANI APLİKASYONU”
ŞEHİR PLANLAMA

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2021

SONRA DEĞİL ŞİMDİ

SERDİVAN BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Serdivan Belediyesi Afet Ve Acil Durum Planı Mobil Aplikasyonu
112
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PROJENİN AMACI:
Belediyecilik hizmetlerindeki memnuniyetin ölçülmesi ve yapılacak çalışmalardaki
vatandaş görüşlerinin hazırlanan WEB ve
mobil aplikasyon uygulama platformları
ile toplanması ve güvenli, şeffaf bir şekilde
tüm kent paydaşlarının yerel yönetim sürecine aktif katılımının sağlanması bu projenin birincil amacıdır.
Afet aplikasyon Projemiz kapsamında hem
Android Google Play hem de IOS AppStore mobil uygulama marketlerinde yayına
sunulan uygulamalar aracılığı ile
Serdivan Belediyesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın ;
• Afet bilgilendirmeleri ile ilgili tüm etkinlik yenilik ve haberleri gerek uygulama içi
haberler modülü gerekse anlık bildirimler
sayesinde (Push Notification) alabildikleri,
• Afet yönetim planları ile belirlenmiş olan
Afet Toplanma Bölgelerini harita üzerinde
internet erişimine ihtiyaç duymadan (offline olarak) görüntüleyebildikleri,
• Deprem öncesi, deprem anı ve deprem
sonrasında yapılması gereken faaliyetler
ve her yaşa hitap eden farkındalık eğitimlerini içeren görsel ve yazılı eğitimlere ulaşabildikleri,
• Bölgede (istenirse tüm ülke genelinde)
yaşanan son depremlerin kronolojik olarak
sıralanan listelerini görüntüleyebildikleri,
• Uygulama içerisinde önceden tanımlanan
telefon numaralarına afet anında ve acil
durumlarda kullanıcının son konum bilgisini
içeren SMS bilgi mesajını internet erişimine
ihtiyaç duymadan gönderebildikleri,

nıcılara anlık bildirim gönderme, toplanma
bölgeleri bilgilerini güncelleme gibi işlemlerin gerçekleştirilebildiği adımları kapsayan komple bir platform niteliğindedir.
PROJE ORTAKLARI:
Serdivan Belediyesi ve İlçemizde yaşayan
hemşerilerimiz.
PROJE SÜRECİ:
Projenin WEB portalı ve Mobil Aplikasyon
uygulamaları tamamlandıktan sonra,
projenin halk tarafından benimsenmesi ve kullanması için mobil uygulamalar
Google store ve Apple store yüklenerek
halkın buralardan uygulamaları indirmesi sağlanacaktır. Sistem kimlik doğrulama
sistemini gerçekleştirenlere uygulamaların tamamı kullanımlarına açık olacaktır.
Ancak uygulamayı indiren diğer kullanıcılar da, veri tabanı sonuçlarının raporlandığı tüm bilgilere ulaşabileceklerdir. Serdivanda yaşayan vatandaşların tamamı
ve serdivan belediyesi çalışanlarının tamamı projenin katılımcılarıdır. Hazırlanan
projenin içerisinde afet konusunda yapılacak olan uygulama ve sosyal hizmetlerde çalışan il ve ilçe kamu kurumları, sivil
toplum örgütleri kurulan sistemden faydalanacaktır. Aynı zamanda diğer devlet
kurumları ile veri akışının sağlanması için
gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Uygulama Modül /

Özet Açıklama

Hizmet ve Özellikleri
Mobil Uygulamalar aracılığı ile web
yönetim paneli ile eklenen haber, duyuru
1 – Haberler, Duyurular

ve etkinlik içeriklerinin görüntülenme-

ve Etkinlik Modülü

si sağlanmaktadır. Dilerseniz yeni bir
haber, duyuru eklenmesi durumunda
kullanıcılara anlık bildirim gönderilebilmektedir.

(Güvendeyim-Panik Butonu Uygulaması)
•
Uygulama ilk açılışında ve yeni video
görseli eklenmesi durumunda bir sonraki
uygulama açılışında Başkan’dan mesaj ya
da belirlenen başlık ile bu görseli otomatik
olarak görüntüleyebildikleri,
kullanıcı dostu kolay ve anlaşılabilir arayüz
tasarımlı, haber ve etkinlik ekleme, kulla-
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Belirlenen Toplanma Bölgelerinin koordinatlarının web yönetim paneli ile ekleme/
silme/güncelleme işlemlerinin yapılması
2 – Afet Toplanma

sağlanmaktadır. Mobil Uygulamalar

Bölgeleri Offline Harita

aracılığı ile yönetim paneli ile eklenen bu

Modülü

bölgeler harita üzerinde işaretlenerek in-
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da görüntülenebilecek şekilde geliştirme
yapılmıştır. (Offline Erişim)
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Web yönetim paneli ile eklenen görsel
ve yazılı materyaller mobil uygulamalar
3 – Afet Eğitimi ve

aracılığı ile listelenerek okuma metni,

Farkındalık Modülü

görsel galeri, oynatılabilir video olma

nin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı,
birleştirici nitelikleri oluşturmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
erişimine sunulmaktadır.
Projemizdeki 27 alt hizmet grubumuz
içerisinde en önemlisi olan ve corona viÜlkemizde ya da bölgemizde gerçekleşen
rüs sürecinde başarıyla işlettiğimiz Sağlık
deprem bilgilerinin API yardımı ile istenen
4 – Son Depremler
Hizmet Grubu Operasyon Planımızdır.
servisten alınarak geliştirilen mobil
Modülü
uygulamalar aracılığı ile kullanıcılara
Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı
gösterilmesi sağlanmaktadır.
Serdivan Belediyesi Afet ve Acil Durum
Müdahale Sistemi içinde yer alan ana ve
Uygulama içerisinde kullanıcıların
destek çözüm ortaklarının görev ve soönceden belirledikleri GSM numaraları5 – PANİK BUTONU
rumluluklarını, diğer hizmet grupları ile
na tek bir dokunuş ile toplu olarak son
Güvendeyim Konum
olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hakonum bilgilerini içeren SMS gönderimi
SMS Gönderme
sağlanmaktadır.(Akut Güvendeyim uyguModülü
zırlık ve müdahale süreçlerini anlatmaklamasında olduğu gibi)
ta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup
Uygulama ilk açıldığında ya da yeni bir
teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kagörsel eklenmesi durumunda ya da web
pasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç
yönetim paneli ile belirlenen zamanlarda
6 – İnteraktif Video
duyulan kapasiteyi sunmaktadır.
yüklenen videonun uygulama aracılığı ile
Görüntülü Mesaj
eklenme sonrası ilk uygulama açılışında
Gösterim Modülü
Bu planın amacı; afet ve acil durumlarda
oynatılmasının sağlanacaktır. Başkan’dan
( yeni tip CORONA virüsü vb.) Sağlık altmesaj ya da istenen başlık bilgisi ekleneyapılarının sürekliliğinin sağlanabilmesi
bilmektedir.
için afet ve acil durum bölgesindeki gerekli müdahale çalışmalarının koordineli
Uygulamayı marketlerden indirererek
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
kullanmaya başlayan ve bildirim alma
izinlerini uygulama ilk açılışında veren kul7 – Anlık Bildirim
ve müdahale çalışmalarında görev alalanıcılara web yönetim arayüzü aracılığı
Modülü
cak Sağlık hizmet grubu unsurlarının afet
ile anlık olarak duyuru, haber, etkinlik gibi
(Push Notifications)
ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında
bildirimlerin anlık olarak gönderilmesi
olmak üzere yapılanmasını, çalışma usul
sağlanmaktadır.
ve esaslarını, görev ve sorumluluklarını
belirlemektir.
PROJENİN SAĞLIKLI
Varsayımlar;
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
1. Olayın türüne (yeni tip CORONA virisü
Projemiz;
Sağlıklı şehir prensiplerinden başta halkın gibi) göre özellikli sağlık hizmeti ihtiyacının
katılımı ve sektörler arası iş birliği pren- ortaya çıkabileceği,
sipleri olmak üzere hakkaniyet ve sürdü- 2. Acil durum bölgesinde sağlık hizmeti
rebilirlik prensiplerinin tamamını kapsa- sunan personelin bir süre sonra psikososyal destek ihtiyacının artabileceği, bu
maktadır.
Ayrıca tüm belediyecilik hizmetlerine nedenle personel rotasyonunun gereke(sağlık hizmetleri dahil) ulaşmada eşit- bileceği,
sizliği azaltmak, Sağlığı destekleyen fi- 3. Tahliye sırasında kimliklendirme ve taziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak, Yeni kip gerektirecek çok sayıda hasta/afetzegelişmelere uyum gösteren katılımcı bir denin olabileceği,
toplum oluşumunu sağlamak, Bireylerin 4. Olayın türüne göre tıbbi malzeme, ilaç
mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, ai- ve aşıya ihtiyaç duyulabileceği,
diyet duygusuyla çevresini benimsemesi 5. Hastanelerin hasar görebileceği, bu
çekici bulması ve doğal çevresini koruma- nedenle seyyar hastanelere ihtiyaç dusı, sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişme- yulabileceği,
durumuna göre uygun görüntüleme

ekranlarında görüntülenerek kullanıcıların
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6. Afete veya Afetin meydana geldiği bölgenin
özelliğine bağlı olarak ikincil afetlerin ortaya çıkabileceği,
7. İncinebilir gruplara yönelik sağlık hizmeti ihtiyacının artabileceği varsayılmalıdır.
Hedefler;
1. Virüslere (yeni tip CORONA virisü vb.) önlem ve
dezenfektan
çalışmaları
yapıp yayılmasını önlemek
2. En az zarar verme prensibiyle hayat kurtarmak,
3. Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde
gerçekleştirmek,
4. Halk sağlığını korumak
ve sürdürmek,
5. İkincil afetlerin etkilerini
azaltmak,
6. Bozulmuş çevre sağlığı
hizmetlerinin hızlı şekilde
normale dönmesini sağlamak.
7. Eğitim, malzeme ve personel kaynakları açısından ulusal ve uluslararası
standartlara uygun sağlık
ekipleri bulundurmak,
8. Sağlık hizmeti sunacak
ekiplerin yeteneklerini eğitim ve tatbikatlarla artırmak.
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Bireylerin
mutluluğu, yaşam
çevresine bağlılığı,
aidiyet duygusuyla
çevresini
benimsemesi çekici
bulması ve doğal
çevresini koruması,
sürdürülebilirliğin ve
pozitif gelişmenin
sağlanabilmesi,
katılımcı,
paylaşmacı,
birleştirici nitelikleri
oluşturmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
100.000 TL + KDV
Serdivan Belediyesi
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PENDİK BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Pendik Bisiklet Yolları
116
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PROJENİN AMACI:
Hareketliliği artırarak sağlıklık bir toplum
oluşturmak, obezite ve hareketsizliğe bağlı
hastalıkların azaltılması. Kısa mesafe yolculuklarda araç kullanımını azaltarak, trafik ve araçlardan kaynaklanan çevresel
kirlilik ve emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Pendik Belediyesi,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Bank
PROJE SÜRECİ:
2018/2023
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Bisiklet yolu projesinin hayata geçirilmesinin ardından imalatı yapılarak kullanıma
sunulan bisiklet yollarında (8.740 metre) hem paylaşımlı bisiklet kullanımı hem
de bisiklet sahipliliğinde artış sağlanmış,
oluşturulan ısı haritalarından edinilen bilgiler ile arz edilen bisiklet yollarının kullanım sıklığı ile kullanıcı alışkanlık ve talepleri doğrultusunda doğru etaplamalar
yapılarak 11.680 metre bisiklet yolu daha
yapılarak bisiklet yolu ağının geliştirilmesi
sağlanmıştır. Proje kapsamında ve ilçe genelinde toplamda 20.420 metrelik bisiklet
yolu ağına ulaşılmıştır.
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Bisiklet kullanımının doğrudan sağlığa
faydaları;
• Artan kas gücü ve esneklik, Artmış kardiyovasküler zindelik, Geliştirilmiş eklem
hareketliliği, Azalmış stres seviyesi, Geliştirilmiş duruş ve koordinasyon, Güçlendirilmiş kemikler, Azalmış vücut yağ seviyeleri, Hastalığın önlenmesi veya yönetimi
vb. gibi sıralanmaktadır.
Bisiklet kullanımının Çevre ve Ekonomik
sorunların azaltılması ile dolaylı olarak
sağlığa faydaları;
• Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve
çevre kirliliğinin önüne geçmek, Trafik ve
Parklanma sorunlarının azaltılması ile
stres düzeyinin düşürülmesi, Hareketliliği
artırarak obezitenin neden olduğu hastalıkların azaltılması, Trafik Kazaları ve dolayısıyla ölüm oranlarının azaltılması vb. gibi
sıralanabilir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziki,
psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesidir. Sağlıklı Şehir Projesi yaklaşıma göre Şehir; yaşayan, nefes alan,
büyüyen, sürekli değişen bir iç dinamiğe
sahip karmaşık bir organizmadır. Sağlıklı şehir sadece belirli bir sağlık düzeyine
ulaşmış Şehir değil, sağlık bilincine sahip
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ve onu geliştirmek için çaba harcayan
şehirdir. Sağlıklı Şehir Projesinin amaçlarından; Sağlıklı toplum politikalarını teşvik
etmek, kaynakların doğru kullanımını sağlamak, Toplumun katılımını özendirmek ve
arttırmak, Bütünleşik kent sağlığı program
ve planlarını hazırlamak, Ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları oluşturmak, gibi
kriterlere bağlı kalınarak tasarlanan ve
projelendirilen “Pendik bisiklet yolları projesi” hedef ve amaçları yönüyle Sağlıklı Şehirler Projesine uygunluk sağlamaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Sağlıklı Kentler Birliği 2020-2024 Stratejik
Planı hedefleri kapsamında ulusal ve uluslar arası kurum ve fonlarla işbirlikleri sağlanması, karbon salınımının azaltılması,
Sağlık bilincinin oluşturulması, fiziksel aktiviteyi artırmak ve bunu şehir planının bir
parçası haline getirmek Pendik Bisiklet yolu
projesinin Stratejik plandaki yerini göstermektedir. Ayrıca İstanbul Ulaşım Ana planı
ve Pendik Belediyesi Stratejik planında bisiklet yollarına önem atfedilmektedir. İlçe
genelinde sağlıklı yaşam kavramı doğrultusunda bisiklet sporuna talep ve ilginin
söz konusu olması bu yöndeki proje ve yatırımların gerçekleştirilmesini hızlandırmış,
mevcut bisiklet yollarını geliştirerek bisikletin ulaşımdaki payını arttırmak öncelikle
hedeflenmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İl
Bank ile imzalanan “ Daha Yeşil Ve Yaşanabilir Şehirler Hedefi Kapsamında 3000
km Bisiklet, 3000 km Yürüyüş Yolu, 60 km
Çevre Dostu Sokak Ve 60.000 m2 Gürültü
Bariyeri Yapılması İşi Destekleme Protokolü” kapsamında sağlanan 5.000.000 Türk
Lirası bütçe ile projenin finansmanı sağlanmıştır. Bu güne kadar Belediyemizce
1.048.000 Türk Lirası yatırım yapılmış ve
446.955 Türk Lirası protokol kapsamında
hibe olarak alınmıştır. Projenin uygulaması
ve imalatlar devam ettikçe proje bütçesinden faydalanılmaktadır.
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İlçe genelinde
sağlıklı yaşam
kavramı
doğrultusunda
bisiklet sporuna
talep ve ilginin söz
konusu olması bu
yöndeki proje ve
yatırımların
gerçekleştirilmesini
hızlandırmış,
mevcut bisiklet
yollarını geliştirerek
bisikletin
ulaşımdaki payını
arttırmak öncelikle
hedeflenmiştir.
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SAĞLIKLI
ÇEVRE

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
İstilacı Sivrisinek Türlerine Karşı Mücadele
122
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PROJENİN AMACI:
Halk Sağlığının korunması kapsamında
önemli rolü olan Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri içerisinde Vektörlerle
mücadele hizmetleri yer almaktadır. İstanbul Genelinde Vektörlerle mücadele;
Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu hizmet ile sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, pire, fare, sıçan
gibi vektörlerin insanlara veya insanların
ürettiği ürünlere zarar veremeyecek düzeyde popülasyonlarının kontrol altında
tutulması hedeflenmektedir. Vektörlerin en tehlikelisi sivrisinektir. 2018 yılında
Dünya genelinde 405.000 insanın ölümüne neden olmuştur(Who Malaria Report).
Özellikle İstanbul’un tamamında tespit
edilen 90bin lokasyonda yaklaşık 195bin
sivrisinek üreme kaynağında ücretsiz olarak vektör mücadele hizmeti verilmektedir.
İstanbul’da yapılan bilimsel çalışmalara
göre yaygın olarak bulunan Culex, Culiseta, Anofel ve birkaç Aedes türü sivrisinek
bulunmaktadır. Bunların dışında 2015 yılından bu yana İstanbul ilinde Aedes albopictus türü sivrisinekler tespit edilmiştir.
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Aedes albopictus türü sivrisinekler istilacı
sivrisinek türü olarak bilinen türlerden biridir.
“2022 yılında, acil durumlar dışında, kimyasal mücadeleyi sonlandırmayı hedefliyoruz.
PROJE ORTAKLARI:
Hacettepe Üniversitesi ve
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi
PROJE SÜRECİ:
“Sağlıklı bir çevre; insanlara can, şehirlere hayat verir. Sağlıklı şehirler, ancak ve
ancak sağlıklı insanlarla hayat bulur” düşüncesi ile, “İBB İstilacı Sivrinsinek Türleri
ile Mücadele Planını” hayata geçirilmesi
hedeflenmiştir.
Akıl ve bilim ışığından yola çıkarak vektörlerle mücadele için son derece değerli
bilim insanları ile görüşülmüştür. Bu doğrultuda, Hacettepe ve Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği yapılarak İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu kurulmuştur.
2020 yılında Hacettepe Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ya-
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pılan protokol ile “İstilacı Sivrisinek Türleri
İle Mücadele Eylem Planı” oluşturulmuştur.
İstanbul’un coğrafi ve sosyo-demografik özelliklerini dikkate alarak sivrisineğin
yayılım alanı ve popülasyonunu önlemek
için oluşturulan eylem planı, 559 gün sürecek şekilde planlanmıştır. Eylem planın
yönetim planının hazırlanması ve tanıtımı
139 gün, pilot izleme çalışmaları, personel
eğitimi ve yapılanma çalışmaları 180 gün,
İstanbul geneli uygulama 210 gün ve 30
gün verilerin değerlendirilmesi plan revizyonu ve çalışma sonuçlarının halka duyurulması şeklinde planlanmıştır.
Projenin pilot çalışmaları esnasında istatistik ve bilimsel verilerinin toplanabilmesi için 2 adet mobil ve web uygulaması
oluşturulmuştur. Bu uygulamalardan biri
kurum içi diğeri ise vatandaş ile iletişim
sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
İstilacı sivrisineklerle mücadele amacıyla planlanan eylem planına göre önce
istilacı türlerin yerleştiği alanların tespit
edilmesi, ardından buralarda popülasyon sayımlarının ve sezonluk hareketlerinin takibinin yapılması planlanmıştır.
Yerleşik alanların tespitinin yapılabilmesi
için vatandaşlardan bildirim alınması hedeflenmiştir. Bu amaçla vatandaşların
kullanabileceği sivrisineğin resmini çekip
paylaşabileceği, sivrisinek üreme kaynağı bildirebileceği, eklediği sivrisinek üreme
kaynaklarında yapılan çalışmaları takip
edebileceği, ayrıca ikameti çevresinde
gerçekleştirilen vektör mücadelesi çalışmalarını takip edebileceği harita tabanlı web ve mobil uygulamalar vatandaşın
kullanımına sunulmuştur.
Vatandaşların bildirdiği sivrisinek üreme
kaynaklarının sisteme eklenerek kurum
tarafından takibinin yapılabilmesi ve vatandaşlardan gelen vektör şikâyetlerinin
sistem tarafından takibinin yapılabilmesi
amacıyla oluşturulmuştur. Harita tabanlı
olan yazılım, uygulanan biyosidal ürünlerin etkinlik sürelerini hesaba katarak yeni
iş emirlerinin oluşturulması, stok ve çalışan verilerinin takibi, iş zekası verilerinin
oluşturulması, istatistiksel ve analiz bilgilerinin oluşturulabilmesi gibi çeşitli amaç124
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larla kullanılabilecektir.
Eylem planının pilot izleme çalışmaları esnasında
ovitrap tuzakları(sivrisinek
yumurta tuzağı) ile 5 farklı
ilçede kurulum yapılmıştır.
Pilot ilçe olarak belirlenen
bu ilçelerde ovitraplerin
içerisinde bulunan yumurta bırakma çubukları 15
günlük periyotlarda toplanmış ve Hacettepe Üniversitesi’ne gönderilerek
yumurta sayımları yapılmıştır. 2020 yılı boyunca
yapılan çalışmalarda istilacı sivrisinek türlerinin popülasyonlarının en yüksek
olduğu ve en düşük olduğu
zaman aralığı tespit edilmiştir. Ayrıca kış uykusuna ne zaman geçtiği tespit
edilmiştir.
İstilacı sivrisinek türlerinin
tespit edildiği alanlarda
vatandaşlara bilgilendirme amacıyla dağıtılacak
olan kültürel mücadele
materyalleri oluşturulmuştur. Bu materyallerle sivrisinek üreme alanları vatandaşlara resimli olarak
gösterilmiş,
alabileceği
tedbirler anlatılmıştır.

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

devam etmektedir. Biyolojik mücadele çalışmaları ile
de popülasyonları kontrol
altında tutulmaktadır. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin(ECDC) verilerine
göre kontrol altına alınmayan istilacı sivrisinek popülasyonları kısa süre içerisinde çok hızlı çoğalarak
hastalık bulaştırma seviyesine gelmektedir. Ancak
popülasyonları baskı altında tutulduğunda hastalık
bulaştırma potansiyeline
erişememektedirler.
İstanbul’da gerçekleştirilen
eylem planı ile istilacı sivrisinek türlerinin yaşam
alanları ve yerleşik olduğu
bölgeler tespit edilmiş ve
popülasyonları takip edilerek mücadele çalışmaları
yapılmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Stratejik Planımızda Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Çerçevesinde Değerlendirilmektedir.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
ELDE EDİLEN
İstanbul Büyükşehir BeSONUÇLAR ve SAĞLIK lediyesi Sağlık Daire BaşÜZERİNE ETKİLERİ:
kanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha
İstilacı sivrisinek türle- Müdürlüğü
Bütçesinden
rinden Aedes albopictus Karşılanmaktadır.
türü sivrisineğin en aktif
olduğu ayların ağustos
ve eylül ayları olduğu tespit edilmiştir. İstanbul ilinde yerleşik hale gelen bu
sivrisinek türü il boyunca
yayılmaya devam etmektedir. Bu amaçla yaygın
uygulamada istilacı sivrisineğin tespit edildiği ve
edilmediği alanlarda izleme çalışmaları yapılmaya
www.skb.gov.tr

İstilacı sivrisinek
türlerinin tespit
edildiği alanlarda
vatandaşlara
bilgilendirme
amacıyla
dağıtılacak olan
kültürel mücadele
materyalleri
oluşturulmuştur.
Bu materyallerle
sivrisinek üreme
alanları
vatandaşlara
resimli olarak
gösterilmiş,
alabileceği tedbirler
anlatılmıştır.
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YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI (YŞEP) VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI (SECAP)
SAĞLIKLI ÇEVRE

Projenin Amacı:

Şekil 1. YŞEP adımları

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) iklim kriziyle mücadele etmek
ve doğayla uyumlu bir şehir olmak için belirlemiş olduğu
stratejilerin ortak paydasında, doğal afetlere dirençli bir şehir
inşa etmek, refahı artırmak ve adil paylaşımını sağlamak ve
biyolojik çeşitliliği korumak bulunmaktadır. Bu kapsamda,
Stratejik Plan ile uyumlu olarak, İzmir’in sürdürülebilirliğini
artırmak eylemler geliştirmek amacıyla Yeşil Şehir Eylem Planı
(YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)
hazırlanmıştır.

Şekil 2. SECAP Adımları

Yeşil Şehirler süreci, YŞEP hazırlayan ve uygulayan
tüm kentlerin kullandığı tutarlı bir metodolojiyi takip
eder. Metodolojide dört ana adım yer almaktadır.

Türkiye'nin ilk yeşil şehir
eylem planı 2021 yılında
İzmir için yayınlandı.

SECAP süreci, Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM)
metodolojisiyle uyumlu bir şekilde yürütülmüştür.
Süreçte üç temel adım izlenmiştir.

İzmir'in iklim eylem planı
ise 2020'de güncellendi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini merkeze alan ve
İzmir’in önceliklerine göre geliştiren (17+10) İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planını yayınlamıştır. Bu planda yer alan
yedi stratejik amacının beşincisi olan “doğa” başlığı İzmir’in doğayla
uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olmasını hedeflemektedir.
Biyolojik çeşitliliğin korunmasından, körfezin temizlenmesine kadar
çeşitli başlıklar bu temel stratejik amacın altında yer almaktadır.

Şekil 3. Eylem planı eksenleri, ilkeleri
ve uygulama alanları

YŞEP ve SECAP iklim krizi ile mücadelede doğa ile
uyumlu, dirençli, refahı yüksek ve aynı zamanda
biyolojik çeşitliliğini koruyan döngüsel bir şehir inşa
etme yolunda çok önemli katkılar sunmaktadır.
İzmir 2020-2024 stratejisinin beşinci stratejik amacı "İzmir'in doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki
örnek şehirlerinden biri olması« şeklinde tanımlanmıştır.

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE

Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ve Sürdürülebilir
Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)
126
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PROJENİN AMACI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) iklim kriziyle mücadele etmek ve doğayla uyumlu
bir şehir olmak için temel stratejiler belirlemiştir (İBB Stratejik Plan 2020-2024). Bu
stratejilerin ortak paydasında, doğal afetlere dirençli bir şehir inşa etmek, refahı artırmak ve adil paylaşımını sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Stratejik Plan ile uyumlu olarak,
İzmir’in sürdürülebilirliğini artırmak için eylemler geliştirmek amacıyla Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanmıştır.
YŞEP, kentin en acil çevresel zorlukları belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve ele alınması
gerekenleri tespit ederek İzmir için daha
yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir vizyon oluşturmayı ve projeler geliştirmeyi
amaçlamaktadır. SECAP ise Avrupa Birliği
stratejilerine uygun olarak 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının %40 azaltılmasını
ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentin dirençliliğinin arttırılmasını
amaçlamaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
PROJE SÜRECİ:
İBB, 2015 yılında İzmir il sınırları içinde sera
gazlarının azaltımı ile ilgili, Avrupa Birliği
inisiyatifinde oluşturulmuş Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) taraf olmuştur ve iklim değişikliği konusunda sera
gazlarının %20 azaltılması ile ilgili taahhütte bulunmuştur. Bu kapsamda, 2016
yılında “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”
yayınlamıştır. İBB bu taahhüdü, SECAP ile
Avrupa Birliği hedeflerine paralel olarak
2030’a kadar %40 azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak şehrin
dirençliliğinin artırılması olarak yenilemiştir.
SECAP süreci, Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM) metodolojisiyle uyumlu bir
şekilde yürütülmüştür. Süreçte şu temel
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adımlar izlenmiştir: 1) Mevcut salım envanterinin hazırlanması ile bir risk ve kırılganlık
değerlendirmesi yapılmasını içeren mevcut
durum incelemesinin gerçekleştirilmesi. 2)
salımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek,
salımları azaltmak ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak için pratik eylemler
oluşturulması. 3) uygulama ve izlemenin
sağlanması.
SECAP süreci çerçevesinde oluşturulan iki
yönetişim organı kullanılarak, belediyenin
birçok daire başkanlığı ve STK, düzenlenen
çalıştaylar vasıtasıyla sürece katılmış; 2019
Aralık ayında İzmir’de düzenlenen ilk etkinlikte, 100’den fazla katılımcı yer almıştır.
Türkiye’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programına dahil
olan ilk şehri İzmir’dir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından sağlanan hibe
desteği ile ilk defa İzmir için Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlanmıştır. YŞEP; su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği
konularının yer aldığı bir dizi kentsel çevre
sorununu kapsayıcı nitelikte bir eylem planı
sunmaktadır.
Yeşil Şehirler süreci, YŞEP hazırlayan ve uygulayan tüm kentlerin kullandığı tutarlı bir
metodolojiyi takip eder. Metodolojide dört
ana adım yer almaktadır: (1) Yeşil Şehirler
Mevcut Durum Değerlendirmesi (2) Yeşil
Şehir Eylem Planı; (3) Yeşil Şehir Uygulama Aşaması ve (4) Yeşil Şehir Raporlama
Aşaması. İzmir, YŞEP sürecine 2019 Mayıs
ayında başlamış, 2019 Aralık ayında İBB
ve kilit paydaşlarla bir Başlangıç Toplantısı yapılmıştır. Başlangıç toplantısı ve daha
sonra düzenlenen istişare çalıştayında sivil
toplum kuruluşları YŞEP sürecinde yer almışlardır. Paydaş katılımı, İzmir’deki YŞEP
sürecinin önemli bir özelliği olmuştur ve
sürecin başında, paydaş katılım planı hazırlanırken paydaşlar tanımlanmış ve haritalandırılmıştır. Bu süreçte Teknik Heyet ve
Yürütme Komitesi olmak üzere iki yönetişim
organı oluşturulmuştur.
Nihai eylem planı raporları YŞEP ve SECAP

www.skb.gov.tr
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için ayrı ayrı hazırlanmıştır ancak bu iki rapor birbirini tamamlayıcı niteliktedir; hedef
ve eylemler mümkün olduğunca uyumlu
hale getirilmiştir. Arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik,
enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörlerinde her iki planda
61 adet eylem oluşturulmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
2020 yılında İzmir Büyükşehir Meclisinde
onaylanan “İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı”
(İzmir YŞEP) ve “Sürdürülebilir Enerji ve
İklim Eylem Planı” (İzmir SECAP) başlıklı iki
önemli strateji çalışması uluslararası boyutta İzmir’e doğa ve iklim alanlarındaki
uyum ve işbirliklerini geliştirecek çerçeve
oluşturmuştur. Bu planlar, İzmir’in doğaya uyumu ve iklim krizi ile mücadelesi için
yol haritasını içeren ve pek çok sektörü
kesen bir yol haritası sağlamıştır. Sanayi
devrimi ile yaşanan iklim ve çevre sorunlarının dünyadaki etkisi günümüzde iyice
hissedilmeye başlanmış, iklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri görünür hale
gelmiştir. Bu değişikliğin doğrudan ve dolaylı etkileri söz konusu olduğu gibi, kısa ve
uzun vadede ortaya çıkan etkileri de ol-
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maktadır. İklim değişikliğinin tetiklediği ya
da etkilediği doğrudan etkiler olan hava
olayları (sıcaklık ekstremleri, sıcak/soğuk
hava dalgaları, kasırgalar, fırtınalar, seller ve yangınlar vb.) ile dolaylı etkiler olan
çeşitli hastalıkların (enfeksiyonlar, salgın
hastalıklar, su ve gıda kaynaklı hastalıklar, hava kirliliği ve solunum yolu hastalıkları, alerjik hastalıklar vb.) ortaya çıkması
insan ve toplum sağlığını çok yakından
ilgilendirmektedir. Nitekim İzmir iklim krizinin etkilerinin, doğa felaketleri ve afetlerin uzak olmadığını çok kısa bir zaman
önce yaşayarak görmüştür. Bu kapsamda İBB insan ve toplum sağlığını korumak,
insan kayıpları ya da sağlık risklerini en
aza indirmek amacıyla da iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik çeşitli
adaptasyon önlemleri almıştır. İBB bu önlemleri eyleme dökmek ve koordinasyonu
sağlamak için 12 sektörde ve 9 temel
tehlike için risk ve kırılganlık analizi yapmış
ve bunun neticesinde YŞEP ve SECAP’ta
sağlıkla ilgili eylemler hazırlamıştır: 1) İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri
konusunda farkındalık oluşturma etkinliklerinin düzenlenmesi, 2) İklim ve sağlık
üzerindeki etkilerini ele almak üzere bir izleme kurulu oluşturarak verilerin düzenli
toplanması ve izlenmesi, 3) İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkileri açısından dezavantajlı grupların tespit edilmesi
ve bu gruplara yönelik güçlendirme stratejilerinin uygulamaya konması. Tüm bu
eylemlerin uygulamaya geçmesiyle iklim
değişikliğinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azalacaktır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Kentleşmenin aşırı ve hızlı bir şekilde ortaya çıkması ile birlikte sağlıksız kent sayısı
kentleşme hızında olduğu gibi düzensiz bir
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şekilde artış göstermektedir. Bu da kontrol edilmesi
güç olan yeni kentsel sorunlara neden olmaktadır. Kentleşmenin ortaya
çıkardığı sorunlar ancak
sağlıklı, planlı yaşanabilir
kentler yaratarak çözülebilmektedir.
Kentsel esnekliğin olmadığı geleneksel şehir planlama anlayışının aksine,
İzmir, yaşamın kentsel ve
ekolojik katmanları arasında incelikli bir ilişki kurmayı
hedeflemektedir. Bu bütünleşik bakış açısı, yalnızca mekânların değil, kent
ve kır arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin de
döngüsel tasarımını kapsamaktadır.
YŞEP ve SECAP iklim krizi ile mücadelede doğa
ile uyumlu, dirençli, refahı
yüksek ve aynı zamanda
biyolojik çeşitliliğini koruyan döngüsel bir şehir inşa
etme yolunda çok önemli
katkılar sunmaktadır. Kent
ve kır arasındaki ilişkiyi bağlantısallık ve döngüsellik
çerçevesinde güçlendirecek eylemler barındırmaktadır. Eylem planları kentin
biyocoğrafyasını kapsayan
bölgeler bazında ve belirtilen öncelikli entegrasyon
hedeflerine uygun olarak
oluşturulmuştur; (i) doğanın şehre nüfuzunu sağlamak, (ii) insanların kırsal
alana nüfuzunun doğayla
uyumunu sağlamak, (iii)
döngüsel ekonomiyi teşvik
etmek ve (iv) kentle kır kültürleri arasındaki bağları
güçlendirmek.

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

yedi stratejik amacının beşincisi olan “doğa” başlığı
İzmir’in doğayla uyumlu
yaşamın örnek şehirlerinden biri olmasını hedeflemektedir. Biyolojik çeşitliliğin
korunmasından,
körfezin
temizlenmesine
kadar çeşitli başlıklar bu
temel stratejik amacın altında yer almaktadır.
YŞEP ve SECAP, Stratejik Plan ile paralel olarak,
İzmir’in sürdürülebilirliğini
artırmak için eylemler geliştirmektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehirler Programı
kapsamında Yeşil Şehirler
Eylem Planı (YŞEP) / Green
Cities Action Planı (GCAP)
hazırlanması için 300.000
euroluk bir hibe karşılığı
danışmanlık hizmeti almaya hak kazanmıştır.
İzmir kentindeki SECAP
süreci, Avrupa Komisyonu
ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında
varılan mutabakat neticesinde Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) Bileşen
1 (Geçiş Dönemi Desteği ve
Kurumsal Yapılanma) vasıtasıyla finanse edilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini merkeze alan ve İzmir’in
önceliklerine göre geliştiren (17+10) İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024
Stratejik Planını yayınlamıştır. Bu planda yer alan
www.skb.gov.tr

YŞEP, kentin en acil
çevresel zorlukları
belirlemeyi,
önceliklendirmeyi ve
ele alınması
gerekenleri tespit
ederek İzmir için
daha yeşil bir
geleceği mümkün
kılacak bir vizyon
oluşturmayı ve
projeler geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
SECAP ise Avrupa
Birliği stratejilerine
uygun olarak 2030
yılına kadar sera
gazı salımlarının %40
azaltılmasını ve iklim
değişikliğinin
etkilerine uyum
sağlayarak kentin
dirençliliğinin
arttırılmasını
amaçlamaktadır.
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KOCAELİ BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Ormanya Doğal Yaşam Parkı
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PROJENİN AMACI:
Küresel iklim değişikliği ve sanayileşme ile
birlikte azalan doğal yaşam alanlarının ve
ekosistemin korunmasına katkıda bulunarak, korunması gerekli türleri ve yaşam
alanlarını koruma altına alıp, bu türlerin
sayılarını arttırmayı amaçlamaktadır. Ormanya, kent yaşamında karbon salınım
değerlerinin düşürülmesini, oksijen ve temiz hava oranlarının arttırılmasına katkı
sağlayan, şehrin doğayla bütünleşmesini,
şehir sakinlerinin sağlıklı yaşam kalitesini
artırmayı hedefleyen, kentteki insanların
katılacakları doğa aktivitelerini çeşitlendiren, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin önemli bir
doğa turizm destinasyonudur.
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PROJE ORTAKLARI:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE SÜRECİ:
10 yılı aşan araştırma ve planlama süreci
sonunda ortaya çıkarılan ORMANYA Doğal Yaşam Parkı projesine 2014 yılında
başlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda
gerçekleştirilen ve doğal çevresiyle birlikte
189 hektarlık alana yayılan ORMANYA Doğal Yaşam Parkı 2018 yılı Mayıs ayında hizmete giren, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen
korunan alanıdır.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Ormanya Doğal Yaşam Parkı, doğallık korunup içerisinde çeşitli bölümler oluşturularak sürdürülebilir, ekolojik dengenin devamlılığı sağlanmıştır. İnsan sağlığının ve
refahının temeli sağlıklı bir doğa, sağlıklı bir
yaban hayatıdır. Doğa eğitimleri, Doğa yürüyüşleri vb. etkinlikler ile farkındalık oluşturularak sürdürülebilir sağlıklı yaşam hizmeti
sunulmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
Doğa Parkurları
Mesire Alanı
Yaban Yaşam Alanı
Tarım Alanları
Doğa Okulu
Karavan Ve Çadır Kamp Alanı
Çocuk Hayvanat Bahçesi
Ormanköy
Kuş Gözlem Alanı
Böcek Oteli
Sportif Olta Balıkçılığı
Orman Kütüphanesi

PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Ormanya Doğal Yaşam Parkı halk sağlığı için uzun vadede devam edebilecek bir
ekolojik sistem kalkınma projesidir. Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi
amaçlar. Temiz, güvenilir fiziksel çevre ve
parkın içerisindeki bütün alanların ücretsiz
olması sebebiyle yerel halk sağlığı için eşit
hizmet sunmaktadır.
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SAĞLIK GELİŞİM
P L A N I / S T R AT E J İ K
PLANDAKİ YERİ:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 stratejik
planda Doğal Yaşamı korumak, doğa turizmini canlandırmak insanlarımızın kent
yaşamında doğa ile bağlarını geliştirebileceği huzuru
ve sağlıklı yaşamı destekleyecek projeler kapsamında Ormanya Doğal Yaşam
Parkının Kuruluşu 6.2- Toplumsal Dönüşüm vizyonu ile
örtüşmektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya Doğal Yaşam Parkı 2021 yılı bütçesi
1.435.000 TL’dir.

ORMANYA Doğal
Yaşam Parkı 2018
yılı Mayıs ayında
hizmete giren,
Türkiye’nin en çok
ziyaret edilen
korunan alanıdır.
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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Biyokütle Enerji Üretim Tesisleri Projesi
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PROJENİN AMACI:
Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimizde oluşan Metan gazından elektrik enerjisi
elde ederek tesislerimizin sebep olacağı
sera gazı emisyonunun önüne geçerek temiz enerji üretmek aynı zamanda üretilen
elektrik enerjisi ile şehrimize katma değer
sağlanması ve kamu yararı amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
PROJE SÜRECİ:
İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyemizce
kurulan ve faaliyeti yürütülen 6 adet Katı
Atık Düzenli Depolama Tesisi bulunmaktadır. 5 adet tesisimizde Biyokütle Enerji Santrali 2886 sayılı Kanun kapsamında
yapılan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut, İnşa Aşamasında
Olan ve Planlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi ve Entegre
Katı Atık Yönetim Sisteminin Uygulanması
Amacıyla Belirlenen Tesis Arazilerinde 15
Yıl Süreliğine Üst Hakkı Tesis Edilmesi İşi ile
kurulmuş olup oluşan metan gazlarından
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elektrik enerjisi elde edilmektedir. Menteşe, Marmaris ve Fethiye Katı Atık Düzenli
Depolama Tesislerindeki Biyokütle Enerji Santralleri 2008 yılı Kasım ayı itibari ile
Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisindeki Biyokütle Enerji Santrali 2019 yılı Ekim
ayı itibari ile ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisindeki Biyokütle Enerji Santrali ise 2019 yılı Aralık ayı itibari ile faaliyete
başlamıştır. Bununla birlikte Milas Düzenli
Depolama Tesisimizde fermantasyon tesisimizin de kurulumu devam etmekte olup,
kurulum sonrası tesis işletmeye alındığında
350 kW daha üretim ile ek katkı yapacaktır.
Biyokütle Enerji Santralleri;
•
Menteşe KADDT(2,4 MW),
•
Marmaris KADDT(2,82 MW),
•
Fethiye KADDT(2,82 MW),
•
Ortaca KADDT(1,2 MW),
•
Milas KADDT (2,82 MW),
Olmak üzere 5 tesisimizdeki santrallerin
toplam kurulu gücü 12 MW’tır.
Bu tesislerimizde Lot alınan atıklar yüksekliği ortalama 9 m ulaştığında yaklaşık 4m
derinliğinde kazı yapılarak yaklaşık 80 m
uzunluğunda deliklik borular(rıgol) yerleşti-
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rilmekte ve daha sonra üzerine tekrar atıklar ile kapatılmaktadır. Böylece atıkların çürümesi sonucu oluşan metan gazının çekilmesi işlemi yapılmaktadır. Atıkların lota alınması
ile her 10 m bir rıgol yerleştirilmesi devam etmektedir. Oluşan metan gazının çekilmesi için
lot ile biyokütle enerji tesisi arasına iletim hattı döşenmektedir. İletim hattı ile Biyokütle
tesisine gelen metan gazının çekim işlemi yapmak için blower pompaları kullanılmaktadır.
Blower yardımıyla çekilen metan gazı daha sonra yoğunlaştırma ünitesine alınarak yoğunlaştırılıp bir sonraki aşamaya filtrasyon ünitesine iletilerek gaz içerisindeki partiküllerin
ayrılmasını sağlamaktadır. Daha sonra metan gazı yakılmak üzere gaz motoruna iletilerek yakılmakta ve bu sayede elektrik üretimi sağlanmaktadır.
Projenin Hedefleri
Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimizden kaynaklı sera gazı emisyonunun önüne geçerek
iklim değişikliğine olumlu yönde katkı sağlayarak temiz enerji üretimi gerçekleştirmektir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:

Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı elektrik tüketimi yaklaşık 145.431 MW/yıldır. 2020 yılı
içerisinde bu tesislerden 33.673 MW elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Biyokütle Enerji
Üretim Tesislerinden elde edilen elektrik toplam tüketimin yaklaşık %23.1’ini karşılamaktadır.
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2020 yılı baz alındığında
elektrik üretiminde toplam
17.138.459 m3 metan gazı
kullanılmış olup Muğla’da
sağlıklı bir çevre oluşmasına
önemli ölçüde katkı sağlanmış aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele ederek sera gazı emisyonunun
önüne geçilmiştir.

Üst Hakkı Tesis Edilmesi İşi‘’
kapsamında kurulmuş olup
ihaleyi alan firma tarafından toplam 40.527.190 TL
harcanmıştır.
Büyükşehir
Belediyemiz öz kaynağından herhangi bir harcama
yapılmamıştır.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
Biyokütle Enerji Santralleri
2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde Mevcut, İnşa Aşamasında Olan ve Planlanan
Katı Atık Düzenli Depolama
Tesislerinin İşletilmesi ve
Entegre Katı Atık Yönetim
Sisteminin
Uygulanması
Amacıyla Belirlenen Tesis
Arazilerinde 15 Yıl Süreliğine
www.skb.gov.tr
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Blower yardımıyla
çekilen metan gazı
daha sonra
yoğunlaştırma
ünitesine alınarak
yoğunlaştırılıp bir
sonraki aşamaya
filtrasyon ünitesine
iletilerek gaz
içerisindeki
partiküllerin
ayrılmasını
sağlamaktadır.
Daha sonra metan
gazı yakılmak üzere
gaz motoruna
iletilerek yakılmakta
ve bu sayede elektrik
üretimi
sağlanmaktadır.
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SAĞLIKLI
ÇEVRE

BÜYÜKŞEHİR
MERKEZ İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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ÇANKAYA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Yeni Sistem Çöp Toplama Ekipmanları
140
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PROJENİN AMACI:
Bu proje ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde evsel nitelikli atıkların atıldığı yer
altı konteynerlerin ve kent içinde hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılan
kompozit çöp kovalarının hem halk sağlığı, hem kent estetiği, hem güvenlik, hem
ihtiyaca karşılık verebilir hem de en ergonomik şekilde kent içinde yayılımını içeren
bir projedir.
Bu projenin amacı evsel nitelikli atıkların
toplandığı konteynerlerin kent içinde toplum sağlığı riskini en aza indirecek, çöple vatandaşın temasını en aza indirecek,
kent yapısı ile son derece uyumlu, kent
içinde kullanımı en güvenli, kapasiteleri
ihtiyaçları karşılama yönünde optimum
kapasiteli (yer altılar için 5m3) kent için en
estetik, sıfır atık uygulamalarını en verimli şekilde hayata geçirilmesini sağlamayı
amaçlayan, yer üstünde olan konteynerlerin kaldırım ve yol kenarında yayalara
daha fazla alan bırakmaması nedeniyle
çöpün yer altına alınması ve yine çöpün
kompozit çöp kovalarıyla askıda toplanması ile birlikte yayalar ve kaldırımlar için
daha fazla serbest alan kalmasını amaçlayan, özellikle yer altı konteynerleri kapasitelerinin büyük olması ve yerin altında
olması nedeniyle yer üstündeki konteyner
yoğunluğunu azaltarak görüntü kirliliğini
engellenmesi, en teknolojik çöp araçlarıyla daha gürültüsüz çöp toplama hizmeti
verebilmeyi amaçlamaktadır.
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PROJE ORTAKLARI:
Temizlik İşleri Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ:
İlgili projeyle alakalı ilk çalışmalar 2016
yılında başlamıştır. Şehrimizde bulunan
irili ufaklı yaklaşık 4000 firmaya posta
yoluyla bilgilendirme metinleri gönderilmiş ve endüstriyel atıklarını nasıl bertaraf
edecekleri konusunda bilgi paylaşılmıştır.
Sonraki dönemlerde yine 2018 yılında
benzer bir bilgi metni gönderildikten sonra 15 kişilik Çevre Mühendisilerinden oluşan bir ekip ile tüm sanayi firmaları tek
tek gezilerek saha çalışması yapılmış ve
yaklaşık olarak 4000 firmaya ulaşılarak
üretimden çıkan sanayi atıklarının yakıl :
Yer altı Konteyner Projesi, Çankaya Belediyesi Meclisi’nin 782 Meclis Karar numarası ile 2015 yılında, Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Askeri Alanlar, Devlet Hastaneleri, Özel Hastane ve Poliklinikler, Çok
Katlı Konutlar, Siteler, Özel Ticari Alanlar,
Eğitim Kurumları ve Alışveriş Merkezleri
için yer altı konteynerlerini, Temizlik İşleri
Müdürlüğünün görüşü alınarak bütçelerini kendileri karşılamak koşuluyla yaptırılmasını zorunlu hale getirmesi ile başlamıştır.
Bu Meclis Kararı ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 40 konut üstü binalar ve
sitelerde iskân şartı olarak yer altı konteyneri yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulamalar çerçevesinde ilçemizde yer altı konteyner sistemine geçilerek,

www.skb.gov.tr

141

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

konteyner sayıları artmaya başlamış,
2019 ve 2021 yıllarında çok daha hız kazanarak, önceki toplam yer altı konteyner
sayısının 2 katına çıkmıştır.
Belediyemizin yasal zorunluluk çerçevesinde uyguladığı bu çalışmaların etrafta
yaygınlaşarak örnek teşkil etmesiyle birçok site de kendi istekleriyle herhangi bir
yasal zorunluluk olmamasına karşın bu
sisteme geçmeye başlamışlardır. Bu gün
itibariyle İlçemizde bulunan yeraltı konteyner sayıları 500 rakamına yaklaşmaktadır. Kompozit çöp kovaları ise İlçemize
ilk olarak 2015 yılında özellikle ilçenin en
yoğun ve hareketli olan noktalarına yerleştirilmeye başlanmıştır. İlk etapta 800
sayı ile başlayan projede son yıllarda yapılan alımlarla bugün itibariyle ilçemizdeki kompozit çöp kovası sayısı 5000 civarındadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Atıkların yer altı konteynerler içinde toplanması neticesinde;
• Projenin en önemli sonucu özellikle yer
altı konteynerleri için çöpün yerin altında
olması nedeniyle çöpün vatandaşlarla
olan temasının en aza indirilmesinden dolayı halk sağlığına ciddi katkı sağlaması,
• Yer altı konteynerleri, beton soketler
içine yerleştirilmesi ve %100 sızdırmazlık
özelliklerinden dolayı yer altı sularının ve
toprağın kirlenmesini önlemektedir.
• Konteynerlerin yerin altında olması sokak toplayıcılarının atıklara ulaşmasına
engel olarak hem çöpün dağıtılarak halk
sağlığını olumsuz etkilemesini engellemekte hem de geri dönüşümün daha
sağlıklı ve daha verimli olmasını sağlamaktadır.
• Sokak hayvanlarının yer üstü konteynerlerine girerek çöp poşetlerini parçalama ve dağıtma durumları yer altı konteynerlerinde yaşanmamakta ve çöpün
dağılması engellenerek halk sağlığına etki
edecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.
• Çöpün yer altına alınması ile birlikte
atıkların ayrışması daha yavaş olacağından kötü kokuların çevreye yayılmasını
önlenmektedir.
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• Çeşitli salgın hastalıkların oluşması halinde bölgelerin daha güvenli ve kontrol
edilebilir olmasını sağlar.
• Yer altı çöp konteynerlerinin yangın seviyesi daha düşük olması, bomba vb durumlarda konteynerlerin yerin altında
olması tehlike seviyesini minimum hale
getirmektedir.
• Çöplerin bu konteynerlere atılması sırasında çıkan gürültü daha az olması nedeniyle gürültü kirliliğini azaltmada etkisi
olacaktır.
• Sıfır atık uygulamalarına katkı sağlayacaktır.
Atıkların kompozit çöp kovaları içinde toplanması neticesinde;
• Kompozit kovaların özellikle kent nüfus
yoğunluğunun fazla olduğu ve konteynerlerin konulmasının uygun olmadığı işlek alanlar, kent meydanları vb yerlerde
vatandaşların çöplerinin yere atılmasını
yerine direklere asılı bu poşetlerden oluşan kovalara atılmasıyla çevrenin kirlenmesine engel olarak, halk sağlığına katkı
sunmaktadır.
• Kompozit çöp kovaları askıda olmasın-
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dan dolayı sokak hayvanlarının bu atıkları
dağıtma olasılıkları ortadan kalkarak halk
sağlığı korunmuş olmaktadır.
• Kompozit çöp kovaları için kullanılan poşetler kovaya lastikle bağlantısı olduğu
için defalarca kullanılabilmektedir. Bu açıdan sistem kendisi daha az poşetle çevre
kirliğini önlemeye katkı sağlamaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Hem yer altı konteyner projesi, hem de
askıda kompozit çöp kova projesi, sağlıklı
şehir özellikleri olan,
• Güvenilebilir temiz bir çevre,
• Uzun vadede korunabilecek doğal bir
çevre ve ekolojik sistem,
•
Doğal çevrenin korunması sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı paylaşmacı, birleştirici
niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin öneminin vurgulandığı özellikleri ile
tamamen uyumludur.
Her iki projenin de kaldırım ve yollarda
yayalar için daha fazla alan bırakması,
yer altıların kapasitelerinin fazla olması
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ve yerin altında olması nedeniyle görüntü kirliliğine neden olan çok sayıda yol ve
kaldırım üzerinde bulunan küçük kapasiteli çöp konteynerlerinin yerine kullanılması ile görüntü kirliliğinin azaltılması,
kent estetiğine ciddi katkı sunmaktadır.
Her iki proje de ergonomi ve iş gücünü
azaltıcı faydalar sağlamakla birlikte her
iki projede de çöpün en sağlıklı, en teknolojik şekilde biriktirilerek toplanması ile
güvenilebilir temiz bir çevre, uzun vadede
korunabilecek doğal bir çevre ve ekolojik
sistem, doğal çevrenin korunması sürdürülebilirliğinin sağlanması gerçekleştirilmektedir.

gözeterek sosyal belediyecilikte öncü olmak.
3.TEMEL DEĞERLER başlığı altında;
İNSAN VE ÇEVRE ODAKLILIK: Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.
4. AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ - 1 Sürdürülebilir planlı kentleşmeyi ve mekânsal gelişmeyi sağlayarak
kentsel yaşam kalitesini yükseltmek başlığı altında;
HEDEF 1.2. Yapılaşmaların plan, sağlık ve
çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak ve denetlemek
AMAÇ – 2 Sağlık ve sosyal hizmetleri yaySAĞLIK GELİŞİM PLANI/
gınlaştırmak, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımSTRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
cılık ile mücadele etmek başlığı altında
Projelerimiz;
yer alan
2. VİZYON
HEDEF 2.1. Halk sağlığı konusunda farÇankayalılar ile ortak akla dayalı projeler kındalığı artırmaya yönelik hizmetler vergeliştirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği an- mek,
layışıyla, her türlü ayrımcılığa karşı, dünya AMAÇ – 4 Bütün canlılara saygılı, yaşam
belediyecilik örneklerini takip ederek, yeni kalitesini artıran sosyal, ekonomik ve çevnesil belediyecilik anlayışı çerçevesinde, re sorunlarına kalıcı çözümler üreten teçevreye ve sağlığa duyarlı, kamu yararını miz bir Çankaya başlığı altında;
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HEDEF 4.1. Temizlik hizmetlerini teknolojik olanakları kullanarak sürdürmek,
HEDEF 4.3. Çevreye saygılı bir yaklaşım ile Çankaya’nın doğal dokusunu
koruyarak çevresel kirliliğin
önlenmesini sağlamak.
HEDEF 4.4. Yaşanabilir ve
sürdürülebilir bir çevre için
farkındalık yaratmak ve bu
konuda etkinlikler düzenlemek
Yukarıda
da
belirtilen
maddeler doğrultusunda
Belediyemizin 2020-2024
stratejik planındaki vizyon,
amaçlar ve hedefler gereği çevrenin korunması,
çevre ve toplum sağlığının
korunmasını amaçlayan,
temizlik hizmetlerini teknolojik olanakları kullanarak
sürdürmeyi planlayan çalışmaları içermektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje Bütçesinin en büyük payı özellikle yer altı
konteynerleri
toplayan
özel yazı lımla çalışan çok
amaçlı çöp araçlarının maliyetini karşılayan Temizlik
İşleri Müdürlüğüdür.
Ayrıca yine pilot çalışma
olarak ilçemizde özellikle
hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen
yapılan yaklaşık 20 adet
yer altı çöp konteynerleri
ile ilçemizde bulunan tüm
kompozit çöp kovalarının
maliyetleri de Temizlik İşleri
Müdürlüğümüz bütçesinden sağlanmıştır.
Bunun dışında yer altı konteynerlerini
Belediyemiz
Meclis Kararı doğrultusunda yaptıran Kamu Kurum ve Kuruluşları, Askeri
Alanlar, Devlet Hastane-

leri, Özel Hastane ve Poliklinikler, Çok Katlı Konutlar,
Siteler, Özel Ticari Alanlar,
Eğitim Kurumları ve Alışveriş Merkezleri, ise yer altı
konteynerlerinin maliyetlerini kendileri karşılamaktadırlar. Burada esas unsur
“kirleten öder” felsefesidir.
Bunun dayanağı da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2872 Sayılı Çevre Kanununun 3.Maddesinde “g)
Kirlenme ve bozulmanın
önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin
iyileştirilmesi için yapılan
harcamalar kirleten veya
bozulmaya neden olan
tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya
bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için
gerekli önlemleri almaması
veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan
alınması nedeniyle kamu
kurum ve kuruluşlarınca
yapılan gerekli harcamalar
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre kirletenden tahsil edilir.” açıkça ifade edilmiştir.
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İlk etapta 800 sayı
ile başlayan projede
son yıllarda
yapılan
alımlarla bugün
itibariyle ilçemizdeki
kompozit çöp kovası
sayısı 5000
civarındadır.
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YEŞİLYURT BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE

Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayırma Tesisi
Ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Entegre Tesisi
146
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PROJENİN AMACI:
Hammadde ve doğal kaynakların etkin
yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde
çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.
PROJE ORTAKLARI:
: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elektrik ve
Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (Elday) , Aydınlatma Gereçleri İmalatçılar Derneği (Agid), Exitcom
Recycling, Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP), Deha Biodizel,
Öztürk Geri Dönüşüm.
PROJE SÜRECİ:
24.06.2019 tarihinde 1. Sınıf Atık Getirme
Merkezi ve 29.07.2019 tarihinde Ambalaj
Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi projeleri
tamamlanıp faaliyete geçmiştir ve çalışmalarımız devam etmektedir.
Ambalaj Atıkları, Yeşilyurt ilçe sınırlarındaki tüm resmi kurumlar, eğitim
kurumları, marketler, alışveriş merkezleri(AVM), spor kompleksleri vb. alanlardan
toplanarak, Ambalaj Atıkları Toplama ve
Ayırma tesisimize getirilmektedir. Tesisimizde ön işleme tabi tutulduktan sonra
ilgili lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde
ise; Yeşilyurt bölgesindeki 14 farklı grup
atıklar, atık getirme merkezine getirilerek
geri dönüşümü mümkün olanlar lisanslı
veya bakanlığın anlaşmalı yetkilendirilmiş
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kuruluşlarına ve geri dönüşüm tesislerine, mümkün olmayanlar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek etkin atık
yönetim sistemi sağlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ:
Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma
Tesisinde çalışmalar sonucu 1009 ton kağıt karton ambalaj atığı ve 126 ton plastik
ambalaj atığı toplanarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir.
1.Sınıf Atık Getirme Merkezindeki çalışmalar sonucu 2,1 ton atık pil, 242 ton
tekstil atığı, 15,6 ton Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşya, 0,1 ton atık floresan, 33,3
ton ömrünü tamamlamış lastik atığı, 80
ton bitkisel atık yağ ve 3,3 ton iri hacimli atık toplanarak, lisanslı geri kazanım/
bertaraf tesislerine gönderilmiştir.
1009 ton kağıt-karton atıkların ve 126
ton plastik atığın toplanması ile 183 ton
sera gazı salınımı engellenmiştir. 17.153
yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiştir.
17.153 ağacın korunması ile 34.306 kişinin oksijen ihtiyacı karşılanmıştır. 28.250
m3 su tasarrufu ve 4.864.424 kWh enerji
tasarrufu sağlanarak doğal kaynaklarımız korunmuştur.
1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde 80
ton bitkisel atık yağ
toplanarak 80 milyon litre içme suyu
yani 1.200 kişinin 1
yılda ihtiyacı olan
suyun kirlenmesinin
önüne
geçilmiştir.

•
•

•

•
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Bu atık yağların geri dönüşümü ile yenilenebilir biodizel yakıt elde edilerek, karbondioksit gazı gibi sera gazlarının etkisi ile ortaya çıkan su kaynaklarının daha
fazla kirlenmesi önlenmiştir.
2.1 ton atık pil toplanarak, pillerin içerisinde bulunan çinko, lityum, kadmiyum
gibi maddelerin doğaya salınmasını önleyerek, 466.000 m3 toprağın ve beraberinde suların kirlenmesi engellenerek,
başta kanser hastalığı olmak üzere insan
sağlığını ciddi anlamda tehdit eden hastalıkların önüne geçilmiştir.
15,6 Ton Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya
toplanıp, uygun yöntemlerle geri kazanım
ve bertaraf tesislerine gönderilerek, içerdikleri ağır metaller ve zararlı kimyasalların (kurşun, cıva, kadmiyum vb.), ortamdaki toprak ve yer altı sularına karışması
ve doğal kaynakların yapısını bozması engellenmiş ve çevre, insan sağlığına yönelik
tehdit oluşturmasının önüne geçilmiştir.
33,3 Ton Ömrünü tamamlamış lastik
toplanıp, geri kazanım /bertaraf tesislerine gönderilerek çevreye zarar verecek
şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı
ortama verilmesinin önlenmesi sağlanmıştır.
Çevre ve insan sorunu olarak atıklar;
atık döngüsü içinde, üretildikleri andan,

•

•

•

•
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son uzaklaştırma aşamasına kadar çevre
ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Atıklar, gerek içeriklerindeki
hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle doğrudan; gerekse fare, sinek vb. diğer
canlılar için beslenme ve üreme kaynağı
olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve
insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu projede de, atıkların çevreye zarar
vermeden önce kontrol altına alınıp bertaraf edilmesi, geri dönüşümü ve çevreye
olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi
çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, hem ülkemizde hem
de tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır.
Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların
daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar hem de
zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu projede; kentsel çevre yönetiminin
önemli bir parçası olan entegre atık yöne-
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tim hizmeti atıkların çevre
ve insan sağlığına olumsuz
etkileri ile birlikte yönetim
sorunu olarak ele alınması
ve Atıkların toplanması, taşınması ve uzaklaştırılması,
yeni yönetsel yaklaşım ve
modellerin
uygulanması sağlanmıştır. Ambalaj
atığı toplama ve Ayırma
Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi entegre tesisi
projemizin yaptığı ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar
(atık pil, bitkisel atık yağ,
atık floresan, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık
ilaç, evsel tehlikeli atık vb.)
ve tehlikesiz atıkların(atık
kağıt, plastik, cam, metal,
iri hacimli atık vb.) geri kazanımı/bertarafı
sağlıklı
nesiller ve sağlıklı kentler
tanımı içerisinde önemli bir
yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Müdürlüğümüz Sıfır Atık Yönetim Planımızın öncelikle çevrenin korunmasına ilişkin halkın
bilinçlendirme ve eğitim
çalışmalarına yer vermesi, bu kapsamda yapılacak

iyi uygulama örneklerinin
desteklenmesi, eğitim çalışmaları ile toplumun her
kesimine ulaşılarak geri
dönüşümü sağlanabilecek
atıkların, kaynağında ayrı
toplanmasının yaygınlaştırılması ve geri dönüştürülmesine yönelik bilgilendirmelerin yapılması ve
bu anlamda farkındalığın
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,, diğer
atıkların ise toplanmasına
yönelik uygulamaların geliştirilmesi, paydaşlarımızın
gönüllü katkıları ile birlikte
atık yönetiminde işlevselliği ve devamlılığın yer aldığı
bir sistemin oluşturulması,
müdürlüğümüz
stratejik
plandaki asli hedefimizdir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje Bütçesi: 2018 yılı / 7
milyon 499 bin türk lirası
Finasman : Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediye
Öz Kaynak. Sürdürülebilirlik giderleri belediyemize
aittir.
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Bu projede de,
atıkların çevreye
zarar vermeden
önce kontrol altına
alınıp bertaraf
edilmesi, geri
dönüşümü ve
çevreye olan zararlı
etkilerinin en aza
indirilmesi
çalışmalarına katkı
sağlanmıştır.

149

2021

150

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

SAĞLIKLI
ÇEVRE

BÜYÜKŞEHİR
DİĞER İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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GEBZE BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
‘SIFIR ATIK’ İle Engelleri Aşıyoruz.
152
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PROJENİN AMACI:
Toplumda oluşan ya da olası sosyal sorunlara doğru tanının konması, uygun
önlem ve yaklaşımların geliştirilerek uygulanması gerekmektedir. Engelliler için
sosyal ilişkilerden, kültürel ve toplumsal
faaliyetlerden, temel hizmetlere erişimden, yakın çevreden ve iktisadi sahadan
engellenmek ikinci bir engel durumu olarak görülmektedir.
Belediyeler tarafından; özel merkezler
kurmak, bakım ve destek hizmetleri, evde
sağlık hizmetleri, günlük hizmetlerin görülmesi, akşam bakım hizmeti, yaşamı
kolaylaştırıcı araç desteği, ulaşım hizmetlerinde kolaylık, kentsel düzenlemeler, üst
geçitler, bina düzenlemeleri, eğitim seminerleri vb. engelli hizmetleri sunulmaktadır.
Bu doğrultuda; 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar gereği
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen bez torbalara Gebze Yumrukaya Engelliler Okulu
öğrencileri tarafından okulda kaynağın-
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da ayrı biriktirilen atık maddeler (tekstil,
plastik, metal, elektronik vb.) kullanılarak
boyama ve tasarımları yaptırılmaktadır.
Projenin amacı; engellilerin topluma etkin katılımının sağlanması, fiziksel, sosyal,
ekonomik ve davranışsal engellerle karşılaşmalarının önlenmesi; psiko-sosyal
destek hizmetlerinin arttırılmasına önem
verilmesi gerektiği varsayımlarından hareket edilmiştir. Çağdaş gelişmeleri yakinen takip etmek ve hizmetleri yerel düzeyde görmek, böylece özellikle engelliler
için daha “ulaşılabilir” kılmak, büyük önem
taşımaktadır. Bu proje, önce engelli birey,
sonra aileleri ve sonuç itibariyle tüm toplum için çok önemli kazanımlar üretme
potansiyeline sahiptir.
Proje; engelli bireylerin çalışabileceklerini,
hayatta onlarında bir yerleri olduğunu,
onlarında elinden birşeyler geldiğini, yetenekli olduklarını ve kendileri uğraşarak
birşeyler elde edebileceklerini hissetmelerini sağlamak amacıyla tüm engellilere özel günlerde kendi yaptıkları ürünleri
sergilemeleri ve satıp küçükte olsa gelir
elde etmeleri imkanını vermektedir..
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PROJE ORTAKLARI:
Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Okulu
PROJE SÜRECİ:
Her yıl 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya
Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen etkinlikler kapsamında Yumrukaya Özel Öğretim okulunda başlatılan projenin süreci aşağıdaki
gibidir:
1-Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından
geri dönüşüme uygun ham bez torbalar
temin edilerek okullara teslim edilmiştir.
2-Okula atık biriktirme yapabilecekleri
geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir.
3- Atık kutularında biriken çeşitli atıklar
kullanılarak eşyalar üretilmektedir.
4-Okula teslim edilen bez torbaların engelli bireyler tarafından atık maddeler ile
boyama-işleme ve tasarımları yapılmıştır.
5- Tasarım ve düzenlemeleri yapılan bez
torbalar her sene engelliler gününde ve
özel toplantılarda sergilenerek konuklara
satışı yapılmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Proje; Gebze Belediyesi tarafından yaptırılan bu bez torbalar engelli bireyler tarafından tasarımları ve boyamaları yapılarak hem ailelerine hemde okullarına
kendilerinin neler yapabileceğini göstermeleri adına çok büyük önem arz etmektedir.
Proje ile engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları sağlanarak hem ailelerine
hemde topluma karşı faydaları olduğunu
hissederek daha da hayata tutunmalarına vesile olacaktır. Engelli bireylerin kendi el becerileri ile neler yapabileceklerini
göstererek, toplumda varolduklarını, kendilerini daha özgüvenli hissettirerek geleceğe umutla bakmaları sağlanmış olacaktır.
Projenin diğer özel eğitim okullarında da
uygulanması planlanmaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Proje ile şehrin daha sağlıklı ve daha yaşanabilir, şehrimizde yaşayan engelli bi154
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reylerin de sağlıklı bir birey,
topluma faydalı ve kendisi
ile barışık hale gelmeleri için
başlatılmıştır. Hem atıklar
azaltılmış hemde engelli
bireylerle birlikte ailelerinin
daha faydalı ve sağlıklı bir
yaşam sürme imkanı sağlamaktadır.
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Proje; engelli
bireylerin
çalışabileceklerini,
hayatta onlarında
bir yerleri olduğunu,
onlarında elinden
birşeyler geldiğini,
yetenekli
olduklarını ve
kendileri uğraşarak
birşeyler elde
edebileceklerini
hissetmelerini
sağlamak
amacıyla tüm
engellilere özel
günlerde kendi
yaptıkları ürünleri
sergilemeleri ve
satıp küçükte olsa
gelir elde etmeleri
imkanını
vermektedir..

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Proje, 2020 ve 2021 yılı
faaliyet raporlarımızda ve
2021 yılı stratejik planında
yer alan “Sıfır atık projesinin
yürütülmesi hizmetleri” ve
sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
Projenin bütçesi Gebze Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Yumrukaya Özel
Eğitim Uygulama Okulu’da
projeye öğrenci ve mekan
desteği sağlamaktadır.

www.skb.gov.tr

155

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

GÖLCÜK BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Katı Atık Aktarma İstasyonu
156
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PROJENİN AMACI:
Katı atıklar toplandıktan sonra ya doğrudan ya da aktarma istasyonları ile bertaraf etme yerine iletilirler. Aktarma istasyonlarında küçük ve orta büyüklükte çöp
toplama araçları ile iletilen katı atıklar burada büyük hacimli araçlara genellikle sıkıştırılarak aktarılır ve nihai bertaraf etme
yerine sevk edilirler.
Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları gerek atık hacmini
gerekse de atık kompozisyonunu çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile
buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri
boyutunun her geçen gün artması, doğal
kaynakların azalması ekonomik ve diğer
nedenlerle çağımızda katı atık yönetimi
gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.
Bu kapsamda; ilçemizde çöp kamyonları
tarafından toplanan katı atıkların aktarma istasyonuna getirilip büyük tırlara boşaltılıp, tek seferde İZAYDAŞ fabrikasına
götürülmesi, bu nedenle çöp kamyonlarının sürekli İzmit İZAYDAŞ Çöp fabrikasına
gitmesine gerek kalmamakla birlikte zaman ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
Çöp kamyonların daha az yol kat ederek
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Amortisman masraflarının düşmesine
neden olacaktır. Genel olarak ilçemizin küresel karbon salımı azalımına büyük katkı
sağlayacaktır.
PROJE ORTAKLARI:
GÖLCÜK BELEDİYESİ VE
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE SÜRECİ:
Merkezin mimari ve statik projesi 2020
yılının Haziran ayında Gölcük Belediyesi
tarafından tamamlanmış olup uygulama
süreci Temmuz ayında başlamıştır. Aktarma istasyonunun Kaba inşaatı ihaleyi kazanan firma tarafından Eylül ayında
tamamlanmıştır ve ince işleri Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içinde tamamlanmıştır. Tesis
Ekim ayı sonunda işletilmeye başlamıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
En kısa sürede çok fazla kamyonun gidip
gelmesini ortadan kaldırarak, bir yandan
enerji tasarrufu, bir yandan personel tasarrufu ve bir yandan da araç tasarrufu
yapmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın
kaynaklarını verimli kullanmak adına bu
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tür projelerin tüm etkilerini önemsiyoruz.
Bizim bu yapıyı hayata geçirmemiz demek,
hemşehrilerimizin kaynaklarının daha da
artması demektir.
. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Belediyemiz, birliğin görev ve yetkileri kapsamında
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda; sağlık üzerindeki etkilerine değinecek
olursak; şehirleri, çevreyle uyumlu yaşanabilir mekanlara dönüştürmek için hava
kirliliğinin insanların sağlığına zarar vermeyecek seviyede tutulması gereklidir
Şehirler, insan ve çevre odaklı planlanırsa hava kirliliği minimum seviyede tutulur. Hava kirliliği, soluduğumuz havanın
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kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliğini değiştirmektedir. İnsanlar, günde ortalama
13.000-16.000 litre/gün hava solurlar.
Bu yüzden, kimyasal, fiziksel ve biyolojik
özelliği bozulan hava, insan sağlığı için çok
risklidir. Dünyada hava kirliliğinden her yıl,
7 milyon insan erken ölmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), ulaştırma kaynaklı
hava kirliliğinin, kentsel hava kirliliğinin büyük kısmına neden olduğunu belirtmiştir.
Tüm bunlar gözönüne alındığında çöp
kamyonlarının daha az yol kat etmesinden
dolayı çevrenin ve havanın daha az egsoz
dumanına maruz kalması sağlanmaktadır.
Daha az egsoz dumanı demek daha temiz
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hava ve karbon salımı azalması anlamına
gelmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
“KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU” Projesi, sağlıklı şehir projesi içinde yer alan dört
başlık içinden “Sağlıklı Çevre” kategorisine
uymaktadır.
Proje sayesinde hava daha az egsoz dumanına maruz kalmaktadır ve şehrin daha
temiz kalması sağlanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Gölcük Belediyesi 2020-2024 STRATEJİK
PLANI;
STRATEJİK AMAÇ 4 : Yaşanabilir şehir ve
sürdürülebilir çevre
STRETEJİK HEDEF 2: Kentsel altyapı hizmetleri insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak yerine getirilecektir.
Performans Göstergesinde; 4.2.26 Evsel
atık aktarma istasyonu başlığı altında yer
almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
1.000.000 TL ve finansman Gölcük Belediyesi
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İlçemizde çöp
kamyonları
tarafından toplanan
katı atıkların
aktarma
istasyonuna getirilip
büyük tırlara
boşaltılıp, tek
seferde İZAYDAŞ
fabrikasına
götürülmesi,
bu nedenle çöp
kamyonlarının
sürekli İzmit
İZAYDAŞ Çöp
fabrikasına
gitmesine gerek
kalmamakla birlikte
zaman ve yakıt
tasarrufu
sağlanmaktadır.
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SAĞLIKLI ÇEVRE
Baykoca Elektrikli Gezi Aracı
160
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PROJENİN AMACI:
Projenin amacı; yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan tamamen elektrikli,
kültürel destinasyon tanıtım görevi üstlenen, otonom sürüş yetkinliğine sahip
çevre dostu bir araç üretmektir.
Proje kapsamında, ülkemizin yerli ve milli
teknoloji hamlesi hedeflerine katkı sunmak amacıyla 1397 Belediye arasında
(İlk) olarak İdaremiz tarafından %100 yerli ve milli elektrikli araç üretimi hedeflenmiştir.
Bu hedef doğrultusunda vatandaşların
park, mesire alanı, tarihi destinasyon gibi
lokasyonlarda keyifli vakit geçirebilmelerini sağlamak adına “Baykoca Elektrikli
Gezi Aracı” tasarlanmıştır.
Tasarımın ardından Türk Patent ve Marka
Kurumuna marka ve tasarım tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Akabinde başvurular olumlu sonuçlanmıştır.
Artan ulaşım yoğunluğuyla açığa çıkan
emisyon miktarlarının yükselmesi Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam için alternatif tahrik
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sistemlerinin ve alternatif yakıtların kullanım araştırmalarını tetiklemiştir. Dünyadaki enerji kullanımına bakıldığında
artan araç sayısı ve artan ulaşım ihtiyacı
ile birlikte ulaştırmanın payının arttığı görülmektedir. Sağlıklı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar kapsamında çevresel
duyarlılığın artması, kentsel hava kirliliği
ve küresel sera gazı oluşumunu önleme
isteği, ulaştırmada kullanılan fosil yakıtların çevreye yaydığı emisyonları azaltmak yakıtların hızla tükenmesi ve fosil
yakıtların dış kaynaklara bağımlı olması nedenleriyle yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması zorunluluğundan doğmuştur. Bu bağlamda Ülkemizin
bahsi geçen konularda sorumluluklarına
yerine getirmede katkı sağlamak ve yerli
ve milli teknoloji hamlesi hedeflerine katkı
sunmak amacıyla elektrikli araç teknolojilerine alternatif ürünler ortaya koymak
amaçlanmıştır.
Kamusal alanlarının çıkarları doğrultusunda iklim değişikliğinin şehir üzerin-

www.skb.gov.tr

161

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

mevcut elektrikli gezi araçları pazarına
özgün konsept tasarımı ile katma değeri
yüksek bir araç katmak hedeflenmiştir.
-Özgün tasarım çalışması başarı ile tamamlanmış ve tescil edilmiştir.
-Proje takımı kurulmasına yönelik karar
alınmış çağrıya çıkılmış ve yaklaşık (70)
gencin başvurusu sonrası derecelendirmede en çok puanı alan (10) gençten oluşan proje takımı oluşturulmuştur.
-Elektrikli çevre dostu mekanik tasarımı
başarı ile tamamlanmıştır.
-Otonom sürüş yazılımı ve kültürel destinasyon tanıtım modülü ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir.
-Prototip aracın sergilenmesi ve sergi
neticesinde elde edilecek geri bildirimlere
istinaden iyileştirmeler yapılması hedeflenmişti. Bu hedef doğrultusunda fuara
katılım sağlanarak geri bildirimler alınmış
olup iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

deki etkisini azaltmaya yönelik “Baykoca
Elektrikli Gezi Aracı” tasarlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje kapsamında işbirliği yapılan paydaşlar bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Ardından prototip araç üretimi için Oluşturulan takım ile yaklaşık (10) aydır devam
eden çalışmalar neticesinde “Baykoca
Prototip GA”nın üretimi gerçekleştirilmiştir.
Projenin hayata geçirilme sürecinde,
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
-Yerel yönetimlerin “Yenilenebilir enerji”
ile ilgili çalışmalarında itici güç olmuştur.
-Kurumlar sorumluluk alanlarında bulunan park, mesire yeri, kültürel destinasyon lokasyonlarında “Elektrikli araç”
teknolojilerini yaygın kullanmaktadır. Genellikle Çin’den ihraç edilen bu araçların ihraç durumunu ortadan kaldırması
planlanmaktadır.
-Dizel, benzinli ve LPG’li araçların egzoz emisyon salınımının hava kalitesinde
oluşturduğu olumsuz durumu iyileştirici
etkiye sahiptir.
-Hava kalitesinin düşük olması neticesinde ortaya çıkan olumsuz çıktılarının(Kanser vb. hastalıklar) azaltılması planlanmaktadır.
-Aracın tanıtım fonksiyonları(Bilgilendirme panelleri) sayesinde araçta seyahat
eden kişilere yönelik sağlıklı yaşam bilgilendirmelerinin yapılması sağlanmaktadır.
-Yazılımsal altyapısı sayesinde yolculuk
haritası kapsamında seyahat anında doğal yaşam unsurlarına hassasiyet (Kedi,
köpek, kaplumbağa vb.) göstermektedir.
-Güneş panelleri ile sağladığı enerjinin kişisel malzemelerde de (Cep telefonu vb.)
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kullanılması
yenilenebilir
enerjiye olumlu bakış açısını geliştirecektir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
İdaremiz
2020-2024
Stratejik Planı kapsamında “Sağlıklı Yaşam” odaklı
birçok planlamaya yer verdik. Bu planlamaların odak
noktası iki amaç aşağıda
yer aldığı gibidir:
A9. Turizm çalışmaları
odaklı kültürel ve sanatsal
gelişimin sağlanması
A5. Ekolojik denge unsurlarının ıslah ve gelişiminin
sağlanması.
Yukarıda yer alan amaçlar
doğrultusunda planlanan
ve yerel yönetimler düzeyinde ilk olan “Elektrikli
Gezi Aracı” projemiz yenilenebilir enerji kaynakları
temelinde sağlıklı yaşamı
destekleyen güçlü bir yol
haritasına sahiptir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje kapsamında İdaremizin öz kaynakları kullanılmıştır. Baykoca Elektrikli Gezi Aracı projesi için
planlanan toplam bütçe
tutarı 111.190,00 ₺’ dir.

Proje kapsamında,
ülkemizin yerli ve
milli teknoloji
hamlesi hedeflerine
katkı sunmak
amacıyla 1397
Belediye arasında
(İlk) olarak İdaremiz
tarafından %100
yerli ve milli elektrikli
araç üretimi
hedeflenmiştir.
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SAĞLIKLI ÇEVRE
Tehlikesiz Endüstriyel Sanayi Atıkları Getirme Merkezi
164
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PROJENİN AMACI:
Şehrimiz İnegöl Güney Marmara’nın nüfus bakımından ikinci büyük kenti olmakla beraber Ayrıca Sanayi İstatistikleriyle
Bursa’nın en yoğun ve en büyük sanayi
merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Sanayi ve özellikle Mobilya sektörünün bu denli gelişmesi sanayi kaynaklı
üretimden arta kalan sanayi atıklarının
bertarafı noktasında bazı sorunlar ortaya
çıkarmaktadır.
Endüstriyel atıkların bertarafı noktasında
sanayi esnafı sorunlar yaşamakta olup,
atıklarını bertaraf ettirecek yeterli sayıda
çevre firması bulamamaktadır. İşletmeler
firma yetersizliğinden dolayı lisansı bulunmayan nakliyeciler yoluyla atıklarını bertaraf etme yoluna gitmektedirler. İyi niyetli
olmayan bu taşımacılar ise atıklarını boş
arsalara, dere kenarlarına vb. yerlere dökerek çevre kirliliği oluşturmaktadır. Hem
belediyemiz hem de çevre ve şehircilik il
müdürlüğü ekiplerince bu tarz atıkları gelişigüzel olarak döken hem işletme hem de
bu işi yapan nakliyecilere cezai işlem uygulansa da sorunun çözümü tam olarak
sağlanamamıştır.
Belediyemizin sanayinin merkezine kurduğu bu tesisle birlikte hem esnafların atıklarını bertaraf etmesi için daha kolay bir yol
olmuş olacak hem de kaçak döküm yapan
nakliyeciler sistem dışında kalmış oldu.
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İlgili proje kapsamında sanayiden çıkan
endüstriyel tehlikesiz atıkların bertarafı
ile ilgili kurulan tesis ile birlikte sanayide
gelişigüzel olarak boş arsalara, dere kenarlarına atılan ve kış aylarında yakılarak
hava kirliliğine sebep olan kumaş, kırpıntı,
ağaç atıkları, sünger gibi atıkların kurulan
bu tesis ile bertarafını sağlayıp hem çevre kirliliği hem de hava kirliliğinin önüne
geçilmesi amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje İnegöl Belediyesi öz kaynakları tarafından finanse edilmiş olup Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilmiştir.
PROJE SÜRECİ:
İlgili projeyle alakalı ilk çalışmalar 2016
yılında başlamıştır. Şehrimizde bulunan
irili ufaklı yaklaşık 4000 firmaya posta
yoluyla bilgilendirme metinleri gönderilmiş ve endüstriyel atıklarını nasıl bertaraf
edecekleri konusunda bilgi paylaşılmıştır.
Sonraki dönemlerde yine 2018 yılında
benzer bir bilgi metni gönderildikten sonra 15 kişilik Çevre Mühendisilerinden oluşan bir ekip ile tüm sanayi firmaları tek
tek gezilerek saha çalışması yapılmış ve
yaklaşık olarak 4000 firmaya ulaşılarak
üretimden çıkan sanayi atıklarının yakılmaması, gelişigüzel olarak dere kenarla-
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düstriyel atıklarının yönetimi noktasında
Belediyemiz çalışmalarına başlamış oldu.
Proje ile birlikte kurulan tesisimizden
önce şehrimizde bulunan ufak sanayi işletmecileri, ürün üretim aşamasında oluşan atıklarının bertarafı konusunda çeşitli
resmi prosedürlere, az miktarda atık için
yüksek nakliye bedellerine maruz kalmaktaydı. Bu durumun ortadan kaldırılması
için Belediyemiz Transfer İstasyonu karşısında yapımı tamamlanan Tehlikesiz Atık
Toplama ve Ayırma Lisansı’na sahip tesis
içerisinde sanayi işletmelerimizin tehlikesiz atıkları (kumaş, sünger, kırpıntı vb.)
atığın cinsine göre mevzuata uygun şekilde bertarafı sağlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Sahanın açılmasıyla birlikte tesise 2 ayda
481 Ton tehlikesiz endüstriyel atık kabul
edilip ilgili mevzuatlara uygun şekilde
bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Bu proje
öncesinde ise bu atıkların neredeyse tamamına yakını evsel çöp konteynerlerinin
yanına veya boş arsalara, dere kenarlarına gelişigüzel şekilde atılıyordu. Bu proje ile birlikte sanayide bulunan irili ufaklı
4000 firmanın uygun şartlarda atıklarını
bertaraf ettirilmesi sağlanıp kaçak olarak atık dökülmesinin önüne geçilmiştir.
Sanayide bulunan atık sorununa direk
olarak çözüm niteliğinde olan bu proje
ile birlikte atıkların gelişigüzel şekilde doğaya atılmadan, yakılarak hava kirliliğine
neden olmadan bertaraf edilmesini sağlanmaktadır.
Hava kirliliği açısından şehrimiz kritik partikül madde ve SO2, NOX değerlerine
sahip. Sanayiden üretimden çıkan atıkrına veya boş arsalara atılmaması ve ilgili lar ya gelişigüzel şekilde atılmakta ya
mevzuatlara uygun şekilde lisanslı geri da çoğunlukla kış aylarında olmak üzere
dönüşüm firmaları yoluyla bertaraf edil- yakılarak bertaraf edilme yoluna gidilip
mesi noktasında bilgilendirme ve seminer hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu teçalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu sisle birlikte atıklar uygun şekilde bertasüreçler şehrimizde yeterli sayıda lisanslı raf edilmekte olup, bu atıkların çevreye
çevre firmasının bulunmadığı, sanayi es- vereceği zarar minimum düzeye indirilnafının atıkların bertarafı noktasında ya- mektedir. Sanayide bulunan lisanslı çevşadığı sorunlar tespit edilmiş olup Beledi- re firması eksikliğinden ötürü de projenin
yemiz tarafından lisanslı bir çevre firması hedef grubu sanayide bulunan işletmeler
kurulmuş ve kurulan bu firmaya lisans olarak belirlenmiştir. 2016 yılından itibaalınarak sanayi içerisindeki tehlikesiz en- ren etkin şekilde sanayideki üretimden
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çıkan endüstriyel atıklarla
alakalı esnafları bilinçlendirme çalışmaları yapılmış
ve atıkların yakılmayıp uygun yollarla bertaraf edilmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları da ayrıca
devam etmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Projemiz atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanıp
bertaraf edilmesine yönelik olduğundan doğrudan
sıfır atık ve sıfır atık yönetim sistemi ile bağlantılıdır. Sanayimizde bulunan
atık sorununa direk olarak
çözüm niteliğinde olan bu
proje ile birlikte atıkların
gelişigüzel şekilde doğaya
atılmadan, yakılarak hava
kirliliğine neden olmadan
bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

SAĞLIKLI GELİŞİM
P L A N I / S T R AT E J İ K
PLANDAKİ YERİ:
İlgili proje olan Tehlikesiz
Endüstriyel Sanayi Atıkları
Getirme Merkezi, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik
Planında da yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
İlgili
projenin
maliyeti
200.000 TL olup tamamı
Belediyemiz kaynakları ile
gerçekleştirilmiştir.
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Proje kapsamında
sanayiden çıkan
endüstriyel
tehlikesiz atıkların
bertarafı ile ilgili
kurulan tesis ile
birlikte sanayide
gelişigüzel olarak
boş arsalara, dere
kenarlarına atılan
ve kış aylarında
yakılarak hava
kirliliğine sebep olan
kumaş, kırpıntı, ağaç
atıkları, sünger gibi
atıkların kurulan bu
tesis ile bertarafını
sağlayıp hem çevre
kirliliği hem de hava
kirliliğinin önüne
geçilmesi
amaçlanmıştır.
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MUDANYA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Tarihi ve Turistik Yerleri Tanıtan Kutu Oyunu
168
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PROJENİN AMACI:
Covid-19 sürecinde tedbirlerin en önemlisi de elbette ki evde kalmaktı.
Projenin öncelikli amacı
evde kaldığımız dönemlerde anne ve babaların
çocuklarıyla birlikte vaktini
güzel bir etkinlik ve oyunla
değerlendirmesine katkıda
bulunmak. Mudanya’nın
tarihi ve turistik değerlerini
eğlenceli bir oyunla tanıtmak.
PROJE ORTAKLARI:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Birimi
PROJE SÜRECİ:
Belediyemizin Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan kutu
oyunu, pandemi sürecinde
evlerinde karantinada bulunan ailelere dağıtılmıştır.
ELDE EDİLEN
SONUÇLAR ve SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ:
Son zamanlarda tüm ülkenin hatta dünyanın ortak gündemi Koronavirüs.
Ülkemizde de ortaya çıkan
virüsle beraber insanlar
çeşitli tedbirler alarak hem
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kendilerini hem de sevdiklerini korumaya çalıştı. Ne
kadar az insanla temas
edersek ve kalabalık ortamlardan uzak durursak
hem kendi sağlığımız hem
de toplum sağlığı için o kadar iyiydi. Projemiz evde
vaktini keyifli bir etkinlikle
değerlendirmek isteyenler için önemliydi. Aynı zamanda kentimizin önemli
tarihi, kültürel ve turistik
değerlerini ilçemizde yaşayanlara oyunla anlatmış
olduk.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI
/STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Çevre ve Halk Sağlığı
PROJE BÜTÇESİ
ve FİNANSMANI:
Sadece Mudanya Belediyesi tarafından karşılanmakta ve haricen bir mali
bir yardım alınmamaktır.
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Kentimizin önemli
tarihi, kültürel ve
turistik değerlerini
ilçemizde
yaşayanlara oyunla
anlatmış olduk.
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SAĞLIKLI
ÇEVRE
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BİLECİK BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE

Sağlıklı Kent İçin Geri Dönüşüm Malzemelerinden

Bisiklet Park Yeri Üniteleri
172
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PROJENİN AMACI:
Bilecik Belediyesi olarak sağlıklı yaşam,
şehir planlaması, yeşil çevre ve sosyal
sorumluluk projelerine her zaman önem
vermektedir. Bu doğrultuda atıl halde
bulunan geri dönüşüme ayrılmış malzemelerin yeniden değerlendirilerek bisiklet
park yeri ünitesi ihtiyacını karşılayabilmek
için çalışmalar başlatıldı. Projemiz bisiklet patklar yelerlerini yaygınlaştırarak
bisiklet kullanımının günlük okul hayatının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. ”Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” uygulamalarımız bu
kapsamda yaygınlaşarak, bisiklete binen
çocukların ve gençlerin oranının artması
hedeflenmektedir. Bisiklet; gürültü yapmaması, çevre dostu olması ve neden
olmaz, az yer kaplaması gibi özellikleri
sayesinde ön plana çıkarılarak bisikletin
sağlıklı şehir planlarının ayrılmaz bir parçası olması planlanmıştır.
Projemizle şehir merkezimizin 29 farklı
noktasına bisiklet park yeri üniteleri konumlandırıldı. Mahalleler, resmi kurum
bahçeleri, okullar, sosyal alanlar, katlı
otoparklar, otogar, kapalı pazar yeri gibi
birçok noktayı, bisiklet park yeri ünitesi ile buluşturan Bilecik Belediyesi, enerji
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yönetim sisteminin verimliliğini, sürdürülebilir ulaşımı artırmayı ve sıfır emisyonlu
ulaşımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladı. Genel olarak, şehir içinde
bireylerin etkin bisiklet kullanımını artırmak, karbon salınımını azaltarak çevreyi
korumak, gürültü kirliliğini en az seviyeye
indirmek, bisikletin sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki rolünü etkinleştirmeye
çalışmak ve geri dönüşüme ayrılmış malzemelerden kullanılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.
A noktasından yola çıkan bisiklet sürücüsünün B noktasında kendisine uygun
alanları tespit edip, bisikletin parçalarına
zarar vermeyerek bisikletlerin devrilmesini önleyici şekilde güvenli park ergonomisi
ve kendini belli eden renk ve tabelası ile
birlikte düşünülerek özel olarak tasarlanıp kullanıma sunulmuştur.
Bu doğrultuda Bisiklet park yeri üniteleri
şehrin geniş alanında monte ederek, bisiklet kullanımının artırılması bu anlamda
farkındalığı sağlamak adına projemiz uygulandı.
Park yerlerinde veya trafik sıkışıklıklarında diğer yol kullanıcılarının maruz kaldığı
stresi önlemekle beraber, Bisiklet kullanımını artırarak, şehir içinde fazla motor-
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lu taşıt kullanımını azaltıp, acil durum müdahale ekiplerinin olay yerine daha kısa
sürede gitmesi ve ilgili sağlık kuruluşlarına
zaman kaybetmeden geri dönebilmeleri
amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Bilecik Kent Konseyi Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği
PROJE SÜRECİ:
Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği ve
okullardan gelen Bisiklet park yeri ünitesi talebi üzerine Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi tarafından koordine edilip, Kent
Konseyi işbirliğinde değerlendirme yapıldıktan sonra yönetmeliğe uygun olarak
proje uygulanmıştır. Projemiz kapsamında yerleştirilen park yeri üniteleri atölyemizde bulunan önceki amacında kullanım
süresi sona ermiş malzemeleri yeniden
değerlendirilmesiyle elde edilmiştir.
Daha önce kullanılmış ve yeni malzemeler, atölye amirliğimizce temizlendi, uygun ebatlara getirildi, kaynak işlemleri
yapıldı, astar ve 3 kat boya işlemi yapıldı,
kurumsal logolu bisiklet park yeri ünitesi tabelaları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tasarlanarak
ünitelere eklendi. Park yeri üniteleri tespit edilen noktalara montajı yapılıp kullanıma sunuldu. Projemiz Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından
yerel haber kuruluşlarına iletilerek kamuoyu bilgilendirmesi ve sosyal medya paylaşımları yapıldı.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Projemiz özellikle okul çağında olan çocukların bisikletli, hareketli ulaşıma alışkanlık kazanması, diğer kurum ve sosyal
alanlarda vatandaşın bisikletli ulaşıma
alıştırılması ile karbon ayak izini azaltması, kurum önlerindeki/ bahçelerindeki otomobil sayısının azaltılması, obezite
ile mücadelede daha etkin olunması gibi
farklı alanlarda sağlık üzerinde doğrudan
veya dolaylı sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca
şehir içi motorlu taşıt yoğunluğunun azaltılmasıyla şehir merkezi havasının daha
temiz olması sağlanarak toplum sağlığı174
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nın korunması elde edilen me ve montaj işlemleri Fen 28. Katlı Otopark (2 Kat’ta)
sonuçlarımızdandır.
İşleri Müdürlüğü Atölye
Amirliğimiz, kurumsal loPROJENİN SAĞLIKLI
golu bisiklet park yeri üniŞEHİR PROJESİNE
tesi tabelaları, Basın Yayın
UYGUNLUĞU:
ve Halkla İlişkiler Müdürlüİklim değişikliği ile müca- ğü tarafından karşılanmışdele, karbon salınımının tır.
azaltılması, obezite ile mücadele, hareketli yaşamın
Şehrimizde Bisiklet Park
desteklenmesi, sürdürüle- Yeri Ünitelerinin bulundubilir ulaşımı artırılması ve ğu alanlar;
trafik kazalarının azaltıl- 1. Osmangazi Ortaokulu,
ması açısından Sağlıklı Şe- 2. Şehit Kaymakam M. Fahirler Projesine uygundur.
tih Safitürk Ortaokulu,
3. Dursun Fakıh Ortaokulu,
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/ 4. Murat Hüdavendigar
STRATEJİK PLANDAKİ Ortaokulu,
YERİ:
5. Pelitözü Ortaokulu,
Çevresel Kalkınma Yöne- 6. Toki Ortaokulu,
tim Faaliyetleri; Şehrin ilgili 7. Edebali Ortaokulu,
diğer paydaşları ile birlik- 8. Mehmet Akif Ersoy Orte, İklim Değişikliği Eylem taokulu,
Planı’na ilişkin çalışmaların 9. Ertuğrulgazi Lisesi,
planlanması ve yapılma- 10. Yavuz Selim Mesleki ve
sı, Sağlıklı Yaşam, sağlıklı Teknik Lisesi,
yaşlanma ve spor ile ilgili 11. İl Halk Kütüphanesi,
eğitim ve uygulama pro- 12. Belediye Binası Bahçesi,
jelerinin koordine edilme- 13. Şeyh Edebali Kültür ve
Park yerlerinde veya
si, Küresel İklim değişikliği, Kongre Merkezi Önü,
trafik sıkışıklıklarında
yenilenebilir enerji kaynak- 14. Bilecik Belediyesi Bien
diğer yol
ları, enerji verimliliği, su Seramik Bilgi Evi,
kullanıcılarının
tasarrufu, karbon ayak izi 15. Yaşayan Şehir Müzesi,
maruz kaldığı
farkındalığı hakkında eği- 16. Çevre ve Şehircilik İl
stresi önlemekle
timlerin koordine edilmesi, Müdürlüğü,
beraber, Bisiklet
iklim değişikliği ile müca- 17. Sağlık İl Müdürlüğü,
kullanımını artırarak,
dele çalışmalarının teknik 18. Gençlik ve Spor İl Müşehir içinde fazla
olarak başlatılarak, iklim dürlüğü&Atatürk
Kapalı
motorlu taşıt
değişikliği eylem planının Spor Salonu,
kullanımını azaltıp,
hazırlanması, Sıfır Atık Yö- 19. Kapalı Pazar Alanı,
acil durum
netmeliği’nde
belirtilen 20. İlçe Otogarı,
müdahale
usul ve esaslara uyulması. 21. Muhsin Yazıcıoğlu Spor
ekiplerinin olay
ve Yaşam Alanı,
yerine daha kısa
PROJE BÜTÇESİ
22. Şehitler Parkı,
sürede gitmesi ve
VE FİNANSMANI:
23. Adliye Bahçesi,
ilgili sağlık
Kullanılan malzemelerin 24 Çocuk Evleri Sitesi Mükuruluşlarına
yarısı geri dönüşüme ay- dürlüğü,
zaman
rılmış demir malzemeden, 25. Atatürk/Şehir Ormanı
kaybetmeden
geri kalan malzemeler Giriş Kapısı,
geri dönebilmeleri
Atölye Amirliği stokunda 26. Kent Konseyi Kapısı,
amaçlanmıştır.
bulunan malzemelerden 27. İsmetpaşa Mh. Koza
sağlanmıştır. Renklendir- Sokak,
www.skb.gov.tr
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BURDUR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI ÇEVRE
Entegre Katı Atık ve Enerji Üretim Tesisi
176
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PROJENİN AMACI:
Kentin çevre ve buna bağlı olarak kent
sağlığı ile ilgili sorunları özellikle belediyelerin başlıca konuları arasında yer almaktadır. Bunun nedeni nüfus artışına paralel
olarak tüketim alışkanlıklarının değişmesi
ile birlikte kişi başına üretilen atık miktarının da artması ile atık karakteristiğinin
hızla değişmesidir. Belediyemizin katı atıklardan kaynaklanan problemleri de 2017
yılı öncesinde çevre sorunlarının başında
gelmekteydi. Geçmiş yıllarda Burdur İli ve
İlçe Belediyelerinde katı atık yönetim planı
bulunmamakta idi. Belediyelerin atık kamyonlarıyla toplanan katı atıklar düzensiz
depolama alanlarında bertaraf edilmekteydiler. Bilindiği üzere katı atıkları vahşi
depolanması halinde insan ve çevre sağlığını bozacak önemli problemlere sebep
olduğu aşikârdır. Böylece Belediye olarak
önceliğimizi insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu atıkların bir yönetim sistemine dâhilinde bertarafının sağlanması
gerektiğine karar verilmiştir.
Bu sebeple, bu artışların devam edeceği öngörülerek ve eski katı atık depolama
sahalarının (vahşi depolama alanlarının)
sağlıksız olması nedeniyle, katı atıkların
sağlıklı ve en ekonomik şekilde uzaklaştırılması, ekonomik gelir sağlanması amaçlanarak 2017 yılında “Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi” projemiz hayata geçirilmiştir.
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PROJE ORTAKLARI:
Proje ile ilgili gerekli atık yönetim planları
oluşturulmuş, saha çalışmaları yapılmış
ve Burdur Belediyeler Birliği kurulmuştur. Katı Atık Birliği Burdur İlinde bulunan
Merkez İlçe dâhil 13 ilçe belediyesinden
oluşmaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca katı
atık bertarafı için Türkiye genelinde Belediyeler Arası Bölgesel Yönetim Birliklerinin oluşturulması, ekonomik olarak sürdürebilir kapasitede Bölgesel Atık İşleme
ve Bertaraf Tesisi Projeleri geliştirilmesi
ve projelerin bir plan dâhilinde uygulanmasına karar verilmiştir.
Burdur Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi,
Birlik üyesi belediyelerden oluşan evsel
katı atıkların Ulusal ve AB katı atık mevzuatına uyumlu olarak ayrı toplanması,
taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, düzenli depolanması, sızıntı sularının ve depo gazlarının bertarafı bileşenlerini kapsayan bütünleşik bir yönetim
sistemidir.
Burdur İli Katı Atık Yönetim Planı oluşturulurken dikkate alınan en önemli unsur
planın, AB ve Ulusal atık mevzuatının gerekliliklerini karşılayabilmesidir. Bir diğer
unsur, Türkiye’nin Ulusal Atık Yönetim
Stratejisi üzerine yakın geçmişte yapılmış
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projeler ile bölgesel planın uyum içerisinde olmasıdır. Dolayısıyla Burdur İli Katı
Atık Yönetim Planı hem Avrupa standartlarını, hem de Ulusal standartları ve stratejileri karşılayacak düzeydedir.
İlerleyen yıllarda Proje ile ilgili gerekli atık
yönetim planları oluşturulmuş, saha çalışmaları yapılmış, Belediyeler Birliği kurulmuştur. Ancak yapılması planlanan
düzenli depolama sahası, enerji üretim
tesisi, vahşi atık depolama alanının rehabilitasyonu, aktarma istasyonlarının
kurulması ve enerji üretim tesisinin kurulması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalesi Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir. İhale sonucunda saha
29 Yıllığına, %29 Enerji Üretim Pay Oranı
İle Atlas İnşaat Firmasına teslim edilmiştir. Yer tesliminin ardından inşaat yapımı başlamıştır. Burdur’un tüm ilçelerini
kapsayan proje 3 adet katı atık transfer
merkezi kurularak, kentteki tüm katı atıklar depolama ve enerji tesisine getirilmesi
hedeflenmiştir.
Projemiz; atık toplama merkezleri, me178

kanik ayrıştırma tesisi, düzenli depolama
tesisi, aktarma istasyonlarının kurulması,
sızıntı suyu yönetimi, depo gazı (landfillgas) toplama ve enerji üretim tesisi, vahşi
atık depolama sahasının rehabilitasyonu, fermantasyon üniteleri ile ileride kurulması planlanan tıbbi atık sterilizasyon
tesisi bileşenlerinden oluşmaktadır. Türkiye geneline bakıldığında çoğu il ve ilçe
belediyeleri atık yönetim planlarını hazırlamışlardır. İhalemize çıkılmadan önce
birçok belediyenin yönetim planları ve
işletme diyagramları incelenmiştir. Uygulama kısmında birçok belediyenin tesisler
konusunda farklı uygulamalara gittiği görülmüştür. Ancak projemizde diğer belediyelerden daha gelişmiş entegre ve kar
elde edilmesi hedeflenen bir sistem oluşturulmak istenmiştir. Günlük atık miktarı
250 ton olan tesisimiz için Burdur İlinde oluşan atıkların en uygun teknoloji ile
bertaraf edilmesinin çevre ve halk sağlığı
bakımından yadsınamaz öneme sahip olduğu bilinciyle stratejik bir yol haritası çizilmiştir ve yukarıdaki saymış olduğumuz
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ünitelere ek olarak şuan Türkiye’de bulunan mevcutlarından çok daha büyük ve
ileri teknoloji ile hazırlanmış Mekanik Ayrıştırma Tesisi kurulmuştur. 2017’den itibaren devam eden projemiz, geliştirilerek
devam ettirilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Düzenli depolama; evsel, ticari ve bazı
endüstriyel katı atıkların (Buna arıtma
çamurları da dâhil) uygun bir arazide
kontrollü, düzenli ve sağlık şartları uygun
bir şekilde depolanması aktivitesidir. Düzenli depolama tesislerinin canlı yaşamına etkileri direkt ve dolaylı olarak olumlu
şekildedir.
Katı atık düzenli depolama sahalarında
depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen
anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz
(anaerobik) çürümesi sonucu oluşan gaza
depo gazı (LFG) denir. Gazın oluşumu
katı atık içerisindeki organik atık miktarı
ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında
içeriğinde bulunan metan, karbondioksit
gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera
gazı etkisine sahiptir. Tesisten çıkan metan gazı Vahşi depolamadan vazgeçilerek
hem toprak kirliliği hem de sera gazı etkisi
azaltılmaktadır.
Proje kapsamında kurulmuş olan Mekanik Ayırma Tesisinin kapasitesi hedef yıl
olan 2046 yılındaki nüfusa göre oluşacak toplam atık üretim miktarı dikkate
alınarak 715 ton/gün olarak belirlenmiştir. Elle ayırma yapılmadan tam otomatik sistemdir. Bu da İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında çalışan sağlığının korunması
ve mesleki hastalıkların önlenebilmesi hedeflenmiştir.
2017 yılında Burdur İlinde 205 bin adet
büyükbaş 445 bin adet küçükbaş hayvan
bulunmakta idi. Bilindiği üzere bir adet
büyükbaş hayvanın doğaya bıraktığı yaş
gübre 3.6 ton/yıl’dır. Bu sayı küçükbaşta
0.7 ton/yıl, kümes hayvanında ise 0.022
ton/yıl’dır. Yani 2017 yılına bakıldığında senelik Burdur’da oluşan yaş hayvan
gübresi miktarı 1,049.500 ton/yıl olarak
hesaplanmıştır. Bu oran Türkiye geneline
www.skb.gov.tr
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bakıldığında nüfusa göre oldukça fazladır. Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu
ilimizde gübre olarak çiftçinin kullanmadığı gübrelerin toplanması ve ya kullanmak
isteyenlerin bu gübreleri fermantasyondan geçirdikten sonra sıvı olarak tesisten
almalarına imkan sağlanmıştır. Tesiste
bulunan 4 adet kapalı reaktörlerde (yalnızca hayvan gübrelerinden anaerobik
şartlarda metan eldesi ve metanın doğaya salınmadan doğrudan enerji elde edilmesi amaçlı kurulmuştur) depolanarak
fermantasyonu sağlanan bu gübrelerden çıkan gazdan enerji elde edilmekte,
üstelik toprak ve mahsul için daha faydalı
hale getirilmiş sıvı organik gübre üretimi
yapılmaktadır
Ayrıca Entegre Katı Atık Tesisi bünyesinde
bulunan, Burdur İl genelindeki hastane,
sağlık ocakları ve özel muayenehanelerde
oluşan tehlikeli atık sınıfındaki tıbbi atıkları
sterilizasyonunu ve devamında bertarafını yapma amaçlı 750 kg/saat kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
2020 yılında hizmete açılmıştır. Önceki
dönemlerde şehir dışında bir tesisle anlaşmalı olunduğu için atıkların bekleme ve
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steril süresi uzuyor ve bertarafı gecikiyordu. Tesisin Burdur ilinde açılması ile birlikte atık üreticilerinde birikmeden atıklar
alınmakta ve aynı gün içerisinde bertarafı
gerçeleşmektedir
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Yerel seviyede halk sağlığı için güçlü bir
lobi oluşturmayı hedefleyen Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı kentler
Birliği, 75 üye belediyesiyle “Herkes için
Sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için çabalamaktadır. Oluşan atıkların İl dışına gitmeden düzenli
bir şekilde depolama, enerji elde etme,
mekanik ayrıştırmadan geçirilme ve tehlikeli olanlarının steril edilmesi ile Entegre Atık Projemiz rehberde sağlıklı şehir
özellikleri olarak belirtilmiş olan “Bugün
dengeli olan ve uzun vadede korunabilecek doğal çevre-ekolojik sistem”, “Kentte
yaşayan tüm bireylerin gıda, su, barınma, çevre sorunları, gelir, güvenlik, iş vb.
temel gereksinimlerini karşılamak”, “Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun
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halk sağlığı ve sağlık bakım
hizmeti”, “Yüksek sağlık düzeyi (Yüksek pozitif sağlık
ve düşük hastalık düzeyi)”,
“Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini
benimsemesi, çekici bulması ve doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin
ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı, birleştirici, niteliklerin desteklenmesi için
kent estetiğinin öneminin
vurgulanması” maddeleri
ile doğrudan ilgilidir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
2020-2024 Stratejik Planımızda, 3. Önceliğimiz
olarak yer alan; “Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak daha
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması
yoluyla yaşam kalitesini en
üst düzeye taşımak” önceliğinin hedefi olan “Halk
sağlığı alanında kaliteli,
gelişmiş ve sürdürülebilir
projeleri hayata geçirmek”
başlığı altında projemizin
temel kavramları yer almaktadır.

tay borular yerleştirilmiş,
gaz alımına başlanmış,
üstü örtülmüş ve 20.000
kök lavanta fidesi dikimi
yapılarak rehabilitasyonuna gerçekleştirilmiştir. Düzenli depolama da lotların
eksikleri tamamlanmış ve
düzenli depolamaya geçilmiştir. Ayrıca fermantasyon ünitesi için 4 adet
reaktör yapılmış, idari bina
ve peyzaj yol çalışmaları
tamamlanmış ve mekanik ayrıştırma ekipmanları kurulmuştur. 31 Ekim
2018 tarihi itibari ile enerji
üretimi için test alışlarına başlanmış, 01.01.2019
tarihinden itibaren enerji
üretimine geçilmiştir (1.5
MW kapasiteli). 2020 yılında 750 kg/saat kapasiteli
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi faaliyete geçmiştir.
Ayrıca proje kapsamında ihalesine çıkılan 3 adet
transfer
istasyonundan
kurulması planlanan sahaların yer teslimi yapılmıştır.
Bunlardan 1 tanesinin atık
aktarımı başlamıştır.

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projemizin toplam bütçesi 8.000.000 Euro olarak
başlamış ve bütçenin tamamı Atlas Atık Yönetimi
Ltd. Şti tarafından karşılanmıştır. Projenin devam
eden çalışmalarına yönelik
oluşacak bütçeler yine Atlas Atık Yönetimi Ltd. Şti.
tarafından karşılanacaktır.
Mevcut durumda vahşi
atık depolama alanına yawww.skb.gov.tr
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İhale sonucunda
saha 29 Yıllığına,
%29 Enerji Üretim
Pay Oranı İle Atlas
İnşaat Firmasına
teslim edilmiştir.
Yer tesliminin
ardından inşaat
yapımı başlamıştır.
Burdur’un tüm
ilçelerini kapsayan
proje 3 adet katı
atık transfer
merkezi kurularak,
kentteki tüm katı
atıklar depolama ve
enerji tesisine
getirilmesi
hedeflenmiştir.
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İZMİR'DE BİSİKLET ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE
BİSİKLETLİ ULAŞIMIN TEŞVİK EDİLMESİ
KATEGORİ: SAĞLIKLI YAŞAM

PROJENİN
AMACI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İzmir’de Bisiklet Altyapısının
Geliştirilmesi ve Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi” projesinin amacı; ; kentlileri özel araç
kullanımından, bisikletli ulaşıma yönlendirecek ve çok daha aktif bir yaşam sürmelerini
sağlayacak teşvik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek ve sürdürmek olarak
belirlenmiştir.

BİSİM İstasyon sayısı =

3 Haziran 2020 Dünya Bisiklet Günün
görme engellilerin kullanımına yönelik
120 Tandem (İki kişilik) bisiklet
bisikleti tüm kentlilerimizin hizmetine
sunulmuştur.

2020 yılı Temmuz ayında 1000
bisiklet park yeri uygulamasına
başlanmış ve 1 yıldan az bir süre
içerisinde 98 noktada 899 adet
bisiklet park yeri uygulanmıştır.

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren
bisiklet kullanıcılarının körfez içi vapur
seferlerinden sembolik bir ücret (0.05
TL) karşılığında faydalanması
sağlanmıştır.

Aralık 2020'de 35 adet bisiklet tamir
istasyonu, 50 adet bisiklet pompası
ve sinyalize kavşaklarda güvenli
geçişi sağlamak üzere 400 adet
bisiklet el-ayak destek ünitesi
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

BİSİM İstasyon sayısı =

19 Mayıs 2021 tarihinde 120 çocuk
bisikleti BİSİM Paylaşımlı Bisiklet
Sistemine entegre edilmiş ve tüm
kentlilerimizin hizmetine sunulmuştur.

BİSİM İstasyon sayısı =

Ticari aktivitenin ve insan
yoğunluğunun yüksek olduğu
noktalarda elektronik
bisiklet park kabinleri
uygulanması ve...

...mevcut bisiklet park yerlerinin
üzerlerinin yağmur ve güneşin
zararlı etkilerinden koruyacak
biçimde üst örtü ile kapatılması
uygulamalarının 2021 yılı sonuna
kadar tamamlanması
planlanmaktadır.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM

İzmir’de Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi ve
Bisikletli Ulaşımın Teşvik edilmesi
184
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PROJENİN AMACI:
2050’de nüfusunun %68’inin kentlerde yaşayacak olan dünyanın en önemli sorunlarından
biri sürdürülebilir kentleşmedir. Sürdürülebilir
kentleşme kentte sosyal adalet dengesinin
sağlanması, toplumsal refahın arttırılması,
çevre duyarlılığı oluşturulması, doğal, kültürel
ve tarihi değerlerin korunması, enerji verimliliğinin arttırılması, katılımcı bir anlayışla plan
yapılması, kentsel yönetim araçlarının doğru
tespit edilmesi ve herkes için sosyal ve fiziksel
erişilebilirliğin sağlanması sayesinde gerçekleşir. Ancak tüm bunların yanı sıra, bisiklet kullanımı aktif bir yaşamdan giderek uzaklaşan
kentlilerin, ulaşım gereksinimlerini sağlarken,
sağlıklı bir yaşama da adım atmalarını sağlamaktadır.
Bir kentin yaşanabilir ve sağlıklı yaşama elverişli olması; kentliye ve ziyaretçilerine birçok
ulaşım seçeneği sunan bir kent olması demektir. Yayaların, bisikletlilerin ve toplu taşıma
araçlarının, özel otomobil gibi motorlu araç
kullanıcıları kadar önemli olmaları ile doğrudan sağlıklı bir kent yaşamı ile ilişkilidir.
Şehirlerde ulaşım yatırımları hem politika hem
de uygulama ölçeğinde özellikle çevre kirliliği
ve karbon salınımının artması sonucu ortaya
çıkan etkileri minimize edecek daha çevreci
hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı çevre kadar, aktif bir
gündelik hayata sahip olunması sıklıkla vurgulanmalıdır.
Yaşanabilir kentlerde özel araç kullanımı kabul
edilebilir bir seviyede bile olsa; yine de hayat
kalitesinin yükseltilmesi, enerji korunumunun
sağlanması ve herkes için erişilebilirlik kavra-
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mından bahsedilmesi için bu kullanımın minimize edilmesi gerekmektedir. Ancak sağlıklı bir
çevre tek başına sağlıklı bireyler yaratmak için
yeterli değildir. Hava kalitesinin istenilen düzeyde olduğu, otomobil kullanımının yarattığı
stresin minimuma indirgendiği bir kentte, istediğiniz kadar sağlıklı bir çevre yaratsanız dahi,
hareket etmeyen ve gündelik yaşamına hareketi kabul etmeyen bireylerin oluşturduğu bir
toplumla, vatandaşlarımızın sağlığını en üst
düzeyde tutmak mümkün değildir.
Bu nedenle, sürdürülebilir ulaşım politikaları
çerçevesinde çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım vizyonunu, İzmir Ulaşım Ana Planı ve devamında
hazırlanan İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı
politikalarına da yansıtmakta ve toplu ulaşım
sisteminin yanı sıra en aktif ve sağlıklı ulaşım
türleri olan bisiklet ve yaya ulaşımına ulaşım
politikalarının merkezinde yer vermektedir.
Özellikle Pandemi sürecinde toplu ulaşım sisteminden uzaklaşan ve özel araç kullanımına
yönelen kentlileri birçok Avrupa ve dünya örneklerinde görüldüğü üzere bisikletli ulaşıma
yönlendirmek, kentlerin sürdürülebilir ulaşım
politikalarını devam ettirebilmesi noktasında
büyük önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülen “İzmir’de Bisiklet Altyapısını Geliştirme ve Bisikletli Ulaşımın Teşvik
Edilmesi” projesinin amacı; kentlileri özel araç
kullanımından, bisikletli ulaşıma yönlendirecek ve çok daha aktif bir yaşam sürmelerini
sağlayacak teşvik ve uygulama çalışmalarını
gerçekleştirmek ve sürdürmek olarak belirlenmiştir.
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yüksek olduğu noktalarda elektronik bisiklet
park kabinleri uygulanması ve mevcut bisiklet
park yerlerinin üzerlerinin yağmur ve güneşin zararlı etkilerinden koruyacak biçimde üst
örtü ile kapatılması uygulamalarının 2021 yılı
sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.
PROJE SÜRECİ:
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca katı atık
bertarafı için Türkiye genelinde Belediyeler
Arası Bölgesel Yönetim Birliklerinin oluşturulması, ekonomik olarak sürdürebilir kapasitede Bölgesel Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi
Projeleri geliştirilmesi ve projelerin bir plan
dâhilinde uygulanmasına karar verilmiştir.
Burdur Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi, Birlik
üyesi belediyelerden oluşan evsel katı atıkların Ulusal ve AB katı atık mevzuatına uyumlu
olarak ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, düzenli depolanması, sızıntı sularının ve depo gazlarının
bertarafı bileşenlerini kapsayan bütünleşik
bir yönetim sistemidir.
Burdur İli Katı Atık Yönetim Planı oluşturulurken dikkate alınan en önemli unsur planın,
AB ve Ulusal atık mevzuatının gerekliliklerini karşılayabilmesidir. Bir diğer unsur, Türkiye’nin Ulusal Atık Yönetim Stratejisi üzerine yakın geçmişte yapılmış İzmir Büyükşehir
Belediyesi, kent genelinde bisikletli ulaşımın
arttırılması ve merkez dışı ilçelerde de bisikletli ulaşımın teşvik edilebilmesi amacıyla, İzmir Ulaşım Ana Planı ile Bisiklet ve Yaya Eylem Planı kapsamında güvenli bisiklet yolları
oluşturmanın yanı sıra kentlileri bisikletli ulaşıma teşvik etmek, güvenli bisiklet park yerleri
oluşturulması, paylaşımlı bisiklet sisteminin
halkın tüm kesimlerinin erişimine uygun hale
getirilmesi ve bisiklet kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak mikro çözümler üzerine
yoğunlaşmıştır.
Bu çerçevede ilk olarak 2020 yılı Temmuz
ayında 1000 bisiklet park yeri uygulamasına
başlanmış ve yaklaşık 1 yıl içerisinde 98 noktada 899 adet bisiklet park yeri ilçe belediyeleri ve yerel bisiklet kullanıcıları ile gerçekleştirilen fikir alış verişleri ve yerinde inceleme
çalışmaları sonucunda uygulanmıştır. Projenin bu ayağının 2. Adımı olarak kent genelinde ticari aktivitenin ve insan yoğunluğunun
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Kentlileri günlük yolculuklarda deniz ulaşımı
ve bisikletli ulaşıma teşvik ederken, bisikletli ulaşım-toplu taşıma entegrasyonunu da
sağlayabilmek amacıyla 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren bisiklet kullanıcılarının körfez içi
vapur seferlerinden 0.05 TL karşılığında faydalanması sağlanmıştır.
Kentteki bisiklet kullanıcılarının, günlük yolculuklarında daha konforlu ve güvenli bir
sürüş gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 2020 Aralık ayında kent genelinde 35
adet bisiklet tamir istasyonu, 50 adet bisiklet pompası ve sinyalize kavşaklarda güvenli
geçişi sağlamak üzere 400 adet bisiklet el-ayak destek ünitesi ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Yıl sonuna kadar
özellikle merkez dışı ilçelerde 20 bisiklet tamir
istasyonu ve 20 bisiklet pompasının daha
hizmete açılması planlanmaktadır.
Son olarak kentimizdeki paylaşımlı bisiklet sisteminin, tüm kentlilere ulaşabilmesi ve
herkes tarafından kullanılabilmesi için 3 Haziran 2020 tarihinde görme engellilerin kullanımına yönelik 120 Tandem (İki kişilik) bisiklet
ve 19 Mayıs 2021 tarihinde 120 çocuk bisikleti tüm kentlilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Bununla birlikte 1 yıl içerisinde açılan 10 yeni
istasyon ile birlikte toplam 55 istasyona ulaşılmış, Gaziemir, Buca, Güzelbahçe gibi kent
merkezinin göreceli olarak dışında bulunan
ilçelerde hizmete alınan istasyonlar ile daha
çok kentliye bu hizmet sağlanmaya başlanmıştır. Yıl sonuna kadar kent genelindeki istasyon sayısının 60’a çıkarılması planlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
İzmir’de özellikle pandemi sürecinde kentlilerin büyük çoğunluğu toplu taşıma sistemleri yerine özel araç kullanımını tercih etmeye
başlamış ve bu da kent genelinde önemli bir
trafik yoğunluğu ortaya çıkmasının önünü açmıştır. Ortaya çıkan bu 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 güvenli bisiklet
yolu projeleri ile birlikte teşvik ve altyapı uygulamaları da hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bunun en önemli sonuçlarından biri
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olarak bisikletlilerin körfez içi
vapur seferlerinden indirimli
yararlanmaya başlaması ile
birlikte bu seferleri kullanan
bisiklet kullanıcılarında yaklaşık %30’luk bir artış sağlanmıştır. Paylaşımlı bisiklet
sistemi filosunda gerçekleştirilen yenilikler kentte daha
çok bireyin bisiklet ile tanışması ve kentin her bölgesinde bisikletli ve sağlıklı yaşam
kavramlarının özendirilmesi
konusunda önemli gelişmeler sağlamıştır. Özellikle Tandem bisikletler görme engellilerin yanı sıra iki kişi bisiklet
sürmek isteyen kentlilerimiz
tarafından da büyük ilgi görmekte ve kullanım sayılarında önemli artış sağlamaktadır. Çocuk bisikletleri ile küçük
yaştan itibaren bisiklet sevgisinin kentlilere aşılanması ve
daha sağlıklı, motorsuz ulaşımı tercih eden nesiller yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Günümüz kentlerinde yaşanılabilir, çevreci, akıllı, sürdürülebilir, sağlıklı ve aktif
yaşamı destekleyen kentler
oluşturulması politikaları ile
kent planlama yaklaşımları,
özellikle metropolitan alanlarda ve büyükşehir belediyelerinde ulaşım planlaması
çalışmalarının odağında yer
alması gerekmektedir.

Bu perspektif ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle bisikletli ulaşımın doğru ve tüm
altyapı yatırımları ile desteklenerek geliştirilmesi için
çalışmaktadır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken de temel
vizyonu, evrensel eksenden
gelen yaklaşımlar ile çevreci
ve sürdürülebilir bir ulaşım
ağı kurmayı hedeflerken, yerelde, İzmir kentinin ana vurgusu, sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek üzerinedir.
İzmir’de Bisiklet Altyapısının
Geliştirilmesi ve Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi projesi
bu bağlamda sağlıklı bir kent
yaratma vizyonuna önemli
katkı sağlamaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
İzmir’de hayata geçirilen altyapı ve teşvik projeleri ulaşım yatırımları, 2015 yılında
hazırlıklarına başlanıp 2018
yılında bitirilen İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) ve
2018 yılında hazırlanan Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı (EPİ 2030)
kapsamında belirlenmekte
olup, söz konusu planlarda
yer alan bisikletli ulaşımın
ulaşım dağılımındaki oranını
%0,5’ten %1,5’e çıkarmak hedefi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

www.skb.gov.tr

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
İzmir’de bisiklet yollarına ilişkin projeler, İzmir Büyükşehir
Belediyesi bütçesinden karşılanmaktadır.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yürütülen “İzmir’de
Bisiklet Altyapısını
Geliştirme ve
Bisikletli Ulaşımın
Teşvik Edilmesi”
projesinin amacı;
kentlileri özel araç
kullanımından,
bisikletli ulaşıma
yönlendirecek ve çok
daha aktif bir yaşam
sürmelerini
sağlayacak teşvik ve
uygulama
çalışmalarını
gerçekleştirmek ve
sürdürmek olarak
belirlenmiştir.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi
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PROJENİN AMACI:
Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam
Programı Projesi; eğitim, sağlık, spor ve
kültürel programları kapsayan kadınlara
özel çok yönlü gelişim projesidir. Bu proje
ile fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı
bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir
toplum için Kocaeli il sınırları içerisinde yaşayan kadınları –dolayısı ile aileleri- milli
ve manevi değerlerimiz doğrultusunda,
sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile desteklemek
amaçlanmıştır. Kocaeli sınırları içerisinde
yaşayan tüm kadınlara ulaşarak kadın ve
aile odaklı hizmetler sunan kurum/ kuruluşlara öncülük edip rol model olmak için
çalışmalar yürütülmektedir.
Kocaeli yoğun göç alan ve nüfus sirkülasyonunun fazla olduğu heterojen bir
kenttir. Farklı kültürlerin birleşimi ile oluşan
kent yapısında kadınların uyum problemleri daha fazla görülmekte, yaşam becerileri zayıflamaktadır ve neticesinde aile
huzurunu tehdit eden, annelerin yaşam
kalitesini düşüren problemler yaşanmaktadır. Bu durum kadınların sosyal hayata
uyumunu ve aktif katılımını destekleyecek
sosyal çalışmalara ihtiyaç oluşturmuştur.
Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla; Kocaeli
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Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından “Evden Okula Haydi Anneler Spora” sloganı
ile Anne Şehir Projesi, 21 Kasım 2016 tarihinde hayata geçirilmiştir.
Proje kapsamında Kocaeli’nde yaşayan kadınların ikamet ettiği mahalle ve
yaşam alanları dâhilinde yaş sınırı olmaksızın sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara katılımının sağlanması amaçlanmıştır.
Bu proje ile aile kurumunun korunarak,
güçlendirilerek toplumsal yapının sağlamlaştırılması, kadınların sosyal, kültürel
ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, hayatlarında yeni pencereler
açılması, sorumluluk alma ve görev bilincinin oluşması, sosyal/kültürel olarak gelişmesi, özgüven sahibi mutlu, huzurlu bir
toplum inşa edilmesi amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
PROJE SÜRECİ:
Anne Şehir projesi; sağlıklı ve mutlu bir
toplum hedefiyle uygulamaya başlanmıştır. Proje kapsamında Kocaeli genelinde tüm ev hanımı ve çalışan kadınların,
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oturmuş olduğu mahallelerde, yaş sınırı
olmaksızın sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılımı sağlanmıştır. Kadınlarımızın onları olumsuz yönde etkileyen
hareketsiz yaşam, öğrenilmiş çaresizlik,
depresyon, bilinçsiz eğitim, obezite, mutsuz aile yaşamı vb. birçok sorununa proje
kapsamında yürütülen spor, sağlık, sosyal/kültürel etkinlikler, eğitim faaliyetleri
ve psikolojik destek hizmetleri ile çözüm
yolları aranmıştır. Annelerimizin huzuru
ve mutluluğunun önce çocuklarına ve ailelerine, sonra toplumun her kesimine yayılacağı inancıyla hareket edilmektedir.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar;
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•
Proje kapsamında pilates, zumba,
aerobik, fitness eğitimleri verilmektedir.
Pandemi süreci öncesinde Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı okulların spor salonları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor salonları ve potansiyel salonlarında kadınlara özel spor eğitimleri
verilmiştir. Pandemi döneminde çalışmalar açık hava spor egzersizleri ve online
spor çalışmaları olarak devam etmiştir.
Müdürlüğümüzün Youtube ve İnstagram
sayfalarından online dersler gerçekleştirilmiştir. Obezite ve ileri yaştaki (55 yaş
üstü) vatandaşlarımıza yönelik kişiye özel
programlar uygulanmıştır. Tüm katılımcılarımız diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti
ile desteklenmektedir.
•
Hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak Kocaeli İlçelerinde bulunan yürüyüş
parkurlarında, kentin farklı alanlarında
katılımcılarımızla sağlıklı yaşam etkinlikleri, farkındalık yürüyüşleri ve spor aktiviteleri düzenlenmiştir.
•
Diyetisyenlerimiz katılımcılarımıza
sağlıklı beslenme, diyabet ve obezite gibi
birçok konuda eğitimler vermiş, düzenli
katılımcı takibi ve ölçüm yapmıştır. Pandemi döneminde de video içerikleri ile online olarak süreç devam etmiştir.
•
Sağlık taramaları, kadın sağlığı eğitimleri, kanser taramaları, evde güvenli
yaşam ve doğal afetler, ilk yardım eğitimleri yapılmıştır. Akademisyenlerle; psikolojik sağlamlık, beslenme, güvenli gıda,
YGS gibi sınavlarda önemli hususlar vb.
gibi konularda online söyleşiler gerçekleştirilmiştir.
•
Psikologlar tarafından katılımcılarımıza aile içi iletişim, çocuk, ergen, okul ve
aile, evlilik vb. birçok konuda eğitimler verilmiştir, psikolojik danışmanlık hizmetleri
sürdürülmüştür. Pandemi döneminde de
online eğitimler ve psikolojik destek hizmetleri sürdürülmüştür.
•
Annelerin programlara katılırken
çocuklarını bırakacakları yer aramamaları için uzman ekibimiz tarafından okul öncesi eğitimleri düzenlenmiştir. Onlineda
da devam eden çalışmada eğitim verilmektedir. Çocuklarla eğlenceli aktiviteler,
eğitici çalışmalar ve ailelere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
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•
Çocuklar için; drama, halk oyunu,
satranç, akıl oyunları, bağlama(online ve
yüz yüze), ritim, Türk halk müziği kursu ve
koro çalışmaları düzenlenmiştir. Çocukların erken yaşta spor yapma alışkanlığını
kazanmaları, gelişimlerine destek olması
ve eğlenirken spor yapmaları için Kocaeli
genelinde eğlenceli atletizm ve geleneksel
çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenmiştir.
•
İl içi-il dışı geziler, kahvaltı programları, havuz/deniz ve at binme aktiviteleri,
sinema-söyleşi günleri, özel gün etkinlikleri, festivaller, okuma yazma seferberliği,
Kuran okuma günleri, el sanatları kursları(online ve yüz yüze) vb. gibi birçok çalışma katılımcılarımızla gerçekleştirilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Kadınlarımız, yaşam koşulları içerisinde
onları olumsuz yönde etkileyen, hareketsiz yaşam, öğrenilmiş çaresizlik, depresyon, bilinçsiz eğitim, obezite, mutsuz aile
yaşamı vb. birçok sorununa proje kapsamında yürütülen spor, sağlık, sosyal/kültürel etkinlikler, eğitim faaliyetleri ve psikolojik destek hizmetleri ile çözüm yolları
bulmuştur. Proje sağlığı bedensel ve ruhsal, kişisel ve ailesel, bireysel ve toplumsal bir bütün olarak ele almış ve çok yönlü
değişimi hedeflemiştir.
•
Proje başladığı 2016 tarihinden bu
yana birebir salonlarda düzenlenen spor
eğitimleri ile 63.423 katılımcıya ulaşmıştır. Açık alan spor çalışmaları ile 14.899
kişiye ulaşılmış ve Online da yapılan spor
çalışmaları ile 6971 katılımcıya ulaşılarak
aktif spor yapmaları sağlanmıştır. Obezite gruplarında 822 katılımcıya ulaşılarak
diyet ve spor desteği verilmiştir. İleri yaş
grubunda onlineda 140 katılımcı ile spor
dersleri yapılmış olup açık hava egzersizlerinde bu yaş grubunda 315 kişiye ulaşılmış yaşam kaliteleri arttırılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu spor çalışmaları ile
kişiler bedensel ve ruhsal anlamda sağlıklı yaşamaya başlamış, kendileri için bir
şey yapıyor olmanın keyfi ile çalışmalara
katılmıştır.
•
Düzenlenen parkur yürüyüşleri ve
konulu yürüyüşlere 144.000 katılım sağ-

lanmış. Katılımcılarımıza hedeflenen sağlıklı yaşam bilinci aşılanmıştır.
•
Diyetisyenlerimiz tarafından 48.117
katılımcıya hizmet verilmiş. Yüz yüze yapılan çalışmalara 45.106 kişi, onlineda yapılan eğitim çalışmalarına 3011 kişi katılmıştır.
•
18 katılımcının kanserle savaşına
destek olunmuş, hormonel sorun yaşayan 32 kadınımıza gebelik tedavisinde fiziksel ve ruhsal anlamda destek olunmuş,
7 katılımcının Parkinson hastalığında spor
ve motivasyon ile destek olunmuştur.
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•
Düzenlenen eğitimlerimize toplamda 2380 kişi katılmıştır. Kişisel ve toplumsal sağlık adına bilgilendirme çalışmaları
yapılmıştır.
•
Psikolojik danışmanlık birimimiz tarafından yüz yüze ve online da 331 kişiye
hizmet verilmiş, düzenlenen psikoloji eğitimlerine 865 kişi katılmıştır. Kişilerin psikolojik iyi oluşlarına destek olunmuştur.
•
Okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından yüz yüze ve online da 4351 çocukla çalışmalar sürdürülmüştür. Açık alan
geleneksel çocuk oyunları etkinliklerimize
1012 çocuk katılmıştır. Çocukların eğlenirken öğrenmeleri sağlanarak gelişim dönemlerine destek olunmuştur.
•
Düzenlenen el sanatları kurslarımıza yüz yüze ve onlineda toplam 250 kişi
katılmıştır. Halk oyunları, koro, bağlama
vb. gibi tüm kurslarımıza yüz yüze ve online da 600 kişi katılım sağlamıştır.
•
Deniz ve su sporlarından uzak
3.800 katılımcımıza yüzme deneyimi yaşatılmış, proje kapsamında ihtiyaç sahibi
aileler ile tanışıp ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar ulaştırılmış, kardeş aileler
oluşturularak projemizin etkinliği her geçen gün daha da arttırılmıştır.
Proje kapsamında ulaştığımız ve ulaşmaya devam ettiğimiz katılımcılarımızın
192

güncel sayısı 86.300’ün üstüne çıkmıştır.
Bu kadar kısa sürede 86.300’ün üstünde
katılımcıya ulaşmak projenin spor, sağlık,
eğitim, sosyal ve kültürel açıdan ne kadar
önemli olduğunu ve başarı ile devam ettiğini gözler önüne sermektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Anne şehir projemiz, sağlıklı şehirler projesinin hedeflediği, yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek,
sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak, sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek, yeni gelişmelere
uyum gösteren bir toplum oluşumunu
sağlamak, herkes için sağlık stratejileri ile
uyumlu bir şekilde sürdürülmektedir.
Yerel düzeyde tüm kadınlara hitap
eden proje ile kadından yola çıkılarak aile
ve toplum desteklenmektedir. Aynı zamanda sağlık bütüncül bir bakış açısı ile
ele alınmakta ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Anne Şehir; Kocaeli’nde yaşayan her yaştan kadına hayatın içinde nefes alanları açmaya, aktif
hayatın bir parçası olabilecekleri fırsatlar
sunmaya yönelik faaliyetler düzenlemektedir.
Anne şehir projesi ile sağlığı destek-
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leyici fiziksel/sosyal çevre
oluşturulmakta ve toplum çalışmaları güçlendirilmektedir. Sağlık, spor
ve sosyal etkinliklere ulaşım konusunda kadınlara
eşitlikçi bir yaklaşım benimsenerek tüm kadınların rahatlıkla ulaşabileceği
mekânlarda, çocukları ile
gelebilecekleri etkinlikler ve
çalışma ortamları hazırlanmıştır. Kadınların, kendi
mekânları dışında planlanan tüm çalışmalarda,
ulaşım problemi yaşamamaları adına ulaşım organizasyonları yapılmaktadır.
Anne şehir projesi toplumsal gelişme ve değişikliklere hızla adapte olarak
kişilerin uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürmektedir. Devam etmekte
olan spor, sağlık, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog,
okul öncesi alanlarındaki
çalışmalar Pandemi döneminde, online platforma
taşınmıştır.
Gerçekleştirilen online çalışmalar ile
toplumsal olarak yaşanan
zorlu dönemde, kişilerin
yeni gelişme ve değişikliklere uyum sağlamalarına
destek olunmuştur.
Anne Şehir projesi kadınlar temelinde, çocukları
ve dolaylı olarak tüm aileyi
kapsayarak, yaş gruplarına uygun çalışmalar belirleyerek herkes için sağlık
bakış açısı ile hareket etmektedir.

rülebilir temeller dikkate
alınarak hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir projedir.
Çalışmalarla her geçen
gün daha fazla katılımcıya ulaşan projemiz, sağlık
odaklı sürdürülebilir kent
kapasitesini geliştirme yolunda hizmetini sürdürmektedir. Sağlıklı yaşam
ve toplumsal bilinçlendirme programları tesislerde,
açık alanlarda ve sosyal
medyada yaygınlaştırılarak, içerikleri çeşitlendirilerek, anne şehir sağlıklı yaşam programı bütün şehri
kuşatacak şekilde genişletilmektedir.
Proje Kocaeli genelinde
yoğun katılımcı ile devam
ederken, online çalışmalarımıza yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda gruplar açılarak
hizmetler sürdürülmüştür
ve Sağlıklı Şehirler Hareketinin yaygınlaşmasına katkı
sağlanmıştır.
Mahallelerde ve okullarda ulaşılabilecek mekânlarda başlayan projemiz,
sürdürülebilirliği arttırmak
adına, sağlıklı kent gelişimine katkı sağlayacak
projelerde incelenerek geliştirilmektedir. Farklı belediyelerde
uygulanan
sağlıklı yaşam konseptleri
projemize dâhil edilerek,
sağlık ve esenliği besleyen,
eşitlik ve toplumsal refahı arttıran kentsel alanlar
yaratmaya yönelik tesisler
SAĞLIK GELİŞİM
oluşturulmaktadır.
PLANI/STRATEJİK
Anne şehir projesi uyPLANDAKİ YERİ:
gulanabilirlik açısından örAnne şehir projesi insan nek teşkil eden bir projedir.
odaklı, birleştirici, kolaylaştırıcı, katılımcı, yenilikçi,
sorumluluk sahibi, sürdüwww.skb.gov.tr
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Anne şehir projesine bu
güne kadar harcanan
toplam bütçe 19.910.000
TL’dir. Anne Şehir Projesi herhangi bir hibe yahut
maddi destek almadan
sadece Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin imkânları ile
hayata geçirilmiş ve uygulanmaya devam etmektedir.

Bu proje ile aile
kurumunun
korunarak,
güçlendirilerek
toplumsal yapının
sağlamlaştırılması,
kadınların sosyal,
kültürel ve ekonomik
yaşamdaki rolünün
güçlendirilmesi,
hayatlarında yeni
pencereler
açılması,
sorumluluk alma
ve görev bilincinin
oluşması, sosyal/
kültürel olarak
gelişmesi, özgüven
sahibi mutlu,
huzurlu bir toplum
inşa edilmesi
amaçlanmıştır.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Hayata Tutun
194
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PROJENİN AMACI:
‘’ Hayata Tutun’’ projesiyle amaç 65
yaş üstü bireylerin düşme tehlikesine
karşı evlerde basit önlemler alarak düşmelerin önüne geçebilmek ve düşmenin
gerçekleşmesi sonucu bireylerde ortaya
çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılmasını
sağlamaktır. Yaşlı bireylerde düşme büyük sorunlara yol açmakta ve tedavisi
yaşın ileri olması sebebiyle çok mümkün
olamamaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
‘’Hayata Tutun’’ projesi Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın her yıl Büyükşehir
Belediyeleri için açtığı YADES Yaşlı Destek Programı kapsamında alınan hibe ile
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilmiştir.
PROJE SÜRECİ:
Yaşlılarda düşme ve kazalara bağlı sakatlıklar en önemli inmobilite nedenidir.
Bu yaşlının günlük yaşam aktivitelerinde
başka birine bağımlı hale gelmesine ve
sosyal hayattan uzaklaşmasına neden
olacaktır.
Yaşlanmanın getirdiği fizik, duygusal, sos-
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yal bazı sorunlar düşmelere yatkınlığa ve
düşme sıklığının artmasına yol açmaktadır. Yaşlı erişkinlerde ölüm nedenleri arasında kazalar beşinci sırada yer almakta,
düşmeler ise bu kazaya bağlı ölümlerin
2/3’ünü oluşturmaktadır. Evde yaşayan
yaşlıların yaklaşık 1/3’ü her yıl en az bir
kere düşmektedir. Yaşlılarda düşmelerin
%40’ı hafif berelenme ve sıyrıklarla atlatılır, %13 kadarında ise kafa travması, yumuşak doku hasarları, ağır ülserasyonlar %5-10’unda ise kırıklar oluşmaktadır.
Düşmelerin yaklaşık %5’i hastaneye yatışı
gerektirir. Düşme nedeni ile acile başvuruların yaklaşık %2,2’si ölümle s o n u ç lanmaktadır.
Yaşlılarda düşmelerin 3/4’ü ev içinde gelişmektedir. Yaşlılarda düşme yaşla birlikte artmaktadır ve çoğu kez tek bir nedene bağlı olmaz. Yaşın ilerlemesiyle birlikte
genellikle denge, yürüme-hareket etme
(ambulasyon) ve kardiyovasküler işlevlerde bozukluklar oluşur. Türkiye’de yaralanmaların çoğunluğunun evde meydana geldiği; kazaların oluş nedenleri
incelendiğinde büyük kısmına bilgisizlik,
tedbirsizlik, ihmal gibi önlenebilir insan
hatalarının sebep olduğu görülmüştür.
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masında Kocaeli’nin 12 ilçesinde muhtarlıklarla, sivil
toplum örgütleriyle ve ilçe
belediyeleriyle bağlantıya
geçilmiş, 65 yaş üstü yaşlılarla iletişime geçilmiştir.
Projenin
uygulanmasını
isteyen yaşlılarımızın evlerinde inşaat teknikeri ve
erişilebilirlik uzmanlarımız
tarafından keşif çalışması yapılmıştır. TRT Haber
ve yerel haberlerde projenin haberi yapılmış projenin tanıtılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
153 çağrı merkezi aracılığı
ile yeni kayıtlar alınmıştır. Ayrıca yalnız yaşayan
yaşlılarımız için refakate
dayalı yürüttüğümüz ‘’Geniş Ailem’’ projesi ile refakat hizmetinden faydalanan 560 yaşlıya ‘’Hayata
Tutun’’ projesi ile ilgili bilgi
verilmiş ve isteyen yaşlılarımız projeden faydalandırılmıştır. Bununla beraber
sıcak yemek, evde bakım
hizmetlerinden yararlanan
65 yaş üstü 1250 vatandaşımız da aranmış proje
tanıtımı yapıldıktan sonra
talep eden vatandaşlarımıza proje uygulaması yapılmıştır. Proje dört ekipten
oluşan teknik personel ile
2020 ve 2021 yılları içerisinde toplam 1000 haneye
uygulanmıştır.
Oysa evde yapılacak küçük
düzenlemeler ve destekler
ile kazalar ve bunlara bağlı
yaralanmaların önemli ölçüde azaltılabileceği tespit
edilmiştir.
Bu amaçla 65 yaş üstü
yaşlı bireylerin evlerine;
Hayata Tutun projesi kapsamında;
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• Banyo içi oturma taburesi
• Banyo içi tutunma barı
• Her haneye on metre
kaydırmaz pas pas
• Klozet kenarı hareketli tutunma barı
• Sensörlü tavan lambası
• Mıknatıslı led lamba uygulanmıştır.
Projenin uygulanma aşawww.skb.gov.tr

ELDE EDİLEN
SONUÇLAR ve SAĞLIK
ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yaşlılarda kazalara sıklıkla
rastlanmaktadır. Kazaların
büyük bir bölümünü ev kazaları oluşturmaktadır. Ev
kazalarında bireylerin rolü
olduğu kadar yaşanılan
mekânın da etkisi vardır.
Kocaeli Büyükşehir Bele-
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diyesi olarak bu etkileri en
aza indirmek suretiyle bireylerin yaşam kalitelerini
artırmaya katkı sağlamak
amacı ile proje hayata geçirilmiştir. Konut içinde en
riskli bölgeler ıslak hacimler olarak bilinmektedir.
Bu sebeple uygulama ıslak
hacimlere yönelik yapılmıştır. Proje ile
• Yapılan düzenlemelerle
yaşlıların ev kazası geçirme sıklığını azaltmak,
• Düşmeden kaynaklı kırık,
çıkık ve diğer oluşabilecek
yaralanmaların önüne geçebilmek ve düşme sonucu
geri dönüşü olmayan sakatlıkların önüne geçebilmek,
• Yaşlılarda düşme sonucu
oluşabilecek bakıma muhtaçlığı azaltabilmek,
• Yaşlı bireylerin evlerinde
güvenli bir şekilde hareket
edebilme
kabiliyetlerine
katkıda bulunmak,
• Yerel yönetim sınırları içinde ikamet eden yaşlıların
yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal belediyecilik anlayışını uygulamak,
• Aktif yaşlanmaya katkıda
bulunarak, bedensel durumları el verdiği sürece
yaşlıların aktifliklerini devam ettirmek,
• Proje yaşlı vatandaşların bedensel iyi olma halini
desteklemekle birlikte dolaylı olarak da psikolojik iyi
olma haline katkı sunmaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
‘’Hayata Tutun’’ projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube

Müdürlüğü olarak “herkes
için sağlık ve eşitlik ilkesi”
kapsamında, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi
amaçlanarak uygulanan
bir projedir.
2020 TUİK verilerine göre
Kocaeli’nde 152 bin 759
kişi ikamet etmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
olarak yerinde iyileştirme
kapsamında yaşlı bireylerimiz için sıcak yemek,
öz bakım, ev temizliği, ev
tadilatı gibi temel ihtiyaçların karşılanması ile birlikte, sosyo- kültürel, sosyal hayata katılım ve aktif
yaşlanma alanlarında da
faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Hayata Tutun projesi ile
ilde ihtiyaç duyan tüm
yaşlılarımıza ulaşmak hedeflenmektedir ve yaşlı
kitlenin sayısal olarak artış
gösteriyor olması projenin
ilerleyen süreçlerde sürdürülebilir olmasına zemin
hazırlamaktadır. Proje Türkiye genelinde yerel yönetimlerde yaşlılarda ev içi
kazalara karşı önlem için
uygulanan ilk ve tek projedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
2019-2024 Stratejik
Planda yer alan yaşlıların
toplum ve şehir hayatına
aktif katılımı gerçekleştirilecek ifadesine istinaden
aktif yaşlanmayı hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan YADES
kapsamında alınan Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’nin
de %30 luk kısmını eş finansman olarak karşıladığı
hibe ile Hayatın İçindeyim
www.skb.gov.tr
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projesi covid 19 tedbirleri
sebebiyle
uygulanamamıştır. Bu sebepten dolayı yaşlılarımıza pandemi
kurallarına uygun, hayat
eve sığar ilkesinden yola
çıkılarak revize projeler hayata geçirilmiştir. ‘’Hayata
Tutun’’ da revize projeler
kapsamında
uygulanan
sağlık odaklı bir projedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
‘’Hayata Tutun’’ projesinin bütçesi Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının YADES Yaşlı Destek Programı Kapsamında Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi %30
eş finansman desteği ile
uygulanmıştır.
Proje kapsamında 1000
haneye uygulama yapılmış, 1.161,000,00 TL harcama yapılmıştır.

Proje Türkiye
genelinde yerel
yönetimlerde
yaşlılarda ev içi
kazalara karşı
önlem için
uygulanan ilk ve
tek projedir.
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SAĞLIKLI
YAŞAM

BÜYÜKŞEHİR
MERKEZ İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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Çankaya Belediyesi
DAYANIŞMA FİLESİ
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Yarışması 2021

DAYANIŞMA
FİLESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Dayanışma Filesi
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PROJENİN AMACI:
2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya
çıkan Covid-19 virüsü, 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi olarak
ilan edilmiştir. COVID-19 salgınında ülkeler sağlık sisteminin yıkıcı sonuçlarından
kaçınmak ve ölümleri azaltmak için alınan
“karantina” ve “sosyal mesafe” gibi hareketliliği kısıtlayıcı önlemler alınmıştır.
Türkiye’de ise pandemi nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, sokağa çıkma
ve seyahat kısıtlamaları, iş yerlerinin kapatılarak uzaktan ve/ya esnek çalışmaya geçilmesi ile birlikte çeşitli üretim faaliyetlerinin durdurulması gibi sıkı alınan
tedbirler gündelik hayatı durdurma noktasına getirmiştir. Alınan bu tedbirler bütün sektörlerde üretimin aksamasına, iş
gücü arz ve talebinde önemli sorunların
oluşmasına sebebiyet vermiştir. Üretim
yapan yerel üreticiler iş gücü eksikliğine
bağlı olarak üretim ve gelir kaybı yaşarken, iş gücü arz edenler ise gelir kayıpları
yaşamışlardır. Buna bağlı olarak tedarik
zincirindeki aksamalar ve fiyatların artması ise yine, kırılgan grupta yer alan
yoksul kesimi daha fazla etkilemiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre, COVID-19 salgını dünya-

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

da 3,3 milyar işgücünü etkileyerek önemli
bir ekonomik aksaklığa neden olmuştur.
Bu durum, özellikle küçük tarımsal üreticiler, afetler veya iklim değişikliği gibi
krizlerden etkilenmiş, finansal kaynakları sınırlı insanlar için önemli bir sorun olmaktadır.
İnsan haklarının gelişiminde milat kabul
edilen 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde beslenme hakkı hem bireyin kendisi için hem de ailesi için isteyebileceği bir hak olarak belirtilmiştir. Sağlıklı
beslenme herkesin; yeterli, güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir şekilde ulaşma hakkı olarak tanımlanmaktadır.
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, insan sağlığının korunması ve gelişmesi için önemli bir etkendir. Gıda-Tarım Örgütü (GTÖ) ve Türkiye Diyetisyenler
Derneği (TDD) gibi uluslararası ve ulusal
kurumlar bu dönemde yeterli ve dengeli
beslenmede; tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli düzeyde alınmasını, taze
meyve ve sebze alımının arttırılmasına
dikkat edilmesini önermektedir.
Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik
anlayışı gereğince sosyal yardım hizmetlerini ihtiyaca yönelik olarak çeşitlendire

www.skb.gov.tr
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rek pandemi sürecinde ara vermeden devam ettirmiştir. “Dayanışma Filesi” projesi ile kırsaldaki yerli üreticiyi desteklemek,
kentte iş hayatına katılamamış kadınların
el emeğini görünür kılmak ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje süresince “Çankaya Kadın Eli ve
Emeği Yardımlaşma Dayanışma Kooperatifi”,
“Rize Sınırlı Sorumlu Meci
Fındıklı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ve Adana ili yerel üreticileri ile işbirliği yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ:
Pandemi dönemi küresel bir kriz olarak ele
alındığında; süreçteki mevcut durumun
etkilerinin hafifletilmesi, ortaya çıkabilecek
yeni sorunlara karşı çeşitli önlemler alınması ve uygulamaların zamanında hayata
geçirilmesi önem kazanmaktadır. Bireyleri
birçok açıdan etkileyen bu kriz süreci içerisinde dezavantajlı gruplara yönelik müdahalelerin önemi ayrıca artmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve
beceri kazandırma hizmetlerini yapar veya
yaptırır. Belediye hizmetleri, vatandaşlara
en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı,
düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır (md. 14)” gibi esneklik
sunulmuştur.
Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile pandeminin oluşturduğu kriz döneminde; dezavantajlı grupların ihtiyaçları temelinde örgütlenmiş, sosyal yardımları
planlayarak düşünmüş ve ivedi bir şekilde yerine getirerek aktör konumunda olmuştur.
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kadınlar kendi evlerinde dayanışma filelerini örmeye başlamışlardır. Ekim 2020
tarihinde 53 kadın, kooperatif aracılığıyla,
yaklaşık 4 haftada 5.300 file örmüşlerdir.
Çankaya Belediyesi kadın üreticileri ve el
emeğini desteklemek amacıyla kooperatif üzerinden örülen fileleri satın alarak
hem kadınları üretim sürecinde kalmalarına hem de ev ekonomilerine katkı sağlanmasına destek olmuştur.
Pandemi sürecinde kadınların evde el
emeğiyle ürettikleri örgü fileler ile yerel
üreticiden sağlanan kivi, mandalina ve limondan oluşan, Covid-19 virüsüne karşı
koruyucu olduğu bilinen ve antioksidan
özelliği olan c vitamini deposu meyve fileleri hazırlanmıştır. Toplamda 40 ton meyve oluşan dayanışma fileleri, Çankaya
ilçesinde ikamet eden, ayni yardım başvurusunda bulunan ve sosyoekonomik
olarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen
5 bin ailenin sağlıklı beslenmelerine destek olmak amacıyla, 64 mahalle muhtarlığı aracılığıyla ve bir hafta içerisinde Kasım 2020’de dağıtılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Sağlıklı yaşamak tüm bireyler için önemli bir haktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de kabul edilen ve
1949’da Türkiye Büyük Miller Meclisi tarafından Resmî Gazetede yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de yer
almaktadır. Bildirgenin 25. Maddesinin ilk
“Dayanışma Filesi” Projesi, yerli üretici ko- bendinin, ilk cümlesinde herkesin kendisioperatifleri ile birlikte kadın kooperatifini nin ve ailesinin sağlık ve refahı için besiçine alan çok boyutlu bir çalışma olarak lenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkıyürütülmüştür. Öncelikle yerli üreticiyi nın olduğu belirtilmektedir (Resmî Gazete
destekleyerek Rize’deki yerli üretici ko- 1949). Sağlıklı olmak ise Dünya Sağlık Öroperatifinden 10 ton kivi ve Adana’da- gütü 1946 yılından beri “hastalığın olmaki yerli üretici kooperatiflerinden 30 ton ması halini değil tüm fiziksel, zihinsel ve
mandalina ve limon alımını Çankaya Be- sosyal iyi oluş hali” olarak tanımlanmaklediyesi direkt olarak aracısız temin etmiş- tadır.
tir. Eş zamanlı olarak Çankaya Kadın Eli Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Prograve Emeği Yardımlaşma Dayanışma Koo- mında özellikle kırsal kesimde yaşayanperatifi aracılığı ile başlayan çalışmada lar, çiftçiler ve şehirlerde yaşayan yoksul
53 kadına ulaşılarak file örgü malzeme- grupların “gıda kıtlığından en çok zarar
leri temin edilmiştir. Çankaya Belediyesi görebilecekler” arasında olduğu belirtilSokullu Çankaya Evi’nde örnek bir örgü miştir.
atölyesi gerçekleştirildikten sonra bulaş Bu bağlamda projenin çıktılarını sağlığın
riskini en aza indirgemek amacıyla üretici çok boyutlu olarak değerlendirilmesinde
www.skb.gov.tr
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ve özellikle bireyler üzerinde iyilik hali sağlamasında önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Projenin ana hedefi; proje
sürecindeki faaliyetler yolu ile doğrudan
ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıda ve beslenmesine katkıda bulunmaktır.
Sağlıklı beslenme için gıdaya erişim en temel gerekliliktir. Gıdanın ekonomik olarak
erişilebilir olması ise doğrudan bireylerin
harcanabilir geliri ve yoksulluk ile doğru
orantılıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) gıda fiyatlarındaki
aylık değişimi izleyen gıda fiyat endeksine göre sert tedbirlerin uygulandığı COVID-19 sürecinde küresel gıda fiyatları
düşüş trendi göstermekte ve en düşük
seviyesinde seyretmektedir. FAO gıda
fiyat endeksindeki düşüşe rağmen, Türkiye’de hem tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
hem de üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre
gıda fiyatlarında artış trendi görülmektedir.
Pandemi sürecinde dezavantajlı grupta
yer alan, sosyoekonomik olarak yoksulluk
yaşayan birey ve ailelerin, gıdaya fiziksel
ve ekonomik sebeplerle erişmekte zorlandıkları görülmektedir.
Bireylerin yoksulluktan kaynaklı sağlıklı
beslenememeleri ve en önemlisi günlük
yaşamdaki asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeleri gibi sebeplerden
dolayı pandeminin yarattığı olumsuz koşullardan en çok yoksul nüfus etkilenmektedir. Dolayısıyla Covid-19 virüsünün sosyoekonomik düzeyi orta ve yüksek olan
bireylerden ziyade sosyoekonomik düzeyi
düşük olan birey ve aileleri daha fazla etkilediği bir gerçektir.
Proje faaliyetinin ilk çıktıları; sosyo-ekonomik olarak yoksulluk yaşayan ailelerin kısıtlamalardan dolayı geçici süre kapanan
semt pazarlarından düşük ücretle gıda
temin edememeleri, market fiyatlarındaki
artışın alım gücünü düşürmesi nedeniyle ve Covid-19 virüsüne karşı koruyucu
olduğu bilinen, c vitamini takviyesi olan
mandalina, kivi ve limon gibi meyvelerin ücretsiz olarak ulaştırılması olmuştur.
Aynı zamanda kadınların üretim sürecinde kalmalarının yanı sıra çevreci bir yaklaşım ile plastik poşet kullanımını azaltıcı
örgü fileler çok amaçlı olarak kullanılabil204

meleri olmuştur.
“Dayanışma Filesi” projesi ile Çankaya
Belediyesi ilçesindeki üretici kadınları desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım
üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik
ederek, kırsaldaki çiftçiyi de desteklemek
ve ülke içerisinde bir dayanışma kültürü
yaratmak amaçlanmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün Avrupa
Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7. Fazına kabul
edilmiştir.
Sağlık, çevre, sosyal
kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı kesimlere yönelik proje ve çalışmaları olan Çankaya Belediyesi, ilk olarak 2003 yılında 3. Faz üyeliğiyle Sağlıklı
Kentler Ağı’nda yer almıştır.
Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Sağlık
Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planını
(2019-2023), 7 Nisan 2018 Dünya Sağlık
Gününde kamuoyuna açıklamış ve DSÖ
yetkililerine iletmiştir. “Mutlu ve Sağlıklı
Bir Kent” hedefleyen Çankaya Belediyesi;
hizmetlerini sürdürürken DSÖ’nün sağlıklı
yaşlanma, herkes için sağlık sağlıkta eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşlı-engelli,
iklim değişikliği ve sağlık politikaları ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerini göz
önünde tutmaktadır.
Sağlıklı bir kent; sürekli olarak sosyal ve
fiziksel çevreler yaratan, bu çevreleri geliştiren ve hayatın tüm fonksiyonlarını
yerine getiren, getirebilme ve en yüksek
potansiyellerine erişebilmeleri konusunda insanların birbirlerini desteklemesine
olanak sağlayan, toplumsal kaynakları
sürekli olarak genişleten bir kent olarak
tanımlanmaktadır.
“Dayanışma Filesi” projesi, sağlıklı kentlerin niteliklerine bakıldığında; “güçlü, dayanışma içinde bir toplum, kentte yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması,
çeşitli temas, ilişki ve iletişim olanağı ile
çeşitli kaynak ve tecrübeye ulaşılabilirlik”
ölçütlerini karşılamakta olduğu görülmektedir.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
PROJE BÜTÇESİ
STRATEJİK PLANDAKİ VE FİNASMANI:
YERİ:
Projenin bütçesi Çankaya
Dünya Sağlık Örgütü, Av- Belediye Başkanlığı öz kayrupa Sağlıklı Şehirler Ağı naklarından karşılanmıştır.
Faz 7, Hedef 1: “Herkes
için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini
azaltmak.” olarak belirlenmiştir.
Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı 7. Fazının Ana Temalarında
yer alan; “Sağlık ve refah
için daha fazla katılımı ve
ortaklıkları teşvik etmek,
toplumsal refahı ve ortak
mal ve hizmetlere erişimi
iyileştirilmek ve sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarını da kullanarak
bozulmalardan korumak.”
maddeleri ile belirtilmiştir.
Bu hedef ve temalar doğrultusunda
“Dayanışma
Filesi” projesi, taze gıdayı sosyo-ekonomik olarak
dezavantajlı gruplarla buluşturan, kadınları sürece
dâhil eden, yerel üreticinin ürünlerini aracısız alarak sağlıklı ve çok yönlü ve
destekleyici bir projedir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 17 farklı amaç belirlenmiştir.
Dayanışma
Filesi Projesi bu amaçlardan “Yoksulluğa Son” ve
“Açlığa Son” başlıklarına
temas etmektedir. Bu başlıklar, Çankaya Belediyesi
2020-2024 Stratejik Planı
Amaç 2 ve Hedef: 2.6 ile
örtüşmektedir;
Amaç 2: Sağlık ve sosyal
hizmetleri yaygınlaştırmak,
cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık ile mücadele etmek
HEDEF 2.6. Sosyal hizmetleri
yaygınlaştırarak
sürdürmek.
www.skb.gov.tr
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“Dayanışma Filesi”
projesi ile kırsaldaki
yerli üreticiyi
desteklemek, kentte
iş hayatına
katılamamış
kadınların el
emeğini görünür
kılmak ve
sosyoekonomik
olarak dezavantajlı
olan ihtiyaç
sahipleri ile
buluşturmak
hedeflenmiştir.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM
Şeker Okul
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PROJENİN AMACI :
Kadıköy ilçesi sınırlarında bulunan resmi
ilköğretim okullarında öğrencilerin kolaylıkla öğrenilebilecekleri temel bilgilerle
gerekli duyarlılığın oluşturulması ve
sağlıklı yaşam kültürü edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Mevcut bilgi ve
deneyimler, toplum ya da bireye yönelik
yapılacak uygun girişimlerle önemli sayıda hastalığın ve ölümün önlenebileceğini
göstermektedir 			
Obezitenin erken dönem davranış tedavisi ile çocuklarda yeme alışkanlıklarını,
aktivitelerini, düşünme biçimlerini değiştirmek amaçlanmaktadır. Okullarda çocuklara Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa seminerleri, çocukların davranışlarında etkin
roller olan öğretmenler ve ebeveynlere
de Obezite, Diyabet, Metabolik Sendrom
Hastalıkları ve Sağlıklı Yaşam seminerleri
uygulanması yolu ile obezitenin önlenmesine yarar sağlanması amaçlanmaktadır.
Boy – kilo ölçümlerinden sonra, kilolu çocuklara özel ücretsiz olarak Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği
diyetisyeni tarafından verilen Bireysel
Beslenme Danışmanlığı ile kazanılmış
yanlış alışkanlıklardan kurtulmaları, sağlıklı kilolarına ulaşmaları ve sağlıklı yaşam
sürmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
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Projenin ikinci senesinden itibaren daha
çok öğrenciye ulaşabilmek için öğrenci
semineri ve aktivitesi sırasında Marmara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinden destek alınmıştır.

PROJE SÜRECİ:
Şeker okul proje ile ilkokul öğrencilerinin
sağlıklı beslenme konusunda bilinç oluşturmak ve sağlık yaşam davranışı oluşturmak hedeflendi. Sağlıklı yemekler yemenin
ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği
yaratabilmek bilmek için okullarda ebeveynlere, öğretmen ve öğrencilere yönelik
bilgilendirici seminerler ile katılımcılarda
sağlık algısı oluşturacaktır.
İlkokul öğrencilerde 1 ders saatinde sınıf
ortamında anlaşılır bir sunum yapılıyor.
Anlatılan konuları, kavramlara dönüştürmek amacıyla öğrencilerin aktif rol üstlendiği menü hazırlama aktivitesi düzenleniyor. Oyun ile öğrenme metodu kullanılarak
çocuklarda tam öğrenmeyi sağlanacaktır.
Ayrıca okullarda öğrencilerin Antropometrik Ölçümleri yapılarak Beden Kitle İndeksi’ne göre değerlendiriliyor. Kilo problemli
öğrenciler ebeveynleriyle birlikte doktor
muayenesi ve gerekli tetkikleri yapıla bilmesi için davet ediliyor. Kilo problemi fazla
PROJE ORTAKLARI:
yeme alışkanlığından kaynaklanan çocukProjenin yazılması, materyal hazırlanması lara diyetiysen tarafından danışmanlık veve bir senelik uygulama sırasında Kadıköy riliyor, sağlıklı kiloya ulaşması sağlanıyor.
Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Şeker okul projesi kişiye yönelik koruyucu
ilgili ekipleri aktif rol almıştır.
sağlık hizmetleri çerçevesinde ele alındıwww.skb.gov.tr
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ğında gelecekte oluşabilecek sağlığı kaybetme tehlikesinin önlenmesi, temelde
birey ve toplum güvenliğine katkıyı ifade
etmektedir.
İlçe sınırları içinde yaşayanların koruyucu
sağlık hizmetleri görevini yerine getirmek,
bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı
yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri, hizmetleri sunmak yerel yönetimlerin görevleri
arasındadır. Bedensel sağlık, büyük ölçüde
kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu oldukları bilinci kazanılmasıyla oluşan sağlıklı yaşam davranışı ile sağlanılır. Şeker okul projesi ile sağlık bilinci kazanımları koruyucu sağlık
hizmetlerinin gerçekleşmesi için önemli bir
adımdır.
Proje kapsamında erken yaşta çocuklara ve
bakımlarından sorumlu ebeveynlere sağlıklı

yaşam bilinci kazanılması ile belediye sınırlarında ulaşılabilen vatandaşların sağlığının
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge
Ofisi, Sağlıklı Kentler Projesini “Herkes için
sağlık” prensiplerinin yerel seviyede uygulanmasını sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla
mücadele ancak hastalıkların sosyal belirleyicileri ve risk faktörleri konusunda toplumsal farkında lığını oluşturmak ve güçlendirmektir.
Obezite; çocuk ve gençler arasında yaygın
şekilde görülen bir sağlık sorunudur. Kadıköy
Belediyesi koruyucu sağlık hizmetleri ile gelecekteki birçok hastalığın önüne geçmeye
yönelik adımları bugünden atan ve toplum
sağlığını gelecek nesillere uzun vadeli bir yatırım olarak ele aldığı “Şeker Okul” projesi
kapsamında çok yönlü bir yaşam-öğrenme
oluşturmayı hedeflemektedir. Okullarda
ebeveynlere, öğretmen ve öğrencilere verilen seminerleri sonu katılımcıların düşünme biçimlerinde değişim, farkındalık açıkça
gözlenmekte, ailelerinden ve devam ettikleri
okullardan olumlu dönütler alınmaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar ulaşılması amacıyla koyduğu hedeflerin üçüncüsü Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı Her Yaşta
Güvence Altına Almak başlığı altında bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan
erken ölümlerin oluşması koşullarına, ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken
uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi odaklanmaktadır.
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Ülkemiz de değişmekte
olan sosyoekonomik özelliklerin paralelinde farklılaşan yaşam tarzları bulaşıcı
olmayan hastalık sayılarını
artırarak sistemine ağır bir
yük getirmektedir. Yapılan
birçok küresel ve ülke bazlı
çalışma, önleyici yaklaşımlar geliştirilmezse bu yükün
yakın gelecekte katlanarak
artacağına işaret etmektedir. Bu sebep ile bulaşıcı
olmayan hastalıklar ve risk
faktörleri üzerine güncel
mücadele stratejileri belirleme ve bu stratejiler paralelinde hedefe yönelik etkili
faaliyetler yürütülmesi gerekmektedir.
Sağlığı geliştirme stratejileri; kısa dönemde, sağlıkla ilgili risk faktörlerinin
azalmasını sağlar. Orta
dönemde, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımında talebin artması;
olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesine, yaşam
biçimlerinin düzenlenmesine, kendi sağlıklarına sahip çıkması konularında,
bireylerin bilinçlenmesine
ve sağlıklı çevre değişikliklerine neden olur. Uzun
dönemde ise; hastalıkların
azalmasına, yaşamın uzamasına, yaşam kalitesinin
artmasına, sağlık hizmetlerinde kalitenin artmasına
ve sonuçta sağlıklı toplumların oluşmasını sağlar.
Şeker Okul projesi katılımcıları Birleşmiş Milletler’in
Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı
Her Yaşta Güvence Altına
alma hedefi çerçevesinde
erken yaşta beslenmeyle
ilintili bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolün de ve
sağlık risklerine karşı erken
uyarı, riski azaltma ve risk
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yönetimi bilgilenmiş olarak
sağlıklı seçimler yapabilmeleri için yetkinleştirilecektir.

Kadıköy Belediyesi 20202024 stratejik planda yer
alan H2.1 Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlıklı Kentler Kriterlerine uygun koruyucu,
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/ önleyici ve bilgilendirici topSTRATEJİK PLANDAKİ lum sağlığı hizmetleri sunYERİ:
mak hedefi Şeker Okul proDünya Sağlık Örgütünün jesinin çıkış noktasıdır.
Herkes İçin Sağlık ve “21.
yüzyılda 21 Hedef” sloganı PROJE BÜTÇESİ
bireysel ve toplumsal sağ- VE FİNANSMANI:
lığın iyileştirilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi Dr.
politikalar üretmeye ve çö- Rana Beşe Sağlık Poliklinizümler sunmaya yönelten ği sağlık ekiplerince (prauzun vadeli uluslararası bir tisyen hekim, diyetisyen,
girişim oluşturmaya yöne- sağlık eğitimci) yürütüllik bir yaklaşım olarak kabul mekte olan proje belediye
görmektedir.
açısından ek maliyet oluşSağlıklı bir yaşam, her yaş- turmayan bir proje niteliği
tan ve her kesimden insa- taşımakta olup, tamamen
nın en temel insan hakla- Belediyenin finansal kayrındandır. Herkesin sağlıklı nakları ve insan kaynakları
yaşamasının desteklenme- ile hayata geçirilmiştir.
si, büyük oranda merkezi
politikalarla ilintili olmakla
birlikte, belediyelerin de görev yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde yapabilecekleri, stratejik planlama sürecimizde üzerinde önemle durulan konulardan biri
olmuştur. Kuşkusuz, sağlık
Proje kapsamında
alanında en temel sorun
erken yaşta
sağlık hizmetlerine erişimçocuklara ve
deki eşitsizliklerin giderilebakımlarından
memiş olmasıdır.
sorumlu
Kadıköy Belediyesi bu kapebeveynlere sağlıklı
samda, sağlık alanındaki
yaşam bilinci
faaliyetleri, sağlık konusunkazanılması ile
daki bilinç düzeyini yükselbelediye sınırlarında
tecek ve sağlık hizmetlerine
ulaşılabilen
erişimi kolaylaştıracak bir
vatandaşların
perspektif olarak ele almışsağlığının
tır.
geliştirilmesine katkı
Bunu ise Dünya Sağlık Örsağlayacaktır.
gütü ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin ilkeleriyle uyuşan
koruyucu, önleyici ve bilgilendirici toplum sağlığı hizmetleri şeklinde tanımlamıştır.
www.skb.gov.tr
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
KARŞIYAKA95
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PROJENİN AMACI :
Beyin gelişimi üzerinde yapılan araştırmalar,
0-3 yaştaki beyin gelişiminin diğer dönemlerden daha hızlı olduğunu ve çevrenin beyin
gelişimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu
ortaya koymaktadır. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri için ilk yılların
çok kritik bir öneme sahip olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İlk üç yaştaki
gelişim sürecinin çeşitli faktörlerden dolayı
olumsuz etkilenmesi çocukların akranlarıyla
aralarında gelişimsel farkların oluşmasına ya
da gelişimlerinin gecikmesine neden olmaktadır. Uygun bakımın ve uyarılmanın beyin
gelişimini olumlu yönde etkilediği, uyarıcı azlığı ve travmaların beyin gelişimini geciktirerek
uyumsuz bir işleyişe neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bebek ve ebeveynler arası
ilişki beynin gelişmesi ve sonraki gelişim için
kritik önem taşımaktadır.
Çocuklar, birçok gelişim alanında yaşamları
boyunca kat edeceği mesafenin yarısını erken çocukluk döneminde almaktadır. İnsan
yaşamı için önemi, yapılan çalışmalar yoluyla da vurgulanan erken çocukluk döneminde
çocukların gelişimleri doğru ve uygun yollarla
desteklenmelidir. Bu destek kapsamında çocukların öğrenme ve gelişimine ilişkin düzenli
ve sürekli olarak veri toplanması, elde edilen
verilerin düzenlenip yorumlanması ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Ayrıca anne sütü ile beslenme; bebeklerin
büyüme ve gelişmelerine uygun, tüm beslenme şekillerinden üstün en ideal beslenme
şeklidir. Emzirmeye başlama alışkanlığı ülkemizde yaygın olmasına rağmen ek gıdaların
erken dönemde verilmesi bebeklerin gelişimi açısından önemli bir sorundur. Erken çocukluk sürecinde gelişime büyük katkı sunan
anne sütü ile beslenme ve emzirme projemiz-
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de önemli bir yere sahiptir.
Bu bilgiler ışığında; Karşıyaka95 projesi, 36
aylık bebeklerin boy uzunluklarının ortalama
olarak 95 cm olması gerekliliğinden adını almıştır. Bu projede “Bilinçli ailelerden sağlıklı
nesiller oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda projemizde, ailelerin erken çocukluk dönemi hakkında sağlık okuryazarlığı geliştirmelerinin desteklenmesi, ebeveynlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerine
ulaşma konusunda yaşanan eşitsizliğin önlenmesi, çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin
alınabilmesi, anne sütü ile beslenme uygulamalarına yön verilmesi, anne sütü ile beslenme sürecinde yaşanacak sorunların önceden
tespiti ve alınması gereken önlemlere katkı
sunulması hedeflenmektedir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje ortaklığı yoktur.
Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi ve Bernard Van Leer Vakfı
işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
PROJE SÜRECİ:
Son yıllarda nörobilim, gelişimsel psikoloji, olumsuz çocukluk yaşantıları ve ebeveynlik tutumları
ve etkileşimleri alanında yapılan araştırma bulguları gelişimde kritik bir dönem olan ilk üç yaşa
yönelik önleyici müdahale programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektedir.
Ancak yoksulluğa bağlı risk etmenleri ailenin
desteğini olumsuz yönde etkileyerek çocukların gelişim potansiyellerini ortaya koymalarını
engelleyebilmektedir. Sağlıklı çocuk gelişimini
desteklemek ve anne- babaların ihtiyaçlarına
cevap verebilmek için önce 2019 yılında Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuş olup,
Müdürlük “Karşıyaka95” isimli projemiz ile faali
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yetlerine başlamıştır.
Projemiz Aile Rehberliği Programı ve Anne sütü
ve Emzirme Programı olarak iki alanda ilerlemektedir. Aile Rehberliği Programı 0-12 ay çocukları için Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği ve
13-36 ay çocuklar için Merkez Temelli Aile Rehberliği olmak üzere iki farklı çalışmayı kapsamaktadır.
Karşıyaka95, Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği çalışmasıyla 0-12 ay çocuklarının gelişimini
desteklemek için talep eden ebeveynlere Boğaziçi Üniversitesi/Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan Ev Ziyareti
Temelli Aile Rehberliği çerçevesinde rehberlik
edilmesini içermektedir.
Ziyaretler, 30-35 dakikalık aileye uygun gün
ve saatlerde doğum öncesinde üç ve sonra iki
haftada bir kere olmak üzere 1 yaşına gelene
kadar belediyede görevli bir aile rehberi tarafından yapılmaktadır. Aile rehberi bebeğin
sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeleri
yaparak, bebeğin gelişimini destekleyen oyun-
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lar ile kitapları tanıtılıp, bebek ve aileyle birlikte
bu etkinlikleri gerçekleştirmektedir
Projemizin bu ayağında, annenin iyilik durumunun çocuğa etkisiyle, gebelik döneminde anne
adayının sağlıklı ve dengeli beslenmesinin, doğumdan sonra annenin ve çocuğun beslenmesinin çocuk gelişimine etkisine yer verilmiştir. Bu
kapsamda aynı süreçte anne sütü ve emzirme
programı da talep eden ailelere uygulanmaktadır.
Merkez Temelli Aile Rehberliği çalışmasında ise
13-36 ay çocuklarının gelişimi için talep eden
aileler kendi ay aralığına göre 4 aile ve 4 çocuktan oluşacak şekilde gruplandırılarak, psikomotor gelişimi, duyu gelişimi, dil gelişimi, bilişsel
gelişimi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması hedefine yönelik etkinlikler yürütülmektedir.
Böylelikle hem çocuğun zihinsel, davranışsal ve
sosyal gelişimi desteklenecek hem de çevresine
duyduğu güven duygusu pekişecektir. Çocuğun bakımından sorumlu kişiler, özellikle anneler üzerinden ilerleyecek programda anneler
çocukla konuşmanın, oynamanın ve etkileşimde bulunmanın önemini kavrayarak ebeveynlik
yetkinlikleri geliştireceklerdir.
Bebek gelişimini düzenli aralıklarla izlemek ileride oluşabilecek sorunları önlemede büyük
önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu proje süresince bebeğin iletişim, hareket, problem çözme ve sosyal gelişim alanlarındaki kazanımları
ailenin evinde ve akranlarıyla bir aradayken
gözlenmektedir. Bu gözlemlerin sonuçları de
ğerlendirilerek, gerektiği durumlarda çocuk gelişimini destekleyici hizmetlere yönlendirilmektedir.
Ülkemizin toplumsal refahına büyük katkı sunacağını düşündüğümüz projemiz, yalnızca
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çocukların gelişimleri için değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile
sürdürebilir kalkınması için de büyük önem taşımaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Erken çocukluk döneminde çocukların bilinçli
şekilde gelişimlerinin desteklenmesi, ebeveynlerin sağlık okuryazarlığının ve ebeveyn yetkinliklerinin arttırılmasıyla sağlanacağı düşünülmektedir. Bu konuda yaşanan eşitsizliklerin
önlenmesi kurumların sorumlulukları arasında
yer almaktadır. Çocuklar bireyselde ailelerinin parçası olmakla birlikte genel olarak toplumumuzun ve gelecek nesillerin önemli birer
yapı taşıdır. Bu anlamda sağlıklı nesiller için
ailelerle birlikte kurumların da çalışmalar düzenlemesi gerekmektedir. Bu gereklilikten yola
çıkarak oluşturulan Karşıyaka95 projesinden
elde edilen veriler, ilerleyen yıllarda şehir sağlık profilimize ve toplumsal refah düzeyimize
önemli katkılar sunacaktır.
Karşıyaka95 projesinde görev yapacak personelimize “Aileye Ev Ziyaret Temelli Aile Rehberliği” eğitimi verilmiştir. Eğitim alan personelimiz
tarafından 232 Aileye Ev Ziyaret Temelli Aile
Rehberliği uygulanmıştır. Anne sütü ve emzirme programı doğrultusunda Emzirme Danışma Hattı açılarak ebeveynlere danışmanlık
yapılmaktadır. Instagram adresimizde uzman
personelimiz tarafından sürekli eğitimler düzenlenmektedir. 198 anne adayına “Yeni Doğan Çantası” ve “Anı Defteri” hediye edilmiştir.
0-3 yaş çocuğu olan personelimize ve sağlık
personelimize “Anne Sütü Emzirme Eğitimi”
verilmiştir. Kurumumuzun farklı binalarında 3
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emzirme odası ve ilçemizde seyyar 2 emzirme
kabini oluşturulmuştur. Bu çalışmalarla Sağlık Bakanlığı tarafından belediyemize “Bebek
Dostu Kuruluş” ünvanı verilmiştir.
Proje kapsamında rehberlik yapılan 232 aileye ilişkin veriler ve değerlendirme sonuçları
kurumumuzca takip edilerek, ailelerin doğru
şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu
durum ailelerin bilinçlenmesine ve çocukların
erken çocukluk sürecini daha verimli geçirmelerine büyük katkı sunmaktadır.
Hastalıkların önlenmesi ve çocukların sağlıklı
gelişim süreci toplum sağlığı ve esenliği açısından büyük değer taşımaktadır. Bu kapsamda
özellikle projemiz dezavantajlı ve sağlığa erişme konusunda sorun yaşayan ailelere destek
sağlayacak niteliktedir. Çocukların gelişimine
ilişkin olarak ailelere yapılan geri bildirimlerin
ve değerlendirmelerin bazı olumsuz gelişmelere erken müdahale konusunda önemli bir
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
DSÖ stratejik önceliklerinde yer alan evrensel
sağlık kapsamına ulaşmak, küresel halk sağlığı zorluklarıyla mücadele etmek ve yerel düzeyde halk sağlığı kapasitesini arttırmak için
kurumlara destek olmayı bir amaç haline getiren kurumumuz yapmış olduğu bu proje ile
erken yaşlardan yaşamın sonraki yıllarına kadar, özellikle korunmasız koşullarda yaşayan
çocuklar için sağlık ve refahı arttıracak yeni bir
yaklaşım geliştirmeyi hedeflemiştir.
Beynin, erken çocukluk sürecindeki hızlı gelişiminin doğru ve sağlıklı uyarıcılarla desteklenmesi ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi toplumsal sağlık ve esenlik açısından
büyük katkı sunmaktadır. Çocuklarıyla bilinçli
ilişkiler kurabilen, çocuğunun gelişimini doğ-
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ru şekilde yöneten ebeveynlerin kendileri ve
çocukları açısından daha az stresli bir ortam
oluşturacakları düşünülmektedir. Erken çocukluk sürecinde yaşanan sağlıklı uygulamaların sadece çocukları ve onların ailelerini
değil, toplumu ve gelecek nesilleri etkilediği
unutulmamalıdır.
Boğaziçi Üniversitesi, projemizin hane halkında yarattığı mutluluk, 0-3 yaş gruptaki bebek
ve çocukların gelişimindeki olumlu sonuçları
üzerine farklı ilçelerde de benzer proje işbirliklerine başlatmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehir Projesi; kentte yaşayan ve çalışan
insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir
kalkınma projesi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca
sağlıklı kentin çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen kent olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte Sağlıklı Şehir Projesi;
sağlıklı kentlerin sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış kent olmadığını, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba harcayan kent
olduğunu belirtmektedir.
Sağlıklı Şehir tanımlamaları kapsamında Karşıyaka95 projesi sağlık bilincini geliştirmeyi ve
sağlıklı nesiller yaratmayı hedefleyerek; hem
ebeveynlerin hem de çocukların gelişimine
büyük katkı sağlamaktadır. “Bilinçli ailelerden
sağlıklı nesillere” sloganıyla hazırlanan Karşıyaka 95 projesi, belirli sağlık düzeyine ulaşmış
bir kent yaratma vizyonuna sahiptir.
Sağlıklı Kentler Projesi’nin “Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği azaltmak,
yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek, sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal
çevreyi oluşturmak, sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek, herkes için sağlık stratejisi
ve sağlık gelişimi prensipleri ile uyumlu sağlık
hizmetleri kurma.” amaçlarına doğrudan etki
eden Karşıyaka 95 projesi, bu amaçların gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacak niteliktedir.
Sağlıklı Şehir prensiplerine uygun olarak hazırlanmış olan projemiz, sağlıklı şehir özelliklerinden “Herkese ulaşabilen optimum düzeyde
uygun halk sağlığı ve sağlık bakım hizmeti ve
yüksek sağlık düzeyi” özelliklerine ulaşmamıza
destek olacak niteliktedir.
Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı;
sağlıklı şehirlerin eşitsizliklerle mücadele eden,
sağlığı ve refahı arttıran, evrensel sağlık kapsamı hedefi de dahil küresel halk sağlığı sorunlarıyla mücadele eden özelliklere sahip olması-
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nı; sağlık için şehir diplomasisi yoluyla sağlık ve
esenliğe yönelik lidersel örnekler oluşturulmasını taahhüt etmektedir. Ayrıca DSÖ 13. Genel
Çalışma Programında da, belediye politikalarının, tüm politikalarda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için kilit rol oynadığı önemle vurgulanmıştır. Bu kapsamda projemiz mutabakat
hedeflerine ve GPW13 çalışmalarına uygun
özellikler taşımaktadır.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının stratejik
hedeflerinden;
“Sağlığı belediyelerin sosyal ve politik gündeminin en üstüne çıkarmak için gerçekleştirilen
çalışmaları desteklemek.”
“Sağlık ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
olan ve sağlığın, sağlık alanında eşitliğin ve Avrupa Herkes için Sağlık ve Sağlık 2020 prensiplerinin uygulanmasına yönelik yerel politika
ve uygulamaları desteklemek.”
“Sağlık, tüm politikalarda sağlık alanında eşitlik
ve sağlık için entegre planlamaya yönelik sektörler arası ve katılımcı yönetişimi desteklemek.”
“Avrupa Bölgesindeki tüm şehirlerde sağlığı
geliştirmek için kullanılabilecek politika ve uygulamalara yönelik uzmanlıklar, sağlam kanıtlar, bilgi ve yöntemler sunmak.” hedeflerine
hizmet edecek özelliklere sahip olan projemiz
DSÖ stratejik önceliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
VII. Faz genel hedeflerinden “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini
azaltmak, DSÖ’nün stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemek.” hedeflerine ve bu
hedeflere ait stratejik yaklaşımlara ulaşma konusunda projemizin olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir. Ayrıca VII. Faz ana temalarından “Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım
yapmak, toplumsal refahı ve ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirilmek, kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barışı ve güvenliği teşvik etmek.”
projemizin büyük katkı sunacağı temalardır.
Projemiz, özellikle VII. Faz ana temalarından 1.
Temaya ilişkin öncelikli konularda yer alan “Pozitif erken çocukluk deneyimleri dahil sağlıklı
erken yaşlar” konusuna ilişkin bir çok çalışmayı kapsamakta ve bu önceliğin yerel düzeyde
sağlanmasına destek olmaktadır. Ayrıca projemizin yaratacağı çarpan etkisiyle farklı yerel
yönetimlere de örnek oluşturacağı düşünülmektedir.
Karşıyaka95 Projesi, doğumdan itibaren fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin tüm
çocuklar için hayati önem taşıdığı bilinciyle geliştirilmiştir. Dezavantajlı ev ve aile koşullarında
doğanların, büyüme ve gelişme konusunda
riske sahip oldukları düşünüldüğünde projemiz
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erken çocukluk döneminde
olumlu deneyimler yaratarak
çocukların gelişimi konusunda
ebeveynleri desteklemekte ve
doğrudan ailelerin ve kentin
gelecek nesillerde daha sağlıklı ve huzurlu olmalarına katkı
sunmaktadır.
Karşıyaka95 Projesi, BM 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde belirlenen “Sağlıklı
bireyler, eşitsizliklerin azaltılması, barış, adalet ve güçlü
kurumlar, hedefler için ortaklıklar” başlıklı hedeflerle benzer
konulardaki gelişimlere odaklanmaktadır. Projemiz sürdürülebilir kalkınma açısından
büyük değer taşımaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Kurumların yönetimsel gelişimine yasal bir zemin oluşturan 5018 sayılı Kanun, Stratejik planı; kamu idarelerinin
orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını
içeren plan şeklinde tanımlanmaktadır.
Belediyemize ait 2020-2024
Stratejik Planımızda, 5 amaç
ve bu amaçlara yönelik toplam 17 hedef bulunmaktadır.
Ayrıca stratejik planımızda
belediyemize ait misyon, vizyon ve temel değerler de bulunmaktadır.
Stratejik planımızın 4. Amacı
“Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı
ve güvenli bir toplumsal yapı
oluşturacak hizmetler üretmek.” şeklindedir. Bu amaca
yönelik 3 hedef ise
“4.1 Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi
4.2
İhtiyaç duyulan sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesi ve
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

4.3
Toplum sağlığı, refahı
ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması.”
Olarak ifade edilmiştir.
Karşıyaka 95 projesi stratejik
planımızda yer alan 4. amaca
ve bu amaca yönelik hazırlanan 3 hedefe hizmet edecek
özelliklerle hazırlanarak uygulanmıştır.
2016-2021 Yıllarını kapsayan
Karşıyaka Kent Sağlık Profili,
çocuklarımıza düzenli hizmet
vermenin geleceğe yatırım
yapmak olduğunu ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki
çocukların eşitlik adına desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca projemizle,
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde belirtildiği gibi annelere
eğitim yoluyla ve Karşıyaka
nüfusunun %4,80 ni oluşturan 0-4 yaş grubu çocuklara
sağlıklı gelişimleri açısından
destek olunmaktadır.
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde yer alan “dezavantajlı
grupların ihtiyaçlarına yönelik
destek projelerinden sistematik olarak faydalanabilmeleri
ve bu uygulamaların herkes
tarafından kolayca ulaşılabilir
olması için yürütülen çalışmalar” arasında yer alan projemiz, profilde önemle vurgulanan sağlıklı topluma ulaşmak
hedefine hizmet etmektedir.
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde ayrıca küçük yaştan
itibaren kazanılan yanlış beslenme alışkanlıklarının yetersiz ve dengesiz beslenme
sorunlarına yol açtığı, sağlıklı
beslenme konusunda çocukların ve ailelerin eğitilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Projemizde gebelere ve annelere
çocukların sağlıklı gelişimi için
anne beslenmesi ve çocukların bulundukları aya uygun
olan beslenme şekilleri hakkında da bilgi verilmektedir.
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projenin
toplam
bütçesi
853.000 TL
Bu zamana kadar yapılan
çalışmaların toplam maliyeti
229.000 TL
Proje kapsamında oluşturulan maliyetlerden hibe desteği alınarak karşılanan maliyet
72.000 TL Karşıyaka Belediyesi bütçesinde karşılanan
maliyetler 157.000 TL
Projenin
sürdürülebilirliğini
sağlamak için projenin devamında yapılması planlanan
çalışmaların maliyeti olan
624.000 TL Karşıyaka Belediyesinin kendi bütçesinden
ya da yerel, ulusal ve uluslararası fonlara başvurularak
kaynak yaratılacaktır.

Ülkemizin toplumsal
refahına büyük katkı
sunacağını
düşündüğümüz
projemiz, yalnızca
çocukların gelişimleri
için değil, aynı
zamanda ülkemizin
ekonomik ve sosyal
gelişmişliği ile
sürdürebilir kalkınması
için de büyük önem
taşımaktadır.
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Yanınızdayız – Yaşlı Dostu Kent
216
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PROJENİN AMACI:
Dünyanın dört bir yanındaki nüfuslar hızla
yaşlanıyor ve en hızlı değişimlerden bazıları düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana
geliyor. Sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek ve
yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılayacak
sistemler oluşturmak, yaşlıların özgür olduğu ve değer verdikleri şeyleri yaptıkları bir
geleceğe ulaşmak ancak sağlam yatırımlarla ve uygulamalarla mümkün alacaktır.
Bu noktada en önemli görev yerel yönetimlere düşmektedir.
Karşıyaka İlçesi’nin %11.4’ünü 65 yaş üstü
vatandaşlarımız oluşturmaktadır. İleri Yaş
nüfus oranının Türkiye ve İzmir ili oranlarına
göre fazladır. Karşıyaka Belediyesi de yaptığı ve yapacağı uygulamalarla ve yatırımlarla aktif yaşlanmayı destekleyen; Dünya
Sağlık Örgütü’nün,2005 yılında tanımladığı
“yaşlı dostu kent” kavramına uygun bir kent
olmayı amaçlamaktadır.
İlk kez 2005 yılı XVIII.Dünya Gerontoloji ve
Geriatri kongresinde gündeme sunulan
“Yaşlı Dostu Kent” projesi, yaşlı insanların
yasam kalitesini yükseltmek için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatları ya da olanaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi süreci
olarak nitelenmektedir.
Dünya gündemine “Yaşlı Dostu Kent” temasıyla beraber sunulan aktif yaslanma
kavramı da, yaşlılıkta yasam kalitesinin değerini artırmak için sağlık, katılım ve güvenlik olanaklarını en iyi şekilde kullanmayı te-
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mel almaktadır Bir başka ifadeyle, her yaşlı
bireyin toplum içinde aktif olma, aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olmasını
öngörmektedir. Yaşlılığı bir süreç olarak ele
almakta ve bu süreçte, yaşlıların gündelik
yaşama sağlıklı ve güvenli bir şekilde katılımlarını esas almaktadır. Bu yüzden, insanların yaşamları boyunca fiziksel, sosyal
ve zihinsel durumlarının farkında olmalarını, gereksinim duydukları koruma, güvenlik
ve bakım hizmetleri verilirken gereksinim,
istek ve yeteneklerine göre topluma katı
lımlarını da sağlamaktadır. Bu süreçte temel koşulların (ekonomik, sosyal, çevresel,
kişisel, davranışsal, sağlık) hazırlanması ise,
yaşlıların gündelik yasama katılımının başarısını fazlasıyla etkilemektedir. Aktif yaslanma, sağlıklı yasam beklentisini ve insanın zayıf, engelli ya da bakıma gereksinim
duyduğu yaşlarda bile herkes için yasam
kalitesini uzatmayı amaçlamaktadır. Yaşlıların var olan sosyal ve toplumsal bağlarını
sürdürebilmeleri ve yeni ilişkiler kurabilmeleri, herkesle birlikte eşit bir şekilde kullanabilecekleri erişilebilir güvenli bir yaşam
“Yaşlı Dostu Kent”lerin var olmasıyla mümkün olacaktır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
İleri Yaş nüfus oranının Türkiye ve İzmir
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ili oranlarına göre fazla olması nedeniyle
Karşıyaka Belediyesi yaptığı ve yapacağı
uygulamalarla ve yatırımlarla aktif yaşlanmayı destekleyen bir çok proje ve yatırım
gerçekleştirmiştir. Örneğin Bilge Çınarlar
Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz 2009 yılından
itibaren 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Üyelik sistemi ile
çalışan merkezde şu an itibariyle 2450 üye
bulunmaktadır. ESDEM (Evde Sağlık Destek Merkezi),2016 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. ESDEM 2020 yılında
1137 kişiye hizmet vermiştir.
2020 yılında, Pandemi kısıtlamalarının
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başlamasıyla beraber 65 yaş üstü yalnız
yaşayan 1200 vatandaşımız her gün telefonla aranarak ihtiyaçları ve sağlıkları hakkında bilgi alınmış, alışverişleri ve hizmetleri
yapılıp evlerine teslim edilmiştir.
Mayıs 2021 tarihli meclis toplantısında
“Yaşlılar Komisyonu” ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü bünyesinde “İleri Yaş Hizmetleri
Birimi” kurulmuştur. Bu birim oluşturduğu
Bilim Danışma Kurulu Üyeleri ile “İleri Yaş
Eylem Planı nı hazırlamaktadır.
İleri Yaş Eylem Planı çerçevesinde mevcut
çalışmalar geliştirilerek devam etmekte ve
yeni faaliyetler eklenmektedir. Bu faaliyetler şu şekildedir;
30 Mayıs 2021 tarihi itibariyle
• 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerindeki küçük tamir ve tadilat işleri için teknik ekip
oluşturularak ihtiyaçların karşılanmasına
başlanmıştır. Şu ana kadar 185 vatandaşımıza hizmet verilmiştir.
• Dönemin en önemli ihtiyaçlarından dijital
okur-yazarlık için; 12 kişilik sınıflarda 6 gönüllü üniversite öğrencimiz tarafından 60
yaş üstü vatandaşlarımıza, e-nabız, e-devlet, internet bankacılığı ve sosyal medya konuları hakkında uygulamalı eğitimler verilmiştir. 5 haftalık ilk eğitimimiz pilot ilçe olan
Mavişehir’de başlamıştır.
• Tüm mahallerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 30-40 kişilik ilçe turları düzenlenmeye başlanmıştır. Birinci tur ile
Ödemiş- Birgi ye, ikinci tur ile Tire İlçemize
gidilerek tarihi kültürel yerler, doğal alanlar,
pazar yerleri ziyaret edilmiştir. Selçuk Şirince, Efes Anti Kenti ve Meryemana, Bergama
antik Kenti, Dikili Çandarlı Kalesi ve sahil şeridindeki ilçelerimizin ziyaretleri planlanmıştır.
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• Her Pazartesi Çarşamba Cuma sabah
8:30 da , 6-7 kişilik gruplarla zihinsel ve fiziksel aktiviteler (Bocce, Bagminton, sabah
sporu) yapılmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Belediyemiz “Yaşlı Dostu Kent” hedefine
önce idari yapısını bu amaca uyacak şekilde düzenleyerek başlamış “Meclis Yaşlılar
Komisyonu” ile “İleri Yaş Hizmetleri Birimi”
kurmuştur.
Meclis Yaşlılar Komisyonu, İleri Yaş Hizmetleri Birimi Karşıyaka’da bulunan 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet
sunmak için konusunda uzman Hekim, Sosyolog, Psikolog ve akademisyenlerden oluşan Bilim Danışma Kurulunu oluşturmuştur.
İleri Yaş Hizmetleri Birimi, Bilim Danışma
Kurulu Üyelerinin önerileri doğrultusunda ,
mahalle bazlı ihtiyaç analizi yapıp oranları çıkarmak, ihtiyaç analizine göre mahalle
bazlı mekanlar ve etkinlikler yaratmak, engelli oranı yüksek olan mahallelerde onlara
uygun tasarlanan oturma alanları yapmak,
yaşlıların öncelikli ve güncel ihtiyaçlarını
derinlemesine anlamak, gençlerle bir araya getirerek hobi kulüpleri ve kitap kulüpleri
oluşturmak , telefonla sağlık takip sistemleri ,akıllı sistemlerin sağladığı sensörlerle
sağlık takibi yapılabilecek yaşlı bireylerin
yanlarında taşıyabileceği bileklik ve aparatlar üretmek gibi faaliyetleri yürütmeyi
planlamaktadır.
Belediyemiz, alanında uzman kişilerle hazırlamakta olduğu “ İleri Yaş Eylem Planı” ile
tüm faaliyetlerine yön verecek bir politika
metnini oluşturmaya başlamıştır.
İleri yaşlar için gerçekleştirdiği faaliyetlere
“hakkaniyet” olgusuyla yaklaşan belediyemiz “Herkes için Sağlık”ın gerçekleşmesinde önemli adımlar atmakta ve “Sağlıkta
ve Sağlık Hizmetlerine Ulaşmada Eşitsizliği
Azaltmak”için projeler üretmektedir: ESDEM (Evde Sağlık Destek Merkezi) sağlık
personelleriyle, evden çıkamayan hastaların, genel muayene, pansuman, yara bakımı, kan basıncı ve şeker takipleri ile rutin
kontrollerini yapmaktadır. Merkezde, ileri
yaştaki nüfusta sık görülen kalp, damar,
metabolizma, endokrin, kanser ve psikiyatri hastalıklarının önemi, farkındalığı,
bunlardan korunma ve tedavileri için halkı
bilinçlendirmek ve tedavilerine destek verilmektedir. Bu konularda ücretsiz eğitim seminerleri verilmektedir. “Herkese ulaşabi-

len optimum düzeyde uygun halk sağlığı ve
sağlık bakım hizmeti”nin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca pandemi döneminde
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evlerindençıkamayan ve yalnız yaşayan 65
yaş üstü vatandaşlarımız yalnız bırakılmamış;her gün telefonla aranarak ihtiyaçları
ve sağlıkları hakkında bilgi alınmıştır,alışverişleri yapılıp evlerine teslim edilmiştir.
Mayıs 2021 den itibaren gerçekleştirilen
aktiviteler, özellikle Pandemi nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanan ileri yaş nüfusumuzu
çok mutlu etmiştir. İleri yaş Eylem Planı çerçevesinde, Pandemi şartlarında psikolojik,
sosyal ve teknik ihtiyaçları çok yoğunlaşan
ileri yaş vatandaşlarımızın etkinlik ve hizmetlere yoğun katılımı ve talebi sağlıklı ve
aktif yaşlanma şartları sağlama hedefimize
giderken çok doğru adımlar attığımızı göstermiştir.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
7. Faz Başvuru rehberinde “Toplumsal refahı ve ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirilmek” olan 4. tema; “Sağlıklı bir şehir ortak
mal ve hizmetlerin değer temelli yönetişimi
yoluyla daha fazla toplumsal refah ve daha
güçlü varlığa yönelik harcadığı çaba ile örnek oluşturarak liderlik eder.” şeklinde açıklanmıştır. Öncelikli konuları arasında yer
alan “Sağlıklı Yaşlı İnsanlar” başlığında yer
alan “Herkes için sağlıklı yaşlanmayı teşvik
eden etkili önlemler arasında mevzuat ve
yeterli koruma sağlayan sosyal ve ekonomik politikalar yer almaktadır.” İfadesi yerel
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yönetimlerin ileri yaş grubu için planladığı
ve faaliyete geçirdiği politikaların önemini
vurgulamaktadır. Karşıyaka Belediyesi de
ileri yaş grubuna yönelik gerçekleştireceği
sosyal ve ekonomik politikaların öneminin
farkında olup;bu çalışmaların daha sağlıklı
ve hızlı ilerleyebilmesi için “İleri Yaş Komisyonu” ve “İleri Yaş Birimi”ni kurmuştur. Tüm
bu çalışmalar BM’nin “Bağımsızlık,Katılım,Bakım,Kendini Gerçekleştirme,İtibar” şeklinde tanımladığı “Yaşlılık İlkeleri” ile uyum
göstermektedir.
7. Faz başvuru rehberinin 1. teması olan
“Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım
yapmak” başlığı “Sağlıklı bir şehir, toplumsal
gelişimde insana odaklanarak ve eşitliği ve
katılımcılığı iyileştirmek için insanları daha
güçlü hale getirecek yatırımları öncelikli
kılarak örnek oluşturur.” şeklinde açıklanmıştır. Temanın öncelikli konuları arasında
“Sağlıklı Yaşlı İnsanlar” ifadesi yer almaktadır. Açıklamaya göre; yaşam boyu yaklaşımı, yaşamda iyi bir başlangıç sunmaya ve
yaşa bağlı değişimlere uyum sağlamak için
insanları sağlıklı yaşam tarzları benimsemeye teşvik etmeye odaklanmaktadır. Yüksek kaliteli hizmetlere erişimde yaş ayrımcılığı yaygındır ve yaşlıların yaşam koşulları
ve refahındaki eşitsizlik daha fazladır. Bu
sorunları yerel düzeyde sosyal ve ekonomik
politikalarla ele almak, yaşlıların sağlığını
iyileştirmek için anahtardır. Görülmektedir
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ki, ileri yaş grubuna yönelik
geliştirilecek yatırımlar ve
faaliyetler “Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada
eşitsizliği azaltmak” noktasında kritik bir öneme sahiptir ve toplumda “hakkaniyet”
kavramının yerleşmesinde
rol oynamaktadır.
“Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun halk
sağlığı ve sağlık bakım hizmeti” noktasında önemli
yatırımlar/faaliyetler yapmakta ve yapacak olan
belediyemiz; ESDEM(Evde
Sağlık Destek Merkezi),Bilge
Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma
Merkezi ve yakın zamanda
açacağı Alzheimer Merkezi
ile “Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun halk
sağlığı ve sağlık bakım hizmeti” sağlamayı amaçlamaktadır.
“Sağlığı destekleyen fiziksel
ve sosyal çevreyi oluşturmak,” hedefi doğrultusunda
çalışan belediyemiz,7. Faz
başvuru rehberinin 3. teması olan “Sağlık ve esenlik için
daha fazla katılım ve ortaklıkları teşvik etmek” başlığında açıklandığı üzere “Sağlıklı
bir şehir, tüm bireylerin ve
toplulukların kendilerini ve
yaşadıkları, çalıştıkları, sevdikleri ve oynadıkları yerleri
etkileyen kararlara katılımını sağlayarak örnek oluşturarak liderlik eder.”. “Sağlıklı
Yaşlı İnsanlar”,temanın öncelikli konularından biridir.
“Sosyal destek, özellikle aile
ve arkadaşlarla sosyal ilişkiler, yaşlı insanlar arasında
yaşam kalitesini etkileyen en
önemli faktörlerden biridir.
Bu nedenle, ileri yaşta sağlığı ve refahı teşvik etmek için
en güçlü stratejilerden biri
yalnızlığı ve izolasyonu önlemektir. Şehirleri yaşlı dostu
yapmak için sektörler arası
politikalar benimsemek, demografik yaşlanmaya yanıt

vermenin en etkili yollarından biridir. Bu, destekleyici
ulaştırma, uygun mahalle
ve şehir planlaması, maliye politikaları, konut ve halk
sağlığı riskleri konusunda
farkındalık gerektirir.” vurgularının yapıldığı 1. tema
kapsamında 65 üstü vatandaşlarımıza evde tamir bakım hizmetleri verilmektedir.
1.temanın ifade ettiği bir
diğer konu olan yalnızlığa
ve isolasyona karşı sosyal
ilişkilerin geliştirilmesi anlamında;Bilge Çınarlar Sağlıklı
Yaş Alma Merkezi çok önemli
bir işlevi yerine getirmektedir. Merkezde resimden
pilatese, aşçılıktan tangoya
kadar 16 farklı branşta kurs
verilmektedir. Vatandaşlarımız beraber birçok sosyal
ve kültürel aktivite gerçekleştirmektedirler.
Gruplar
halinde yapılan ilçe turları,
zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı sabah sporları,
dijital okur yazarlık eğitimleri bu kapsamdaki ihtiyaçlara
cevap vermektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Stratejik Plan hedeflerinde yer alan “Tüm öğeleriyle
güçlü, sağlıklı ve güvenli bir
toplumsal yapı oluşturacak
hizmetler üretmek” başlığı;
•
Kentte yaşayan her
kesimin ihtiyaçlarına yönelik
sosyal hizmet üretilmesi
•
İhtiyaç duyulan sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesi
ve kalitesinin arttırılmasına
yönelik çalışmaların yapılması,
•
Toplum sağlığı, refahı
ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması
hedeflerini
içermektedir.
İçeriğe bakıldığında, hedeflerin “Herkes için Sağlık”
prensibi için kent sağlığını
iyileştirmek amacını içerdiği
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ve bu noktada da projemiz
ile aynı amaçlara yönelik olduğu görülmektedir.
216-2021 Yıllarını kapsayan
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde “bakıma muhtaç yaşlılar için sosyal konutların
geliştirilmesi ve evde sosyal
bakım, hemşirelik ve ev idaresi gibi konularda sosyal ve
sağlık eğitim programlarının sıklıkla yapılması büyük
önem taşımaktadır.” denilerek konunun önemi ve yerel
yönetimlerin rolü vurgulanmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projenin tamamı Karşıyaka
Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.

Yaşlıların var olan
sosyal ve toplumsal
bağlarını
sürdürebilmeleri ve
yeni ilişkiler
kurabilmeleri,
herkesle birlikte eşit
bir şekilde
kullanabilecekleri
erişilebilir güvenli bir
yaşam “Yaşlı Dostu
Kent”lerin var
olmasıyla mümkün
olacaktır.
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MURATPAŞA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
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PROJENİN AMACI:
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Projesi, Covid-19 Pandemisi boyunca yanlış beslenme
ve hareketsizlikten kaynaklanan sağlıksız
yaşam biçimi ve obezitenin, bunlara bağlı
gelişen bulaşıcı olmayan önlenebilir hastalıkların (kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet, kronik solunum yolu hastalıkları vb.) önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Proje ile,
- Pandemi önlemleri nedeniyle toplu ulaşım olanaklarından yararlanamayan, sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtlanan 65 yaş
üstü öncelikli olmak üzere; Muratpaşa İlçesi
yaşayanlarının, kendi mahallelerinde sağlık
hizmeti almalarını sağlamak,
- Temel beslenme eğitiminin yanında, katılımcıların hastalıklarına özgü beslenme ve
egzersiz programları düzenlemek,
- Sağlıklı tarif oluşturma ve pişirme yöntemleri eğitimi vermek,
- Periyodik kontrol ve takip ile kalıcı kilo
kontrolü ve fiziksel aktivitenin yaşam biçimi
olarak benimsenmesini sağlamak hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
Muratpaşa Belediyesi’nin özkaynakları ile
yürütülen projenin geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla, 55 mahalle muhtarlığı,
dernekler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ:
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaşık 1.6 milyar fazla kilolu birey bulunmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı rakamlarına
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göre de 19 yaş ve üstü kişilerde vücut kitle
endeksinin dağılımına bakıldığında, Türkiye’nin yüzde 30’u obez, yüzde 33’ü normal
ve yüzde 35’i kilolu ve yüzde 2’si de zayıf
kategorisinde yeralmaktadır. Obezite Türkiye’de, özellikle çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından biri olarak kabul edilmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nca 2020’de yayınlanan
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ve Hanehalkı Sağlık Araştırması Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri
sonuçları; Türkiye’de nüfusun %43.6’sının
DSÖ’nün sağlık için fiziksel aktivite tavsiyelerini karşılamadığını göstermektedir ve
kadınlar için hesaplanan değer %53.6’dır.
Dünya ve ülkemiz için tüm bu veriler yeterince ürkütücü boyutta iken Covid-19 Pandemisi, sağlık sistemi ile birlikte tüm yaşamı
değiştirmiştir. Covid-19 Pandemisi sürecinde sadece eğitim, çalışma yöntemleri,
sosyal ilişkiler ve tüketim tercihleri değil,
beslenme alışkanlıklarının da değiştiği görülmektedir.
Pandemi döneminde sınırlı sayıda ve sınırlı
katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarına
göre, katılımcılar izolasyon sürecinde; alışkanlıklarının etkilendiğini, kilolarının arttığını, öğün sayılarının arttığını, hamur işi gıdaları daha fazla tükettiklerini ifade etmiştir.
(Dilber A. & Dilber F) Aynı araştırmada katılımcılar; evde kalma süreçlerinde kronik
hastalıkların tetiklendiğini evde hareketsizliğin sağlıklarını olumsuz etkilediği önermelerini de doğrulamıştır. Pandemi sürecinde
sağlıklı bireylerde de özellikle bağışıklık sistemin desteklenmesi için yeterli ve dengeli
beslenme ve fiziksel aktivite sağlanmalıdır.
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(Muslu & Ersü, 2020)
Yukarıdaki araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda, pandemi dönemi yaşanan
besleme sorunları ve fiziksel aktivite eksiğini gidermek amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nce Ağustos 2020’de ‘Sağlıklı Muratpaşa
Hareketi’ başlatılmıştır.
- İlk olarak, belediyemiz diyetisyenleri ve
spor antrenörlerinden oluşan bir ekip oluşturulmuştur.
- Beslenme Eğitimi ile Fiziksel Aktivite Programı birbirine entegre edilerek eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
- Proje, pandemi koşullarına uygun olarak
55 Mahalle Muhtarının katılımıyla yapılan
eğitim ve tanıtım toplantısıyla başlatılmıştır.
- Yazılı ve görsel basın, sosyal medyada
yapılan tanıtım çalışmaları yoğun bir ilgiyle karşılanmış, Muratpaşa yaşayanlarında
projeye katılımla ilgili yoğun bir talep oluşmuştur.
- Tanıtım faaliyetlerinin ardından, saha çalışmaları başlatılmıştır.
- Pandemi koşullarına uygun olarak, 55
mahalle muhtarlığımız, sosyal tesisler ve
park alanlarında sağlıklı beslenme eğitimleri verilmiş, katılımcılara günlük egzersiz
programları uygulamalı gösterilmiştir.
- Katılımcılara takip kartları dağıtılarak periyodik izlemeye alınmıştır.
- Bu aşamada, yoğun ilgi nedeniyle oluşan
yığılmanın önlenmesi, hız ve verimliliğin arttırılması için tam donanımlı bir mobil hizmet
aracının projede kullanılması planlanmıştır.
Belediyemize ait bir otobüs dönüştürülerek,
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Projesine tam
donanımlı mobil hizmet aracı olarak dahil
edilmiştir. 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hizmete başlayacaktır.
- Proje, eğitim, fiziksel aktivite programları
ve periyodik kontrollerle devam etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ :
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Projesi ile;
- 10 ayda 2 bin kişiye ulaşılarak sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi verilmiştir.
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- 450 kişiye özel beslenme ve fiziksel aktivite programı hazırlanmış ve takibe alınmıştır. Bir yıl sonunda sonuçlar kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
- 752 kişi sabah sporu (aerobik-plates) etkinliğine katılmıştır.
- 109 kişi wellness,
- 180 kişi yoga eğitimlerine katılmıştır.
- 360 kişi bisiklet eğitimi almıştır.
- Toplam 3 bin 671 kişi Sağlıklı Muaratpaşa
Hareketi’ne katılmıştır.
- Projenin ikinci etabında Mobil Hizmet
Aracı’nın hizmete girmesi, programın verimini artıracaktır. Mobil hizmet aracında,
başvuranların basit muayeneleri (kan şekeri ölçümü, genel fiziksel muayene) yapılacaktır. Mobil Hizmet Aracına yerleştirilen
cihazlarla Beden Kitle Endeksi ve Yağ-Kas
Oranı ölçümleri yapılarak kayda alınacaktır.
Bu işlemlerin aynı anda yapılması ile kişilere özel beslenme programı hazırlanması
süreci kısalacaktır.
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi ile,
- Katılımcıların, sağlıklı beslenme bilinci ve
doğru uygulama ile sağlıklı kiloya ulaşmaları,
- Fiziksel aktivite oranlarının artması,
- Yaşam biçimlerinde kalıcı değişiklik,
- Kronik hastalıklarında iyileşme beklenmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehir Projesi,
- Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada
eşitsizliği azaltmak,
- Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını
geliştirmek,
- Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak,
- Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,
- Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak,
- Herkes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi prensipleri ile uyumlu sağlık hizmetleri
kurma amaçlarına yöneliktir.
Muratpaşa Belediyesi’nce başlatılan ‘Sağ-
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lıklı Muratpaşa Hareketi’,
yukarıda sayılan kriterlere
uygun olarak planlanmış ve
uygulamaya alınmıştır.
Pandemi önlemleri kapsamında ulaşım olanakları kısıtlanan ve sağlık hizmetlerine erişimi zorlaşan 65 yaş
üstü Muratpaşa İlçesi yaşayanları projenin öncelikli hedef kitlesi olarak belirlenmiş
ve yaşadıkları mahallelerde
hizmet almaları sağlanarak,
sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliğin azaltılması amacına uygun hareket
edilmiştir.
Proje, Muratpaşa İlçesi’nde
yerel düzeyden başlayarak,
bulaşıcı olmayan önlenebilir
hastalıkların (kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet, kronik solunum yolu
hastalıkları vb.) önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Pandemi süreci ile birlikte
değişen sosyal yaşamda,
bireylerin sağlık koşullarını
iyileştirerek, yeni gelişmelere uyumlu toplum oluşumuna katkı sağlamaktadır.
Muratpaşa İlçesi’nde, tüm
yaş gruplarını tehdit eden
obezite ve fiziksel aktivite
azlığı ile mücadele etmek
üzere, yerinde sağlık hizmeti
sunma modeli ile herkes için
sağlık stratejisi prensiplerine uygun sağlık hizmeti sunulmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI
/ STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ :
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
Projesi, Muratpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik

Planında belirlenen;
AMAÇ 2: Başta dezavantajlı
guruplar olmak üzere, halkın
yönetim ve karar mekanızmasına 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
HEDEF H2.1: Muratpaşa’da
kitlesel sporları yaygınlaştırarak spor aracılığı ile komşularımızın 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
ve uluslararası spor organizasyonları düzenlemek
AMAÇ 3 : Canlıların önleyici
ve koruyucu sağlık hizmetleriyle yaşam kalitesini artırmak, ekolojik ve temiz bir
kent oluşturarak, teknolojik
çözümlerle sürdürülebilirliğini sağlamak.
HEDEF H3.6: Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini
yükseltmek için önleyici ve
koruyucu sağlık hizmetlerini
artırmak.
Amaç ve hedeflerine uygun
olarak planlanmış ve uygulama başlatılmıştır.
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI :
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi
Projesi giderleri Muratpaşa
Belediyesi öz kaynakları ile
belediye bütçesinden karşılanmıştır.
Yağ-Kas Oranlı Özel Tartı		
: 38.645,00 TL.
Mobil Hizmet Aracı Dönüşümü
: 29.000,00 TL.
Eğitim Materyalleri ve Tanıtım
: 28.375,00 TL.
Toplam Maliyet			
: 96.020,00 TL.’dir.
Personel Gideri (Aylık)		
: 23.500,00 TL.’dir.

Muratpaşa İlçesi’nde,
tüm yaş gruplarını
tehdit eden obezite
ve fiziksel aktivite
azlığı ile mücadele
etmek üzere, yerinde
sağlık hizmeti
sunma modeli ile
herkes için sağlık
stratejisi
prensiplerine uygun
sağlık hizmeti
sunulmaktadır.
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NİLÜFER BELEDİYESİ
PANDEMİ İLE MÜCADELEDE NİLÜFER
SAĞLIKLI YAŞAM

| PROJE BİLGİSİ: “Pandemi ile Mücadelede Nilüfer” projesi ile Nilüfer Belediyesi’nin Covid-19 salgınıyla
mücadelesinde; vatandaş, kurum/kuruluşlar ve STK’lar arasındaki işbirliği kapasitesi artırılarak ihtiyaçların
etkin bir şekilde belirlenmesi ve bu ihtiyaçların çeviklikle giderilmesine yönelik hizmet sunma yöntemleri ve
becerileri geliştirilmiştir.
| Projenin Sağlıklı Kent Açısından Önemi:
Proje kapsamında Covid-19 pandemisi sonucunda oluşan ihtiyaçlara yönelik;
toplumu bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetleri, dezenfekte ve temizlik
çalışmaları, maske üretimi ve dağıtımı, sağlık hizmetlerine yönelik destek, sağlıklı
gıdaya erişim ve yerel üretici destekleri, sosyal yardım ve destek hizmetleri,
denetim çalışmaları ve kültür, sanat, spor, psikolojik destek hizmetleri konularında
bütüncül bir yaklaşım ile hızlı ve etkin bir planlama yapılarak uygulamalar hayata
geçirilmiştir. Proje faaliyetleri, Nilüfer Belediyesi koordinasyonu Nilüfer Kent
Konseyi destekleriyle yürütülmüştür. “Yeni Normal” olarak adlandırılan, köklü
değişikliklerin hayat bulduğu bu süreçte Nilüfer ekosistemindeki dayanışma ve
eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla çeşitli STK, platform, üniversite ve kamu
kurumlarıyla da etkin işbirlikleri oluşturulmuştur.

| Bölgeye Verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı için Önemi:
Projeyle birlikte halk sağlığı uzmanlarının görüşlerine istinaden kriz masası ve acil
eylem planı oluşturularak, öncelikle vatandaşların en çok temas ettiği kamusal
alanlarda dezenfeksiyon ve maske üretim çalışmaları yapılarak halk sağlığı adına
önlemler alınmıştır. Bunun yanında Nilüfer Belediyesi hizmet ve etkinliklerini
olabildiğince çevrimiçi platformlar üzerinden yapılması konusunda toplumda
bilgilendirme çalışmaları yürüterek belediyenin dijital altyapısı güçlendirilmiştir.
Dezavantajlı gruplar öncelikli olarak toplumun her kesimine dayanışma içinde, riske
girmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, sağlıklarını korumaları ve pandemi sürecinin
ekonomik ve psikolojik etkilerini azaltacak yardım çalışmaları yürütülmüştür.
Kısıtlamalar sonucunda oluşan gıda tedarik zincirlerinde aksamaların önüne
geçebilmek adına yerel üretim aktörlerini destekleyen, mevcut kaynakları etkin
kullanan, vatandaş odaklı, çevre dostu, bütünsel ve yenilikçi yaklaşımlarla
sürdürülebilir kentsel gıda sistemlerinin oluşturulmasına yönelik uygulamalar etkin
hale getirilmiştir.

| Projenin Sağlıklı Kent Stratejisindeki Yeri:
Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan
“Ekolojik Denge” ana amacı altında “H4.2. Nilüfer Halkının
ve bir arada yaşadığımız canlıların sağlığını korumak
ve refahını sağlamak” ve “H4.5. Nilüfer de yaşayanlara
çevre dengesi içerisinde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir
çevre oluşturmak” hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede proje kapsamında; Covid-19 salgını sonucu ortaya
çıkan ihtiyaçların belirlenerek çeviklikle giderilmesine
yönelik hizmet sunma yöntemleri ve becerileri geliştirme
çalışmaları doğrultusunda bu stratejik hedefleri güçlendirecek faaliyetler yürütülmüştür.2022-2024 yılı Stratejik
Plan Revizyonu kapsamında pandemi nedeniyle değişen
hizmet anlayışı ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
mevcut stratejilerin güncellenmesi sağlanarak yeni faaliyetler ve projelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.

Proje Ortakları: Nilüfer Kent Konseyi

NİLÜFER BELEDİYESİ
SAĞLIKLI YAŞAM
Pandemi ile Mücadelede Nilüfer
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PROJENİN AMACI:
“Pandemi ile Mücadelede Nilüfer” projesi
ileNilüfer Belediyesi’nin Covid-19 salgınıyla
mücadelesinde; vatandaş, kurum/kuruluşlar ve STK’lar arasındaki işbirliği kapasitesini artırarak ihtiyaçların etkin bir şekilde
belirlenmesi ve bu ihtiyaçların çeviklikle giderilmesine yönelik hizmet sunma yöntemlerini ve becerilerini geliştirerek COVID-19
’un yayılımını en aza indirgemek amaçlanmıştır.
Projenin özel amaçları ise;
•
Covid-19 pandemisi sonucunda
oluşan ihtiyaçlara yönelik Nilüfer Belediyesinininsan ve finansal kaynağını verimli
kullanarak bir yerel yönetim olarak özgün,
hızlı ve etkili yöntem ve çözümler üretmek
ve yerel dayanışmayı güçlendirmek,
•
Salgınla mücadele sürecinde yerel
yönetim, sivil toplum örgütü, üniversite ve
kamu kurum ve kuruluşları arasında Nilüfer
ilçesinde güçlü bir eşgüdümünün oluşturulması,
•
Pandemi ile mücadelede sağlıklı bir
kent oluşturmak adına yerel yönetimler için
uygulanabilir hizmet sunum yöntemleri ve
projeler geliştirmek,
•
Pandemi sonucunda ortaya çıkan
yeni hizmet sunum ve iş yapış modellerininsürdürebilirliğini sağlamak adına Nilüfer
Belediyesi’nininsan kaynağı ve teknolojik
altyapısını güçlendirmek,
•
COVID-19 İle pandemisiile ilgili kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini yürüterek halk sağlığı uygulamalarının önemi
konusunda farkındalık oluşturmaktır.
PROJENİN ORTAKLARI:
Proje faaliyetleri, Nilüfer Belediyesi koordinasyonu Nilüfer Kent Konseyi destekleriyle yürütülmüştür. Bunun yanında Nilüfer
ekosistemindeki dayanışma ve eşgüdümün
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güçlendirilmesi amacıyla çeşitli STK, platform, üniversite ve kamu kurumlarıyla da
etkin işbirlikleri oluşturulmuştur.
PROJE SÜRECİ:
COVID-19 salgınının Çin dışında hızla yayılmaya başlaması ve ölümlere yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün 30
Ocak 2020 tarihinde hastalığı “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” olarak ilân etmesinin ardından Nilüfer Belediyesi, bilim
insanlarına başvurarak ne yapılması gerektiğine dair görüş talebinde bulunmuştur. Bu kapsamda, 1 Mart 2020 günü Bursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kayıhan Pala’nın davet edildiği ve Belediye
üst yönetiminin katıldığı bir konferans düzenlenerek; hastalık, yol açabileceği salgın
ve korunma yolları ile ilgili bilgi alınarak olası salgın senaryoları üzerinde çalışılmıştır.
Türkiye’de ilk COVID-19 olgusunun resmi
olarak açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden
itibaren Belediye’de bir kriz masası oluşturularak, salgına yanıt vermeye yönelik halk
sağlığı hizmetleri öncelikli hale getirilmiştir.
Halk sağlığı uzmanlarına danışarak oluşturulan kriz masası fonksiyonuyla; toplumu
bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetleri, dezenfekte ve temizlik çalışmaları,
maske üretimi ve dağıtımı, sağlık hizmetlerine yönelik destek, sağlıklı gıdaya erişim
ve yerel üretici destekleri, sosyal yardım ve
destek hizmetleri, denetim çalışmaları ve
kültür, sanat, spor, psikolojik destek hizmetleri konularında hızlı ve etkin bir planlama
yapılmıştır.
COVID-19 pandemisinde etkin bir mücadele gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi’nde
öncelikle kriz masası ve İSG Birimi 27 Mart
2020 tarihinde ‘COVID-19 Acil Durum Eylem Planı’nı oluşturmuştur. Acil Durum Yö-
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netimi’nde doğru ve hızlı karar alınması için
çalışma planının oluşturulmasını sağlamak
amacıyla hazırlanan planda; acil durumun
öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak eylemler belirlenmiştir. Can kayıplarının
en aza indirilmesi ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden planlanması amacıyla,
acil müdahalenin doğru ve etkin biçimde
yapılabilmesi, ekiplerin hareket tarzının belirlenmesi için gerekli yetki görev ve sorumluluklar da Acil Eylem Planı’nda tanımlanmıştır.
Hazırlanan plan kapsamında öncelikle vatandaşların en çok temas ettiği kamusal
alanlarda dezenfeksiyon ve maske üretim çalışmaları yapılarak halk sağlığı adına
önlemler alınmıştır. Nilüfer Belediyesi hizmet ve etkinliklerini olabildiğince çevrimiçi platformlar üzerinden yapılması konusunda toplumda bilgilendirme çalışmaları
yürüterek belediyenin dijital altyapısı güçlendirilmiştir.Dezavantajlı gruplar öncelikli
olarak toplumun her kesimine dayanışma
içinde,riske girmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, sağlıklarını korumaları ve pandemi sürecinin ekonomik ve psikolojik etkilerini
azaltacakyardım çalışmaları yürütülmüştür. Kısıtlamalar sonucundaoluşan gıda
tedarik zincirlerinde aksamaların önüne
geçebilmek adına yerel üretim aktörlerini
destekleyen, mevcut kaynakları etkin kullanan, vatandaş odaklı, çevre dostu, bütünsel ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir
kentsel gıda sistemlerinin oluşturulmasına
yönelik uygulamalar etkin hale getirilmiştir.
“Yeni Normal” olarak adlandırılan, köklü de
ğişikliklerin hayat bulduğu bir sürecin Nilüfer Belediyesi olarak değişen ihtiyaçlara
yönelik yeni bir belediyecilik anlayışı belirlenmesi konusunda toplumun tüm paydaşlarıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bu
kapsamda yapılan tüm çalışmalar raporlanarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda web
sitesi üzerinden paylaşılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
“Pandemi ile Mücadelede Nilüfer” projesiyle
öncelikli olarak bir kriz masası ve acil eylem
durum planı oluşturulmuştur. Bu kapsamdabir yandan halk sağlığı hizmetleri diğer
yandan da ekolojik, ekonomik, toplumsal
hizmetlerin kaynak yönetimi yapılarak uygun ve etkin eylemler hayata geçirilmiştir.
Salgının yayılımını önlemek için yapılan öncelikli işlerden biri olan dezenfeksiyon işlemleri kapsamında kamubinaları (hizmet
binaları, kütüphane, muhtarlık, aile sağlığı
merkezi vb.) ile kamuyaaçık kapalı alanlar
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ve atık konteynırlarına bu dönemde toplam
100 bini aşkın dezenfeksiyon uygulaması
yapılmıştır. Mesafe bırakılması, esnafın eldiven ve maske kullanması için yürütülen
çalışmalarda toplam 10.460 adet denetim
gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda maske, eldiven ve ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının arttığı da dikkate alınarak
atık yönetim planı güncellenerek Belediye
binalarına gri renkte atık kutuları yerleştirilirken konutlara da bu atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları için 500 bin adet özel
atık poşeti dağıtılmıştır.
Oluşan maske ihtiyacını karşılamak üzere,
Tekstil Mühendisleri Odası ve Bursa Tabip
Odası’nın görüşleri alınarak şekillendirilen
maske üretim atölyesi hayata geçirilerek;
4 milyon adet tıbbi maskenin, başta sağlık
çalışanları olmak üzere belediye çalışanlarına, vatandaşlara ve kamu kurumlarına
ücretsiz olarak dağıtımı yapılmıştır. Bunun
yanında Nilüfer Belediyesi bünyesinde bulundurduğu 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla
80 gönüllü ile toplamda 3.750 adet siperlik
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Meclisleri, çalışma grupları ve Nilüfer Mahalle Komiteleri ile birlikte pandemi süresince etkin çalışmalar yürüten Nilüfer Kent
Konseyi, “Canlı Konsey” adıyla yüzlerce katılımcıyla çevrimiçi olarak 30’u aşkın etkinlik
düzenlemiştir. Bunun yanında pandemi sürecinde işsiz kalan vatandaşlar için Nilüfer
Mahalle Komitelerince “Dayanışma Marketleri” hayata geçirilerek gıda ve temizlik
malzemeleri paylaşıma sunulurken, dayanışma kartları da ihtiyaçlılara ulaştırılmıştır.
Belediyenin toplantıları ve görüşmeleri
çevrimiçi yapıldığı gibi kültür-sanat, tiyatro, spor ve katılımcılık etkinlikleri de dijital
platformlara taşınmıştır. Bu kapsamda
düzenlenen 103 dijital etkinliğe 18.662 vatandaş katılım göstermiştir. Mobil sahneler
gibi araçlarla pandemi kurallarına uygun
olarak yapılan 76 adet açık hava etkinliğine
de 25.562 kişi katılım göstermiştir. Ayrıca
Belediyenin yatırım ve etkinliklerinde sağlık
etki değerlendirmesi yapılması da bu dönemde rutin bir uygulama olarak gündeme
girmiştir.
Kısıtlamalar sonucunda oluşan gıda tedarik zincirlerinde aksamaların önüne geçebilmek adına Nilüfer Belediyesi, “Tarım Yılı”
altında uygulanan projelerle hem insanları
sağlıklı gıda ile buluşturmuş hem de üreticilerin daha fazla ve güvenli üretim yapmaları
için onlara destek vermiştir. Yerel üreticilere
eğitimler verilmiş; vatandaşlara sebze fidesi dağıtılarak balkonlarında, bahçelerinde üretim yapmaları sağlanmıştır. Nilüfer
Bostanhayata geçirilerek Türkiye’nin dört
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bir yanındaki kooperatiflerden alınan sağlıklı gıdalar/
ürünler halkla buluşturulmuştur. Pandemi döneminde ürünü elinde kalan
üreticilerin de ürünleri alınarak destek verilmiştir. Bu
çalışmaların daha da etkin
hale getirilmesi için 2021 yılı
da “Sağlıklı Gıda Yılı” olarak
belirlenmiş ve buna yönelik
eylemler planlanmıştır.
COVID-19 salgını sebebi ile
zor durumda kalan vatandaşların başvurularına istinaden 12.638 kişiye erzak
desteği sağlanmıştır. Gıda
ihtiyacını gideremeyen, yemeğini yapamayan ve yakınlarından destek bulamayan vatandaşlara da
37 bin 87 öğün sıcak yemek
hizmeti verilmiştir. Uzaktan
eğitime geçilmesi sebebiyle
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci
Yurdu’nda sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti sunulmuştur. Yurtta konakladıkları süre boyunca sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği
olmak üzere her gün 2 öğün
yemek servis edilen 1.528
sağlık çalışanına, 7/24 sıcak
su, sınırsız internet, çamaşırhane, ütü gibi olanaklar
sağlanmıştır. Salgın döneminde Sokak hayvanları için
beslenme odaklarına, kırsaldaki belirli noktalara ve
ihtiyacın tespit edildiği alanlara gönüllülerin desteğiyle16 ton kedi/köpek maması
dağıtımı yapılmıştır.
65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığından dolayı sokağa
çıkma yasağı olan vatandaşlarımızdan 1.949 kişinin
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gıda ve ilaç alışveriş talebi
ve 1.249 kişinin banka ve
postanelerden maaş çekme
vb. işlemleri gerçekleştirilmiştir. 65 yaş üstü ve engelli 80 vatandaş ile sağlık
kuruluşlarından
evlerine
nakil ihtiyacı duyan 738 kişinin hastane transferleri
sağlanmıştır. Bunun yanında 343 ev bakım hizmeti ve
792 vatandaşa da kişisel
bakım hizmeti verilmiştir.
Salgın nedeniyle yoğun kaygı yaşayan kişilere de Nilüfer Belediyesi’nde görevli
psikologlar tarafından hafta içi her gün 09.00 ile 17.00
saatleri arasında ücretsiz psikolojik destek hizmeti
verilmiştir.Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek
Merkezi’nde sosyal hayatın
kesintiye uğramadan düzenlenmesi için alınacak
önlemler için iş güvenliği
uzmanları eşliğinde atölyeler düzenlenmiştir. Engelli
bireyler ile yakınlarına ücretsiz tatil hizmeti sağlayan
“Bizim Bahçe” yeni normale
uygun düzenlemelerle, yeniden aktif hale getirilerek
güvenli bir tatil ortamı sunulmuştur. Bunun yanında
huzurevinde yaşları 60 ile
95 arasında değişen 73 kişiye pandemiye uygun düzenlemeler yapılarak bilgilendirici ve sosyal etkinlikler
düzenlenmiştir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesiyle
hakkaniyet, sürdürebilirlik,
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halkın katılımı ve sektörlerarası işbirliği prensipleri
altında “Sürdürülebilir Kalkınma” yı sağlamak ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak”
amacıyla
kent
sağlığını ilgilendiren tüm
kentsel ve çevresel konularda bütünsel uygulamalar
hayata geçirilmektedir. Vatandaşların sağlıklı olabilmesinin yolu; konut kalitesi,
iş, ulaşım, gıda, toprak, su
ve hava kalitesi, sağlık önlemleri, katı atıklar, iklim istikrarı, sosyal hizmet, çevre
hizmetleri, kültürel hizmetler
gibi alanlarda sürdürebilir
uygulamaların hayata geçmesiyle gerçekleşmektedir.
Bu kapsamda Bursa ili için
oluşturulan 2019 yılı Şehir
Sağlık Profili çalışmasıyla
bir yandan şehrin sürdürebilir gelişimi çerçevesinde
ekolojik, ekonomik, toplumsal göstergeleri diğer yandan da sağlık hizmetlerinin
mevcut durumunu değerlendiren bir üst doküman
oluşturulmuştur. Nilüfer Belediyesi de bir yerel yönetim
olarak bu verilerin iyileştirilmesine yönelik projeleri tasarlamaktadır.Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19
salgınını “Uluslararası Halk
Sağlığı Acil Durumu” olarak ilân etmesinin ardından
şehir sağlık profilinde belirtilen konularda yapılan hizmetleri, değişen ihtiyaçlara
göre yeniden tasarlamış
ya da yeni hizmetleri hayata geçirmiştir. “Pandemi ile
Mücadelede Nilüfer!” projesiyle Şehir Sağlık Profilinde
belirtilen konulara paralel
olarak; toplumu bilgilendirme ve farkındalık artırma
faaliyetleri, dezenfekte ve
temizlik çalışmaları, maske
üretimi ve dağıtımı, sağlık
hizmetlerine yönelik destek,
sağlıklı gıdaya erişim ve yerel üretici destekleri, sosyal
yardım ve destek hizmetleri, denetim çalışmaları ve
kültür, sanat, spor, psikolojik
destek hizmetleri konuların-
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daki projeler pandemi koşulları göz önünde bulundurularak uygulanmıştır.
Sağlıklı Şehirler Projesi’yle;
• Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği
azaltmak,
• Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek,
• Sağlığı destekleyen fiziksel
ve sosyal çevreyi oluşturmak,
• Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,
• Yeni gelişmelere uyum
gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak,
• Herkes için sağlık stratejisi
ve sağlık gelişimi prensipleri
ile uyumlu sağlık hizmetleri
kurma amaçlanmaktadır.
“Pandemi ile Mücadelede
Nilüfer!” projesi de sağlıklı
kentler hareketinin tüm bu
amaçlarını destekleyen faaliyetler içermektedir. Hareketin ele aldığı “Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda,
su, barınma, çevre sorunları, gelir, güvenlik, iş vb. temel
gereksinimlerini karşılamak”
, “Bugün dengeli olan ve
uzun vadede korunabilecek
doğal çevre – ekolojik sistem”, “Herkese ulaşabilen
optimum düzeyde uygun
halk sağlığı ve sağlık bakım
hizmeti” ve Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen
toplum” sağlıklı şehir özelliklerini desteklemektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Nilüfer Belediyesi 20202024
Stratejik
Planında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası” altında
“Sürdürülebilir
kalkınma
hedefleri
doğrultusunda
sunduğumuz hizmetlerde
toplumsal faydayı en üst
düzeye çıkarmayı” ve “Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmek için
katkıda bulunmayı” taahhüt
etmektedir. Ayrıca “Ekolojik Denge” ana amacı altında “H4.2. Nilüfer Halkının

ve bir arada yaşadığımız
canlıların sağlığını korumak
ve refahını sağlamak” ve
“H4.5. Nilüfer de yaşayanlara çevre dengesi içerisinde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak”
hedefleri bulunmaktadır. Bu
çerçevede proje kapsamında; Covid-19 salgını sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların
belirlenerek çeviklikle giderilmesine yönelik hizmet
sunma yöntemleri ve becerileri geliştirme çalışmaları
doğrultusunda bu stratejik
hedefleri güçlendirecek faaliyetler yürütülmüştür. Bunun yanında 2022-2024
yılı Stratejik Plan Revizyonu
kapsamında pandemi nedeniyle değişen hizmet anlayışı ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut
stratejilerin güncellenmesi
sağlanarak yeni faaliyetler
ve projelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
“Pandemi ile Mücadelede Nilüfer!” projesi ile Nilüfer Belediyesi’nin Covid-19
salgınıyla mücadelesinde;
vatandaş, kurum/kuruluşlar ve STK’lar arasındaki işbirliği kapasitesini artırarak
ihtiyaçların etkin bir şekilde
belirlenmesi ve bu ihtiyaçların çeviklikle giderilmesine yönelik hizmet sunma
yöntemlerini ve becerilerini
geliştirerek COVID-19 ’un
yayılımını en aza indirgemek
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesi’nin
üyesi olduğu Sağlıklı Kentler
Birliği’nin 2020-2024 Stratejik Planında yer alan“Sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına
yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak”
vizyonunu
güçlendirecek
bütünsel bir yaklaşım hayata geçirilmiştir. Proje birliğin
vizyonunu besleyen “Sürdürebilirlik”, “Yenilikçi”, “İnsan
Odaklı”, “Kolaylaştırıcı”, “Katılımcı” , “Şeffaf” ve “Sorum-
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luk Sahibi” ilkelerineuygunluk göstermektedir.
“Pandemi ile Mücadelede
Nilüfer” projesi Dünya’da insanların karşı karşıya kaldığı
ana sorunları çözmek adına
belirlenen Küresel Kalkınma
Amaçlarıyla uyumluluk göstermektedir. Bu kapsamda genel olarak ; “3.Sağlık
ve Kaliteli Yaşam” ve “11.
Sürdürülebilir Şehirler ve
Topluluklar” ana hedefi altında belirlenen stratejileri desteklemektedir. Nilüfer Belediyesi bu amaçlar
doğrultusunda
hâlihazırda yürüttüğü faaliyetlerini
pandemi dönemi ihtiyaçlarına göre dizayn ederek
ve yeni hizmet modelleriyle
sürdürmüştür.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
Proje için kullanılan finansmanın tamamı belediye
tarafından
karşılanmıştır.
Covid-19 pandemisi uygulamalarının Nilüfer Belediyesine maliyeti 7.272.126,03
TL olarak gerçekleşmiştir.

Nilüfer Belediyesi bu
amaçlar
doğrultusunda
hâlihazırda
yürüttüğü
faaliyetlerini
pandemi dönemi
ihtiyaçlarına göre
dizayn ederek ve yeni
hizmet modelleriyle
sürdürmüştür.
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BANDIRMA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Sağlıklı Yaşam Reviri
234
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PROJENİN AMACI:
1. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımını
kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği azaltmak.
2. Vatandaşı toplum sağlığı ve bireysel
sağlığı konusunda bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak.
3. Vatandaşın halk sağlığı konusunda bireysel sorumluluk alması konusunda farkındalık yaratmak.
4. Yakın civar, bina içerinde ve kurs esnasında gerçekleşebilecek kaza durumlarında
sağlık kuruluşuna gidene kadar, ilk yardım
ve bakımını sürdürmek.
5. Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını
geliştirmek. 6.Yerel düzeyde sürdürülebilir
sağlık hizmeti sunmak.
PROJENİN ORTAKLARI:
PROJE SÜRECİ:
Sağlıklı Yaşam Reviri, kent merkezinde esnaf ve vatandaş sirkülasyonunun çok yoğun
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olduğu, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve
kent merkezinde vatandaşın başvurabileceği başka bir sağlık kuruluşunun bulunmamasından doğan ihtiyaç doğrultusunda
kurulmuştur.
Mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait Harun
Karacan Gençlik ve Spor Merkezinin de bulunduğu binanın 1.katında vatandaşın çok
kolaylıkla ulaşabileceği yaklaşık 20m2 lik,
atıl olarak bulunan alan, “Sağlıklı Yaşam
Reviri” olarak tasarlanmıştır. Bir revirde
bulunması gereken lavabo, klima, sedye,
paravan, buzdolabı, ilaç dolapları, masa,
sandalye ile birlikte sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli tüm tıbbi malzemeler temin edilmiştir.
Yaklaşık 3 aylık sürenin sonucunda ‘’Sağlıklı
Yaşam Reviri’’, 4 Eylül 2019 tarihinde halkın
hizmetine açılmıştır. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 3 hemşire dönüşümlü olarak Sağlıklı Yaşam Revirinde görev yapmaktadır.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
1. Halkın sağlık hizmetine erişimi kolaylaşmış, gelen vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda bilgilendirme yapılarak, doğru sağlık hizmeti alması sağlanmıştır.
2. Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezinde, spor ve aktivitelere katılan vatandaşların kaza/yaralanma durumlarında
ilk yardım hizmeti hızlı bir şekilde verilmesi
sağlanmıştır.
3. Zumba ve pilates gibi spor kurslarına
katılan kişilerin beden ölçümleri yapılarak
motivasyonlarının arttırılması sağlanmıştır.
4. Sağlık Yaşam Reviri, esnaf ve vatandaşın
oldukça yoğun olduğu bir bölgede konumlandığı için gerçekleşen ani hastalık ve kaza
durumlarında sağlık personelimizce hızlı bir
şekilde müdahale sağlanmıştır.
5. Kişilerin tedavi gerektiren durumlarında
profesyonel sağlık hizmeti alması amacıyla
en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
1.Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada
eşitsizliği azaltmak 2.Yerel düzeyde sağlıklı
toplum politikasını geliştirmek, 3.Sağlık için
toplum çalışmalarını yönetmek,
4. Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak,
5. Herkes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi prensipleri ile uyumlu sağlık hizmetleri
kurmak
6. Herkese ulaşabilen optimum uygun değer düzeyde uygun halk sağlığı ve sağlık
bakım hizmeti verebilmek.
7. Sağlıklı şehir projeleri prensiplerinden
hakkaniyetli, sürdürülebilir, halkın katılımının sağlandığı bir projedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Bandırma Belediyesi 2020-2024 Stratejik
Plan
Hedef:2,5 İhtiyaç sahiplerine, çocuklara, gençlerimize ve çalışanlarımıza yönelik
sağlık hizmetlerinin sunulması için revir kurulması, koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin
verilmesi.
Faaliyet:2.5.1 Harun Karacan Gençlik ve
Spor merkezinde kurulacak revir ile burada
eğitim gören çocuklar, gençler ile buraya
başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların pansuman, reçeteli enjeksiyon işlemleri, tıbbi
dikiş alınması, tansiyon, kan şekeri, kolestrol
ve trigliserid ölçümlerinin yapılarak takip ve
kontrollerini yapmak
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Bütçesi:
Sağlıklı Yaşam Revirinin mobilya, klima, elektrik çekilmesi, lavabo ve gerekli olan
tüm tıbbi malzemelerinin
toplamı = 50000,00TL’dır.
Sağlıklı Yaşam Revirinin
mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait olduğu için herhangi bir kira bedeli yoktur.
Ayrıca Belediyemiz Sağlık
İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 3 hemşire, dönüşümlü
olarak revirde çalıştığından
ekstra bir elemana ihtiyaç
duyulmamıştır.
Finansmanı:
Bandırma Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.

“Sağlıklı Yaşam Reviri”
olarak tasarlanmıştır.
Bir revirde bulunması
gereken lavabo, klima,
sedye, paravan,
buzdolabı, ilaç
dolapları, masa,
sandalye ile birlikte
sağlık hizmetlerinin
yürütülmesi
amacıyla gerekli tüm
tıbbi malzemeler
temin edilmiştir.
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PENDİK BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Gençlik Kampı
238
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PROJENİN AMACI:
Pendik Belediyesi Gençlik Kampı, gençlerin
sosyalleşmesini, ruhen ve zihnen dinlenmesini, çevresini tanımasını, çeşitli spor etkinlikleriyle enerjilerini doğru kullanmalarını, sorumluluk sahibi, uyumlu, insiyatif kullanabilen,
çözüm odaklı, geleceğe her yönden hazır bireyler olmalarını amaçlamaktadır.
Başta maddi imkânı kısıtlı gençler olmak
üzere, Pendik ilçesinde ve Pendik dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve
bedensel gelişimlerini sağlamak ve serbest
zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olarak, milli ve manevi şuuru aşılamak, ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmektir.
Gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam
alışkanlığı kazanımı konusunda destek olup
bireylerin, sporun çeşitli duygularıyla tanışmasına katkı sağlamak ve bağımlılık gibi zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunarak doğa içerisinde spor,
sanat ve kültürel aktivitelere katılabileceği
unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamalarını, şehir hayatının karmaşasından uzak, zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri, kaynaşmaları ve kalıcı dostluklar kurarak
ekipçe hareket etme ruhunu kazandırmak
hedeflenmektedir.
Görüntü, ışık ve gürültü kirliliğinden uzak
sağlıklı çevrenin yanında kaliteli, sağlıklı yaşama etki edebilecek ortam ve imkan vererek sosyal çevresine pozitif katkı sağlamak
amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Pendik Belediyesi
PROJE SÜRECİ:
Gençlik Kampı faaliyet göstermeye 2019 yılında başlamış ve yaz/kış olmak üzere yılın
her dönemi hizmet verebilmektedir.
Gençlik kampı Pendik – Kurna köy Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Başvuru duyuruları, etkinlikten 15 gün önce www.
pendik.bel.tr (videoda “Belediyemiz internet
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sayfasından” şeklinde ifade edilecek) adresinden, sosyal medya hesaplarından, pankart ve afişlerle yapılmaktadır.
•Milli Eğitime bağlı kurumlar, Vakıflar, Sivil
Toplum Kuruluşları, çeşitli gençlik toplulukları
ve benzeri gruplar kamp faaliyetlerine katılabilmektedirler.
• Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Pendik Belediyesi tarafından karşılanmakta ve gençlerden
herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
• Gençlik Kampı 12- 25 yaş arası gençlere
hizmet vermektedir.
•Gençlik kampında, kız ve erkek öğrenciler
ayrı dönemlerde konaklamaktadırlar.
• Kampa katılacak 18 yaş altı öğrencilerin, veli
muvaffakatnamesini doldurması ve otobüslerin kalkış yerine velisi ile gelmesi gereklidir.
Bu sayede veliler, kamp liderleri ile birebir
görüşebilir, kamp hakkında bilgiler edinebilirken, çocuklarını gönül rahatlığıyla kamp liderlerine teslim edebilmektedirler.
• Katılımcılara çeşitli materyaller (kamp tişörtü, şapka, su matarası, sırt çantası) hediye
edilmektedir.
• Kamp alanı ve faaliyetler hakkında bilgi verilip tüm etkinlikler alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde yapılmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Pendik Belediyesi Gençlik Kampı’nda gençlere ve çocuklara yönelik doğal ve sağlıklı
yaşam alanları ihtiyacı çerçevesinde “Sağlıklı yaşam”, “Sürdürülebilir sağlıklı yaşam” temalarını içeren gençlik kampı projesi, Pendik
ilçesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vermektedir. Çocuklar, gençler,
yaşlılar olmak üzere tüm yaş grubuna hitap
etmekte, çeşitli sportif faaliyetler bütününü
içererek doğa içinde konumlandırılmış olup
“sağlıklı yaşam”, “sağlıklı kent” kavramlarına
karşılık bulabileceğimiz hali hazırda sürdürülen bir projedir.
Kampa katılan vatandaşlar, doğa yürüyüşlerinde doğayı dinleme, nefes açma, doğru
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nefes çalışmalarına ek olarak
fauna ve flora gözlemi yaparak bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgiler edinmektedirler.
12 Temmuz 2019 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, ilçemizde devam
eden atıkların kaynağında
ayrı toplanması geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili
yürütmüş olduğumuz faaliyetler Sıfır Atık Yönetim Sistemine entegre edildi.
Bu kapsamda Gençlik kampımızdaki atıkların kaynağında ayrı toplanabilmesi için
geri dönüştürülebilir kağıt,
plastik, metal, cam, pil, yağ
gibi atıkların atılabileceği
atık toplama ekipmanı konumlandırılmıştır. Bu sayede gençlik kampından çıkan
atıklar kaynağında türlerine göre ayrılarak 2017 yılında belediyemiz tarafından
kurulup Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan lisans alınan
“Ambalaj Atıkları Ayrıştırma
Tesisi”nde türlerine göre ayrıldıktan sonra geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
Gençlik kampında, katılımcılarına çevre ve geri dönüşüm konulu
eğitim ve etkinlikler yapılarak farkındalık ve bilinç kazandırılmaktadır.
Kazanımlar;
• Gençlerin özgüven kazanımları
• Grup çalışmalarında motivasyon ve cocukların liderlik vasfının
ön plana çıkarılması
•Gençleri doğa ile buluştururken,
birçok yeteneklerini de geliştirilmesi
•Okul ve sınavlar arasındaki koşuşturmalardan dolayı girdikleri
yoğun çalışma ortamından kurtarıp, doğada streslerini atmalarını sağlanması
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•Doğal ortamlarda geçen kampımız sayesinde, sağlıklı yaşam ve
çevre bilincini geliştirilmesi
• Aynı ortamda değişik arkadaş
grupları ile birlikte yaşamalarını
sağlayarak, arkadaşlık ve paylaşma duygularını geliştirilmesi
• Karbon salınımının azaltılması
• Doğal kaynakların korunması
• Çevre ve doğanın korunması
• İklim değişikliği ile mücadele
• Enerji tasarrufu
• Hammadde ihtiyacının azaltılması
2019 yılından itibaren okullar,
dernekler ve bireysel başvurularda bulunularak toplamda 7.738
kişi konaklamalı veya günübirlik
ziyaret etmiştir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Aktif ve sağlıklı yaşamı destekleyen kamp alanımız içerisinde; Bungalov Evler, yemekhane, idari oda, revir,
oyun faaliyet alanları, 3 oba,
yürüyüş parkuru, macera
parkuru, kamelyalar, çim futbol sahası, kum voleybol sahası, kamp ateş alanı, mescit,
şadırvan, hobi bahçesi, lavabo ve duşlar bulunmaktadır.
• Gençlik Kampı’mızda 24
adet Bungalov evi olup, her
birinde tek kişilik 5 yatak, kilitli dolaplar bulunmakta ayrıca evler doğalgaz sobası
ile ısıtılmaktadır. Kampımız
toplamda 120 kişi kapasitelidir. Program sürecinde ve
bitiminde kullanım alanları
hassasiyetle sağlık koşullarına uygun olarak temizlenmektedir.
• Kampa katılan gençler, akşamları yıldızların altında
kamp ateşi eşliğinde şarkılar,
türküler, ezgiler, marşlar söy-
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leyerek eğlenmektedirler.
• Kampa katılan gençler,
doğa yürüyüşlerinde fauna
ve flora gözlemi yaparak bitkiler ve hayvanlar hakkında
bilgiler edinmektedirler. Doğanın içinde nefes ve germe
egzersizleri yaparak beden
dinginliği yanında küçük meditasyonlar ile doğanın tadını
çıkarabilmektedirler.
• Kampımızda bağımlılıkla
mücadele kapsamında sağlıklı yaşam seminerleri verilmekte olup amacımız gençlerin hayat kaliterini arttırmak
ve mutlu bireylerden sağlıklı
toplumlar oluşturmaktır.
Kampta yapılan faaliyetler
aşağıdaki gibidir;
* Doğa Yürüyüşü * Mangala
* Okçuluk * Çuval Yarışları
* Kamp Ateşi * Satranç
* Futbol * Macera Parkuru
* Çadır Kurma ve Ateş Yakma
* Müzik * Dağ Bisikleti
* Plaj Voleybolu * Karaoke
* Film ve Belgesel Gösterimi
* Halat Çekme * Yumurta Yarışı
* Eğitim seminerleri
* Mas Güreşi
* Badminton
* Geri Dönüşümler Yarışıyor
* Oryantiring * Jenga Tabu Oyunu
* Koca Ayak Oyunu (Parkur Oyunu)
* Matrak Oyunu * Masa Tenisi
* Kitap Değerlendirme
* Bocce Oyunu * Meditasyon
* Kültürel Oyunlar
SAĞLIK GELİŞİM PLANI /
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Stratejik Planımızı da Dünya
Sağlık Örgütü’nün “Herkes
İçin Sağlık” stratejisine yer
vererek “Sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimiyle bugününe ve
yarınına yön veren bir Kent”
misyonumuza sağlıklı kent
olgusunu dahil ettik. Sağlıklı
kent olgusunu kent yaşamı-
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na göre dizayn etmek ve hayata geçirmek için sosyoloji,
sağlık, kent planlaması, politika, halkla ilişkiler, çevrebilim, ekonomi gibi birçok farklı
unsurları bir araya getirerek
sağlık kavramına çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla
ele almak adına Dünya Sağlık
Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi’ne dahil olma yönünde
harekete geçtik.
Bu doğrultuda; “Sağlıklı Kent
Pendik” için GENÇLİK KAMPI
PROJESİ hayata geçirilmiştir.
İlçemizin geldiği noktanın 25
yıllık bir birikim ve emeğin sonucu olduğunun bilincindeyiz.
Belediyecilik anlayışıyla model olan Pendik, birçok yönüyle Türkiye genelinde örnek
gösterilen bir ilçe olmuştur.
Pendik’imizin sürdürülebilir
ve istikrarlı gelişiminin devam
etmesi ve marka değerinin
artması önceliğimiz olacaktır. Bu bilinçle, kader ortaklığı
yaptığımız vatandaşlarımıza,
konforlu, keyifli ve huzurlu bir
şehir hayatı vadeden bir yaklaşımla geleceğimizi planlamaktayız.
2019 Strateji Planımıza göre
toplumun her ferdinin sosyal ve kültürel yönden kent
ruhunu
yaşaması,ülkemize
ve toplumumuza katkı sağlayan üretken ve bilinçli fertlere dönüşmesi açısından
kentliye yönelik hizmetler oldukça önem arz etmektedir.
Sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon hizmetleri ile dezavantajlı kesimlerin desteklendiği, bu yönde etkinlik, projeler
ve hizmetlerle devamlılığının
sağlandığı hizmetlerle kent
yaşamının her alanında gereksinimlerinin karşılandığı bir

toplumsal yapı oluşturularak
ve dengeler gözetilmektedir.
Kentlinin huzurlu bir yaşam
sürmesi toplumsal refah için
çok önemli bir husustur. Bireylerin sağlıklı fertler olarak
toplumda yer almalarında
koruyucu ve önleyici sağlık
hizmetleri kadar sportif etkinlikler de önemli yer tutmaktadır. Bu noktada sağlıklı
yaşamın vazgeçilmez parçası olan sporun toplumun her
kesimine nüfuz etmesi sağlanmıştır, özellikle gençlere ve
çocuklara spor alışkanlığı ve
sevgisi aşılanmaktadır. Ayrıca spor kulüplerinin rekabetçi
nitelikleri ve başarı düzeylerinin artırılmasıyla bireylerin
gelişimine ve sağlığına olumlu katkılar sağlanır.
Doğal güzellik ve zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması ana
amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amacımızı gerçekleştirme yönünde doğayı
koruma ve çevre kirliliğini önleyici hizmetler sunmayı, yeşil
alan ihtiyacını karşılamaya
yönelik projeleri hayata geçirmiş olup bir çoğunu planlamaktayız.
Kentin gelişim ve büyüme ivmesini çevre ve ekolojik denge ekseninde sürdürmesi, bu
kentin vazgeçilmez önceliklerindendir. Yeşilin tüm kente
hakim kılınması ve çevreye
saygılı, sağlıklı bir kent meydana getirmek için doğal
çevre ve rekreasyon alanlarının yeni projelerle yaygınlaştırılması ve bakım çalışmaları
ile korunması sağlanacaktır.
Kentli yaşam kalitesi açısından, temiz çevre ve sağlıklı
bireyler, belirleyici unsurlar
olarak ortaya çıkmakta ve bu
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bütünlüğün dış etkenlerden
korunması, yaşam kalitesinin
yükseltilmesine imkân sağlamaktadır.
Eğitim, kültür, sağlık ve spor
alanında kentin her noktasına ve her bireyine hitap edecek sağlıklı yaşam alanları
inşa edilerek sosyal yaşamı
zenginleşmesi sağlanacaktır.
Dumansız hava sahasında,
sağlıklı bir ortamda doğru
beslenme ve aktif hareketlilik
ile sağlıklı yaşamlarına katkı
sağladığımız bireylerden kaliteli bir toplum oluşturarak
sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI:
Projenin
maliyeti
3.886.000,00 TL olup, bütçe
kaynakları Pendik Belediyesi
tarafından karşılanmıştır.

Görüntü, ışık ve
gürültü kirliliğinden
uzak sağlıklı
çevrenin yanında
kaliteli, sağlıklı
yaşama etki
edebilecek ortam ve
imkan vererek sosyal
çevresine pozitif katkı
sağlamak
amaçlanmaktadır.
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PENDİK BELEDYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Vefa Kıraathanesi
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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. Kıraathane’de 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 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 ana yükleniciliğinde hizmet veren tesis, Pendik Halk Eğitim Merkezi, Pendik Müftülüğü, Muhtarlıklar, İlçemizdeki Sağlık Kuruluşları ve Sivil Toplum
Kuruluşları tarafından desteklenmektedir.
PROJE SÜRECİ:
Projenin gerçekleştirilmesi öncesinde Belediyemizin ilçe halkına yönelik yapmış olduğu 65 yaş üstü yaşlılara düzenlenen anket verileri, Pendik İlçesine ait TUİK verileri,
Belediyemizin ev ziyaretleri sonucu elde
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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 geliştirildi.
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 tuvaletler
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.
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 amaçlanmaktadır.
Tesisin hizmete girmesi ile öncelikle ilçe-
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mizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ve ailelerine
tanıtım çalışmaları gerçekleştirilerek faydalanabilecekleri tüm hizmetler ve olanaklar hakkında farkındalık
sağlanmıştır.
Vefa Kıraathanesine 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
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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 6 adet
ve farklı konuda düzenlenen
sağlık seminerlerine günlük
ortalama 50-60 kişi katılım
sağlamaktadır.
Koronavirüs (Covid-19) korkusunu ölçmek adına 444
vatandaşımıza Koronavirüs
(Covid-19) Korkusu Ölçeği
uygulanmıştır.
3- Sosyal Aktiviteler Merkezimizde yaşlılarımızın kendi
yaşıtlarıyla sosyal hayatlarını canlı tutmaları, psiko-
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lojilerine olumlu katkı sağlayarak pozitif bir yaş alma
sürecinin oluşması amacıyla sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.
a.Hobi Aktiviteleri: İlçe Halk
Eğitim Müdürlüğü’nden 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, doğa yürüyüşü, klasik otomobil turu, fidan dikimi, 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 Müftülüğü’nde 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
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projenin tüm finansmanı
Pendik Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Projede daha önce var olan
hizmet ünitesi tadilat edilerek Vefa Kıraathanesine
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.
130 kişiye hizmet sunulmaktadır. Kadın yaşlılarımız için
de bazı dönemlerde kuaförlük ve el ayak bakım hizmeti
verilmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Yaşlanmayla birlikte kişinin fiziksel kabiliyetleri azalmakta, mental işlevlerde de
değişiklikler yaşanmaktadır.
Emeklilikle birlikte aktif çalışma hayatının noktalanması,
eş kayıpları, hastalıklar vb.
biyolojik, psikolojik, sosyal ve
ekonomik etkenler birleşerek
yaşlılarımızın yalnız kalmasına ve toplumsal çevreden
kendilerini yalnızlığa doğru
taşımalarına sebep olmaktadır.
‘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. Covid
19 sürecinde de yaşlılarımız unutulmamış olup klasik
otomobil turu, fidan dikimi,
belirli gün ve haftalara özel
etkinlikler, doğa yürüyüşü ve
kültürel geziler düzenlenmiş-

tir.
Ayrıca Koronavirüs (Covid-19) korkusunu ölçmek
adına Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği uygulanmıştır. Pendik Gönüllüleri
ile yürütülen ‘Yalnız Değilsin’
ve ‘Hatırla Pendik’ Projeleri
ile Vefa Kıraathanesine üye
olan yaşlılarımız ziyaret edilerek yalnız olmadıkları bir
kez daha gösterilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 Stratejik
Planında Ülke nüfusunun
giderek demografik yaşlanma sürecine girmesi ile birlikte ‘Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımı
artırılarak aktif yaşlanma
imkânları
geliştirilecektir.’
‘Yaşlıların kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmedikleri
bir ortam oluşturulacaktır.’
maddeleri yer almaktadır.
Pendik Belediyesi 20202024 Stratejik Planında
da İlçede yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenerek Yaşlılara yönelik hizmet
alanlarının artırılması ve
geliştirilmesi hedefleri yer
almaktadır. Bu kapsamda
Vefa Kıraathanesi faaliyetlerine devam etmektedir.
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SOSYAL MEDYADA
VEFA KIRAATHANESİ:
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
com/pendikvefa
Mülkiyeti:
Pendik Belediyesi
Proje Yürütücüsü:
Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

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.
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BİLECİK BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Sağlıklı Bireyler-Dumansız Bahçeler
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PROJENİN AMACI:
26/09/2019 tarihinde yapılan Bağımlılıkla
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kamu
binalarının çevrelerinde sigara içme alanlarının belirlenmesi ve dumansız hava sahalarının oluşturulması konusunda çalışma
yapılması kararı alınması üzerine; Bilecik
Belediyesi başkanlık binası, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Bien Seramik
Bilgi Evi, Yaşayan Şehir Müzesi, Otogar ve
Zabıta Müdürlüğü binası gibi diğer belediye tesislerinin çevresinde ‘’Dumansız Hava
Sahaları’’ ve görünürlükten uzak alanlarda
‘’ Sigara İçme Alanlarının’’ çizgi ve logoları
işaretlendi. Bu karar doğrultusunda uyguladığımız projemizin amacı sigaranın insan
sağlığına ve ekonomiye verdiği zararlarının
öğrenilmesi konularında farkındalık ve bilinç oluşturularak kamu binalarının çevresinde sigara içilmesinin önüne geçilmesidir.
Projemizle personelimizi sigara bağımlılığından kaynaklanan sağlık problemlerinden uzaklaştırmanın yanında iş kaybının
da önüne geçilmesi amaçlandı. Projemizin
diğer kurum ve kuruluşlara örnek olarak
benzer kararların alınmasına teşvik etmesi
beklenmektedir. Bir değerlendirmede sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha
çok hastalandığı ve daha çok işe devamsızlık yaptığı verisi göz önüne alındığında, projemiz toplum sağlığının korunmasıyla beraber olası iş kayıplarının da önüne geçmeyi
sağlamaktadır.
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PROJENİN ORTAKLARI:
Yeşilay Bilecik Şubesi
PROJE SÜRECİ:
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu binalarının çevrelerinde sigara içme alanlarının belirlenmesi
ve dumansız hava sahalarının oluşturulması konusunda çalışma yapılması kararı
alınması üzerine Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi koordinatörlüğünde; Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü
Atölye Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada ‘’Dumansız Hava Sahaları’’
ve ‘’Sigara İçme Alanlarının’’ hazırlanması
için kurum binalarının uygun alanları tespit
edildi. Ardından, yönetmeliğe uygun metraj ve şartlarda çizgi işlemleri ve şablonlar
üzerinden işaretlemeler yapılmasıyla gerekli tabelalar monte edilerek uygulama
sonuçlandırıldı. Projemiz, Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel
haber kuruluşlarına iletilerek kamuoyu bilgilendirmesi ve sosyal medya paylaşımları
yapıldı.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereğince, kişileri ve gelecek nesilleri
tütün ürünlerinin zararlarından, bunların
alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve
teşvik kampanyalarından koruyucu tertip
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ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava
soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır. Kurum binalarımızın
zorunlu giriş kapılarının önünde, sigara içen
vatandaş, ziyaretçi veya personelimizin kalabalık oluşturarak kötü görüntüye sebep
olmaları önlendi. Kapı girişlerinde her yaştan bireyin zorunlu sigara dumanına maruz
kalması engellenerek pasif içiciliğin de etkilerinin olduğun farkına varılması sağlandı.
Sigara için konumlandırılan atık bidonları
sayesinde kötü görüntü ve koku ortadan
kaldırıldı. Sigara bağımlıları binaların farklı
yerlerinde sigara içmekten vazgeçirildi ve
bağımlılar belirlenen zorunlu noktalardaki
sigara içme alanlarına yönlendirildi. Bireylerin sigara bağımlılığından uzaklaştırılmak
istenmesiyle bireyler sağlıklı yaşama davet
edildi. Projemiz sigara dumanı bulunmayan bir ortamda daha sağlıklı ve güvenli
çalışma olanağı sağlayarak özellikle sigara
içmeyenlerin istem dışı olumsuz etkilenmelerini önlemiş, sigara içenlerin de zaman
içinde bu bağımlılıktan vazgeçmesine olanak sağlamıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Tütün bağımlısı olan bireylerin sayısının düşürülmesi, pasif içiciliğin önüne geçilmesi,
izmaritten kaynaklı kötü görüntü, koku ve
çevre kirliliğinin önlenmesi amaçları göz
önüne alındığında projemiz Sağlıklı Şehirler
Projesi’ne uygundur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Çevresel eğitim faaliyetleri - Sigarasız işyeri - İşyerinde sigara içilmesi için özel alanların ayrılması.
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PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Boyama-işaretlemede kullanılan malzemelerin tedariki ve uygulama işlemi,
Fen İşleri Müdürlüğü Atölye
Amirliğimiz; tabela ve şablonların tasarlanıp basılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Projemiz, Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
tarafından yerel
haber kuruluşlarına
iletilerek kamuoyu
bilgilendirmesi ve
sosyal medya
paylaşımları yapıldı.
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SAĞLIKLI
YAŞAM

İL - İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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ABANA BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Abana Sağlıklı Yaşama Ve Festival Alanına Kavuşuyor
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PROJENİN AMACI:
Günümüzde spor hayatımızın her alanındadır ve bilimsel olarak da hayatımızda
büyük bir paydaya sahiptir. Topluma ve bireylere aktarılmak istenen her şey spor vasıtasıyla sağlanabilir. Biz sporu bir hizmet
aracı olarak kullanmak bu araçla toplumumuza faydalı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek
için ilçemizde atıl bulunan yeri spor merkezi olarak değerlendirdik. Spor yapamayan
gençlerimiz sokak köşe başlarında, Caferlerde ve sahillerde amaçsızca bulunmaktalar. Bu projesinin her aşamasında bölge
halkı ile birlikte fikir alışverişi yapılmıştır.
Daha kullanışlı geniş yeşil alan mantığından yola çıkılarak halkın doğa ile buluşup
dinlenebileceği, spor yapabileceği, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanacağı,
yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesine yardımcı olunacak bir alan
yapmayı, amaçlanmıştır. Bu nedenle ilçe
sahil şeridinde bulunan festival alanımızı,
çocuk oyun alanımızı ve atıl bulunan spor
merkezimizi düzenleyip ilçe sakinlerimize ve
misafirlerimizin hizmetine kazandırılması
hedeflenmiştir.
PROJENİN ORTAKLARI:
Gençlik ve Spor Bakanlığı proje ortağı olarak yer almaktadır.
PROJE SÜRECİ:
2020 yılı Nisan ayında çalışmalarına başlayıp, 2020 yılı Agustus ayı içerisinde aktif
hale getirdiğimiz “Abana Sağlıklı Yaşama
ve Festival Alanına Kavuşuyor” proje alanı
tamamlandı, eklemeler devam etmektedir.
Gençlerimizin ve ilçe sakinlerimizin güzel
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havaları doyasıya tadını çıkartmaları için
kamelyalar ve eşil alanlar oluşturuldu.
Projemizin beş aylık çalışma sürecinde dış
mekân çalışma alanı 6500m2 olup; bunun
1250m2 Yeşil alan, 500 m2 çok amaçlı spor alanı, 150 m yürüyüş yolu, 300m2
çocuk oyun alanı, 1000m2 Kamelyalı Dinlenme ve sosyal faaliyet alanı ve 150 adet
çeşitli mevsimsel ağaçlar dikildi.
İlçemizde yapılacak olan seminer, yazlık sinema, konserler ve festival vb. etkinlikler
için tekrardan düzenlenen etkinlik alanımız
yapılmıştır.
Kapalı alan olarak yaklaşık 500 m2 fitness
salonu ve 3-10 yaş arası kapalı çocuk oyun
alanı yapılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
“Abana Festival ve Sağlıklı Yaşam Alanları
Hayat Buluyor” projesi bir yıldır yaklaşık şu
ana kadar 16- 70 yaş gurubu bay- bayan
300’e yakın üyelikler yapılmış olup fitness
(vücut geliştirme) ve sporu günlük hayatlarına tamamen girmiştir. Proje alanının
içinde yer alan spor ve kondisyon alanları,
yürüyüş yollarıyla vatandaşlara spor yapma alışkanlığı kazandırılmış, fitness salonuna gelen vatandaşlarımızın çoğu pandemi
sürecinde aldığı kiloları geri vererek fit ve
sağlıklı bedenlerine geri dönmüşlerdir. Ayrıca her yaş aralığındaki vatandaşlarımıza
sağlıklı gelişim için şart olan spor yapma
imkânı sunmuştur.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehir Projesi, Avrupa şehirlerinde-
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ki politikacıların gündemine sağlık konusunu da dahil etmeyi ve yerel seviyedeki halk
sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen, uzun vadeli bir kalkınma projesidir.
Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki,
psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi
amaçlar. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan
ve gelen vatandaşlarımızın en iyi şartlarda
hayatlarını daim etmelerini sağlamaktır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
2020-2024 Stratejik planda yer alan görev, yetki ve sorumluluklarımızdan,
- Şehir sağlık profili, şehir sağlık gelişim planı ve kentsel karbon ayak izi envanteri hazırlıklarına danışmanlık
- Bilimsel, sportif, eğitsel ve kültürel faaliyetlere destek vermek veya düzenlemek
Yapım çalışmaları sırasında mevcut
ağaç ve peyzaj çalışmalar en üst seviyede
korunmuş, sahil şeridi boyunca oluşturulan
yeşil alanlar ile hava kirliliğine karşı önlem
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alınırken, eşsiz Karadeniz
sahili ve tabiatla iç içe olan
huzurlu bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Çardaklı dinlenme alanı, Açık
hava Festival alanı, çocuk
oyun alanı, Kapalı Spor Fitness alanı ile günlük yaşamın getirdiği karmaşaya
kısa bir mola verilerek stresten uzaklaşmaya yardımcı
olunmuştur.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje
maliyeti
toplam
1.000.000 TL bütçe ile tamamlanmış olup, 250.000
TL’sini Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından, 750.000
TL’sini Belediyemizin öz kaynaklarından karşılanmıştır.

İlçe sahil
şeridinde bulunan
festival alanımızı,
çocuk oyun alanımızı
ve atıl bulunan spor
merkezimizi düzenleyip ilçe sakinlerimize
ve misafirlerimizin
hizmetine
kazandırılması
hedeflenmiştir.

www.skb.gov.tr

257

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

EMET BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM
Ultra Viyole Makine ve Berberler İçin Sterilize Makineleri
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PROJENİN AMACI:
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen Koronavirüs salgınının, halk
sağlığı açısından risk oluşturduğu ve geleneksel çerçevede ilçemizde sürdürülebilecek davranış ve etkinliklerin toplum sağlığı
açısından risk olabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ilçemizde kahvehane ve çay bahçesi işletmeleri müşterilere
cam bardak, tabak, çay kaşığı ve fincanlarla hizmet vermektedir. Ayrıca berber ve
kuaförler de her müşteri için aynı malzemeleri tekrar kullanmaktadır. Kahvehane
ve berberlerin kullandığı malzemeler halk
sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Bu
sebeple Emet Belediye Başkanlığı tarafından uzun süre kapalı olan ve mali yönden
büyük mağduriyet yaşayan faaliyet konusu kahvehane, çay bahçesi, berber ve kuaför olan iş yerlerine katkıda bulunmak ve
salgınla mücadelede toplum sağlığı riskini
azaltacak tedbirler almak amaçlanmıştır.
Bu sebeple Emet Belediye Başkanlığı Kahvehane ve çay bahçelerine çay bardağı yıkama makinesi; berber ve kuaförlere ise Uv
lambalı sterilize makine satın alarak teslim
edecektir. Bu hususlar çerçevesinde toplum
sağlığının korunması, ilçe ekonomimizin ve
ticaretimizin geliştirilmesi, sosyal yardım ve
hizmetlerinin yürütülmesi Belediye olarak
asli görevlerimiz arasında bulunduğu dikkate alındığında; Emet Belediye Başkanlığı
olarak ekonomik yönden mağdur olan çay
bahçesi, kahvehane, kuaför ve berber esnafına bardak yıkama makinesi ve uv lambalı sterilize makine satın alınarak Esnaf
ve Sanatkarlar Odası ile yapılan iş birliği
çerçevesinde teslim edilmiştir. Konu olan
iş yerlerinde halk sağlığına olumsuz etkileri
olan hastalıkları asgari seviyeye indirmek
amaçlanmıştır.
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PROJENİN ORTAKLARI:
Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası
PROJE SÜRECİ:
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi
c bendinde açıklandığı üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları
Kapsamına giren, Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecek kurumlar arasında
yer almaktadır. İlgili sayılı yasa çerçevesinde Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ortak protokol yapılmıştır. Protokol sözleşme
şartları hükümleri dikkate alınarak genel
hükümler oda ile varılacak mutabakatla
Belediye Başkanlığınca hazırlanmıştır. İçişleri Bakanlığı genelgesi ve ilçe Hıfzıssıhha
Kurulu Kararı ile faaliyetleri geçici olarak
durdurulan ve bu tarih itibari ile durdurma
tebligatı yapılan çay bahçesi, kahvehane,
berber ve kuaför faaliyet konu işyerleri bu
projeden yararlanmıştır. Kahvehane ve çay
bahçelerine teslim edilen yıkama makineleri cüzi miktar olan aylık 35 TL’ye kiralanmış olup; berberlere ve kuaförlere verilen
uv ışınlı sterilize makineler ise Belediyemiz
tarafından hibe edilmiştir. Emet Esnaf ve
Sanatkarlar Odası üyeleri bulunan iş yeri
sahiplerinin oluşturdukları talep formlarını
düzenleyerek bir dosya halinde Belediyemize teslim etmiştir. Belediyemiz oluşturulan listeyi onayladıktan sonra bir protokol
hazırlanmıştır. Malzemelerin satın alınarak
teslime hazır hale getirilmesinden sonra makineler Emet Esnaf Odası ile birlikte bahsi geçen esnaflara teslim edilmiştir.
Kahvehane ve çay bahçeleri yıkama makinelerini teslim aldıktan sonra hizmete koymuşlardır. Müşterilerin kullandıkları her bir
malzemeyi makinede yıkamadan tekrar
kullanmamışlardır. İş yerleri Emet Zabıta
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teriden sonra sterilize edilip, mikroplardan
arındırılmadan başka bir müşteride kullanılmamıştır. Yine Emet Zabıta Amirliği belirli
aralıklarla kuaför ve berberleri denetlemiştir ve makinelerin kullanıldığını görmüştür.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çay bahçesi, kahvehane, berber ve kuaförlere bahsi geçen makineler teslim edildikten sonra gelinen noktada olumlu gelişmeler olmuştur ve bahsi geçen iş yerleri
faaliyete geçmiştir. İlçemizdeki sosyokültürel yapının gereği özellikle erkek nüfusun
toplandığı, sohbet ettiği, çok sıcak ve soğuk
günlerde kapalı ortamlarda oldukça fazla
kaldığı kahvehaneler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kahvehaneler birçok işyerine
çay ve kahve servisi yapmaktadır. Servis
yaptığı diğer iş yerlerinde sadece iş yeri sahipleri ile değil diğer müşteriler ile de temas
kurup çay, kahve, su vb. tarzda ikramlarda
bulunmaktadır. Diğer taraftan çay bahçesi
faaliyet konulu işyerleri özellikle başta aileler, dolayısı ile çocukları ve gençler olmak
üzere çeşitli yaş gruplarına hizmet vermektedir. Berber ve kuaförlerin faaliyetlerine
ise Bilim kurulu önerileri doğrultusunda belirlenen kurallara uymak şartı ile izin verilmiştir. Toplumun tüm yaş gruplarına hizmet
eden bu esnaflarımızın hizmet esnasında
kullandıkları tüm malzemeleri önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulaması ve her müşteri için tekrarlaması
gerekmektedir. Kahvehaneler ve çay bahçeleri teslim edilen yıkama makinelerinde
cam bardak, tabak, çay kaşığı gibi müşterilere verdikleri her malzemeyi kullanıldıktan
sonra her seferinde yıkamakta ve sterilize
etmektedir. Aynı şekilde berber ve kuaförler de teslim aldıkları uv ışınlı makineler ile
kullandıkları malzemeleri her müşteriden
sonra sterilize makinesine koyup temizleyerek mikroplardan arındırmaktadır. Böylece
Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı
bir şekilde bulaşabilen koronavirüs salgının,
halk sağlığı açısından oluşturduğu risk en
aza indirilmiştir. Bahsi geçen işletmelerin
kullandığı her malzeme bir başka müşteri
için sterilize edilmeden tekrar kullanılmamaktadır.

Amirliği tarafından denetlenmiştir ve makinelerin doğru kullanıldığı tespit edilmiştir. Kuaförlere ve berberlere verilen uv ışınlı
makineler de teslim alındıktan hemen sonra iş yerleri tarafından hizmete koyulmuş
tarak, makas, cımbız gibi aletler her müş-
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PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Başvuru kategorilerinden “Sağlıklı Yaşam
Bölümünde” Bulaşıcı olmayan hastalıkların
önlenmesi, yerel sağlık sistemleri, dumansız
şehirler, bağımlılık ile mücadele, aktif yaşam, sağlıklı ortamlar, sağlıklı gıda ve beslenme, şiddet ve yaralanmalar, esenlik ve
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mutluluk konuları yer almaktadır. Projemiz
bulaşıcı olan ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine ve sağlıklı ortamlara katkı sağlamaktadır. Emet Belediyesi özel sektörde bulunan kahvehanelere ve kuaförlere
yardımcı olmuştur ve şehir hijyeni sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Sağlık gelişim planı sağlığı etkileyen tüm
alanları göz önünde bulundurmaktadır.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin ilkelerinden biri
olan “Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek” maddesi projemizin amaçlarından bir
tanesidir. Sağlıklı Kentler Birliği “ÇOK SEKTÖRLÜ SAĞLIK SORUMLULUĞU, GENÇLERİN SAĞLIĞI, YAŞLILARIN SAĞLIĞI,
BULAŞICI HASTALIKLARIN AZALTILMASI, BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN
AZALTILMASI, SAĞLIKLI YAŞAM TARZI,
YAŞAM MEMNUNIYETI” gibi konuları amaç
ve hedefleri olarak belirtmiştir. Emet Belediyesi bu amaç ve hedeflere uygun olarak
projeyi gerçekleştirmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI
Çay Bahçesi ve Berberlere Verilen Yıkama
Makineleri
10 Adet makine kdv dahil 37.600 TL’ye satın alınmıştır.
Berber ve Kuaförlere Verilen Uv Işınlı Makineler
20 Adet uv ışınlı sterilize makine, her işletmeye 50 adet tek kullanımlık önlük, her berbere 5 adet siperlik kdv dahil 10.000 TL’ye
satın alınmıştır.
Toplam Proje Tutarı: 47.600 TL’dir ve finansman Emet Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmıştır.
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Emet Belediye
Başkanlığı olarak
ekonomik yönden
mağdur olan
çay bahçesi,
kahvehane,
kuaför ve berber
esnafına bardak
yıkama makinesi ve
uv lambalı sterilize
makine satın alınarak
Esnaf ve Sanatkarlar
Odası ile yapılan
iş birliği
çerçevesinde teslim
edilmiştir. Konu olan
iş yerlerinde halk
sağlığına olumsuz
etkileri olan
hastalıkları asgari
seviyeye indirmek
amaçlanmıştır.
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SOSYAL
SORUMLULUK
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SAĞLIKLA YAŞ ALIYORUZ
~SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ~

PROJENİN AMACI

PROJENİN ÇIKTILARI

Yaşlılık insan yaşamında fiziksel ve
psikolojik yeti kayıplarının yaşandığı bir
süreç olup; yaşlılığa bağlı olarak evde
bakım problemleri ve sosyo-ekonomik
etkenler sebebiyle huzurevleri gibi
kurumlarda bireylerin gereksinimleri
karşılanırken bağımsızlıklarını ve kendi
yaşamları üzerindeki denetimlerini
yitirmektedirler.

• Programa katılan yaşlı bireylerin bilişsel ve zihinsel olarak
iyi olma halleri desteklenmesine, stres düzeylerinin
azalmasına ve motivasyon artışına katkı sunulmaktadır.

Bu sorunlardan yola çıkarak Sağlıkla Yaş
Alıyoruz projesi ile; Balıkesir il genelinde
huzurevi ya da bakımevlerinde kalmakta
olan 65 yaş üstü bireyleri sağlık ve
psiko-sosyal yönden destekleyecek
olan, bölgemizin zengin doğal ve termal
kaynaklarına sahip Sındırgı bölgesinin
termal tesislerinde hidroterapi, bireylere
uygun fiziksel aktiviteler, psiko-sosyal
destek ve diğer sosyal faaliyetlerin
gerçekleşeceği bir program ile bölgede
kurulacak sera içerisinde oluşturulacak
hortikültürel terapi bahçesi sayesinde
sorunların çözümlenmesine ve “sağlıklı
yaşlanma”nın gerçekleştirilmesine katkı
sunulması hedeflenmektedir.

• Gerçekleştirilen faaliyet ve etkinlikler ile yaşlı bireylerin
bakımevlerinde yaşadıkları yalnızlık duygularının
azaltılması sağlanarak sosyal hayata entegre olmaları
desteklenmektedir.
• Covid-19 salgın süresinde en kırılgan ve en riskli grup
olarak görülen yaşlı bireylerin yaşadıkları sağlık ve sosyal
anlamda olumsuz duygu ve etkiler azaltılarak, normalleşme
çalışmalarına toplumsal anlamda olumlu katkı sunmaktadır.
• Projenin sürdürülebilirliği noktasında yaşlıların yanı
sıra toplumsal kırılganlığı yüksek olan engelli bireylerin
rehabilite hizmeti alması psiko-sosyal anlamda
desteklenmesi sağlanabilecektir.
• Jeopolitik konumu, termal kaynakları ile doğallığın ve
kültürün buluştuğu ilçemiz olan “Doğal Şehir Sındırgı”nın
bu projenin katkılarıyla turizm anlamında cazibe merkezi
olma yolunda ilerlemesine destek verilebilmektedir.
• Balıkesir İl genelinde diğer kamu/kurum veya kuruluşlar
ile STK’ların sosyal anlamda dezavantajlı grup olan
yaşlılara yönelik olarak gerçekleştirilecek proje, etkinlik ve
faaliyetlerin arttırılmasına destek sağlayacaktır.

Mülkiyet: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Proje Ortakları : Sındırgı Belediyesi

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Sağlıkla Yaş Alıyoruz
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PROJENİN AMACI:
Yaşlılık insan yaşamında fiziksel ve psikolojik
yeti kayıplarının yaşandığı bir süreçtir. Yaşlanmada ortaya çıkan fizyolojik değişimler
sonucunda bedensel fonksiyonlar yavaşlamakta ve yaşam aktiviteleri sınırlanmaktadır. Fiziksel ve ruhsal gerilemeye bağlı olarak yaşam gücü ve isteği giderek azalmakta
ve uyumlarda da azalma olmaktadır. Bu
sebeple bu bireyler için sağlık, ekonomik ve
toplumsal politikaların belirlenmesi gerekmektedir. Bireyin kişisel bakım ve fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra bu dönemde özellikle
de psiko-sosyal destekler de büyük önem
taşımaktadır. Bu sorunlardan yola çıkarak
bu proje ile Balıkesir ilindeki ve 20 ilçedeki huzurevi veya bakımevlerinde kalmakta
olan hizmeti almaya uygun görülen 65 yaş
üstü toplam 150 bireyin sağlık ve psiko-sosyal yönden destekleyecek olan, bölgemizin
zengin doğal ve termal kaynaklarına sahip
Sındırgı bölgesinin termal tesislerinde hidroterapi almalarını sağlayarak, ayrıca bölgede oluşturulacak hortikültürel terapi bahçesinde uygulanacak terapiler, psiko-sosyal
destek ve diğer sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir program ile sorunların çözümlenmesine ve ‘sağlıklı yaşlanma’ nın gerçekleştirilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.
Bu proje ile birlikte;
*65 yaş üstü bireylerin sağlıklı yaşlanmalarına destek olunacak şekilde Sındırgı termal
tesislerinde gerçekleştirilecek hidroterapi
sayesinde suyun iyileştirici gücünü kullanmak,
*Program kapsamında gerçekleştirilecek
bahçe terapisi (hortikültürel terapi) ile yaşlıların stres düzeylerinin azaltılması, ruhsal
sağlığa olumlu etkisi ve iyi olma halinin desteklenmesini sağlamak,
* Yaşlı bireylerin huzurevlerinde hissettikleri
yalnızlık ve tükenmişlik duygularının ve ruh-
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sal sorunlarının azalmasını sağlayarak sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak,
* İlimizde ve ülke genelinde yaşlı bireylere
yönelik olarak daha fazla faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesi adına farkındalık yaratmak,
* Özellikle Covid-19 salgını sürecinde 65 yaş
üstü bireylerin yaşadıkları sağlık ve sosyal
yönden olumsuz etkileri en aza indirmek,
* Termal tesisleriyle ve ekolojik anlamda zenginlik taşıyan Sındırgı bölgesini termal, sağlık
ve doğa turizmi anlamında tanıtımını gerçekleştirmek ve bölgede bu turizme yönelik
aktivite ve faaliyetlerin etkinliği ile kalitesini
arttırmak
* Proje bitiminden sonraki süreçte yaşlı bireylerin yanı sıra diğer dezavantajlı gruplardan olan engelli bireylere rehabilitasyon
ve sosyal hizmet anlamında katkı sunmak
amaçlanmaktadır.
PROJENİN ORTAKLARI:
SINDIRGI BELEDİYESİ
PROJE SÜRECİ:
Sağlıkla Yaş Alıyoruz projesi ile öncelikle Balıkesir il genelinde yaşlı ve bakım evlerinde
kalmakta olan 65 yaş üstü bireylerin listesi
temin edilerek, programa dahil olacak kişilerin sağlık yönünden uygunluğu gözden geçirilmiştir. Bulundukları bölgelerden ulaşımları sağlanarak Sındırgı Emendere Tesisi’nde
gerçekleştirilecek 3 günlük programa dahil
olmaktadırlar. Program kapsamında proje
ekibi olarak sosyolog, psikolog, fizyoterapist,
hemşire, yaşlı bakım personeli bulunmakta
olup 3 gün içerisinde uy gulanacak faaliyet
ve uygulamaları içeren tabloya uygun olarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yaşlı
bireylere termal tesis içerisinde diyestisyen
eşliğinde hazırlanan yemek menüleri sunulmakta olup, program içerisinde sağlık ekibi
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tarafından tansiyon ve ateş ölçümleri gerçekleştirilmekte ayrıca ilaç takipleri yapılmaktadır. Psikolog ve sosyolog tarafından
3 günlük süre içerisinde psiko-sosyal destek
verilmekte olup, grup ya da bireysel görüşmeler gerçekleştirilerek yaşlı bireylerin yaşadığı sorunlar ele alınmakta ve özellikle de
bu pandemi sürecinde yaşadıkları olumsuz
duygu ve yalnızlık hislerini gidermeye yardımcı olunacak terapiler sağlanmaktadır.
Fizyoterapist eşliğinde yaşlı bireyler termal
havuz içerisinde hidroterapi almakta olup,
ayrıca program sürecinde hastalıklarına uygun şekilde fiziksel aktiviteler uygulanmaktadır. Ayrıca kurulum sürecinde olan jeotermal sera içerisinde yaşlı bireyler hortikültürel
terapiyi deneyimleyecek olup, bireylerin toprak ile birlikte rehabilite olmaları ve iyi olma
halini destekleyen bitki, toprak ve doğa gibi
elemanlara dayalı bir tedavi edici, eğitici, ve
geliştirici aktiviteler uygulanacaktır.
Tüm bu program ile yaşlı bireylerin gerek
fiziksel gerekse sosyal yönden sağlıkla yaş
almalarına katkı sağlanılarak, özellikle pandemi sürecinde bakımevindeki bireylerin
toplumsal entegrasyonlarının sağlanmasına ve doğa ile bütünleşerek şifalanmaları
sağlanacaktır. Projemizin süresi 12 ay olup
toplam 150 yaşlı birey bu programdan faydalanılacaktır. Program bitiminde bu uygulamalar diğer yaşlı bireyler ve rehabilite
ihtiyacı bulunan engelli bireylere de uygulanarak projenin sürdürülebilirliği sağlanabilecektir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Proje kapsamında uygulanan hortikültürel
terapi ve hidroterapi ile yaşlı bireylere sağlık açısından önemli katkılar sunulmaktadır.
Günümüzde bahçecilik ile ilgili terapötik uygulamalar hortikültürel terapi içerisinde yer
almakta, birey ve grup düzeyinde müdahale
süreçlerinde rehabilitatif işlev gösterebilmektedir. Bitkilerin, insanların çevreleri ve
yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımalarına
yardımcı olduğunu söylemek mümkündür.
Bahçecilik faaliyetleri aynı zamanda bir rahatlama, keyif alma, başarı ve memnuniyet
kaynağıdır. Bu süreç her yaş ve cinsiyetten
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bireyle, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirme ile eğitim amaçlı olmak üzere çok çeşitli uygulamalarla, kişilerle birlikte çalışmayı
içermektedir. Hortikültürel terapi, özel gereksinimli bireyleri rehabilite edilmesinde
de kullanılmaktadır. Terapinin genel amacı,
bireylerin mevcut fiziksel ve zihinsel sağlığını daha iyi hale getirmektir. Doğa ile kurulan
aktif ve pasif etkileşimin bireylerin anksiyete
ve duygu durum bozukluklarını azaltma, bilişsel restorasyonunu sağlama, benlik saygısını arttırma ve kalp ve beyin ile ilgili hastalıkları iyileştirme gibi olumlu sonuçlara katkıda
bulunduğu belirtilmektedir. Sosyal ve terapötik bahçecilik olarak da adlandırılmaya
başlayan hortikültürel terapi, grup üyelerinin
birbirlerine karşılıklı destek sağlaması, kolektif bilincin gelişmesi, psikolojik ve ruhsal bir
bağlam içerisinde doğal çevre deneyimi için
fırsatlar sunması, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının daha iyi hale gelmesi ve istihdama yönelik kazanımlar sağlaması gibi önemli katkılar
sunmaktadır. Sağlıkla Yaş Alıyoruz projesi ile
Sındırgı’da oluşturulacak jeotermal sera içerisinde yaşlı bireyler mevsimlik sebze, meyve
veya peyzaj ürünleri üretimine destek sağlayarak toprakla birleşecek, ayrıca bu terapi
imkanı yalnızca yaşlılarla sınırlı kalmayarak
projenin devamında rehabilite ihtiyacı duyan
engelli bireylere de hizmet sunulabilecektir.
Ugulanan bir diğer faaliyet ise hidroterapi uygulamasıdır. Hidroterapi su ile tedavi
demektir. Suyun eklemler ve kaslar üzerine
binen yükü azaltması ve ağrının kontrolüne
yardımcı olması sebebiyle fiziksel bozuklukların tedavisinde kullanılmasıdır. Yaşlılıkla
birlikte ortaya çıkan bir takım fiziksel sağlık
sorunlarının tedavisine destek sağlamaktadır. Bu terapi yöntemi fizik tedavide ‘tedavi’
amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden
biridir. Suyu ısı ve hidrostatik özelliklerinden
faydalanılır. Suyun kaldırma kuvvetinin yardımıyla vücudun taşıdığı yük azalmakta olup,
normalde yapılamayan ya da yaparken çok
fazla ağrıya sebep olan hareketlerin yapabilmesi mümkün olmaktadır. Proje kapsamında Sındırgı Eman Termal Tesis içerisinde
termal havuzlarda havuz lifti ve fizyoterapist
eşliğinde bu uygulama sağlanmaktadır.
Bireylerin aktif ve başarılı bir biçimde yaş-
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lanması, yaşlılık döneminin iyi tanınması ve
toplumsal açıdan kendilerine sağlanacak
psiko-sosyal, ekonomik ve fizyolojik yöndeki
destek hizmetleriyle yakından ilişkilidir. Yaşam süresinin artmasının yanında yaşam
kalitesinin de sağlanması, sunulan sosyal
hizmetlerin uygunluğu ve etkinliğiyle mümkün olabilir. Bunun için yeterli gelir sağlanması, uygun mekân ve donanımlar, fiziksel
ihtiyaçların karşılanması, sağlıklı aile ilişkilerinin kurulması, sosyal desteklerin arttırılması gibi önlemlerin alınması yaşlılara sunulan
sosyal hizmetlerin gelişimi açısından oldukça
önemlidir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün inisiyatifi ile “herkes için sağlık” prensipleri ışığında şehirde yaşayan insanların
fiziki, sosyal, psikolojik, çevresel refahlarını
geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesidir. Sağlık ve yaşam koşullarının
tüm açılarını hedefleyen yenilikçi faaliyetleri,
Avrupa ve ötesindeki şehirler arasında yoğun bağlantıları içeren bir süreç aracılığıyla,
yerel düzeyde herkes için sağlık temalı politika ve programları geliştirmek için etkili ve
popüler bir mekanizmadır. Bu açıdan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak uyguladığımız Sağlıkla Yaş Alıyoruz projesi bu projeyi
destekler nitelikte olup; yaşlı bireylere yönelik sağlık ve sosyal kapasiteleri geliştirmek
amacında olduğundan yaşlı insanların sağlık
ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve kapsamlı eylem planları oluşturmak ve bu çalışmalarda katılımcılık, güçlendirme, bağımsız
yaşam, destekleyici ve güvenli fiziksel ve sosyal çevreler ve erişilebilir destek ve hizmetler
konularına vurgu yapmak hususlarından uygunluk sağlamaktadır.
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cut projemiz destekler niteliktedir. İlimizdeki
huzurevlerinde yada bakımevlerinde kalan yaşlı bireylerin sosyal entegrasyonlarını
arttırmak ve sağlık yönden fayda sunmak
ayrıca sosyo-kültürel faaliyetler ile sunulan
sosyal destek etkinliklerini arttırmak, hizmet
standartlarını geliştirmek adına çalışmalar
gerçekleştirilebilmektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Toplam Bütçe: 630.423,00 TL.
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın YADES Programı kapsamında alınan
Hibe tutarı: 300.000,00 TL.
• Eş Finansman Tutarı:330.423,00 TL.
Bütçe Kalemi

Süre/Adet

Birim Bedel

Toplam (TL.)

10 ay*1 kişi

3.458,00 TL.

34.580,00 TL.

2.1. Havuz Lifti

1 adet

70.189,00 TL.

70.189,00 TL.

2.2. Hortikültürel
Terapi Bahçesi
Yapım İşi
(Jeotermal Sera)

1 adet

389.400,00 TL.

430.464,00 TL.

1. Personel
İstihdamı
1.1.Fizyoterapist
2. Ekipman ve
Malzeme

Proje kapsamında yaşlı bireylerin konaklama
maliyetleri proje ortağı olan Sındırgı Belediyesi tarafından karşılanmakta olup; yemek,
görünürlük materyalleri, diğer proje ekibi
personel giderleri ile faaliyetler kapsamında
diğer ihtiyaçlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni katkı olarak sunulmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20202024 Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerden biri sağlık ve sosyal alanda yaşam
kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, Sağlığı Geliştiren Şehir
Balıkesir marka değerini oluşturmaktır. Bu
hedeften yola çıkılarak Sağlıkla Yaş Alıyoruz projesi ile dezavantajlı gruplar içerisinde
yer alan yaşlı bireylere ve projenin devamında engelli bireylere hidroterapi, hortikültürel terapi sunarak rehabilite sağlamak,
iyi olma hallerini desteklemek, psiko-sosyal
görüşmeler ve etkinlikler ile sağlık ve sosyal
açıdan gelişmelerini, sağlıkla yaş almalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı
şekilde stratejik planımızda yer alan ‘yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal destek
hizmetlerinin etkinliğini arttırmak ve hizmet
standartlarını geliştirme’ hedefini de mev-
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Projemizin süresi 12
ay olup toplam 150
yaşlı birey bu
programdan
faydalanılacaktır.
Program
bitiminde bu
uygulamalar diğer
yaşlı bireyler ve
rehabilite ihtiyacı
bulunan engelli
bireylere de
uygulanarak
projenin
sürdürülebilirliği
sağlanabilecektir.

267

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Ege’nin En Büyüğü Denizli Kayak Merkezi
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PROJENİN AMACI:
YDenizli Büyükşehir Belediyesinin hayata
geçirdiği dev projelerden biri olan Egenin
en büyük Denizli Kayak Merkezi yağan karın
kristal özelliğiyle alternatif kış turizmi ve kayak sporu için cazibe merkezi olması amaçlanmıştır.
7’den 70’e herkesin spor yapması için her
seviyede ücretsiz kayak kursları verilerek
ulusal ve uluslar arası düzeyde lisanslı kayak sporları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Denizlinin ikince beyaz cenneti olan
Denizli kayak merkezi Kentte yaşayan vatandaşların ve dışarıdan gelen turistler için
kar görme ve kış sporları yapabilme imkanı
sağlanmaktadır.
PROJENİN ORTAKLARI:
Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi
PROJE SÜRECİ:
Tavas İlçesi Nikfer mahallesinde bulunan
Bozdağ kayak merkezi 2003 yılında dönemin Denizli Valisi Merhum Recep YAZICIOĞLU Öncülüğünde başlamış olup Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla
2016 yılında tamamlanmıştır.
Denizli Kayak Merkezi
Konumu itibariyle Ege Bölgesinde yer alan
tek faal olan Denizli kayak merkezi; merkeze 75 km uzaklığındaki, Tavas İlçesine bağlı
Nikfer Mahallesi sınırları içerisindeki Bozdağ’da bulunuyor.
Tesislerimizin En uzunu 1700 metre, ikinci-
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si 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik
tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara
hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi’nde
2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile
ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak
Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği
ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

Toplam
Pist
Uzunluğu

M-1
M-2
M-3
1. Tesis
(M-1)
2. Tesis
(M-2)
3. Tesis
(M-3)
4. Tesis
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Uzunluk

Kapasite

Sağ Pist 858m Sol Pist 848m
Sağ Pist
Sol Pist 2789m
1933m
Sağ Pist 1672m Sol Pist 1403m
(250 kişi/saat
kapasiteli)
700 metre
T-Bar Teleski
Hattı
(1000 kişi/
1600 metre
saat kapasiteli)
Telesiyej Hattı
(1000 kişi/
1700 metre
saat kapasiteli)
Telesiyej Hattı
(250 kişi/saat
100 metre
kapasiteli)
Yürüyen Bant
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Mavi Pist
Mavi renkli pistler yeni başlayan kayakçılar
için uygundur.
Kırmızı Pist
Kırmızı renkli pistler orta düzeyli kayakçılar
için uygundur.
Siyah Pist
Siyah renkli pistler iyi düzeyde kayakçılar
için uygundur.
2.419 metre alanda yapılan incelemelerde kayak merkezi Alt İstasyon 1.900 metre,
Üst İstasyon 2.391 metrededir. Yamaç yönelimi (Kuzey – Kuzey Batı), toz ve kristal kar
bakımından karın niteliği uygun kriterlere
sahiptir. Deniz ile karasal iklim geçiş bölgesindedir. İlk kar yağışı Kasım ayında başlar.
Mayıs ayına kadar kar bulunur.
Bozdağ’da 1. Etap Kayak Alanı 487 hektar
olup, 3.950 metre uzunluğunda ve toplam
2700 kişi/saat kapasiteli 3 adet mekanik
tesis hattı bulunmaktadır. Alan Snowboard
kayak pisti için mükemmel bir alandır
Uzmanlar tarafından bölge “az sisli ve az
rüzgar alması nedeniyle avantajlı, her ziyaretçinin kayak yapabileceği coğrafi bir konumda, topoğrafi yapısı çok güzel, kar türü
ve tutma özelliği çok iyi” şeklinde değerlendirilmiştir.
TELESİYEJ:
Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan Denizli Kayak Merkezi’nde
saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor. .
TELESKİ :
Teleski, kayak merkezlerinde kullanılmak
üzere dizayn edilmiş olan teleskiler, kayakçıları T-Bar ile çekerek alt noktadan üst
noktaya çıkarmaktadır. Sabit İklemli teleferik grubu içerisinde yer alan Teleskiler; kayak merkezlerinde kısa mesafeler için kullanılmaktadır.
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YÜRÜYEN BANT
yürüyen bant bulunmaktadır. Yürüyen
bantın sağ ve sol tarafında kızak ile kaymak
isteyenler ve amatör kayakçılar için pist bulunmaktadır.
SOSYAL TESİSLER
Kayak merkezi içerisinde ziyaretçilerin tüm
günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal
tesisler bulunmaktadır.
Denizli Kayak Merkezimizde 10-18 yaş ve
19 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz kayak kursu verilmektedir. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak
ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır.
Denizli Kayak Merkezinde Denizli Büyükşehir
Belediyesi Spor Müdürlüğümüz Bünyesinde
2016 yılından itibaren 2500 vatandaşımıza ücretsiz kayak eğitimleri verilmiştir. 30
Lisanslı Kayak Sporcumuz bulunmaktadır.
Lisanslı Kayak Sporcularımız müsabakalara Denizli kayak merkezinde hazırlanmaktadırlar
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ :
Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata
geçirdiği en önemli projelerden biri olan
Denizli Kayak Merkezi, bir yandan ziyaretçi sayısı ile rekorlar kırarken diğer yandan
kayak sporuna olan ilgiyi de her geçen gün
artırıyor. Kar kalitesi ile kış sporları için en
çok tercih edilen mekanlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, Türkiye’nin 4 bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayak
sporcularını ağırlarken kayak sporunu da
giderek yaygınlaştırdı.
Denizli Kayak Merkezi konum itibariyle kente
yeni alternatif turizm potansiyeli olan kayak
spor turizmini kazandırmıştır.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024
Stratejik Planında, belediyemizi ilgilendiren
mevzuat ve üst politika belgelerine göre belirlenen 7 stratejik alandan biri olan ‘’Çevre
ve Sağlık, Kültür Sanat spor alanı,Kentsel
gelişim,Ekonomik gelişim “ faaliyet alanları
altında Kayak merkezi ele alınmıştır.
PROJE BÜTÇESİ:
25.313.129,00-TL
FİNANSMANI :
Denizli Büyükşehir Belediyesi

7’den 70’e herkesin
spor yapması için
her seviyede ücretsiz
kayak kursları
verilerek ulusal ve
uluslar arası düzeyde
lisanslı kayak sporları
yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Can Yücel Tohum Merkezleri
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PROJENİN AMACI:
Anadolu’nun tohumlarını ölümsüzleştirmek
ve tarladan sofraya uzanan süreçte iyi, temiz, adil gıdanın en güzel örneklerini üretmektir. Bu doğrultuda projenin genel ve
özel hedefleri aşağıda yer almaktadır.
A-Genel Hedefleri
•
İzmir’den başlayarak atalık tohumlarının bulunması, korunması, çoğaltılmasına katkıda bulunmak,
•
Sürdürülebilir tarım uygulamalarının
artmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek, çiftçinin kazançlarının adaletli artışını
sağlamak, kırsal bölgelerdeki istihdam ve
kalkınma sorunlarını bu bölgelerin ana geçim kaynağı olan tarım ile çözülmesine katkıda bulunmak,
•
Tarım ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, iklim değişikliği
ve karbon emisyonlarına yönelik tarımda
önlemler alarak gelişim sağlamak ve mevcut koşullara uyumlu, entegre ve gelecek
perspektifiyle stratejiler geliştiren “İzmir
Tarım Modeli”ni güçlendirmek,
•
Kooperatifleri ve çiftçileri güçlendirerek, yerel yönetimin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmek, bu bağlamda
yerel yönetim- kooperatifler- üniversiteler
işbirliğinin canlandırılarak, iyi tarım ve kooperatif iyi yönetimi uygulamalarının sadece İzmir’de değil Türkiye’de yaygınlaşmasını
sağlamak,
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•
Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmak, kırdan kente göçü engellemek ve
kent halkını kırsal alanda istihdam sağlamak,
B-Özel Hedefleri
•
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atalık tohumların bulunması, korunması ve çoğaltılmasını sağlarken genç nesilleri tarım
konusunda eğitip gelecekte daha bilinçli
nesiller yetiştirmek
•
Tarım ve teknolojiyi harmanlayan
uygulamalara öncülük ederek bunların
yaygınlaşmasını sağlamak,
•
İzmir’in kırsal bölgelerinde küçük
yaşta gençleri eğitip, küçük üretici nezdinde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve İzmir
genelinde istihdam olanaklarından biri haline gelmesi,
•
Tarım ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesinin sağlanması, üreticinin verimli,
çevreci ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ve pazarlama teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi
•
Süreç içerisinde köy kökenli mahallelerdeki tarım potansiyelinin maksimum seviyede kullanılmasını sağlayarak üretimin
canlandırılması, agro-turizm modellerini
tanıtmak, yerel el üretimi ürünlerin yaygınlaşmasının sağlanması
•
Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım eğitiminin her yaş grubu için İzmir’de
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uygulanması ve tüm Türkiye’de yaygınlaşması, İzmir’e özgü tarımsal üretim hakkında
bilgilenmesi, çocukların eğlenerek öğrenmesi için söz konusu tarım alanında düzen
lemeler yapılmasıdır.
PROJENİN ORTAKLARI:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Üniversiteler, STK, Kooperatifler
PROJE SÜRECİ:
2 yıl
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Karakılçık buğdayı ismini bünyesinde bulunduran karakılçıklardan almıştır. Genellikle
ege bölgesinde yetişen ve nesli neredeyse
tükenmek üzere olan bir buğday türüdür.
Karakılçık Buğdayı atalık bir buğday cinsidir.
Coğrafyamız bir çok buğday türüne anavatan olmuşken daha fazla verim alma hırsı
yüzünden 3-4 genetiği sağlam buğdayımız
kalmıştır. Sadece genetik sağlamlık değil,
vitamin-mineral içeriği, lezzet ve aroma da
karakılçık buğdayını öne çıkaran özelliklerdir.
Bir avuç olarak bulunan karakılçık buğdayı
şu anda İzmir’in bütün tarımsal alanlarında boy göstermektedir. Hasat sonrasında
elde edilen karakılçık buğdayı katma değer
de katılarak karakılçık ekmeği, eriştesi ve
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kurabiyeye dönüştürülmektedir. Hem MS
hastalığına hem de glüten oranın düşük olması nedeniyle bağırsak sistemini koruması
nedeniyle şu anda şifa dağıtmaktadır. 1 Kilogramda sadece 18 gram gluten içermektedir.
Karakılçık Buğdayının besin değeri çok
yüksektir. Özellikle hem potasyum hemde
fosfor açısından çok zengindir. A, E, K, C
vitaminleri , demir, lif ve protein oranı da
oldukça yüksektir. Ayrıca karakılçık buğdayı selenyum açısından zengin bir içeriğe
sahip olduğu için cildinize de oldukça faydalıdır. Buğdayın içerisinde ki lif minareleri
yüzünüzde ki aknelere karşı yardım ederek
sivilcelerden de kurtulmanıza fayda sağlar.
Ayrıca en az cilt sağlığı kadar saçlarınız için
de gerekli mineral ve vitaminleri bünyesinde barındırarak saçınızı besler ve korur.
Karakılçık buğdayı içerisinde bol miktarda lif
bulundurduğu için sindirim sistemimize de
oldukça faydalıdır. Bağırsaklarımızın çalışmasını sağlayarak kabızlık gibi oluşan veya
oluşabilecek rahatsızlıkları ortadan kaldırır.
Ayrıca koroner damarların hastalıklarına
da bulaşma riskinizi azaltır. Uzman hekimler
tarafından yapılan bir araştırma sonucunda erkek bireylerde için günlük sekiz gram
ve bayan bireyler için de günlük altı gram
buğday tüketimini kesin kılmıştır. Bunlarla
beraber hem yaşlı hem de genç bireylerin
zihin sağlığını ve hafızasını güçlendirip koruyarak hem zinde hem de ruhsal açıdan
rahat olmanızı sağlamaktadır.
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Can Yücel tohum merkezlerinde yalnızca karakılçık
buğdayı da değil bir çok
atalık tohumuna erişilmeye
çalışılmakta ve çoğaltılması
için çaba harcanmaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Projemiz ile ; Atalık tohumların bulunması, korunması
ve çoğaltılmasını sağlarken
Kültürel Mirasımıza sahip çıkıyoruz. Ayrıca Kooperatifleri ve çiftçileri güçlendirerek,
yerel yönetimin bu konudaki
sorumluluklarını yerine getirmek, bu bağlamda yerel
yönetim- kooperatifler- üniversiteler işbirliğinin canlandırılarak, genç nesilleri tarım
konusunda eğitip gelecekte
daha bilinçli nesiller yetiştirerek, iyi tarım ve kooperatif
iyi yönetimi uygulamalarının
sadece İzmir’de değil Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak Sosyal Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Belediyemiz
2020-2024
Stratejik Planında yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Belediye öz kaynağı
Can Yücel tohum
merkezlerinde
yalnızca karakılçık
buğdayı da değil bir
çok atalık tohumuna
erişilmeye
çalışılmakta ve
çoğaltılması için
çaba
harcanmaktadır.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Gönül Kazan
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PROJENİN AMACI:
Sosyal hizmetler, bireyin toplum içerisindeki
sosyal ve bireysel sorunlarını çözümlemeye
çalışan, sosyal refahını artırmak amacıyla
verilen hizmetler bütünüdür. Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmetler dönemsel nitelik ve niceliksel olarak değişikliğe
uğrayabilmektedir. Burada kriter hedef kitlenin bireysel ihtiyaçları çerçevesinde çözüm
üretmektir.
İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir”
düşüncesiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılından beri Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda
ve sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda
Kocaeli’nde ikamet eden yoksulluk ve yoksunluk içerisinde olan vatandaşlarımız için ayni
ve nakdi yardımlar yapmakta, ayrıca kamu
yararına önleyici sosyal projeler uygulamaktadır.
Bu anlayış temelinde geliştirilen Gönül Kazan
Projesinde Kocaeli sınırları içerisinde ikamet
eden; hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek fiziki ve/veya zihinsel yeterliliğe sahip olmayan, yoksulluk ve yoksunluk içinde
olan, yeme-içme ihtiyacını karşılayamayan
ve bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında
sosyal destek sistemi bulunmayan bireyler ve
aileler hedef kitleyi oluşturmaktadır. Projemiz 2011 yılından beri uygulanmakta ve her
yıl yaklaşık 19 bin aileye hizmet ulaştırmaktadır.
Proje ile ;
Hasta, engelli ve yaşlı olan bireylerin birincil
ihtiyaçlarını kendi yaşam alanlarında ve güvenli şekilde karşılamak,
Sosyal destek sisteminden yoksun olan bireyler için “başkasına muhtaç olma” algısını
yıkmak,
Tansiyon ve şeker rahatsızlıkları olan hedef kitlenin sağlıklı besinler ile beslenerek zamanla sağlıklı bilinç edinmelerini sağlamak,
Diyetisyen aracılığı ile sağlıklı beslenme
tekniklerini öğrenmelerini sağlamak,
Yapılan düzenli takip ve sağlık kontrolleri
ile yaşlı ve hastaların gelişimsel sürecini takip
etmek

•
•
•
•
•
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• Dezavantajlı gruplara yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda spesifik çözümler sunmak,
• Geçerliliği yüksek, sürdürülebilir ve evrilebilir projelere zemin hazırlamak,
• Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşa

hızlı kurumsal destekler sunmak amaçlanmaktadır.
Sunulan tüm hizmetlerde amaç vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarına devam
etmelerini kamu eliyle sağlamaktır. Projede
yoksulluk ve yoksunluk yaşayan, sosyal destek sistemi bulunmayan vatandaşların psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak şartlarının
iyileştirilmesi, kalkınma düzeylerinin geliştirilmesi temel hizmet anlayışını oluşturmaktadır.

PROJE ORTAKLARI:
Projenin uygulanma sürecinde kurumlar arası işbirliği protokolüne ihtiyaç duyulmaksızın
ilde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile organize olarak çalışılmaktadır. Kurumlar
tarafından yönlendirilen her bir vatandaş için
gerekli sosyal inceleme işlemleri yapılarak
hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.
PROJE SÜRECİ:
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Sosyal
Hizmetler Çalışma esaslarında yer aldığı şekliyle sosyal yardım talebi olan bireylerin şahsen, yakınları aracılığıyla ya da online olarak
yardım başvurusu yapması gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle birey adına ihbar yolu ile yapılan başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır.
Buna göre;
Hedef kitleyi oluşturan bireyler çözüm masasına şahsen başvurabileceği gibi çevresi
aracılığıyla da kayıtları oluşturulur.
Başvuruya istinaden ilgili uzman ekip tarafından evleri ziyaret edilerek, sosyal in celeme raporları hazırlanır.
Sosyal Yardımlar Kurulu’nca raporlar öncülüğünde başvuru, kriter uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Gönül Kazan hizmetinden faydalanmak isteyen bireylerin ekonomik
durumu ve hane geliri diğer sosyal yardım-

•
•
•
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lardan farklı ve ayrıcalıklı olarak değerlendirmeye tabii tutulur.
Başvurunun uygun bulunması halinde bireyin ikamet adresine günlük iki öğün yemek
hizmeti sunulur.
Birey/ aile bu hizmetten 1 yıl boyunca faydalanabilir, dilerse kendi isteği ile gıda kart
yardımına dönüştürebilir.
Hizmet sunumu gerçekleştirilirken bireylerin
sağlık verileri dikkate alınmaktadır. Kurul tarafından “Gönül Kazan” hizmetinden faydalanması uygun bulunan bireyler aranılarak,
herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı
bilgisi alınmaktadır. Bireyin şeker ve tansiyon
hastası olması durumunda hastalıklarının
özelliğine göre özel yemek listeleri ayarlanmaktadır. Bireylere sunulan bu hizmet ile birlikte bireylere kan tahlili yapılmakta ve 6 ayda
1 bu tahliller tekrarlanmaktadır.
Tansiyon hastaları için sodyum içeriği ve şeker oranı düşük, lif oranı fazla ve protein oranı
dengeli listeler hazırlanırken, şeker hastaları için glisemik indeksi düşük, kalsiyum ve lif
oranı yüksek listeler hazırlanmaktadır. Ana
ve ara öğünler şeklinde hazırlanan listelerde
karbonhidrat, protein ve yağ oranı dengeli şekilde ayarlanmaktadır. Herhangi bir hastalığı
olmayan ancak fiziki yetersizlikleri nedeni ile
yemek yapamayacak durumda olan bireyler
için de yine sağlıklı menüler hazırlanmaktadır.
Bu kapsamda kaynayan gönül kazanındaki ikramlar diyetisyen öncülüğünde belirlenmektedir. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği
olmak üzere birey başına 2 öğün yemek teslim edilmekte ve 1 yıl boyunca bu yardım devam etmektedir. Ayda 2 kez olmak üzere de
hizmetten yararlanan bireyler evlerinde ziyaret edilerek memnun olup olmadıkları ile ilgili
geri bildirimler alınmakta, buna göre de süreç
ihtiyaç duyulması halinde yeniden kurgulanmaktadır.
Ayrıca evlerinde yiyeceklerin muhafaza edilmesini sağlayacak buzdolabı ve ısıtma işlemlerini yapacakları ocak vb. materyallerin
olmaması durumunda bireylerin talep etmelerini beklemeksizin bu ihtiyaçları da sosyal
yardımlar kapsamında değerlendirilmektedir.
Bireylerin birincil ihtiyacı olması sebebiyle
hava şartlarının olumsuz (kar, sel vb.) olduğu
durumlarda dahi donanımlı araç ve personelle dağıtım hizmeti sunulmaya devam etmektedir. Ayrıca ramazan ayında oruç tutan
bireyler için ekstra iftar yemeği hizmeti sunulmaktadır.

•
•
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Bu hizmetle, bireyin yaşam alanından ayrılmadan, kimseye muhtaç olmadan sağlıklı
beslenmesi ve güvenli şekilde ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
DSÖ tarafından sağlık; bedenen, ruhen ve
sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumu
olarak tanımlanmaktadır. Bu mantıktan yola
çıkarak vatandaşların problemleri bireysel
olarak ele alınmakta; diyetisyen, sosyolog ya
da sosyal hizmet uzmanı tarafından programlanarak süreç takip edilmektedir. Hedef
kitle çoğunlukla yaşlı engelli ve yalnız yaşayan
bireylerden oluşmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak
ekonomik düzeyde( emekli, dul maaşı, 2022
vb.) yer aldıkları görülmektedir. Ancak gerek
yapılan saha çalışmaları gerekse de sosyal
inceleme süreçleri sosyal destek sisteminden
yoksun olan bu kitlenin ekonomik gelir karşılığında olsa bile tanıdıkları ya da tanımadıkları
kişiler tarafından ihmal ve istismara maruz
kaldıkları gerçeğini göz önüne çıkarmıştır. Bu
nedenle talepler, kamu desteği ile bu ihtiyacın giderilmesi noktasında olmuştur. Projenin
sağlık üzerine etkileri bireysel ve toplumsal
sağlık olarak ele alınmıştır:
• Bireylerin temel gereksinimleri karşılanarak
sağlıklı beslenme ve sağlık bilinci kazanmaları
konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
• Hedef kitle içindeki bireylerin sosyal destek
sisteminin olmaması, sosyalizasyon sürecinin dışında kalmaları psikolojik olarak iyi olma
halini olumsuz etkilemektedir. Düzenli şekilde
yeme içme ihtiyacı karşılanan bireyler kendi
alanlarında muhtaçlık duygusu yaşamadan
yerinde iyileştirmeye tabii tutulmaktadır.
• Bireylerin sağlık durumuna uygun olarak
belirlenen listelerle güvenli bir mekân ve çevrede yeme içme hizmeti sunulmakta, yalnız
yaşayan vatandaşların ihmal, istismar, terk
edilme ve kişisel güvenlik gibi sorunsallardan
uzak tutulması sağlanmaktadır.
• Sağlık taraması yapılarak bireylerin sağlık
gelişimleri takip edilmekte, diyetisyen desteği
ile süreç kontrol altında tutulmaktadır.
• Bireylerin nasıl beslenmesi gerektiği, hangi
besinleri bir arada tüketmesi ya da tüketmemesi gibi detaylar da ev ziyaretleri esnasında aktarılmakta, yemek listeleri ile ilgili sağlık
durumunu olumsuz etkileyecek herhangi bir
durum olması halinde değişiklik yapılarak al-
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yatına katılmasını sağlamak stratejik hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu temelde
geliştirilmiş olan Gönül Kazan projemiz doğrudan bireylerin birincil ihtiyacını karşılamaya
yöneliktir.

ternatifler sunulmaktadır.
• Bireylerin ihtiyaçlarını hazır ve paket gıdalar ile karşılamalarının önüne geçilerek obezite, şeker, tansiyon, kanser vb. rahatsızlıkların
azalmasına katkı sunulmaktadır.
• Çeşitli süreğen hastalıkları (kanser vb.) olan
bireylerin sağlıklı beslenerek bağışıklıklarının
güçlendirilmesi sağlanmaktadır.
• Yaşanan pandemi sürecinde de Covid-19
hastalığına yakalanan ya da karantinada
olan bireylere de Gönül Kazan Hizmeti sunularak sağlıklı beslenmelerine destek olunmuştur.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
2011 yılından beri uygulanan ve vatandaşların talepleri doğrultusunda nitelik ve niceliksel olarak geliştirilen Gönül Kazan Projesi
ile kentte yaşayan ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı,
engelli ve sosyal destek sisteminden yoksun
bireylerin gıda yardımı çerçevesinde temel
gereksinimleri karşılamaktır.
Kendi yaşam alanlarında vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda bu ihtiyaçlarının
karşılanması hedeflenmekte, tanıdıkları ya
da tanımadıkları kişiler tarafından ihmal ve
istismara maruz kalma olasılıkları en aza indirilmektedir.
Diyetisyen aracılığıyla düzenlenen yemek listeleri, süreç içerisinde yapılan sağlık taramaları yüksek sağlık düzeyi, yüksek pozitif sağlık ve düşük hastalık düzeyini (obezite, şeker,
tansiyon, kanser vb. ) direkt olarak etkilemektedir.
Ayrıca vatandaşların temel gereksinimlerini kimseye muhtaç olmadan karşılayabiliyor
olma duygusu kamuya olan güven duygusunu, güçlü dayanışmayı ve sosyal belediyecilik
anlayışını güçlendirmektedir.
Proje dönemsel ihtiyaçları karşılamak ya da
talep ortadan kalktıktan sonra son verilecek
bir proje olmaması aksine yaşayan proje olması özelliği ile sürdürülebilir niteliktedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje için herhangi bir dış kaynaktan
yararlanılmamış, finansal bir destek alınmamıştır. Yaşayan bir proje olması nedeni ile belediye tarafından her yıl belirlenen sabit bir
bütçeye sahip değildir. İhale usülü ile teslim
edilen yemek miktarı kadar ödeme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde kurumumuza bağlı
iştiraklerden olan ANTİKKAPI AŞ.’den yemek
hizmeti satın alması yapılmaktadır. 2011 yılından beri uygulanan proje için aşağıda yer
alan tabloda son 5 yılın total harcamalarını
görmek mümkündür.
YILLAR

ÖĞÜN

TOPLAM HARCAMA

2017

76.286 Öğün

1.267.235 TL

2018

110.624 Öğün

2.493.942 TL

2019

185.950 Öğün

4.118.346,42 TL

2020

243.864 Öğün

6.230.696,68 TL

2021 ( Haziran Dahil)

265.382 Öğün

6.950.000.00 TL

NOT: 2021 VERİLERİ PANDEMİ NEDENİYLE
ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR.

Kurumlar tarafından
yönlendirilen her bir
vatandaş için
gerekli sosyal
inceleme
işlemleri yapılarak
hizmet sunumu
gerçekleştirilmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri
yaygınlaştırmak ve sosyal politika gerektiren
grupların önleyici sosyal hizmet ve sosyal
destek çalışmaları ile topluma ve şehir ha-
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SOSYAL SORUMLULUK
Pandemi Döneminde Kültür-Sanat Emekçilerine Destek
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PROJENİN AMACI:
Çalıştıkları mekanların Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılması, faaliyetlerinin durdurulması sebebiyle
maddi ve manevi zor duruma
düşen kültür- sanat emekçilerini desteklemek için sosyal
mesafe kurallarına özen gösterilerek 13 ilçemizde konser dizileri, akustik konserler,
sosyal medya hesaplarından
konserler, masal dinletileri ve tiyatro gösterileri gibi
gerçekleştirilen etkinliklerde
ve dijital platformlarda kültür-sanat emekçilerine yer
verilmiştir. Pandemi süresince zor günler geçiren yerel sanatçılara maddi destek
sağlamak adına bu etkinlikler
faydalı olmuştur. .
PROJE ORTAKLARI:
Proje kapsamında MÜZSAN
ve METİD ile istişarelerde
bulunulmuştur.
PROJE SÜRECİ:
Kapanan işyerleri ve kültür
sanat emekçilerinin çalışmamasında dolayı paraya
ihtiyaç duymaları sebebiyle
kültür sanat emekçilerine bu
süre zarfında temsilleri karşılığında nakdi yardım sağlanmıştır.
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suzluğu gidermek amacıyla
halkımız için bir dokunuş olmuştur.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Belediyemiz Kültür ve Sosyal
İşler Dairesi Başkanlığı stratejik planda yer alan Gösterge Kodu PG.3.2.1.1-Gösterge
Adı “Kültür faaliyetlerinin bilinirliği oranı (yüzde)”, Faaliyet
Kodu F.3.2.1.1 Faaliyet/ Proje
Adı “Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen kültür
ve sanat faaliyetleri (konser,
festival, tiyatro, sinema, kültür yayınları)” kapsamında
yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Tüm pandemi süreci boyunca
temsilleri karşılığında toplam
1026 müzisyen,32 dansçıya
1.171.893,90 TL, 411 roman
müzisyene 250.498,34 TL,
58 tiyatrocuya 70.175,67 TL
destek sağlanmıştır. Projemiz devam etmektedir.

Pandemi süresince
zor günler geçiren
yerel sanatçılara
maddi destek
sağlamak adına bu
etkinlikler faydalı
olmuştur. .

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİN
ETKİLERİ:
Hem kültür-sanat emekçilerine temsilleri karşılığında
destek sağlanmış hem de
pandeminin yarattığı mut-
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SOSYAL
SORUMLULUK

BÜYÜKŞEHİR
MERKEZ İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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ÇANKAYA BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Elimin Emeği Evimin Ekmeği
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PROJENİN AMACI:
Pandemi döneminde en çok kadınların mağdur edildiğinin farkında olarak kadınların
ekonomik açıdan da güçlenmesi ve gelir elde
etmesi proje amaçlarının başında gelmektedir. Yine tüm çalışmalarımızın odağında olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın
çalışmaları alanında farkındalık yaratmak ile
pandemi sürecinde vatandaşlara hizmet götürülmesi de proje amaçlarındandır.
PROJE ORTAKLARI:
S.S. Ankara Zeytindalı Kadın, Çevre, Kültür ve
İşletme Kooperatifi, Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi, Çankaya Kadın Eli ve Emeği Yardımlaşma Dayanışma Kooperatifi
PROJENİN SÜRECİ:
Çankaya Belediyesi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için birçok
çalışma yürütmekteyiz. Eşitlikçi bir anlayışla verdiğimiz hizmetlerle kadının her alanda
yanında ve destekçisi olan bir yerel yönetim
anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu
anlayışımızla kadınların ekonomik olarak desteklenmesi için de birçok hizmet geliştiriyoruz.
Özellikle pandemi döneminde en çok kadınların mağdur edildiğinin farkındayız. 2017 yılından bu yana açtığımız ücretsiz kadın emeği
stantlarımızı bu dönemde açamadığımız için,
kadın kooperatifleri ile birlikte “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” projesini hayata geçirdik.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının
konunun öznelerinin sürece aktif katılımıyla
mümkün olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle
tüm projelerimizi bu bakış açısıyla yapmaya
özen gösteriyoruz. Katılımcılık ilkesi tüm çalışmalarımızın odağında yer almaktadır.
Bu nedenle sürecin başından itibaren kadın
kooperatiflerden gelen hem de kadınlarla
daha önce yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüş ve talepler ile proje şekillenmiştir. Bu kapsamda ücretsiz el emeği stant
listemizde kayıtlı olan yaklaşık 1200 kadına
online anket çalışması gönderdik. Bu çalışmaya katılan ve sürece sonradan dahil olan yeni
kayıtlarla birlikte yaklaşık 750 kadının şahsi
gelir durumlarını tespit ettik. İhtiyaç sahibi 60
kadına 6000 adet maske dikimi yaptırdık ve
bu maskeleri Çankayalılara dağıttık. 46 kadına 2500 adet keçe cüzdan dikimi yaptırdık ve bu cüzdanları evlenen çiftlere hediye
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ediyoruz. 53 kadın 5300 adet file ördü ve bu
fileler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan meyveler için kullanıldı. 60 kadın 6000 adet maske cüzdanı dikti; bu cüzdanlar 8 Mart Dünya
Kadınlar günü etkinliğimizde dağıtıldı ve hala
dağıtılmaya devam ediyor. 30 kadının diktiği
5000 adet bez çanta yine 8 Mart etkinliğimizde dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor.
Bunların yanı sıra, 84 kadından gündüz bakımevlerimiz, masal ve oyun odalarımız ve Hoş
Geldin Bebek setimiz için 1135 adet amigurumi oyuncak satın aldık. Projemiz kapsamında toplamda ihtiyaç sahibi 333 kadına ekonomik destek sağladık. Ağımızda kayıtlı olan
yaklaşık 1200 kadına da destek olmaya devam etmek istiyoruz. Proje ortağımız olan 3
kadın kooperatifini de pandemi koşullarında
desteklemiş olduk.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Kadınların kendilerini riske atmadan evde çalışma imkanı kazanmaları, üretime katılmaya
devam ettikleri için kişisel ve psikolojik olarak
güçlenmeleri, vatandaşların ücretiz dağıtılan
maskelerden ve hijyen ürünlerinden faydalanmaları, dikilen maske cüzdanları ile yedek
maskelerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde taşıyabilmeleri, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olanlara kadınlar tarafından örülen file çantalar ile meyve dağıtımı yapılması.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Çankaya Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı COVİD-19 salgını ile mücadeleye uygun
bir şekilde yürütmekteyiz.
Bu proje ile birlikte kadınların evden çalışması sağlandığı için hem kişisel ve aile sağlığına
dikkat edilmiş, hem de proje çıktısı olan ürünler belediyenin salgınla mücadelede dağıttığı
ürünlere uygun olarak seçilmiştir.
Toplum sağlığı her alanda eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin kendisi bu hedefe
ulaşmada önemli rol oynamaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI / STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planında
da belirtildiği üzere, hizmetlerimizi toplumsal
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cinsiyet eşitliği ve her türlü ayrımcılığa karşı olarak gerçekleştiriyoruz. Eşit hizmet, katılım cılık, pozitif ayrımcılık ve
insan ve çevre odaklılık temel değerlerimiz arasında yer
almaktadır. Özellikle bahse konu planın “Amaç-2: Sağlık ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak, cinsiyet eşitsizliği
ve ayrımcılık ile mücadele etmek” başlığı altındaki hedef
ve performans göstergelerinde proje ile uyumluluk açıkça
gözlenebilmektedir.
Yine Belediyemizce hazırlanan 2019-2023 Çankaya Kent
Sağlık Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı’nda toplumsal cinsiyet eşitliğine ve katılıma özellikle
değinilmektedir. Katılımın en önemli çıktılarından biri olan
Yerel Eşitlik Eylem Planımız da söz konusu planda yer almaktadır. Biz hizmetlerimizi, sivil toplumun ve Belediyemizin tüm müdürlüklerinin aktif katılımıyla hazırladık ve çalışmalarımızı da aynı şekilde yürütmeye devam ediyoruz.
2016-2019 Yerel Eşitlik Eylem Planımızın revize edilmesiyle hazırlanan 2019-2023 eylem planımızda da açıkça
görüleceği üzere kadınların her alanda güçlenmesine destek olmak, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak
öncelikli çalışma alanlarımızda yer almaktadır. Sağlıklı bir
kentin de her alanda ve tüm kesimleri kapsayan bir eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olduğunun farkındayız. Tüm
bu nedenlerden ötürü projemiz, hem Belediyemizin 20202024 Stratejik Planına hem de 2019-2023 Çankaya Kent
Sağlığı Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlığı Gelişim Planına uygundur.
PROJE BÜTÇESİ ve FİNANSMANI:
Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Toplum sağlığı her
alanda eşitliğin
sağlanmasıyla
mümkün olabilir.
Bu anlamda
toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ile ve
kadına yönelik
şiddetle
mücadelenin kendisi
bu hedefe ulaşmada
önemli rol
oynamaktadır.
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KADIKÖY BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
“Sen Güvende Kal-Türkiye’nin En İyi Şefleri

Kadıköylü Komşuları İçin Mutfakta”
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PROJENİN AMACI:
Özellikle 65 yaş üzeri, yalnız yaşayan, kronik
rahatsızlığı olan, sosyo-ekonomik olarak ihtiyaç sahibi dezavantajlı ve risk altındaki birey
ve grupların, korona virüs salgınından öncelikli olarak etkilenecek kitleler olması nedeniyle; yeni hizmet modelleri ve sosyo-ekonomik
güçlendirici faaliyetlerin, sosyal izolasyon
tedbirleri kapsamında hayata geçirilmesi
amaçlanmıştır. Bu süreçte, meslek elemanları tarafından ilk olarak ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere telefon ile niteliksel görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler
ve gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş ve
üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi bireylere öncelikli olarak hizmet verilmiştir.
Bu niteliksel görüşmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kadıköy ilçesinde 65
yaş üzeri olup yalnız yaşayan ve bir sosyal
desteği olmayan bireylerin en önemli ihtiyaç
önceliğinin (yeme alışkanlıkları ve yaşları da
göz önüne alınarak) günlük güvenli gıdaya
ulaşmaları olduğu tespit edilmiştir. Pandemi
döneminde kendi ilçesi içindeki sosyo ekonomik ihtiyaç sahiplerine ulaşmada en hızlı
refleksi gösteren Kadıköy Belediye Başkanlığı
bu konuda da hemen harekete geçerek Belediyeye bağlı olup pandemi nedeniyle kapandıkları için halka hizmet veremeyen Sosyal
Tesislerinin mutfaklarında Türkiye’nin en iyi
şefleri ile bir diyetisyen eşliğinde 65 yaş üstü
vatandaşlarımız için bir sosyal sorumluluk
projesi geliştirip hayata geçirmiştir.
Belediyemizin “Sen Güvende Kal” sloganıyla
sunduğu, Türkiye’nin ünlü şef, diyetisyen ve
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aşçılarıyla birlikte verdiği sıcak yemek hizmeti
ile belirli bir grubun ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olmanın yanı sıra komşularımıza zor
zamanlarda moral de verecek bir projenin
hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. UNESCO,
yeni korona virüsle mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü “Komşuluk
Gibisi Yok” projesini ve dayanışma mutfağını,
dünya çapında başarılı kampanyalar arasında örnek olarak göstermiştir.
PROJE ORTAKLARI:
“Sen Güvende Kal” ekibi –
Şefler; Umut KARAKUŞ, Sinan BÜDEYRİ,
Ahmet Can ARAS, Ali RONAY, Ali-Buse DÖVENCİ, Aliye GÜMÜŞ, Aylin YAZICIOĞLU, Burak ZAFER, Çiğdem SEFEROĞLU, Ebru ERKE,
İsmet SAZ, Yaren ÇARPAR ve Zeynep Tuğçe
KOLTUK ve diyetisyen Dilara KOÇAK
Türkiye’de ilk Covid 19 vakasının görülmesiyle birlikte hayata geçirilen kısıtlamalar hepimizin hayatını uzun zamandır etkilemektedir.
Yaşanan pandemi süreci kentlerimizde ve
hayatlarımızda birçok olumsuz sonucu da
beraberinde getirmiştir ve bu durum hâlâ
devam etmektedir. Pandemi nedeniyle alınan önlemlerden başlıcası 65 yaş üstü bireylere sokağa çıkma yasağı getirilmesi olmuştur. Kadıköy ilçesinin yaşlı nüfusu göz önüne
alındığında bu grubun ihtiyaçları ilk müdahale edilmesi gereken durum olarak tespit
edilmiştir. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu sürece ilk
önce ilçemizde yaşayan ve veri tabanımızda
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miş, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli
olarak ihtiyaç sahipleri saptanmıştır. Bu aşamada Belediye Başkanlığı, sosyal medya ve
billboard ilanları vasıtasıyla komşularımıza
Çağrı merkezimizi aramak suretiyle de ihtiyaçlarını bildirebileceklerini duyurmuştur.
Bu projenin hayata geçirilmesini müteakiben
pandemi kısıtlamaları nedeniyle yemek hizmeti veren mekânların kapanması üzerine
Belediye yönetimi Türkiye’nin en iyi şefleriyle
bir araya gelerek ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır.
27.03.2020 – 19.06.2020 tarihleri arasında devam eden projede ortalama 1000 kişiye günde iki öğün sıcak yemek olmak üzere
155.200 öğün yemek dağıtımı yapılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Projenin hayata geçirilmesiyle evlerinde kalmak zorunda olan komşularımızın hem ihtiyaçlarına yönelik güvenilir gıdaya (tuzsuz,
yağsız vb.) ulaşmaları temin edilmiş, hem de
sokağa çıkmalarına gerek kalmadığı için kendi
sağlıklarını korumalarına ve böylece halk sağlığının korunmasına da destek olunmuştur.
Nitekim UNESCO da yeni korona virüsle mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi’nin 65
yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik
yürüttüğü “Komşuluk Gibisi Yok” projesini ve
dayanışma mutfağını, dünya çapında başarılı kampanyalar arasında örnek göstermiştir.
Projenin sürdüğü dönem boyunca Belediyemiz personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine
yönelik listeler düzenli olarak güncellenmiş,
bunun temini sırasında halihazırda sıcak yemek hizmeti verilen komşularımızla irtibat da
devam etmiştir. Gerek bu irtibatın sağlandığı
telefon görüşmelerinde gerekse sıcak yemek
hizmetini bilfiil yerine getiren personelin ilgisi
komşularımızın sağlık ve diğer sorunları ile ihtiyaçlarını aktarmaları için de bir vesile olmuş,
her gün kapılarına gelen belediye personeliyle kurdukları iletişim evlerinden çıkamayan
ve ziyaretçi kabul edemeyen komşularımız
için ayrıca kısa da olsa sosyal bir temas işlevi
görmüştür.

kayıtları bulunan 65 yaş üstü komşularımızla
telefon görüşmeleri yaparak ve ihtiyaçlarını
tespit ederek başladık.
Bu görüşmeler sonucunda 65 yaş üstü komşularımızın en önemli ihtiyaçlarının günlük
güvenli gıdaya ulaşmaları olduğu belirlen-
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PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19
pandemisinin küresel bir afet olduğu tartışmasız bir gerçektir. “Komşuluk Gibisi Yok”
projesi, bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, verilecek hizmetlerin koordine
edilmesi, daha da önemlisi şehrin sakinlerinin
talepleri doğrultusunda verilecek hizmetin ihtiyaçlara uygun şekillenmesi açısından örnek
bir proje olmakla beraber pandemi kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş
üstü bireylerin hayati ihtiyaçlarından biri olan
günlük güvenli gıdaya ulaşma ihtiyacını diyetisyen eşliğinde hazırlanan menülerle (özel
yeme alışkanlıkları da göz önüne alınarak)
karşılanmasını ve bu sayede halk sağlığının
korunmasını sağlamıştır. “Komşuluk Gibisi
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Yok” projesi Kadıköy Belediye Başkanlığının
önayak olduğu ilçe içerisindeki dayanışma
ağları ile Kurumlar arası iletişim ve diyaloğu
da güçlendirmiştir.
Nitekim İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren filyasyon ekiplerinin Kaymakamlık
Vefa grubu üzerinden yaptıkları bildirimler
sonucunda karantinaya alınan komşularımız
gecikmeksizin Belediyemizin sunduğu sıcak
yemek hizmeti listelerine eklenmişlerdir. Bu
sayede Covid 19 karantinasındaki komşularımızın karantina süreçlerini daha güvende
geçirmeleri sağlanmış ve kamu sağlığının korunmasına da katkıda bulunulmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Projenin Kadıköy Belediye Başkanlığı 20202024 stratejik planındaki yeri;
Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler başlığı altında bulunan;
-Toplumun tüm kesimlerine yönelik ulaşılabilir
ve erişebilir bütüncül sosyal hizmet uygulamaları üretmek
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi başlığı altında bulunan
“Sosyal Destek” çalışmaları kapsamında
-Yaşlılara Yönelik Mesleki Çalışmaların Yürütülmesi
-Psikolojik ve Sosyal Destek Hizmeti Sunulması
-Sosyal ve Ekonomik Destek İhtiyacı Olan Bireylere Yönelik Mesleki Çalışmaların Yürütülmesi
-Afet Durumlarında Yurtiçi ve Yurtdışı Gerekli
Yardımların Yapılması ve Yardım Organizasyonlarının Koordine Edilmesinin Sağlanması
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projenin bütünü gönüllülük esasına dayanmaktadır. Proje paydaşlarına Belediye tarafından bir ücret ödenmemiştir.
Projenin yürütülmesinde gerek duyulan gıda
malzemeleri bağış yoluyla tedarik edilmiştir.
Bağışların yeterli olmadığı durumda Belediye
bütçesinden harcama (yaklaşık 20.000,00
TL) yapılmıştır.
Pişirilen yemeklerin dağıtılması için 3 gözlü
kaplarla paketlenmesi gerekmiştir. Paketleme maliyeti Belediye bütçesinden karşılanmış olup iş süresince yapılan toplam paketleme maliyeti yaklaşık olarak 125.000,00 TL’dir.
Projenin hayata geçirilmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında (malzeme temini ve dağıtım) Belediyenin kendi öz kaynakları kullanılmıştır.
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Karşıyaka Dayanışma Platformu
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PROJENİN AMACI:
II. Dünya Savaşından sonra insanoğlunun
karşı karşıya kaldığı en büyük küresel sağlık
felaketi olduğu düşünülen Covid-19 salgını,
sadece sağlık alanında değil, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gibi alanlarda da
birtakım olumsuz etkileri beraberinde getirmiştir.
Bu süreçte tüm dünya nüfusunun sağlık açısından yaşadığı sıkıntının bir sonucu olarak;
hastalığın hızlı yayılımını önlemek için bütün
ülkeler birçok koruyucu tedbir almak zorunda
kalmıştır. Seyahatlerin yasaklanmasından,
işyerlerinin kapatılmasına, sosyal izolasyon-
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dan sokağa çıkma yasağına kadar varan
bu sıkı tedbirler ekonominin çoğu sektörünü
durma noktasına getirmiş, hatta bazılarında
durmaya neden olmuştur.
Nitekim OECD tarafından yapılan analizlere
göre, dünya ekonomisinin 2020 yılında %4,5
daralacağı öngörülmüştür. Benzer şekilde,
UNCTAD tarafından yapılan analizlere göre
ise 2020 yılında küresel ticaret değerinde %
9 oranında azalma olduğu belirtilmiştir. Yine
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, söz konusu
salgın nedeniyle küresel çapta 5-25 milyon
insanın işsiz kalacağını tahmin etmektedir. Bu
analizlerden de anlaşıldığı üzere Covid-19
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temel ihtiyaçlarına cevap veremeyecek şekilde ekonomik çıkmaza girdikleri gözlenmiştir.
Karşıyaka Belediyesi olarak tüm bu analizler
ışığında Covid-19 salgının ve mutasyonlarının
ülkemizde de yaşanacağı ve bu durumun sosyo-ekonomik olarak yaşanan sıkıntıları daha
da arttıracağı öngörülmüştür. Bu öngörüye
yönelik kurum olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yaşadığı sosyo-ekonomik sıkıntıları dayanışma içinde azaltmak ve yardım yapmak
isteyen hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin
biraraya geldiği güvenilir bir platform oluşturmak amacıyla hazırlanan projemizde “Birlikte Daha Güçlüyüz.” sloganıyla yardım bekleyenlerle yardım edenlerin buluştuğu nokta
olan “Karşıyaka Dayanışma Platformu” kurulmuştur.
PROJE ORTAKLARI:
Projemizde herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Ancak platformumuz tamamen hayırseverlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın
desteğiyle oluşturulmuş bir platformdur. Bugüne kadar 119 sivil toplum kuruluşu ve 777
bireysel hayırsever platformumuzun kuruluşuna katılmıştır.
PROJE SÜRECİ:
Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi, Covid-19 sürecinin ve mutasyonlarının devam
edeceği öngörüsü sonucu planlanmıştır. Bu
plan doğrultusunda projemizin amaç ve hedefleri, yaratacağı çarpan etkisi ve sürdürülebilir kalkınmaya desteği belirlenmiştir.

salgınının küresel çapta toplumsal hayatta
derinden etkilere ve değişimlere neden olacağı ve tüm bu değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal ve ekonomik sonuçları olacağı
kesindir.
Bu kapsamda Covid-19 sürecinde, diğer ülkeler gibi ülkemiz de sonucu ağır olan birtakım
ekonomik sorun ile yüzleşmek durumunda
kalmıştır. Gerek uluslararası gerekse ulusal
boyutta alınan tedbirler sonucu ülkemizde
de işsizliğin arttığı ve istihdamın azaldığı, ülke
ekonomisiyle birlikte aile ekonomisinin de salgından ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkilendiği tespit edilmiştir. Enflasyonun artışı, işsizlik ve alım gücünün azalmasıyla insanların
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Bu kapsamda Belediye Başkanımız tarafından, 15-16-17 Eylül 2020 tarihlerinde ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri
ile yapılan toplantılarda projemiz tanıtılarak,
sivil toplum kuruluşlarının desteği istenmiştir.
Proje kapsamında belediyemizde bir birim
oluşturulmuştur. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından şeffaf, güvenilir ve vatandaşlarımızın
rahatlıkla takip edebilecekleri bir web sitesi
oluşturulmuştur (karsiyakadayanismasi.org
). Platforma ait WhatsApp ve telefon hattı
sağlanmıştır (0549 2600224). Hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin buluştuğu güvenilir
bir ortam oluşturulmaya çalışılmış, bu sayede
iki taraf arasında kurum olarak liderlik görevi
üstlenilmiştir.
Platformda yardımlar nakdi, kira ve fatura
ödemesi, erzak, bebek bezi, hasta bezi, tekerlekli sandalye ve kırtasiye olacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde, tablet ihtiyacı nedeniyle katılamayan
öğrencilerimiz için de ihtiyaç grubuna tablet
de eklenmiştir. İhtiyaç sahipleri taleplerini
internet sitesinden platforma iletmektedirler. Talepler platform birimi ve Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilip ,
sosyal inceleme raporu hazırlanarak uygun
görülen yardım talepleri kod numarası verilerek web sitesinde yayınlanmaktadır.
Yardım talepleri, kişisel verilerinin korunması
sağlanıp, başvuru sahibinin iş durumu, me-
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deni hali ve geliri gibi içinde bulunduğu şartların yer aldığı kısa hikâyeler başvurana ait
bir kod ile web sitesinde yayınlanmaktadır.
Taleplerini inceleyen yardımsever kişi veya
kurum bu kod numarası ile platformla iletişime geçmektedir.
Platform, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri
arasındaki iletişimi sağlayarak; yardımın ihtiyaç sahibine ulaşmasına destek olmaktadır.
Nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerinin, kira
yardımlarının da ev sahiplerinin IBAN numaralarına hayırseverler tarafından yatırılması
sağlanmaktadır. Fatura desteği ise ilgili kurumun abone numarası ile hayırsever tarafından yapılmaktadır.
Platformumuz, salgın süreci için oluşturulmasına rağmen 30 Ekim 2020 günü İzmir’
de yaşanan deprem sonrasında da yoğun
şekilde çalışarak; birçok hayırseverin ihtiyaç
sahibine ulaşmasına destek olmuştur. Tüm
Türkiye’den ve yurt dışından yardım yapmak
isteyen hayırseverlerimizin, gerçek ihtiyaç sahiplerine ve depremzedelere ulaşması sağlanmıştır.
Covid-19 sürecinde yaşanan sosyo-ekonomik
sıkıntıların dayanışmayla aşılması amacıyla
oluşturulan, sosyal ve güvenilir belediyecilik
kavramına hizmet edecek özellikleriyle sürdürülebilirliği olan projemiz, birçok belediyeye ve
kamu kurumuna örnek olacak, ulusal düzeyde çarpan etkisi yaratacak niteliklere sahiptir.
Ekonomik olarak devletin desteklerine katkı
sağlamak isteyen hayırseverlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarına katkı sağlayan
projemiz, doğrudan ülke ekonomisine, onuncu kalkınma planına, orta vadeli mali programa ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de
hizmet etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın refah düzeyine ve dolayısıyla sağlık üzerine birçok olumlu katkısı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Covid 19 salgını ile yaşanan sağlık sorunlarına
ekonomik sıkıntıların da eklenmesiyle birlikte,
büyük bir çıkmaza düşen vatandaşlarımıza
katkı sunmak için belediye kaynakları etkin bir
şekilde kullanılırken; yaşanan ekonomik sıkıntılara yardımlarla destek olmak isteyen sivil
toplum kuruluşları ve bireysel hayırseverlerimiz de kurumumuz liderliğinde sürece dahil olmuşlardır. VII. Fazın belirttiği gibi “Sağlık
ve refah için yerel liderlik değişim ve şokları
öngörmek ve buna uygun planlama yapmayı
gerektirmektedir.” vurgusundan yola çıkarak
hazırlanan projemiz yerel liderlik konusunda
tüm kurumlara örnek olacak niteliktedir.
Karşıyaka Dayanışma Platformu, kuruluşu
itibariyle 119 sivil toplum kuruluşu ve temsilcikleri, 777 bireysel yardımseverin katkısıyla
28.06.2021 tarihinde 264. Gününü geride
bırakmıştır.
Kurulduğu günden itibaren ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızla yardım
yapmak isteyen hayırseverlerimizi bir araya
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getiren platformumuz, 253 ü depremzede
olmak üzere (912.000 TL) , 1597 ayrı kişiye
3039 farklı yardım yapılmıştır. Platform sitesinde 605 vatandaşa ait bekleyen yardım talebi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1.700.000
TL tutarında yardımın hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına liderlik edilmiştir.
Platform, Covid19 salgınının yarattığı etkileri en aza indirgemek amacıyla oluşturulan
bir proje olduğu için sonuçların da doğrudan
sağlık üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir.
Projemiz her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik sağlayarak; yapılan yardımlarla bireylerin salgını sürecinde ekonomik sıkıntılara
ilişkin kaygı yaşamak yerine sağlık durumlarına ve iyi beslenmelerine odaklanmalarına
destek olmuştur.
Projemiz, yönetişim, güçlendirme ve katılım
yoluyla sağlığı ve refahı arttırarak, eşitlik ve
toplum refahı için sürdürülebilir, eşitsizliklerle mücadele eden, esenliğe yönelik liderliği
sağlayan, sağlığı olumsuz etkileyen ekonomik
nedenlere yönelik ortaklıkları merkezine alan
özellikleriyle toplumsal katılımcılıkla sağlığa
katkı sunmaktadır. Ayrıca desteklerle bireylerin daha iyi beslenme ve yaşam koşullarına
ulaşmalarına; sağlık alanında eşitsizliğin en
aza indirilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Projemiz aracılığıyla kurumumuz, yaşanılan toplumsal sorunlara karşı sektörlerarası çoklu katılımı ve sivil desteği içine alan bir
sisteme liderlik yaparak güçlü ve dayanışma
içinde yaşayan bir toplumun oluşturulmasına
yönelik önemli bir adım atmıştır. Covid 19 ve
yaşanan ekonomik sıkıntıların önceden öngörülmesi ve duruma liderlik yapılmasıyla sağ
lığı destekleyen sosyal bir çevre oluşturulmuş
ve yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumuna destek olunmuştur.
Karşıyaka Dayanışma platformu Covid19 sürecinde oluşturulmuş olmasına rağmen, İzmir
İlinin 2020 de yaşadığı deprem, sel, hortum,
tsunami gibi doğal ve iklim krizinin etkilerinin
sonuçları olan afetler bize gösterdi ki toplumda dayanışma ruhunun ve işleyen bir sistemin varlığı dirençli bir kent olma yolunda en
değerli kazanımımızdır. Dayanışma yaşanan
olumsuz şartlar ile başa çıkmanın, güçlü olmanın anahtarıdır, sigortasıdır. Karşıyaka
Dayanışma Platformu büyüyerek sürdürülecektir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesi, sağlıklı bir kentin nasıl
olması gerektiğinden yola çıkarak oluşturulan, Kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziki,
psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi
amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesidir. Proje kapsamında yeniden tanımlanan
kent kavramı, “yaşayan, nefes alan, büyüyen,
sürekli değişen bir iç dinamiğe sahip karmaşık bir organizmaya benzetilmektedir. Ayrıca
sağlıklı kentin çevresini geliştirebilen ve kay-
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naklarını genişletebilen bir yapıya sahip oldu- yönetimlerce oluşturulmuş ağlar ve kentsel
ğu vurgulanmaktadır.
sorunlar üzerinde çalışan kuruluşlar arasınTanım kapsamında incelendiğinde projemiz, da dayanışma, işbirliği ve birlikte çalışmayı
kurumumuzun mevcut olarak sosyo-eko- desteklemek.” hedefi ve VII. Faz da yer alan
nomik anlamda dezavantajlı vatandaşlara “ Ulusal, bölgesel ve küresel seviyede örnek
yaptığı ekonomik katkıyı genişletmemize ve oluşturarak liderlik etmek.” hedefi projemizde
bulunduğumuz bölgede vatandaşlarımızın uygulanmış ve başarıya ulaşmıştır.
ekonomik olarak gelişimlerine destek olmak- Bu proje çalışması ile belediyemiz sağlık kotadır.
nusunda liderlik ve katılımcı yönetişim anlaSağlıklı kentler projesinin amaçlarından olan yışını güçlendirerek, farklı sektörlerden 119
“Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada sivil toplum kuruluşu ve temsilcilikleri ile farklı
eşitsizliği azaltmak, Yerel düzeyde sağlıklı meslek gruplarından tüm Türkiye ve yurt dıtoplum politikasını geliştirmek, Sağlığı des- şında bulunan birçok vatandaşla bir araya
tekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak, gelerek sosyo- ekonomik etkiler yaratacak bir
Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek, çalışmayı başarıyla yürütmektedir.
Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından
oluşumunu sağlamak.” amaçlarına hizmet yürütülen VII. Faz genel hedeflerinde yer alan
eden projemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde 1. Hedefte “Herkes için sağlığı ve refahı arttıryardımlarla da kurumumuzun geniş kitlelere mak ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak.” ifadeliderlik yapılmasına öncülük etmiştir.
si yer almaktadır. Ayrıca bu kapsamda ekoSağlıklı Şehirler Projesi prensiplerinden olan nomik krizler karşısında sağlık eşitsizliklerinin
hakkaniyet, sürdürülebilirlik, halkın katılımı arttığı ve bu nedenle ortak çalışmalar yürüve sektörlerarası işbirliği Karşıyaka Dayanış- tülmesinin önemi vurgulanmıştır.
ma Platformu projesiyle sağlanmıştır. Ayrıca DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından
Sağlıklı Şehir özelliklerinden “Güçlü, dayanış- yürütülen VII. Fazında dezavantajlı ve güçsüz
ma içinde sömürülmeyen toplum; Toplumun grupların, sağlık, refah ve diğer sosyal belirkendi hayat, sağlık ve refahını etkileyecek leyicilerden çok daha fazla etkilendiği, yokkararlara katılımı ve kontrolü; Kentte yaşa- sulluk ve yetersiz beslenme sonucu oluşan
yan tüm bireylerin gıda, su, barınma, çevre sağlık sorunları ve hizmetlere ulaşmada yasorunları, gelir, güvenlik, iş vb. temel gerek- şanan eşitsizliklerin yerel yönetimler tarafınsinimlerini karşılamak; Her türlü temas, ilişki dan doğrudan ele alınabileceği belirtilmiştir.
ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve dene- VII. fazın 1. Teması “Şehirlerimizi oluşturan
yimlere ulaşılabilirlik; Geniş, yenilikçi ve can- insanlara yatırım yapmak.” olarak belirlenlı bir kent ekonomisi” ifadelerini destekleyen miştir. Bu kapsamda “Savunmasızlığın Azalprojemiz şehir sağlık profiline uygun olarak tılması” ve “İnsan Sermayesi” projemizle
sosyo- ekonomik sıkıntıların sağlık üzerinde örtüşen öncelikli konulardandır. Projemiz, şeyarattığı olumsuz etkileri de azaltacağı düşü- hirlerde bütünleşik politikalar oluşturulması
nülerek düzenlenmiştir.
ve sağlığın sosyal temelli eşitsizliklerinin gideSağlıklı Şehir Projesi, Birleşmiş Milletler 2030 rilmesi konusunda VII. Fazın 1. Temasına desSürdürülebilir Kalkınma Gündeminin doğru tek sağlamaktadır. Ayrıca beşeri gelişmenin
şekilde uygulanmasına önem vermektedir. Bu sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğu, bu
kapsamda değerlendirildiğinde projemiz; BM kapsamda beşeri olarak yapılan sivil katılım2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde lı çalışmaların sürdürülebilir ekonomiye de
belirlenen hedeflerden “Yoksulluğa son, açlı- destek olacağı düşünülmektedir.
ğa son, eşitsizliklerin azaltılması, barış, adalet VII. fazın 3. Teması “Sağlık ve esenlik için daha
ve güçlü kurumlar, hedefler için ortaklıklar” fazla katılım ve ortaklıkları teşvik etmek.” olahedefleri ile ortak özellikler taşımaktadır.
rak belirlenmiştir. Bu kapsamda “DönüştüYerel yönetimlerin, refahın ve sağlığın belir- rülmüş hizmet sunumu” projemizle örtüşen
leyicilerini ve yaşanan eşitsizlikleri ortadan öncelikli konulardandır. Projemiz 21. Yüzyıla
kaldırılmasını önemli ölçüde etkilediğine güzel uygun şehir olabilmek için kurumların ve bebir örnek teşkil eden projemiz, kentsel ortam- lediye bölümlerinin insan merkezli hizmetlerilarda ciddileşen sağlık risklerinden biri olarak ni destekleme kapasitesini arttıran ortaklıklar
tespit edilmiş “çocuk yoksulluğu” konusunda içermektedir.
yaşanan eşitsizlikleri de yerel düzeyde azalt- Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi, yapmaya çalışmaktadır.
mış olduğu ortaklıklar ve etki alanının genişliği
Kentsel yaşamın ekonomik ve sosyal yoksun- ile sağlıklı şehirler projesi amaçlarına, projeye
lukla ilişkili olarak oluşan sağlıksız koşulları ilişkin fazların öncelik konularına ve BM Biristenmeyen durumların artmasına ve eşitsiz- leşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
liklerin daha da güçlenmesine neden olmak- Gündeminin hedeflerine hizmet edecek özeltadır. Bu durumu önlemek için lidersel şehir- liklere sahiptir.
ler ve yerel yönetimler yaratacak politikalar
oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı genel hedef- STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
lerinde yer alan “Avrupalı belediyeler ve yerel Stratejik plan, kurumların belirledikleri misyona, vizyona ve ilkelere uygun olarak üst politika belgelerinde yer alan önceliklerle uyumlu; kurumun hizmet verdiği alanlarda gelmek istediği noktaya kurumu taşıyacak olan amaçlardan,
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Karşıyaka Dayanışma Platformu işleyişinin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için,
kurumumuz içinde platforma
ait bir oda oluşturularak; belediyemiz personeli çalışmalar için görevlendirilmiştir. Bu
kapsamda belediyemiz projeye ayni katkı sağlamıştır.

hedeflerden, faaliyetlerden
ve bunlara ilişkin maliyetlerden oluşan bir kılavuzdur.
Bu tanım doğrultusunda hazırlanan 2020-2024 Stratejik planında kurumumuzun
gelmeyi hedeflediği noktalara ilişkin 5 amaç ve 17 hedef yer almaktadır. Ayrıca
hedeflerimize ulaşmamız için
yapacağımız faaliyetler ve
faaliyetlere ait maliyetler de
planımızda yer almaktadır.
Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi stratejik planımızdaki 4. amaç olan “ Tüm
öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve
güvenli bir toplumsal yapı
oluşturacak hizmetler üretmek.” amacına ve bu amaca
ulaşmamız konusunda belirlediğimiz “Kentte yaşayan her
kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi.”
ve “Toplum sağlığı, refahı ve
huzurunu sağlamaya yönelik
çalışmalar yapılması.” hedefine hizmet edecek özelliklere
sahiptir.
Ayrıca projemiz, kurumsal
kapasitenin genişlemesi konusunda yarattığı etki nedeniyle 1. Amaç olan “Sürekli
gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve
güvenilir yöntemler sunarak

hizmet kalitesini yükseltmek.”
Amacına ve bu amaca yönelik olarak “Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin,
esnek ve gelişime açık olarak
tüm yönleriyle iyileştirilmesi.”
hedefine de katkı sağlamaktadır.
2016-2021 Yıllarını kapsayan
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde dezavantajlı grupların
ihtiyaçlarına yönelik destek projelerinden sistematik
olarak
faydalanabilmeleri
ve bu uygulamaların insan
haklarına saygılı bir biçimde
gerçekleştirilmesi, herkes tarafından kolayca ulaşılabilir
olması için çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmiştir. Bu
çalışmalardan biri olan projemiz, dezavantajlı grupların
ihtiyaçlarına destek olmak
amacıyla oluşturulmuştur.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Bu güne kadar projemiz kapsamında
hayırseverlerden
toplanan yaklaşık 1.700.000
TL tutarındaki ayni ve mali
yardım, kurumumuz liderliğinde oluşturulan güvenilir
ve şeffaf bir sistem üzerinden
ihtiyaç sahibi başvuranlarımıza teslim edilmiştir.
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Bu kapsamda
Covid-19 sürecinde,
diğer ülkeler gibi ülkemiz de sonucu ağır
olan birtakım ekonomik
sorun ile yüzleşmek
durumunda kalmıştır.
Gerek uluslararası
gerekse ulusal
boyutta alınan
tedbirler sonucu
ülkemizde de
işsizliğin arttığı ve
istihdamın azaldığı,
ülke ekonomisiyle
birlikte aile
ekonomisinin de
salgından ciddi bir
şekilde olumsuz
olarak etkilendiği
tespit edilmiştir.
Enflasyonun artışı,
işsizlik ve alım
gücünün
azalmasıyla insanların
temel ihtiyaçlarına
cevap veremeyecek
şekilde ekonomik
çıkmaza girdikleri
gözlenmiştir.
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Kolektif Girişimcilik Merkezi
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PROJENİN AMACI:
Girişimcilik her modern toplum ekonomileri için en önemli belirleyicilerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu önemli terim yeni rekabetçi manzara ve onun dinamik değişikliğiyle başa çıkmak için gerekli bir
araç olarak da düşünülebilir (Kraus, S. and
Kauranen, I. (2009). Strategic Management
and Entrepreneurship: Friends or foes?, Int.
Journal of Business Science and Applied
Management, 1, 37-50).
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Faz
çalışmalarıyla ilgili Aralık 2020’de belediye başkanları ve üst düzey politik temsilcileriyle yapılan politik bildiriyi, “ Adil, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir iyileşme için toplumlarımızı
bilim ve dayanışma yoluyla korumak” odağıyla kaleme almıştır. Bu doğrultuda girişimcilik ruhuna sahip bireylerin tespit edilmesi ve
bu ruhun geliştirilmesi için; bireyin içerisinde
bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapı,
aile, toplumsal davranış biçimleri, eğitim seviyesi ve kalitesi, ekonomik şartların etkisinin
değerlendirilmesi ile beraber yönetimlerin
girişimciliğin gelişmesine dair insanları teşvik
eden uygulamalar geliştirmesi gerekmektedir. Karşıyaka Belediyesi, “sektörlerarası
işbirliği” ve “sürdürülebilirlik” vurgusuyla bu
alanda önemli adımlar atmıştır: Belediyeye ait iki teknoloji merkezinin(TEKMER-1 ve
TEKMER-2) kuluçkası olan Kolektif Girişimcilik
Merkezi açılmıştır. Bu üç merkezin yaratacağı
ekonomik kalkınma ve kalkınmanın yaratacağı istihdam ve refah artışı ile 7.Fazın 1. Hedefi
olan “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve
sağlık eşitsizliklerini azaltmak” mümkün olacaktır.
Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile yürütülen,KOSGEB ve İŞGEM ortaklığı
ile“Akıllı Kent,Akıllı Yönetişim,Akıllı Yerel Yöne-

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

tim” temaları üzerine çalışmalar yapan Teknoloji Merkezi(TEKMER-1),yeni girişimciler için
yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Bakırçay Üniversitesi işbirliği ile kurulan,KOSGEB ve İŞGEM
ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren ve “Sağlık
Teknolojileri” alanında çalışmalar yapan ikinci
Teknoloji Merkezimiz (TEKMER2)
de, bu alandaki yeni fikirlerin gelişmesine ve girişimcilerin sağlık teknolojileri konusunda yaratıcı fikirler sunmalarına olanak
sağlamaktadır.Atılan bu adımlar “Herkes İçin
Sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için önemli yatırımlar olmakla
birlikte “Yeni gelişmelere uyum gösteren bir
toplum oluşumunu sağlamak” için de uygun
ortamı yaratmaktadır.
Karşıyaka Belediyesi;kendisi, çevresi ve toplumun geneli için “değer yaratma” vizyonu
ve çabası olan, yaratıcı, açık fikirli, yenilikçi,
destekleyici ve sosyal etki odaklı çalışan girişimcilerin; bir araya gelip işbirliği yaparak
hedeflerine ulaşacakları, yeni hedefler ve ortaklıklar kuracakları, yeni hikayeler ve yetkinlikler/yetenekler geliştirecekleri, yeni ilişkiler
ve ağlar kuracakları, bütün taraflar için fayda
yaratan işler üretecekleri, yerelde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak ve “Geniş,
yenilikçi ve canlı bir kent ekonomisi” yaratacak bir altyapı ve üstyapı hizmetini sunmayı
amaçlamaktadır.Bu alt ve üst yapı kavramı,
sadece fiziksel ve teknolojik yapıyı değil aynı
zamanda sosyo-ekonomik ve sosyo- kültürel yapıyı da içinde barındırır. Böyle bir işlevi
görev edinmiş mekanın; artık sadece fiziksel
değil, markalaşma yolunda ilerleyecek, başarı hikayeleri biriktirecek sosyo-kültürel bir
mekan haline de gelmesi gerekir ki bunun
için de aşağıdaki örnek programlara sahip
olacaktır.24 saat açık Merkezde,hizmetler tamamen ücretsiz olarak verilmektedir. Bu hiz-
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metlerin önemli bir kısmı üniversiteler ve özel
sektör işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
• Açık çalışma ofisi hizmetleri
• Eğitim ve Mentörlük Programları
• Dijital Kütüphane ve Dijital Ağ Hizmetleri
• Tematik Girişimcilik Programları
• Proje ve İş geliştirme Programları
• Melek Yatırımcı Buluşmaları ve Finansmana
Erişim Programları
• Deneyim Paylaşım Etkinlikleri, Buluşmalar
• Ağ/Network Geliştirme Etkinlikleri ve Programları
• Yeni Nesil Topluluk Etkinlikleri
Bu amaç doğrultusunda özellikle genç girişimcileri odağına alacak merkez TEKMER-1
ve TEKMER- 2’nin kuluçka merkezi olarak,
girişimcilik kapasitesini geliştirecek eğitimler,
etkinlikler, workshoplar/atölyeler, mentörlük
faaliyetleri düzenlemeyi; girişimcilere yönelik
kuluçka ve hızlandırma hizmetlerini, katılımcı/
kapsayıcı bir yöntemle sunmayı hedeflemektedir.
PROJE ORTAKLARI:
Yaşar Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi,
Bakırçay Üniversitesi, Karşıyaka Belediyesi iştiraki KENT A.Ş.
PROJE SÜRECİ:
Nisan 2020 yılında Yaşar Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi ortaklığı ve İŞGEM ile
KOSGEB işbirliği ile kurulan TEKMER-1’in kurulmasıyla yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulmuş;
kuluçka merkezi olacak bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur. İlçenin bu ihtiyacını karşılamak
amacıyla çalışmalara başlanmış ve Mayıs
2021’de Kolektif Girişimcilik Merkezi açılmıştır.
Kolektif Girişimcilik Merkezi projesine , Girne
Kültürpark içindeki mevcut bir yapının analizinin yapılmasıyla başlanmış ve sonuçta mimari, mekanik ve elektrik projeleri elde edilmiştir. Mevcuttaki yaklaşık 300 m2lik hacim
içinde ortak çalışma alanı, 2 çalışma ofisi ve 1
toplantı odası, sekreter alanı ve kahve nişi bulunmaktadır. Tasarımda yapı kullanım amacına uygun olacak şekilde dinamik bir anlayış
benimsenmiş ve iç mekan cepheyle birlikte
bu duruma uygun olarak projelendirilmiştir.
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Bu konsepte hizmet etmek ve yapı içindeki
tek büyük hacmi ölçeklendirmek amacını da
taşıyarak yapı cephesinde farklı boyutlardaki
pencereler ve iç mekanda renk şemaları kullanılmıştır. Sonuçta kullanım amacına uygun
olarak mevcut yapı yeniden tasarlanmış ve
olabildiğince ölçekli, doğal aydınlatma ve doğal havalandırma imkanlarına sahip, mimari
ve mühendislik işleri yönünden konforlu bir
mekan elde edilmiştir. TEKMER-1 ve Kolektif
Girişimcilik Merkezinin verimli çalışması, gelişmekte olan ve halk sağlığını ilgilendiren sağlık
teknolojileri alanında çalışacak yeni bir teknoloji merkezi fikrinin doğmasına neden olmuş
ve Bakırçay Üniversitesi ortaklığında;İŞGEM
ve KOSGEB işbirliği ile ikinci teknoloji merkezimiz TEKMER-2 kurulmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen
tanımlamada sağlık; bir insanda sadece bir
hastalığın veya engelinin bulunmaması değil; bunun yanında bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden kişinin tam bir iyi olma halidir. Buna
ek olarak, sağlık; birey, grup ve toplumların
fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerini de yakından ilgilendiren bir olgudur. Sağlığın tanımı yapılırken bireylerin günlük hayatlarında
sosyal çevreleriyle devamlı etkileşim içerisinde bulundukları ve o çevrenin özelliklerinden
etkilendikleri gerçeği göz ardı edilmemelidir.
7.Faz’ın “Herkes için sağlığı ve refahı geliştir-
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mek ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak” hedefindeki stratejik yaklaşımlardan birini “yönetişimin, güçlendirmenin ve katılımın
iyileştirilmesi” şeklinde açıklamaktadır. Görülmektedir ki; ülkelerin gelişmişlik seviyeleri de
insanların sağlık durumunu etkileyen önemli göstergelerden bir tanesidir. Girişimciliğin
ülkelerin ekonomik gelişmişlik üzerindeki etkisi ise göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması o ülkede
gerçekleşen girişimcilik faaliyetlerine bağlıdır. Çünkü girişimciler yeni işler yaratır, birçok yeni ürün ve servis sağlar rekabeti artırır,
teknolojik değişim sayesinde verimliliği artırır
ve bireylerin hayatlarına pozitif yönde etki
etkilerler (Küresel Girişimcilik İzleme Raporu,
2013). Girişimcilik Merkezimiz’de bu amaçla
çalışmalar yapan şu an için 6’sı kadın 17’si er
kek olmak üzere 23 girişimci bulunmaktadır.
Belediyemiz, Mayıs ayında yapılan “Girişimcilik Kampı” etkinliğini gerçekleştirmiş; etkinlikte
Microsoft, Trendyol, EGIAD, IZTO, Aivasoft,
KODECO, SAGE gibi sektörün öncü kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı ve 389 kişinin
katıldığı 12 oturum gerçekleşmiştir.Bu tür etkinlikler özellikle Melek Yatırımcı Buluşmaları
ve Finansmana Erişim noktasında,işsizliğin
çok büyük rakamlara ulaştığı ülkemizde kritik öneme sahiptir.İşsizlikten kurtulmanın en
etkin yolu kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır.
Dolayısıyla ağ/network ilişkilerini kuran ve
finansmana erişen girişimci sayısı ne kadar
artarsa, istihdam oranı da o kadar artacaktır. Bu durum da göstermektedir ki girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyi
ve yaşam kalitesini de arttıracaktır. Bir toplumun ekonomik açıdan gelişebilmeleri için
toplumdaki girişimcilik düzeyinin ve eğiliminin
yüksek olması gerekmektedir. DSÖ Avrupa
Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Faz çalışmalarıyla ilgili Aralık 2020 politik bildiride belirttiği
üzere “Sektörler arası ortaklıklar ve toplumun
güçlendirilmesine yönelik girişimler, yerel yönetimlerin aktif desteği ile yerelde daha kolay uygulanabilir.Bu noktada,yerel yönetimler
kişilerin girişimciliğe sevk edilmesi, ekonomik
refahı sağlamada ve girişimciliğin fark edilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Sağlığın,
ülkelerin gelişim düzeyi ve refah düzeyi ile il-
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gisi açıktır. Bu durum, ilişkinin işsizlik ve kalkınma kavramlarıyla olan bağlantısını da gözler
önüne sermektedir. “Herkes için sağlık prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek”
hedefine ancak ekonomik kalkınmanın ve
toplumsal refahın sağlanması yolu ile ulaşılabilinir.Girişimcilik, bir toplumda işsizliğin azalmasında, ekonomik gelişmişliğin artmasında
ve toplumsal alanda değişimci ve yenilikçi
bir sürecin başlatılmasında önemli bir etken
olarak değerlendirilmektedir. Girişimciliğin,
kentlerin gelişim düzeyi, refahı ve istihdam
seviyesi üzerindeki etkileri düşünüldüğünde
“Geniş, yenilikçi ve canlı bir kent ekonomisi”,
“Her türlü temas ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik”,
“Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen bir
toplum” ve “Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun halk sağlığı ve sağlık bakım hizmeti” amaçlarına ulaşabilmek için yerel yönetimler girişimciliği destekleyecekleri uygun
politikaları hayata geçirmek zorundadırlar.
Karşıyaka Belediyesi açtığı Kolektif Girişimcilik Merkezi ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla tüm girişimcileri desteklemektedir. Kolektif
Girişimcilik Merkezi’nin yanında açılan iki teknoloji merkezimiz de; belediyemizin hem bilim
ve teknolojiyi kullanarak, hem de girişimciliğe
kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine öncülük eden bir belediye olduğunu
ve ”Herkes için sağlık prensibi çerçevesinde
kent sağlığını iyileştirmek” hedefine ulaşmak
için uygun adımlar attığını göstermektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş
sürecinde beşeri sermaye, artık kalkınmayı
sağlama anlamında fiziki sermayeden daha
önemli bir hale gelmiştir.7. Fazın 1. teması
olan “Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak”, “Sağlıklı bir şehir, toplumsal
gelişimde insana odaklanarak ve eşitliği ve
katılımcılığı iyileştirmek için insanları daha
güçlü hale getirecek yatırımları öncelikli kılarak örnek oluşturur” şeklinde açıklanmaktadır.Gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlere katkı
sağlayan bireylerdeki bilgi, beceri ve benzer
nitelikler olarak tanımlanan beşeri sermaye,
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insana yapılan yatırımlarla artmakta ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir girdisi olmaktadır. Beşeri gelişme, sürdürülebilir kalkınmanın
temelidir: istihdam yaratılmasına, daha iyi
çalışma koşullarına ve uzun vadeli sosyal ve
ekonomik faydalara katkıda bulunur. İnsanlara yatırım yapmak aynı zamanda toplumlarda güveni ve sivil katılımı artırarak sosyal
uyumu teşvik eder. Beşeri sermaye, eğitim ve
öğretim, sağlık ve sosyal bakım, refah ve nüfusun bilgi ve sağlığına katkıda bulunan çalışmaların ve alışkanlıkların birikimini kapsar.
İnsan sermayesine sağlık, sosyal ve eğitim
işgücü alanlarında yatırım yapmak, sağlığı
iyileştirir, işsizliği azaltır ve özellikle sağlık ve
sosyal iş alanları son yıllarda birçok ülkede
istihdama en fazla katkıda bulunan sektörler olduğundan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eder(7. Faz Başvuru Rehberi).
Bu gelişme 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinde 1.si olan” Yoksulluğa Son”,2.si
olan “Açlığa Son”, 3. sü olan “Sağlıklı Bireyler”
, 8.si olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ve 10.su olan “Eşitsizliğin Azaltılması”
hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.
Endüstri yapısındaki değişikliği sağlayan en
önemli unsurlardan biri de girişimciliktir. Girişimcilik arttıkça endüstrinin yapısında gelişme görülmektedir. Girişimcilik, işletmeciliğin
ve toplumun yapısında bir değişimi başlatır
ve geliştirir. Bu değişim büyümeyi ve üretimi
artırır. Bu değişim ve gelişmeyi kolaylaştıran
anahtar yenilikçiliktir. Yenilikçilik, 2030 BM
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 9.su
olan “ Sanayi, yenilikçilik ve altyapı” hedefiyle örtüşmektedir. Bu yenilikçi dönüşümün
farkında olan belediyemiz Kolektif Girişimcilik
Merkezi’ni kurarak yeni düşüncelerin oluşturulması, yayılması ve uygulanması için kentimize çok önemli bir yatırım yapmıştır. “Yeni
gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak” noktasında kilit bir rolde
olan girişimcilik, “Geniş, yenilikçi ve canlı bir
kent ekonomisi”nin vazgeçilmez unsurudur.
Ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar.
Yeni teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler üzerinden ekonomik büyümeyi hızlandırır. “Sektörlerarası işbirliği”ni arttırır.
Belediyemiz ayrıca gelişen endüstriler arasında yer alan “akıllı şehirler” ve “sağlık” sek-
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törleri için girişimci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde ve istihdam oluşturulmasında
etki yaratacak TEKMER-1 ve TEKMER-2 ile
Kolektif Girişimcilik Merkezi’ni daha da etkin
kılmayı amaçlamaktadır. Yaşar Üniversitesi
ve Katip Çelebi Üniversitesi ortaklığıyla kurulan ve “Akıllı Şehirler” alanında çalışmalar yapan TEKMER-1, “ Sağlığı destekleyen fiziksel
ve sosyal çevreyi oluşturmak” için önemli bir
merkez haline gelmiştir. Bakırçay Üniversitesi işbirliği ile kurulan ve “Sağlık Teknolojileri” alanında faaliyet gösteren TEKMER-2 ise
“Herkes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi
prensipleri ile uyumlu sağlık hizmetleri kurma”
amacıyla faaliyet göstermektedir.TEKMER-1
ve TEKMER-2’de yapılan çalışmalar;proje/
iş geliştirme,tematik girişimcilik programları,ağ/network oluşturma ve yatırımcı/finansman bulma gibi konularda, Kolektif Girişimcilik Merkezi’ni besleyen mekanizmalar haline
gelmişlerdir.Nihai sonuç olarak;yapılan tüm
bu çalışmalar, “Yerel düzeyde sağlıklı toplum
politikasını geliştirmek” ve” Sağlık için toplum
çalışmalarını güçlendirmek” amaçlarına yöneliktir.Kolektif Girişimcilik Merkezi,TEKMER-1
ve TEKMER-2 ilçemizde sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak ve istihdam ile
refah düzeyini arttıracak merkezlerdir.
Girişimcilik ile ekonomik büyüme arasında
doğrusal bir ilişkinin varlığı inkar edilemez bir
gerçektir. Girişimcilerin artması ekonomik büyümeyi artırır, ekonomik büyümenin artması
da girişimcilere yeni fırsatlar sağlayarak yeni
girişimcilerin ortaya çıkmasına neden olur.
Bu süreç kendi kendini besler. Bu durum bir
kentte “sürdürülebilirlik” için çok önemlidir.
Girişimcilik faaliyeti olmadan, sürdürülebilir ekonomik gelişmeden söz etmek mümkün
değildir. Bir ekonomide ne kadar fazla girişimcilik olursa, o kadar fazla ekonomik gelişme sağlanabilir. Ayrıca, bir yenilik ve büyüme
yönelimli olmaya odaklanılmadıkça girişimcilik faaliyetleri, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin gerçekleşmesine öncülük edecektir
(Marangoz, M. 2008. Girişimcilik, Pozitif Matbaacılık, Ankara)
Oluşturulan yenilikler ekonomik büyümeyi
ve verimliliği artırarak istihdam üzerinde de
olumlu etkiler meydana getirmektedir(Gerni, M, Nişancı, M., Çelik, A.A., Yurttançıkmaz,
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Z.Ç. 2013. “Geçiş Ekonomilerinde Girişimciliğin Ekonomik
Büyüme Üzerine Etkileri”,International Conference on
Eurasian Economies.). Gelişmiş ülkelere bakıldığında
işsizlik oranları ile girişimcilik faaliyetleri arasında ters
orantının olduğunu söylemek
mümkündür. Toplumda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi
ve girişimciliğin desteklenmesi ülkenin refah düzeyinin artırılmasında önemli rol
oynayacaktır (TÜGİAD 1993.
“Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi Ve Değişen
Girişimcilik Nitelikleri, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Şubat.). Girişimci hem iş
hayatının hem de toplumun
yapısını harekete geçirir ve
değiştirir. Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun
ihtiyaçlarını belirleyip, bunu
yatırıma, sonucunda da toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır. Çünkü
yatırım neticesinde istihdam
ve gelir düzeyi yükselmekte, bireylerin ve genel olarak
toplumun refah düzeyi artmaktadır. Refah düzeyindeki
artış;toplumun “Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen
toplum” halini almasına
ve “Halkın Katılımı” ile “Toplumun kendi hayat, sağlık ve
refahını etkileyecek kararlara katılımı ve kontrolü”nü
sağlayacağı bir ortama sahip olmasına neden olacaktır. “Hakkaniyet”in sağlandığı
bir kentte “Sağlıkta ve sağlık
hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği azaltmak” da bir o kadar kolay olacak; “Herkes için
Sağlık” gerçekleşmiş olacaktır.
Girişimcilik, bir yandan insan
faktörünü ekonomik üretim/
hizmet alanına çekerek toplumun enerjisinden yararlanmayı mümkün kılarken,
diğer yandan insan faktörünün sosyo-ekonomik süreçte
yeni bir anlam kazanmasına
kaynaklık etmektedir. İnsan
faktörünün sosyo-ekonomik
süreçteki rolünün yeniden
tanımlanması, onu üretim
sürecinde verimliliğin arttırılmasında olduğu gibi, genel
olarak az gelişmişliğin aşıl-

masında da önemli kılmaktadır. Gelişmemiş/azgelişmiş
ülkelerde de girişimcilik yönünde köklü bir dönüşümün
gerçekleşebilmesi, girişimciliğe bakış açısının olumlu olmasına bağlıdır. Bu nedenle
toplumsal zihniyetin, girişimciliği onaylayıcı ve teşvik edici biçimde dönüştürülmesine gereksinim vardır. Böyle
bir dönüşümü sağlamanın
yollarından biri de girişimci
grubun toplumsal meşruiyet
düzeyini yükseltmek ve bu
grubu güçlendirmektir (İlhan,
S. 2004. “Girişimcilik Ve Sosyo-Ekonomik Süreçteki Rolü”,
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları). Belediyemiz bu
desteği, açtığı Kolektif Girişimcilik Merkezi ve iki teknoloji
merkezi (TEKMER-1 ve TEKMER-2) ile sağlamaktadır ve
sağlamaya devam edecektir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Stratejik Plan amaçlarından
“Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı
ve güvenli bir toplumsal yapı
oluşturacak hizmetler üretmek” başlığı;
• Kentte yaşayan her kesimin
ihtiyaçlarına yönelik sosyal
hizmet üretilmesi
• İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve
kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
• Toplum sağlığı, refahı ve
huzurunu sağlamaya yönelik
çalışmalar yapılması
hedeflerini içermektedir. İçeriğe bakıldığında, hedeflerin
“Herkes için Sağlık” prensibi
için kent sağlığını iyileştirmek amacını içerdiği ve bu
noktada da projemiz ile aynı
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amaçlara yönelik olduğu görülmektedir.
2016-2021 Yıllarını kapsayan
Karşıyaka Kent Sağlık Profili’nde sağlıklı kent, kentli refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın sıkı sıkıya bir ilişki içinde
olduğu vurgusu yapılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan Kolektif Girişimcilik Merkezi’mizin maliyeti
724.897,85 TL’dir.

Bu yenilikçi
dönüşümün farkında
olan belediyemiz
Kolektif Girişimcilik
Merkezi’ni kurarak
yeni düşüncelerin
oluşturulması,
yayılması ve
uygulanması için
kentimize çok önemli
bir yatırım yapmıştır.
“Yeni gelişmelere
uyum gösteren bir
toplum oluşumunu
sağlamak”
noktasında kilit bir
rolde olan
girişimcilik, “Geniş,
yenilikçi ve canlı bir
kent ekonomisi”nin
vazgeçilmez
unsurudur.
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MENTEŞE BELEDİYESİ
İpeğin Kozasını Örüyoruz
Sosyal Sorumluluk Kategorisi

İpeğin Kozasını Örüyoruz

PROJENİN AMAÇLARI
Unutulmaya yüz tutan kültürel mirası canlandırmak
Aile ekonomisine katkı sağlamak
Kırsal kesimde bulunan gizli işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak
Geleneksel üretim faaliyetlerine sahip çıkmak
Kadın ve genç nüfusun istihdam edebileceği alanlar oluşturmak

15 dönüm arazi, 650 adet dut ağacı,
8 aile ile ipek böcekçiliği yetiştiriciliği
ve koza üretimi başlatılmıştır.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YEREL TOHUM DERNEĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
İpeğin Kozasını Örüyoruz
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PROJENİN AMACI:
İpekböcekçiliği Muğla ve yöresinde geçmişten
günümüze yansıyan kültürel ve geleneksel bir
tarımsal faaliyettir. Muğla bölgesinin topraklarının dut ağacı yetiştirmeye elverişli olması ipekböcekçiliğinin bu bölgede gelişmesinin
en önemli sebebini oluşturmaktadır. Önceleri ipekböcekçiliği faaliyeti ailelerin kumaş
ihtiyaçlarını giderebilmek için yapılırken sonradan ticari bir faaliyete dönüşmüştür. Günümüzde ipek böceği yetiştiriciliği sanayinin
gelişmesi, farklı ve modern tarımsal faaliyetlerin gelişmesi gibi birçok faktörden etkilenerek azalmıştır. Oysaki ipekböcekçiliği yaklaşık
olarak 1500 yıldan beri üretilen, geçmişi çok
eski tarihlere dayanan ve kuşaktan kuşağa
aktarılarak gelen bir kültürel aktarımdır. Günümüzde unutulmaya yüz tutan bu önemli
kültürel mirası canlandırmak, aile ekonomisine önemli bir gelir sağlamak, kırsal kesimde bulunan gizli işsizliğin azaltılmasına katkı
sağlamak, nesilden nesile aktarımın devamını sağlayarak geleneksel üretim faaliyetlerine sahip çıkmak ve özellikle kırsalda bulunan
kadın ve genç nüfusun istihdam edebileceği
alanlar oluşturmak projenin amacını oluşturmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 2021 yılında
protokol imzalanarak projenin Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ara-
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sında işbirliği ve koordineli bir şekilde devam
ettirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca proje
sürecinde Yerel Tohum Derneği ile işbirliği yapılarak geçmişte ipekböcekçiliği yapan aileler
tespit edilmiştir.
PROJE SÜRECİ:
2020 yılı içerisinde başlatılan proje Muğla İli
Menteşe İlçesi’ne bağlı Bayır Mahallesinde
gerçekleştirilmektedir. Projeye başlamadan
önce bölgedeki dut ağaçları tespit edilmiştir.
Ve bu dut ağaçlarının kaç böceğe yeteceği
gibi planlamalar yapılarak ağaç sayısı, üretici sayısı ve böcek sayısı hakkında fikir sahibi
olunmuştur. Saha araştırmasında bölgede
258 adet dut ağacı bulunduğu tespit edilmiştir. 392 adet ağaç daha dikilmiş ve ağaç
sayısı 650’ye çıkarılmıştır. Toplam 15 dönüm
arazi bunun için ayrılmıştır. Ağaçlar tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte muhtar ve Yerel Tohum Derneği
ile iletişime geçilerek Bayır Mahallesinde geçmişte ipekböcekçiliği yapan aileler tespit edilerek toplamda 8 aileye ulaşılmıştır. Bu ailelerden üçü ipekböcekçiliği hakkında fikir sahibi
iken, beşinin geçmiş yıllarda ailesi ipekböcekçiliği işi yapmıştır ve ipekböceği yetiştiriciliği
hakkında çok fazla bilgi sahibi değildir. Bu 8
ailenin içerisinde biri 18 yaşında diğeri 21 yaşında genç üreticiler de bulunmaktadır. Üretici sayısı dut ağacına göre belirlenmektedir.
Üreticilerin üretebilecekleri alanın büyüklü-

www.skb.gov.tr

305

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

ğüne göre her üreticiye ipekböceği verilmektedir. İpekböcekleri üreticiye verilmeden önce
üreticiler ipekböceği yetiştiriciliği hakkında
kısa bir eğitime tabi tutulmaktadır. Sonrasında ise ihtiyaçlarına göre böcekler verilerek
süreç başlamaktadır. İpekböcekleri her sene
Nisan ayında gelmektedir ve yaklaşık olarak
45 günde istenilen boyuta gelmektedir. Oldukça meşakkatli olan bu süreçte böceklerin
bulundukları odanın ısısı, ne kadar aydınlık ya
da karanlık olacağı, böceklerin uyku safhaları, larva döneminde almaları gereken besin miktarı, büyüdüklerinde almaları gereken
besin miktarı üreticiler tarafından ayarlanmaktadır. Üreticiler ailecek bu faaliyeti ger
çekleştirdiklerini söylemektedirler. Hazır hale
gelen kozalar Koza Birlik’e teslim edilip karşılığı olan ücreti üreticilere verilmektedir. Belediye olarak Koza Birlik ile üreticilerin bir araya
getirilmesi de sağlanmaktadır. 2020 yılında
başlayan projemizin sonrasında 2021 yılında
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılarak, kozaların direkt ipek dokumaya dönüştürüleceği dokuma atölyelerin yapılması,
ürünlerin üretim ve pazarlama çalışmalarının
geliştirilmesi, üreticilere teknik destek sağlanması, projenin Yeşilyurt Mahallesinde de
yapılması ve ipek böcekçiliğini geliştirici eğitimlerin düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıca yapılan dokumaların eko-turizm faaliyeti
olarak Menteşe ilçesinin geleneksel ve tarihi
mekânlarında pazara çıkması hedeflenmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Proje başlama tarihi itibariyle pandeminin
sosyo-ekonomik etkilerinin görüldüğü bir zaman dilimine denk gelmektedir. Bu zorlu süreç
içerisinde aile ekonomisine katkı sağlamak,
kırsal kesimde bulunan gizli işsizliğe çözüm
sağlayabilmek, kadın emeğinin ev içi hizmet
sektörü altında görünmez kılınmasını engelleyebilmek, genç işsizlere ekonomik bir faaliyet oluşturulabilmek adına oldukça önemli bir
etkisi olmuştur. Şuan sekiz aile olarak başlanan bu sürecin büyüyerek bölgede önemli
bir istihdam alanı haline dönüşmesi planlanmaktadır. Ayrıca geleneksel üretim biçimlerini günümüzde tekrar yaşatmak, unutulmaya
yüz tutan kültürel mirasları canlandırmak tarihsel kültürün de kendisini yeniden inşa etmesine olanak sağlamaktadır. Bölgede başlatılan proje sonrasında yapılan gözlemler ve
incelemeler sonucunda ipekböceği üreticiliği
yapan ailelerin bu işi severek yaptıkları, daha
çok üretime geçebilmek için böcekleri besle-
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dikleri alanları daha da büyütecekleri, farklı ailelerden ve kişilerden de ipekböcekçiliği
yapmak istedikleri bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca üretimi yapan kişiler daha çok kadınlardan
oluşmaktadır. Kadınlar ise kendilerine ekonomik kazanç sağladıkları bir alan oluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve kendilerini
daha güçlü hissettiklerini bildirmiştir. Projenin
kadın emeğini görünür kılması, gençlerin geleneksel yöntem içerinde yer alarak kültürel
mirasın yeniden inşasını sağlaması, bölgede
ağaçlandırmanın yapılması ve ağaç sayısının her yıl arttırılmasının planlanması ile yeşil alanın da korunup arttırılması gibi birçok
önemli etkisi görülmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Proje stratejik planımızda yer alan; “Kırsal
alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak” maddesine uygun olarak
yapılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Proje bütçesi 20.000,00 TL’dir. Finansmanı
Belediyenin öz kaynaklarından sağlanmaktadır.
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Günümüzde
unutulmaya yüz tutan
bu önemli kültürel
mirası canlandırmak,
aile ekonomisine
önemli bir gelir
sağlamak, kırsal
kesimde bulunan gizli
işsizliğin azaltılmasına
katkı sağlamak,
nesilden nesile
aktarımın devamını
sağlayarak geleneksel
üretim faaliyetlerine
sahip çıkmak ve
özellikle kırsalda
bulunan kadın ve
genç nüfusun
istihdam edebileceği
alanlar oluşturmak
projenin amacını
oluşturmaktadır.
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MENTEŞE BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Yetişkin Parkı
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PROJENİN AMACI:
Yetişkin Parkı projesi kapsamında hazırlanan
yetişkin oyun grubu Muğla İli Menteşe İlçesinde bulunmaktadır. Bu park çocuk parkının
bir uzantısı olarak konumlanmakla birlikte
yetişkin ergonomisine göre hazırlanmış oyun
gruplarından meydana gelmektedir. Günümüzde yetişkin bireylerin toplumsal sorumlulukları oldukça fazladır. Bu sorumluluk ve görevler dâhilinde yetişkin bireyler kendilerine
yabancılaşmakta ve yaşadıkları kent içerisinde de kendilerine fiziksel ve zihinsel anlamda
rahatlayabilecekleri alanlar aramaktadırlar.
Yerel yönetimlerin görevlerinden biri de kentte yaşayan bireylerin kendilerini her anlamda
iyi hissedebilecekleri bir kent ortamı oluşturmaktır. Yoğun mesailer sonrası dışarı çıkarak
kendisini rahatlatmak isteyen bireyler, çocuklarını parka götüren yetişkin bireyler bu
parklarda kendi ergonomilerine uygun oyun
gruplarını kullanarak ister kendileri eğlenebilecek ister çocuklarla birlikte eğlenebilecek
ve en önemlisi kendilerini çocuk olarak hissedecektir. Yetişkin bireylerin sosyalleşmesi ve
hareketlerinin arttırılmasına yönelik olan yetişkin parkları ile yetişkin bireylerin fiziksel ve
zihinsel açıdan bulundukları kent içerisinde
kendilerini daha mutlu hissetmeleri amaçlanmaktadır.
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PROJE ORTAKLARI:
YOK
PROJE SÜRECİ:
Yetişkin parkı oyun grubu tamamlanmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Bir kentte yaşayan tüm bireylerin her alanda
düşünülmesi ve bireylerin sosyal alanlarının
arttırılması yerel yönetimlerin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Kentleşmenin arttığı, yeşil alanların azaldığı bir sistem
içerisinde kentleri yeşil alanlarla rahatlatmak
ve kent sakinlerinin betonlaşmanın içinde
kaybolmasını engellemek yerel yönetimlerin
bakış açısını oluşturmalıdır. Bu bakış açısıyla
yapılan bu projede yetişkin oyun grupları yapıldıktan sonra Yetişkin Parkı gözlemlenmiştir. Yetişkin Bireylerin, çocukları çocuk parkında oynarken veya arkadaşlarıyla geldikleri bu
parkta salıncaklarda sallanarak eğlendikleri
görülmüştür. Sabit park banklarında hareketsiz bir şekilde oturmak zorunda kalmayıp
bu alanda sallanarak eğlenerek keyifli vakit
geçirdikleri gözlemlenmiştir. George Bernard
Show’un “Yaşlandığımız zaman oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız zaman yaşlanırız” sözünden esinlenerek
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oluşturulan Yetişkin Parkı yetişkin bireylerin
çocukluklarını anımsamalarına, fiziksel aktivitelerini arttırmalarına ve zihinsel açıdan rahatlamalarına olanak sağlamaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı bir kent sürekli olarak sosyal ve fiziksel
çevreler yaratan, bunları geliştiren ve kentte
yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını belirleyip bu
ihtiyaçlara cevap verebilen, toplumsal kaynakları sürekli olarak genişleten özelliklere
sahiptir. Yetişkin parkı projesi ile yetişkin bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamalarına yönelik sosyal ve fiziksel bir alan oluşturulmuştur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Proje stratejik planımızda yer alan “Çağdaş,
modern, aydınlatılmış güvenilir parkların
oluşturulması” maddesine uygun olarak yapılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projenin bütçesi 100.000,00 TL’dir. Finansmanı Belediyenin öz kaynaklarından sağlanmaktadır.

310

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

Yetişkin bireylerin
sosyalleşmesi ve
hareketlerinin
arttırılmasına yönelik
olan yetişkin parkları
ile yetişkin bireylerin
fiziksel ve zihinsel
açıdan bulundukları
kent içerisinde
kendilerini daha mutlu
hissetmeleri
amaçlanmaktadır.
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MURATPAŞA BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Komşu Meclisi
312

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

PROJENİN AMACI:
İnsanlık tarihinde büyük bir değişim, dönüşüm dönemine tanıklık ediyoruz. Yaşamın her
alanında dijital teknolojilerin, yapay zekanın,
yazılım dilinin yarattığı değişimi hissediyoruz.
Özellikle demokratik yönetim anlayışını temsil
eden, toplum için hizmet üreten, kurumların
bu değişimin dışında kalması düşünülemez.
Muratpaşa Belediyesi olarak yaşanan bu
değişimi; daha güçlü, daha katılımcı, biz duygusunu geliştiren, ortak yaşamı kolaylaştıran
demokratik bir yaşam için fırsat olarak değerIendiriyoruz.
Dijital demokrasi platformu “Komşu Meclisi”
ile mümkün olan en yüksek teknolojiyi kullanarak, daha katılımcı bir kent yönetimi, kent
sakinlerinin kendini en üst düzeyde ait hissedeceği bir kamusal alan ve birlikte sorunları
çözüyor olmanın güven atmosferini oluşturmak istiyoruz.
Muratpaşa Belediyesi dijital demokrasi platformu “Komşu Meclisi” ile;
• Dijital araç ve teknolojileri kullanarak, kent
yaşayanlarının eşit ve adil şekilde yönetime
katılımını sağlamak,
• Ortak karar alma kapasitemizi arttırmak,
• Muratpaşalılık bilincini, geleceği birlikte kurgulama heyecanını yükseltmek,
• Katılımcı demokrasi anlayışımızı; görülebilir,
ölçülebilir, raporlanabilir hale getirmek,
• Katılımcı yönetim anlayışını, gelecek nesillere bir demokrasi kültürü halinde aktarmak,
amaçlanmaktadır.
Komşu Meclisi Platformu dijital demokrasinin
Türkiye’deki ilk, dünyada ise İzlanda Reyjavik,
Fransa Paris, İspanya Madrid kentlerinde uygulanan benzerleri arasında en kapsamlı örneğidir.
‘Komşu Meclisi’, Merkezi Nüfus İdare Sistemi
Mernis Sistemine entegre olarak çalışan, sadece Muratpaşa’da ikamet eden kent sakinlerinin hizmetinde olan bir platformdur.
Oy kullanma yaşı 13 yaş ve üstü olarak belirlenmiştir. Kapsayıcı hedef kitlesi ise 513.035
kent sakininden oluşmaktadır.
Komşu Meclisi ilçe sakinlerinin;
• Çevrimiçi olarak bir devlet kurumuyla doğrudan etkileşime geçebilmesini,
• Kamu yöneticileri ve yetkilileri ile işbirliğinde
bulunabilmesini,
• Kent yaşamına yönelik kendi kararlarını alıp,
uygulayabilmelerini,
• Yönetime doğrudan katılımlarını,
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• Şeffaflığı,
• Gerçek geri bildirimleri almayı,
• Toplumun ortak konularına doğrudan eğilmeyi,
• Maksimum düzeyde hesap verilebilirliği,
•Açık Yönetimi’ mümkün kılmaktadır.
PROJE ORTAKLARI : PROJE SÜRECİ :
Türkiye’nin ilk Dijital Demokrasi Platformu
olan ‘Komşu Meclisi’ www.komsumeclisi.com
adresi üzerinden 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle hizmete başlamıştır.
Komşu Meclisi Projesi, Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Dijital
Medya Ekibi ve Bilgi işlem Müdürlüğü’ne bağlı
Yazılım Ekibi tarafından yürütülmüştür.
İlk aşamada, Dijital Demokrasi ile ilgili ulusal
ve uluslararası akademik-profesyonel makale ve yayınların taraması yapılmıştır. Yapılan
tarama sonucunda dünyadaki dijital demokrasi uygulamaları incelenip, Anadolu’nun kadim kültür ve geleneği esas alınarak projenin
yaşama geçme koşulları belirlenmiştir.
Platformda söz sahibi olacak kişiler, Muratpaşa’da ikamet eden Muratpaşa sakinleri
olarak belirlenmiştir. Platform, Merkezi Nüfus
İdare Sistemi MERNlS’e entegre edilmiştir.
Kullanıcılar platforma TC kimlik numaraları ile
kayıt olmaktadır. Platform Mernis Sistemi ile
kişinin ikamet adresini doğrulayıp kişinin isim
ve soy isim bilgilerini ekrana taşımaktadır.
Kullanıcılar, şifrelerini belirleyip telefonlarına
gelen kısa mesaj aracılığıyla platforma kayıt
işlemini tamamlamaktadır.
Kayıt işleminden sonra girilecek platformun
hizmet başlıkları şu şekilde belirlenmiştir.
ANASAYFA: Kullanıcı giriş sayfasında, oylamadığı bir konu varsa ilk olarak onu görmektedir. Oylamasını yaptıktan sonra dilerse oylama hakkında görüşünü bildirmektedir.
Oylama: Yapılan oylamanın seçeneklere yönelik yüzdelik dağılımı, geçmiş oylamalar ve
sonuçları görülmektedir. Yazılım uzmanlarımız tarafından geliştirilen algoritmayla,
genel konuların oylamasında, kullanıcıların
bulunduğu mahalledeki nüfus oranın genel
içindeki payı dikkate alınmakta, nüfusun yoğun olduğu ve düşük olduğu mahalleler arasında adil bir oylama sağlamaktadır.
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HAKKINDA: Komşu Meclisi ile ilgili bilgi verilmekte ve kullanım yönergesi bulunmaktadır.
MAHALLE MECLİSLERİ: Muratpaşa’da bulunan 55 mahallemizin ayrı ayrı mahalle meclisleri bulunmaktır. Yine MERNIS ile doğrulanan adres bilgisi nedeniyle kullanıcılar ikamet
ettikleri mahalle meclislerinin doğal üyesi
olmakta ve sadece kendi mahalleleri için oy
kullanabilmektedir. Mahalle meclislerinde
mahalle muhtarının bilgileri, belediyemizin
mahallemize yaptığı yatırımların kısa bir özeti
ve oylamaya dair bir konu varsa o konunun
oylama modülü bulunmaktadır.
FORUM: Bu sayfada oylama konusuna ilişkin bilgi veren bir metnin altında komşularımız oylamaya ilişkin tüm görüş ve önerilerini
tartışma ve ifade etme özgürlüğüne sahip olmaktadırlar.
BİR FİKRİM VAR: Bu sayfada kent yaşayanların projeleri yaşama geçirilmek üzere Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve Inovasyon
Merkezleri’mizin danışma kuruluna iletilmektedir. Projenin uygulanabilirliği değerlendirilip, belediye encümenine gönderilir. Belediye
Encümeni’nin onayıyla proje yaşama geçirilir.
YAŞAMIN İÇİNDEN: Bu sayfada ise belediyemizin kent yaşamına dair hazırladığı videolar
yer almaktadır. Bu alan belediyemizin kurmak üzere altyapı hazırlığını yaptığı WEB TV
tarafından da desteklenecektir.
Komşu Meclisi, sürdürülebilir ve doğrudan
demokrasi anlayışının bir kültür haline gelmesini ve kuşaklara aktarımını sağlayabilecek, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu anlamda
oy verme yaşının 13 yaş ve üstü olarak belirlenmesi, gençlerin ve çocukların etkin hizmet
aldığı yerel yönetimlerle demokrasi deneyimine başlamaları projenin sürdürülebilirliğini
sağlayacaktır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ :
Dijital Demokrasi Platformu ‘Komşu Meclisi’
www.komsumeclisi.com adresi üzerinden 21
Şubat 2020 tarihi itibariyle hizmete başlamıştır.
Covid-19 Pandemisi nedeni ile yaşanan zor
günlerde, birlik, beraberlik ve komşuluğu pekiştirmek üzere oluşturulan Komşu Dayanışma Sistemi (KDS) Komşu Meclisi üzerinden
hizmete açılmıştır. Tablet, Alışveriş Çeki, Gıda
Paketi, Sebze-meyve olmak üzere 4 başlıktaki yardım alanlarına talep eden kent sakinleri ve yardımda bulunmak isteyenler Komşu
Meclisi Platformu üzerinden başvurmuştur.
15 Haziran 2021 tarihi itibariyle platformun
görüntüleme sayısı 847 bin 893’dür. Komşu
Dayanışma Sistemi üzerinden yardım talebinde bulunan kişi sayısı 9 bin 208, yardım
yapılan kişi sayısı ise 2 bin 556’dır. Sistem
üzerinden gerçekleşen bağış toplamı ise 375
bin 899 TL.’dir.
Muratpaşa Belediyesi’nin 465 milyon liralık 2021 bütçesini 11-18 Eylül 2020 tarihleri
arasında Komşu Meclisi’nde önce tartışmaya açılmış, sonra da oylamaya sunulmuştur.
Bütçe, %82.68 oranında kent sakinlerinin
desteğini almıştır. 14 Ekim 2020’de Muratpa-
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şa Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edilen Muratpaşa Belediyesi 2021 Bütçesi, ülkemizin kent yaşayanları tarafından da kabul
edilen ilk katılımcı bütçesidir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın VII. Fazı,
2019-2024 yıllarını kapsayacak öncelikli konuları ve eylemleri ortaya koymaktadır. Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı 4
Şubat 2018’de, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesi’nde kabul
edilmiştir. Bu belge, güvenli, kapsayıcı, sürdürülebilir ve esnek toplumlar oluşturmak için
dönüştürücü bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 2030 Gündemi ve GPW13 ile tam uyumlu
bir vizyona sahiptir ve Sağlıklı Şehirler çalışmalarına 2030 yılına kadar rehberlik edecektir. VII. Faz Belgesi, vizyonun 2019-2024
yıllarını kapsayan birinci bölümünü oluşturmaktadır.
Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı ile
şehirler, aşağıdakileri taahhüt etmektedir.
• Sağlıklı Şehirler, yönetişim, güçlendirme ve
katılım yoluyla sağlığı ve refahı arttırır, eşitlik
ve toplum refahı için kentsel alanlar yaratır ve
barışçıl, sürdürülebilir ve daha güçlü bir gezegen için insanlara yatırım yapar.
• Sağlıklı Şehirler eşitsizliklerle mücadele
ederek, inovasyon, bilgi paylaşımı ve sağlık
için şehir diplomasisi yoluyla sağlık ve esenliğe yönelik liderliği ve yönetişimi destekleyerek
örnek oluşturur.
• Sağlıklı Şehirler, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan
hastalıklar, çevresel zorluklar, sağlık alanındaki eşitsizlikler, antimikrobiyal direnç, sağlık
ile ilgili acil durumlar ve evrensel sağlık kapsamı hedefi de dahil olmak üzere küresel halk
sağlığı sorunlarıyla mücadelede lider ve ortak olarak hareket eder.
Yine, VII. Faz Belgesi’nde, 2019-2024 yıllarını
kapsayan temalar şu şekilde belirlenmiştir.
Tema 1: Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak Sağlıklı bir şehir, toplumsal gelişimde insana odaklanarak ve eşitliği ve katılımcılığı iyileştirmek için insanları daha güçlü
hale getirecek yatırımları öncelikli kılarak örnek oluşturur.
Tema 2: Sağlığı ve refahı artıran kentsel mekanlar tasarlamak Sağlıklı bir şehir, şehirdeki
sosyal, fiziksel ve kültürel alanları aktif bir şekilde kapsayıcı hale getirme ve herkes için sağlık ve esenlik arayışını kolaylaştıracak bir yere
dönüşümünü yönlendirme konusunda örnek
oluşturarak liderlik eder.
Tema 3: Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım ve ortaklıkları teşvik etmek Sağlıklı bir şehir,
tüm bireylerin ve toplulukların kendilerini ve
yaşadıkları, çalıştıkları, sevdikleri ve oynadıkları
yerleri etkileyen kararlara katılımını sağlayarak
örnek oluşturarak liderlik eder.
Tema 4: Toplumsal refahı ve ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirilmek Sağlıklı bir şehir
ortak mal ve hizmetlerin değer temelli yönetişimi yoluyla daha fazla toplumsal refah ve daha
güçlü varlığa yönelik harcadığı çaba ile örnek
oluşturarak liderlik eder.
Tema 5: Kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barışı ve güvenliği geliştirmek Sağlıklı bir şehir, insanları tüm politika ve çalışmaların merkezine
yerleştirirken mekanlara, katılıma, refaha ve
yerküremize odaklanan kapsayıcı toplumlar
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vasıtasıyla barışı teşvik ederek
örnek oluşturur.
Tema 6: Sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarından da yararlanarak yerküreyi bozulmalardan korumak.
Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi Projesi, DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi’nin genel
prensipleri, taahhütleri ve temalarına uygun olarak planlanmıştır.
Toplumsal gelişimde insana
odaklanarak, eşitliği ve katılımcılığı iyileştirmek üzere
aktif vatandaşlık ekseninde
kent yaşayanlarının; Çevrimiçi olarak bir devlet kurumuyla
doğrudan etkileşime geçebilmesini, kamu yöneticileri ve
yetkilileri ile işbirliğinde bulunabilmesini, kent yaşamına
yönelik kendi kararlarını alıp,
uygulayabilmelerini,
yönetime doğrudan katılımlarını, şeffaflığı, gerçek geri bildirimleri almayı, toplumun
ortak konularına doğrudan
eğilmeyi, maksimum düzeyde
hesap verilebilirliği,açık yönetimi mümkün kılmaktadır.
Dijital Demokrasi Platformu
olarak tasarlanan Komşu
Meclisi Projesi, Türkiye’de ilk
örnek olarak, sağlıklı bir kent
için toplumsal dönüşüme öncülük ve liderlik yapmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ :
Komşu Meclisi Projesi, Muratpaşa Belediyesi 2020-2024
Stratejik Planında belirlenen;
AMAÇ 1 : Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde, paydaşlarımızın katılımı ile insan,
ekipman, varlık ve kaynakları etkin kullanan, mali olarak
sürdürülebilir, bilgi ve teknolojik yapısı güçlü, hukuken ve
teknik açıdan güvenilir, komşularımız başta olmak üzere,
paydaşlarımızla etkin iletişim
kuran bir Muratpaşa Belediyesi olmak

HEDEF H1.1: Verimlilik, kalite, maliyet ve risk yönetimi
alanları öncelikli olmak üzere; iş sonuçlarında ölçülebilir olumlu değişim yaratmak,
kurumsal yönetim ilkelerine
uygunluk sağlamak üzere
temel iş süreçlerinin bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonunu tamamlamak
HEDEF H1.8: Stratejik İletişim
Planı kapsamında, tüm etkin
iletişim kanallarını kullanarak,
paydaşlarımızın belediyemize yönelik güvenilirlik, şeffaflık, eşitlikçilik, ulaşılabilirlik algısı seviyesini yükseltmek
HEDEF H1.10: Halkla İlişkiler
faaliyetlerinde günümüz son
teknolojilerini kullanıma sokmak
AMAÇ 2: Başta dezavantajlı
guruplar olmak üzere, halkın
yönetim ve karar mekanızmasına 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
HEDEF H2.11: İnovasyon Merkezi’ni tam kapasite işler hale
getirerek iş fikirlerinin, yeni
girişimlerin gelişmesine ve
ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlayan, sürdürülebilir yenilikçi bir belediyecilik
hizmeti sunmak
HEDEF H2.12: Sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği, çalışma
ağları kurarak, ortak çalışma,
ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için etkin bir katılımcılık
ve yenilikçilik kültürünü geliştirmek, seçilmiş konu ve
alanlarda, katılımcı ve yenilikçi kentsel çözümler üretmek,
Sivil Toplum Kuruluşlarının
kurumsal yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi için
faaliyetler yürüterek mahalle-kent yönetim tavsiye ve

www.skb.gov.tr

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

talep komitelerini (YTTK) kurmak ve işlerliğini sağlamak
Amaç ve hedeflerine uygun
olarak planlanmış ve uygulama başlatılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI :
Komşu Meclisi Projesi giderleri Muratpaşa Belediyesi öz
kaynakları ile belediye bütçesinden karşılanmıştır.
Projenin yazılım, program,
ofis kurulumu gibi kalemlerden oluşan toplam maliyeti
449.000,00TL.’dir.		

Dijital demokrasi
platformu “Komşu
Meclisi” ile mümkün
olan en yüksek
teknolojiyi kullanarak,
daha katılımcı bir kent
yönetimi, kent
sakinlerinin kendini en
üst düzeyde ait
hissedeceği bir
kamusal alan ve
birlikte sorunları
çözüyor olmanın
güven atmosferini
oluşturmak istiyoruz.
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ODUNPAZARI BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi
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PROJENİN AMACI:
Eskişehir başta olmak üzere çevre iller ve tüm
ülkede olası afet durumlarına hazırlıklı olmak
amacıyla Odunpazarı Belediyesi’nde görev
yapan gönüllü personelden oluşan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK)
kurulmuştur. Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini
vermeyi amaçlayan OBAK, eğitimler tamamlandıktan sonra göreve hazır olacaktır.
Gönüllülere verilen ve verilecek olan teorik,
tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini
arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlayan eğitimler ile doğal afetlerde ve
kazalarda arama kurtarma gerektiren tüm
olaylara profesyonel bir yaklaşım ruhu kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yardım için gereken en uygun koşulları
sağlamak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilk yardım
desteğini sağladıktan sonra, emniyetli ortam
koşullarına naklini yapmak, bu tür olaylarda
can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek
temel amacıdır.
PROJE ORTAKLARI: Yok.
PROJE SÜRECİ:
Ocak ayında afetlere hazırlıklı bir Türkiye için
toplumda önlem alma kültürü oluşturmak ve
vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından
“Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiştir. Buradan yola çıkarak Eskişehir başta olmak üzere
çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına hazırlıklı olmak amacıyla Odunpazarı
Belediyesi’nde çalışan gönüllülerden oluşan
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Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 4
Mart 2021 tarihli ve 6/72 sayılı meclis kararı
ile kurulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
ve 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince OBAK yönetmeliği hazırlanmıştır.
OBAK ekibi 100 gönüllüden oluşmaktadır. Bu gönüllülerden 35’i; Enkaz, Doğada
Arama ve Kurtarma, İlkyardım, Dar ve Kısıtlı
Alanda Çalışma ve Doğada hayatta kalma
gibi ileri düzeydeki eğitimlere katılmıştır.
Eskişehir AFAD Arama Kurtarma
Eğitmenleri tarafından verilen doğada arama-kurtarma eğitimine katılan OBAK, Karakaya’da 3 gün süren eğitimi başarı ile
tamamladı. Böylelikle eğitim ve tatbikat çalışmaları devam eden Odunpazarı Belediyesi
Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), gönüllülerine
teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı
bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulamaktadır.
Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetim
Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen kentsel
arama kurtarma eğitimi teorik ve saha eğitimleri şeklinde tamamlanmaktadır.
Aynı zamanda Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen enkaz arama tatbikatına katılan OBAK, AFAD ve Eskişehir’de
arama kurtarma faaliyeti sürdüren sivil toplum kuruluşları ile birlikte başarılı bir tatbikat
gerçekleştirdi. Tatbikatta olası afet senaryosunda İl Afet Müdahale Planı’nın (TAMP-Eskişehir) işlerliği ve görev alacak hizmet gruplarının rolleri test edilmiştir.
Eğitimlerine devam eden OBAK ekibine Eskişehir 112 Başhekimliği bünyesindeki eğit-
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menler tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
İki grup halinde ikişer gün eğitim alan ekipler
teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayarak ilkyardımcı sertifikası almaya hak kazandılar.
Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon
(ASR3) başvurusu yapılmış olup aynı zamanda OBAK isim hakkını da almış bulunmaktadır.
Ayrıca ilerleyen süreçlerde aşağıdaki planların hayata geçirilmesi düşünülmektedir.
•
Odunpazarı ilçesi genelinde bulunan
engelli bireylerin tespit edilmesi ve herhangi
bir afet durumunda bu tespit edilen bireylere müdahalenin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile Valilik, İl Sağlık
Müdürlüğü, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu),
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı), UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gibi
kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket edilerek
bir çalışma yapılması,
•
Odunpazarı ilçesi genelinde belediyemiz tarafından hizmete sunulmuş olan kreş,
halk merkezi, gençlik merkezi gibi sosyal tesisler aracılığı ile hem çocuklar hem de yetişkinler için, ilçemiz genelinde bulunan tüm
okullarda da çocuklar için, afet bilinci ve afete hazırlık eğitimleri verilerek, ayrıca çocuklar
için ekolojik kamplar düzenlenerek; çocuklar
vasıtası ile ailelerin farkındalığının artırılması
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Kurulan arama kurtarma ekibi ile öncelikle
gönüllü belediye personelleri eğitilerek hem
belediye açısından hem de belediyenin yer
aldığı bölge açısından farkındalık oluşturulması planlanmaktadır.
Enkaz arama, Doğada Arama ve Kurtarma,
İlkyardım ve Dar ve Kısıtlı Alanda Çalışma,
Doğada Hayatta Kalma gibi eğitimlerini tamamlayan OBAK ekibi Eskişehir başta olmak
üzere çevre iller ve tüm ülkede olası afet durumlarına tam hazır konumda yer almaya
başlamışlardır. Ayrıca OBAK ekibi belli aralıklarla da teorik ve saha eğitimlerine devam
edecektir.
Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve
önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi
amaçlayan OBAK ekibi eğitimlerini tamamladıktan sonra görevine hazır olacaktır. Böylelikle afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim
yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği
can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi
gibi sonuçlar elde etmeyi planlamaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı kentler birliği misyonu yerel
yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediye-
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alanında yapılan çalışmaların önemini vurgulanmış ve
sağlık alanında yapılan çalışma sayısının dönem sonunda
(2024 yılı sonunda) mevcut
durumdan yaklaşık 4 kat fazlasını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI
250.000 TL +öz kaynaklar

ler arasında tüm politikalarda sağlığı en üste taşımaktır.
Bu misyon doğrultusunda
düzenlenen eğitim ve konferanslarla, yayınlarla üye belediyeler arasında işbirliği ve
deneyim alışverişini sağlayan
Sağlıklı Kentler Birliği, başvuru yapılan yarışma ile de başarılı projelerin üretilmesini
özendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda geçmiş
yıllarda ödül almaya hak kazanan başarılı projeler incelenmiş, birliğiniz tarafından
belirlenen sağlıklı şehir prensipleri çerçevesinde belediyemiz uygulamaları taranmıştır.
İnsan hayatına değer veren
belediye misyonu ile kurulan
OBAK projemizin sağlıklı şehir projesine uygun olduğuna karar verilmiştir. OBAK;

sürdürülebilir, halkın katılımını sağlayan bir projedir.
Afetlere karşı hazırlıklı olmak,
afet anında ihtiyaç sahiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde
ulaşmak akabinde ilk yardım
sağlık hizmeti sunarak, hasar oranını en aza indirmek,
sağlıklı hale ulaşma süresini
kısaltılması OBAK ile sağlanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Belediyemizin henüz Sağlık
Gelişim Planı bulunmamaktadır fakat konuyla ilgili hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
2019 yılında ise Belediyemizce Odunpazarı Kent Sağlık
Profili çıkarılmış ve kitaplaştırılmıştır.
Belediyemiz
2020-2024
Stratejik Planı’nda, sağlık
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Yardım için gereken
en uygun
koşulları sağlamak,
doğru arama ve
kurtarma çalışması
yaparak,
kazazedelere temel ilk
yardım desteğini
sağladıktan sonra,
emniyetli ortam
koşullarına
naklini yapmak, bu tür
olaylarda can
kaybını en aza
indirmek ve arama
kurtarma konularında
toplumu
bilgilendirmek temel
amacıdır.
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ORTAHİSAR BELEDİYESİ
KÜÇÜK DOSTLAR KLİNİĞİ PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ
KÜÇÜK DOSTLAR KLİNİĞİ

KURULUŞ AMACI

SAĞLIKLI KENT VE KÜÇÜK DOSTLAR KLİNİĞİ

Sokak kedilerinin genel veteriner ihtiyaçlarını
ücretsiz karşılayabilmek.
Sokak kedi ve köpeklerinin kaza geçirme, yaralanma gibi acil müdahale gerektiren tedavilerini
ücretsiz olarak karşılayabilmek.
Sokak hayvanlarının acil durumlarda rahatlıkla
ulaştırılabilmesini sağlamak.
Ortahisar’da hayvanların bakımı, tedavisi, hakları konusunda önemli bir bilinç oluşturmak.

2020 yılının ikinci yarısında faaliyete geçen kliniğimizde 2020
yılında 675 kedi kısırlaştırılmış, 631 kedi ise tedavi görmüştür.
2021 yılında ise 679 kedi kısırlaştırılmış , 363 kedi tedavi görmüştür.
İlçemizde yaklaşık 25 bin kedi bulunması nedeniyle onlara yönelik sağlık hizmetini olağanlaştırmış ve teşekküllü bir klinik ihtiyacı giderilmiştir.
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hayvanların da hakkıdır.

BİRİMLER
1 adet tam teşekküllü ameliyathane,

PROJE SÜRECİ

Hasta kabul odası,

2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde 2290 m2 alanın Milli Emlak
Müdürlüğü’nden Ortahisar Belediyesi’ne tahsisi ile birlikte
sokak hayvanlarına ücretsiz olarak hizmet vermek üzere;
130 m2 prefabrik bina olarak kullanıma açılmıştır. Klinikte,
günde ortalama 20 kısırlaştırma operasyonu ve bunun yanında 15-25 arası yaralı veya hasta kedinin bütün tedavileri
yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 2 veteriner ve 3 görevli
personelin 24 saat kesintisiz hizmet verdiği, sokak hayvanlarının yaralanma, sakatlık, kısırlaştırma ve hastalıklara
karşı tedavileri yapılmaktadır.
Kliniğimize sahipsiz olmak kaydıyla gerek saha ekiplerimiz
aracılığıyla, gerekse vatandaşlarımız aracılığıyla gelen kedi
ve köpeklerin tedavileri tamamlandıktan sonra; kediler
kedi çantalarına yerleştirilerek bulundukları mahallelere
geri bırakılmakta; köpekler ise hayvan barınaklarına yerleştirilmektedir.

Ameliyat öncesi oda,
Yoğun bakım odası olarak 4 adet tedavi ünitesi bulunmaktadır.
Kliniğe ait ambulans görevi gören 1 adet acil müdahale aracı
mevcuttur.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
2020 Yılı,
Kısırlaştırılan Kedi Sayısı
Tedavi Edilen Kedi Sayısı
2021 Yılı,
Kısırlaştırılan Kedi Sayısı
Tedavi Edilen Kedi Sayısı

: 675
: 631
: 679
: 363

TRAHAYKO VE ÇEVHAYKO DERNEKLERİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Küçük Dostlar Kliniği
320

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

PROJENİN AMACI:
Sokak kedilerinin genel veteriner ihtiyaçları;
sokak kedi ve köpeklerinin kaza geçirme, yaralanma gibi acil müdahale gerektiren tedavilerini ücretsiz olarak karşılayabilmek adına,
şehrin en ulaşılabilir konumlarından biri olan
sahil bandı üzerindeki, 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde tamamlanarak ihtiyaçlı dostlarımızın
kullanımına açılmıştır. Ayrıca sokak köpeklerinin ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hayvan
barınağına nakilleri de sağlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Projemizin geliştirilmesine katkı sunan TRAHAYKO ve ÇEVHAYKO derneklerimiz, kliniğimizin hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlı hayvanların kliniğimize yönlendirilmesi konusunda
önemli katkılar sunmuşturlar. Derneklerimiz
bütün sürecin gözlemcisi oldukları gibi aynı
zamanda tecrübeleriyle çalışmamızı yönlendirmiştirler.
PROJE SÜRECİ:
2 nolu Beşirli Mahallesi’nde 2290m2 alanın
Milli Emlak Müdürlüğü’nden Ortahisar Belediyesi’ne tahsisi ile birlikte sokak hayvanlarına ücretsiz olarak hizmet vermek üzere;
130m2 prefabrik bina olarak kullanıma açılmıştır. Merkez, ortalama günde 20 kısırlaştırma operasyonu ve bunun yanında 15-25
arası yaralı veya hasta kedinin bütün tedavileri yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
2 veteriner ve 3 görevli personelin 24 saat
kesintisiz hizmet verdiği, sokak hayvanlarının
yaralanma, sakatlık, kısırlaştırma ve hastalıklara karşı tedavilerinin yapıldığı merkezde; 1
adet tam teşekküllü ameliyathane, hasta kabul odası, ameliyat öncesi oda ve yoğun bakım odası olarak 4 adet tedavi ünitesi bulunmaktadır. Kliniğe ait ambulans görevi gören
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acil müdahale aracımız mevcuttur.
Kliniğimize sahipsiz olmak kaydıyla gerek
saha ekiplerimiz aracılığıyla, gerekse vatandaşlarımız aracılığıyla gelen kedi ve köpeklerin tedavileri tamamlandıktan sonra; kediler
kedi çantalarına yerleştirilerek bulundukları
mahallelere geri bırakılmakta; köpekler ise
hayvan barınaklarına yerleştirilmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak
hayvanların da hakkıdır. Hayvanlar doğanın, doğal döngünün bir zinciri ve dengesidir. Hayvanların rehabilite edilmesi, yaşam
şartlarının iyileştirilmesi, sağlık, beslenme,
barınma gibi hayati ve sosyal hizmetlerin
sağlanması, doğanın dengesinin korunmasını sağlayacak, doğadaki denge ise insan
sağlığının ve hakkının korunması anlamına
gelecektir. 2020 yılının ikinci yarısında faaliyete geçen kliniğimizde 2020 yılında 675
kedi kısırlaştırılmış, 631 kedi ise tedavi görmüştür. Sadece 6 aylık süre içerisinde ulaşılan bu rakamlar ilçemizde kedi popülâsyonun
dengesinin sağlanabilmesi, trafikte ya da
sokaklarda kaza geçiren, yaralanan kedilerin
tedavisinin yapılabilmesi önemli bir ihtiyaç
açığının giderildiğine işarettir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sürdürülebilir Sağlıklı Kent olabilmenin şüphesiz birçok birleşeni vardır. Bu birleşenler
içinde sokak hayvanlarını görmezden gelmek
türcülüktür. Yaşam, barınma, beslenme, sağlık sadece insanların değil aynı zamanda yaşayan diğer tüm canlıların da hakkıdır. Sürdürülebilir Sağlıklı Kent olabilmenin bir birleşeni
de yaşayan canlıların refah seviyesidir. Hem
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hayvan refahı hem de halk sağlığı açısından
canlıların sağlık iyileştirmesinin yanı sıra popülasyon kontrol mekanizmalarının da ciddi
olarak çalıştırılması gerekmektedir. Ortahisar
Belediyesi küresel döngüde hayvanların da
zincirin bir halkası olduğunun ilçemizde yaklaşık 25 bin kedi bulunmasının sağlık hizmetini
olağanlaştırdığının ve Sağlıklı Kent Ortahisar
için bu halkaya ihtiyaç olduğunun bilincindedir. Hayvan refahının sağlanamadığı sağlıklı
bir şehir düşünülemez. Küçük Dostlar Kliniği
sayesinde Ortahisar İlçesi’nde hayvanların
bakımı, tedavisi, hakları konusunda önemli bir
bilinci oluşturmanın yanı sıra; ilimizde sadece
sokak hayvanlarına özel, sağlık hizmeti verilmesi ihtiyacını önemli ölçüde gidermiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Ortahisar Belediyesi 2020-2024 Stratejik
Planı Kapsamında;
Stratejik Amaç-3 Temiz Çevre ve Etkin Denetim Hizmetleri ile Toplum ve Çevre Sağlığını
İyileştirmek;
Stratejik Hedef-3,3 İlçe sınırları içerisindeki
sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, toplumda hayvan sevgisinin oluşturulması.
Hedefleri ilgili projemizin hayata geçirilmesindeki en önemli dayanaklardandır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
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: 131.750.000,00 TL

Proje Finansmanı

: Belediye Özkaynakları
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Kliniğimize sahipsiz
olmak kaydıyla
gerek saha ekiplerimiz
aracılığıyla, gerekse
vatandaşlarımız
aracılığıyla gelen kedi
ve köpeklerin
tedavileri
tamamlandıktan
sonra; kediler kedi
çantalarına
yerleştirilerek
bulundukları
mahallelere geri
bırakılmakta; köpekler
ise hayvan
barınaklarına
yerleştirilmektedir.
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YEŞİLYURT BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Aile Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi
324
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PROJENİN AMACI:
Dezavantajlı durumdaki öksüz ve yetimlere,
şiddet mağduru kadınlara, muhtaçlık seviyesinin altındaki bireylere, engelli bireylere,
madde bağımlısı bireylere, kimsesiz yaşlılarımıza gerek ekonomik gerek psikolojik desteklerimizin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri de vererek bu kişilerin sosyal yaşamda aktifleşmesini, esenlik ve mutluluğa
ulaşmalarını sağlamak.
PROJE ORTAKLARI:
Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde; Malatya Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yeşilay, Kızılay, ŞÖNİM, İŞKUR ile ortaklıklar kurularak
çalışmalar yürütülmektedir.
PROJE SÜRECİ:
Projemizin kapsamında beş başlıkta çalışmalar yürütülmektedir.
1. Yüzümüz Gülsün Projesi;
2. Minik Kalpler Projesi;
3. Kardeş Aile Projesi;
4. Baş Tacı Projesi;
5. İş Bulma Desteği Projesi;
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Bu projelerimize sosyologlardan oluşan ekibimizin saha incelemeleri, proje ortaklarımızın
yönlendirmeleri, duyarlı vatandaşlarımızın
yönlendirmeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze
direk başvurmaları ile kayıt alınmaktadır.
-Muhtaçlık sınırının altındaki kişileri, şiddet
mağduru kadınları Yüzümüz Gülsün Projesi
kapsamına alıyoruz, onlara her türlü maddi,
manevi ve psikolojik olarak destek sağlıyoruz.
-Öksüz ve yetim çocuklarımızı Minik Kalpler
Projesi kapsamına alıyoruz. Ekiplerimiz tarafından belirli periyotlarda ziyaretler gerçekleştirerek; yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz
maddi, manevi ve psikolojik olarak destek
oluyoruz.
-Projemize göre uygun görülen bireyleri Kardeş Aile Projemiz kapsamına alarak; sosyal sorumluluk bilincinde olan ailelerimiz ile
tanıştırıyoruz; aileleri buluşturarak onlara
maddi ve manevi destekler sağlanmasına
vesile oluyoruz.
- Baş Tacı Projemiz kapsamında; kimsesiz 65
yaş üstü yaşlılarımızın ev temizliklerinin ve
kişisel bakım hizmetlerini yerine getiriyoruz.
Yaşlılarımızı gerek arayarak gerek de ziyaret
ederek yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.
-İhtiyaç sahibi olup da iş bulamayan vatan-
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daşlarımızın kayıtlarını İş Havuzu Projemiz
kapsamında alıyoruz; işarayana iş, işverene
personel ihtiyacının giderilmesine gayret ediyoruz.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Projemiz kapsamında yapılan çalışmaların bir
yıllık dönemi değerlendirildiğinde;
•

Yüzümüz Gülsün Projemizde 97 dezavantajlı ailemizin takibi yapıldı.
• Minik Kalpler Projemizde 58 öksüz ve yetim çocuğumuzun takibi yapıldı.
• Kardeş Aile Projesinde 62 ailemize
• Baş Tacı Projesi kapsamında 33 ailemizin
takibi yapıldı.
• İş Bulma Projesi kapsamında 67 vatandaşımız işe yerleştirildi.
-Muhtaçlık sınırı altındaki ailelerimizin yaşam
standartları bir nebze de olsa yükseltildi.
-Yaşlı, engelli, öksüz ve yetim bireylerimizin
sürekli takipleri yapıldı. Moral ve motivasyonlarının yükseltilerek aktif yaşamın içerisinde
yer alma arzularının artmasına vesile olundu.
-Tüm bu bireylerimizin farlı konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi için yaptığımız yönlen-
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dirmelerle kurum ve kuruluşlardan destekler
almaları sağlandı.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması
kapsamında sağlıklı şehirlere yönelik olarak
bırakılan hedefler değerlendirildiğinde “Yerel
düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek”, “Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,” hedefleri projemizin de hedefleri
olarak yer almakta ve faaliyetlerin bu hedefler çerçevesinde düzenlendiği görülmektedir.
Sağlıklı birey ve toplumda sağlıklı aile inşasının önemi bilinerek aile üzerine faaliyetlerimiz
yoğunlaştırılmıştır.
Yine sağlıklı şehrin özellikleri arasında “Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen toplum”
özelliği projemiz kapsamında yapılan çalışmalar ile de örtüşmektedir. Zira proje faaliyetlerimizin temelinde aile duygusunun pekiştirilmesi ve aile üzerinde toplumun sağlıklı
inşası amacı güdülmektedir.
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Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde projemize bakan yönü faaliyetleri
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmektedir. Müdürlük bazlı çalışmaların takibi kurumsal koordinasyonu getirmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projemizin bütçesi çalışmalara vatandaşların
katılımına göre dönemsel değişimler göstermektedir. Finansman projemizin faaliyetlerine katılan vatandaşlar ve kurumumuz bütçesi tarafından karşılanmaktadır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Belediyemizin 2020-2024 Stratejin Planında “Toplumsal Gelişimin Sağlanması” üst
başlığı altında sağlıklı toplum inşasına yönelik
amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Stratejin
Planımızda Amaçlarımız arasında yer alan
14. Amaç “ Toplum, İnsan ve hayvan sağlığı hizmetlerinin korunması, ihtiyaç, talep ve
beklentilerin karşılanması, bilinçli toplum yapısının oluşturulması, sürekliliği ve sürdürülebilirliği noktasında etkin faaliyet ve proje süreçleri yürütmek” tir. Bu amaç çerçevesinde
faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

www.skb.gov.tr

“Güçlü, dayanışma
içinde
sömürülmeyen
toplum” özelliği
projemiz kapsamında
yapılan çalışmalar ile
de örtüşmektedir. Zira
proje faaliyetlerimizin
temelinde aile
duygusunun
pekiştirilmesi ve aile
üzerinde toplumun
sağlıklı inşası amacı
güdülmektedir.
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YEŞİLYURT BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
İyilik Havuzu Projesi
328
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PROJENİN AMACI:
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağlamak, toplumun sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasına
aracı olmak genel amacı çerçevesinde;
Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup; kurumsal herhangi bir ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
uhdesinde, sosyologlardan oluşan beş kişilik
sosyal inceleme ekibimiz tarafından, tahsis
edilen araç ve gereçlerle belirli periyotlarda
ilimizdeki esnafları, kam kurum çalışanları,
öğretmenleri, doktorları, eczacıları ziyaret
ederek projemizin tanıtımını yapmaktadırlar.
Bu tanıtımlar sonucunda iyilik vaatleri alınarak “İyilik Havuzu” sistemine kayıt edilmektedir. Ayrıca süreç içerisinde projemizden haberdar olan ve sosyal sorumluluk bilincindeki
iyilikseverler bizlerle iletişim kurarak, çeşitli
iyilik vaatlerini sunmakta, ekiplerimiz tarafından sistemimize kayıt edilmektedir.
Bu projemiz örnek verilerek aşağıdaki şekilde
yürütülmektedir.
-Ben esnafım; iki ailenin üniversitede okuyan
öğrencisinin kıyafet ihtiyacını karşılayabilirim.
-Ben diş doktoruyum; yılda beş kişinin diş tedavisi ihtiyacını giderebilirim.
-Ben bir kasabım; üç ailemize her ay ikişer kg
et verebilirim.
-Ben bir öğretmenim; ayda üç saat bir üniversite hazırlık öğrencisine matematik dersi
verebilirim.
-Benim kullanılabilir durumda ev eşyam var;
ihtiyaç sahibi bir aileye verebilirim.
Bunlar ve benzeri şekildeki, gerek ayni ve nakdi yardım vaatlerini, gerek el emeği ve bilgi
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paylaşımı vaatlerini bir havuzda topluyoruz.
İyiliğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tespiti; sosyal inceleme birimlerimizin yönlendirilmeleri, duyarlı vatandaşlarımızın yönlendirmeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
müdürlüğümüze direk başvuruları ile yapılmaktadır.
Elde edilen verileri “İyilik Havuzu” sitemine
kaydedip, havuzda karşılığı olan iyilikler oluşturulan pusulalarla tarafları buluşturuyor,
arada üçüncü bir kişi olmadan sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal paylaşma ve dayanışma kültürüne katkıda bulunuyoruz.
Müdürlüğümüze kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini alarak, bu havuzda
karşılığı olan iyilikler doğrultusunda oluşturulan pusulalarla tarafları buluşturuyor, arada
üçüncü bir kişi olmadan toplumsal paylaşma
ve dayanışma kültürüne katkıda bulunuyoruz.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Projemiz kapsamında yapılan çalışmaların
bir yıllık dönmemi değerlendirildiğinde;
İyilikseverlerimiz tarafından İyilik Havuzunda biriken 2.941 adet iyilik vaadinden 2.819
adedi ihtiyaç vatandaşlarımıza ulaştırıldı.
Bu kapsamda; ihtiyaç sahiplerine giyim, kuaför hizmetleri, kırtasiye malzemeleri, gıda
ürünleri, kışlık yakacak, ev eşyası, medikal
malzeme vb. başlıklarda iyilikler yapıldı.
Yapılan çalışmalarımız kapsamında;
•
•
•

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katlı sağlandı.
Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun
toplumumuzda arttırılmasına teşvik edildi.
İyilikseverlerimizin, sosyal sorumluluk bilinciyle iyilik yaparak kendilerini manevi
yönden huzurlu hissetmelerine aracılık
edildi.
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Yardımlaşma ve dayanışma duygusu
toplumumuzda artmakta.
Toplumda birlik ve beraberlik kültürünün
arttırılması ile sağlıklı birey ve sağlıklı toplum inşasına katkı sağlandı.

PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması
kapsamında sağlıklı şehirlere yönelik olarak
bırakılan hedefler değerlendirildiğinde “Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştir
mek”, “Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,” hedefleri projemizin de hedefleri
olarak yer almakta ve faaliyetlerin bu hedefler çerçevesinde düzenlendiği görülmektedir.
Salık çalışmalarının doğu ve yeterli beslenme,
ihtiyaçların giderilmesinin psikoloji üzerindeki
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olumlu etkisi ve hayata bakışın olumlu olması
ile sağlıklı yaşama katkı sağlandığı gerçekleri
değerlendirilerek projemiz kapsamında yardımlaşan, başkanlarının ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayan ve başkalarının yaşam
şartlarını iyileştiren insanların projemize dahil
edilmesi ile faaliyetler yürütülmektedir...
Bu çalışmalar yapılırken vatandaşların aktif
katılımı, birliktelik duygusunu pekiştirmekte ve
sağlıklı toplum inşasına katkı sağlanmaktadır.
Yine sağlıklı şehrin özellikleri arasında “Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen toplum”
özelliği projemiz kapsamında yapılan çalışmalar ile de örtüşmektedir. Zira proje faaliyetlerimizin temelinde vatandaş katılımı bulunmaktadır.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Belediyemizin 2020-2024 Stratejin Planında “Toplumsal Gelişimin Sağlanması” üst
başlığı altında sağlıklı toplum inşasına yönelik
amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Stratejin
Planımızda Amaçlarımız arasında yer alan
14. Amaç “ Toplum, İnsan ve hayvan sağlığı hizmetlerinin korunması, ihtiyaç, talep ve
beklentilerin karşılanması, bilinçli toplum yapısının oluşturulması, sürekliliği ve sürdürülebilirliği noktasında etkin faaliyet ve proje süreçleri yürütmek” tir. Bu amaç çerçevesinde
faaliyetlerimiz yürütülmektedir.
Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde projemize bakan yönü faaliyetleri
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmektedir. Müdürlük bazlı çalışmaların takibi kurumsal koordinasyonu getirmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projemizin bütçesi çalışmalara vatandaşların
katılımına göre dönemsel değişimler göstermektedir. Finansman projemizin faaliyetlerine katılan vatandaşlar tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca süreç
içerisinde
projemizden
haberdar olan ve
sosyal sorumluluk
bilincindeki
iyilikseverler
bizlerle iletişim
kurarak, çeşitli iyilik
vaatlerini sunmakta,
ekiplerimiz tarafından
sistemimize kayıt
edilmektedir.
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SOSYAL
SORUMLULUK

BÜYÜKŞEHİR
DİĞER İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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BANDIRMA BELEDİYESİ
BELEDİYE ÇOCUK EVİ PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

BeLeDiYe çOcUk eVi
Projenin Amacı:
Bölgemizde bulunan maddi olanağı kıstlı, kırsal
mahallerde yaşayan çocuklar, Göçmen Çocuklar, Engelli olup eği
desteğe ih
;
☻Müzik

☻Yabancı Dil

☻El Becerisi

☻Matema

☻Dans

☻Fen Bilimleri
☻Bilgisayar

☻Robo

alanlarda ye
i e
amaçlanmaktadır.

☻Resim

i

a

a

EĞİTİM
DÖNGÜSÜ
MODELİ

Gönüllü olan kişilerin
başka öğrencilere verdiği ders karşılığında kendi
istediği alanda eği
.
Proje Uygulayıcısı: İmar ve Şehirciliği Müdürlüğü

BANDIRMA BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Belediye Çocuk Evi Projesi
334
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PROJENİN AMACI:
Balıkesir İli Bandırma İlçesinde Bulunan Maddi Olanağı Kısıtlı, Kırsal Mahallelerde Yaşayan
Çocuklar, Göçmen Çocuklar, Engelli Olup Eğitimde Desteğe İhtiyacı Olan Çocukların Belirlenerek; Müzik, Resim, Dans, El Becerisi, Fen,
Matematik, Bilgisayar, Satranç, Yabancı Dil,
Robotik Kodlama Gibi Alanlarda Yetiştirilerek
Eğitimde Eşitliğin Sağlanması Amaçlanmaktadır.
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PROJE ORTAKLARI:
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
PROJE SÜRECİ:
Eğitimde Yaşanan Fırsat Eşitsizliği Gözlemlenerek Ortaya Çıkmış Bir Projedir. Yetenekli Olup Ama Maddi İmkânsızlıklardan Dolayı
Eğitim Alamayan Veya Desteklenerek Çok
Daha İyi İşler Yapabilcek Öğrencile Re Ulaş-
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mak İçin Planlanmıştır. Proje
Süreç Aşamasında Öncelikle Eğitimin Verileceği Bina
Tasarlanmış Ve Belediye
Öz Sermayesiyle Yapılmakta Olup, Pandemi Sürecine
Göre Eğitime Başlanılacaktır.
Maddi Olanağı Kısıtlı Olan Ve
Eğitimde Destek Almak İsteyen Öğrencilerin Öncellikle
Başvuruları Alınarak, Yapılan
Başvurular Yönetim Tarafından Değerlendirilmektedir.
Değerlendirmeler Yapılırken
Kurumun Önceliği Kırsal Kesimde Yaşayan, Maddi İmkânı Kısıtlı Çocuklar, Göçmen
Çocuklar, Yeteneğe Sahip
Olup İmkâna Sahip Olmayan
Çocuklardan Oluşmaktadır.
Belirlenen Çocuklar Talep
Ettikleri Eğitim Kategorisine
Göre Ayrılarak Gönüllü Veya
Kadrolu Eğitmenler Tarafından Desteklenmektetir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ:
Eğitimde Eşitliğe Ulaşan
Çocuklar
Kişisel
Gelişim
Açısından Sağlıklı Bireyler
Olacağından Daha Sağlıklı
Çevre Daha Sağlıklı Gelecek
Demektir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Projemiz Maddi Olanağı Olmayan Çocukların, Göçmen
Çocukların Ve Engelli Çocukların Eğitimde Eşitliğine
Hizmet Ettiğinden Sosyal
Sorumluluk Kategorisine Uygundur.

Değerlendirmeler
Yapılırken Kurumun
Önceliği Kırsal
Kesimde Yaşayan,
Maddi İmkânı Kısıtlı
Çocuklar, Göçmen
Çocuklar, Yeteneğe
Sahip Olup
İmkâna Sahip
Olmayan
Çocuklardan
Oluşmaktadır.
Belirlenen Çocuklar
Talep Ettikleri Eğitim
Kategorisine Göre
Ayrılarak Gönüllü
Veya Kadrolu
Eğitmenler
Tarafından
Desteklenmektetir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Bandırma
Belediyesinin
Stratejik Planında Her Alanda Çocuklar Öncelikli Olarak
Yer Almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
2.000.000 ₺ Ve Bandırma
Belediyesi Öz Kaynakları
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GEBZE BELEDİYESİ
ELDEN ELE GÖNÜL ÇARŞISI PROJESİ
SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama
Yarışması 2021

PROJENİN AMACI:
Vatandaşlarımızın arasında gönül bağı oluşturmak, ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda bulunan giyim eşyalarının gelir
durumu yetersiz ve dezavantajlı gruplara ulaştırılarak sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Gebze Belediyesi, Gebze Esnafı, Gebze Halkı
PROJE SÜRECİ:
2Proje 3 aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama:
Bağışların toplanması: Hayırsever esnaf ve vatandaşlar tarafından bağışlanan giyim materyalleri, vatandaşın talebi üzerine Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından bizzat evinden/adresinden alınabildiği gibi vatandaşlar tarafından Elden Ele Gönül Çarşısı ve Gebze Belediyesi Mevlana Kapalı Pazar Yerinde bulunan çamaşırhaneye de teslim edilebilmektedir.
2.Aşama:
Yıkama ve Ütüleme: Toplama noktalarına bırakılan giyim eşyaları Gebze Belediyesine ait 300 m2 alanda hizmet veren çamaşırhanede titizlikle ayıklanmaktadır. Ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra son
teknoloji imkânları kullanılarak kurulan merkezde yıkanıp ütülenmektedir. Kullanıma hazır hale getirilen giyim eşyaları içinde bulunulan mevsime göre Elden Ele Gönül Çarşısına götürülmekte veya daha
sonra dağıtılmak üzere depoda muhafaza edilmektedir.
3.Aşama:
Dağıtım: Yıkanıp ütülenen giyim eşyalarının dağıtımı, vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaatının ardından, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere, Gönül Çarşısında
görev yapan personeller tarafından randevu alınmak suretiyle yapılmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çeşitli sebeplerle bağışlanan giyim eşyalarının kullanılabilir durumda olanların ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulmasının yanında artık kullanım ömrünü doldurmuş ürünlerin bertarafı sağlanarak
çevrenin korunmasına ve geri dönüşüm neticesinde ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca bağış olarak Elden Ele Gönül Çarşısına getirilen kullanılabilir nitelikteki ürünlerin sirkülasyonu sağlanarak
da israfın önüne geçilmektedir. Elden Ele Gönül Çarşısı projesi insanlarımızda toplumsal duyarlılığın artırılmasına, yayılımcı iyiliğin topluma empoze edilmesine ve sürdürülebilir çevre projelerine de dolaylı
yollardan katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda Elden Ele Gönül Çarşısı’ndan Temmuz 2020 tarihinden itibaren 773 aile 5064 adet giyim yardımından faydalanmıştır.

PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Elden Ele Gönül Çarşısı Projesi Sağlıklı Şehirler Projesi’nin “sosyal sorumluluk” kategorisinde hazırlanmıştır. Bu proje ile vatandaşlar arasında gönül bağı oluşturmak, yardım kültürünü öne çıkarmak, israfı
önlemek ve sürdürülebilir çevre programlarına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Elden Ele Gönül Çarşısı Projesi Gebze Belediyesi’nin 3.6 “Gebze’de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak” stratejik hedefi doğrultusunda faaliyete geçirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
Elden Ele Gönül Çarşısı ve Çamaşırhanenin kurulum aşamasında 155.000,00 TL yaklaşık maliyeti olmuştur. Faaliyete geçirilen çamaşırhane ve Elden Ele Gönül Çarşısı, mülkiyeti Gebze Belediyesine ait olan
binalarda hizmet sunmaktadır. Mağazada kullanıma sunulan bütün giyim eşyaları bağışçılar tarafından verildiğinden herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Bunun dışında görev yapan personeller Belediye
mevcut çalışanları olup personel giderleri Gebze Belediyesi bütçesinden karşılanmaktadır.

GEBZE BELEDİYESİ, GEBZE ESNAFI, GEBZE HALKI

GEBZE BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Elden Ele Gönül Çarşısı
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PROJENİN AMACI:
Vatandaşlarımızın arasında gönül bağı oluşturmak, ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda bulunan giyim eşyalarının gelir durumu
yetersiz ve dezavantajlı gruplara ulaştırılarak
sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Gebze Belediyesi, Gebze Esnafı, Gebze Halkı
PROJE SÜRECİ:
EĞİTİMDE YAŞANAN FIRSAT EŞİTSİZLİProje
3 aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama:
Bağışların toplanması: Hayırsever esnaf ve
vatandaşlar tarafından bağışlanan giyim
materyalleri, vatandaşın talebi üzerine Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
personelleri tarafından bizzat evinden/adresinden alınabildiği gibi vatandaşlar tarafın-
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dan Elden Ele Gönül Çarşısı ve Gebze Belediyesi Mevlana Kapalı Pazar Yerinde bulunan
çamaşırhaneye de teslim edilebilmektedir.
2. Aşama:
Yıkama ve Ütüleme: Toplama noktalarına bırakılan giyim eşyaları Gebze Belediyesine ait
300 m2 alanda hizmet veren çamaşırhanede titizlikle ayıklanmaktadır. Ayrıştırma işlemi
yapıldıktan sonra son teknoloji imkânları kullanılarak kurulan merkezde yıkanıp ütülenmektedir. Kullanıma hazır hale getirilen giyim
eşyaları içinde bulunulan mevsime göre Elden Ele Gönül Çarşısına götürülmekte veya
daha sonra dağıtılmak üzere depoda muhafaza edilmektedir.
3. Aşama:
Dağıtım: Yıkanıp ütülenen giyim eşyalarının
dağıtımı, vatandaşların Gebze Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaatının ardından, ihtiyaç sahibi olduğu tespit
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edilenlere, Gönül Çarşısında görev yapan
personeller tarafından randevu alınmak suretiyle yapılmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Çeşitli sebeplerle bağışlanan giyim eşyalarının kullanılabilir durumda olanların ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulmasının yanında artık kullanım ömrünü doldurmuş
ürünlerin bertarafı sağlanarak çevrenin korunmasına ve geri dönüşüm neticesinde ülke
ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca bağış olarak Elden Ele Gönül Çarşısına getirilen
kullanılabilir nitelikteki ürünlerin sirkülasyonu
sağlanarak da israfın önüne geçilmektedir.
Elden Ele Gönül Çarşısı projesi insanlarımızda toplumsal duyarlılığın artırılmasına, yayılımcı iyiliğin topluma empoze edilmesine ve
sürdürülebilir çevre projelerine de dolaylı yollardan katkı sağlanmaktadır.
Bu bağlamda Elden Ele Gönül Çarşısı’ndan
Temmuz 2020 tarihinden itibaren 773 aile
5064 adet giyim yardımından faydalanmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Elden Ele Gönül Çarşısı Projesi Sağlıklı Şehirler Projesi’nin “sosyal sorumluluk” kategorisinde hazırlanmıştır. Bu proje ile vatandaşlar
arasında gönül bağı oluşturmak, yardım kültürünü öne çıkarmak, israfı önlemek ve sürdürülebilir çevre programlarına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Elden Ele Gönül Çarşısı Projesi Gebze Belediyesi’nin 3.6 “Gebze’de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik
Hizmetleri Sunmak” stratejik hedefi doğrultusunda faaliyete geçirilmiştir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Elden Ele Gönül Çarşısı ve Çamaşırhanenin
kurulum aşamasında 155.000,00 TL yaklaşık
maliyeti olmuştur. Faaliyete geçirilen çamaşırhane ve Elden Ele Gönül Çarşısı, mülkiyeti
Gebze Belediyesine ait olan binalarda hizmet
sunmaktadır. Mağazada kullanıma sunulan
bütün giyim eşyaları bağışçılar tarafından
verildiğinden herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Bunun dışında görev yapan personeller Belediye mevcut çalışanları olup personel giderleri Gebze Belediyesi bütçesinden
karşılanmaktadır.

www.skb.gov.tr

Elden Ele Gönül
Çarşısı projesi
insanlarımızda
toplumsal duyarlılığın
artırılmasına,
yayılımcı iyiliğin
topluma empoze
edilmesine ve
sürdürülebilir çevre
projelerine de dolaylı
yollardan katkı
sağlanmaktadır.
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GÖLCÜK BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
“ÖRCÜN HAMAMI REKONSTRÜKSİYONU” Uygulama İşi
342
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PROJENİN AMACI:
Öncelikle Örcün’den bahsetmek gerekirse;
Gölcük’ün en büyük köylerindendir. Tarihi Roma’ya kadar dayanmaktadır. Osmanlılara ait
köy ile ilgili kayıtlar Kanuni Sultan Süleyman
döneminde ve sonrasında rastlanmaktadır.
Örcün Köyü tarihinin en önemli isimlerinden
bir tanesi Sultan Baba’dır. Zat’ın ismi İbrahim
Ethem olup lakabı Sultan Baba’dır. Fatih Sultan Han zamanında Sinop’tan gelerek şu an
ki türbenin bulunduğu yere yerleşmiş ve ormanlık olan bu alanları açarak bir zaviye ,evler, hamam, hamamcık yaptırmış ve bağlar
yetiştirmiştir.
O dönemin halkı için oldukça önemli olan Örcün Hamamı; Sultanbaba Türbesi’ne çıkan
yokuşun başındadır. İlk inşası Sultanbaba
Zaviyesinin müştemilatı olarak, aynı döneme tarihlenmektedir. Zaman içerisinde yıkılmış, 18.-19. Yüzyıllarda yerine yenisi yaptırılmıştır. 1999 depreminde ağır hasar alan,
günümüzde kullanılmayarak atıl durumda
olan hamam yapısında Rekonstrüksiyon yapılarak, 6.yy ve 10.yy arasında ortaya çıkan,
Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve usta
çırak ilişkisiyle gelişen bir sanat olan Hat Sanatları Müzesine dönüştürülerek, “Hattat Ali
Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi” adıyla bölge
halkının kullanımıyla tekrar hizmete açılmıştır.
Özgün yapısına geri dönülecek şekilde tekrar
projelendirilmiş ve projesine uygun olacak
şekilde yerindeki inşaat işleri yürütülmüştür.
Tarihi yapıların asıl fonksiyonunu yitirmesi ve
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değişen hayat koşulları sonucu farklı işlevlerin yüklenerek bilinçsiz müdahaleye maruz
kalması ya da bakımsızlık sonucu bozulması,
yadsınamaz bir gerçektir.
Anadolu’nun tarihi kentlerinde özgünlüğünü
koruyan sivil mimari örnekleri, restorasyonları tamamlanarak yeni işlevlerle kullanıma
sunulmaktadır. Tarihi eserleri bakımsızlıktan
kurtaran ve içinde yaşamın sürdüğü birer
cazibe noktası haline gelmesine imkan sağlayan bu tutum, eserlerin ayakta kalması bakımından önemli bir uygulamadır.
Kültürel zenginliğini ve kimliğini tarih öncesinden günümüze kadar birçok topluluğun zengin kültürel mirasından alan Anadolu’da, son
yıllarda birçok sivil mimarlık örneği yeniden
işlevlendirilerek hayat bulmaya başlamıştır.
Ortak miras sayılan bu kültürel birikimimizi,
bilinçli bir şekilde koruyup yaşatarak, gelecek
kuşaklara aktarmak her vatandaşın taşıması
gereken sosyal bir sorumluluktur.
Bizlerde bu amaçla; bugün harabe hâlinde
bulunan Örcün Hamamı’nı rekonstrüksiyon
çalışmasıyla yeniden hayata döndürmek ve
iç mekânda Hat Sanatı Eserlerinin sergilenmesi, Örcün Hamamı’nın yeniden faal hâle
getirilmesini planlamaktayız.

PROJE ORTAKLARI:
Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Valiliği

www.skb.gov.tr

343

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

PROJE SÜRECİ:
Yaptığımız çalışmalar neticesinde, Anıtlar
Kurulu’nun köy hamamının restorasyonu için
müsaade alınarak; Kocaeli Valiliği ile restorasyon projesi ve finansman sağlanması
konusunda görüşmeler sağlanmıştır. 1999
Gölcük depreminde hasar gören Örcün Köy
Hamamı, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması kapsamında kilitlenerek kullanıma kapatılmıştı. Bugün ise Yapı
kirliliği ortadan kaldırılarak yeni bir yapı inşa
edilmiştir. Ülkemizde oldukça önemli Hat Ustalarının eserleri de yapılan “Hattat Ali Vasfi
İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi’nde” yer almaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Proje bitimiyle, elde edilen sonuçlar öncelikle
iktisadi, pedagojik, tarihsel ve saniter olmaktadır. Tarihî ve kültürel değerlerimizin gelecek
kuşaklara aktarılması yanında, ilçe turizmine
de katkı sağlanacaktır.
Örcün Hamamı’nın getireceği ekonomik fayda, ziyaretçiler üzerinden sağlanacaktır. Ancak projenin daha büyük etkisi pedagojik ve
saniter olmak üzere kültürel alanda görülecektir. Şöyle ki, hamamın ve içinde sergilenmesi planlanan hat sanatları eserlerinin
ziyaretçi kitleler (bilhassa okul grupları vb.)
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üzerindeki etkileri derin olacaktır.
Ancak bundan daha ağır basan sonuçlar ve genel saniter
alanında olacaktır. Saniter
tesisler sağlık kuruluşlarını
kapsamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık bilinci ve kültürünü aşılayacak her türlü
yapı ve kuruluşu da içermektedir. Örcün Hamamı, Gölcük
kent merkezinde bulunan ve
kapatılmış olan hamam tesisinin yerini doldurması, bulunduğu yer itibarıyla imar
sınırlarının çizildiği coğrafi yerdeki konumu, yeşilliğin
daha yoğun olduğu alana
geçiş sınırında olması ve bu
anlamda yeşile geçişin başlangıcını teşkil etmesi sağlıklı
yaşamı destekleyecek etkenlerdir. Örcün Hamamı aslına
uygun rekonstrüksiyon sonucunda içinde sergilenecek
Hat Eserleriyle birlikte insanların ruhen dinlenebileceği ve
temiz hava alabileceği bir yerin eşiği olacaktır.
Ancak faal duruma getirilmesi planlanmadığı için
hamamın eski Örcün Köyü,
Gölcük’e bağlı Örcün Mahallesi’ndeki yeri kentsel yoğunlaşma ve nüfus odaklanmasına bir kültürel ve manevi
karşı eksen getirmesi, içinde
halka sunulması planlanan
“Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i
Hat Müzesi’nde” Hat Sanatları Sergileri ile pekiştirilecektir.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Gölcük Belediyesi 20202024 STRATEJİK PLANI;
STRATEJİK AMAÇ 4: Yaşanabilir şehir ve sürdürülebilir
çevre
STRATEJİK HEDEF 4.1 : İnsan
odaklı, doğal hayata ve tarihi
mirasa saygılı temel kentsel
hizmetlerin adil ve erişilebilir
bir şekilde sağlandığı, yaşam
kalitesi yüksek, değer üreten
şehirler ve yerleşimler oluşturmak.
Performans Göstergesinde;
4.1.30 Tarihi Örcün Hamamı
tamamlanma oranı
başlığı altında yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Sözleşme Bedeli:
478.027,15 TL
Bloke meblağı:
535.868,44 TL
Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı
Ayrıca, Gölcük Belediyesi
Bütçesi

PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
“ÖRCÜN HAMAMI” projesi, sağlıklı şehir projesi içinde
yer alan dört başlık içinden
“Sosyal Sorumluluk” kategorisine uymaktadır. Projede
öngörülen ve hemen hemen
tamamlanmış olan rekonstrüksiyon çalışması Örcün
Hamamı’nı silüette çalışır
duruma getirecektir. Yoğun
kentsel kimliğe sahip Gölcük
İlçesi’nde sunulan kapsamlı ve yeterli sağlık altyapısı,
sağlık hizmetleri vb. yanısıra
sağlık kültürümüzü güçlendirecek Örcün Hamamı Rekonstrüksiyonu bu itibarla
sağlıklı yaşamı desteklediği
için Sağlıklı Şehir Projesi’ne
de uygundur.

Tarihi eserleri
bakımsızlıktan
kurtaran ve içinde
yaşamın sürdüğü
birer cazibe noktası
haline gelmesine
imkan sağlayan bu
tutum, eserlerin
ayakta kalması
bakımından önemli
bir uygulamadır.
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İNEGÖL BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Mpati
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PROJENİN AMACI:
Hayvan barınağının ve hayvan barınağındaki
hayvanların sosyal medya aracılığıyla insanlara tanıtılması, hayvanların kimliklendirilerek
sahiplendirilmesinin sağlanmasıdır.
PROJE ORTAKLARI:
Proje kapsamında sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk odaklı faaliyet gösteren
kuruluşlarla görüşmüştür lakin işbirliği yapılan paydaş bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Barınağımızda mevcut hayvanların (Kedi,
köpek) niceliği ve niteliği detaylı bir şekilde
araştırılmış olup hayvanlara dair bir envanter çalışması gerçekleştirilmiştir. Hayvanlara
dair içerisinde bilgilerinin bulunduğu dijital
kartlar hazırlanmıştır. Bu kartlar Belediyemizin ilgili sosyal medya hesaplarından günlük
paylaşılmaktadır.
Bu sayede hayvansever vatandaşlarımızın
kurumsal kimlik kazanan sokak hayvanlarına
yönelik olumlu algı oluşturması sağlanmaktadır. Ayrıca nasıl hayvan sahiplenebilecekleri konusunda bilgi/fikir sahibi olacaklardır.
Proje süreci özetle:
-İlk aşamada barınaktaki hayvanlar için dijital kimlikler oluşturulmuş olup bunların tasarımları yapılmıştır. Bu işlem barınağa dahil
olan hayvanlar için haftalık olarak güncellenmektedir.
-Barınakta hayvan sahiplenme sürecine dair
bilgilendirici rehber video ya da rehber makale hazırlanmıştır.
-Aşamada daha fazla vatandaşa ulaşmak
için hashtag ve sosyal medya reklamı çalışmaları yapılmaktadır.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
- Sokaklarda başıboş şekilde bulunan hayvanlar uygun şartlarda barınağa alınarak
hayvanseverler tarafından sahiplendirilecektir.
- Maddi durumu yetersiz hayvanseverler de
hayvan sahiplenebileceklerdir.
- Hayvan barınağı gider kaleminde bir azalma olacak mevcut kaynak ihtiyacı olan diğer
alanlarda değerlendirilebilecektir.
- Sosyal medyanın sokak hayvanları odaklı sosyal sorumluluk algısının güçlendirilmesi
sağlanmaktadır.
- Sahiplenme bilincinin dijital platformlar
marifetiyle artırılması sağlanmaktadır.
- Barınakta yer alan hayvanların takip, kontrol ve koordinasyonunun niteliği artmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM
PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
İdaremiz 2020-2024 Stratejik Planında yer
alan (10) amaçtan 6.sı “Sosyal sorumluluk
odaklı sosyal yaşam imkânlarının temin ve
tesis edilmesi”dir. Bu amaç doğrultusunda
sokak hayvanlarının i interaktif ve özgün yollarla sahiplendirilmesi sağlanmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Proje kapsamında İdaremizin öz kaynakları
kullanılmıştır. Mpati projesi için gerçekleştirilen toplam harcama tutarı 2.500,00 ₺’ dir.
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Hayvan barınağının
ve hayvan
barınağındaki
hayvanların sosyal
medya aracılığıyla
insanlara tanıtılması,
hayvanların
kimliklendirilerek
sahiplendirilmesinin
sağlanmasıdır.

www.skb.gov.tr

349

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

PENDİK BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Pendik Gönüllüleri Platformu
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PROJENİN AMACI:
“Pendik Gönüllüsü Projesi” Pendik’te yaşayan
maddi ve manevi yardıma muhtaç kişileri
desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir sivil
toplum hareketidir. Pendik Belediyesi tarafından başlatılan proje; sanat, spor, sosyal yardım, eğitim vb. başlıklarda farklı kampanyalar
içermektedir. Bu projeyle Gönüllüler Pendik’in
her köşesinde bir araya gelerek gerçekleştirilen kampanyalarda sorumluluk üstlenmektedir. Kampanyalar aracılığıyla farklı ihtiyaçlardan doğan sorunlara çözüm üretilirken hem
çevremizde hem de toplumda değişim meydana getirmek hedeflenmektedir.
Pendik Gönüllüsü Projesi’nde maddi ve manevi olarak bireysel inisiyatif alarak kampanyalarda yer alan kişi, kurum veya her işletme
Pendik Gönüllüsü olmaktadır. “Pendik Gönüllüsü Projesi”ne dahil olduktan sonra, yürütülen sosyal sorumluluk kampanyalarına
katılabilmekte, değişim başlatmak istediği
konularda fikirler üretebilmektedir. Pendik
Gönüllüsü çatısı altında bu fikirler değerlendirilerek yeni kampanyalar ve projeler hayata
geçirilmektedir.
Proje kapsamında; sosyal hizmet çalışmalarına gönüllü katılımını sistemleştirerek toplumsal yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,
daha geniş kitlelere sosyal destek sağlamak,
kişilerin kente aidiyet duygusunu geliştirmek,
yaşadığı çevrenin sorunlarına çözüm üreten,
katılımcı ve paylaşımcı bireylerin yetişmesine
katkıda bulunmak amaçlanmaktadır
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PROJE ORTAKLARI:
Proje yüklenicisi Pendik Belediyesi olmak
üzere oluşturulan kampanyalar hizmet alanına göre başta Pendik Kaymakamlığı olmak
üzere, Muhtarlıklar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Müftülüğü, STK’lar ve Pendikli vatandaşlarımız tarafından desteklenmektedir.
Gönül Köprüsü Sosyal Yardım Platformu,
Pendik Belediyesi tarafından organize edilen
gönüllü sosyal sorumluluk sistemidir. Pendik
Belediyesi tarafından mağduriyeti belirlenen
ve sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gönüllü vatandaşlarımız ve işletmelerimiz eliyle destek olunmaktadır.
Bunun yanında toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması, milli birlikteliğin güçlü bir
şekilde sürdürülebilmesi için sosyal yardımlaşma önemlidir. Komşusu aç iken tok yatamamak ve yetime sahip çıkmak inancını
taşıyan bir toplum olarak mağdur duruma
düşmüş bireylere devlet yardımı yanında
toplumunda aktif desteğinin olması yoksunluğun bir an önce son bulmasında önemli
yer almaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak
Pendik Gönüllüleri Platformu oluşturulması
kararı alındı. Pendik Gönüllüsü Yardım Platformu ve Pendik Gönüllüsü Kampanyalarının
nasıl yürütüleceğinin aşamaları belirlendi ve
Pendik ilçesinde yer alan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar vb. ziyaret edilerek
projenin aşamaları hakkında bilgi verildi.
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Pendik Gönüllüsü Kampanyaların da ise oluşturulacak kampanyaların aciliyet durumuna
göre güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde
belirlenmesi, uygulamanın yapılacağı pilot
bölgenin seçilmesi, tanıtım ve bilgilendirme
çalışmalarının yapılması, uygulamanın Pendik geneline yaygınlaştırılması aşamaları tanıtıldı. Sosyal dayanışmayı yaşatan önemli
bir geleneğimiz olan Askıda Ekmek, Askıda
Yemek ve Veresiye Defteri Kapatma Kampanyaları ile çalışmalar başlatıldı. Belediyemiz kampanyayı başlatan, halka duyuran,
projede yer alacak esnafa tasarım ve duyuru materyali sağlayan ve destekleyen bir rol
üstlendi. Kampanyaya destek olan esnafa
teşekkür belgesi verildi.
Pendik Gönüllüsü Kampanyaları kapsamında farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde 17
kampanya düzenlendi. Sosyal Yardım Kampanyaları adı altında 14 adet kampanya düzenlenirken Eğitim Kampanyaları adı altında
3 adet kampanya düzenlendi. Gönüllü çalışmalarının daha kaliteli ilerleyebilmesi adına
yıl içerisinde gönüllülere yönelik workshop etkinlikleri ve eğitimler gerçekleştirildi.
Gönüllülük çalışmaları mahallelerdeki çalışmalarla yürütülürken web sitesi oluşturulması, gönüllü katılımının artması, kampanyaların
daha geniş alana yayılması, görünürlülüğün
artması bu tür çalışmaların daha sistemli ve
düzenli yürütülmesini sağladı.

Ayrıca tanıtım çalışmalarını yapmak ve ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla pendikgonullusu.pendik.bel.tr web sitesi oluşturuldu.
Gönüllü olmak isteyen kişilerin nasıl başvuracağı, önerisi olanların fikirlerini paylaşacağı,
devam eden kampanyaların bilgilerinin yer
aldığı sayfa bölümleri oluşturuldu.
Gönül Köprüsü Sosyal Yardım Platformunu
oluştururken ihtiyaç sahiplerinin nasıl belirleneceği, yardım miktarı ve süresinin ne kadar olacağı, hem yardım yapan kişilerin hem
de yardım alan kişilerin gizliliğinin nasıl sağlanacağı, yardım takibinin nasıl yapılacağı,
yardımların hangi yollarla nasıl ulaştırılacağı
aşamaları tanıtıldı.
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ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Pendik Belediyesi dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik sosyal yardım ve sosyal
hizmet modelleri sunmaktadır. Bu hizmetleri
daha da yaygınlaştırmak, sosyal kalkınmayı ve dayanışmayı arttırmak adına gönüllülük çalışmaları önem kazanmaktadır. Bu
çalışmalar sayesinde farklı kültürlere uyum,
toplumsal sorunları görmek ve bunlara çözümler sunmak, dezavantajlı gruplar başta
olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmak, toplumda birlik ve
beraberliği sağlamak, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Gönüllülük
çalışmaları ile gönüllü olarak görev alanlarda
bu faaliyetlerden faydalanan kesimlerde yarar sağlamaktadır. Gönüllü olarak katılanlar;
edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimlerini paylaşma, başkalarına saygı gösterme ve çevresine karşı sorumluluk alma, sosyal girişimciliği
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arttırma, topluma olan aidiyet duygusunu ve
sorumluluğu geliştirme, sivil toplumun güçlenmesi ve çoğulcu demokrasinin artmasına
katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonunda edinilen yaşam deneyimi kişilere manevi zenginlik getirmektedir.
Özellikle gençlerin kişisel gelişimi açısından
gönüllülük çalışmaları önemlidir. Gençlerin
fikirlerini ifade edilebilmeleri, toplumsal dayanışmada yer alarak aktif vatandaşlık sürecine katılmaları, gönüllü ve profesyonel ekiple
birlikte çalışarak toplumsal projelerde kendilerine güvenmeleri, iş bölümü yapma, işbirliği
içinde başarı sağlama gibi becerilerinin gelişimi, yeni bir sosyal çevrenin oluşması, kendini tanıması ve yeni ilgi alanları kazanmasına
olanak sağlamaktadır.
Kampanyalardan faydalananlar dezavantajlı
olarak nitelendirdiğimiz yetim-öksüz, engelli,
geçimini sağlamakta güçlük çeken vb. kişileri
kapsamaktadır. Bu kişi ve ailelerin sorunlarını
görmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, çözümlerin sayısını arttırarak daha geniş kesimlere
ulaşmak toplumun gelişmesi, birlik ve güvenin sağlanması, kente aidiyet duygusunun
artmasını sağlamaktadır.
EBA Tablet Dayanışması, Kışlık Bot-Mont
Kampanyası, Hediye Et kampanyası vb. kampanyalar güncel ihtiyaçlar değerlendirilerek
oluşturulmaktadır. Kampanya sayesinde yardım etmek isteyen gönüllüler sosyal incelemesi yapılmış gerçek ihtiyaç sahibi kişilere/ailelere ulaşma imkanı bulurken bunun Pendik
Belediyesi kapsamında yapılması kampanyaların ve yapılan bağışların güvenilirliğini artırmaktadır.
2020 yılından itibaren Gönül Köprüsü Sosyal Yardım Platformuna yapılan bağışlar ve
Pendik Gönüllüsü Kampanyaları ile yaklaşık
12.000 kişiye destek olunmuştur.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı kent tüm vatandaşlarını kapsayıcı,
destekleyici, duyarlı ve vatandaşlarının farklı
gereksinim ve beklentilerine cevap verebilen
bir kent olmalıdır. Toplumda özellikle de de-
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zavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına duyarlı sosyal
yardım ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek
önemlidir. Bu çalışmaları yürütürken gönüllülük ağı oluşturarak toplumuna duyarlı, kentine sahip çıkan, katılımcı ve paylaşımcılığın
desteklendiği aktif vatandaşlık sistemi oluşturulmaktadır.
Günümüzde özellikle büyük kentlerde yaşayanların kendilerini yalnız hissettikleri, aile,
akraba ve komşuluk ilişkilerinin azaldığı bir
dönemde gönüllülük çalışmalarının önemi
artmaktadır. Covid 19 gibi salgın döneminde
de gönüllülük çalışmalarının ne kadar önemli
olduğu görülmektedir. Bir gönüllümüzün yaptığı bir çalışma birçok vatandaşımızın hayatına katkı sağlamaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde “Sen
de gönül ver!” kapsamında gönüllü faaliyetlerin, gençlerin ruh dünyalarına yeni ufuklar
açacağı, kişilik ve şahsiyetlerinin biçimlenmesinde etkili olacağı, sorumluluk bilinçlerini ve
toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artıracağı düşünülmektedir. Pendik Belediyesi olarak
Pendik Gönüllüleri Platformu ile sivil toplum
hareketi oluşturulması özellikle de gençlerin
bu harekete katılması, ihtiyaçlara birlikte çözümler üretilmesi açısından önemlidir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Proje gönüllülük ilkesine bağlı yürütülmekte
olup proje bütçesi gönüllüler tarafından kar-
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şılanmaktadır. Gönül Köprüsü Sosyal Yardım
Platformu ve Pendik Gönüllüsü Kampanyaları gönüllüler tarafından yürütülmektedir.
Pendik Gönüllüsü Kampanyaları
1. Askıda Yemek ve Ekmek Kampanyası: 62
fırın ve 30 Restoran ile kampanya devam etmektedir.
2. Veresiye Defteri Bağış Kampanyası: İlçemiz hayırseverleri tarafından yapılan bağışlar toplanarak veresiye defteri (zimem
defteri) kapatıldı. Bu kampanya kapsamında 697.932,00 TL veresiye defteri borcu
554.700,00TL ödenerek kapatılmış olup yaklaşık 1.500 aile ve 104 bakkal bu projeden
faydalandı. 2021 yılı Ramazan ayında vatandaşlarımızın 137 işletmedeki 397.600,00
TL’lik veresiye borcu kapatıldı.
3. Bu Bayram Hediye Et Kampanyası: 1.964
ihtiyaç sahibine 10 ton et dağıtımı yapıldı.
4. Eğitime Gönül Ver Kampanyası: 1.200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi
dağıtıldı.
5. EBA İçin Tablet Dayanışması Kampanyası:
EBA İçin Tablet Dayanışması Kampanyasına
2.526 başvuru alındı ve 704 adet tablet ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıldı.
6. Eğitim Gönüllüsü Kampanyası: Eğitim Gönüllüleri ile online etüd dersleri kapsamında
30 öğrenciye ders verildi.
7. İdlib–Elazığ Yardım Kampanyaları: İlçemizdeki STK’ların desteği ile İdlib Bölgesine 5 tır;
Deprem yaşayan Elazığ ve Malatya’ya 4 tır
yardım malzemesi gönderildi.
8. Yetim / Öksüz Bayramlık Dağıtımı: 887 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık dağıtıldı. 2021
yılı Ramazan ayında İlçe genelinden ikamet
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eden yetim ve öksüz çocuklar ziyaret edilerek
669 yetim ve öksüz çocuğa içerisinde 250 TL
‘nin olduğu 487 adet kart dağıtımı yapıldı.
9. Kışlık Bot ve Mont Kampanyası: Giyim mağazaları, çeşitli firmalar ve bağışçı vatandaşlarımızın desteği ile ilkokul ve ortaokul seviyesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için 1.500 bot ve
1.300 mont tedarik edildi.
10. Bebek Bezi Yardım Kampanyası: Pendik
Gönüllüleri ihtiyaç sahibi 100 bebekli aileye
200 paket (Paket içeriği 200 adet) bebek
bezi desteğinde bulundu.
11. Martı Çocuk Akademisi: Martı Çocuk Akademisi kapsamında ortaokul öğrencilerine
yönelik 10 grup olacak şekilde 92 öğrenciye
kitap okuma etkinlikleri düzenlendi ve 600
adet kitap tedarik edildi. Martı Çocuk Akademisine kayıtlı 50 öğrenciye Pendik Gençlik
Kampında etkinlikler düzenlendi.
12. Yalnız Değilsin Kampanyası: Pendik’te Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında 63 gönüllümüz 65 yaş üzeri 63 vatandaşımızla eşleştirilmiş olup gönüllülerimiz yalnız yaşayan ya
da eşiyle yaşayan yaşlılarımıza günlük pide
ve yemek ikramı yapmaktadır. Pendik Gönüllüleri aracılığıyla yalnız yaşayan 360 yaşlı
vatandaşımız ziyaret edilerek pide ve hurma
ikramı yapıldı.
13. Hatırla Pendik Sosyal Sorumluluk Projesi:
2021 Ocak ayı itibari ile başlayan projemizde
32 Pendik Gönüllüsü arkadaşımız 65 yaş üstü
70 vatandaşımızı ayda en az iki kez arayıp hal
hatır sormakta ve vatandaşların elzem ihtiyaçları birebir ilgilenilip çözülmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında Ocak - Nisan ayları
arasında Vefa Kıraathanesine kayıtlı 520 va-
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tandaşımız evlerinde ziyaret
edilip hediyeler verilmiştir.
14. Şehit Ailesi ve Gazilere
Bayram Ziyareti: İlçe genelinden ikamet eden 243 şehit
ailesi, Gazi ve gazi aileleri ziyaret edilerek bayram öncesi
çikolata hediyeleri ikram edildi. 08 Mayıs 2021 tarihinde
49 şehit annesi anneler günü
dolayısıyla ziyaret edildi.
15. Hijyen Paketi Yardımı
16. Mavi Kapak Bağış Kabulü
17.Tekerlekli Sandalye Kampanyası
Pendik Gönüllüsü Atölye Çalışmaları: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Resim Atölyesi,
Mülteci kadınlara yönelik “Beton Atölyesi”, Mülteci gençlere yönelik ‘Pizza Atölyesi”,
“Cup Cake Atölyesi, Pendik
Gönüllüsü üyelerine yönelik
“Kahve Atölyesi”, Martı Çocuk
Akademisi öğrencilerine yönelik 2 adet Mutfak Atölyesi,
Dezavantajlı gruplara yönelik
Teraryum Atölyesi, Dezavantajlı gruplara yönelik Dekoratif Saksı Süsleme Atölyesi
olmak üzere toplam 9 atölye
düzenlendi.
SOSYAL MEDYADA PENDİK
GÖNÜLLÜSÜ PLATFORMU:
https://www.facebook.com/
PendikGonullusu
https://twitter.com/PendikGonullusu

Proje kapsamında;
sosyal hizmet
çalışmalarına
gönüllü katılımını
sistemleştirerek
toplumsal
yardımlaşma bilincini
yaygınlaştırmak, daha
geniş kitlelere sosyal
destek sağlamak,
kişilerin kente aidiyet
duygusunu
geliştirmek, yaşadığı
çevrenin sorunlarına
çözüm üreten,
katılımcı ve paylaşımcı
bireylerin
yetişmesine katkıda
bulunmak
amaçlanmaktadır

https://instagram.com/PendikGonullusu
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BİLECİK BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Engelleri Aşalım, Müzede Buluşalım
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PROJENİN AMACI:
Engelli vatandaşlarımızın topluma daha fazla kazandırılması, sanata ve tarihe düşkün
olan her ziyaretçinin her alanı rahatlıkla gezebilmesi ve müzemizden keyifle ayrılabilmesi için engelsiz bir müze olarak çalışmaya
devam ediyoruz. Bu amaç ile hedefimiz her
sene daha fazla engelli misafiri müzemizde
ağırlamak olacaktır.
PROJE ORTAKLARI:
BİEYDER (Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği)Bilecik Halk Eğitim Merkezi
PROJE SÜRECİ:
2017 yılında faaliyete geçirilmiş olan müzemizde engelli vatandaşlarımız düşünülerek
müze girişinde yer alan engelli rampamız ve
metal tutunma demiri müze içerisine girdiğimizde yerlerde bulunan yön işaretleri müzemizin alt katında ve üst katında olmak üzere
engelli WC ve müzemizin üst katına ulaşımını
sağlayan bir engelli aracı ile rahatlıkla çıkılabilen asansörümüz bulunmaktadır.
Bilecik Belediyesi olarak yapılan her projede
engelli vatandaşlarımızı önemsediğimiz için
“Beyaz Baston” adlı bir panel düzenleyerek,
öncelikle kendi kurumumuzdaki çalışanlarımızı bilgilendirmek sonra da tüm şehirde bu
bilinci uyandırabilmek için ilgili STK’larla iş
birliği yaparak “Engelsiz Müze” projemize hız

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

verdik.
2020 yılından itibaren müzemizin içerisinde
engelli ziyaretçilerimize yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz projede ise müzeye gelen
işitme engelli ziyaretçilerimize işaret dili eğitimi almış alan rehberimiz eşlik etmektedir.
Müzemizde işitme ve görme engelli ziyaretçilerimiz için geliştirdiğimiz sinevizyon gösteri
alanında ise hem sesli olarak hem de altyazı
ve işaret diliyle Bilecik’in tarihi hakkında bilgi veren teknolojik bir alanı ziyaretçilerimizin
hizmetine sunduk.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yaptığımız çalışmalar sonucunda BİEYDER
ve Bilecik Halk Eğitim Merkezi gibi önemli STK
ve kurumlarla iş birliği yaparak, BİEYDER
derneğinin düzenlemiş olduğu resim betimleme sergisinin seslendirme ve stüdyo desteği başta olmak üzere organizasyonlarına
da katkı sağladık. Yaptığımız çalışmaları takip
ederek engelleri aştığımız müzemizde il içi ve
il dışından birçok engelli ziyaretçilerimizi ağırladık ve onların memnuniyeti bizi daha da iyi
çalışmalar yapmak üzere hırslandırdı.
Bu doğrultuda sadece sinevizyonda verdiğimiz alt yazı ve işaret dili imkanlarını daha da
geliştirerek ortak bir projeyle müzemizin yarı-
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sından fazlasını betimleme ve dijitalleştirme
projemizi de hazırlamaya başladık. Bu atılımları sağladığımızda eminiz ki müzemiz içerisinde engelleri tamamen kaldırmış ve diğer
vatandaş gibi onların da bu tarihi yolculuktan
büyük keyif almalarını sağlamış olacağız. Bu
çalışmalar sonrasında sadece müzemiz içerisinde değil, belediyeye ait bütün hizmet binaları dahil yapılan park projelerinde de engelli
vatandaşlarımızı unutmadık. Bütün bu tesislerimizde engelli rampalarının düzenlenmesi,
engelli WC’lerinin yapılması ve her binamızda
en az 1 adet tekerlekli sandalye bulundurulmasını sağlamış olduk.
Unutmayalım her insan bir engelli adayıdır ve
engelliler bir toplumun aynasıdır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sosyal bütünleşme, gençlerin, yaşlıların ve
engellilerin sorunlarına duyarlılık açısından
sağlıklı şehirler projesine uygundur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tespitleri çatısı altında bulunan turizm tanıtımları ve projeleri ilimiz için önemlidir. Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaçları çatısı altında bulunan Eğitim Müzemize gelen her ziyaretçimiz için önemli olduğu gibi engelli ziyaretçilerimiz için de oldukça önemlidir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projenin finansmanı belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır.

Müzemizde işitme ve
görme engelli
ziyaretçilerimiz için
geliştirdiğimiz
sinevizyon gösteri
alanında ise hem sesli
olarak hem de altyazı
ve işaret diliyle
Bilecik’in tarihi
hakkında bilgi veren
teknolojik bir alanı
ziyaretçilerimizin
hizmetine sunduk.
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PROJENİN AMACI:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay verilerek gerçekleştirilen
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi ile bakım
ihtiyacı olan bedensel engelli bireylerin, bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır. Sağlık
Alanında Eşitlik ilkesi ile yola çıkan Sandıklı
Belediyesi proje ile engelli bireylerin yaşama
katılımını sağlamayı amaçlamıştır. Bu bakımdan Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezinde;
personeller ve engelli bireyler ile bir aile ortamı içerisinde, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda
kuruluşunun gerektirdiği tüm yasal mevzuat
şartlarına bağlı kalarak bedensel engelli bakım hizmetlerinin, tesisten hizmet alacak engelli bireylerin insani değerleri en önde tutularak ihtiyaçlarının karşılanması projenin ana
unsurlarını oluşturmuştur.
Projenin Sandıklı Belediyesi tarafından tamamlanıp faaliyete geçirilmesi ile Sandıklı
Engelli Bakım Merkezinin, Engelli bireylerin
sağlıklı koşullarda profesyonel bir ekip tarafından bakılması ve korunması ile tesisin kalite standartlarının belirlenip periyodik olarak
gözden geçirilerek ve iyileştirilerek, tesiste görev alan personellerin hizmet ve kalite
bilincini arttırmak, bu doğrultuda hizmet içi
eğitimlerle ve yetkin kadro ile hizmet verilmesi böylece engelli bireylere ve yakınlarına
tedavi ve bakım sürecine pozitif katılım sağlanması projenin temel amaçlarındandır.
Sandıklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi Pro-
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jesi ile ilçemizde herkese ulaşabilen sağlık
bakım hizmeti ile ilçemizin sağlık yönünden
öne çıkması ve sayılı şifa merkezlerinden bir
tanesi haline getirilmesi hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje Sandıklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve Sandıklı Belediyesi iştirakçi kuruluşu Sanbel tarafından yürütülmektedir.
Proje dahilinde Merkeze Hasta kabulü Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.
PROJE SÜRECİ:
Sandıklı Engelli Bakım Merkezi Projesi , Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, atıl kalmış bir
binanın Sandıklı Belediyesi tarafından projelendirilmesi ve Sandıklı Engelli Bakım Merkezi Projesi kapsamında 50 yıllığına Sandıklı
Belediyesince kiralanması ile hayata geçirilmiştir. Sandıklı Belediyesi tarafından hayata
geçirilen Engelli Bakım Merkezinin işletmesi,
Belediye şirketlerinden biri olan Sanbel Ltd.
Şti. tarafından yapılmaktadır.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından Türkiyede bir
ilk olarak bir belediyeye işletmesi verilen tek
Bakım Merkezi olması bakımından özgün bir
projedir.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi yaklaşık
650 m2’lik bir bina ve 1400 m2’lik bir bahçeden oluşmaktadır. Engelli Bakım Merkezinin binası zemin katı dahil 4 kattan oluşmak-
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ta olup zemin katında grup etkinlik odaları,
sağlık odası, bireysel görüşme odası ve idari
odalar yer almakta, 1. Katta kadın hasta odaları, 2. Katta erkek hasta odaları ve 3.katta
yemekhane bulunmaktadır. Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi her biri 4 kişi kapasiteli 25
hasta odası barındırmaktadır. Merkez bünyesinde 1 sosyolog, 1 fizik tedavi uzmanı, 4 hemşire, 2 att, 15 hasta bakıcısı, aşçı ve temizlik
personelleri görev almaktadır. Merkezde görev alan personellerin Sandıklı Belediyesi iştirakçi şirketi olan Sanbel Ltd. Şti. tarafından
istihdamı sağlanmaktadır. Bu bakımdan personellerin haklarının korunması, personellerde süreklilik ve denetim sağlanması bakımından Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi diğer
bakım merkezlerine göre yeni ve özgün bir
projedir.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi hastaların bedensel sağlıklarının yanı sıra çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek kişisel ve sosyal
gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Yapılan bu aktivitelerden bazıları: Çeşitli eğitimlerin verilmesi (Yangın Eğitimi, Covid-19dan
korunma yöntemleri, Sigarayı Bırakma Eğitimi vb.), Sosyal aktiviteler düzenlenmesi (Çiçek saksısı yapımı, 15 Temmuz Bayrak yapımı,
Sinema günleri, Sevgi günleri, İletişim günleri,
Anaokul öğrencileriyle buluşma vb.), Milli ve
Dini bayram kutlamaları, Yerli malı haftası,
Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerin kutlanması Bakım Merkezinde gerçekleştirilen aktivitelerden birkaçıdır. Yapılan farklı
aktiviteler ile Bakım Merkezinde sürekli yenilik
ön planda tutularak hastaların birbirleriyle
olan iletişimi güçlendirilerek Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezinin bir Bakım Evi olmaktan
ziyade bir aile ortamına dönüştürülmesi sağlanmıştır.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi gerekli tetkiklerden geçerek, birçok bakım merkezinde bulunmayan K-Q TSE-ISO-EN 9000
ve TS EN ISO 9001: 2015 belgelerini almıştır.
Bu bakımdan Merkezde kullanılan ürünlerde
kalite standartlarının ön planda tutulması ile
Bakım Merkezine bir yenilik katmıştır. Ayrıca
Sandıklı Belediyesi ve iştirakçi kuruluşu tarafından işletilen tesis hem personellerin kontrolü ve devamlılığı açısından hem de hizmet
verdiği hastaların bir kamu kuruluşu güvencesi altında olması sebebi ile diğer mevcut
bakım merkezlerine göre talep edilebilirliğinin
daha fazla olması, merkezin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.
Sandıklı Engelli Bakım Merkezine hasta kabul
şartı 3 farklı şekilde olup Bakım Merkezinde
Hizmet almak için başvuru yapan hastaların
talepleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından Merkeze yönlendirilmektedir. Bu sayede Merkeze hasta kabulünde
kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. Merkeze
kabul şartları ise şu şekildedir:
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1. Engelli raporuna sahip ve belirli bir ücret
karşılığı Bakım Merkezinde hizmet almak isteyenler,
2.Bir takım tedavilerden geçmiş ve kimsesiz
olan hastalar Acil Valilik Kararı İle,
3.Engel oranı %50’nin Üzerinde olan bedensel engelli bireyler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
yönlendirmesi, Sandıklı Belediyesinin bilgisi
ve denetimi dahilinde Sandıklı Engelli Bakım
Merkezi’ne kabul edilmektedir.
Sandıklı Engelli Bakım Merkezi kapasitesi göz
önünde bulundurularak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile irtibatta olunup
doluluk oranına göre sürekli yeni hasta kabulü yapılmakta ve bu sayede hizmette sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Sandıklı Belediyesi tarafından projelendirilen
ve şuan işletmesi Sandıklı Belediyesi iştirakçisi Sanbel Ltd. Şti. tarafından yapılan Özel
Sandıklı Engelli Bakım Merkezi ilçeye birçok
yönden katkı sağlamıştır.
Öncelikle Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi
bir bakım merkezinden ziyade bakım ihtiyacı
olan bireylere sosyal aktiviteler yaptığı, iyileşirken keyif aldığı, kendilerini geliştirme imkanlarının olduğu bir aile ortamı sunmuştur.
Bu sebeple merkezin hasta kabulüne başlaması ile birlikte talepler hızla çoğalmıştır.
Merkezde tedavi gören hastalar için Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenek sağlanmaktadır. Bu ödenek,
hastaların tedavi, konaklama, yemek ve merkezin personel ihtiyacının karşılanmasında
kullanılmaktadır. Ödenek sayesinde hastalar
daha konforlu bir yaşam sürmekte ve iyileşme süreçleri pozitif anlamda etkilenmektedir.
Sağlanan bu ödenek ile Bakım Merkezi hem
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de ilçe
ekonomisine katkıda bulunabilen bir kurum
halini almıştır. Bu bakımdan merkezde sürdürülebilirlik sağlanmış, merkezde tedavi gören
hasta sayısı giderek artış göstermiştir.
Merkeze tedavi amacıyla ülkenin dört bir yanından hasta kabul edilmektedir. Kabul edilen hastaların yakınlarının ziyaret amacıyla
şehrimize gelmesiyle ilçemiz, ekonomik ve
kültürel yönlerden gelişim göstermektedir.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezine ziyarette bulunan Bakan, Vali, Kaymakam gibi üst
düzey yöneticilerin aynı zamanda ilçeyi de ziyaret etmeleri ilçenin tanıtımını sağlamakta,
şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden
gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Sahip olduğu termal kaynaklar bakımından
Şifa kent olarak tanınan Sandıklı İlçesi, faaliyete geçen Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi ile sağlık alanında gelişimine bir yenisini
daha eklemiştir. İlçemiz sağlık alanındaki bu
gelişmeler sayesinde “Şifa Kent” ismi ile marka kent olma yolunda hızlı bir gelişim göstermektedir.
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PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı şehirler, “Herkes İçin Sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığının iyileştirilmesi
için çalışmalar yaparlar. Yapılan çalışmalar
ile şehrin tam iyi olma hali sağlanarak sağlıklı
şehir oluşturmak hedeflenirken sağlığın yanında bireylerin refahını da ön planda tutulur.
Sağlıklı Şehirlerin özelliklerinden olan;
“-Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen
toplum oluşturmak,
-Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda, su, barınma, çevre sorunları, gelir, güvenlik, iş vb.
temel gereksinimlerini karşılamak,
-Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun
halk sağlığı ve sağlık bakım hizmeti vermek,
-Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesini sağlayan toplumları oluşturmak.” projemizin hedeflerini oluşturmuştur.
Proje ile gerçekleştirilen Özel Sandıklı Engelli
Bakım Merkezi’nde bu hedefler ön planda tutulmuş, sağlıkta eşitlik ilkesi gereğinde bakım
ihtiyacı olan bireyler bu ihtiyaçlarını toplumdan kopmadan, toplumla ilişkilerini devam
ettirerek kapsayıcı toplum yaklaşımı ile karşılayabilmektedirler. Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi’nde Kapsayıcı Toplum yaklaşımı
ile bireylerin herhangi bir sosyal grubun dışarıda kalmasına izin vermeden, aidiyet duygusu güçlü, kendini kabul edilmiş hisseden,
sosyal ağlar üzerinden etkileşim içerisinde
bulunan birey ve gruplardan oluşan bir yapı
içerisinde yardımlaşma, dayanışma ve beraber iş yapabilme kapasiteleri yüksek bireyler oluşturulması sağlanmaktadır. Bireylerin
fiziksel iyileşmelerinin sağlanmasın yanında
sosyal ve psikolojik iyileşmeleri de göz önünde
tutulmaktadır.
Bu bakımdan da projemiz sürdürülebilir
kalkınma amaçlarından 3.ana başlığı olan
“SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM” başlığı ve
ile3.8.1. Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı
Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı (genel ve
en dezavantajlı grup arasında üreme, anne,
yenidoğan ve çocuk sağlığını; bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve hizmet
kapasitesi ve erişimini içeren izleyici müdahalelere dayalı temel hizmetlerin ortalama kapsanma oranı olarak tanımlanmış) alt başlığı
ile örtüşmektedir.
Yarışma kategorilerinden olan Sosyal Sorumluluk Kategorisi çerçevesinde projemiz
dahilinde faaliyete geçen Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi Tüm çocuklar için daha
iyi çevreler, göçmenler ve sosyal bütünleşme;
yaş dostu şehirler, sağlıklı yaşlanma, aktif vatandaşlık; sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler; sağlık bilinci; gençlerin, yaşlıların ve engellilerin sorunlarına duyarlılık kategorisi ile
örtüşmektedir.
Sandıklı İlçesi sahip olduğu termal kaynakların Sandıklı Hüdai Kaplıcaları bünyesinde
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kullanılarak birçok hastalığın tedavisine katkı
sağlaması itibariyle çevre illerden Şifa kent
olarak anılmaktadır. Gerçekleştirilen proje ile
faaliyete geçen Özel Sandıklı Engelli Bakım
Merkezi sayesinde Şifa Kent unvanını taşıyan
Sandıklı ilçesi, sağlık alanında yeni bir özellik daha kazanarak Sağlıklı Şehirler Arasında
Marka Kent olma bakımından önemli bir gelişim göstermektedir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Sağlık Gelişim Planında sağlıklı bir kentin niteliklerini; Temiz-güvenilir bir fiziksel çevre
(konut kalitesi dahil); Kalıcı olan ve uzun vadede devam edebilecek bir ekolojik sistem;
Güçlü, dayanışma içinde, sömürülmeyen bir
toplum; Halkın; kendi hayat, sağlık ve gönencini etkileyen kararlarda katılımı ve bu süreçleri kontrolü; Kentte yaşayanların temel
ihtiyaçlarının (yiyecek, su, barınak, gelir, güvenlik, iş) karşılanması; Katılım ve kitle iletişimi yoluyla çeşitli deneyimlere ve kaynaklara
ulaşım; Geniş kapsamlı, özgün ve yenilikçi bir
kent ekonomisi; Geçmişe, kentte yaşayanların
kültürel ve tarihsel mirasına toplumdaki değişik kesimlerin birbirleri ile olan iletişimlerinin
desteklenmesi; Önceki özelliklerle uyumlu ve
geliştiren bir yapı; Optimum düzeyde herkese
ulaşabilen toplum sağlığı ve hastalık bakım
servisleri; Yüksek sağlık seviyesinin (yüksek
düzeyde önleyici sağlık hizmetleri ve düşük
düzeyde hastalık) kapsadığı görülmektedir.
Sandıklı Belediyesi tarafından tamamlanıp
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından onay verilerek faaliyete geçirilen
Sandıklı Engelli Bakım Merkezi projesi ile bakım ihtiyacı olan bedensel engelli bireylerin,
bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır. Sandıklı
Engelli Bakım Merkezi Projesinin genel amacına bakıldığında Sağlık Gelişim Planında yer
alan “sağlıklı kent nitelikleri” içerisinde bulunan Optimum düzeyde herkese ulaşabilen
toplum sağlığı ve hastalık bakım servisleri;
Yüksek sağlık seviyesinin (yüksek düzeyde
önleyici sağlık hizmetleri ve düşük düzeyde
hastalık) maddesi ile birebir örtüştüğü görülmektedir.
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezinde tedavi gören hastalar için Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenek
sağlanmakta,bu ödenek hastaların tedavi,
konaklama, yemek ve merkezin personel ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır.
Böylece Bakım Merkezi hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de ilçe ekonomisine
katkıda bulunabilen bir kurum halini almıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde projemiz
Sağlıklı bir kentin bir diğer niteliği olan Geniş
kapsamlı, özgün ve yenilikçi bir kent ekonomisi
maddesini destekler niteliktedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge
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Ofisi, Sağlıklı Kentler Projesini “Herkes için
sağlık” prensiplerinin yerel seviyede uygulanmasını sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi bir
belediye tarafından işletilen ilk ve tek engelli
bakım merkezi olma özelliğini taşımaktadır.
Sandıklı Belediyesi, Bakım merkezlerinin bir
kamu kuruluşu tarafından iştilebileceğini göstermiş, diğer belediyelere bu bakımdan örnek
bir model olmuştur. Belediyelerin kendine
özgü koşullar çerçevesinde gerekli özverinin
gösterilmesi ile yerel düzeyde bu tarz projelendirmelerin yapılabilirliğinin; Özel Sandıklı
Engelli Bakım Merkezinin faaliyete geçmesi
ve yoğun talep görmesi ile mümkün olduğu
görülmüştür. Projenin tüm belediyelerce başarılı bir şekilde uygulanabilirliği bakımından
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi güzel bir
örnek teşkil etmektedir.
DSÖ, başından beri sağlığa hastalık temelli
bireysel bir yaklaşımdan çok toplumsal temelli yaklaşımı benimsemiş; sağlığı bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak değerlendirmiştir. Sandıklı Engelli Bakım
Merkezi hastaların bedensel sağlıklarının yanı
sıra çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Yapılan farklı aktiviteler ile Bakım
Merkezinde sürekli yenilik ön planda tutularak
hastaların birbirleriyle olan iletişimi güçlendirilerek Özel Sandıklı Engeli Bakım Merkezinin
bir Bakım Evi olmaktan ziyade bir aile ortamına dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde projemizin Dünya Sağlık
Örgütü’nün tanımladığı sağlık kavramını tam
anlamıyla karşıladığı görülmektedir.
DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi, Avrupa ölçeğinde
sağlığı, karar vericilerin gündeminde ön sıralara yerleştirmeyi ve herkes için sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda,
sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için kapsamlı yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan
uzun dönemli uluslararası bir gelişim inisiyatifidir. Sağlıklı Kentler Projesi’nin ana hedefi,
kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziksel,
zihinsel, sosyal ve çevresel gönençlerini arttırmaktır. Sandıklı Engelli Bakım Merkezinin,
bütün yönleri ile ele alındığında programın
strateji, prensip ve hedeflerine uyum sağlayan bir proje olduğu görülmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi Proje bütçesi KDV hariç 1.039.734,96 TL olup tamamı
Sandıklı Belediyesi tarafından karşılanmıştır.
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Sahip olduğu termal
kaynaklar
bakımından Şifa kent
olarak tanınan
Sandıklı İlçesi,
faaliyete geçen Özel
Sandıklı Engelli
Bakım Merkezi ile
sağlık alanında
gelişimine bir yenisini
daha eklemiştir.
İlçemiz sağlık
alanındaki bu
gelişmeler
sayesinde “Şifa Kent”
ismi ile marka kent
olma yolunda hızlı bir
gelişim
göstermektedir.
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ÜRGÜP BELEDİYESİ

SOSYAL SORUMLULUK
Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisi Yaşlılara Yemek Yardımı
370
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PROJENİN AMACI:
2021 ramazan ayı boyunca evinde yemek
yapamayan (yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığı olan) vatandaşlarımızın iftar ve sahur
yemekleri belediyemiz bünyesinde yer alan
sosyal tesiste hazırlanarak evlerine ulaştırılmıştır. covid-19 tedbirlerine uygun koşullarda
yemek dağıtımımız gerçekleştirilmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
Proje ortağı bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
12 AY
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Bu hizmet sayesinde evinde düzenli olarak beslenemeyen vatandaşlarımıza bir ay
boyunca besin değeri yüksek yemekler götürülerek sağlıklı beslenmelerine katkı sağlanmıştır. Ramazan ayı başlangıcında sağlık
durumları kötü olan vatandaşlarımız sonuna
gelindiğinde bir nebze olun sağlıklarına kavuşmuştur. 44 hane 56 kişi bu hizmetten yararlanmıştır. 15 kişi (en kritik durumda olan)
için bu hizmet yıl boyunca devam etmektedir.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE UYGUNLUĞU:
İlçede yaşayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
güvenilir gıda ulaştırılarak yemek ihtiyaçları
karşılanmıştır. Bunun yanısıra yalnız yaşayan
yaşlılarımızın bayram sabahında gönülleri
alınmıştır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Hizmet en kritik durumda olan 15 vatandaşımız için Ürgüp belediyesi bünyesinde devam
etmektedir. Yeni talepler uygun değerlendirmeler yapılarak alınmaya devam etmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI:
300.000 TL- Ürgüp Belediyesi
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Ramazan ayı
başlangıcında
sağlık durumları kötü
olan vatandaşlarımız
sonuna gelindiğinde
bir nebze olun
sağlıklarına
kavuşmuştur.
44 hane 56 kişi bu
hizmetten
yararlanmıştır.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI

Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 1. Etap Aydınlatma

Masterplanı ve Elektrik Uygulama Projeleri
374
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PROJENİN AMACI:
Helenistik dönemden itibaren kesintisiz biçimde yaşamın süre geldiği, ticari bir odak
olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Çevresi Yenileme Alanı, içerisinde arkeolojik ve kentsel
sit alanlarını, 2389 adet eski eser tescilli yapı stokunu ve konut yoğunluklu alanları
barındıran tarihi kent merkezidir. Bu çerçevede birçok yönden “ yaşayan” bir alan olarak değerlendirilmektedir. Geçmişten beri
Ermeni-Rum-Türk-Yahudi topluluklarına ve
onların kültürlerine ait yapılara ev sahipliği
yapmış olan alan, değişen koşullara paralel bir şekilde değişen gruplara ev sahipliği
yapmaya devam etmektedir. Bu çok kültürlü,
çok fonksiyonlu yapı önemli bir kimlik özelliği
olmakla birlikte, bu yapıyı destekleyecek düzenlemelerin de gereğini göstermektedir.
Bu bağlamda başvuruya konu Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 1. Etap Aydınlatma Masterplanı ve Elektrik Uygulama Projeleri, yenileme alanını ikiye bölen İkiçeşmelik
Caddesinin batısında kalan alan için hazırlanmıştır. Söz konusu aydınlatma çalışmasının 2. Etabı ise caddenin doğusunda kalan
alan için hazırlanmaktadır. 2. Etap çalışmaları da tamamlandığında yenileme alanının
büyük kısmının aydınlatma tasarımı planlanmış olacaktır.
Kentsel aydınlatma kavramını salt teknik bir
konu olarak değerlendirmek yerine, gerek
mekansal, gerekse toplumlar arası ilişkileri güçlendirecek bir “diyalog aracı” olarak
tariflemektedir. ‘Sosyal aydınlatma/ soci-
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al lighting’ konsepti ile şekillendirilen planlar
standartlaşmış çözümlerin üretiminden çok,
bölgenin kendi kimliği ve ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerini belirlemek yoluyla çözüm
önerileri üretmek amacıyla hazırlanmıştır.
Burada sosyal aydınlatma olarak tariflenen
konu, kapsayıcılık ve sahiplenme kavramlarına odaklanırken; bireyin salt mekansal ilişkileri ile sınırlı kalmayan, güvenlik, iklim değişikliği,
ışık kirliliği, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi sosyal kaygıları da kapsayan bir çerçevede değerlendirilmektedir. “Herkes için”
teması ile şekillendirilmiş olan Proje;
• Toplumun tüm bireylerini kapsayan- kapsayıcı bir plan ortaya koymayı
• Güvenlik algısını desteklemek ve emniyet
sağlamayı
• Mekansal kullanım sürelerini uzatarak kentsel gece ekonomisini desteklemeyi
• Işık kirliliğini minimum seviyeye indirmeyi
• Karbon salınımı ve enerji kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
ARUP Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.
PROJE SÜRECİ:
Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı
1. Etap Aydınlatma Masterplanı ve Elektrik
Uygulama Projesi 2016 yılının Kasım ayında
başlatılmıştır. Proje süreci belediyemiz tarafından verilen idare onayının ardından GDZ
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 2018 yılı Haziran ayında verilen onay ile tamamlanmış-
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tır. 55 hektar büyüklüğündeki proje alanında
pilot uygulamalar ilk olarak 2019-2021 yılları
arasında Havra Sokağı ve 848 Sokak’ta tamamlanmıştır. Projenin geri kalan uygulamaları Kemeraltı Altyapı Üstyapı ve Aydınlatma
Uygulamaları İşi kapsamında devam etmektedir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Projenin çıktıları gerek ekolojik çevre gerekse
kullanıcılar üzerinde sağlık açısından üç temel
kategoride iyileşme sağlayacaktır. Bunlar,
1.
Enerji Tasarrufu Sağlanması
Mevcut durumdaki direk adetleri ve aydınlatma aygıtlarının gücüne göre, çalışmaya
konu olan yollardaki aydınlatma armatürlerinin yıllık tükettiği toplam enerji miktarı tespit
edilmiştir. Mevcut durumda YBSBL’lı (yüksek
basınçlı sodyum buharlı lamba) olan aydınlatma aygıtları LED ışık kaynakları ile değiştirilmiş, bu sayede mevcut durumda direk
başına 250W olan elektrik tüketimi, önerilen durumda 30 W olarak belirlenmiştir. Bu
çalışma sonucunda yapılan hesaplamalara
göre, mevcut durum ile LED ışık kaynaklı aydınlatma aygıtları kullanılarak yapılan öneri
yerleşimin karşılaştırmasında, güçler arasındaki farktan doğan, %65 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu enerji tasarrufu, ışık
kaynağı değişimleri ve gece 02:00’dan sonra
sokak aydınlatmalarının dim edilmesi ile sağlanabilmektedir. Mevcut durumda yıllık (yaz
ve kış olarak iki ayrı adımda) harcanan enerji
179520 kWh iken, önerilen durumda harcanan toplam enerji 62592 kWh’tır. Önerilen
yerleşimlerde P2, P3, P4 yol aydınlatma sınıfı
için gerekli tüm TS-EN 13201-2 aydınlatma
standartları sağlanmıştır.
Işık kaynağı ömrünün uzaması ile ilgili yapılan hesaplar; LED ışık kaynaklarının dim edilerek kullanılması durumunu iki ayrı yaklaşım
ile göstermektedir. İlk yaklaşım, bölgede yoğunluğun düşük olduğu 02:00-06:00 saatleri arasında, armatürlerin %50 dim edilerek
kullanılması durumunda, hiç dim edilmeden
kullanıldığı duruma göre, 3,5 yıl kadar daha
uzun kullanılabileceğini öngörmektedir.
2.
Işık Kirliliğinin Azaltılması
Gereğinden yüksek veya gereğinden düşük
aydınlık düzeyinde ve/veya yanlış yönlendirilmiş aydınlatma, kamaşmaya veya kör noktaların oluşmasına ve gereksiz enerji tüketimine
sebep olur. Bu durum istenmeyen ışığın, istenmeyen yüzeylere- gökyüzü- yapı yüzleri- iç mekanlar gibi- dağılımına sebep olarak
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hem gereksiz enerji harcanmasına hem de
negatif biyolojik etkilere neden olmaktadır.
Sokak aydınlatmaları bu duruma neden olabilen en yaygın örneklerdir. Konak -Kemeraltı
Bölgesi’nde mevcut durumda kullanılan yüksek ve siperlik açısı uygun olmayan direk tipi
aydınlatma armatürleri, birçok açıdan ışık kirliliğine neden olmaktadır. Önerilen sistemde
armatürler , perdeleme açısı, kamaşma faktörü, insan ölçeği, teknik özellikler (Spectrum,
CRI, CCT vb.) gibi birçok kriter ve kısıtlayıcılar
ile armatür ailelerini tariflemektedir
3.
Karbon Salınımının Azaltılması
03.09.2020 tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanmış olan Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Bilgi Formu’nda belirtilen Faaliyet Temelli
Marj Emisyon Faktörü baz alınarak yapılan
hesaplamalar doğrultusunda;
• Mevcut armatürlerin yıllık karbon salınımı
124,20 tondur.
• Bu armatürlerin LED ile değişimi sonrasında
yıllık bazda 60,90 ton ile neredeyse %50’lik
bir düşüm sağlanacaktır.
• Ayrıca sokak aydınlatmalarında öngörülen
aydınlatma otomasyon sisteminin devreye
girmesi ile birlikte, bu oran 47,86ton’a düşürülerek, CO2 salınımındaki azaltım daha da
yüksek olacaktır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Proje sağladığı enerji verimliliği ve karbon
salınımı düşümü ve uzun ömürlü armatür
seçimleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel
gelişmeyi başarabilmektedir. Bunun yanısıra
tek merkezden kontrol edilebilir ve arıza durumunda tespit edilebilir dolayısıyla hemen
müdahale edilebilir bir aydınlatma sistemi
tasarlandığı için arıza durumunda aydınlatma elemanlarına anında müdahale edilebilecektir. Böylece alanda arıza nedeniyle gece
karanlık bölgeler oluşmayacak ve ziyaretçiler akşam saatlerinde güvensiz hissetmeyeceklerdir. Ayrıca ayrı ayrı kontrol edilebilmeyi
sağlayan DALI sistemi ve enerji verimliliğini
sağlayan hareket sensörü kullanılması da
projenin inovatif teknolojik tarafını oluşturmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Kentsel sit, 1., 2. ve 3. Derece arkeolojik sit
alanlarını barından İzmir Konak Kemeraltı ve
Çevresi Yenileme Alanını fiziksel olarak ikiye
bölen İkiçeşmelik Caddesi arterinin batısın-
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daki alanda gerçekleştirilen proje, 20202024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik
Planında Kültür Sanat faaliyet alanında yer
almaktadır. “Kemeraltı Bölgesinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Yapılması” faaliyet ve projeleri içerisinde tanımlanmıştır. Plana göre
Kültür Sanat faaliyet alanında amaç İzmir’i
yeniden Ege, Akdeniz ve Dünya Kültürlerinin
üretim alanlarından bir haline dönüştürmektir. Hedefi ise İzmir’in kadim kültür varlıklarını
koruyarak yeniden yaşamın bir parçası haline
getirmek ve şehir hayatına kazandırmaktır.
Ayrıca planın ana stratejik amacı ve hedeflerinin başında “Herkesi kapsayan sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak” yer almaktadır.
Bu hedef çerçevesinde kent ekonomisine katkı
sunacak şekilde sürdürülebilir bir kent altyapısı inşa etmek ve yerleşim alanlarını güvenli
planlı ve sağlam şekilde yeniden yapılandırmak hedefleri yer almaktadır. Proje ile tüm
bu hedefler karşılanmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 1.
Etap Aydınlatma Masterplanı ve Elektrik Uygulama Projeleri sözleşme bedeli 575.000
TL’dir. Havra Sokak ve 848 Sokak uygulama
bedelleri toplam 600.000TL dir. Proje ve uygulama bedelleri Belediyenin öz kaynakları
kullanılarak finanse edilmiştir.
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Kentsel aydınlatma
kavramını salt teknik
bir konu olarak
değerlendirmek
yerine, gerek
mekansal, gerekse
toplumlar arası
ilişkileri
güçlendirecek bir
“diyalog aracı” olarak
tariflemektedir.
‘Sosyal aydınlatma/
social lighting’
konsepti ile
şekillendirilen planlar
standartlaşmış
çözümlerin
üretiminden çok,
bölgenin kendi kimliği
ve ihtiyaçları
doğrultusunda
önceliklerini
belirlemek yoluyla
çözüm önerileri
üretmek amacıyla
hazırlanmıştır.

377

2021

378

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

ŞEHİR
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BÜYÜKŞEHİR
MERKEZ İLÇE
BELEDİYELERİ
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KARŞIYAKA BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı
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PROJENİN AMACI:
Son dönemlerde yapılan araştırmalar, macera parklarındaki aktivitelerin kasları güçlendirdiğini, kalori yakımını hızlandırdığını ve
stresten arındırdığını vurgulamaktadır. Macera parklarındaki aktivitelerin, hem bedensel hem de ruhsal sağlığımıza ciddi faydalar
sağladığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bireylerin keyifli vakit geçirirken aynı zamanda
fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da geliştirmelerine destek olan macera parkları sağlıklı şehir planlamalarında önemli bir yer edinmeye
başlamıştır.
Macera parkındaki heyecanlı aktivitelerin “İyi
korku” oluşturarak adrenalin salgılanmasını
artırdığı ve kan damarlarını genişlettiği tespit
edilmiştir. Ayrıca endorfin ve böbreküstü bezlerinden salınan adrenalinin kişileri duygusal
olarak iyi, fiziksel olarak da güçlü ve enerjik
hissettirdiği bilinen bir gerçektir. Yüksek tempolu eğlence aktivitelerinin beyinde güvenli
ve öngörülebilir olarak kodlandığı, dolayısıyla
korku ve endişeye bağlı gelişen anksiyetenin
tedavisinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
Macera parkındaki aktiviteler, yoğun tempolu hareketler içerdiği için çocukların kaslarının
gelişmesine, daha fazla terlemesine ve kalori
yakımının hızlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu faydalarıyla macera parkı çocuk obezitesiyle mücadele açısından büyük
değer taşımaktadır.
Covid19 salgınıyla birlikte evlerine kapanmak
zorunda kalan, hareket ve sosyal ilişkileri sınırlanan çocukların psikolojik olarak macera
parklarında streslerinin azaltılacağı, kalori
yakımını hızlandırarak son günlerde sağlıklı şehirler için önemli bir sorun haline gelen
çocuk obezitesinin önlenmesine katkı sağla-
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nacağı, çocukların akranlarıyla keyifli aktivitelerle güvenli bir ortamda sosyalleşebilecekleri düşünülmektedir.
Bu bilgiler ışığında; Karşıyaka Çocuk Oyun
Macera Parkı, klasik oyun aletlerinden sıkılan çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç
duyduğu farklılığı, macera parkı ile şehir içerisinde yaşatmak; onlar için gerekli olan hareketlilik alanını yaratıp; rahatça, özgürce, en
güvenli şekilde heyecan yaşayabilmelerine
destek olmak düşüncesiyle oluşturulmuştur.
Bu kapsamda projemizde, Covid19 salgınıyla
birlikte hareket kısıtlaması yaşayan ve bunun
sonucu olarak obezite sorunlarıyla mücadele eden çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini
desteklemek, ruhsal olarak kendilerini daha
iyi hissetmelerine ve son yıllarda salgın nedeniyle yaşadıkları stresi azaltmalarına katkı
sağlamak ve bunu yaparken çocuklarımıza
keyifli zaman geçirebilecekleri, eğlenceli kentsel alanlar oluşturmak amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Projemizde ortak bulunmamaktadır.
PROJE SÜRECİ:
19.yüzyılla başlayan sanayileşme süreci içinde kent merkezlerinde hızla artan yapılaşma,
yoğunlaşma ve nüfus beraberinde sorunlarını da getirmektedir. Bu durumda, kent merkezlerinde yaşam kalitesi düşmekte ve çocuk
gelişimine uygun nitelikli kentsel mekanlar gi
derek azalmaktadır. Bu yüzden çocuk macera parkları kentte yaşayan bütün insanların,
özellikle de çocukların nefes alabilecekleri,
fiziki ve ruhsal olarak gelişebilecekleri, keyifli vakit geçirerek sosyalleşebilecekleri ve
dinlenebilecekleri rekreasyon alanları olarak artan bir önem kazanmaktadır. Macera
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parkları, çocukların özgürce, güvenli ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamasına ve çeşitli
oyun faaliyetleriyle gelişmiş sağlıklı nesillerin
yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca
çocukların gelecekte sağlıklı bir birey olması,
kendine güven hissinin artması ve toplumla
rahatça iletişim kurması açısından da macera parkları büyük değer taşımaktadır.
Projemiz, gelecek yıllarda daha sağlıklı ve
huzurlu bir kent olmak için çocuklara yatırım
yapmak ve çocukluk döneminden itibaren
bireylere gelişimleri konusunda destek olmak isteğiyle geliştirilmiştir. Karşıyaka Çocuk
Oyun Macera Parkı, çocuklarımızın eğlenceli
ve keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlarken
ayrıca aktivitelerle kaslarının güçlenmesine,
hızlı kalori yakımına da destek olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceler doğrultusunda
hazırlanan projemizde hem bedensel hem
ruhsal olarak çocuklarımızın sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratırken onların keyifli ve
güvenli ortamlarda eğlenceli vakit geçirmesi
amaçlanmıştır.
Proje kapsamında ilk olarak Çocuk Oyun Macera Parkı yapımına uygun olacak kent içinde doğal yapısı bozulmamış ve toplu taşıma
ile ulaşımı kolay olan bir kentsel alan belirlenmiştir. Aynı zamanda çocukların gelişime
destek olurken eğlenmelerini ve keyifli vakit
geçirmelerini sağlayacak fiziksel aktivitelerin
neler olabileceği, hangi aletlerin daha uygun olacağı araştırılarak belirlenmiştir. Hiçbir ağaca ve doğal ortama zarar verilmeden
alan peyzajı yapılmıştır. İhale süreçleri sonrasında Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı
kurulmuştur. Covid19 salgını nedeniyle alınan
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tedbirler kapsamında açılışı yapılamamıştır.
Tedbirlerin ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla
birlikte ilerleyen günlerde parkımızın açılışı
yapılacaktır.
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı’nda 65
metrelik 2 adet zipline kulesi, kader atlayışı
kulesi, gençler ve çocuklara yönelik iki farklı tırmanma duvarı ile iki farklı yükseklikte ip
parkuru bulunmaktadır. İp parkurlarında
toplam 9 farklı oyun grubu yer almaktadır.
Küçük yaş grubuna hitap edecek ilk kat ip
parkurunda kum torbaları, tüp geçit, sandık
köprü ve lastik köprü oyunları bulunmaktadır.
Gençlere yönelik ikinci kat ip parkurunda geometrik şekil, hamak köprü, ayak izi adımlama,
sallanan lastik ve komando köprüsü yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar ve çevre sakinleri
için park içerisinde çay ocağı ve tuvaletler de
bulunmaktadır.
Her fiziksel aktivite alanında yönlendirmelerin, alan ve güvenlik kurallarının yer aldığı
tabelalar bulunmaktadır. Ayrıca alan içinde
aktiviteler konusunda deneyimli personelimiz, çocuklara aktivite boyunca gerekli yönlendirmeleri ve desteği sağlamak konusunda
yardımcı olacaklardır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Son yıllarda çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi
giderek azalmaktadır. Covid19 salgını ile birlikte çocukların fiziksel aktivite düzeyi daha da
azalmıştır. Fiziksel aktivitenin azalması, başta
obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığın
erken yaşlarda görülmesine neden olmaktadır. Yaşam boyu fiziksel aktiviteye yeterli ka-
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tılım ve normal kilonun korunması, obezite,
kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon,
Tip II diyabet, akciğer ve kolon kanseri gibi
birçok kronik hastalıktan korunmada oldukça
etkilidir. Aynı zamanda kendine güvenin, benlik saygısının ve akademik başarının artması
ve depresyon belirtilerin azalması gibi önemli
psikososyal yararları vardır.
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı, kentsel
planlamada çocukların keyifli ve özgürce hareket edeceği alanlar oluştururken kent sağlığına ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bireylerden oluşmasına katkı sunmak amacıyla
hazırlanmıştır. Bu kapsamda Karşıyaka Çocuk
Oyun Macera Parkı’nda 2 adet zipline kulesi,
farklı yaş gruplarına göre hazırlanmış 2 katlı
ip parkuru, çocuk ve erişkin için ayrı tırmanma
duvarları, kader atlayışı alanı bulunmaktadır.
Ayrıca aileler için bekleme yerlerimiz, kafemiz
ve tuvaletlerimiz de bulunmaktadır. Projemizin yapım aşaması tamamlanmış olup,
Covid19 salgını nedeniyle açılışı önümüzdeki
günlerde yapılarak çocuklarımızın kullanımına sunulacaktır.
Sağlık ve esenlik göz önüne alınarak yapılan
kentsel planlaması ile Karşıyaka Çocuk Oyun
Macera Parkımız, kullanımına daha başlanılmamış olmasına rağmen projemizin fiziksel
ve ruhsal anlamda sağlıklı bireyler yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca Covid19 salgının çocuklar üze-
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rindeki etkileri önceden kestirilerek planlanan
projemizde kurumumuz yerel liderlik yaparak;
değişim ve şokların öngörülmesine ve buna
uygun kentsel planlamalar yapılmasına öncülük etmiştir.
Projemiz çocukların refahına, çocukluk çağı
obezite sorunlarıyla mücadeleye, fiziksel ve
ruhsal olarak sağlığın gelişime katkı sağlarken; aktif hareketi teşvik eden, sağlığı ve refahı
iyileştiren kentsel mekanlar tasarlanmasına
da hizmet etmektedir. Farklı şehir ortamlarında insanların yaşadığı, oynadığı, sevdiği
yerlerde aktif ve sağlıklı yaşamı destekleyen,
sürdürülebilir bir çevre oluşturulmuştur.
Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan çocukluk
sürecinde; fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve
ruhsal gelişim tüm çocuklar için hayati öneme
sahiptir. Çocukluk sürecinde yaşanan stresin sağlık ve huzur konularında yaşam boyu
olumsuz sonuçlar yarattığı görülmektedir. Bu
nedenle sağlıklı şehirlerin gelecek nesillerde
daha sağlıklı ve huzurlu olabilmesi için olumlu
erken çocukluk deneyimleri ve gelişimi sağlayan stratejik ve bütünleşik planlara yatırım
yapması önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı sadece
kentsel bir tasarım ve mekan olmaktan ötede
çocukların sağlıklı gelişimine olumlu katkı sunan ve gelecek nesillerde kentimizi daha sağlıklı bir kent yapmamıza etki eden bir projedir.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehir tanımlamaları kapsamında
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı projesi
sağlık bilincini geliştirmeyi ve sağlıklı nesiller
yaratmayı hedefleyerek; çocukların fiziksel ve
ruhsal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.
Keyifli vakit geçirirken sağlığa da olumlu etkiler yaratmak planıyla hazırlanan Karşıyaka
Çocuk Oyun Macera Parkı projesi, belirli sağlık düzeyine ulaşmış bir kent yaratma vizyo-
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nuna sahiptir.
Sağlıklı Şehir Projesi; kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel
refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca sağlıklı kentin çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen kent
olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte Sağlıklı Şehir Projesi; Yüksek sağlık düzeyi, Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı,
aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesi
çekici bulması ve doğal çevresini koruması,
sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı, birleştirici
niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin
önemine de vurgu yapmaktadır.
Sağlıklı Kentler Projesi’nin “Yerel düzeyde
sağlıklı toplum politikasını geliştirmek, sağlığı
destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak, sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek.” amaçlarına doğrudan etki eden projemiz, bu amaçların gerçekleşmesine büyük
katkı sağlayacak niteliktedir.
Sağlıklı Şehir prensiplerine uygun olarak hazırlanmış olan projemiz, hakkaniyetle inşa
edilmiş, sürdürülebilir ve halkın etkin katılımını destekleyen özelliklerdedir. Ayrıca projenin
yapımı sürecinde sektörlerarası işbirliği sağlanmıştır.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının stratejik
hedeflerinden;
“Sağlığı belediyelerin sosyal ve politik gündeminin en üstüne çıkarmak için gerçekleştirilen
çalışmaları desteklemek.” “Sağlık ve sürdü-
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rülebilir kalkınmaya yönelik olan ve sağlığın,
sağlık alanında eşitliğin ve Avrupa Herkes için
Sağlık ve Sağlık 2020 prensiplerinin uygulanmasına yönelik yerel politika ve uygulamaları desteklemek.” hedeflerine hizmet edecek
özelliklere sahip olan projemiz DSÖ stratejik önceliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Ayrıca projemiz, DSÖ tarafından belirlenen
sağlıklı şehirlerin karşı karşıya kaldığı önemli
sağlık risklerinden biri olan “Çocuk Obezitesi”
ile mücadeleye destek olacak bir şehir planlamasını kapsamaktadır.
VII. Faz genel hedeflerinden “Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak, DSÖ’nün stratejik önceliklerinin
uygulanmasını desteklemek.” hedeflerine ve
bu hedeflere ait stratejik yaklaşımlara ulaşma konusunda projemizin olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir. Ayrıca VII. Faz ana
temalarından “Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak, sağlığı ve refahı arttıran
kentsel mekanlar tasarlamak, sağlık ve refah
için daha fazla katılım ve ortaklıklar, daha iyi
toplumsal refah ve ortak ürün ve hizmetlere
erişim” projemizin büyük katkı sunacağı temalardır.
Projemiz, özellikle VII. Faz ana temalarından 1. Temaya ilişkin öncelikli konularda yer
alan “Pozitif erken çocukluk deneyimleri dahil
sağlıklı erken yaşlar” konusuna ilişkin bir çok
çalışmayı kapsamakta ve bu önceliğin yerel
düzeyde sağlanmasına destek olmaktadır.
Ayrıca projemizin yaratacağı çarpan etkisiyle
farklı yerel yönetimlere de örnek oluşturacağı

www.skb.gov.tr

EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

düşünülmektedir.
Karşıyaka Çocuk Oyun Macera Parkı, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde
belirlenen “Sağlıklı bireyler,
eşitsizliklerin azaltılması, barış, adalet ve güçlü kurumlar,
sürdürülebilir şehir ve yaşam
alanları” başlıklı hedeflere de
odaklanmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ:
Stratejik planlama, kurumun
hâlihazırda bulunduğu yerin
tespitinin yapılmasıyla vizyonu doğrultusunda ulaşmayı hedeflediği yer arasındaki
güzergâhı tarif etmektedir.
Kurumun hedeflediği noktaya ulaşması için yerine getirmesi gereken stratejileri,
bu planda belirlemesi gerekmektedir.
Belediyemize ait 2020-2024
Stratejik Planımızda, 5 amaç
ve bu amaçlara yönelik toplam 17 hedef bulunmaktadır.
Ayrıca stratejik planımızda
belediyemize ait misyon, vizyon ve temel değerler de bulunmaktadır.
Stratejik planımızın 2. Amacı “Yaşam kalitesini arttıran,
sürdürülebilir ve sağlıklı bir
çevre anlayışıyla hizmet üretmek.” şeklindedir. Bu amaca
yönelik 5 hedeften ilk dördü
şu şekildedir:
“2.1 Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen
yeşil alan miktarının arttırılması
2.2
Toplumda doğa ve
çevre bilincinin arttırılmasıyla
çevrenin korunması, sıfır atık
yönetim sisteminin geliştirilmesi
2.3
Sürdürülebilir bir kent
yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların
yapılması
2.4
Çevre sağlığını koruyarak daha temiz bir kent

yaratılması amacıyla hizmet
kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi.”
Stratejik planımızın 4. Amacı
“Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı
ve güvenli bir toplumsal yapı
oluşturacak hizmetler üretmek.” Bu amaca yönelik 3
hedef bulunmaktadır. Projemiz 4. Amacın 3. Hedefi olan
“Toplum sağlığı, refahı ve huzurunu sağlamaya yönelik
çalışmalar yapılması.” Hedefine etki edecek niteliktedir.
Stratejik planımızın 5. Amacı
“Kentin kültür, sanat ve spor
yaşamını
zenginleştirerek
halkın yaşam kalitesini arttırmak.” şeklindedir. Projemiz 5.
Amacın 2. Hedefi olan “Her
yaştan Karşıyakalıyı spora
teşvik edecek imkanlar sunulmasına yönelik çalışmaların
yapılması” hedefini gerçekleştirmeye yöneliktir.
Karşıyaka Kent Sağlık Profili, çocuğu olan kadınların
kentin fiziki planlamasından
kaynaklı sosyal yaşantıdan
kopmalarının
önlenmesine
yönelik düzenlemeler yapılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Karşıyaka Çocuk Oyun
Macera Parkı, kentin içinde
çocukların ve ailelerinin eğlenerek sosyalleşebileceği sağlıklı bir ortam sunmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Proje kapsamında oluşturulan macera parkı 1.570.000
TL maliyetle yapılmıştır. Projemize ait maliyetler belediyemizin kendi bütçesinden
finanse edilmiştir.
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Covid19 salgınıyla
birlikte hareket
kısıtlaması yaşayan
ve bunun sonucu
olarak obezite
sorunlarıyla
mücadele eden
çocuklarımızın fiziksel
gelişimlerini
desteklemek,
ruhsal olarak
kendilerini daha iyi
hissetmelerine ve son
yıllarda salgın
nedeniyle yaşadıkları
stresi
azaltmalarına katkı
sağlamak ve bunu
yaparken
çocuklarımıza keyifli
zaman
geçirebilecekleri,
eğlenceli kentsel
alanlar oluşturmak
amaçlanmaktadır.
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MURATPAŞA BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Sevgi Değirmeni
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PROJENİN AMACI:
Bir kentte yaşayan bireylerin sağlık durumlarının belirlenmesinde, biyolojik faktörlerin
yanı sıra, yaşadıkları mekânın fiziksel, sosyal, kültürel koşulları da önemli ölçüde etkili
olmaktadır. Sağlıklı kent olabilmenin önceliklerinde, kentsel koşullarda çevre sorunlarının çözümüne örnek olan yaklaşımlar önem
kazanmaktadır. Bu sebeple, kentte sosyal ve
fiziksel çevrelerin oluşturulması ve bunların
geliştirilmesinde; yeşil, temiz, çocuk ve yaşlı
dostu ortamlar, ekolojik yaklaşımlar, geçmişe
ve kentin kültürel mirasına sahip çıkan, kent
belleğini canlı tutan çalışmalar, sürdürülebilir
sağlıklı ortamlar yaratmada öne çıkmaktadır.
Antalya, çok uzak olmayan geçmişte, turunç
bahçelerinin içinde, narenciye kokusunun etrafı sardığı, yeşili ile öne çıkan bir kentti. Mahalle içlerinden geçen arıkları, denize dökülen
şelaleleriyle içinden su geçen, suyun gücünü
değirmenlerle birleştirip üretime ve ekonomiye katkı koyan bir yerleşimdi. Hızlı kentleşme
ile birlikte süreç içerisinde; suyla gelen kültürünü, bir dönemin ekonomisi üzerine damga
vurmuş, suyla dönenen ahşap değirmenlerin
belleğini büyük oranda kaybetmiştir. Turunç
ve narenciye bahçelerini yapılaşmaya terk
etmiştir.
Sevgi Değirmeni Projesi, bu noktadan yola
çıkarak kamuya açık kentsel alanları, sağlıklı çevreye dönüştürmek üzere planlanmış ve
yaşama geçirilmiştir.
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Sevgi Değirmeni Projesi ile;
- Antalya’nın sahip olduğu su kültürünü yeniden ön plana çıkarmak, anı değerini yaşatmak, kent belliğinde hatırlanmasını sağlamak,
- Elektrik maliyetlerini düşürmek ve kişi başı
karbon ayak izini azaltmak amacıyla güneş
enerjisi sistemiyle çalışan değirmenleri yeşil
alanlarla birleştirmek,
- Modern yaşanabilir çevrelerde ekolojik yaklaşımlarla üretime ve ekonomiye katkı koyabilmek,
- Yeşil bahçeli turunç kokan Antalya’yı yaşatmak, parklara dikilen turunçları da kadın
kooperatifleriyle işbirliği yaparak, çeşitli ürün
haline getirmek ve katma değer yaratmak
amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Muratpaşa Belediyesi’nin özkaynakları ile
geliştirilmiş bir projedir. Turunç meyvelerinin
katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesinde kadın kooperatifleriyle işbirliği yapılmıştır.
PROJE SÜRECİ:
Sağlıklı kentsel çevreler planlanırken, sürdürülebilir pratiklerle yaygınlaşması gerekmektedir. Planlama ve uygulamaların toplum tarafından benimsenmesi, toplumsal katılımın
sağlanmasına bağlıdır. Bu amaçla kentsel
alanlarda sürdürülebilir pratiklerin yaygınlaşabilmesinde kent sakinleri ve sivil toplum
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kuruluşlarını da eyleme dahil etmek gerekmektedir.
Muratpaşa Belediyesi, kamuya açık alanlarında sağlıklı kentleşmeye öncü ve örnek
olmak için tüm bu bileşenleri ortak noktada
toplayarak kent belliğinde yer etmiş değirmeleri, elektrik maliyetlerini düşürmek ve kişi
başı karbon ayak izini azaltmak amacıyla güneş enerjisi sistemiyle entegre ederek parklarda kullanmaya başlamıştır.
Proje kapsamında;
• Şehir şebeke elektrik sisteminden tamamen
bağımsız olan parklarda, güneşlenmenin en
fazla olduğu noktaya güneş enerji panelleri
yerleştirilmiştir.
• Güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren sistem, parkın süs havuzundaki değirmenin dönmesini sağlamaktadır.
• Gün boyu dönen değirmen de pilleri şarj etmekte ve güneşin batmasıyla birlikte parkın
lambaları yanmaktadır.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş
enerjisi sistemi üzerine kurulu hidroelektrik
enerji sistemin de küçük bir örneğinin yer aldığı örnek parklarda, cep telefonu, tablet gibi
mobil cihazların şarj edilmesini sağlayan USB
bağlantı noktaları da bulunmaktadır.
• Antalya’nın belleklerde yer etmiş turunç-narenciye bahçelerine öykünerek parklarda peyzaj düzenlemesinde turunç ağaçları
kullanılmıştır.

• Fideleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce
üretilmiştir.
• Antalya’nın endemik türü olan turunç ağaçlarının meyveleri toplanıp katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmüştür.
• Bu aşamada kadın kooperatifleriyle işbirliği
yapılmıştır. Turunç kolonyasından, sabununa,
reçelinden sirkesine kadar birçok çeşit ürün
elde edilmiştir. Böylelikle kadın işgücüne de
katkıda bulunulmuştur.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ :
Sevgi Değirmenli Projesi ile;
- Muratpaşa İlçesi’nde 10 parkta Sevgi Değirmenleri dönmeye başlamıştır. Sadece yatırım maliyeti ile parkların enerji gereksinimi
güneşten karşılanmaktadır.
- Kentsel alanlardaki, kamusal boşluklar donatılırken kamu yararı gözetilmiştir.
- Azalan kaynakların yerine koyulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, bu
kaynaklarla üretim sağlanması ve kamuya
açık mekanlarda kullandırılarak halkın özendirilmesi sağlanmıştır.
- Sürdürülebilir kentsel çevreler için çevre bilincine sahip kitlelerin oluşturulmasına yardımcı ve öncü olunmuştur.
- Kent belliğinde yer etmiş, bir döneme damgasını vurmuş, kentin ekonomisinde önemli
yer etmiş suyla dönen değirmelerin kentteki
anı değerinin, kent sakinlerinde yer etmesine,
yeni nesilce de tanınmasına olanak sağlanmıştır.
- Yeşilin, suyun, yenilenebilir kaynakların kullanıldığı, geçmiş mirasın dahil edildiği çevrelerde, beden sağlığı haricinde ruh sağlığının
da olumlu yönde etkilenmesi sağlanmıştır.
- Geçmişe, şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasına bağlılığı desteklenmiştir,
- İnovatif katkılarla geleneksel üretimlerin
günümüzde az enerji ve doğru kaynak kullanımı ile sürdürülebilir şekilde yaşatılabileceği
bilinci oluşturulmuştur,
- Sağlıklı çevrenin yeşil ve doğayı tüketerek
değil, dönüştürerek sürdürülebilir olduğu örneklenmiştir,
- Parkların peyzajlarında kullanılan turunç
ağaçlarının meyvelerinin katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesinde kadın gücünün
kullanılması sağlanmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sevgi Değirmeni Projesi; sağlıklı bir kentin nitelikleri ve kriterlerinden,
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1- Yüksek kalitede, temiz, güvenli bir fiziksel çevre,
2- İstikrarlı ve uzun vadede
bu istikrarın sürdürülebildiği
bir ekosistem,
3- Güçlü, birbirini destekleyen bir toplum,
4- İlişki ve iletişim olanağıyla
değişik kaynak ve deneyimlerin oluşturulması,
5- Çeşitli, hayati ve yenilikçi
bir kent ekonomisi,
6- Geçmişe, şehir sakinlerinin
kültürel ve biyolojik mirasına
ve diğer grup ve bireyler ile
bağlılığın desteklenmesi, kriterlerine uygun olarak planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK
PLANDAKİ
YERİ :
Sevgi Değirmeni Projesi, Muratpaşa Belediyesi 20202024 Stratejik Planında belirlenen;
Amaç 3: Canlıların önleyici ve
koruyucu sağlık hizmetleriyle yaşam kalitesini artırmak,
ekolojik ve temiz bir kent oluşturarak, teknolojik çözümlerle
sürdürülebilirliğini sağlamak.
Amaç 4: Doğa, tarih, kültür
ile uyumlu, değerli, ekonomik
yaşamı destekleyen; planlı,
imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve
hazzı veren, sürdürülebilir bir

kent yapısı ve dokusu oluşturmak.
Hedef H4.5: Komşularımızla birlikte yaşam alanı olan
parklarımızın tematik ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak mutlu, sağlıklı olabilmeleri
için yeşil alan miktarı ile plaj
ve spor tesislerinin arttırılması.
Hedef H4.8 : Kent estetiğine
ve kimliğine uygun işlevsel,
insan odaklı projeler yapmak.
Amaç 5: Muratpaşa’yı yenilikçi bir anlayış ile yıl boyunca aktif turizmin yaşandığı,
doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, geleneksel ve
modern olguların sentezlendiği, kültür ve sanat kenti yaparak ulusal ve uluslararası
platformlarda tanıtımı sağlamak, amaç ve hedeflerine
uygun olarak planlanmış ve
başlatılmıştır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNANSMANI :
Sevgi Değirmeni Projesi finansmanı belediye öz kaynakları ile sağlanmıştır. Kullanılan güneş panellerinin
ömrü 20 yıldan fazla olup
şimdiki koşullarda ortalama
bir parkın amortisman süresi
3 yıldır. 3 yıl sonra park enerji verimliliğinden dolayı kara
geçmektedir. Güneş paneli

www.skb.gov.tr

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER

sistemlerine oluşan talebin
artması yatırım maliyetlerini
de günden güne düşürmektedir.
- 200 WP Güneş Panelleri
- 12 V 200 Ah Jel Aküler
- Solar Kablo
- USB Bağlantıları
- Elektrik Üretim Tesisatı
- Su Tesisatı gibi kalemlerden
oluşan Sevgi Değirmeni’nin,
Birim Maliyeti 40.000 TL.’dir.
TOPLAM PROJE MALİYETİ :
400.000TL.’dir.

Sevgi Değirmeni
Projesi, bu noktadan
yola çıkarak kamuya
açık kentsel
alanları, sağlıklı
çevreye dönüştürmek
üzere planlanmış ve
yaşama geçirilmiştir.
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Sağlıklı Şehirler
En iyi Uygulama
Yarışması 2021

NİLÜFER BELEDİYESİ
BENİM KENTİM, BENİM GELECEĞİM
ŞEHİR PLANLAMASI

| PROJE BİLGİSİ: “Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi kapsamında Nilüfer ilçesindeki tüm
paydaşların aktif katılımını sağlayarak yereldeki kamusal ihtiyaçların karşılanması adına yenilikçi
yöntemlerle kaynakların etkili, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yönetildiği sürdürülebilir mekanizma
oluşturulmuştur.
| Projenin Sağlıklı Kent Açısından Önemi: Proje kapsamında
Nilüfer ekosistemindeki tüm paydaşlarla birlikte Nilüfer Belediyesinin vizyon,
misyon ve değerlerine karar verilerek 2020-2024 yıllarını kapsayan yeni nesil
stratejik plan oluşturulmuştur. Uygulanan katılımcı çalışmalarla Nilüferin
64 mahallesini kapsayacak şekilde yenilikçi ve sürdürebilir bir stratejik plan
hazırlanmıştır.2020-2024 yılı Stratejik Planında; Ekonomik Gelişim, Ekolojik
Denge, Toplumsal Gelişim, Kentsel ve Kırsal Gelişim, Kurumsal Gelişim ana
amaçları altında uzlaşma ve diyalog ile kente yön verecek 27 strateji ve 89
performans göstergesi belirlenmiştir. Bu stratejileri hayata geçirmek için de
Nilüfer’deki yatırımlara paydaşların direkt olarak etkide bulunduğu 149 adet proje
belirlenmiştir. Bunun yanında gençlerin Stratejik Planın hazırlanma ve son halini
verme aşamalarının hepsinde katılımcı olarak yer alması sonucunda “Yeni Nesil
Belediye” kavramı Nilüfer Belediyesinin stratejik planına girmiştir.

| Bölgeye Verilen Yeni İşlev ve Şehir Halkı için Önemi:
Nilüfer şehri 2020 -2024 Stratejik Planı oluşturulma sürecinde “Benim Kentim
Benim Geleceğim” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini temsil edecek katılımcı
bir yöntem uygulanmıştır. Belediye iç paydaşlarının yanı sıra; vatandaşlar,
gençler, çocuklar, kadınlar, mahalle komiteleri, muhtarlar, kamu kurumları,
üniversite, dernekler, akademik odaların temsilcileri gibi dış paydaşların da
kentin geleceğine katılımını sağlamak amacıyla çeşitli çalıştay ve etkinlikler
düzenlenmiştir. Bu kapsamda Mahalle Komiteleri, Bursa Akademik Odalar Birliği,
Dernekler Yerleşkeleri, Nilüfer Kent Konseyi gibi Nilüfer ekosistemindeki paydaşları
temsil eden platformlar, stratejik planlama sürecinde etkin bir şekilde yer
almışlardır. Stratejik Plan oluşturulduktan sonra ise hesap verilebilirlik ve izleme –
değerlendirme mekanizmaları oluşturulmuştur. Nilüfer’de yaşayan vatandaşların,
dezavantajlı grupların ve diğer paydaşların stratejik planlama sürecine doğrudan
katılımı bu grupların kente olan aidiyetini artırarak aktif vatandaşlık kavramını
benimsemelerini katkı sağlamıştır.

| Projenin Sağlıklı Kent Stratejisindeki Yeri:
Nilüfer’in 2020-2024 Stratejik Planı’nın tasarlanması sürecinde tüm
paydaşların katkılarının alınması, belediyesinin vizyon, misyon ve
değerlerine bu katkılarla birlikte karar verilmesi yapılacak beş yıllık
faaliyetlerin daha geniş açıdan belirlenebilmesine, çeşitlenmesine ve
ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yapılan tüm bu
katılımcı çalışmalar Nilüfer’in çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal
ihtiyaçlarını giderebilecek faaliyetlerin belirlenerek uygulanmasıyla projeyi
sürdürülebilir kılmaktadır. Nilüfer’de yaşayan vatandaşların, dezavantajlı
grupların ve diğer paydaşların stratejik planlama sürecine doğrudan katılımı
bu grupların kente olan aidiyetini artırarak aktif vatandaşlık kavramını
benimsemelerini sağlamıştır.

Proje Ortakları: Nilüfer Mahalle Komiteleri, Bursa Akademik Odalar Birliği, Dernekler Yerleşkesi
Platformları, Nilüfer Kent Konseyi
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Benim Kentim, Benim Geleceğim!
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PROJENİN AMACI:
“Benim Kentim, Benim Geleceğim!” projesi
kapsamında;
- Nilüfer ilçesindeki tüm paydaşların aktif katılımını sağlayarak yereldeki kamusal ihtiyaçların karşılanması adına yenilikçi yöntemlerle
kaynakların etkili, şeffaf ve hesap verilebilir
bir şekilde yönetildiği sürdürülebilir mekanizma oluşturulması,
- Yerelde vatandaşın aktif katılımı sağlanarak, kamusal kaynakların etkinliğini arttırmak
ve farklı toplum kesimlerinin beklentilerinin
uzlaşma ve diyalog zemininde tartışılması,
- Kent genelinde yapılan katılımcılık çalışmalarıyla sunulan hizmetlerin doğru planlanması ve önceliklendirilmesini sağlamak,
- Vatandaşların aktif katılımıyla Nilüfer Belediyesinin karar alma mekanizmalarına dahil
olarak şehrin önceliklerini belirleyerek vizyon,
misyon, değer, strateji ve projelerinin tasarlandığı yeni nesil stratejik plan oluşturmak,
- Nilüfer ekosisteminde demokrasi kültürünü
geliştirerek sürdürülebilir, katılımcı ve sağlıklı
bir şehir oluşturmak,
- Gençlerin belediyelerin stratejik planlarına
katılımını sağlayacak ulusal bir yöntem oluşturulması ve bu yöntemin bir rehber haline
getirilerek yaygınlaştırılması,
- Dünya genelinde her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın yok edilmesi, tüm insanların barış
ve refah içinde yaşamalarının sağlanması ve
kalkınmanın daha sürdürülebilir hale gelmesi için belirlenmiş olan 17 Sürdürebilir Küresel
Amacın Nilüfer Belediyesi Stratejik Planında
öncelik verilmesi gereken alanlar belirlenmesi,
- Vatandaşlar ve yerel paydaşlar arasında
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demokrasi kültürünün gelişiminin sağlanması ve yerel karar alıcıların katılımcılığa yönelik
farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.
PROJE ORTAKLARI:
Nilüfer şehri 2020 -2024 Stratejik Planı
oluşturulma sürecinde “Benim Kentim Benim Geleceğim” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini temsil edecek katılımcı bir yöntem
uygulanmıştır. Belediye iç paydaşlarının yanı
sıra; vatandaşlar, gençler, çocuklar, kadınlar,
mahalle komiteleri, muhtarlar, kamu kurumları, üniversite, dernekler, akademik odaların
temsilcileri gibi dış paydaşların da kentin geleceğine katılımını sağlamak amacıyla çeşitli
çalıştay ve etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda Mahalle Komiteleri, Bursa Akademik
Odalar Birliği, Dernekler Yerleşkesi Platformları, Nilüfer Kent Konseyi gibi Nilüfer ekosistemindeki paydaşları temsil eden platformlar,
stratejik planlama sürecinin uygulayıcı ortakları olarak yer almışlardır.
PROJE SÜRECİ:
Nilüfer Belediyesi, 2002 yılında Türkiye’de
stratejik planını yaparak uygulamaya başlayan ilk yerel yönetimdir. Nilüfer Belediyesi’nin 2002 yılında başlattığı bu uygulama,
Türkiye’de 2006 yılından itibaren, nüfusu
50.000’in üzerinde olan belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilerek yaygınlaştırılmıştır. Nilüfer Belediyesi stratejik plan
çalışmasını her şeyden önce yurttaşların yönetim süreçlerine katılmasını sağlayacak bir
süreç ile tasarlamayı amaçlamaktadır. Daha
önceki dönemlerden elde ettiği deneyimler

www.skb.gov.tr

391

2021

SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

ile 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarını
daha da iyileştirerek “birlikte yönetim” anlayışı gereği tüm paydaşlarıyla katılımcı bir çalışma yürütmüştür. Nilüfer şehri 2020 -2024
Stratejik Planı oluşturulma sürecinde “Benim
Kentim Benim Geleceğim” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini temsil edecek katılımcı
bir yöntem uygulanmıştır. Bu kapsamda, Belediye iç paydaşlarının yanı sıra; stratejik plan
atölyeleri, paydaş beklenti anketleri, “Benim
Mahallem, Benim Geleceğim” temalı mahalle
çalıştayları, çocuk atölyeleri, katılım panosu,
STK, Meslek Odaları ve Meclis üyeleri ile fikir
paylaşım toplantıları gibi uygulamalarla toplumun tüm kesiminden fikir ve öneriler toplanmıştır. Aynı zamanda fikirlerin toplanması ve
toplanan fikirlerin değerlendirilmesi aşamasında çevrimiçi ve dijital araçlar kullanılmıştır.
Proje sürecinin tüm koordinasyonu Nilüfer
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü altında Stratejik Yönetim ve Planlama Bürosu
tarafından sağlanmıştır. Müdürlük; hazırlık
programını oluşturmak, stratejik planlama
sürecinin bu programa uygun bir şekilde yürütmek, gerekli faaliyetleri koordine etmek ve
Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlamak amacıyla Stratejik Planlama Ekibini oluşturmuştur. Ekipte her
27 Müdürlüğü temsilen en az 1 kişi yer almıştır. Bunun yanında Stratejik Plana farklı bakış
açıları kazandırabilmek için Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi, Eşitlik Birimi, Engelli
Hizmet Birimi, Bağımlılıkla Mücadele Birimi,
Kadın ve Çocuk Birimi temsilcileri, Bölge Sorumluları ve Nilüferli gençleri temsilen Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri de
ekibin doğal üyeleri olarak yer almıştır.
Stratejik plan meclise sunulmadan evvel halkın görüşlerine sunulmuş, teknik olarak hazırlanan planın anlaşılabilmesi için detaylıca
açıklanmış, nasıl izleneceği anlatılmıştır. Stratejik Plan oluşturulduktan sonra ise doğrudan
vatandaşın katılım gösterdiği hesap verilebi-
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lirlik ve izleme – değerlendirme mekanizmaları oluşturulmuştur. 2020-2024 yılı Stratejik
Planlama sürecinde de etkin bir şekilde yer
alan 42 merkez ve 22 kırsal Mahalle Komitesi
ayda en az bir kez yaptığı toplantıların kararlarını Nilüfer Kent Konseyi röportörlüğünde
ilgili kurum ve kuruluşlara iletmektedir. Alınan kararlar hakkında Belediye’nin ilgili müdürlüğü ve Belediye Meclis Komisyonu üyeleri mahalle komitelerine bilgi vermektedirler.
Bunun yanında her aybaşında düzenlenen
Nilüfer Belediye Meclisi halkın katılımına açılarak şehir için alınan kararlar şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşımı yapılmaktadır.
“Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları”,
“Meclis İhtisas Komisyonları” , “QPR veri sistemi” gibi rutin belediyecilik izleme araçlarıyla
5 stratejik amaç, 27 hedef ve 89 Performans
göstergesinin izlemesi etkin bir şekilde izlenmektedir.
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. Nilüfer’de yaşayan vatandaşların, dezavantajlı
grupların ve diğer paydaşların stratejik planlama sürecine doğrudan katılımı bu grupların
kente olan aidiyetini artırarak aktif vatandaşlık kavramını benimsemelerini sağlamıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi sürecinin sonucunda Nilüfer ekosistemindeki
tüm paydaşlarla birlikte Nilüfer Belediyesi’nin
vizyon, misyon ve değerlerine karar verilerek 2020-2024 yıllarını kapsayan yeni nesil
stratejik plan oluşturulmuştur. Uygulanan
katılımcı çalışmalarla Nilüferin 64 mahallesini kapsayacak şekilde yenilikçi ve sürdürebilir
bir stratejik plan hazırlanmıştır. Bu kapsamda
2020-2024 yılı Stratejik Planında; “Ekonomik
Gelişim”, “Ekolojik Denge”, “Toplumsal Gelişim”,
“Kentsel ve Kırsal Gelişim”, “Kurumsal Gelişim”
ana amaçları altında uzlaşma ve diyalog ile
kente yön verecek 27 strateji ve 89 performans göstergesi belirlenmiştir. Bu stratejileri
hayata geçirmek için de Nilüfer’deki yatırımlara paydaşların direkt olarak etkide bulunduğu 149 adet proje belirlenmiştir.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi hayata geçirilmesi aşamasında 1 yıllık periyotta
aşağıdaki faaliyet ve yaklaşımlar uygulanmıştır:
- “Benim Kentim Benim Geleceğim” kampanyası oluşturularak katılımcı yeni nesil stratejik
planlama için 15 adımdan oluşan bir yol hari-
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tası oluşturuldu.
- Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda“Stratejik
Planlama Ekibi” oluşturuldu.
Stratejik Planlama Ekibinde, Nilüfer Belediyesinin her
müdürlüğü temsilen 1 kişi yer
aldı. Bunun yanında Nilüfer
Belediyesi İnovasyon Merkezi, Eşitlik Birimi, Engelli Hizmet Birimi, Bağımlılıkla Mücadele Birimi, Kadın ve Çocuk
Birimi temsilcileri, Bölge Sorumluları* ve Nilüferli gençleri
temsilen Nilüfer Kent Konseyi
Gençlik Meclisi gönüllüleri de
ekibin doğal üyeleri olarak
yer aldı. Üst yönetim, meclis
üyeleri ve stratejik planlama
ekibine “Yeni Nesil Stratejik
Planlama” eğitimleri verilerek
kapasiteleri artırıldı.
- Paydaşların sürece aktif katılımı için uygun yöntemlerin
tasarlanması amacıyla tüm
birimlerden alınan veriler
doğrultusunda Paydaş Analizi yapıldı. Stratejik planlama
verilerini toplamak için oluşturulan dijital portala paydaş
analizi için kurumdaki tüm
birimler tarafından toplamda 815 giriş yapılmış ve 332
adet paydaş tespit edildi.
- Stratejik Planlama Ekibinde
yer alan temsilciler, tüm analiz çalışmalarında (PESTEL,
SWOT, kentsel veri analizleri,
mekânsal analizler, üst politika ve mevzuat analizleri)
ve Stratejik Planlama Çalıştaylarına katılım göstererek birimlerinin bakış açısını
tüm çalışmalara yansıttı. Bu
kapsamda 45 adet üst politika belgesi incelenmiş, analiz edilmiş ve kurumu etkileyebilecek noktalar ve olası
iyileştirme ihtiyaçları tespit
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda 197 adet Belediyelere
verilen görev tespit edilmiş
ve 82 adet iyileştirme önerisi
verilmiştir.
- Katılımcı stratejik planlama
sürecinde, stratejik plan atölyeleri, paydaş beklenti anketleri, “Benim Mahallem, Benim
Geleceğim” temalı mahalle
çalıştayları, çocuk atölyele-

ri, katılım panosu, STK, Meslek Odaları ve Meclis üyeleri
ile fikir paylaşım toplantıları
gibi uygulamalarla toplumun
tüm kesiminin fikir ve önerileri toplandı. Bunun yanında
hem fikirleri toplamak hem
de toplanan fikirlerin değerlendirilmesi aşamasında
çevrimiçi ve dijital araçlar
kullanıldı.
- Nilüfer ilçesinde bulunan
42 merkez ve 22 kırsal mahalledeki yerel paydaşlarla
(Vatandaş, STK, mahalle komiteleri vb.) katılımcı stratejik
planlama çalıştayları ve çocuk atölyeleri düzenlendi. 64
mahalleyi içeren 10 bölgede
düzenlenen geniş katılımlı
çalıştayların çıktıları tematik
olarak sınıflandırılarak katılımcı stratejik planlama sürecinde girdi olarak yer aldı.
Genç ve gençlik çalışanlarıyla aktif vatandaşlık
ve karar alma mekanizmalarına etkin bir şekilde dâhil olması konularında yerel,
ulusal ve uluslararası ölçekte
yaygın eğitim metotlarıyla 3
çalıştay düzenlendi. Çalıştaylara Türkiye ve 6 ülkeden 87
genç ve gençlik çalışanı katılım gösterdi. Gençlerin yerel
yönetimlerin stratejik planlarına katılımını sağlayacak bir
rehber oluşturuldu.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini
benimsemesi çekici bulması
ve doğal çevresini koruması,
sürdürülebilirliğin ve pozitif
gelişmenin sağlanabilmesi,
katılımcı, paylaşmacı, birleştirici niteliklerin desteklenmesi
için kent estetiğinin öneminin
vurgulanması sağlıklı bir şehir
olmanın önemli özelliklerindendir. Sağlıklı Şehir Projesi
çerçevesinde “Sürdürülebilir Kalkınma” yı sağlamak ve
“Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” amacıyla çalışmalar
yapılarak kentsel ve çevresel
sorunlara çözüm üretilirken
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kent sağlığı ve refahı artmaktadır. Bu kapsamda Bursa
Şehir Sağlık Profili verileri göz
önünde bulundurularak Nilüfer Belediyesi tarafından
projeler oluşturulmaktadır.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim!” projesi ile yerelde
vatandaşların aktif katılımı
sağlanarak Nilüfer ekosisteminde demokrasi kültürünün geliştiği sürdürülebilir,
katılımcı ve sağlıklı bir şehir
oluşturmak hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Sağlıklı Şehir Prensipleri olan “Halkın
Katılımı” ve proje çıktılarıyla oluşturulan stratejik plan
çerçevesinde “Sürdürülebilirlik” prensibi sağlanmaktadır.
Proje ile birlikte 2020-2024
Stratejik Planı oluşturulması
sürecinde tüm paydaşların
katkılarının alınması, Nilüfer
Belediyesi’nin vizyon, misyon
ve değerlerine bu katkılarla
birlikte karar verilmesi yapılacak beş yıllık faaliyetlerin
daha geniş açıdan belirlenebilmesine, çeşitlenmesine ve
ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
durum Nilüfer’in çevresel,
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilecek faaliyetlerin
belirlenmesi ve uygulanmasıyla projeyi sürdürülebilir
hale getirmektedir. Nilüfer’de
yaşayan vatandaşların, dezavantajlı grupların, stratejik
plana katkı koymaları bu kişilerin kente olan aidiyetini arttırarak aktif vatandaşlık kavramını benimsemelerine ve
bunun sürdürülebilir olmasını
desteklemektedir.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim!” projesi sonucunda
katılımcılıkla oluşturulan Nilüfer kentinin stratejik planındaki “Kurumsal Gelişim”,
“Kentsel ve Kırsal Gelişim”,
“Toplumsal Gelişim”, “Ekolojik
Denge” ve “Ekonomik Gelişim”
5 ana amacı altında belirlenen proje ve faaliyetlerle “Sağlıklı Şehir Projesi” nin
aşağıdaki tüm amaçları desteklenmektedir:
• Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek,
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• Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi
oluşturmak,
• Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,
• Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum
oluşumunu sağlamak, amaçlarını kapsamaktadır.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi ile
Nilüfer ölçeğinde yaşanabilir bir kent olmanın
ötesinde, insanların yaşamaktan keyif alacağı, sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçtiği
ve insan hayatına her yönüyle yaşam kalitesi
kazandıran bir kent yaratmak amacıyla katılımcı süreçler tasarlanmış ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için faaliyetler ve projeler
belirlenmiştir.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Nilüfer’in 2020-2024 Stratejik Planı’nın tasarlanması sürecinde tüm paydaşların katkılarının alınması, belediyesinin vizyon, misyon
ve değerlerine bu katkılarla birlikte karar verilmesi yapılacak beş yıllık faaliyetlerin daha
geniş açıdan belirlenebilmesine, çeşitlenmesine ve ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yapılan tüm bu katılımcı
çalışmalar Nilüfer’in çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilecek faaliyetlerin belirlenerek uygulanmasıyla projeyi
sürdürülebilir kılmaktadır. Nilüfer’de yaşayan
vatandaşların, dezavantajlı grupların ve diğer paydaşların stratejik planlama sürecine
doğrudan katılımı bu grupların kente olan aidiyetini artırarak aktif vatandaşlık kavramını
benimsemelerini sağlamıştır.
Yürütülen katılımcı süreç sonucunda 20202024 Stratejik Planı; “Kurumsal Gelişim”,
“Kentsel ve Kırsal Gelişim”, “Toplumsal Gelişim”, “Ekolojik Denge” ve “Ekonomik Gelişim” 5
stratejik amaç altında toplanmıştır. Bu stratejik amaçlar doğrultusunda hizmet-yatırım
planlamasını yaparken de “Yeni Nesil Nilüfer”
kavramını hayata geçirecek projelere öncelik
verilmiştir. “Yeni nesil Nilüfer” kavramı, dünyaya bir çocuğun-bir gencin gözünden bakarak, sadece geleceğin değil bugünün de ortağı olduğu çocuk ve genç kuşağın ihtiyaçlarını
gözeterek bir kent yapılanması kurgulamayı
ifade etmektedir. Nilüfer Belediyesi de, Stratejik Planın hazırlama sürecinin en başından
son kararın verildiği zamana kadar Nilüfer’de
yaşayan tüm gençleri temsilen Nilüfer Kent
Konseyi Gençlik Meclisi ile ortak çalışmalar
yürütmüştür. Bu kapsamda gençlerin yerel
karar alma mekanizmalarına dâhil olarak görüşlerini sunabileceği bir model hayat geçirilmiştir.
Projede yapılan her faaliyet ve çıktı stratejik
planının kendisini oluşturmasının yanında bu
katılımcı yaklaşımı ve modeli destekleyecek
hedefler “yenil nesil” stratejik planda yer almaktadır. Bu çerçevede; “Kurumsal Gelişim”
amacının altında “Paydaşların etkin katılımı
ile inovasyon algısının geliştirilerek yenilikçi
hizmetlerle “Yeni Nesil Belediyecilik” anlayışına katkı sağlamak” hedefi bulunmaktadır.
Bunun yanında “Kentsel ve Kırsal Gelişim”
amacı “Nilüfer’in kentsel ve kırsal alanlarında, akıllı büyüme yaklaşımı ve yatırım çeken,
yeniliği destekleyen katılımcı planlama anlayışı ile değer yaratmak” hedefini içermektedir. “Toplumsal Gelişim” ana amacı altında ise
“Tüm paydaşların yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve işbirliklerini artırarak
kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu geliştirmek”, “Nilüfer`de gelir eşitsizliğine, engelliliğe,
yaşa, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı
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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” katılımcılık hedefi bulunmaktadır.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi de tüm bu hedefleri destekleyici faaliyet ve
yaklaşımlar içermektedir.
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi, Nilüfer Belediyesi’nin üyesi olduğu Sağlıklı
Kentler Birliğinin (SKB) 20202024 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
hepsiyle uyum göstermektedir.
Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından, dünya genelinde her türlü eşitsizliğin
ve ayrımcılığın yok edilmesi,
tüm insanların barış ve refah
içinde yaşamalarının sağlanması ve kalkınmanın daha
sürdürülebilir hale gelmesi
için belirlenmiş olan 17 küresel amaca ilişkin Nilüfer Belediyesindeki mevcut durum
incelenmiş ve bu kapsamda
yeni stratejik planda öncelik
verilmesi gereken alanlar belirlenmiştir. Stratejik Plan’da
bulunan 27 strateji ve bunun
altında bulunan 149 adet
projenin kalkınma amaçlarıyla eşleştirilerek performans
göstergeleri
belirlenmiştir.
Bu kapsamda “Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından birçoğunu
desteklemekle birlikte özellikle “Sürdürülebilir Şehirler ve
Topluluklar” amacını kapsamaktadır. Özellikle bu amaç
altında bulunan “2030’a ka-
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dar 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:
“Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi süreci boyunca yapılan eğitimlerde, çalıştaylarda ve toplantılarda
Nilüfer Belediyesi kaynakları
ayni katkı olarak sunulmuştur. Toplantı salonları, insan
kaynağı, donanım, ulaşım,
görünürlük materyalleri, dijital altyapı gibi ihtiyaçlar için
Nilüfer Belediyesinin ilgili müdürlüklerinin
koordinasyonu sonucunda sağlanmıştır.
Bunlara ek olarak bu projede
kırtasiye, kumanya gibi ihtiyaçlar ve stratejik planlama
ekibine süreç sonunda dağıtılan teşekkür plaketi için belediyenin kendi bütçesinden
5.000 TL’lik bir harcama gerçekleşmiştir. Ayrıca gençlerin
stratejik plana katılımına yönelik düzenlenen yerel çalıştay için Friedrich Ebert Stiftung Derneğinden fonlanan
2000 TL kullanılmıştır. Projenin toplam bütçesi 7.000
TL’dir.
Bursa Akademik
Odalar Birliği,
Dernekler Yerleşkesi
Platformları,
Nilüfer Kent Konseyi
gibi Nilüfer
ekosistemindeki
paydaşları temsil
eden platformlar,
stratejik planlama
sürecinin uygulayıcı
ortakları olarak yer
almışlardır.
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YEŞİLYURT BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Sokak Sağlıklaştırması Projesi
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PROJENİN AMACI:
İlçemiz sınırları içerisinde sağlıklı şehir planlamasına katkı sağlamak için deforme olan
eski mimari yapıların restorasyonu ve yeni
mimari binaların dış cephelerin özgün sokak
dokusu ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılmasının yanı sıra sokak dokusunu
tanımlayan tüm öğelerin korunması amaçlanmaktadır.
PROJE ORTAKLARI:
Projemiz belediyemiz koordinasyonunda yürütülmektedir. Çalışma alanımızda tescilli
olan yapılarda Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir
Belediyesi KUDEP birimi ile koordineli çalışılmaktadır.
PROJE SÜRECİ:
Proje çalışmamız üç ana şamadan oluşmaktadır.
1-Ön Keşif : Bu aşamada saha araştırması
yapılmakta, mahalle bazlı ve sokak bazlı veriler toplanarak proje çalışmasını yapan birime
sunulmaktadır.
2-Proje Tasarımı ve Maliyet Çalışması: Ön
keşifi yapılan alanların verileri analiz edilerek
çalışma yapılacak mahalle ve sokaklardaki
yapıların mevcut dokuya uygun olarak tasarımı yapılmaktadır. Tasarımı yapılan çalışmaların alanların, yapıların maliyet çalışması
yapılmaktadır.
3-Uygulama: Tasarımı ve maiyet çalışması
tamamlanan yapıların projeye uygun olarak
sahaya uygulanması gerçekleştirilmektedir.
Bu işlem belediyemiz bünyesinde oluşturulan
sokak sağlıklaştırma teknik ekibi tarafından
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yürütülmektedir. Çalışmada sokaktaki yapıların dış cepheleri yenilenmekte, basit onarımları yapılmakta, görüntü kirliliği oluşturan
işyeri tabelaları sokak bütünlüğüne uygun
olarak ve çevreci anlayışla yenilenmektedir.
Bu çalışmalarda maiyetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Gündüzbey Mahallesinde : 26 bina
Çırmıktı Mahallesinde :23 bina
Kiltepe Mahallesinde :44 bina
Çarmuzu Mahallesinde :13 bina
Kaynarca Mahallesinde :20 bina
Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki mahallelerimizde
toplamda 126 binanın dış cephe restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu sayede
mahallelerimizde görüntü kirliliği ortadan
kalkmış, tarihi ve kültürel mimari dokuya uygun, daha temiz ve daha ferah bir görüntüye
ulaşmıştır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehirler Projesi rehberinde “Sağlığı
destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak” amacı bırakılmıştır. Projemiz bu amacı destekler nitelikte ilçemizde sağlıklı şehir
planlaması yapmakta, sağlıklı yaşam alanları
oluşturmaktadır. Sağlıklı şehir özelliklerinde
“Nitelikli konut da dahil olmak üzere temiz, güvenilir bir fiziksel çevre”, “Bireylerin mutluluğu,
yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla
çevresini benimsemesi çekici bulması ve do-
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ğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin ve
pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı,
paylaşmacı, birleştirici niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin öneminin vurgulanması” özellikleri projemizin konusu ile ilişkilidir.
Zira projemiz kapsamında sağlıklı ve nitelikli
estetik yaşam yaşam alanları oluşturularak
bireylerin yaşam alanlarına bağlılığı arttırılmakta, mutluluk düzeylerinin arttırılmasına
katkı sağlanmaktadır. Yine sağlıklı şehir özelliklerine uygun olarak projemiz kapsamında
nitelikli, temiz, güvenilir bir fiziksel çevre oluşturulmaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Belediyemizin 2020 2024 Stratejik planında
sağlıklı şehir planlamasına yönelik “Kentsel
Gelişimin Sağlanması” üst amacı çerçevesinde yaşanabilir kent dokusunun arttırılmasına,
kent estetiğinin zenginleştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, halkın yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik amaçlar bırakılmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje
Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü tarafından
faaliyetler yürütülmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Çalışmanın niteliğine göre maliyetler değişmekte olup, bu çalışmalarda maiyetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Sokak Sağlıklaştırma
Projesi kapsamında
ilçemiz sınırları
içerisindeki
mahallelerimizde
toplamda 126 binanın
dış cephe restorasyon
çalışmaları
tamamlanmıştır.
Bu sayede
mahallelerimizde
görüntü kirliliği
ortadan kalkmış, tarihi
ve kültürel mimari
dokuya uygun, daha
temiz ve daha ferah
bir görüntüye
ulaşmıştır.
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GEBZE BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Gebze Tarihi Su Dolabı Restorasyon Yapım İşi
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PROJENİN AMACI:
Yapı turizme kazandırılarak insanların
ziyaretine açılması amaçlanmıştır. Tarihi Su Dolabını ziyaret eden misafirler ilk
olarak tarih koridorunu inceleyip, burada
Tarihi Su Dolabı ve İbrahim paşa hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra Tarihi
Su Dolabı’nın içerisini gezen misafirler bu
tarihi eser hakkında engin bilgilere kavuşmaktadır.
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PROJE ORTAKLARI:
Kocaeli’nin Gebze İlçesinde bulunan 400
yıllık Tarihi Su Dolabı’nın restorasyon çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından
Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan onayla
1,5 yıl süren çalışmalarla yapılmıştır.

iklim ve doğa koşulları nedeniyle yapıda
ciddi anlamda etkilenmeler oluşmuş, yapıdaki deformasyonlar artmıştır. Yapıdaki
mevcut çatlaklar gün geçtikçe derinleşmiş, genişlemiş, yeni çatlaklar oluşmuş,
duvarlardaki taş boşalmaları fazlalaşmış, duvarlarda içe ve dışa doğru şişmeler, ayrılmalar, şakülden 20 - 25 cm’ye
varan kaymalar oluşmuştur. Yapıdaki bu
fiziki bozulmalar ve hasarların artması
sebebiyle önce İnşaat Yüksek Mühendisi
H. Selçuk ŞENOL (İ.T.Ü. - 1968) sonra da
Kocaeli Üniversitesi Yapı Ana Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZDEN tarafından yapının taşıyıcı duvarlarının tahkikleri yapılıp teknik değerlendirme raporları
sunulmuştur.

PROJE SÜRECİ:
Restorasyon
projesinin
onaylandığı
19.02.2008 tarihinden günümüze kadar
geçen süreçte yapıya herhangi bir restorasyon işlemi yapılamamıştır. Bu süreçte

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yakın tarihte tarihi su dolabının bakımsızlıktan dolayı yıkılma aşamasına geldiği
görülmüştür. Birçok üniversite tarafından
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teknik incelemesi yapılan yapı için ağır
hasarlı duvarların onarılamayacağı ve
bundan dolayı duvarların yıkılıp tekrardan aslına uygun inşa edilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır. Zamanında 40 tane
kuyudan çıkan suyun tek kuyuda toplanarak; Çoban Mustafa Paşa Camii’nin,
İbrahim Paşa Çeşmesi’nin ve şehir merkezinin su ihtiyacını temin etmek amacıyla
yaptırılan tarihi su dolabının, restorasyon
çalışmalarıyla aslına uygun şekilde kente
yeniden kazanımı sağlanmış bulunmaktadır.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Yaşamın kaynağı olan suyun farklı yaşam alanlarına ulaştırılması da yaşamın
devamlılığını sağlamak için çok önemlidir.
Gebze tarihinde önemli bir yere sahip olan
Tarihi Su Dolabının kente kazandırılması,
kentin tarihi ayak izini ortaya koymak ve
kentin daha iyi tanıtılmasında önemli bir
yere sahiptir.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Suyun yaşamın kaynağı olduğu kadar
farklı alanlarda yaşayan insanlara ulaştırılması da çok önemlidir. Yaklaşık 400
yıl önce yapılmış olan Tarihi Su Dolabı ile
dönemin insanlarının suyu, istenen yere
ulaştırma kaygısı ile farklı bir yöntem ortaya koydukları görülmektedir. Bu yöntemin tekrar işler hale getirilerek insanların
ziyaretine açılması, farklı bakış açılarının
ve çözüm önerilerinin aranması konusunda ufuk açıcı bir yol olacağı düşünülmektedir.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Yapım işi ihale bedeli olarak 655.314,56
TL+KDV Emrah Aybek tarafından tamamlanmıştır.
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Gebze tarihinde
önemli bir yere
sahip olan Tarihi
Su Dolabının kente
kazandırılması,
kentin tarihi ayak
izini ortaya
koymak ve kentin
daha iyi
tanıtılmasında
önemli bir yere
sahiptir.
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GEBZE BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Tarihi Su Sarnıcı Restarasyon ve Çevre Düzenlemesi
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PROJENİN AMACI:
Sarnıç ve oturduğu alanın, kaybolan han,
çarşı hamamı ve anıtsal çeşmeyle işlevsel
ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan koruma uygulamasıyla, kentin merkezinde
yepyeni bir turizm destinasyonunun oluşması sağlanacaktır. İşlevsel bütünlüğü
estetik kurguyla destekleyeceğini düşündüğümüz restorasyon projemiz, Gebze
için hem yaşayan hem de gelecek kuşaklara kesintisiz bir kültürel peyzaj sunulması hedeflenmektedir.
PROJE ORTAKLARI:
Projenin teknik raporlama ve çizimleri “Rekare Restorasyon Mimarlık İnşaat
San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmış
olup, İhale kayıt numarası 2020/234944
ihaleyi kazanan Timuroğlu Mimarlık Restorasyon Tic. Ltd. şirketi tarafından Restorasyon çalışmaları yürütülecektir. İşin
kontrolü Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği ve proje müellifi tarafından gerçekleştirilecektir.
PROJE SÜRECİ:
Dünya kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabaları neticesin-
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de, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulunun 10.03.1973 tarih ve
7025 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan,
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
ait alanda, Gebze Belediyesi tarafından
başlatılan “Gebze Tarihi Çarşı Hamamı ve
Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin
kapsamında tespiti yapılan su sarnıcında,
Kocaeli K.V.K.B.K.’nun aldığı konuya ilişkin
karar sonucu Kocaeli Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı yapılmıştır.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Gebze’nin kent çekirdeğinin merkezinde
sarnıcın olması ve önemli yerleşim bölgelerinin bu merkez etrafında toplanması bu mahali daha da önemli kılmaktadır.
Tam da böyle bir sürecin ortasında somut
antik dönem kültür varlığının kent kimliğine girdi olarak kazandırılması önemli bir
boyut kazanmıştır. Bu projeyle sarnıç ve
oturduğu alanın; çarşı hamamı ve anıtsal
çeşmeyle işlevsel ilişkisinin ortaya konulması amaçlanarak, kentin merkezinde
yepyeni bir turizm merkezinin oluşması
sağlanacaktır. Sarnıcın işlevsel bütünlüğünü estetik kurguyla destekleyeceğini
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düşündüğümüz restorasyon projemiz hayata geçirildiği takdirde, Gebze için
hem yaşayan hem de gelecek kuşaklara kesintisiz
bir kültürel peyzaj sunulması gerçeklemiş olacaktır.

tin yayılmasında önemli bir
yeri olduğu bilinmektedir.
Geç Roma Döneminde inşaa edilen Gebze Tarihi Su
Sarnıcının kentin merkezini
oluşturduğu ve şehirleşmenin buradan yayıldığı
anlaşılmaktadır. GebzemiPROJENİN SAĞLIKLI
zin şehirleşmesinde ve yaŞEHİR PROJESİNE
şam alanı haline gelmesinUYGUNLUĞU:
de katkısı olan sarnıcın gün
Geçmişten günümüze su- yüzüne çıkarılarak kentin
yun, yerleşim yerlerinin tarihi kimliğine kazandırıloluşmasında ve medeniye- ması önem arz etmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Günümüz Gebze’sinin kent
çekirdeği, sarnıç, hemen
bitişiğindeki 1523 yapımı
Çarşı Hamamı, buradan
yaklaşık 200 metre uzakta XVI. yüzyıl yapımı Çoban
Mustafa Paşa Külliyesi,
Sultan Orhan Cami, Külliyeden önce yapıldığı Evliya
Çelebi kayıtlarında geçen
İbrahim Ağa Çeşmesi tarafından oluşturulmuştur.
Bu anıtların çeperinde kent
gelişerek günümüzdeki boyutlarına ulaşmıştır. Sarnıç,
Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı Revizyon ve ilave uygulama imar planı ile
doğrudan etkileşim içinde
kalarak, alandaki kentsel
sit alanı ve koruma alanlarının belirlenmesinde etkin
rol oynayan yapılardan bir
tanesidir.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
Projemizin
finansmanı
Gebze Belediyesi kaynak-
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larıyla yapılmaktadır. Proje maliyeti ; Belediyemiz İhale Komisyonunun 08.11.2017
tarihli karar ve Başkanlık makamının
08.11.2017 tarihli onayı ile 4734 sayılı K.İ.K.’nun 2/b. Maddesi gereğince ihale
edilen 160.000,00.-TL + KDV (YüzAltmış
BinTürkLirası ) ihale bedeli ile Gebze Belediyesi Tarihi Çarşı Hamam Su Sarnıcının Restorasyon ve Kentsel tasarım Uygulama Projeleri Hazırlama Hizmet Alım
işi REKARE RESTORASYON MiMARLIK
iNŞ. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi.,da tarafından
gerçekleştirilmiştir. Yapım maliyeti; Belediyemizin 2020/234944 ihale kayıt numaralı;1.499.190,51.-TL+KDV (BirMilyon
DörtyüzDoksanDokuzbin
YüzdoksanTL
ElliBirKuruş) ihale bedeli ile “TARİHİ SU
SARNICI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENİ” yapım işi Timuroğlu Mimarlık Restorasyon Tic. Ltd. şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.
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İşlevsel bütünlüğü
estetik kurguyla
destekleyeceğini
düşündüğümüz
restorasyon
projemiz, Gebze
için hem yaşayan
hem de gelecek
kuşaklara kesintisiz
bir kültürel peyzaj
sunulması
hedeflenmektedir.
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GÖLCÜK BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Park Yapımı Ve Çevre Düzenleme İşi

(Hisareyn Narlı Park – İhsaniye Elmalı Park)
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PROJENİN AMACI:
Medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilen açık yeşil alanlar, kentsel ortamdaki önemi her geçen
gün giderek artmaktadır.
Uygarlık tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen kentsel mekânlar, insanların toplu yaşama içgüdüleri veya sosyalleşme eğilimlerinin ortaya koyduğu bir
yaşam biçimi ve mekanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Geçmişten günümüze kadar
değişim geçiren kentler, insanların esas
yerleşim amaçları ve varlıklarını sürdürme konusundaki ideallerine göre karakter kazanmışlar ve kazanmaktadırlar. Bir
kentin fiziksel yapısını, o kentte yaşayan
insanların ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri
oluşturur. Bu etkileşim alanlarını işlevlerine göre yerleşim alanları, ticaret ve iş
alanları, endüstri alanları, ulaşım alanları, sosyal tesisler, rekreasyonel alanlar
ve doğal alanlar şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.
Kentsel mekânda açık ve yeşil alanlar,
genelde bir bütünlük içinde yer alır ve birbirini tamamlarlar. Bu nedenle açık-yeşil
alanlar, kentin fiziksel yapısını ortaya koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup diğer alan kullanımlarını bütünleştiren bir denge unsurudur.
Gölcük Belediyesi olarak bu bağlamda;
ilçemizde çocuk, genç ve yaşlılarımızın
hoşça vakit geçirebilmesi ve çocuklarımızın ağaç sevgisini güçlendirme amaçlı Hisareyn ve İhsaniye mahallelerimizde
toplam 5000 m² alanda Park Yapımı ve
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Çevre Düzenleme işi tamamlanmıştır.
Proje hedefi insan ve doğa odaklı olarak
İlçemiz Hisareyn Karaköprü mahallesinde
toplam 3000 m² alanda yapılan ve adını
çocukların ve vatandaşların dalından nar
yiyebilmesi ve çocuklarımızın ağaç sevgisini güçlendirmek için dikilen 41 adet nar
ağacından alan bölge parkımızın içerisinde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesi, çocuklarımızın güvenli
alanlarda vakit geçirmeleri, aynı zamanda dikilen ağaç dallarından meyve yemelerini sağlamak için, 41 adet nar ağacı 12
li oyun grubu, 10’lu fitness aletleri grubu
yürüyüş parkurları, kamelyalar, oturma
bankları ve basket sahası bulunmaktadır.
Projemizde yer alan ikinci parkımız, ilçemiz elması ile meşhur İhsaniye Merkez
Mahallesinde 2000 m²alanda yapılan
ve adını çocukların ve vatandaşların dalından elma yiyebilmesi için dikilen elma
ağaçlarından alan Elmalı Parkında elma
ağaçları, 12 li oyun grubu, 10’lu fitness
aletleri grubu yürüyüş parkurları, kamelyalar, oturma bankları ve basket sahası
bulunmaktadır. Tüm hemşehrilerimizin bu
parklarda huzur içinde vakit geçirmeleri
en büyük amacımızdır.
PROJE ORTAKLARI:
GÖLCÜK BELEDİYESİ
PROJE SÜRECİ:
Proje 2 etap halinde planlanmış olan
Hisareyn Narlı park alanı 3000 m² ve
İhsaniye Elmalı park 2000 m² içerisinde bölgeye özel meyve ağaçları oyun
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liler gibi “park-ihtiyaç grupları” dediğimiz
birey ve toplulukların evlerine yakın mahalle parklarının olması ve onları kullanabilmeleri önemlidir, çünkü bu bireyler
günlük yaşamlarını mahalle ve evlerine
bağlı geçirir veya geçirmek zorundadır.
Mahalle parkları, göreceli küçük alanları ve civar konutlara 5-10 dakikalık yürüme mesafesi planlanan kamusal açık
alanlardandır. Çeşitli etkinlikleri (yürüme,
oyun oynama, dinlenme, seyir, spor yapma, sosyalleşme ve biraraya gelme gibi
bireysel veya topluluk halinde yapılan faaliyetleri) küçük bir alanda sunar. Hem
çocuklarımız hem de vatandaşlarımız bu
alanlarda sosyalleşip oyun oynayıp spor
yaparken hem de dalından meyve koparıp yeme imkanı bulmuştur. Çocuklarımız
ve gençlerimiz çevre ve doğa bilincini yerinde öğrenme olanağı bulmuştur.
Sağlık kapsamında ele aldığımızda ise;
tüm yeşil alanlar gibi mahalle parklarının varlığı ve kalitesi, insanın ruhsal ve
bedensel sağlığının gelişimi, kamusal hayatın gelişimi ve çevreyle ilgili çevre ve iktisadi anlamda yaşam çevrelerinin kalitesini destekler.
Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ,Peyzaj Mimarlığı açısından gerek estetik gerekse işlevsel
birçok öneme sahiptir Açık-yeşil alanlarda
kullanılan bitkisel ve yapısal materyaller
form, ölçü, doku, renk, çizgi gibi özellikleri
ile kent mekânına fiziksel ve estetik değer
sağlarlar, kentlerin monoton geometrik
yapı veya yapı kitlelerinin sert dokularını
grupları, spor aletleri, kamelyalar, otur- hafifletir, keskin hatlarını yumuşatır, onlama bankaları, yürüyüş parkurları ve bas- ra canlılık verir.
ketbol sahaları olan yaşam alanı olarak Kent içi sirkülasyonda kolaylık sağlar. Gizplanlanmıştır. Bu projeyle çocuklarımı- lilik ve mahremlik yaratır. Bireyin ve topzın sosyalleşmesi ve insanlarımıza ağaç lumun aktif ve pasif rekreasyonel ihtiyaçsevgisini aşılama amaçlı yola çıkılmıştır. larının (eğlenme, dinlenme, görme, spor
29.06.2020 tarihinde başlayan projemiz etkinlikleri gibi) karşılanması için imkân
23.09.2020 tarihinde bölgede bulunan oluşturur, insan psikolojisine olumlu katkı
çocuklarımız ve vatandaşlarımızın da yo- sağlar; kent ortamı stresinin olumsuz etğun katılımıyla meyve ağaçlarının diki- kilerini azaltır.
miyle tamamlanmıştır.
Bitkilerin renk, biçim, doku, ölçü gibi özellikleriyle insan psikolojisini rahatlatarak
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
insan yaşamını kolaylaştırır ve anlam
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
kazandırır, insan ilişkilerini olumlu yönMahalle parkları yaşam çevrelerimizin de etkileyerek bireylerin sosyalleşmesine
önemli yeşil alanlarıdır. Özellikle çocuklar, yardımcı olur. Doğa ve çevre kavramlayaşlılar, çocuklu ev kadınları, düşük gelir- rının konusunda bilgilenme ve bilinçlen412
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dirmede önemli rol oynar.
Ekonomik yarar sağlar;
yaşama sevinci sağlayarak işgücü ve verimi artırır,
sağlık yönünden olduğu
kadar beslenme ve diğer
kullanımlar için ekonomik
katkı sağlar, peyzaj amaçlı
bitkisel üretim ve pazarlama ile ilgili sektörlerin gelişmesine katkıda bulunur.
Sonuç olarak; ilçemizi sağlıklı, modern ve yaşanılabilir bir mekan haline getirmek için, yeşil alanların
nitelik ve niceliğini, bilimsel
ve teknik kriterler dikkate
alınarak planlamak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktayız.
PROJENİN SAĞLIKLI
ŞEHİR PROJESİNE
UYGUNLUĞU:
“PARK YAPIMI VE ÇEVRE
DÜZENLEME İŞİ “(Hisareyn Narlı Park – İhsaniye
Elmalı park) Projesi, sağlıklı şehir projesi içinde yer
alan dört başlık içinden
“Şehir Planlaması” kategorisine uymaktadır. Sağlıklı
şehir çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını geniş-

letebilen şehirdir. Sağlıklı
kent yalnızca belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir
değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için
çaba harcayan şehirdir.
Sağlıklı şehir kavramı bir
sonuç değil, aynı zamanda
bir yöntemdir. Sağlıklı şehirlerin bu tanımından da
yola çıkarak; “PARK YAPIMI
VE ÇEVRE DÜZENLEME
İŞİ “ Hisareyn Narlı Park –
İhsaniye Elmalı Park projemiz temiz, güvenilir, çevre
ile dost bireylerin gelişmesi
hususunda Sağlıklı Şehir
Projesine uygunluk sağlamaktadır.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ
YERİ:
Gölcük Belediyesi 20202024 STRATEJİK PLANI;
STRATEJİK AMAÇ 4: Yaşanabilir şehir ve sürdürülebilir çevre
STRATEJİK HEDEF 4 : Park
ve yeşil alanların yapımı
arttırılarak, mevcut alanların bakım ve onarımının
yapılması.
Performans Göstergesinwww.skb.gov.tr
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de; 4.4.14 Park yapımı ve
düzenlemeleri başlığı altında yer almaktadır.
PROJE BÜTÇESİ
VE FİNASMANI:
999.987.42 TL. - Finansmanı İller Bankası A.Ş.

Bu projeyle
çocuklarımızın
sosyalleşmesi ve
insanlarımıza ağaç
sevgisini aşılama
amaçlı yola
çıkılmıştır.
29.06.2020
tarihinde
başlayan projemiz
23.09.2020
tarihinde bölgede
bulunan
çocuklarımız ve
vatandaşlarımızın
da yoğun katılımıyla
meyve ağaçlarının
dikimiyle
tamamlanmıştır.
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BİLECİK BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Şehrin Kalbinde, Doğal ve Kültürel Park ATATÜRK PARKI
416
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PROJENİN AMACI:
Önceki adıyla “aile çay bahçesi” olan şehir
merkezinde bulunan parkımızın kent meydanı
tanımı için kapalı olmasıyla birlikte alan yeniden tasarlandı. Bu çerçevede kullanıcı profilinin çeşitlendirilmesi, peyzaj düzenlemesinin
yetersiz olması, yeşil alan yetersizliği, kent
içindeki yeşil oranını artırmak, insan odaklı
tasarlamak, sadece orta yaşın kullandığı alanı her yaştan insanın kullanabileceği bir alana dönüştürmek, özellikle tüm alanda engelli
erişimini sağlanması, (%6 eğimli rampalarlar
giriş sağlanması), yeme-içme mekânları, etkinlik alanları, aylaklık mekânları, çocuk oyun
alanı, hayvan heykelleri konumlandırılması
gibi ihtiyaç programlarına yönelik senaryolar
geliştirmek, kapalı ve içe dönük alan formundan, şeffaf, davetkâr, sınırı olmayan bir park
oluşturulması amaçlandı. Özetle kahvehane
görüntüsü olan alanın, gerçek bir parka dönüştürülmesi hedeflendi.
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genç nüfusun taleplerine cevap verememesi, plaza, alış-veriş merkezi gibi kapalı yüksek
yapıların artması, şehrin yerel kimliğinden
uzaklaşması, kent ölçeğinin yok edilmesi, kentin kültür ve geleneklerinin göz ardı edilmesi,
şehrin tam kalbinde yetişkin ağaçlar (yaklaşık 50 adet) altında araçlara hizmet eden bir
otoparka dönüşmesi ve alanın araçlara değil,
insanlara, yeşile ve kente ait olduğunun unutulması gibi proje konseptini oluşturan tespitler yapıldı.
Proje tasarım ve uygulama projelerinin süresi 3 ay olup, uygulama başlangıç tarihi
14.06.2020, Geçici kabul tarihi 30.11.2020’dir.

PROJE ORTAKLARI:
Proje ortağı yoktur.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
51 adet yeni ağaç, 2 adet alttan dallı, 66
adet ibreli ağaç, 866 adet çalı bitkisi, 2.367
adet çok yıllık otsu bitkiler ve 2.310 adet yer
örtücüler kullanılarak şehrin kalbinde yeşil
alan oranı artırılmasıyla bol oksijen kaynağı
sağlandı. Böylece park içinde yeşil oranı ortalama %70’e çıkarıldı.

PROJE SÜRECİ:
Halktan gelen tespitler ve bu doğrultuda gelişen istekler, şehrin kalbinde bulunan parkın
atıl bir yere dönüşmesi, görülen teknik sorunlar, yıllardır süregelen ve bundan doğan
ihtiyaçlar, şehrin çeşitli göçler alması, üniversite ile birlikte genç nüfusun artması, şehrin

Çay evi tek katlı planlandı, sarmaşık bitkileriyle kaplanarak, yapının parkla bütünleşmesi
sağlandı. Yürüyüş akslarının yanında su öğesi ve aromatik bitkiler (lavanta, biberiye vb.)
kullanarak yoldan geçen bireylerin su ve hoş
bir kokuyla keyifli bir şekilde yürümesi amaçlandı. Tüm alanda engelli erişimine çok önem

www.skb.gov.tr
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verildi. Alana %6 eğimli rampalarlar giriş
sağlanırken, alan içindeki tüm kafe ve etkinlik alanlarına ulaşımları sağlandı. Yapılan tüm
kapalı hacimlerde engelli tuvaleti tasarlandı.
Çocukların oyun oynarken yola çıkma gibi durumların önüne geçmek için alanın kot yüksekliklerinden yararlanıldı. Oyun gruplarında
da çarpma, düşme gibi durumların önüne
geçmek için tüm ölçüler çocuk ergonomisi göz
önünde bulundurularak tasarlandı. Kullanılan
malzemeler plastik gibi hazır ürünler yerine
sağlığa uygun ahşap malzemeler ile yeniden
tasarlandı.
Parkımıza gelen çocukların sanat objeleriyle
ilk karşılaşmaları kurgulanırken soyut heykeller yerine yaşadığımız kentle bağlantı kurmaları ve eğlenerek öğrenmeleri hedeflendi.
Yaşadıkları yerde bulunan hayvanları göstermek, temas etmelerini sağlamak bir başka
temel amacımızdı. Parkın adına ithafen, Atatürk, çocuk ve hayvan temalı bir kurgu oluşturdu. Bu kurguda temel aldığımız konu yine
çocuklardı. Parkın açıldığı tarihten günümüze
yaptığımız gözlemler sonucunda bu çalışmaların çocukların yoğun ilgi gösterdiği, oyun
oynadığı objeler haline geldi. Çocuklar kadar
yetişkin insanlarında ilgi odağı oldu.
Amfi tiyatromuz, çok amaçlı salonlarımız ve 2
tane butik kahvecimiz…
5 metre kot farkını eğlence ve etkinlik alanına hizmet eden ve alana geçişi sağlayan amfi
ile düzenledik. Amfi üstünde kentin ana aksına hizmet eden küçük bir meydan tasarlandı.
Bu alan en üst kotla bağlanan kent balkonuna dönüştü. Amfi altında çıkan hacimler yeme-içme alanları ve çok amaçlı salon olarak
planlandı. Her iki kafeterya doğramaları açılır
sistem yapılarak yeşil alandan kopmaması
sağlandı.
Bilecik bir mermer şehri…
Buradan yola çıktık ve tasarıma dahil etmek
istedik. Yürüyüş yolları ve oturma alanlarında
10x10,30x60 ölçülerinde Bilecik beji mermer
kullandık. Parkın adını yazdığımız isimliğimizde aynı taştan en doğal şekliyle sergilendi.
Üner çeşmemiz…
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Onarıma ihtiyacı olan çeşmenin tasarımı yeniden yapıldı. Böylelikle taşın teknolojik boyutunu ve güzelliğini ziyaretçilerimize gösterebildik. Şehrin merkezinde anıtsal bir imge
haline dönüştü.
Parkta kullanılan aydınlatma ve kent mobilyaları buraya özgü hazırlandı. Bank, çöp
kutuları ve amfi üzeri kaplamalar yapılarda
kullandığımız ahşaplarla dil bütünlüğü olacak
şekilde tasarlandı.
PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Ferah ve işlevsel bir parkın hizmete sunulması, şehrin en merkezi yerinde geniş ve çeşitli bitkilerle kaplı yeşil alanların yaratılması,
güncel tasarımla engelli ve yaş almış bireylerin parka katılımının kolaylaşması, ahşap
oyun gruplarının hizmete sunulması, sosyal
alanların motorlu araç trafiğinden arındırılması, su ve yeşilin buluşması ve kullanılan
malzemelerin ergonomik olması açısından
projemiz Sağlıklı Şehir Projesi’ne uygundur.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Projemizin Sağlıklı Gelişim Planı/Stratejik
Plandaki Yeri Aşağıdaki Gibidir;
•
Yeşil alan yapımı, yeşil alan planlanması ve projelendirilmesi ve yeşil alan revizyonu programımız dahilinde, vatandaş talebi
ile ve/veya en çok ihtiyacı olan yerlere öncelik
verilmek üzere gerekli yapım işlerinin planlanması,
•
Kamu yararına olan daha rahat ve yaşanabilir ortamların oluşturulmasına yönelik tüm toplumu kucaklayan hizmetlere önem
verilmesi,
•
Yeşil alan miktarının arttırılması ve
şehrimize estetik görünüm kazandırması,
•
Engellilere uygun olmayan çocuk parkı girişlerinin engelsiz hale getirilmesi ve yeni
engelli parkı oluşturulması,
•
Kültür Sitesi çay bahçesi park alanı revizyonu yapılması programı,
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PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
Projenin bütçesi; 3.658,000,00 TL olup, finansmanı; belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmıştır.

Parkta kullanılan
aydınlatma ve kent
mobilyaları buraya
özgü hazırlandı. Bank,
çöp kutuları ve amfi
üzeri kaplamalar
yapılarda
kullandığımız
ahşaplarla dil
bütünlüğü olacak
şekilde tasarlandı.
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ŞEHİR
PLANLAMASI

İL - İLÇE
BELEDİYELERİ
www.skb.gov.tr
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DİNAR BELEDİYESİ

ŞEHİR PLANLAMASI
Şehrin Yaşanılası Yenilikleri
422
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PROJENİN AMACI:
Atıl halde bulunan işlevselliğini, görselliğini
kaybetmiş, zaman zaman asayiş olarak da
bir takım vakaların yaşandığı, kentin simgesi
olan Cumhuriyet Kent Meydanı alanının düzenlenip, geçmişte yaşandığı gibi halkın buluşma noktası, kentin parlayan yüzü, resmi
törenlerde kutlama alanı olarak kullanmak,
kent meydan çevresinde ticareti ve insan hareketliliğinin artırılmasını sağlamak, çevreye
sağlıklı dokunuş yapmak, Şehrimizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini
yükseltmek, görselliğin ve kullanımının kişiye
değer verdiğini, kent meydanı ve kaldırımlarının sahibi olan şehirde yaşayanlarına daha
sağlıklı ve kaliteli yaşam sunmak hedeflenmiştir.
PROJE ORTAKLARI:
Dinar Belediye Başkanlığı ve STK larla yüz
yüze toplantılar ve iştiraler yapılarak görüşler
doğrultusunda kent sakinlerinin şehre katkı
sağlamaları amaçlanmıştır.
PROJE SÜRECİ:
Projelerimizin yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç içerisinde hazır hale getirilmesi ve şehir yaşayan-
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larının hizmetine sunulması hedeflenmiş olup,
hedeflere beklenenden daha kısa sürede
ulaşılmıştır. Projenin tamamı belediyemizin
bütçesinden karşılanmıştır. Projeyi kentimizde yaşayanlar ve Stk larla yapılan görüşmelerde, belediye projesi onların istekleri ve görüşleri ile birlikte hayata geçirilmiştir.
ELDE EDİLEN SONUÇLAR
ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ:
Yenilenen kent meydanları ve kaldırımları ile
kentin kalbinde müthiş bir görsellik ticaret ve
insan hareketliliği sağlanmıştır. Yapılan proje neticesinde, çevresindeki esnafın gelirlerindeki artışlar hem ticareti hem de sağlıklı
kent vizyonuna başlamanın pozitif geri dönüşümünün bize verdiği hazla daha iyisini
yapmaya motive etmektedir. Kent merkezindeki hem esnaflar, hem yaşayanlar, hem
de günlük kullanan herkes daha fazla verim
almaksı şehrin merkezine yapılan dokunuşlarla psikolojik mutluluğu artırmak, engelli ve
yaşlı vatandaşların çok sık şikayetleri ile karşılaştığımız kaldırımlarda sağlıklı yürümeleri
sağlanarak kentte yaşayan herkesin yaşam
kaliteleri yükseltilmeye başlanmıştır.
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PROJENİN SAĞLIKLI ŞEHİR
PROJESİNE UYGUNLUĞU:
Sağlıklı Şehir Projesine ilk adım olarak başlanması düşünülmüştür.
SAĞLIK GELİŞİM PLANI/
STRATEJİK PLANDAKİ YERİ:
Yapımına başlanan proje ile istenilen hedeflere ulaşılması planmaktadır.
PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI:
1.250.000.00 TL bütçe ile bu projelerimiz hayata geçmiştir. Bütçenin tamamı Belediyemizin öz kaynakları ile yapılmıştır.
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Projeyi kentimizde
yaşayanlar ve
Stk larla yapılan
görüşmelerde,
belediye projesi
onların istekleri ve
görüşleri ile birlikte
hayata geçirilmiştir.
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Tel & Faks: +90 224 235 23 99 +90 224 235 34 70
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