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Tüm dünya olarak zorlu bir salgınla savaşıyoruz. Bu salgınla mücadele, şehirlerin, beledi-
yelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Şehirlerin her türlü afete, zorluğa dayanıklı olması 
ancak güçlü belediyelerle mümkün. 

Altın Karınca Ödülleri şehirlerimiz için yaptığımız çalışmaların, ürettiğimiz projelerin bir 
anlamda taçlandırılması için bir vesile… Daha iyi bir geleceğin, yaşam kalitesi yüksek şehir-
lerin inşasında, belediyelerimizin çalışmaları kritik bir rol oynuyor. Şehirleri ileri taşıyan her 
faaliyet aslında ülkeleri de bu yarışta birer adım öne çıkarıyor. Şehirlerdeki yaşam kalitesi-
nin artması, tüm ülkede yaşam kalitesinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin 
lokomotifi olan Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerimiz, Türkiye’nin gelişmesinde, kalkınmasında 
büyük bir öneme sahip.

Şehirlerimizin değerine değer katabilmemiz için birbirimizden öğrenerek, birbirimizi anla-
yarak ve uyum içinde çalışmamız gerekiyor. Marmara Belediyeler Birliğinin amaçlarından biri 
de bu hedefler doğrultusunda üye belediyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak, 
bu amacı gerçekleştirmek için örnek uygulamaları desteklemek ve yaygınlaştırmaktır. Bu so-
rumlulukla düzenlediğimiz Altın Karınca 2020 Ödülleri ile çevreden sosyal hizmetlere, kültür 
sanattan ulaşıma ve akıllı şehirlere uzanan 10 ayrı kategoride belediyelerimizin projelerini 
ödüllendirdik. Burada aslında belediyeleri değil, projeleri, projeleri başarıyla hayata geçiren 
çalışkan ekipleri ödüllendirdik. Her başarılı projenin arkasında özveriyle çalışan belediye çalı-
şanları olduğunu çok iyi biliyoruz. Belediye başkanları ve ekipleri aynı amaca inanıp aynı hede-
fe yönelince başarı kendiliğinden geliyor. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Her yeni 
proje ile öğreneceklerimiz çoğalıyor. Ödüller de birbirimizden öğrenmemizin önemli bir yolu. 

Yüzlerce proje arasından oldukça titiz, kapsamlı ve objektif bir değerlendirmeyle seçilen 
Altın Karınca Ödülleri 2020 sürecinde emek sarf eden jüri üyelerimize, MBB çalışanlarına ve 
paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

Ödül alsa da almasa da halka hizmet adına yapılan her çalışmanın çok değerli olduğuna 
inanıyoruz. Zaten Türkiye’de artık belediyeler çok üst düzeyde bir yarışın içerisinde bulun-
maktadır. Tüm çabamız ülkemiz için yaşanabilir ve sürdürülebilir; hem yenilikçi hem de tari-
hinden kopmayan mutlu şehirler kurmak için. Çünkü bizler için en büyük ödül şehir halkının 
mutluluğudur...

Doç. Dr. Tahir Büyükakın
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2020
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Altın Karınca Ödülleri, Marmara Belediyeler Birliğinin üyeleri tarafından 
gerçekleştirilen iyi uygulamaların ödüllendirildiği bir sistemdir. Altın Ka-
rınca Ödülleri ile belediyeler değil, belediyelerin gerçekleştirdiği projeler 
ödüllendirilmektedir.

Altın Karınca Ödülleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaş-
tırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek 
yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler 
oluşturma çabalarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Başvurusu alı-
nan projeler belirlenen kategorilere ve değerlendirme kriterlerine göre 
jüri heyeti tarafından adil bir biçimde değerlendirilmiştir.

Bu kitapçık, Altın Karınca 2020 kapsamında proje kategorilerine göre 
ödül alan projeleri tanıtmaktadır. Proje tanıtımları, ilgili proje ekipleri ta-
rafından hazırlanmış ve MBB ekibi tarafından derlenmiştir. 

ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ
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z Projenin belediye ve şehir gelişimine katkısı (0-100 Puan)
z Projenin getirdiği yenilikler (0-100 Puan)
z Proje finansmanında alternatif yöntem ve kaynaklardan yararlanma düzeyi (borçlanma hariç) (0-100 Puan)
z Projenin diğer belediyelerde/şehirlerde ilham alınma düzeyi (şehir, bölge, ulusal, uluslararası ölçeklerde) (0-100 Puan)
z Projenin hazırlık sürecinde ilgili kişi veya kurumlardan katkı alma düzeyi (projenin katılımcılık düzeyi) 
z Projenin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilirlik düzeyi (0-100 Puan)
z Projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisi/hangileri ile ilgili/ilişkili olduğu (0-20 Ek Puan)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

z Aslı Deniz Helvacıoğlu Kuyucu, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi 
z Azime Tezer, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
z  Celal Abdi Güzer, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
z Eda Beyazıt İnce, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
z Erbay Arıkboğa, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi 
z Fatma Ünsal, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
z İbrahim Demir, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
z Gökhan Özertan, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
z İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi
z M. Cemil Arslan, Dr., Marmara Belediyeler Birliği
z Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
z Murat Şentürk, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
z Musa Eken, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
z Mustafa Ali Yurdupak, UNDP Türkiye
z Özlem Ece, İstanbul Kültür Sanat Vakfı
z  Rafet Bozdoğan, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi
z  Volkan Yılmaz, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
z Yücel Bulut, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
z Zeynep Gül Ünal,Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
z Zeynep Günay, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

JÜRİ
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Altın Karınca 2020 kapsamında başvurusu alınan projeler, “İdari Kategoriler” ve “Proje Kategorileri” olmak üzere iki ana kategori altında 
tanımlanmıştır.

İDARİ KATEGORİLER
z A Kategorisi Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçe ve belde belediyeleri  
z B Kategorisi Nüfusu 15.000 – 100.000 arasında olan ilçe belediyeleri 
z C Kategorisi Nüfusu 100.000’in üzerinde olan ilçe belediyeleri
z D Kategorisi İl belediyeleri 
z E Kategorisi Büyükşehir belediyeleri

PROJE KATEGORİLERİ

KATEGORİLER

Afet 
Yönetimi

Kültür 
ve Sanat

Akıllı Şehir 
Uygulamaları

Mimari ve Kentsel 
Tasarım

Yerel 
Kalkınma

Çevre ve Atık 
Yönetimi

Sosyal 
Hizmetler

Yönetişim ve 
Katılımcılık

Kentsel Planlama 
ve Altyapı

Ulaşım ve 
Hareketlilik
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Altın Karınca Ödülleri 2020 kapsamında toplam 381 başvuru alınmıştır. Başvuru dağılımları değerlendirildiğinde en fazla başvuru alan kate-
goriler, İdari Kategori bazında C Kategorisi, Proje Kategorisi bazında ise Sosyal Hizmetler kategorisi olmuştur.

Afet Yönetimi

Akıllı Şehir Uygulamaları

Ulaşım ve Hareketlilik

Yerel Kalkınma

Sosyal Hizmetler

Kültür ve Sanat

Mimari ve Kentsel Tasarım

Çevre ve Atık Yönetimi

Kentsel Planlama ve Altyapı

Yönetişim ve Katılımcılık

2015 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler’e 
üye 193 ülke tarafından, 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kabul edilmiştir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları altında 17 ana amaç ve bu amaçların altında da 
gerçekleştirilmesi gereken 169 hedef bulunmaktadır. “Aksiyon On 
Yılı” olarak tanımlanan 2030’a kadar olan süreçte bu hedeflerin hep-
si gerçekleştirilerek aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizlik ve 
adaletsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğinin ve etkileri-
nin düzeltilmesinin mümkün kılınması amaçlanmaktadır. 

Bu minvalde “Aksiyon On Yılı”nda yerelde gerçekleştirilecek 
projelerin küresel ortak amaçlara hizmet etmesi ve SKA’lar ile uyum 
içerisinde olması hem bölgesel, hem ülkesel, hem de küresel ölçek-
te büyük önem arz etmektedir.

Bu sebeple, belediyelerimizin ürettikleri projelerin amaç ve 
çıktılarının SKA’lar kapsamındaki ilişkisini tanımlamak, küresel gün-
dem ve ortak hedeflere ulaşma sürecinde yerelde yapılan çalışma-
ları izlemek ve geliştirmek açısından önemli bir adım olmuştur. Bu 
yıl itibarıyla, Altın Karınca Ödülleri Değerlendirme Kriterleri arasın-
da SKA’lar özel bir yer tutmuştur. Başvuru sürecinde projeler ile 
SKA’lar arasında kurulan ilgi ve ilişkiler, değerlendirme sürecinde ek 

puan kazandırmıştır. Projelerin 17 SKA ve 169 alt hedefleri ile ilişki-
lendirilmesi incelenerek idari kategori ve proje kategorisi infografik 
olarak; il bazında ilişkilendirmeler ise harita şeklinde sunulmuştur. 
Tüm göstergeler incelendiğinde projelerin en fazla SKA11: Sürdü-
rülebilir Şehirler ve Topluluklar maddesi ile ilişkilendirilmiş olduğu 
gözükmektedir. Ardından ise 2020 yılında başlayan COVID-19 pan-
demisi süreciyle ilişkili olması muhtemel olan SKA3: Sağlıklı ve 
Kaliteli Yaşam maddesi ile ilişkilendirilmiş projelerin fazla olduğu 
görülmektedir.

GELEN BAŞVURU DAĞILIMLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Şekil 1: Gelen Başvuru Dağılımları

A kategorisi B kategorisi C kategorisi D kategorisi E kategorisi

Şekil 2: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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Şekil 3: Gelen Başvuruların İdari Kategorileri ve SKA İlişkilendirmesi

Kırklareli

İstanbul

Bolu

BilecikBursa

Balıkesir

Yalova
Tekirdağ

Kocaeli
Sakarya

Edirne

Çanakkale

Şekil 4: Gelen Başvurulara Göre Kentlerde Öne Çıkan SKA Haritası
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Şekil 5: Gelen Başvuruların Proje Kategorileri ve SKA İlişkilendirmesi
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AfET YÖNETİmİ

Türkiye bir deprem bölgesidir. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının başlatmış olduğu Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile 
ülkemizde deprem tehlikesinin azaltılmasına yönelik olarak deprem 
riski yüksek binaların tespiti ve dönüşümü hedeflenmektedir.

Genel anlamda riskli alanların tespiti ve dönüşümü amacıyla ha-
zırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; büyükşehir belediyeleri, 
il belediyeleri, ilçe belediyeleri ile il özel idareleri tarafından hazırla-
narak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilir.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi bilgi, belge, analiz ve diğer 
dokümanları içeren bölümlerden oluşmaktadır. Kentsel Dönüşüm 
Strateji Belgesi’nin daha doğru ve az hatayla oluşturulmasındaki en 
önemli adımlardan biri kent bütününün analizi ve verilerin toplan-
ması aşamasıdır.

Kanun kapsamında Ek-2A’da belirtilen esaslar belirli alanlarda 
önceliklerin ve riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belir-
lenmesi amacı ile kullanılır. Bölgesel risk durumunun tanımlanma-
sında kullanılacak yöntemler, bilim ve tekniğin gereği istatistiksel 
olarak anlamlı sayıda bina ihtiva eden alanlarda uygulanabilir. Bu 
alanlardaki her bir yapı türü için veri toplama formlarının yerinde 
gözlemsel olarak doldurulması gerekmektedir.

Sancaktepe Belediyesi, teknolojiyi tüm birimlerinde etkin bir 
şekilde kullanmaktadır. Bu bağlamda, hem zamandan hem de iş 
gücünden ve kâğıt kullanımından tasarruf etmek için bir mobil uy-
gulama desteği ile sahada bu verilerin toplanmasına karar verildi. 
Kurumda kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması ile entegre ve 
ilişkisel veri tabanı mantığı ile çalışan masaüstü, web ve mobil des-
tekli bir uygulama geliştirildi. 

Sahaya konusunda yetkin personeller ve kurumumuzun temin 
etmiş olduğu mobil cihazlar ile çıkıldı. Bu uygulama ile sahadan 
toplanan yapılara ait gözlemsel bilgiler girilerek oluşturulan EK-2A 
formları ve fotoğraflar, kurumda bulunan CBS sunucusuna anlık 
olarak aktarılıp, ofiste web ve masaüstü CBS ürünlerinde görün-
tülenerek eş zamanlı olarak yetkili kontrol mühendisleri tarafından 

Proje Kategorisi : Afet Yönetimi
Proje Sahibi : Sancaktepe Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/loCCb
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(Projenin tanıtım videosunu izlemek için 
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https://youtu.be/KIH2rFEnCWQ


AfET YÖNETİmİ

kontrol edilmesi sağlandı. Bu sayede veriyi anlık olarak kontrol ede-
rek sahaya yapılan anlık müdahalelerle doğru ve güvenilir veri top-
lanması hedeflendi. Aynı zamanda saha ekiplerini anlık olarak harita 
üzerinde görüntüleyerek, ekiplerin çalışma alanında homojen ve 
günlük iş planına uygun olarak dağıtılması sağlandı.

Geliştirilen uygulama üzerinde bulunan mesajlaşma modülü 
sayesinde hem ekiplerin birbirleri arasında hem de kontrol mühen-
dislerinin ekiplerle anlık olarak iletişime geçmesi sağlanarak yapı 
hakkında en doğru bilginin forma işlendiğinden emin olundu. Bu 
mesajlaşma modülü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde geçen 
Anlık Mesajlaşma Güvenliği maddesine de riayet edilmiş oldu.

Web ve masaüstü yazılımlarda yapılan analizler sayesinde anlık 
olarak sahada veri girişi tamamlanan yapılar, yetersiz fotoğraf ya da 
eksik veri girilen yapılar tespit edilerek saha ekiplerine geri dönüşler 
yapıldı. Günlük olarak sahadan yaklaşık 1000 adet yapı 4000 adet 
fotoğraf toplayarak bu verinin sisteme eksiksiz olarak aktarılması 
sağlandı.

Web, masaüstü ve mobil uygulama destekli gerçekleştirilen bu 
çalışma sayesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına altlık olarak kul-
lanılacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin isteklerinden olan 
analizler elde edildi. İlçe sınırlarında bulunan yapılara ait; arazi kul-
lanım analizi, kat adedi analizi, merkez analizi, bölgesel deprem risk 
dağılımı analizi, parsel doluluk boşluk analizi, betonarme ve yığma 
yapılara dair performans puanları elde edildi.

Oluşturulan bu CBS sistemi ve bu sisteme entegre çalışan 
mobil, web ve masaüstü yazılımlar sayesinde ilgili tüm birimlerde 
yüksek doğruluk ve kalitede veri girişi sağlayarak bugün kentsel 
dönüşüm strateji belgesinden daha da ileriye giderek, ilçede bütün 
yapı stoğunun MR’ı çekildi. İlçedeki yapı stoğunun nerelerde, hangi 
ölçekte sorunlu olduğunu tespit ederek bu alanlar ile alakalı müda-
hale yöntemleri belirlendi. Sancaktepeli hemşehrilerin de süreçte 
aktif olarak yer alacağı ekonomik, realize edilebilir çözümlerle so-
runların ortadan kaldırılması hedefleniyor. En önemlisi de bu siste-
mi yaşatarak ve canlı tutarak ilçe ve hemşehrileri için CBS ve tek-
nolojinin ön planda olduğu çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalarının 
sürdürülebilir olmasını hedefleniyor.
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AfET YÖNETİmİ

Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme, istikrarlı bir eko-
nomiyi öngören ekonomi politikaları yanı sıra beşeri yapıyı güçlen-
dirici sosyal politikaların da etkin bir şekilde yürütülmesi ile sağla-
nabilmektedir. Beşeri yapıyı güçlendirmenin bir boyutu da üzerinde 
yaşanan coğrafyanın afetlere gebe olduğunu bilen, bunun farkında 
olan ve bu farkındalığı afet yönetiminde iş birliği ile uygulamaya ge-
çiren bir toplum oluşturmaktır. Bütüncül bir afet risk yönetiminin 
her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması hedefi, hem Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında hem de Ulusal 
Kalkınma Planı Hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede 
ulusal ölçekte geliştirilen politikaların başında afetlere hazırlık ve 
risk azaltmaya yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi, afet yönetiminin 
etkinliğini arttırmak için kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim 
altyapısı oluşturarak bilgi ve karar destek sistemlerinin geliştirilme-
si, toplumsal farkındalığın arttırılması ve yerel düzeyde afet yöneti-
minden sorumlu birimlerin kapasitelerin güçlendirilmesi, bunun için 
eğitimler düzenlenmesi gelmektedir. 

Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden olası doğal afetlere 
karşı alınması gereken önlemler Zeytinburnu Belediyesinin öncelikli 
projeleri arasında yer almıştır. Bu çerçevede oluşturulmuş Zeytin-
burnu Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi projesinin 
temelde iki hedefi vardır. İlki afet yönetiminde kurumlar arası iş bir-
liğini oluşturmak; ikincisi ise Zeytinburnu’nda afet kültürünü ve afet 
bilincini geliştirmektir.

Şubat 2018’de başlayan proje kapsamında 18 kamu kurumu 
(AFAD, UMKE vb.) ve STK (Kızılay, İHH, vb.) ile birlikte deprem tatbi-
katı gerçekleştirilmiştir. 162 gönüllüye kentsel arama kurtarma, su 
altı ve su üstü arama kurtarma ve cankurtaranlık eğitimi verilmiştir. 
2018’de 705, 2019’da 2480 kamu çalışanına (ve 1700 vatandaşa) te-
mel afet bilinci, ilkyardım, yangın güvenlik ve telsiz eğitimi verilmiş-
tir. Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Müdahale Planı hazırlanmıştır. 
6’şar kişilik mahalle saha ekipleri kurulmuş, her mahalleye gönül-

Proje Kategorisi : Afet Yönetimi
Proje Sahibi : Zeytinburnu Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/Wjavu
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lülerin akut dönemdeki müdahalelerinde kullanacakları kurtarma 
malzemelerini içeren afet istasyonları yerleştirilmiştir. Afetlere ha-
zırlık kapsamında 40 öğretmene eğitici eğitimi verilmiştir. 750 öğ-
retmene temel afet bilinci eğitimi verilmiştir. Sahada görev alacak 
ekiplerin liderlerine acil durum haberleşmesi eğitimi verilmiştir. Bu 
süreçte gerekli teknik ve fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanan ve İs-
tanbul ilçeleri arasındaki tek afet koordinasyon merkezi olan Zeytin-
burnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 8 Haziran 2020 tarihinde 
hizmete açılmıştır. Projenin odağında yer alan Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi’nin amacı tüm ilçe çapındaki kurum ve kuruluşlarla 
acil bir durumda koordinasyonu sağlamaktadır. Bu sebeple projenin 
paydaşları arasında İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İtfaiye, Kızılay 
gibi kurumlar yer almaktadır. Ayrıca İHH, Türkiye İzcilik Federasyo-
nu gibi sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon söz konusudur.

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı iş birliği 
ile gerçekleştirilen ve tüm nakdi finansman giderleri Zeytinbur-
nu Belediyesi tarafından karşılanan proje, Türkiye’nin bir deprem 
bölgesi olması gerçeği ve projenin çıktılarının toplumsal yaşama 
katkıları göz önünde bulundurulduğunda diğer yerel yönetimler açı-
sından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Projenin başlıca katkıları 
arasında toplumun afetlere direncini arttırmak, can ve mal kayıpla-
rını azaltmak, afetin zararlarını azaltmak, kurumlar arası iş birliğini 
arttırmak, kamu kurumlarının organizasyon yapısını, afete hazırlık 
ve müdahale kapasitesini geliştirmek, kamu kurumlarında afet kül-
türü oluşturmak ve gönüllülük anlayışını ve esnek çalışma sistemini 
geliştirmek yer almaktadır. 

Zeytinburnu Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 
Projesi ile Zeytinburnu’nda toplumun farklı kesimlerinin kamu yöne-
tim sistemi içerisinde paydaş olarak yer almasına imkan sunulmuş, 
ayrıca afet yönetiminde kurumlar arasında yönetişim sağlanmıştır. 
Aynı zamanda proje ulusal sürdürülebilirlik ve kalkınmaya sağladı-
ğı katkı ile de ön plana çıkmaktadır. Fakat, ekonomik ve çevresel 
sürdürülebilirliğin yanı sıra, projenin özellikle bireysel ve sosyal ka-

pasitenin gelişmesini sağlayarak sosyal sürdürülebilirliğe verdiği 
destek kıymetlidir. Çünkü proje ile hem bireyin hem de toplumun 
afet sürecini yönetmesine katkısı olacak nitelik ve kaynaklar geliş-
tirilmiş, toplumun yaşam kalitesi artmış ve afet ve acil durumlara 
yönelik sürdürülebilir bir sitem ortaya çıkmıştır. Proje, Zeytinburnu 
ilçesinde sosyal kapasitenin afet yönetimi çerçevesinde geliştiril-
mesini sağlamıştır.
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Edirne Belediyesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı 
Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Interreg - IPA 
Sınır Ötesi İş birliği Bulgaristan-Türkiye Programı’nın (2014-2020) 1. 
Teklif Verme Çağrısı kapsamında “Orman Yangınları için Operasyonel 
Kapasitenin Artırılması ve Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi” 
isimli proje ile 16 Mart 2016 tarihinde hibe başvurusunda bulunmuş-
tur.  Proje,  programın “Çevre” öncelik ekseni ve “Sınır ötesi bölgede 
doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların 
risk ve sonuçlarının hafifletilmesi” özel hedefi ile uyumludur. Başvu-
ru belgelerinin değerlendirilmesinin ardından CB05.1.11.005 numa-
ralı proje, %100 hibe almaya hak kazanmıştır. 20 Mart 2017 tarihinde 
Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin toplam bütçesi 581,955.11 
Euro ve uygulama dönemi 24 aydır. Edirne Belediyesine ait bütçe 
277,692.36 Euro’dur.

Proje iki ana etkiye ulaşmıştır;
l Orman yangınlarına karşı ortak yöntemler kullanarak sınır ötesi 

bölgedeki gençler arasında afet önleme hazırlıklılığının artırılması, 
l Orman yangınları için sınır ötesi bölgedeki sorumlu kurumların 

hazırlıklarını ve zararların hızlı bir şekilde azaltılmasının sağlanması.
Orman yangınları ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara 

neden olur ve bir bölge veya bölgenin topraklarıyla sınırlı kalmaz. 
Çok büyük alanlara yayılabildiği gibi, her zaman ülke sınırlarını aşa-
bilme riski vardır. Böylesi durumlarda etkin müdahale için ilgili ku-
rumların afet yönetimini sınır-ötesi bir iş birliği içerisinde ele alma-
ları hayatidir. 

Proje; olası riskler, uluslararası müdahale ve yardım, sınır ötesi 
alanda afet önleme için ortak faaliyetler gibi konular hakkında bilgi 
alışverişi ve ekipmanların iyileştirilmesine duyulan ihtiyaç ile oluştu-
rulmuştur. Her ortak, orman yangını nedenlerini azaltmaya yönelik 
olarak metodolojinin, ekipmanların, süreçlerin ve teknik imkânların 
boşluklarını ve ihtiyaçlarını tespitlerde bulunmuştur. Her iki orta-

Proje Kategorisi : Afet Yönetimi
Proje Sahibi : Edirne Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/JNORx
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ğın üyeleri tarafından oluşturulan ortak proje ekibi, tüm uygulama 
süreci boyunca iletişim halinde olmuş ve projenin faaliyetlerini ger-
çekleştirmiştir.

Proje faaliyetleri; orman yangınları ve diğer afetler için çocuk-
ların eğitimi, çocuklarla çalışmak için eğiticilerin eğitimi ve eğitim 
materyallerinin hazırlanması ve basımı, yangın güvenliği ve sivil 
savunma rehberinin (çocuklara yönelik) hazırlanması ve basımı, or-
man yangınları için araç ve özel ekipman alınması, saha tatbikatları 
ve Genç İtfaiyeciler Yarışması’ndan oluşmaktadır. 

Afetlerin yaratacağı sonuçların önlenmesi ve azaltılması alanın-
daki eğitim faaliyeti ile sınır ötesi bölgedeki gençler hedeflenmiştir. 
Çocukları farklı afet durumlarına hazırlamak için yaygın yöntemlerin 
yer aldığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Rehberi, Türkçe ve Bul-
garca olmak üzere iki dilde hazırlanıp basılmıştır. Eğitim materyal-
lerinin de hazırlanmasının ardından 10-12 yaş aralığında 100’er çocu-
ğun eğitimi her iki bölgede ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 

Orman yangınlarında ve diğer afetlerde “hasarların sınırlandırıl-
ması, çevrenin ve sınır ötesi bölge vatandaşlarının yaşamlarının ko-
runması” durumlarına etkin bir müdahale ve durumun değerlendiril-
mesi için duyulan ekipman ihtiyacı giderilmiş ve orman yangınlarının 
söndürülmesinde daha hızlı ve daha etkili bir yaklaşım sağlanmıştır. 

Edirne Belediyesi olarak bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak, tam donanımlı (48 parça ekipmana sahip-vinçli) 4x4 bir 
itfaiye aracının temini gerçekleştirilmiştir. Bölgeye kazandırılan bu 
araç 2018 yılı için bölgede tek olma özelliğine sahipti ve yalnızca il 
bazında değil bölgenin ihtiyacını karşılama özelliği ile de önemli-
dir. Hedeflendiği gibi temin edilen tam donanımlı itfaiye aracı hem 
bölgede olası can ve mal kayıplarının azalmasını hem de sınır-ötesi 
bölgeyi kapsayarak afetlere karşı kurumların etkinliğinin ve hazırlık-
lılığının artmasını sağlamıştır. 

Bulgaristan Haskovo Yangın Güvenliği Bölge Müdürlüğü yangın 
yerlerine kolay ulaşımın sağlanması için 3 adet yüksek geçiş kabili-

yetli hafif sınıf itfaiye aracı ile kişisel ekipmanlar temin etmiştir. Bu, 
orman ve arazi yangınlarına müdahale zamanının azalmasını ve itfa-
iyecilerin güvenliğinin de garanti altına alınmasını sağlamıştır. 

Temin edilen yeni ekipmanlarla Edirne ve Haskovo’da iki saha 
tatbikatı, araç eğitimleri ve tanıtımları gerçekleştirilmiştir. Edirne 
Belediyesinden ve Haskovo İtfaiye Departmanı’ndan itfaiyeciler 
tarafından, orman yangınlarında ortak yöntemler oluşturan saha 
tatbikatları, resmi heyetlerin de katılımıyla, birlikte müdahale ile 
gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlar sırasında, proje kapsamında temin 
edilen yeni ekipmanların tanıtımı yapılmıştır. Bu ekipmanların çalış-
ma yöntemlerini sunan eğitimler de verilmiştir. Edirne’de gerçekle-
şen etkinlikte tatbikatın yanı sıra Haskovo’dan ve Edirne’den 10-12 
yaş aralığında 20’şer çocuğun katılımıyla “Genç İtfaiyeciler Yarış-
ması” düzenlenmiştir. Bu yarışma Avrupa’da her yıl turnuvaları dü-
zenlenen uluslararası yarışmadan uyarlanmış ve hem bölgeye hem 
ülkemize örnek olması amaçlanmıştır. 

Çoğu zaman yangınlar erişilemeyen bir alandadır ve yangınla 
mücadele araçlarının ulaşması zordur. Bu nedenle bir orman yan-
gınını söndürmek için daha fazla çaba ve zaman gerekir. Sınır ötesi 
bölgede meydana gelen her orman yangını, sınıra yayılma ve sınırın 
üzerinden atlama riski taşımaktadır. Bu, her iki ülkeyi riski yönet-
mekte sorumlu kılar. Yaygın sorunlar, ortak müdahale eylemlerine 
ihtiyaç duyar. Örneğin 6 Ağustos 2020 itibariyle Haskova bölgesinde 
başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını süre-
since Bulgaristan ve Türkiye’den heyetler sınırda görüşmeler ger-
çekleştirerek müdahale ve önleme çalışmaları yapmıştır. Proje kap-
samında temin edilen tam donanımlı itfaiye aracı da müdahale için 
sınır bölgesinde bulunmuştur. Tam donanımlı itfaiye aracı teslim 
alındığı Eylül 2018 tarihinden Ekim 2020 tarihinde kadar toplamda 
488 faal vakada kullanılmıştır. Yine Haskovo Yangın Güvenliği Bölge 
Müdürlüğü 2020 yaz dönemi boyunca temin ettiği araçları 380’den 
fazla vakada kullandıklarını bildirmişlerdir.
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Afete hazırlık çalışmaları, birey, aile ve kurumsal düzeyde risk 
azaltıcı önlemlerle afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması, 
müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla bilgi 
ve becerilerin geliştirilmesi gibi toplumsal tabanlı faaliyetleri içeren 
geniş bir yelpazeye sahiptir. Afetlere hazırlık toplumun tüm kurum 
ve kuruluşları ile imkân ve kaynaklarının ortak amaç doğrultusun-
da kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle afetlere hazırlık; yerel 
yönetimlerin, merkezi yönetimin, özel sektörün, üniversitelerin, sivil 
toplum kuruluşlarının ve bireylerin,  yani toplumun tüm kesimleri-
nin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak “Mahalle 
Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” hayata geçirilmiştir. 

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve 
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçek-
leştirilen bir eğitim projesidir. Projenin genel amacı, toplumda afet bi-
linci kültürünü oluşturmaktır. Projenin yürütücülüğü Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kocaeli İl AFAD 
Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi eğitimlere katkı sunmaktadır. 

14.10.2016 tarihinde başlayan 1. Etap eğitimleri 14.04.2018 ta-
rihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında 23 mahallede; mahalle 
muhtarları, imamlar, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri/veliler ve 
mahalle kanaat önderlerinden oluşan 895 gönüllü toplum temsilci-
sine, 2 tam gün süren afetlere hazırlık eğitimleri verilmiştir. Proje-
nin 2. Etabına 02 Ocak 2020 tarihinde imzalanan protokol sonrası 
başlanılmıştır.

Projenin finansmanı ve yürütücülüğü Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından üstlenilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından oluşturulan ekip, gönüllülerle irtibata geçerek eğitimleri 
organize etmiştir. Genellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Merkezleri’ndeki salonlar kullanılmış, olmadığı yerde diğer kamu 
kurumlarının salonları kullanılmıştır. Katılımcılara sunulan ikram ve 
yemekler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır. 
Projeye kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, mahalle muhtarları, ilçe 
müftülükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve çeşitli STK’lar destek 
sağlamışlardır.

Proje Kategorisi : Afet Yönetimi
Proje Sahibi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/4Udd0
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Proje kapsamında, Afet Bilinci, Afetler Karşısında Dirençli Top-
lum, KBRN, Hafif Arama Kurtarma, Afetlerde Psikolojik İlk yardım, 
İlk Yardım, Yangın ve Zarar Azaltma teorik eğitimleri; Kocaeli Üni-
versitesi öğretim üyeleri, AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
uzmanları tarafından verilmiştir. 

Projede verilen uygulamalı eğitimlerin ilki Gözlemsel Mahalle 
Tehlike Analizi (GMTA) uygulamasıdır.  Katılımcılar eğitmen tarafın-
dan hazırlanan ve teorik eğitim ile nasıl uygulama yapılacağı hak-
kında bilgilendirildikleri GMTA Formu (kontrol listesi) ile eğitmen ve 
yardımcılarının gözetiminde, eğitimin yapıldığı bölgede belirlenen 
bir mahallede saha uygulamasına çıkmakta ve kendi yaşadıkları 
bölgede mevcut tehlike ve riskleri belirlemektedirler. Uygulama 
sonrası elde edilen veriler eğitimin son aşamasında değerlendiri-
lerek görüş ve öneriler sunulmaktadır. Halkı ve idarecileri bir saha 
uygulamasında buluşturarak, çözüm ve sorumluluklar konusunda 
ortak karar almaları sağlanmıştır. Böylelikle bireylerin çözümün bir 
parçası olma konusunda farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir.

Proje kapsamında verilen uygulamalı eğitimlerden bir diğeri 
Güvenli Yaşam Odası eğitimidir. Yapısal olmayan risklerin azaltıl-
masına yönelik tasarlanan güvenli yaşam odası 6 m x 2.4 m x 2.4 m 
ölçülerinde bir konteyner, oda görünümü verilerek tasarlanmıştır. 
Dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitle-
me yöntemlerine ait görsellerle giydirilmiştir. Oda içerisinde televiz-
yon, mutfak dolapları, kitaplık, şifonyer, cam sehpa, koltuklar, ecza 
dolabı, yangın tüpü, avizeler gibi evsel eşyaların doğru sabitlenmiş 
ve sabitlenmemiş örnekleri yer almaktadır. Güvenli Yaşam Odası, 
projenin uygulandığı mahallelerde sergilenmekte olup eğitmenler 
tarafından teorik ve uygulamalı olarak bilgiler de verilmektedir. Bu 
çalışmayla depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılmasına 
yönelik toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 
Güvenli yaşam odasını ziyaret edenlerin bilgi ve tutumlarında önemli 
derecede olumlu değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Proje kapsa-
mında evindeki eşyalarını sabitlemek isteyip de imkânı ve kabiliyeti 
olmayan vatandaşlara talep etmeleri halinde, evlerindeki eşyalar 
ücretsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sabitlen-
mektedir.

Eğitimler sonrası yapılan değerlendirmelerle projenin katılım-
cılar tarafından beğenildiğini görmek bu çalışmanın en büyük çıktısı 
olmakla birlikte, projenin amacına ulaştığını göstermesi açısından 
da oldukça sevindiricidir. Eğitim sonunda, katılımcıların kendi çev-
relerindeki tehlike ve risklerin farkında oldukları ve alınacak önlem-
lerin bir parçası olmaya gönüllü oldukları açıkça görülmüştür.

Üniversite, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi gibi üç farklı kurum 
tarafından halkın katılımıyla projenin gerçekleştirilmesi ve halka 

afet yönetimi konusunda söz söyleme hakkının verilmesi projenin 
özgün değeridir. Ayrıca afet yönetimi açısından şehirde afet bilinci-
nin gelişmesi, afete dirençli toplum oluşturulması ve kurumlar arası 
iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağlamaktadır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıkta toplumun eği-
tilmesi konusunda kurumsal kapasitesini geliştirmektedir. Ayrıca 
vatandaşlara afet yönetimi sürecinde paydaş olarak katılma fırsatı 
ve söz söyleme imkânı tanıyarak diğer büyükşehir belediyelerine ör-
nek olabilecek bir proje ortaya koymuştur. Projenin düşük maliyetli 
olması ve eğitimlerin üniversite, İl AFAD ve belediye personelleri 
tarafından ücretsiz verilmesi, eğitimlerin genellikle şehirdeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının eğitim salonlarında gerçekleştirilebilmesi 
uygulanabilirlik açısından önemlidir. Bu yönüyle Mahalle Halkı Afet-
lere Hazırlık Eğitim Projesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da 
desteği alınarak tüm illerde uygulanabilir bir projedir.
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Proje, yaşanabilecek deprem risklerinin önceden bilinmesi ve 
meydana gelebilecek büyük bir afet sonrası can ve mal kaybının 
azaltılması adına farkındalık yaratmayı, bilinçlendirmeyi ve yaşadı-
ğımız alanları güvenilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Deprem kayıplarının mali boyutları üzerine yapılan araştırmalar, 
gelişmiş ülkelerde depremde yaşanan kayıplarının çoğunun yapısal 
olmayan hasarlardan kaynaklandığını göstermektedir. Binanın ta-
şıyıcı elemanları dışında kalan tüm elemanlar yapısal olmayan ele-
manlar olarak tanımlanmaktadır. Büyük bir deprem esnasında bu 
elemanlar, ayakta kalma kapasitelerinin üzerinde bir kuvvete maruz 
kalabilirler ve hasar görebilir. 

Yapılar yönetmelik hususlarına uygun olarak inşa edilmiş olsa-
lar da yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan hasarlar sebebiy-
le deprem sonrasında işlevselliğini yitirebilmektedir. Yaşanan büyük 
depremler, yapısal olmayan hasarların can ve mal kaybında önemli 
yer tuttuğunu göstermektedir.  Geçmiş tarihimize ışık tutan, yüzyıl-
lar öncesi uygarlık ve medeniyetlerimizi gün yüzüne çıkaran tarihi 
eserlerimizin korunduğu müzelerimiz yapısal olmayan tehlikeler 
açısından en fazla riske sahiptirler. Bu sebeple Tekirdağ Etnog-
rafya Müzesi’nde bulunan, Trakya’nın eski medeniyetlerini ortaya 
koyan pek çok eserin korunması gerekmektedir. Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Dairesi 
Afet Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, afet riski altında yaşayan 
tüm vatandaşların ve geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerin 
güvenliği adına, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık konulu çalıştığı 
projeler içinde farkındalık yaratan öncü ve yenilikçi bir projedir. Gü-
venli yapılarda yaşama bilinci ile gelecek kuşaklara sağlam olarak 
aktarılabilen tarihi eserler, şehirlerin yaşanabilirliğini öncelikli tutar. 
Tekirdağ’ın tarihiyle ve güvenli yaşam alanlarıyla sürdürülebilir ve 
yaşanabilir şehirler vizyonu gelişimimize oldukça katkı sağlamak-
tadır.

Proje Kategorisi : Afet Yönetimi
Proje Sahibi : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/Fg1HB

22

YAŞADIĞIM ALANLAR 
VE KÜLTÜREL 
MİRASLARIM 
DEPREME HAZIR”

"

(Projenin tanıtım videosunu izlemek için 

QR kodu cihazınıza okutabilirsiniz)

AfET YÖNETİmİ

https://youtu.be/RxVu29Vtgto


Süleymanpaşa ilçesi genelinde Tekirdağ Etnografya Müzesi’n-
de bulunan arkeolojik ve kültürel miraslarımızın olası bir deprem, 
sel gibi afetlerde sabit kalması adına sabitleme çalışmaları müze 
ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir protokolle 
başlatılmıştır. Bu kapsamda müzede bulunan tarihi eserler fark-
lı sabitleme yöntemleriyle güvence altına alınmaktadır. Proje ile 
kentte yaşayan vatandaşlara gerek yaşadığı evlerinde, gerekse ça-
lıştığı kamuya ait binalarda ve eğitim çağındaki öğrencilere okulla-
rında, yapısal olmayan risklere karşı tehlikelerin azaltıldığı ortamlar 
oluşturulmuştur. Projeyi, benzer afete yönelik çalışmalardan ayıran 
en önemli yanı deprem riski altında yaşayan vatandaşların var olan 
riskin farkındalığını anlayarak güvenliğini artırmada bilinçlenmesi 
ve duyarlı olmasıdır. Yerel yönetimlerin afetlere karşı yürüttüğü bu 
yenilikçi proje tarihi değerlere ve vatandaşlara verilen değerler ko-
nusunda öncüdür.

Yapıları planlı ve ruhsata uygun projelendirmekle beraber ya-
şam alanlarını da güvenli hale getirmek gerekmektedir. Uygulanan 
proje ile vatandaşın depreme karşı farkındalığını artırarak, afetler-
den en az hasarla çıkabilen ekonomik ve sosyal açıdan refah sürdü-
rülebilir kentler oluşacaktır.

Dünya nüfusu son yüzyıl içinde daha fazla köyden kente ge-
çiş yapmış ve giderek artmıştır. Kentlerde giderek artan bu nüfus 
plansız ve kontrolsüzdür.Kentlerdeki yaşam alanlarını inşa etme 
ve yönetim planları düzenlenmediği sürece sürdürülebilir kalkınma 
sağlanamaz. Kırsaldan kente göçüşün devam ettiği son yıllarda me-
gakentler artarken sorunları da onunla beraber büyümüştür. Kent-
leri güvenli ve sürdürülebilir kılmak, güvenli ve yaşanabilir konutlarla 
ve geleceklere aktarılmış tarihi kimlikle olur. Projenin hedefleri ve 
amaçları doğrultusunda; BM sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 
“SKA11-Sürdürebilir Şehirler ve Topluluklar” teması ile birebir ilişki-
lidir.
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AKILLI ŞEhİR UYgULAmALARI

Yolcuların doğru zamanda, doğru bir yönlendirmeyle bilgiye 
ulaşmasını sağlayan sistemler günümüz teknolojisinde fazlasıyla 
yer almaktadır. Çoğu insan için toplu taşıma hayatlarının bir parçası 
haline gelmiştir. İnsanlar evlerinden iş yerlerine veya okullarına top-
lu taşıma kullanarak ulaşmaktadır. 

Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok insanın duraklarda bek-
lemelerinden kaynaklı zaman kaybı yaşanmaktadır. Bu çalışmada, 
toplu taşıma uygulamalarında araçların duraklarda bulunması gere-
ken zamanı akıllı bir şekilde kullanıcılara sunan bir sistem yapılmış-
tır. Ayrıca kullanıcılar her bir hattın güzergâhını harita üzerinde gö-
rebilmekte ve SMS veya e-posta yoluyla istediği hattın durağa geliş 
zamanını öğrenebilmektedir. İnternet hizmeti olan, kameralı, ca-
mekânlı, ısıtma ve soğutma sistemli klimalı akıllı modüler duraklar 
sayesinde vatandaşlar, toplu taşıma aracı beklerken kışın soğuktan 
yazın ise sıcaktan korunmaktadır. Bunun yanı sıra otobüslerin ilgili 
hatlar üzerindeki rota takiplerinin yapılması, araç içi güvenlik kayıt-
larının (kamera görüntüleri) tutulması, yolculara daha konforlu bir 
seyahat tecrübesi için optimum kişi sayısı ile sefer yapılması, yolcu 
bilgilendirme ve Wi-Fi internet hizmeti gibi ekstra hizmetler yerel 
yönetimlerin son dönemlerde üzerinde hassasiyetle durdukları ko-
nular olmuştur. Vatandaşların otobüs bekleme esnasında kullana-
bileceği mini bir kütüphane olmasının da bekleme süresi boyunca 
vatandaşların okuma alışkanlığını arttırma konusunda oldukça 
önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca engelli vatandaşların haya-
tını da kolaylaştırmak için durak giriş kapısına %7,5 oranında eğimli 
çeta desenli alüminyum engelli rampası yerleştirilmiştir. Rampa sa-
yesinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların durak içine girişi 
kolaylaştırılmış olup fotoselli kapı avuç içi sensörleri ise çocukların 
ve engelli vatandaşların uzanacağı şeklinde tasarlanmıştır. 

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : Ezine Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/AqUOv
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AKILLI DURAKLAR

(Projenin tanıtım videosunu izlemek için 

QR kodu cihazınıza okutabilirsiniz)

https://youtu.be/f_MvNjPSvUY


AKILLI ŞEhİR UYgULAmALARI

Akıllı durak sisteminde klima, iki bölgeli gece görüşlü kamera, 
kablosuz internet, mini kütüphane, damperli kırılmaz cam, iki adet 
led panel, ses yalıtımlı alüminyum tavan, aynı anda dört telefon şarjı 
kapasiteli panel, fotoselli ve avuç içi sensörlü kapı gibi birçok özelliği 
barındıran duraklarda sonraki çalışmalarda hava durumu bilgisini de 
sisteme besleyen bir mekanizma ile geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Arıza, kaza, trafik yoğunluğu gibi otobüsün geç kalmasına se-
bebiyet veren durumlar şimdilik otomatize edilmemiştir. İleride her 
bir durağa QR (kare kod) kod yerleştirerek kullanıcıların bunları akıllı 
telefonları ile okutması sonucu ilgili durağa ne kadar süre sonra il-
gili otobüsün geleceği bilgisinin verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 
GPS modülü kullanılarak aracın hızının ve anlık yerinin kullanıcıya 
gösterimi de sağlanacaktır. Daha sonraki çalışmalarda ise otobüs 
içlerine yerleştirilecek modül ile kullanıcıların bekledikleri aracın 
doluluk oranı hakkında bilgi alması sağlanacaktır. İlerleyen zaman-
larda bu durakların geliştirilmesi için gerekli çevre dostu projeler 
entegre edilmesi düşünülmektedir. Durakların kullanacakları elek-
trik enerjilerinin de durak üzerinde kurulacak güneş enerji panelleri 
sayesinde çevre dostu elektrik enerjisiyle çalıştırılması hedeflen-
mektedir. Duraklara entegre olacak şekilde ayrıca akıllı otobüslerin 
de geliştirilmesi için yazılım çalışmaları başlatılmıştır. Akıllı Duraklar 
sayesinde artık cep telefonlarından da SMS veya internet yoluyla 
otobüs hakkındaki bilgiler ilerleyen süreçte yakından takip edile-
bilecektir. Avrupa Birliği tarafından hibe proje kapsamında temin 
edilmiştir. Ezineli vatandaşlara konforlu hizmet sunmak amacıyla 
şimdilik 3 noktada kurulup devreye alınan Akıllı Duraklar’ın ileride 
tüm duraklarda uygulanması düşünülmektedir. 

Akıllı şehirler kapsamında Avrupa Birliği ve Horizon vb. birçok 
hibe programı belediyenin proje birimi tarafından takip edilmekte 
ve Ezine ilçesi geleceğe hazırlanmaktadır. Teknoloji ile şehir yaşa-
mını birleştirerek insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve teknoloji-
deki gelişmelere ayak uydurmak birinci öncelik olacaktır.
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Avcılar Belediyesinin misyonu; yeni nesil belediyecilik anlayışıy-
la, kamu yararını koruyarak, vatandaşların yaşam kalitesini arttıran 
yerel hizmetleri; şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, yenilikçi ve vatan-
daş memnuniyeti esasıyla sunan; hizmet eşitliğini sağlamış, çevre-
ci ve sosyal refahı yüksek bir kent yaşamı sağlamaktır. Vizyonu ise; 
evrensel sürdürülebilir ilkeler temelinde kent kültürüne sahip çıkan, 
sosyal ve ekonomik gelişmeleri takip eden, tüm canlıların yaşam 
haklarına saygılı, hesap verebilir öncü belediyecilik hizmeti sunmak-
tır. İlkeleri; halkçılık, katılımcılık, yenilikçilik, erişilebilirlik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik, güvenilirlik, verimli ve etkin kaynak yönetimi, sü-
rekli iyileştirme, planlama, sürdürülebilir hizmet, yaşanabilir kent, 
eşit hizmet üreten, hizmette çözüm odaklılık, vatandaş memnuni-
yeti, bilgi güvenliği, çalışanların ihtiyaçlarını dikkate almaktır. 

Tam da bu çerçevede yapılan ‘’Akıllı Şehir Uygulamaları’’ ile bire 
bir uyuştuğunu görülmektedir. 

Belediye, temel belediyecilik hizmetlerini sunmanın ötesinde 
modern bir ‘kentli’ olmanın gereksinimlerini yerine getirmeyi amaç-
layan ‘Yeni Nesil Belediyecilik’ anlayışını benimsemiştir. Yeni nesil 
belediyecilik; 21. yüzyılda değişen kent anlayışı çerçevesinde yol 

yapmak, çöp toplamak gibi halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılaya-
rak daha da ileriye götürmekle birlikte, halkın yaşamını kolaylaştıran 
yenilikçi, teknolojik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı da ge-
rektirmektedir. 

Bu bağlamda hayata geçirilen Oku Avcılar Dijital Kütüphanesi; 
başta Avcılar’da yaşayanlar olmak üzere her yurttaşın binlerce kita-
ba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri bir 
mobil uygulamadır. Bu uygulama, Türkiye’de ilk defa binlerce kitaba 
aynı anda erişilebilme özelliği ile şimdiye kadar hayata geçirilen diji-
tal kütüphaneler arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : Avcılar Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/wcRi6
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OKU AVCILAR 
DİJİTAL KÜTÜPHANESİ

(Projenin tanıtım videosunu izlemek için 

QR kodu cihazınıza okutabilirsiniz)

AKILLI ŞEhİR UYgULAmALARI

https://youtu.be/Nohb_9Og6QE


Yenilikçi yönetim anlayışıyla eğitim alanında yapılan projede; 
2020 yılında ilçe genelinde yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlar için 
“Oku Avcılar” sloganı ile 28 farklı branşta 22.000’den fazla kitap se-
çeneği bulunan dijital kütüphane olanağı sağlanmıştır. Vatandaş-
lar soru bankalarını, konu anlatımlı ders kitaplarını ve aradığı pek 
çok kitabı bu uygulamayı telefon, tablet, bilgisayar vb. elektronik 
iletişim cihazlarına indirerek ücretsiz olarak kullanabilmektedir. 
Geleneksel halk kütüphanelerinin dijitalleşmesinin artık bir tercih 
olmaktan çok ihtiyaç haline geldiği günümüz koşullarında yerel 
yönetim olarak yaşam boyu eğitimi destekleyen ‘’Oku Avcılar’’ pro-
jesi ile tüm engeller ortadan kaldırılmıştır. Binlerce kitap Avcılar 
halkının parmaklarının ucuna getirilmiştir. Kentliler bu uygulama 
ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde ki-
tap okuyup, bilgiye ulaşabilmektedir. Halk kütüphanelerini dijital 
bir platforma taşıyan “Oku Avcılar” uygulaması ile okuyucular, Milli 
Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden Batı klasik-
lerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında 22.000 
kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilmektedir. 
300’e yakın yayınevinin binlerce e-kitabını kapsayan uygulamaya 
tablet ya da cep telefonlarından erişim sağlanabilmektedir. Uygu-
lama, kullanıcılara sistem üzerinde özel kitaplık oluşturabilme ve 
okumaya kaldıkları yerden devam edebilme imkânı da sunmaktadır. 
Bunun dışında devlet okullarında çalışan öğretmenler öğrencileri-
ne ücretsiz kitap ödevleri verebilecek ve bunların takibini yapabi-
leceklerdir. Aynı zamanda Avcılar’daki tüm okullarda uygulamaya 
konulması planlanan “Oku Avcılar” ile öğrencilerin, formal eğitimin 
sınırlarını aşıp her ortamda kendilerini geliştirebilmeleri amaçlan-
maktadır. Bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulamayla 
öğretmenler öğrencilerine özel bir kütüphane tasarlayarak toplu 
olarak ödev tanımlayabilecek, öğrencilerin okuma karnelerinin pe-
riyodik olarak takibini sağlayabileceklerdir. Kütüphane duvarlarını 
aşan Oku Avcılar Dijital Kütüphanesi’ndeki kitap sayısının ilerleyen 
zamanlarda 40.000 kitaba ulaşması yönünde çalışmalar devam et-

mektedir. Ayrıca Avcılar dışında yaşayan, Türkiye’deki bütün herkes 
‘’Oku Avcılar’’ uygulamasını indirerek Avcılar Belediyesinden alacağı 
bir referans kodu ile kütüphaneden belirli sayıda olmakla birlikte 
birçok kitabı kullanabilmektedirler. 

Oku Avcılar Dijital Kütüphanesi “SKA4 Nitelikli Eğitim” Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amacı’na hizmet etmektedir. Bu amaç altında aşa-
ğıda yer alan ilgili hedeflerle ilişki kurulmuştur:

l Hedef 4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücret-
siz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamla-
malarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilme-
sinin sağlanması,

l Hedef 4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan 
durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve 
mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması,

l Hedef 4.6 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem 
de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar 
olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına 
alınması. 

Kullanıcılar “Oku Avcılar” uygulamasını Google Play ya da APP 
Store üzerinden IOS/Android cihazlarına indirerek ad-soyad ve  
e-mail ile sisteme kayıt yapabilirler.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle vatandaşların bil-
gileri dijital ortamlarda yayılmaya başlamıştır. Fakat küresel siber 
tehdit, her yıl sayısı artan veri ihlaliyle korkutucu ve hızlı bir şekilde 
gelişmeye devam etmektedir.

Bağcılar Belediyesi dijital olgunluk seviyesi yüksek bir kurum 
olarak; tüm hizmetlerini dijital platformlar üzerinden de (e-Beledi-
ye Kapısı, e-Devlet Kapısı vb..) sunmaktadır. Vatandaşlar da yüksek 
oranlarda bu platformları kullanmaktadır.  Bilgi güvenliğinin ve ki-
şisel verilerin korunması kapsamında, iş sürekliliğini sağlamak, va-
tandaşlara tüm kanallardan kesintisiz ve güvenli hizmet verebilmek 
amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Siber Güvenlik Operas-
yon Merkezi’ni eklemiştir. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi saye-
sinde belediyeye yapılan siber saldırılar henüz daha başlangıç aşa-
masında tespit edilebilmektedir. Ayrıca sisteme sızan saldırgan ve 
zararlı yazılımlar anında engellenmektedir. Düzenli olarak zafiyet ta-
raması yapıldığı için de kurumun siber güvenlik seviyesi kalıcı ve sü-
rekli olarak iyileştirilmektedir. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nin 
tamamı neredeyse açık kodlu kaynak yazılımlarla oluşturulmuştur. 
Lisans ücreti ödenmeden kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
başarılı bir tasarımla ve mevcut kaynaklar üzerine kurulmuştur.  

Bağcılar Belediyesi Güvenlik Altyapısı ve Güvenlik Mimarisi 
2009 yılından bu yana ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standartlarını karşılamaktadır. Kurumumuz ISO27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını, ISO 22301-2012 İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi sertifikasını ve BS 10012-2009 Veri Koruma Kişisel 
Bilgi Yönetim Sistemleri sertifikasını alan ilk belediye olmuştur.

Güvenlik Operasyon Merkezi Projesi ile desteklenen güvenlik 
altyapısı, kurumsal verileri, Belediyeye başvuran ve çeşitli hizmet 
süreçlerinde hizmet alan vatandaşların bilgilerini, uluslararası stan-
dartlara göre bilgi güvenliği sağlanmış yönetim platformunu, fizik-
sel donanım altyapısını ve veri tabanını, siber saldırılara ve küresel 
tehditlere, saldırı niteliği taşımasa bile bunlara zarar verebilecek 
dijital erişim hatalarına karşı korumaktadır.

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : Bağcılar Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/fzO3j
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Belediyenin yerel hizmetleri ve ilgili verilerin yönetimi, tüm ya-
şam alanlarında yükselen dijitalleşme ve e-dönüşümün getirdiği 
yeni kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dünyayı etkile-
yen küresel salgının en önemli etkilerinden biri hizmetlerin ve hiz-
met alma girişimi sayılan başvuruların çok büyük oranda elektronik 
ortama kaymasıdır. Bu durum sağlık, eğitim, lojistik, sosyal yaşam, 
ticari yaşam ve daha birçok alanda verilen hizmetleri dijital ortama 
taşıdığı gibi, bu alanlara yeni güvenlik kuralları getirmiştir. Belediye-
de elektronik yolla yapılan her türlü veri iletişimi, sunulan hizmetler 
ve süreçler standartlarla sağlanan kurallar çerçevesinde, siber gü-
venlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmektedir.

Proje ile Belediye, kurulan güvenlik altyapısı dâhil, sistemi anlık 
tehditlere karşı korumakta ve ileride aynı ve benzer tehditlere karşı 
akıllı bir altyapı sağlayarak, savunma hattını sürekli hazır tutmakta-
dır. Böylece siber güvenlik saldırı ve tehditlerinden uzaklaşıp, asli 
görev olan konularda gelişebilme ve bunlara daha fazla kaynak ayır-
ma olanağı yaratılmıştır.

Güvenlik Operasyon Merkezi, çalışma şekli ve kurgusu basit ol-
makla birlikte, arka planda gerçekleşen denetim, fonksiyon ve ope-
rasyonların tamamı çok üst düzeyde uzmanlık gerektiren, kesintisiz 
çalışma ve %100 güvenlik esasına dayalı bileşenlerden oluşan bir 
sistemdir. Bu anlamda bir belediyede kullanılan ilk uygulamadır. 

Güvenlik Operasyon Merkezi, kuruma dışarıdan gelen talep ve 
erişimlerden oluşan ağ trafiğini, siber güvenlik açısından, gerçek 
zamanlı analiz eder, sistem güvenliği, sürekliliği ve performansını 
koruyarak, süper hızlı internet bağlantısıyla, uzak noktada kurulu, 
sanal bir güvenlik operasyon merkezine yönlendirir. Klasik uygula-
malarda siber tehditler kurumdaki platformda, yeteneği ölçüsünde-
ki güvenlik duvarı uygulamaları üzerinden kurumun kendi uzmanları 
tarafından çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Karşılaştığı tehditleri daha hızlı ve kontrollü algılaması açısın-
dan, sistem, yapay zeka ve makine öğrenmesi yaklaşımlarıyla des-
teklenerek, güçlü bir öğrenen altyapıya dönüşmesi sağlanmıştır. 
Müdahaleler yapıldıktan sonra, kuruma gelen trafik içerisindeki 
potansiyel tehditler tanımlanır, özellik ve tehdit seviyeleri, riskleri 
belirlenir, sistem siber tehditlerden arındırılır ve operasyon sürecin-
de elde edilen verilerle sistem akıllandırılır. Karşılaşılan siber saldırı 
sonrasında olayla ilgili olarak USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi) bilgilendirilir, detaylar paylaşılır ve (gerekli ise) hukuki sü-
reç başlatılır.

Proje ile standart güvenlik anlayışının asgari güvenlik anlayı-
şının üzerine yeni nesil diye nitelendirilen, yüksek proaktif beceri 
içeren bir nevi akıllı sistem gibi çalışan, alışılagelmiş standartların 
dışına çıkan bir teknoloji kümesi oluşturulmuştur.
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Türkiye Belediyeler Birliği “Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” 
ödüllü proje, “Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket” mobil uygulaması 
ile akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediye hizmet-
lerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Belediye hiz-
metlerinin, vatandaşlara kolay erişilebilir hale getirilmesine imkân 
sağlayan projede; kentin paydaşları olan vatandaşlar bu uygulama 
ile üretilmiş olan iş yerlerine özel “Akıllı Etiket” üzerinde bulunan ka-
rekod ile eş zamanlı olarak birçok hizmete erişilebilmektedir.

Proje ile çocuklardan ebeveynlere, gencinden yaşlısına tüm 
vatandaşlara hizmet verilmektedir. İçerisinde vatandaşın do-
kunabileceği, erişebileceği ve öğrenebileceği platformlar şehri 
daha iyi tanımamıza olanak 
sağladığından diğer beledi-
yeler tarafından da uygulana-
bilir bir projedir. Vatandaşlar 
tarafından -örneğin iş yeri 
restoran ise- yemek, liste ve 
fiyat bilgisine ulaşabilmekte ve 
kampanyalardan faydalanarak 
işyerlerini yorumlayabilmek-
te ve puanlayabilmektedirler. 
Çek-İlet özelliği ile de görülen 
sorunların belediyeye kolayca 
iletilmesi sağlanmaktadır. Yine 
işyerleri tarafından e-Beledi-
yecilik işlemlerine dair (beyan, 
vergi borcu, belge doğrulama 
ve rayiç değerler vb.) bilgiler de 
takip edilebilecektir.

Proje ile belediye sınırla-
rı içerisinde yer alan yaklaşık 
20.000 iş yerinin güncel veri-
lerini tutarak gelir artırımının 
sağlanması ve vatandaşa da güncel, doğru ve hızlı bilgi gösterilmesi 
ile bölgeye, şehre ve belediyeciliğe katkı sağlanmaktadır. Aynı za-
manda iş yeri sahibi aynı etiketi okuttuğunda iş yerine ait beyan, 
tahakkuk ve tahsilat bilgilerini takip edebilecektir.

Belediye saha personeli uygulama sayesinde iş yerlerinde bu-
lunan Akıllı Etiket’ in karekodunu okutup, Kent Bilgi Sistemi Oto-
masyonu üzerinden gelen verileri görülebildiği ve güncelleyebildiği 
entegre bir sistem oluşturulmuştur. Bu yöntemle iş yeri için tabela 
ölçümleri, ruhsat, belge, baca, gürültü ve hijyen denetim vb. saha 
verilerinin her zaman güncel kalması sağlanmaktadır.

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : Büyükçekmece Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/UhHOv
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir stratejileri ve özel-
likle akıllı ulaşım stratejilerinin ön gördüğü akıllı şehir mimarisinde 
büyük veri sistemi önemli bir unsurdur. Tüm akıllı şehir sistemle-
rinin ürettiği büyük hacimdeki verilerin toplanması, işlenmesi ve 
muhafaza edilebilmesi için büyük veri sistemi kurulmuştur. Şehir 
veri kaynaklarından akan bu veriler çok hızlı bir şekilde ileri analitik 
teknolojilerle işlenerek karar alıcılara yardımcı olmaktadır. İBB, ge-
lişen teknolojilere adapte olmuştur.  Proje ile yüzlerce çeşit yüksek 
hacimdeki verileri bir araya getirerek vatandaş, lokasyon ve hiz-
metlerinin hepsini 360 derece görme imkânına sahip olmuştur. Bu 
proje ile birlikte İBB, vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun ola-
rak vatandaşını tüm boyutlarıyla tanıyacak ve ihtiyaçlarını önceden 
görebilecektir. Vatandaş hizmet kullanım paternlerini, seyahat pa- 
ternlerini, belediye ile etkileşim paternlerini, lokasyon ve toplu ta-
şıma kullanım paternlerini analiz ederek hizmetlerindeki eksiklerini 
görerek, mevcut hizmetlerini iyileştirebilecek ve yeni hizmet ihti-
yaçlarını karşılayabilecektir. 

İBB, bu proje sayesinde ulaşım planlama, şehir planlama, kriz 
yönetimi, hakla ilişkiler gibi veriye dayalı süreçleri olan birimlerde 
önemli tasarruflar sağlamaktadır. İBB kurumsal veri envanterini 
çıkararak, hizmet süreçlerinde veri ihtiyaçlarını kısa sürelerde kar-
şılayabilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde kriz yönetimini, bu pro-
je ile etkin bir şekilde yapabilmiştir. İBB, vatandaşı çok iyi tanıması 
sayesinde saha çalışmaları yapmadan ihtiyaç sahibi vatandaşları 
tespit edebilmiş, pandemi sürecindeki kriz yönetiminde büyük veri 
kullanarak toplu ulaşım, sağlık hizmeti ve sosyal yardım alanların-
daki hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde yapabilmiştir. Geliştirilen 
yapay zekâ servisleri ile trafik tahminlemedeki doğruluk oranını 
artırmış, sensörlerin eksik verilerini makine öğrenmesi teknikleri 
ile tamamlayabilmiştir. Doğal dil işleme teknikleri ile gelen binlerce 
çağrıyı otomatik sınıflandırarak doğru birimlere atanmasını sağla-
yarak insan hatalarını azaltabilmiştir.

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/lh35E
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İBB kendi içinde 200’den fazla veri sorumlusu görevlendirmiş 
ve veri ile çalışma bilincini kurum içinde artırmıştır. Büyük veri tek-
nolojileri konusunda yerli teknoloji firmalarının kamu öncülüğünde 
gelişimine katkılar sunmuştur. Proje ile kurumsal uygulamaların ve-
rileri, trafik sensör verileri, İBB Wi-Fi sisteminin log verileri, sosyal 
medya verileri, coğrafi-geometrik veriler gibi yapısal, yarı yapısal ve 
yapısal olmayan çok büyük hacimlerdeki veriler bir veri havuzunda 
modellemeler yapılarak toplanabilmiştir. Metin okuma ve sınıflan-
dırma, trafik gelecek durum tahminleri, deprem kayıp tahminleri, 
yüksek çağrı trafiğinde kriz analizi yapabilen bazı yapay zekâ servis-
leri ilk kez kurumun iş süreçlerinde kullanılmıştır. Veri bilimciler için 
kurulan veri analitik laboratuvarı için veri ve teknik kaynak sunma 
imkânı sağlanmıştır.

Kurumun geleneksel iş zekası yerine gelecek tahminleri, ano-
mali analizleri, çok boyutlu veri analizleri ile karar zekası kullanma-
sı aşamasına geçilmiştir. İlk kez ülkemizde açık veri portalı ile veri 
bilimciler ve geliştiriciler için veri paylaşımı bu proje ile mümkün 
olmuştur. Proje ile vatandaş, lokasyon ve hizmet ana veri tabanları 
oluşturulmuş ve tüm ilişkiler analiz edilebilir duruma getirilmiştir. Va-
tandaşlarla iletişim imkânı, pandemi durumlarında sosyal yardım ve 
saha hizmetlerinin elektronik ortamda yapılması kolaylaştırılmıştır.

Kurumun tüm acil durum duyuru servislerinin verileri anlık ola-
rak tek bir veri tabanında toplanarak tüm operasyonel birimlerin her 
şeyden haberdar olması sağlanabilmiştir. Coğrafi verilerle sözel veri-
ler bir araya getirilerek coğrafi bazlı analitik imkanları geliştirilmiştir. 
Birimlerin ihtiyaç duydukları verileri kurumsal veri portalı aracılığı ile 
hızla bulabilmesi mümkün hale gelmiş; veri erişimleri, veri talepleri 
ve verinin iş süreçlerinde kullanımı oldukça kolay hale getirilmiştir.

Projede ağırlıklı olarak açık kaynak sistemler kullanılmaktadır 
ve projenin gelişimi de bu yöndedir. Bu anlamda ekonomik olarak 
maliyetleri yüksek değildir. Gelişmekte olan ülkemizde veri bilimci-
si ve yapay zekâ geliştirici ihtiyacı çok fazladır ve bu ihtiyaç katlana-
rak artmaktadır. Gelecek ekonomilerde bu teknolojilerin çok yük-
seleceği öngörülmektedir. Proje, açık veri ve veri laboratuvarı gibi 
olanaklarla, ülkemizde veri bilimi ve yapay zekâ kullanımının geliş-
tirilmesine katkılar sunmaktadır. Yapmış olduğumuz veri etkinlik-
leri ve yarışmaları, büyük veri staj programları ve büyük veri eğitim 
programları ile bu teknolojilerin kullanımını, gerek kurum içinde 
gerek kurum dışında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki 
üniversitelerle, start-up firmaları ve bilişim alanındaki STK’lar ile iş 
birlikleri geliştirerek ekosistemin büyümesini sağlamaya çalışıyo-
ruz. Proje ile İBB kaynaklarının etkin yönetimi sağlanarak ekonomik 
tasarruflar sağlanmaktadır. Ayrıca elde edilen verilerden yenilikçi 
ve gelir getirici hizmetler geliştirme çalışmaları da başlamıştır.

Akıllı şehir ve ulaşım sistemleri için merkezi önemde olan veri 
analitiği altyapı sorunu çözülmüştür. 360 derece vatandaş görünü-
mü ve hizmet kullanım paternleri ile hizmet mahrumiyet analizleri 
yapılarak, hangi vatandaşların hizmetlere erişimlerinde sıkıntılar 
yaşadığı tespit edilebilmektedir. Planlama ve Sosyal Hizmetler Bi-
rimleri bu analizler çerçevesinde hizmet geliştirmeleri yapmaktadır. 
Toplu ulaşım verileri daha hızlı analiz edilerek bu hizmetlerdeki so-
runlar tespit edilmekte ve çözülmektedir. 

Birleşmiş Milletler’in de desteklediği vatandaş odaklı yönetim 
anlayışına odaklanan İBB tarafından, vatandaşın 360 derece görü-
nümü sağlanmış ve daha iyi bir seviyeye ulaştırılmıştır.

Sağlıktan ulaşıma kadar tüm acil eylem planları büyük veri ile 
desteklenebilmektedir. Açık veri platformu ve veri laboratuva-
rı, start-up firmaları ve dış geliştiriciler belediyeye yeni hizmetler 
önerebilmektedirler. Ülkemiz veri bilimcilerinin yer aldığı topluluk-
lara önemli bir kaynak sağlanmıştır. Büyük veri sistemi ile vatan-
daş memnuniyetini artıracak yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi ve 
kurumsal karar zekâsının desteklenmesi konusunda yeni imkân ve 
kabiliyetler ortaya çıkmıştır. 
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Hızlı değişimlerin küçük zaman dilimlerinde meydana geldiği bir 
dönemde yaşamaktayız. Uzmanlar ve akademisyenler bu kadar çok 
teknolojik değişimin yaşandığı başka bir kuşağın olmadığını ifade 
ediyor. 

Dünya üzerindeki büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışı ulaşım, 
çevre, sağlık, enerji ve su yönetimi gibi pek çok konuda sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar kent sakinlerinin ya-
şam kalitesini düşürmekte ve kentlerin marka ve rekabet gücünü 
azaltmaktadır. Bu durum sınırlı bütçelerle hizmet vermeye çalışan 
yerel yönetimleri; hizmet sunumunun her aşamasında daha etkili 
ve verimli yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Teknolojide yaşanan 
gelişmeler hayatımızı etkilediği kadar kent yaşamını da etkileme ve 
değiştirme gücüne sahiptir.

Bu gelişmeleri ifade etmek için “Akıllı Şehir” kavramı önümüze 
çıkıyor. Görünen o ki bu değişimler, gelişmeler ve “Akıllı Şehir” kav-
ramı hayatımızı pek çok noktada etkiliyor ve etkilemeye de devam 
edecektir. Bu noktada kendimize sormamız gereken soru şu ki: 
“Değişimin bir parçası olacak ve süreci yönetecek miyiz, yoksa akın-
tıya kapılıp kaybolup gidecek miyiz?”

Şehri tüm dinamikleriyle birlikte yönetmek ve akıllı şehir tekno-
lojilerini bu süreçlere dâhil ederek,  şehrin daha iyi olması için ge-
leceğe yönelik isabetli öngörülerde bulunabiliriz. Akıllı çözümlerle 
stratejik yönetimi harmanlayabilir, birbirlerini destekleyebilir hale 
getirebiliriz. Bu bize kamu kaynaklarını, zamanı ve insan kaynakları-
nı daha etkin ve verimli kullanma imkânı da sağlayacaktır.

Akıllı şehir uygulamalarının altyapı, üstyapı, hizmetler üzerin-
deki nüfus artışından kaynaklanan baskıyı azaltıp insanların zaman, 
finansal ve psikolojik maliyetlerini azaltan ciddi avantaj sağlamakla 
birlikte belli bir strateji ve eylem planına göre yapılmaması halinde 
ciddi maliyet risklerini de doğasında barındırmaktadır. Onun için söz 
konusu uygulamaların belli bir stratejiye bağlı olarak tasarlanıp uy-
gulanması gerekmektedir.

Proje Kategorisi : Akıllı Şehir Uygulamaları
Proje Sahibi : Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/IbYuF
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada şehri gelişir-
ken hizmet ve yatırımlarla eş zamanlı olarak akıllı şehir uygulamala-
rının sonuçlarını etkin bir şekilde görmek ve sosyal faydasını en üst 
seviyeye çıkarmak için önceliklere göre ülkemizin üst vizyonlarına 
uygun akıllı şehir stratejisi ve eylem planının hayata geçirilmesi he-
def olarak seçildi. Bu süreci yönetme iddiasını ortaya koymak için 
“Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı 2019-2023” oluşturul-
du. Bu adım, şehir sakinlerine daha yaşanabilir bir Sakarya sunmayı 
sağlamak ve değişen, dönüşen dünyada riskleri yönetmek adına 
gerçekleştirildi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu çalışmasına “insan”ı esas alan 
akıllı şehir eko-sistemi oluşturarak başlamıştır. Ayrıca literatürdeki 
akıllı şehir tanımının yanında kendine özgü, kendi önceliklerini yan-
sıtan “Sakarya olarak akıllı şehir, insanın fiziksel, sosyal, kültürel ih-
tiyaçlarını makul seviyede eş zamanlı olarak karşılamaya odaklanan 
ve popülasyonun yerleşim hacmine göre değişebilir, sürdürülebilir, 
yenilikçi yöntemlerle verilerin sağlanmasına yönelik yöntemlerin 
kullanılması” şeklinde tanım geliştirerek literatüre katkı sağlamıştır.

Belediyenin akıllı şehir yolculuğunda yöntem olarak katılımcılık 
ve yerel öncelikler esas alınmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi-
nin Akıllı Şehir Yol Haritasının Belirlenmesi ve Eylem Planının Hazır-
lanması hedefi ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordina-
törlüğünde şehirdeki tüm kamu ve özel sektördeki aktörler ile odak 
toplantılar yapılarak şehrin sorunları, akıllı şehirler sistemlerinin 
sunduğu çözüm önerilerinin ışığında değerlendirilmiştir. Daha son-
ra belediyenin kurumsal yapısı içerisinde yer alan tüm yönetici ve 
kilit personelleriyle hizmet alanlarında yaşanan sorunlar, akıllı şehir 
çalışmaları, projeleri ve eylem planları mevcut durum-sebep-kri-
ter-risk-öneriler ve maliyet ekseninde masaya yatırılarak 5 yıllık 
Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (2019-2023) hazırlan-
mış ve uygulamaya konulmuştur. Dünya Akıllı Şehir Kongresi, Cum-
hurbaşkanlığı Himayelerinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 
başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongreler-

de literatür ve uygulamaya katkı sağlanmıştır. Sakarya Akıllı Şehir 
Vizyonu: “Kent bilgi sistemlerine dayalı birbiriyle bağlantılı akıllı şehir 
uygulamaları ile vatandaşın hayatını kolaylaştıran stratejik yöneti-
min akıllı yönetimle desteklendiği, kaynakların etkili ve verimli bir 
şekilde kullanıldığı bir şehir.” oluşturmaktır.

Akıllı şehir çalışmaları “Akıllı Yönetim” üst başlığı altında “Akıllı 
Ulaşım”, “Akıllı Şehir Planlama”, “Akıllı Çevre” ve “Akıllı Toplum” olmak 
üzere 4 ana çerçeve altında toplanmıştır. Sakarya Akıllı Şehir Stra-
tejisi ve Eylem Planı 4 stratejik amaç, 13 stratejik hedef, 24 perfor-
mans hedefi ve 44 bütünleşik faaliyet ve proje ile tahmini maliyet ve 
uygulama dönemlerinden oluşmaktadır.

Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “SKA11: Sürdürülebilir Şehir-
ler ve Topluluklar” başlığı ile ilişkilidir. Bu maddeye göre sürdürülebi-
lir şehirler demek “toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil 
alanlar yaratmak, kentsel planlama ve yönetimi hem katılımcı hem 
de kapsayıcı olacak şekilde iyileştirmek” anlamına da gelir. 

Projenin nihai hedefi, tüm mahalli müşterek ihtiyaçlar yerine 
getirilirken eş zamanlı olarak yenilikçi, yenilebilir, sürdürülebilir 
yöntemleri kullanarak insanların hayatını kolaylaştırmak ve bu akıllı 
uygulamaların finansal, operasyonel, çevresel risklerini en aza in-
dirgeyerek yönetmektir.

Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP) Cumhur-
başkanımızın “Dün; hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin diye düşü-
nüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz.” 
sözünden ilham alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “2020-2023 
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları ışığında 
eş zamanlı hazırlanarak belediyeler arasında bir ilk olma özelliğini 
taşımaktadır.

37

AKILLI ŞEhİR UYgULAmALARI





ÇEvRE 
vE ATIK 

YÖNETİmİ



ÇEvRE vE ATIK YÖNETİmİ

Sındırgı Hisaralan Bölgesi’nde bulunan jeotermal su, yeryüzü-
ne çıkışının izlenebildiği doğal çıkışlı saha olup, bu jeotermal enerji 
yüzyıllardır dereye akmakta ve hiçbir şekilde ekonomiye kazandırı-
lamamaktaydı. Sadece küçük çaplı birkaç hamam yöre halkının ihti-
yacına cevap vermekte iken, proje ile farklı alanları içinde barındıran 
entegre bir kullanım oluşturulmuştur. Projeyle ilçeye 24 km mesa-
fede bulunan Hisaralan Bölgesi’nde 102 derece ısıya sahip jeoter-
mal kaynaklar ilçe merkezine getirilmiştir. Yap- işlet-devret mode-
liyle yapılan ve belediyenin ilk jeotermal enerji çalışmalarından biri 
olan proje, kendi cazibesiyle pompasız olarak ısı merkezine ulaşan 
ekonomik bir projedir.

Projenin şehre en önemli katkıları ise şunlardır; 
l İlçe merkezine ulaştırılan jeotermal enerji öncelikle şehir 

merkezinde merkezi ısıtma sistemi sayesinde konut ısıtmasında 
kullanılmış, buradan çıkan sular termal tesislere ve jeotermal mey-
ve-sebze kurutma tesisleri ile seralara verilerek entegre bir sistem 
sağlanmıştır. Bu sayede ilçede jeotermal yatırımlar artmış, bununla 
birlikte birçok kişi bu alanlarda istihdam edilmiştir. 

l İlçe merkezinde termal tatil köyü ile jeotermal ısıtmalı toplu 
konutlar yapılmaya başlanmıştır. Proje ile belediye, jeotermal enerji 
kullanımı hususunda eğitimler alarak uzmanlaşmış, böylelikle ilçe 
kalkınmasında en önemli noktalardan biri olan organize sera alanla-
rı oluşturma bilinci ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğine gidile-
rek ilçede 500 dönüm topraksız sera alanı planlanmıştır. 

Aynı zamanda proje birçok yenilik de getirmiştir. Bu yenilikler şu 
şekilde özetlenebilir:

l 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Alanı 
(TTA) ilan edilen ilçe, projeyle değer kazanarak ilçeye yatırımların 
gelmesi sağlanmıştır. Bu sayede ilçede modern turizm tesisleri 
yapılarak proje ile yeni iş sahalarının oluşmasına katkı sağlanmış-

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Sındırgı Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/LEikx
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tır. İlçede topraklı örtü altı seracılığı yapılırken jeotermal enerjinin 
ilçe merkezine getirilmesiyle birlikte topraksız seracılık bilinir hale 
gelmiştir. Böylelikle substrat kültürüyle sera yapma talepleri art-
mıştır. Belediye tarafından jeotermal enerji ilçede etkin ve entegre 
kullanılmaya başlanmıştır. Merkezi ısıtma, turizm tesisleri, seracılık 
ısıtmasından artan su doğaya deşarj edilmeyip jeotermal ısıtmalı 
meyve-sebze kurutma tesisi kurularak burada kullanılmıştır. Böy-
lelikle ilçede iyi tarım uygulamaları ve sözleşmeli tarım ile tarım 
sektöründen daha fazla pay alınması sağlanarak çiftçinin daha fazla 
gelir elde etmesi sağlanacaktır. 

l Termal Turizm Alanlarında turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarı-
larak hem ilçe halkının hem de bu sektörde hizmet veren tesislerin 
gelirlerinin artması planlanmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezinde 
şehir ısıtması ile entegre olarak kullanılan jeotermal dönüş suyu 
Emendere Turizm Bölgesi’ne götürülerek bu sahada 2 farklı jeoter-
mal kaynağın buluşmasına, turizmin 12 aya çıkmasına katkı sağlan-
mıştır. 

l Yine jeotermal enerjinin ısınmada kullanımı ilçede hava kir-
liliğinin azalmasına ve böylece daha sağlıklı bir ilçe olmasına vesile 
olmuştur. Bu sayede ilçe Cittaslow kriterlerine uyum sağlayarak bu 
alanda başvurumuz yapılmıştır.

l İlçede gelişen turizm faaliyetlerine bağlı olarak yerel ürünlerin 
ihtiyacı da artmıştır. Bu nedenle Akpınar Yaşam Merkezi ve Hanıme-
li Yöresel Ürünler gibi atölyeler ve pazarlar kurulmuştur. Böylelikle 
e-ticaret gibi yeni pazarlama teknikleri ilçede uygulanır hale gelerek 
proje, ilçeye birçok yeniliği kazandırmıştır.

Proje; ısıtma, sera ve turizm alanlarında entegre kullanıma uy-
gun olmasından dolayı, jeotermal kaynaklara sahip diğer şehir ve 
belediyelerde uygulanabilir bir projedir. Sağlıklı gıda ve tarım sek-
töründe, jeotermal enerji ile kurutma tesislerinde katma değeri 
yüksek ürünler üretildiğinden dolayı örnek alınan proje olmuştur. 
Enerji maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı topraklı ve toprak-
sız sera yapımı birçok alanda yapılamamakta iken jeotermal ısıtma 
maliyetlerinin düşük olması sayesinde, diğer şehirlerde aranan ve 
talep edilen ısıtma enerjisi konumuna gelen jeotermal enerji, ilçede 
olduğu gibi uygulanabilirliği yüksek bir projedir

Projenin konusu olan jeotermal enerji, temiz bir enerji kaynağı 
ve çevre dostu enerji olduğundan çevresel olarak; ilçede termal 
turizm yatırımlarının artması ve entegre kullanım ile seracılık ve 
kurutma tesisinde istihdam imkânları geliştiğinden ekonomik 
olarak;  jeotermal enerjinin ilçeye getirilmesiyle birlikte ilçede Cit-
taslow (Sakin Şehir) adaylığı, İda Madra Jeoparkı gibi uluslarara-
sı çalışmalara imkân tanıdığından sosyal olarak sürdürülebilir bir 
projedir.

Proje, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, jeotermal suyun 
ilçe merkezine getirilerek iş birliği yoluyla her düzeyde bütünleşik 
su kaynakları yönetimi ile “SKA6: Temiz Su ve Sanitasyon” ana ama-
cının 6.5. hedefiyle; ilçenin uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji 
hizmetlerine erişimi sağlandığından “SKA7: Erişilebilir ve Temiz 
Enerji” ana maddesinin 7.1. hedefiyle; jeotermal enerji ile turizm, 
kurutma ve seracılık hizmetleriyle istihdam yaratan ve yerel kültür 
ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir 
kalkınma sağladığından “SKA12: Sorumlu tüketim ve Üretim” ana 
amacının 12.b. alt hedefiyle doğrudan ilişkilidir.
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Beykoz Belediyesi olarak doğadaki yaşamdan, ardıç ağacı ve ar-
dıç kuşunun birbirlerinin varlığını besleyen öyküsünden ilham alınan 
proje toprağa, çevreye büyük faydalar sağladığı gibi aynı zamanda 
doğanın bizlere sunduğu çok büyük bir geri dönüşümü de içerisinde 
barındırmaktadır. Ardıç ağacının ve ardıç kuşunun hikâyesi varlıkla-
rını devam ettirmeleri için birbirlerine olan bağlılığı bizlere anlatır. 
Ardıç ağacının tohumları toprağa düştüğünde sert kabuğundan 
dolayı toprakta çimlenme gerçekleşmez ve ardıç ağacı varlığını 
sürdüremez. Ancak tam da bu sırada devreye ardıç kuşu girer, ar-
dıç ağacının sert kabuklu tohumları ile beslenebilen ardıç kuşu bu 
tohumları sindirim sisteminden geçirir, sonrasında toprağa dışkısını 
bıraktığında bu dışkı aynı zamanda toprakta ardıç ağacının çimlenip 
tohumdan fidana dönüşmesini sağlayabilmektedir. Bir yandan ardıç 
kuşunu besleyen ardıç ağacı ve sonrasında ardıç ağacının neslinin 
devamını gerçekleştiren ardıç kuşunun hikâyesi doğayı koruma, 
onu kirletmeme adına sıfır atık hedeflerine daha sıkı bir şekilde ula-
şılması konusunda ilham vermiştir.

Ardıç Sofrası projesi organik atıklardan kompost üretilmesini 
sağlayan bir projedir. Proje, sıfır atık kavramının ülkemizde her ge-
çen gün daha geniş kitlelere yayılması ile vatandaşların günlük oluş-
turdukları atığı en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede atık 
yönetimi açısından şehir hayatında uzun vadedeki en önemli katkısı 
atıkların biriktirildiği depo alanı ihtiyacını azaltacaktır. Vatandaşların 
sıfır atık anlamında daha bilinçli kılınması hedeflendiği ve bu yönde 
etkinliklere devam edildiği için öncelikli olarak belediye binasının 
yemekhane kısmına yerleştirilen kompost makinesi ile sofradan 
çıkan atıklardan kompost ürün elde edilip ürünler ilçede bulunan 
çiftçiler ile paylaşılıp yeniden toprağa kazandırılmaktadır.

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Beykoz Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/BBXgk
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Proje, belediye personelini ihtiyaçtan fazlasını tüketmeme ko-
nusunda bilinç geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca sıfır atık kav-
ramının gelişmesine yardımcı olmaktadır. İlçe açısından ise proje 
yerli üretim kavramını doğrudan desteklemek ile birlikte, çevre bi-
lincini üst seviyelere çıkaracağı gibi israfı önemli ölçüde azaltacağı 
için şehir gelişiminde gıdayı koruma, iklim değişikliğinin farkına var-
ma gibi konularda da bilinçlendirme sağlayacaktır. En nihayetinde 
israfın olmadığı sofralar ve bereketli topraklar kazanımlarını bizlere 
sunması açısından projenin şehrin ve kurumun sürdürülebilirliğine 
önemli ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir.

Proje, kurum kültürüne birçok anlamda katkı sağlamaktadır. 
Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın 
artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çev-
resel risklerin azalması sağlanmaktadır. Bu katkıları neticesinde 
proje, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine kat-
kı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip 
olmasını sağlamakta ve kamuoyunda kurumun “çevreci” sıfatına 
sahip olmasını sağlamakta, bu sayede kurum saygınlığını arttır-
maktadır.

Proje, politik faktörlerden bağımsız olarak tüm insanları ilgi-
lendiren bir temele dayandığından ve ortak hedefleri öncelediğin-
den toplumsal olarak benimsemesi kolay bir yapıdadır. Bu anlamda 
sosyal olarak sürdürülebilirliği açısından herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmamıştır. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında ise; biyobo-
zunur atıkların doğrudan toprağa gitmesinin önüne geçtiği için 
metan gazı oluşumunu önlemektedir. Ayrıca elde edilen kompost 
ürün toprağı zenginleştirdiği için toprağın ve üretilen tarımsal 
ürünlerin kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca projenin başladığı tarih-
ten itibaren günümüze kadar karbondioksit salınımı 8,9 milyon kg 
azalmıştır. Bu anlamda çevresel olarak sürdürülebilirliğini koruyup 
devam ettirmektedir. Ekonomik olarak ise projede biyobozunur 
atıklar ayrı bir şekilde toplanıp kompost ürün elde edildiği için 
depo sahası kullanım ihtiyacında azalma gerçekleşmiştir. Ayrıca 
atıkların taşınma maliyetlerinin de azaltması açısından ilk yatırım 
maliyeti karşılanmış olup dolaylı olarak karbondioksit salınımının 
azaltılmasını sağlamıştır. Bu sayede iklim değişikliği konusunda 
alınması planlanan tedbirlerin de maliyetini belirli bir ölçüde mi-
nimize ettiği için ekonomik açıdan da sürdürülebilirliğini ortaya 
konmuştur.

Beykoz Belediyesi olarak çevre kirliliğini önleme ve doğayı ko-
ruma adına içerisinde birçok farklı çıktı barındıran bu proje sayesin-
de ilçe sıfır atık ilçesi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olup, 
sıfır atıkta öncü belediye olarak bu doğrultuda yeni projeler üretme-
ye devam edilecektir.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşleri 
Emine Erdoğan’ın inisiyatifiyle başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık Projesi’nin temel amacı; 
kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince en-
gellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, 
oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkla-
rın geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla 
çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir.

Bu kapsamda ilçede 9 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya 
başlanan “Her Atık Market Alışverişine Hazırlık” projesi ile vatanda-
şın kaynağında ayrı topladığı atıkları mobil atık toplama aracına ve 
yaşam merkezlerine getirmesi, belirlenen atık puanlama sistemi ile 
programa kayıt yaptırması, sonrasında toplanan puanlar karşılığı 
market hediye çeki kazanması sağlanmaktadır.

Proje ile vatandaşın atık toplama bilincinin artırılması ve ikili 
toplama konusunda alışkanlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu 
sayede hem geri dönüşümü gerçekleşebilen atıkların çöpe gitmesi 
önlenerek çevre kirliliğin önüne geçilmesi hem de toplanan atıkların 
sisteme dâhil edilmesi ile vatandaşın maddi kazanç (alışveriş çeki) 
elde etmesi sağlanacaktır. Ayrıca atıkların bu şekilde geri dönüştü-
rülmesi hem ülke hem aile ekonomisine katkı sunacaktır.

Projenin hayata geçirilmesi ile atıkların toplanmasında daha az 
araç kullanılması, hanelerden toplama işlemi yerine atığın belirle-
nen noktalara vatandaşlar kanalı ile getirilmesi, bu sayede karbon 
salınımının azaltılması; ayrıca atıkların belirlenen noktaların vatan-
daş tarafından taşınmasında hareketliliğin artırılması ve çevre kirli-
liğin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Yavuz Selim Yaşam Merkezi ve Fındıkzade 
Yaşam Merkezi’nde Sabit Atık Getirme Merkezleri konumlandırılmış 
ve birer adet atık kayıt noktası kurularak 2 adet personel görevlen-
dirilmiştir. Sabit artık getirme merkezleri haftanın 6 günü (Pazarte-
si hariç) 09.00-18.00 saatleri arasında açık olup vatandaşa hizmet 
vermektedir.

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Fatih Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/bJtKm
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Mobil atık getirme aracı ise ilçede vatandaşın odak noktası olan 
12 noktada konumlandırılmış olup, haftanın 6 günü öğleden önce 
(09:00-13:00) ve öğleden sonra (14:00-18:00) saatleri arasında bir 
günde iki farklı noktada hizmet vermektedir. Mobil atık getirme ara-
cının dış giydirmesi sıfır atık renk skalasını gösterir şekilde tasarlan-
mış, ayrıca yan tarafından açılabilen panel sayesinde 1 adet görevli 
personel vasıtası ile vatandaşların atık kayıtlarının alınması ve bilgi-
lendirmelerin yapılması sağlanmaktadır. Vatandaşların atıklarını bu 
noktaya getirmesi ile hem atık noktası bilinci hem de toplama günü 
bilinci oluşturulmaktadır. Mobil atık getirme aracında toplanan atık-
lar gün sonunda atık ayrıştırma tesisine getirilerek sisteme dâhil 
edilmektedir.

Projede oluşturduğumuz ortak veri kayıt sistemi ile vatandaş-
lar hem sabit atık getirme merkezlerine hem de mobil atık getirme 
aracına atıklarını getirebilmekte ve toplam puan sistemine kayıt 
sağlayabilmektedir.

Proje duyurusu belediyenin sosyal medya hesaplarından, ilçede 
bulunan panolardan ve bölgeye yerleştirilen afişlerle vatandaşa du-
yurulmuş olup gün geçtikçe taleplerin arttığı belirlenmiştir. Prog-
ram kayıtları günlük olarak takip edilmekte, gerekli analiz ve izlem-
ler çevre mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Projede belirlenen atık türlerine verilen puanlar üzerinden ya-
pılan listelemeler sonucu 25 puana ulaşan vatandaşlara market he-
diye çekleri dağıtılmaya başlanmıştır. Proje başlangıcından bugüne 

kadar 2.192 farklı kişi toplamda 7.325 sefer atık getirmiş ve 68.550 
kg atık geri dönüşüme kazandırılmıştır. Atık getiren vatandaşlardan 
272 kişi market hediye çeki almaya hak kazanmış olup, 10.850 TL 
değerindeki hediye çeklerinin dağıtımı yapılmıştır. 

Proje kapsamında geri dönüşüme kazandırılan atıkların %44’ü 
kâğıt, %26’sı plastik, %17’si cam, %5’i karışık, %4’ü metal, %4’ü atık 
yağdan oluşmaktadır.

Proje kapsamında 2020 yılı sene sonuna kadar yaklaşık top-
lamda 3000 kişinin atık getirmesi, 100.000 kg atığın geri dönüşüme 
kazandırılması; 2021 sene sonu itibarıyla ise 50.000 farklı kişiye ula-
şılması ve daha çok atığın geri dönüşüme kazandırılması hedeflen-
mektedir.     
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çevre Elçileri Projesi ile çocukları 
küçük yaştan itibaren bilinçlendirerek yerli ve milli değerlerimize 
bağlı, çevreye ve doğaya saygılı nesiller olarak yetiştirilmesine katkı 
sağlamaktadır.

İlçe belediyeleri arasında ilk ve tek olma özelliği taşıyan eğitim 
projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre temizli-
ği, doğanın korunması, atık sınıflandırılması, geri dönüşümün öne-
mi, elektrik ve su tasarrufu gibi birçok konuda eğitimler verilmek-
tedir. Okullarda verilen eğitimlerin ardından, öğrencilerin katılımıyla 
çevre temalı etkinlikler ve ödüllü geri dönüşebilir atık toplama yarış-
maları düzenlenmektedir. 5 yıldır süregelen projeyle Gaziosmanpa-
şa’ya 4.500 gönüllü çevre elçisi kazandırılmıştır.

Çevre Elçileri Projesi kapsamında tüm atıkların kaynağında ay-
rıştırılması sağlanarak; doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm 
çalışmalarının desteklenmesi, ham madde ve enerji tasarrufu sağ-
lanması, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi, israfın önlenmesi, 
çöp depolama alanı tasarrufu, kişi ve ülke ekonomisine katkı sağ-
lanması, çevreci nesillerin yetiştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı 
bir çevre emanet edilmesi hedeflenmektedir.

Yüz yüze eğitimler, konulara özgü hazırlanan kitaplar, sosyal 
sorumluluk projeleri, yarışmalar ve çevre etkinlikleri ile öğrenciler 
hem teorik hem de pratik yönden desteklenmektedir. Yıl boyu dü-
zenlenen etkinliklerle her bir çevre elçisi öğrencinin yaşam boyu sü-
recek, kalıcı ve sürekli alışkanlıklara sahip olması ve bu alışkanlıkları 
çevresindekilere de kazandırması sağlanmaktadır. 

Eğitim çalışmaları ve yıl boyu süren geri dönüşebilir atık top-
lama yarışmaları kapsamında toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın lisans verdiği firmalar tarafından geri dönüşüme ka-
zandırılmaktadır. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde düzenle-
nen yarışmalar sonucu verilen kişisel ve kurumsal ödüller, lisanslı 
firmalar tarafından karşılanmaktadır. Yıl boyu süren etkinlik ve ça-
lışmaların finansmanı %60 oranında alternatif kaynaklardan sağ-
lanmaktadır.

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Gaziosmanpaşa Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/AH2YG
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Çevre Elçileri Projesi, görsel açıdan zengin içeriklere sahip el 
kitapları, video filmler, çizgi filmler, belgeseller,  yarışmalar, tiyatro-
lar ve benzeri etkinliklerle çocukların severek ve eğlenerek öğren-
melerini sağlayan çevre koruma programıdır. Projenin ana teması 
çevrenin korunması ve atık yönetimi olması nedeniyle tüm şehir 
ve belediyelerde uygun ekip ve materyal temin edilmesi koşuluyla 
kolaylıkla uygulanabilir. Çevre Elçileri Projesi, belediyelerin Sıfır Atık 
Yönetmeliği kapsamında yürüttüğü faaliyetlere de katkı sağlayıcı 
niteliktedir. 

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Çevre Elçileri Projesi’ne ilçedeki 
okullar, sorumluluk bilinci ve büyük bir özveriyle destek vermekte-
dir. Belirlenen etkinlik takvimi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumlar eğitim ve etkinlik-
lere gerekli desteği sağlamıştır.

Her yaş grubuna göre belirlenen programlar dâhilinde hayatın 
her alanında ve her döneminde uygulanabilir bir proje olan Çevre 
Elçileri Projesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 5 yıldır kesin-
tisiz olarak sürdürülmektedir.

Proje; anaokulu, ilk ve ortaokul, liseler, üniversiteler, yetişkin-
ler dâhil olmak üzere her yaş grubuna göre belirlenen programlar 
dâhilinde hayatın her alanında ve her döneminde uygulanabilir bir 
çevre koruma projesidir. Çevreye saygılı, halk sağlığına ve hayvan 
haklarına dikkat çeken çalışmalar ile ekolojik uyumluluk ve sürdürü-
lebilirliği tam anlamıyla sağlanmıştır. Her eğitim döneminde öğren-
cilere kitap, t-shirt, şapka, ajanda, kalem, poşet, iç mekân toplama 
kutuları vb. materyaller dağıtılmaktır. Verilen eğitimler sonucu, okul 
ve evlerinde kaynağında ayrıştırılarak toplanan geri dönüşebilir ni-
telikteki atıklar, çevrenin korunması, ham madde tasarrufu, ithal 
edilen ürün ve yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla ekonomik değe-
ri olarak ülkeye katkı sağlamakta olup, öz sermayenin farklı ihtiyaç 
alanlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Proje BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, “sağlık ve kali-
teli yaşam”, “temiz su ve sanitasyon”, “sürdürülebilir şehirler ve top-
luluklar” ve “iklim eylemi” amaçları ile ilişkilidir. 

47

ÇEvRE vE ATIK YÖNETİmİ



“Nilüfer’de Kompost Üretimi “Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazan-
dırıyoruz!” projesi Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BE-
BKA) 2018 yılı “Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” 
kapsamında, organik atıkların öncelikle kırsal alanlarda olmak üzere 
tüm yeşil alanlarda dönüştürülerek tekrardan doğada kullanılma-
sıyla sağlıklı sürdürebilir bir ekosistem oluşturulması amacıyla 12 
Kasım 2019 tarihinde hayata geçirilmiştir.

Projenin genel amacı; evsel ve bitkisel atıklardan kompost or-
ganik gübre üretimi yöntemiyle kırsalda üretilen tarım ürünlerinin 
katma değerinin artırılması yoluyla Nilüfer ilçesinin kırsal kalkınma-
sını sağlamak, çevreyi koruyarak sürdürebilir bir ekosistem oluştur-
maktır.

Projenin temelinde organik atıkların kompostlaştırma ile dö-
nüştürülmesi yöntemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda yerli tohum 
çalışmalarını desteklemek amacıyla tohum kütüphanesi projesinin 
de yürütüldüğü Ürünlü kırsal mahallesinde 5000 m2’lik alanda yer 
alan Nilüfer Kent Bostanları’nda ortalama 1400 lt/hafta kapasiteli 
kompost tesisi kurulmuştur. Tesis, belirlenen 5 pazar yerinden ve 
restorandan pazar/yemek atıklarıyla beslenmektedir. Bu doğrultu-
da Temizlik İşleri Müdürlüğü’yle koordineli olarak pazar yerlerinde 
bulunan 50 lt’lik çöp kovaları ile organik atıkların toplama işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında istihdam edilen çalışan-
lar tarafından pazardaki organik atıklar ayrıştırılarak kovalara ko-
yulmaktadır. Daha sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden tahsis 
edilen kamyonetle bu kovalar pazar yerinden toplanarak tesiste 
organik atıkların kompost makinesine yüklemesi yapılmaktadır. Bu 
kapsamda kompost makinesi yemek atıkları, sebze/meyve atıkları, 
biçilen çimler ve yapraklar tarafından 4 hafta boyunca günde bir kez 
olacak şekilde beslenmektedir. Karbon kaynağı oluşturması ve nem 
dengeleyici özelliğinden dolayı bu karışıma talaş eklenmektedir. Bu 
işlem sonucunda aylık ortalama 800 kg gübre üretimi yapılmaktadır.  

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Nilüfer Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/RiSiv
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Organik atıkların kompost işleminden geçmesinden sonra çıkan 
organik gübrelerin 25 kg’lık çuvallarda paketlenmesi yapılmaktadır. 
Tesis faaliyete geçtikten sonra üretilen gübreler ilk 2 ay deneme 
amaçlı Kent Bostanları arazisinde kullanılmıştır. Bu süreçten sonra 
paketlenen organik gübrelerin, proje kapsamında belirlenen kırsal 
mahallelerdeki 40 önder çiftçiye ve Nilüfer’deki yeşil alanlarda kul-
lanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğüne dağıtımı yapılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında kompost sisteminin yay-
gınlaştırılması için belirlenen kırsal mahallerde bulunan 40 çiftçiye 
ikişer saatlik iki seansta kompostlama süreci ile gübre üretim tek-
nikleri hakkında eğitim verilmiştir. Bu eğitimler Nilüfer Belediyesinin 
Kırsal Alan Bürosu, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ekolojik 
Yaşam Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Nilüfer’de 
konu hakkında farkındalık artırmak ve sistemin yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla görünürlük faaliyetleri yürütülmüştür. 

Proje yaşanabilir, sağlıklı, sürdürülebilir bir kentsel çevre için 
ilçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, denetim altına alın-
ması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için 
yenilikçi bir yatırımdır. Bu yatırımla sürdürülebilir ve ekolojik tarım 
çalışmaları gerçekleşmektedir. Nilüfer Belediyesi Avrupa Başkan-
lar Sözleşmesi doğrultusunda 2020 yılına kadar Nilüfer’de karbon 
salınımını %20 oranında azaltacağını taahhüt etmiştir. Projeyle bir-
likte bu taahhüt gerçekleşmiştir. Kompostlaştırma işlemiyle orga-
nik atıkların hacmi %90 azalmaktadır. Atıkların dönüştürülmesiyle 
doğa ve ekonomiye katlı sağlanmakta, istihdam yaratılmakta, atık 
yönetimi konusunda farkındalık kazandırılmaktadır. Atıkların kom-
post sistemiyle organik gübreye dönüştürülmesi organik atıklardan 
kaynaklı karbon salınımını azaltmakta, Nilüfer’in karbon ayak izini 
küçültmektedir. Böylelikle Nilüfer Sürdürülebilirlik Eylem Planı ra-
porlamasına pozitif etki yapmaktadır. Aynı zamanda Nilüfer’de top-
rağın biyolojik özelliklerini bozmadan daha sağlıklı tarımsal ürünler 
yetiştirilmesi sağlanmaktadır.  500’ü aşkın yerli tohumun arşivlen-
diği tesiste daha fazla yerli tohum üretiminin desteklenmesi için 
uygun ortam oluşturulmaktadır. Bu durum belediyenin yürüttüğü 
tohum kütüphanesi projesini desteklemektedir.

Projenin yaygınlaştırma çalışmalarıyla birlikte Nilüfer’deki konut, 
eğitim kurumları, oteller, işyerleri, fabrika ve AVM’lerde yemek ve bit-
kisel atıkları dönüştürücü mini tesisler kurulmasıyla sürdürebilir ya-
şam alanları oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Bu atıkların yerinde 
kompostlaştırılmasıyla elde edilen organik gübre şehrin yeşil alanla-
rında, park ve bahçelerinde, tarımsal faaliyetlerinde kullanılacaktır.  

Proje finansmanının %75’i (193.927,50 TL) BEBKA tarafından, 
%25’i (64.642,50 TL) ise Nilüfer Belediyesinin kendi mali katkısı tara-
fından karşılanmıştır. Projenin toplam finansmanı 258.570,00 TL’dir.
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Kaynakların verimli yönetiminin sağlanması ve plastik poşetler-
den kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla; 10.12.2018 
tarih 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme 
ile plastik poşetlerin 01.01.2019 itibariyle satış noktalarında kullanı-
cıya ücret karşılığı verileceği Bakanlık tarafından duyurulmuştur. 
Yapılan bu değişiklik kapsamında, doğaya zarar veren plastik torba 
kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

 “Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kul-
lanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık olu-
şumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir 
hedeftir.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, sıfır atık yönetim felsefesi 
doğrultusunda plastik poşet kullanımına dikkat çekmek, vatan-
daşları konuyla ilgili bilinçlendirmek, çevreye verilen zararı en aza 
indirgemek ve atık ürünlerin değerlendirilerek ekonomiye kazandı-
rılmasının yanı sıra insana yakışır iş ile engelli çocuğu olan kadınların 
güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 7 paydaşın bir araya geldiği 
özgün bir proje geliştirilmiştir. 

Iş birliği yapılan kurumlar; Yıldırım Belediyesi, Türkiye İş Kuru-
mu (İŞKUR), Yıldırım Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa 
Engelliler Federasyonu, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel 
Eğitim Meslek Okulu ve Bursa İl Enerji Yönetim Birimi’nden oluş-
maktadır. 

Projenin iki ayrı alanda hedefi, sorumlu tüketim ve üretim, 
insana yakışır iş, ekonomik büyüme ve toplumsal cinsiyet eşit-
liği olmak üzere Birleşmiş Milletler’in üç sürdürülebilir kalkınma 
amacı doğrultusunda belirlenmiştir. Birinci hedef oluşturulan di-
kim atölyesinde eğitim ve gelir seviyesi düşük olan dezavantajlı 
kadınlara, mesleki eğitimler ile nitelik kazandırılarak ekonomik 
anlamda güçlenip kendine yetebilmesi; engelli annesi olması se-
bebi ile toplum içerisinde kendi özgüveninin oluşması adına sos-
yal bir ortam kazandırılması, sonrasında yapılan üretimle birlikte 
aile bütçesine ve dolayısı ile ilçe ekonomisine katkı sağlaması 
hedeflenmiştir. Unutulmamalıdır ki ekonomik güç ve istihdam 
beraberinde sosyal refah seviyesindeki artışı getirecektir. İkinci 
hedef ile, üretilen bez çantaların kullanımı yoluyla plastik poşet 
tüketiminin azaltılması, doğaya zarar veren plastik poşet kullanım 
alışkanlığının değiştirilmesi, vatandaşların plastik poşetlerin za-
rarları hakkında bilinçlendirilmesi ile ilçe genelinde çevre kirliliği 
ve duyarlılık kapsamında farkındalık oluşturulması amaçlanmış-
tır.

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Yıldırım Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/WlyJQ
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Türkiye’nin geleneksel sanayi kollarından birisi olan tekstil 
sektörü, Bursa’nın en güçlü üretim sektörlerinden birini oluştur-
maktadır. Dünyanın önde gelen markalarına kumaş ve konfeksiyon 
olarak da üretim yapan Bursa, ev tekstili, çocuk-bebek giyimi ve 
konfeksiyon alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi-
dir. Tekstilin bu kadar ön planda olduğu şehirde doğal olarak tekstil 
atığı fazlalığının olması da kaçınılmaz bir sondur. Proje kapsamında 
ilçede bulunan çeşitli tekstil firmalarından kullanılabilir durumdaki 
atık kumaşlar toplanmıştır.  Bu atık kumaşlardan Yıldırım Hacı Meh-
met Zorlu Özel Eğitim Okulu’nda oluşturulan dikiş atölyesinde, en-
gelli öğrencilerin anneleri tarafından “Sıfır Atık” logolu bez çantalar 
üretilmiştir. Böylece proje ile tekstil atıkları değerlendirilip sektöre 
yeniden kazandırılırken, atık kumaşlardan bez çanta üretimi ile çev-
reye duyarlığın arttırılması sağlanmıştır. 

“Anne Eli Değsin” projesinin ilk aşamasında, Bursa Yıldırım 
Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu’nda eğitim gören 
engelli öğrencilerin anneleri, projenin hedef kitlesi olarak se-
çilmiştir. Bu anneler çocukları okuldayken çocuklarının her an 
ihtiyacı olabilir düşüncesi ile okulda beklemekte ve çocuklarının 
kendilerine olan ihtiyacı nedeniyle hem sosyal hayattan hem de 
iş hayatından uzak kalmaktaydılar. Yıldırım Belediyesi tarafından 
engelli öğrenci annelerinin sosyal hayat ile bütünleşmesini sağ-
lamak, mesleki eğitim ile kendilerine nitelik kazandırmak, potan-
siyel kadın işgücünü istihdama kazandırarak ekonomiye destek 
olmaları adına İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Yıldırım 
Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda dikiş eğitimi verilerek 
mesleki eğitim belgesi almaları sağlanmıştır. Sonraki aşamada 
Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu’nda bir dikiş atölyesi 
kurularak annelerin edindikleri meslekleri deneyimlemelerine ön 
ayak olunmuştur. Çocuklarını beklerken geçirdikleri boş zamanı 
meslek sahibi olarak ve mesleklerini icra ederek hem sosyal hem 
de ekonomik hayata dâhil olmuşlardır. Proje kapsamında İŞKUR 
ile yapılan iş birliği sayesinde anneler Toplum Yararına Çalışma 

Programı’na (TYP) dâhil edilerek verdikleri emeklerin karşılığın-
da maddi bir gelire kavuşmuş ve aile bütçelerine de katkı sağla-
mışlardır. Engelli öğrencilerin annelerinin çocuklarını beklerken 
geçirdikleri boş zamanların onlara getirisi olan bir faaliyetle de-
ğerlendirmeleri desteklenmiş, aile ekonomisine ve dolaylı olarak 
sosyal refah seviyesinin artmasına katkı sağlamalarına öncülük 
edilmiştir.

Proje ortaklarının ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla pro-
je, düşük bir bütçe ile gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıcı olan 
Eylül 2018 tarihinden 2019 yılı sonuna kadar 25.000 adet “Sıfır Atık” 
logolu bez çanta dikilerek Yıldırım ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 
olarak dağıtılmış ve plastik poşet kullanılmaması konusunda algı 
oluşturularak vatandaşların bilinçlendirilmesi ve ilçe genelinde far-
kındalık oluşturulması sağlanmıştır.

Proje baz alınarak, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye’de bulunan 
480 adet Engelli İş Okulları’nda bekleyen annelere kurs açılmasıyla 
ilgili okul müdürlerine talimat verilmiştir. Proje, hayata geçirmek is-
teyen belediyelerce, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak iş birlik-
leriyle kolaylıkla uygulanabilecek niteliktedir. 
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Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm 
insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel 
eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, biz yerel yö-
netimler için de daha yaşanabilir kentler oluşturmak adına önemli 
bir referanstır. Belediye, dünya ile aynı dili konuşmak adına stratejik 
plan ve kentsel eylem planlarının hazırlanmasında 17 başlık altında 
toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kentsel önceliklerle 
bütünleştirmiştir. 

Eğitim, kültür, turizm, tarım ve kent yönetiminde gelişen, ye-
relde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlayan, çevre bilincine sahip, 
sürdürülebilir kent Çanakkale vizyonu ile gelişen kentimizin birçok 
çevre yatırımı bütüncül bakış açısıyla tamamlanmıştır. 

Bu doğrultuda, 2014 yılında hizmete giren Çanakkale Belediyesi 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ülkenin örnek tesislerinden biri 
durumundadır. Bu tesisten çıkan çamur, 2016 yılında faaliyetine 
başlayan Solar Çamur Kurutma Tesisi’nde güneş enerjisi ile kurutul-
maktadır. Coğrafyamızın en verimli kaynaklarından biri olan güneş 
enerjisi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacı için 
de kullanılmaktadır. Arıtma tesisinin hemen yanı başında kurularak 
2019 yılı başlarında faaliyetine başlayan Şebeke Bağlantılı Güneş 
Enerjisi Santrali’nde hem arıtma tesisinin elektrik ihtiyacı karşılan-
makta hem de fazla üretim ile kurumumuza gelir sağlanmaktadır. 

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Çanakkale Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/FM6dq
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Kısa bir süre önce ise kentimizin deniz ile buluştuğu önemli 
nokta olan Güzelyalı ve Dardanos mücavir alanımızın atık sularını 
arıtacak tesis de işletmeye alınmıştır. Tesis, Sabit Film Entegre-
li Aktif Çamur Sistemi (IFAS)* teknolojisi ile Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği taşımaktadır. Mevcutta bulunan diğer kentsel atık su arıtma 
tesislerindeki prosesten çok daha fazla biyokütle içeren bu tesiste, 
biyolojik arıtmanın daha verimli ve hızlı olmasını sağlayan bio-med-

yalar yer almaktadır. Tesis, çalışma prensibinin yanı sıra, fiziki görü-
nümünün bitki serasını andırması dolayısıyla da turistik yönü yoğun-
lukta olan bölge için ideal bir arıtma tesisi olmuştur. 

Gelecek nesillere temiz, verimli bir şekilde bırakmak istediğimiz 
doğa ve çevreye yönelik çalışmalar 6 yıldır Mavi Bayrak ile ödüllen-
dirilmektedir. Kentimizde 3 noktada Mavi Bayrak dalgalanmaktadır. 
Bu kent su ile barış içerisinde yaşıyor.
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Kentlerde ya da kırsal bölgelerde büyük oranda doğal kirleti-
cilerin neden olduğu alerjik hastalıkların dünya nüfusunun %10-
%30’unu etkilediği tahmin edilmektedir. Günümüzde modernleş-
menin getirdiği atmosferik kirleticilerle etkileşime giren ve aslında 
doğanın bir parçası olan, esas olarak polen kaynaklı olan aeroa-
lerjenler ve iklim değişimi, alerjenlerin toplumdaki etkisini giderek 
arttırmaktadır. Bahar ayları ile birlikte vatandaşların açık havada 
vakit geçirme isteği artarken özellikle polen kaynaklı alerjik hasta-
lıklardaki artışlar ise baharın belki de insan üzerindeki tek olumsuz 
etkisidir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, polen kaynaklı alerjik has-
talıklar dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu etkilemekte ve her yıl 
yaklaşık 7 milyon kişi, hava kirliliği kaynaklı hastalıklardan yaşamını 
yitirmektedir. Alerjik hastalıklar yorgunluğa, huzursuzluğa ve iş ile 
okul günü kaybına, dolayısıyla yaşam kalitesinde azalmaya neden 
olabilmektedir.

Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce koruyucu tedbirlerin 
alınabilmesi, hastaların tedavi için yapacakları harcamaları azal-
tabileceği gibi, bundan daha da önemli olan ilaç yan etkilerinden 
hastaları koruyarak yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak-
tadır. Her alanda olduğu gibi alerjenler için de erken uyarı sistemle-
rinin geliştirilmesi, risklerin azaltılması ve küresel sağlık risklerinin 
yönetimi ile çevre sağlığı açısından çok önemlidir. Dünya genelinde 
alerjenler için yaklaşık 1000 izleme ağı birçok ülkede uzun yıllardır 
aktif halde bulunurken, alerjen izleme ağlarından elde edilen bilgi-
leri takip eden bireyler, günlük aktivite ve ilaç kullanımını eşleştire-
rek semptomsuz bir yaşam sürdürebilmektedirler. Alerjenlerle ilgili 
kamuyu bilgilendirme çalışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde rutin 
olarak yürütülürken, istasyonlardan alınan veriler, televizyon da dâ-
hil, farklı kanallarla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Proje Kategorisi : Çevre ve Atık Yönetimi
Proje Sahibi : Bursa Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/WnF8z
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Bursa, organize sanayi bölgeleri ile çevrilidir ve şehrin güneyin-
de Uludağ yer almaktadır. Kentin hakim rüzgar yönü kuzey ve kuzey 
doğudur. Şehirde sanayi ve yerleşim alanları iç içe girmiş durumda-
dır. Bunlara ilave olarak nüfus ve araç sayısındaki artış ve özellikle 
yoğun olarak yaşanan enverziyon, Bursa’da inorganik hava kirliliği-
nin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu gös-
tergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla, 
Bursa’nın da kurucu üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ta-
rafından yürütülen Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında geliştirilen 
bu proje ile inorganik-organik hava kirleticilerinin takibi yapılmakta 
ve alınan önlemler ile hava kirliliğinden de etkilenebilecek, aynı za-
manda atmosferik alerjenlere duyarlı vatandaşlarımızın sağlığının 
korunmasına destek olunmaktadır. 

Bu kapsamda; “Bursa İçin Sağlıklı Bir Nefes” sloganı ile 21 Şubat 
2019 tarihinde, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü ile iş birliği içerisinde, Bursa’daki hava kalitesinin takip edil-
mesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Temiz Hava 
Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Kestel, Kültürpark ve Uludağ 
Üniversitesi’ndeki hava kalitesi ölçüm istasyonlarına yakın bölgeler-
de, volumetrik aeroalerjen örnekleme cihazları konumlandırılmıştır. 

Bir yıllık süre boyunca kesintisiz olarak alınan örnekler Uludağ 
Üniversitesi’nde Aerobiyoloji Laboratuvarı’nda analiz edilmiştir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hava kalitesi raporları ile 
birlikte, belirli alerjenler için geliştirilen erken uyarı sistemlerinden 
alınan bilgiler ile birlikte analiz edilen atmosferik alerjenlere ait veri-
ler her kesimden insanların anlayabileceği bir formata dönüştürüle-
rek ağaç, çayır ve çalı olmak üzere 3 kategoride gruplandırılarak bir 
yıl boyunca, her hafta Bursa Büyükşehir Belediyesinin web sayfası 
üzerinden (https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=cevre_polen) vatan-
daşların erişimine sunulmuştur.

Proje, Türkiye’deki belediyeler arasında ilk olarak Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. Yaşam kali-
tesinin artması ve sağlıklı bir yaşam her bireyin hakkıdır. Belediye 
bu projeyle Bursa halkına sağlıklı bir nefes alabilmeleri ve şehrin 
yaşam kalitesinin artması için hizmet vermiştir. Dünyanın birçok 
bölgesinde ulaşılabilir olan bu bilgilerin vatandaşlara da ulaştırılma-
sı noktasında diğer belediyelere örnek olacak veriler elde edilmiş, 
Belediyenin üniversite iş birliği ile hava kalitesinin iyileştirilmesi ça-
lışmalarına katkısı olmuştur.
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KÜLTÜR vE 
SANAT



Ataşehir Belediyesi ve Almanya’nın Monheim am Rhein Beledi-
yesi ile kardeş belediyecilik protokolümüz doğrultusunda 21 Eylül 
2018 tarihinde Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu ve Monheim Sanat 
Okulu sözleşmesi imzalanmış ve 25 Aralık 2018 tarihinde hayata ge-
çirilmiştir. Bu anlaşmanın amacı; iki halkın gençlerini kaynaştırmak, 
sürdürülebilir temasları sağlamak, farklı kültürlerin kendi yerinde, 
kendi bağlamında tanınmasına vesile olmak, kültürel ve sanatsal 
anlamda ortak çalışmaların yapılmasını ve desteklenmesini teşvik 
etmektir.

Anlaşmanın şartları doğrultusunda, 5 yıl süresince öğrenci de-
ğişim programı ile Türk ve Alman çocuk ve gençlerinin hem birbirle-
riyle kaynaşması, hem de oluşturulan ders programıyla iki kültürün 
buluşması sağlanmaktadır.

Öğrenci değişim programının yanı sıra, Türk ve Alman öğret-
menler de hem Ataşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kül-
türevi bünyesinde olan Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu’nda, hem 
de Almanya Monheim’da bulunan Monheim Sanat Okulu’nda sanat 
ve tasarım dersleri vermektedir. Her dönem sonunda, her iki okulun 
öğrencileri ortak bir konu belirleyip iki sanat okulunda da sergile-
mek üzere performanslar oluşturmaktadır.

Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu’nun amaçlarından biri de; 
günümüz teknolojisini geleneksel dokularla harmanlayarak 8-14 
yaş aralığındaki çocuklara çağdaş bir eğitim sunmaktır. Ayrıca farklı 
kültürlerin tasarım anlayışlarının etkileşimini sağlayarak geleceğin 
tasarımcılarına yeni bakış açıları sunmaktır.

Keşfetme, sorun çözme ve yaratıcı düşünme, çocukların hayat-

Proje Kategorisi : Kültür ve Sanat
Proje Sahibi : Ataşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/OBEbB
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larında ne kadar çok yer alırsa, yani aklıyla ve bedeniyle ne kadar çok 
dâhil olursa öğrenme o kadar etkin gerçekleşmektedir. Yenilikçilik, 
tasarım ve bilim alanındaki eğitimler aracılığıyla, çocukların bilişimle 
eğitim becerilerinin öğrenme sürecine katkısını pekiştirmek ve ge-
liştirmek niyet edilmektedir. Çocukların aldıkları bu eğitimleri “üre-
tim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” 
aracı olarak kullanmaları amaçlanmaktadır.  

Okulda; Stop Motion, 2B Animasyon, 3B Animasyon, Moda Ta-
sarımı, Oyuncak Yapım Atölyesi, Kumaştan Origami Atölyesi, Si-
ne-Drama Atölyesi, Kurgu Eğitimi Atölyesi, Fotoğrafçılık Eğitimi, 
Çizgi Roman Atölyesi, Flipbook Atölyesi, Belgesel Film Atölyesi, 
Elişi Atölyesi, Karakter Tasarımı Atölyesi ve Dergi Tasarımı Atölyesi 
bölümleri yer almaktadır ve bu bölümlerden şimdiye kadar 681 ço-
cuk ve genç ücretsiz olarak faydalanmıştır. Projenin kaynağı Alman-
ya Monheim am Rhein Belediyesinden alınmış olup, bu kapsamda 
350.000 TL’lik bir kaynak ayrılmıştır.

Toplum, yediden yetmişe tüm insanların birbiriyle etkileşimde 
bulunduğu ve bu etkileşim neticesinde ister istemez maddi, mane-
vi, zihinsel ve duygusal alışverişlerin yaşandığı bir toplumsal süreçte 
yol almaktadır. Bugün bizler, çocuklara neyi, niçin yaptıklarını öğret-
mek, yeteneklerini geliştirmek, üretmelerini teşvik etmek ve sorun-
larına çözüm yolları bulmalarını sağlamak hedefindeyiz. Bu hedefler 
doğrultusunda toplumun bir bireyi olan çocukları geliştirirken aynı 
zamanda toplumun teknolojisini, yenilikçi bakış açısını ve tasarım 
odaklı düşünmesi de geliştirilmektedir. 

Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu’ndan ders alan çocuklar, el 
yeteneklerini geliştirip kendi eşyalarının hem tasarımını hem de ya-
pılışını öğrenirken, Stop-Motion, 2B Animasyon gibi derslerle tekno-
lojiye ve tasarıma akademik bir altyapıyla giriş yapmış olmaktadırlar. 
Bu çalışma Ataşehir özelinde bir farkındalığı yaratırken bulunduğu-
muz şehre de örnek teşkil etmektedir. Okul açıldığı günden bugüne 
gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta çok fazla taleple karşılaş-
maktadır.

Ataşehirli çocuklar, protokol kapsamında her yıl Almanya ile 
Türkiye arasında kardeş kent anlayışından hareketle, paylaşım ve 
kültürel değerleri çoğaltmak adına bir hafta boyunca Monheim’da; 
Monheimlı çocuklar da aynı şekilde Ataşehir’de eğitim alarak kültür-
leri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Din, dil, ırk ve cinsiyet ay-
rımı gözetmeksizin vermiş olduğumuz eğitimleri uygulamalı olarak 
gözlemleme ve uygulama şansı yakalamaktadırlar.

Ataşehir Belediyesi olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda yol aldığımız politikamız gereği, bu ve buna benzer 
çalışmaları yaygınlaştırmak ve çoğaltmak için var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz. 
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Pendik Belediyesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı 
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na başvuru yapı-
larak hibe almaya hak kazanan Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanat-
lar Merkezi Projesi 01 Ocak 2019 tarihinde yürütülmeye başlamış ve 
18 ay süreli proje halen devam etmektedir. 

Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen projenin or-
takları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’dır. Projenin top-
lam bütçesi 1.061.361,90 TL olup bu miktarın %75’i ajans, %25’i ise 
Pendik Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. 

Klasik sanatlar alanında katma değeri, bilgi ve teknoloji yoğun-
luğu yüksek eserler üretilmesi ve bunların tanıtılması için yenilikçi-
lik ve yaratıcılık odaklı Türkiye’nin ilk klasik sanatlar kütüphanesini 
kurmak, atölye çalışmalarıyla usta-çırak ilişkisini geliştirmek, klasik 
sanatların unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarında sanatçı yetiş-
tirmek, klasik sanat eserlerinin ve sanat dallarının etkili bir şekilde 
tanıtılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, 
yeni neslin bu alana ilgisini artırmak için sanal gerçeklikten oluşan 
müze kurmak amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda Pendik’te Neyzen Tevfik’in de burada 
doğduğu tarihi bir konak olan Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde Pendik 
Klasik Sanatlar Merkezi kurulmuştur. Merkezde, Türkiye’nin ilk kla-
sik sanatlar kütüphanesi, sanat atölyesi ve sanal gerçeklik sanat 
müzesi oluşturulmuştur. 

Haftanın 6 günü açık olan Pendik Klasik Sanatlar Merkezi kü-
tüphanesinde klasik sanatlar alanında hüsn-i hat, tezhip, minyatür, 
çini, ebru, kat’ı, dokuma, ahşap oyma, kakma, Edirnekâri gibi farklı 
sanat dallarında hazırlanmış olan 492 adet eser orijinal baskılarıyla 
yer almaktadır. Eserlerin künyeleme işlemi gerçekleştirilmiş olup, 
eserlere proje veya Pendik Belediyesi web sayfası üzerinden arama 
yaparak veya kütüphaneyi ziyaret ederek erişim sağlanabilmektedir. 

Proje Kategorisi : Kültür ve Sanat
Proje Sahibi : Pendik Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/uTb7R
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Sanat atölyesinde en az 2 yıl deneyime sahip kursiyerlere 5 
usta eğitmen tarafından hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve ebru 
sanatlarında ileri düzey eğitimler düzenlenmektedir. 7 ay boyunca 
her sanat alanında haftada 1 gün 8 saat, her eğitimde toplam 224 
saat, 5 eğitimin toplamında ise 1120 saat eğitim gerçekleştirilecek-
tir. Atölye çalışmalarından her bir sanat alanında 10 kişi olmak üzere 
toplam 50 kişi yararlanmaktadır. Atölyelerde üretilen eserler Pendik 
Belediyesi tarafından bir sergi ile sanatseverlerle buluşturulacaktır. 

Sanal gerçeklik müzesinde hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, 
katı, cilt, kalemişi, sedef kakma-naht, ahşap sanatları, Edirnekâri 
halı-kilim olmak üzere 12 farklı sanat dalında sanal müze oluştu-
rulmuştur. Her bir sanat dalına ait müzede Türkiye’nin en kıymetli 
sanatçılarına ait 20 adet sanat eseri yer almaktadır. Sanal müzede 
12 sanat dalında toplam 240 eser bulunmaktadır. Ziyaretçiler sanal 
gerçeklik gözlüklerini takıp kumanda panellerini ellerine aldıkların-
da klasik sanatlara açılan bir müzeye giriş yapmakta, yürüyerek ya-
kınlaşma ve uzaklaşma yoluyla eserin bütün detaylarını inceleyerek 
sanatın doyumsuz tadına ulaşabilmektedir. Klasik sanatlara yaban-

cı olan ve bu alanda deneyim sahibi olarak bir sanat dalında faaliyete 
başlayıp başlamayacağına karar vermek isteyen ziyaretçiler için ise 
hüsn-i hat ve minyatür sanatlarında 2 farklı interaktif uygulama ha-
zırlanmıştır. Ziyaretçiler bu uygulamaları kullanarak sanat alanında 
yapılan çalışmaları deneyimleme imkânı bulmaktadır. Sanal müze, 
Pendik’ten ve komşu il ve ilçelerden ziyaretçilere haftanın 5 günü 
hizmet vermektedir. Bu doğrultuda, Pendik’te yaşayan gençlerin 
klasik sanatlarla alakalı farkındalığını artırmak için her gün bir orta 
ve lise öğretim kurumlarından 40 öğrencinin müzeyi ziyaret etmesi-
ne yönelik programlama yapılmaktadır.  

Klasik sanatlar hakkında farkındalığı artırmak, sanata olan il-
giyi uygulamaya geçirmeye teşvik etmek amacıyla her ay alanında 
uzman bir sanatçı ile bir söyleşi programı düzenlenmektedir.  7 ay 
boyunca her ay 1 defa söyleşi programı düzenlenerek farklı sanatçı-
ların hedef kitle ile bir araya gelmesi planlanmaktadır. Proje ile ilgili 
detaylı bilgilere proje internet sayfası (www.pendikklasiksanatlar.
com) ve Instagram (pendikklasiksanatlarmerkezi) sayfasından ula-
şılabilir.  
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“Kentler Anlatılınca Güzeldir” diyerek hikâyemize başladık. Derin 
bellekleriyle yaşayan organizmalar olan kentler, bu anlamda sahip 
oldukları bilgi ile üretir, ürer ve geleceğine yol alır. Kentin sosyal, 
ekonomik,  kültürel, coğrafi tarihinde “nasıl olduğu”, “nasıl iz bıraktı-
ğı” da; nereye gidileceğinin, nereye gidilmesi gerektiğinin baş anah-
tarıdır. Bu nedenle “Seramik Projesi” yolculuğuna çıktık.

Kenti iyi tanımak, tanımlamak; yapılacak her yeni çalışma, proje 
ve hizmette kent kimliğini de bozmadan, aidiyet duygusu ile doğru 
yeniliği de katarak ilerlemeyi sağlar. Çanakkale Belediyesi gerçek-
leştirdiği “Çanakkale Seramiği” çalışması ile tarihsel süreci ayakta 
tutarken, farkındalığı yeniden ortaya çıkarmayı ve maksimum fay-
dayı amaçlamıştır. 

Bu çalışma Çanakkale’ye adını aldığı seramik değerini hatırlata-
rak, M.Ö 3000’li yıllara uzanan en eski yerleşimden itibaren var olan 
değerinin; sosyal, kültürel, ekonomik, turizm ve etkilenen tüm bi-
leşenleriyle nasıl katma değer yaratacağının göstergesi olmuştur.

Seramik üzerine bilimsel çalışmalar, yayınlar hazırlanırken 
pratiğe dökme gerekliliği ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan 
alınan hibe ile bölgenin en büyük seramik atölyesi olan “Çanakkale 
Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi” oluşturulmuştur. Kentin üniver-
sitesinden ilgili bölüm öğretim görevlilerinin katkıları ve Çanakkale 
seramiğinin son ustasını da bünyesine alarak, genç çalışanlarla bir-
likte ilerleyen zamanda kurslar düzenlenmiş ve sonucunda kentte 
yeni atölyeler açılmıştır. Atölyenin çalışmaları devam ederken, be-
lediyenin girişimiyle Çanakkale seramiğinin son ustası için “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” ödülüne başvurulmuş; 2019 yılında Cumhurbaşkan-
lığı tarafından ustamıza sertifika ve ödülü verilerek ustamız litera-
türe geçmiştir. 

Atölyede üretilen geleneksel eserler yurt içi ve yurt dışı fuar-
larda tanıtılmış, her fırsatta canlı performanslarla eşliğinde sergi-
lenmiştir. Ayrıca üretimler, kente gelen tüm sanatçı, protokol ve 
ziyaretçilere uzun süre hediye edilmiş, hikâyeleri anlatılmıştır. Geç-

Proje Kategorisi : Kültür ve Sanat
Proje Sahibi : Çanakkale Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/GnDLp
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tiğimiz yıl profesyonelleştirilen atölye ülke çapında ürünlere ulaş-
mak isteyen herkese açılmıştır.

Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan seramik çalışma grubu-
nun arama konferansları ile Seramik Müzesi fikri gelişmiş ve yerel 
yönetim bunun üzerine eski Askeri Hamam’ın tahsisini alarak, res-
tore ettirmiş, kentin sivil iş birlikleri ile oluşturduğu komisyon ile 
içeriğini belirlemiştir.

Müze; seramiğin tanıtımına, teşhirine ve konu hakkında bilimsel 
çalışmalara ev sahipliği yaparken, uygulama alanı olarak da önemli 
yer teşkil etmiştir. Geçici ve sabit sergi salonu, konferans alanı, et-
kinlik, kurs, bahçe içinde yer alan camekân atölye bölümü, etkinlik 
ve dinlenme için ayrılan geniş bahçesiyle bilgi ve turizm alanı haline 
gelmiştir. Bahçe kısmında ayrıca üretimin devam ettiği küçük bir 
seramik atölyesi de oluşturulmuştur. Bu alanda çalışmaların artırı-
larak devam ettirileceği projede; özellikle çocuklar, gençler ve ka-
dınlar üzerine yoğunlaşılması planlanmıştır.
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Dört mevsimi yaşatan zengin iklim koşulları ve tarih boyunca 
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bereketli topraklarıyla Balıkesir; 
“Türkiye’yi Doyuran İl” olmanın hakkını vermeye devam etmektedir. 
Et ve süt ürünlerinde markalaşan şehirde, bu kez hünerli eller tara-
fından işlenen ve her derde deva besin değerleri ile sofralarımızın 
vazgeçilmezi haline gelen Balıkesir’in 50 çeşit peyniri bu projede bir 
araya getirilmiştir.

UNESCO Gastronomi alanında “yaratıcı şehir” unvanına sahip 
olan Çin’e bağlı Macau özerk bölgesinde gerçekleştirilen dünyanın 
en büyük yemek kitapları yarışması Gourmand World Cookbook 
Award 2019’da Türkiye’yi temsil eden “50 Peynirli Şehir Balıkesir” 
kitabı, peynir ve süt kategorisinde Almanya, Kanada ve Fransa’nın 
da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi olmaya hak 
kazanmıştır. Araştırma gezi, inceleme süreçleri tamamlanarak üç 
yıllık özverili bir çalışma neticesinde kaleme alınan eserin, böylesi 
bir platformda birinci olması hem ülkemizin hem de şehrin dünya 
çapında tanıtımına katkı sağlamıştır.

Yarışmanın hemen ardından bölgenin nadir peynirlerinden 
“Kepsut Bükdere Küflü Deri Katık” ve “Sındırgı Eğridere İçi Yünlü 
Tulum” peynirlerinin Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı “Ark of Taste” lis-
tesinde yer alması için çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda 20-
23 Eylül 2019 tarihinde İtalya-Bra’da düzenlenen peynir festivalinde 
Slow Food bölge yetkilileri ile diyaloğa geçilerek peynirlerimizin lis-
tede yer almaya hak kazanması sağlanmıştır. Buna ek olarak, kitabı-
mızın 2020 yılı içerisinde Gourmand International tarafından son 25 
yıl içerisinde hazırlanan yemek kitapları listesinde “Best of the Best” 
ünvanına hak kazanması ile başarımız uluslararası arenada bir kez 
daha tescillenmiştir. 

Proje, gerek araştırma gerek ise tanıtım aşamalarında Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve ye-
rel üreticilerin gönüllü katılımları ile tamamlanmıştır. Kendi kültürel 
ve gastronomik değerlerini ortaya çıkarıp gelecek nesillere aktar-
ma amacı ile yola çıkan her şehir ve yerel yönetim bu tür projeler 

Proje Kategorisi : Kültür ve Sanat
Proje Sahibi : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/AyBvg
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ile zengin kültürel mirasımızın yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte 
tanıtımının yapılmasının yanı sıra hem mikro ölçekli sosyo-ekono-
mik gelişmeye getirilen katma değer, hem de şehrin dinamiklerine 
sağlanan katkı dikkat çekici olacaktır.

“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı, Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “SKA 11: Sürdürülebilir Şe-
hirler ve Topluluklar” ana hedefi altındaki “11.4-Dünyanın kültürel ve 
doğal mirasını koruma ve koruma çabalarını güçlendirmek” alt he-
defi ile birebir örtüşmektedir. Birçok şehir, zengin bir kültürel mira-
sa sahiptir. Soyut ve somut kentsel kültürel mirasların belirlenmesi, 
tanımlanması ve gelecek nesiller için korunması yerel yönetimlerin 
asli görevleri arasındadır. 

Ayrıca, “50 Peynirli Şehir Balıkesir” projesi, iş ve istihdam edile-
bilirliğe katılımın düşük olduğu kırsal bölgelerde peynir ürün ve üre-
timine yönelik birey, grup ve topluluk düzeyindeki tüm üyeler için iyi 
bir yaşam kalitesini teşvik eden farklı yöresel peynir üretim süreci 
dâhilinde alternatif kaynak sunar. Ekonomik sürdürülebilirliğin yanı 
sıra, 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabı projesi sosyal sürdürülebilirlik 
açısından tüm çiftçi ve çiftçi ailelerine, özellikle de kırsal kesimde 
yaşayan halkın en yoksul ve en savunmasız üyelerine eşit fırsatlar 
ve sonuçlar, ürün ve üretimde çeşitlilik, resmi, gayri resmi ve ku-
rumsal düzeyde topluluk içinde ve dışında bağlantılı olmayı destek-
leyen süreçler, sistemler ve yapılar sağlar.

Bu proje ve projenin ürünü olan kitabımız ile gastronomi adına 
şehrin kırsal coğrafyalarında kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel 
değerlerimizi belgelemek ve ön plana çıkarabilmek adına dikka-
te değer bir adım atılmıştır. Sonrasında ise ulusal ve uluslararası 
alanda yapılan tanıtımlar ve layık görülen prestijli ödüller ile sadece 
şehrin değil, ülkenin de tanıtımına pozitif bir katkı sağlanmıştır. Bu 
açıdan bakıldığında yerel gastronomi kültürümüzün öne çıkan ürün-
lerinin mirasını sonraki nesillere aktaracak böylesi bir çalışmanın, 
aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de uygun olması 
önem arz etmektedir.
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Edremit’in barındırdığı kültürel değerler sayısız ve birbirinden 
kıymetlidir. Kaz Dağı’nın tabiatı ve mitolojik mirasından başlayarak 
termal, arkeolojik ve tarihsel varlıklarımız kadar ideal coğrafi konu-
mu ile birlikte Edremit, Ege Deniz’i kıyısında bulunan eşsiz bir yaşam 
merkezidir. Coğrafi konumundan ayrı olarak Edremit Belediyesi, 
şehre ait kültür mirası çeşitliğinin görünürlüğünü kazandırmak adı-
na Avrupa boyutlu etkinlik ve inisiyatiflerle yerel değerlerimizi ön 
plana çıkaracak olan projeler ile yeni kültürel ve sosyal politikaları 
oluşturmaktadır. Bu politika ve çalışmalar sayesinde belediye 2019 
yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen en 
prestijli ödüllerden biri olan “Avrupa Şeref Bayrağı” ödülü kazanmış 
ve o süreçten bu yana Belediye Başkanımız Sn. Selman Hasan Ars-
lan önderliğinde Edremit’te kültür varlığımızı yaşatmak adına başa-
rılı örnek projelere imza atılması hedeflenmiştir. 

Bölgenin ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden birisi olan Sa-
bahattin Ali yakın tarihimizde yaşamış olmasına rağmen Edremit’in 
kimliğini temsil eden ve şehre başka bir bakış açısıyla aktardığı mi-
rasının her zaman yaşatılması konusunda Edremit Belediyesi hızlı 
ve etkili bir çözüm bulmak adına çalışmalarına 2019 yılında başla-
mıştır. 

Küçük yaşta Edremit’e taşınan ve ömrü boyunca bölgenin do-
ğası ve insanlarından etkilenen Sabahattin Ali, şehrin manzarası ve 
hikâyelerini edebi eserlerine katarak sonsuzluğa teslim etmiştir. 
Sabahattin Ali’nin en meşhur romanlarından biri olan “Kuyucaklı 
Yusuf” romanı 1903 yılı sonbaharında başlar ve olaylar 1. Dünya Sa-
vaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar ilerler ve roman tamamıyla Balı-
kesir’in Edremit ilçesinde geçmektedir. Sadece romanlarında değil 
Edremit’te yaşadığı dönemde de fotoğraflarla şehri ölümsüzleşti-
ren değerli yazarımızı biz de ölümsüzleştirmek adına çocukluk ve 
gençlik yıllarını geçirdiği “Sabahattin Ali Anı Evi” projesi uygulamaya 
geçirilmiştir. Bu sayede Edremit’te Sabahattin Ali’yi simgeleyen bir 
alan oluşturmak ve şehrin tarihsel dokusunu canlandırmak hedef-
lenmiştir. 

Proje Kategorisi : Mimari ve Kentsel Tasarım
Proje Sahibi : Edremit Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/bJOZm
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2019 yılından bu yana Edremit’teki eski ve hikâyesi olan evlerin 
restorasyonunu ünlü bir müze küratörü uzmanlığında yapan Edre-
mit Belediyesi, Atatürk Evi’nden sonra ikinci olarak Sabahattin Ali 
Anı Evi’ni Edremitlilere ve şehri ziyaret eden turistlere kazandırmış-
tır. Dinamik ve eğitici bir müze mantığıyla tasarlanan bu anı evi Türk 
edebiyatı değerleri ile bölgenin kültürel ve beşeri değerlerini bir ara-
ya getiren şehre kazandırılan ilk kültür evidir. Bu açıdan Türkiye’nin 
en önemli edebi kültürel mirasına ait Sabahattin Ali’nin bakış açısı ile 
yeni nesillerimize eski Edremit’i ve Edremit halkının yaşamını göste-
ren bu proje sayesinde yerel kimliğimizin köklerine farklı bir değer 
kazandırıp millet olarak bir bütünlük duygusu inşa edilmektedir. Mü-
zecilik konusunda oldukça inovatif bir yaklaşım taşıyan Sabahattin 
Ali Anı Evi şehrin kolektif hafızasını koruyan ve yaygınlaştırmasına 
yardımcı olan, sanata ve edebiyata verdiğimiz değeri gösteren bir 

girişimdir. Orijinal belgeler, fotoğ-
raflar, mektuplar, filmler, şarkılar 
ve Sabahattin Ali’nin başta kızı 
Filiz Ali olmak üzere yakınlarının 
anlatılarıyla desteklenerek akıcı 
bir anlatım şekliyle Edremit’te 
sürdürdüğü hayatı ve şehre kat-
tığı değer anlatılmaktadır. Grafik 
tasarımda ise Edremit ve Kaz 
Dağı doğasına düşkün olduğun-
dan, kendi çektiği peyzaj öğele-
rinin fotoğraflarıyla desteklenen 
temalı güzergâhı oluşturularak 
Edremit’te yaşadığı hayat ile ilgili 
her bir detay da müzenin sahne-

ografisine dâhil edilmiştir. Türkiye çapında Sabahattin Ali’ye ithaf 
edilen ilk ve tek müzeyi oluşturan bu proje ile toplumun kültürel 
ve sosyal faaliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra müzecilik kavra-
mında yenilik sağlayan konsepti ile Edremit’in tarihine ve kimliğine 
birçok değer katan Sabahattin Ali’nin hikâyesi ve eserlerini anlatan 
anı evimizi ziyaret eden gençlerin ve öğrencilerin hayal dünyasını 
geliştiren, eski Edremit dokusunu anlatan ve bu doğrultuda yetişkin 
ve çocukların gelişimine katkı sağlayan bir alan oluşturulmuştur. 
Diğer bir taraftan da Sabahattin Ali Anı Evi yerli/yabancı turistler ve 
Edremitlilerin ziyaretleriyle “eski” Edremit’i yaşatan yeni bir turistik 
cazibe merkezi haline gelmiştir.

Sabahattin Ali Anı Evi proje aşamasında ve tamamlanmasında 
sponsorluk, kredi, fonlar veya hibe gibi alternatif finansman kay-
naklardan faydalanılmamış, tamamen belediyenin öz kaynakları 
doğrultusunda başlatılan ve tamamlanan bir proje olmuştur. 
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Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi’nde, yapı alanı üzerinde 4 
katlı yapının sol yan cephesine ait kagir zemin kat duvarı dışında 
hiçbir kalıntı kalmamış olan tescilli parsel Kadıköy Belediyesi tara-
fından kamulaştırılmış, Kadıköy’ün ihtiyaç ve bölge halkının talep-
leri göz önüne alınarak söz konusu yapıya Sinematek ve Sinema Evi 
olarak kamusal işlev kazandırılmış ve rekonstrüksiyon projesi bu 
doğrultuda hazırlanmıştır. 

1939 tarihli Pervititch Sigorta Haritası’nda, bugünkü 96 parsel 
sınırında kalan alanda, 4 katlı, giriş katı kâgir, üst katları ahşap kons-
trüksiyonlu bir yapı; bu yapıya kuzey cepheden bitişik 2 katlı, yine 
giriş katı kâgir, üst katı ahşap konstrüksiyonlu bir başka yapı ile bah-
çenin kuzeybatı köşesinde iki kenarı bahçe duvarına bitişik cam bir 
sera bulunduğu tespit edilmiştir. 

Restorasyon projesinde, 4 katlı ahşap yapının restitüsyon pro-
jesi ile tespit edilen özgün haline müdahale edilmeden, yapının 
strüktürünü bozmayacak kullanım kararlarıyla proje çalışması yapıl-
mıştır. Parsel alanında 4 katlı ahşap yapı özgün yerinde tekrar inşa 
edilirken (A Blok-280 m2), sera binası yerinde ve aynı ölçülerde cam 
cepheli bir yapı (C Blok-124 m2) ile tamamen toprak altında kalacak 
şekilde 2 adet bodrum kat ve cafe bölümü (B Blok-874 m2) tasar-
lanmıştır.  

Toplam İnşaat Alanı; 1278 m2 olan Sinematek Sinema Evi’nin 
üst giriş terası ile birlikte 320 m2 açık alanı vardır. A Blok-Mevcut 
eski eser bina rölöve projesindeki haliyle korunmuş, bu kısımda 
ofisler (90 m2), bireysel film izleme odaları (54 m2) ve sinema ar-
şivi (38 m2) yer almaktadır. B Blok-Zemin altında 2 bodrum katta 
sinema salonu (170 m2), sergi salonları (120 m2), teknik bölümler 
(prodüksiyon odası vb.), zemin kotunda cafe ve mutfağı (45 m2) yer 
almaktadır.  C Blok-Pervitich haritalarında gözüken sera yapısı 
modernize edilerek ofis (32 m2) ve toplantı salonu (32 m2) olarak 
projelendirilmiştir. 

Proje Kategorisi : Mimari ve Kentsel Tasarım
Proje Sahibi : Kadıköy Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/JFc9P
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Arsaya yüksek kottan giriş yapılarak alt kota merdiven ve asan-
sörlerle ulaşılmakta olup, engelli kullanımı bina genelinde dikkate 
alınmıştır. Yangın çıkışlarına özellikle önem verilen Sinematek ve 
Sinema Evi’nin genelinde acil çıkışlar, yönlendirmeler yapılmış, 160 
kişilik sinema salonuna 2 adet yangın çıkışı yapılmıştır.

Sinematek ve Sinema Evi’nin projelerinin hazırlanması ve uygulama 
süreci çok hızlı bir şekilde yürütülmüş olup; 13.06.2017’de rölöve, resti-
tüsyon ve rekonstrüksiyon proje çalışmalarına başlanmış, 27.07.2017’de 
kurul onayları alınmış, 15.01.2018’de uygulama çalışmalarına başlanmış, 
03.02.2020’de uygulama çalışmaları %100 tamamlanmıştır.

Proje ve uygulama bütçesi; 6.185.240,32 TL olan Sinematek ve 
Sinema Evi Projesi’ne Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu  
“Bin Günde Bin Eser” hibe programından 40.000 TL rekonstrüksiyon 
proje hibe yardımı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuru sonrasında; tescilli arsanın 
rekonstrüksiyon uygulama bedeline yönelik 4.152.315,36 TL’ye karşı-
lık %80 oranında 3.321.852,29 TL‘lik hibe desteği alınmış ve belediye-
nin kendi bütçesinden 2.823.388,03 TL (%46) harcanmıştır.

Kadıköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sinematek ve Si-
nema Evi sinema sanatını geliştirmek, sinema kültürünü yaymak ve 
sinema mirasını korumak üzere ulusal ve uluslararası sinema kurum-
larıyla iş birliği içinde, ticari amaç gütmeksizin çalışan sivil bir kurum-
dur. Sinematek, 160 kişilik sinema salonunda gerçekleştirdiği film 
gösterimleri ve etkinlikler, sergi salonu, film kütüphanesi, sinema 
arşivi ve kişisel film izleme köşeleri ile sinemaya ilgi duyan ve sinema 
alanında çalışan herkese açık olacaktır. 

Proje hem uygulama hem de işlevlendirme bakımından yenilikçi 
olup, kullanıma açıldıktan sonra da sinemacılar, sinema profesyo-
nelleri, sinema yazarları ve sinema üzerine çalışan akademisyenlerin 
araştırma, tartışma ve üretme süreçlerinde bir araya geldikleri bir 
buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

İstanbul gibi metropol bir kentin çekim merkezi konumundaki alt 
merkezlerinden biri olan ve kültür-sanat şehri olan Kadıköy’de Sine-
matek ve Sinema Evi bölgenin ihtiyaçları ve karakteristiği ile örtüşen 
bir projedir. Diğer belediyeler ve şehirlerde uygulanabilirlik açısından 
bakıldığında esasen, her belediyenin tarihi ve kültürel mirasını ko-
rumak için bu tür yapılara kamusal işlev kazandırması, ancak bunu 
yaparken de kendi bölgesinin ihtiyaçları ve özelliklerine uygun fonk-
siyonları tercih etmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kadıköy 
ilçesi açısından Sinematek ve Sinema Evi; sinema kültürünü geliş-
tirmek ve yaymak, sinema sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, 
nitelikli sinema eserlerinin üretilmesini desteklemek, görsel-işitsel 
mirasımızı korumak, arşivlemek, erişime açmak ve gelecek nesillere 
aktarmak için hayata geçirilen örnek bir projedir. 
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Edirne çok önemli bir sivil mimari merkezidir. Köşkler, konaklar 
ve özel dekore edilmiş çeşitli ahşap evler günümüze kadar gelmiş-
tir. Ancak yaklaşık 30 yıldır, halkın yeni yapılaşmalara ilgi göster-
mesi, tarihi evlerin sahiplerinin vefatları, ahşap evlerin yerine daha 
konforlu betonarme modern binaların tercih edilmesi, bu tarihi do-
kunun kimisinin ilgisizlikten dolayı eskimesi, kimilerinin birer birer 
yıkılarak yok olmasını beraberinde getirmektedir. Edirne’nin önemli 
bir kültür değeri olan bu yapıların yavaş yavaş yok olmasının önü-
ne geçebilmek için Edirne Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı’nda; 
Amaç 8: “Tarihsel ve Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğini Sağlamak”, 
Hedef 2: “Kenti ulusal ve uluslararası turizm merkezi olma çalış-
malarını sürdürmek”, Strateji 1: “Özellikle tarihi alanda yer alan eski 
Edirne evlerini aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştir-
mek” konularına yer vermiştir. 

Edirne Belediyesi stratejik planında yer verdiği stratejisini ger-
çekleştirmek amacıyla Interreg IPA Sınır Ötesi Iş birliği Programı’nın 
hibe programı üzerinde 2014 yılından itibaren kurumsal çalışmalar 
yapmaya başlamıştır. Program toplantılarına katılım sağlanmış ve 
Bulgaristan’dan uygun belediyeler ile ortaklık üzerine çalışmalar ya-
parak uygun ortaklık kurmak için altyapı oluşturulmuştur. 

Edirne Belediyesi ve Yambol Belediyesi Interreg-IPA Bulga-
ristan – Türkiye Sınır Ötesi Iş birliği Programı’nın birinci teklif çağ-
rısında “Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi 
faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması” 
öncelik ekseninde ortak projelerini hazırlayarak 16 Mart 2016 tari-
hinde hibe başvurusunda bulunmuşlardır. Proje başvuru dosyasının 
değerlendirilmesi, izleme ziyaretleri ve bütçe müzakerelerin ardın-
dan 20 Mart 2017 tarihinde RD-02-29-57 numaralı hibe sözleşmesi 
Bulgaristan Kırsal Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına bağlı Yönetim 
Makamı ve proje lideri Yambol Belediyesi arasında imza altına alın-
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mıştır. Projenin toplam bütçesi 503,479.83 Euro olup, Edirne Bele-
diyesine ait uygulama bütçesi 232,933 Euro’dur.  

21 Mart 2017- 20 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanan proje-
nin faaliyetlerini gerçekleştirmek için proje yönetim ekibi oluştu-
rulmuş,  proje satın alma planları hazırlanarak yönetim makamına 
sunulmuştur. Proje uygulamasının başından sonuna her üç ayda bir, 
idari, teknik ve mali raporlar hazırlanarak yönetim makamının dene-
timine sunulmuştur.    

Projenin her iki ortağı bölgesel turizmi desteklemek, kendi şeh-
rini ve şehrin kültürünü proje ortağının şehrinde tanıtmak amacıyla 
etkinlikler düzenlemiştir. Yambol Belediyesi 17 Şubat 2018 tarihin-
de Yambol’un Geleneksel Kuker Festivali’ni Edirne’de düzenleyerek 
Edirne halkına, Edirne’ye gelen turistlere ve o gün şehirde Edirne’yi 
keşfet programı için bulunan Posta Gazetesi’nin yazarlarına tanıt-
mıştır. Kukerfest yerel basında olduğu kadar ulusal basında da yer 
almıştır. 

28 Nisan 2018 tarihinde ise Edirne Belediyesi, Yambol’da Kaka-
va ve Hıdrellez geleneğini tanıtan bir etkinlik düzenlemiştir. 18 Aralık 
2018 tarihinde Edirne Belediyesi, Yambol’da geleneksel el sanatları-
mızı tanıtan bir sergi gerçekleştirmiş; Edirnekari, kıspet, kırkyama, 
geleneksel ahşap işleri, aynalı süpürge Yambol halkına tanıtılmıştır. 
Edirne’nin tarihi ve turistik yerlerini gösteren haritalar katılımcılara 
dağıtılmıştır.

Her iki belediye kendi hizmet bölgesinde birer tane yatırım faa-
liyeti gerçekleştirmiştir. Yambol’da şehir merkezindeki köprü ve ya-
nındaki alanın renovasyonu yapılmıştır. Renovasyonun ihalesi PRAG 
ihale usullerine göre gerçekleştirilmiş olup, sözleşmesi 20 Şubat 
2018 tarihinde imzalanmış ve 16 Ağustos 2018 tarihinde inşaatı ta-
mamlanarak köprü hizmete açılmıştır.  

Edirne’de ise mülkiyeti Edirne Belediyesine ait, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca 346 envanter numarası ile sivil mi-
marlık örneği olarak tescillenmiş olan binanın restorasyon çalışma-
sı yapılmıştır. Restorasyon ihalesi Prag ihale usullerine göre gerçek-
leştirilmiştir. 15 Ocak 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanıp ve 1 Mart 
2019 tarihinde restorasyon tamamlanarak bina Edirne Belediyesine 
teslim edilmiştir. 

Restorasyon çalışması sırasında bina askıya alınıp, çürüyen ah-
şap yapılar sökülmüştür. Binanın çatısı sökülerek yalıtım yapılmış, 
kiremitler yenilenerek çatı kapatılmıştır. Tüm karkas takviyeler ya-
pıldıktan sonra duvarlar oluşturularak sıva işleri tamamlanmıştır. 
Yapının kaba inşaatının tamamlanmasının ardından ahşap kapı, 
pencere, tavan, arkalık döşeme gibi imalatları yenilenmiştir. Yapının 
arka cephesindeki yapılar yıkılarak bugünkü bahçe duvarı oluşturul-
muştur. Yapının iç ve dış tüm boyaları yapılarak kullanıma hazır hale 

getirilmiştir. Restorasyon çalışması tamamlanarak belediyeye tes-
lim edilen binada 7 Mart 2019 tarihinde Yambol’un Geleneksel Yön-
lerinin Tanıtılması Etkinliği gerçekleştirilmiş, aynı zamanda binanın 
yeni hali Yambol’dan gelen konuklara ve Edirnelilere tanıtılmıştır. 
Restorasyonu tamamlandıktan sonra, en az 5 yıl boyunca proje 
amaçları doğrultusunda “Turizm Merkezi”  olarak kullanılacağına 
dair meclis kararı alınmış ve yeniden belediye hizmet binası olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Yambol ve Edirne - Tunca’nın İki Şehri isimli proje ile bir sivil 
mimarlık örneği yapı restore edilerek varlığına devam etmesi sağ-
lanmıştır. Şehrin merkezinde Belediye Ana Binası’nın yanında ko-
numlu olması itibariyle hem vatandaşların hem de turistlerin geçiş 
güzergâhında yer almakta, restore edilmiş olmasıyla diğer ev sa-
hiplerine ve tarihi bina sahibi kurumlara iyi örnek teşkil etmektedir. 
Diğer yandan bir restorasyon projesinin ve faaliyetlerinin tamamının 
Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilmiş olması belediyede bir ilktir. 
Projenin tasarım, yazım ve uygulama aşamalarının tamamı kurum-
sal kapasitenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 

Öncelik olarak, bundan sonra yayınlanacak olan 2020-2027 In-
terreg IPA CBC BG TR programına ve diğer AB projelerine katılım 
için belediyenin ilgili tüm birimleri deneyim ve hız kazanmış, daha 
büyük ölçekli projelerde çalışacak kapasiteye ulaşılmıştır.
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İl merkezinde “Kentsel Sit Alanı” olarak tescil edilerek koruma 
altına alınan Yayla Mahallesi, kentin eski yerleşiminin bulunduğu 
“Kepek Yayla” olarak anılan en önemli geleneksel mahalledir. Kırk-
lareli’nin medeniyet beşiğini oluşturan bu tarihi mekânın ihtişamlı 
geçmişi ve yapıları şimdilerde üzerine serpilen toprağı azimle ata-
rak, genç nesillere tarih bilincini oluşturmaya devam etmektedir. 
Yayla Mahallesi’nde koruma altına alınmış 18 adet sivil mimarlık 
örneği yapı bulunmaktadır. Bunlardan birisi Ali Rıza Efendi Kültür 
Evi’dir. Ali Rıza Efendi Evi’ni yapan 1800’lü yıllarda bir Yunan ailesi 
iken daha sonra evde bir Yunan bir Bulgar bir de Türk aile yaşamıştır. 
Daha sonraki yıllarda kullanılmayarak, yıkılmaya yüz tutmuş bu ev 
16.07.2012 tarihinde Kırklareli Belediyesi tarafından terzi Abdullah 
Kılıç’tan “Kent Evi” olarak değerlendirilmek amacıyla satın alınmıştır. 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın finans desteği ile restorasyonu tamam-
lanmış olan bina 20 Aralık 2017 tarihinde halkın hizmetine açılmıştır. 
Bilindiği üzere Yayla Mahallesi’nde Yunan, Bulgar, Türk ve Yahudi 
topluluklar yıllarca bir arada yaşamıştı. Bu yüzden Yunanistan, Bul-
garistan ve Karadağ devletleri ile görüşülerek onların da kültürle-
rinin yansıtılacağı birer oda düzenlenmiştir. Ali Rıza Efendi Kültür 
Evi’nde ortak kültürü yansıtmak amacıyla; bir Yunanistan odası, bir 
Bulgaristan odası bir de Karadağ odası yer almaktadır. Ayrıca bir 
Fatma Efe Koleksiyon Odası, bir oturma odası, bir yatak odası ve 
bir mutfak sergi odası yer almaktadır. Tarihi yapı içerisinde bulunan 
mahzen, Kırklareli Belediye Başkanlığının yapacağı toplantı, semi-
ner, söyleşi, dinleti, imza günü gibi çeşitli faaliyetlerde kullanılmak 
üzere tamamlanmıştır.

Ali Rıza Efendi Kültür Evi içerisinde, ortak kültürümüzü yan-
sıtmak ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmek amacıyla, teşhir ve 
tanzimi yapılmış üç odayla karşılaşılmaktadır. Bulgaristan, Karadağ 
ve Yunanistan odalarında, birbirinden değerli tarihi parçaları gö-
rülmektedir.Bulgaristan Odası: Bulgaristan Odası’nda, mübadele 
döneminden önce şehirde yaşamış Bulgaristan vatandaşı erkek ve 
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kadınların giydiği günlük giysilerden ortak kullanılan objelere, ka-
dınların üzerlerinde bulundurdukları takılardan ilginç hikâyeleri olan 
örekelere kadar birçok tarihi objeyi yerinde görüp incelenebilmek-
tedir. Böylelikle hem şehirde geçmiş dönemlerde yaşamış Bulgar 
halkın günlük yaşamını öğrenilmekte hem de kullanmış oldukları 
eşyaları görülmektedir.

Yunanistan Odası: Yunanistan Odası’nın en büyük özelliği, için-
de bulunan bütün parçaların Kırklareli ile bir ilgisinin bulunmasıdır. 
1900’lü yılların başında şehirde evlenmiş bir Rum kızın giymiş olduğu 
gelinlik, bir sarrafın çekmeceli konsolu, damıtma imbiği gibi birçok 
eseri yine bu odada görülebilmektedir. Odanın duvarlarında ise geç-
miş zaman içerisinde şehirde düzenlenmiş belgeleri ve o dönemde 
yaşamış ailelerin fotoğrafları bulunmaktadır. Bu belgelerin içinde 
1900’lü yılların başında düzenlenmiş hayat sigortası, çeyiz sözleş-
mesi, eşek satın alma belgesi, fatura örnekleri ve bunun gibi birçok 
tarihi belge yer almaktadır.

Karadağ Odası: Karadağ Odası içerisinde de diğer odalarda 
olduğu gibi çok değerli objeler yer almaktadır. Odaya girdiğinizde 
hemen karşınızda canlı renkleriyle dikkatleri üzerine çeken yöresel 
kıyafetler görülebilmektedir. Balkan müziğinin vazgeçilmez ens-
trümanlarından akordeon incelenerek ve tarihi bir enstrüman olan 
“Gusli” çoğu kişi için belki de ilk kez deneyimlenmektedir. Hemen 
devamındaki bölümde, tarihi 1930’lu yıllara dayanan kök boyasıyla 
renklendirilmiş bir halıyla karşılaşılmaktadır. Duvarlarda ise Kara-
dağ’da doğal yapısıyla hala varlığını koruyan Ribnica, Podgorica Böl-
gesi’nden fotoğraflar bulunmaktadır. 

Türk Odaları ve Fatma Efe Koleksiyonu: Diğer kalan bölümler 
ise Türk odaları olarak düzenlenmiştir. Bu bölümlerde içinde bulun-
duğumuz bölgenin mutfak kültürünün yansıtıldığı bir oda düzenlen-
miştir. Bu mutfağın içinde bulunan tarihi ocak ilk rengine ulaşarak 
sergilemeye uygun hale getirilmiştir. Bu odada olduğu gibi diğer 
odalar da vatandaşların Ali Rıza Efendi Kültür Evi için vermiş ol-
dukları parçalarla düzenlenmiştir. Sedirler, mutfak gereçleri, tarım 
aletleri, radyolar, ütüler, kıyafetler ve daha nicesi bu tarihi konağın 
içerisinde bulunabilmektedir. Aynı zamanda “Fatma Efe Koleksiyo-
nu”nu gezerken de köylerde giydiğimiz giysilerden örnekler, el eme-
ği göz nuru eski dönemlerden günümüze kalmış parçalar yakından 
incelenebilmektedir.

Bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkânlarının ge-
liştirilmesi suretiyle rekabet gücünün arttırılmasına hizmet etmek, 
Kırklareli ili ve Trakya Bölgesi ölçeğindeki turizm hareketliliğinin 
artışına doğrudan katkı yapmaktır. Ali Rıza Efendi Kültür Evi’nin açı-
lışının yapılması ile birlikte; yerli ve yabancı turistlere şehrin tarihi, 
kültürel özellikleri yansıtılmaktadır. 
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Balıkesir Edremit ilçesi, sahip olduğu potansiyel ile yer aldığı 
coğrafi bölgede önemli bir konuma sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, 
Edremit’e bağlı Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli Altınkum sahil şeri-
dinin özellikle yaz aylarında oldukça popüler bir turist destinasyonu 
olması, söz konusu sahillerin kentin ve kentlinin rekreasyon amaç-
larına hizmet eden bütüncül bir yaklaşımla yeniden dizayn edilmesi-
nin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu sebeple, sahil şeridindeki plaj, yürüyüş yolları, rekreasyon 
alanları ve diğer kentsel fonksiyonların yenilikçi ve modern bir ta-
sarım anlayışıyla yeniden tasarlanarak söz konusu bölgenin cazibe 
merkezi haline gelmesi için yapılan peyzaj çalışmaları ile proje alan-
larına sadece görsellik değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik katma 
değer sağlayacak kentsel mekanlar oluşturulması hedeflenmiştir.  

Bu hedefler doğrultusunda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk 
oyun alanları ve bisiklet yolları gibi farklı elementleri bünyesine alan 
bir anlayış ile söz konusu sahil şeridi revitalize edilmiş olup, proje kap-
samında gerek finansal anlamda, gerekse insan kaynağı anlamında 
mümkün mertebe belediyenin kendi öz kaynakları kullanılmıştır. 

Proje alanı olan, Kaz Dağları’nın eteğindeki Edremit ilçesinde 
uzun yıllar atıl vaziyette duran sahil şeridi, yeni baştan dizayn edi-
lerek 50 bin metrekareden fazla bir alana yayılan kordon ve plaja 
dönüştürülmüş ve halkın kullanımına açılmıştır. 

Proje aşamasında, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı ilkesi gereği 
sadece sert zemin imalatlarından oluşan değil, modern ve yenilikçi 
prensipler taşıyan bir peyzaj anlayışı benimsenmiş, bu sayede bölge 
halkına hem bir sosyalleşme alanı hem de rahatça denize girilecek 
alanlar oluşturulmasının yanı sıra şehre sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
kentsel çevre kazandırılması amaçlanmıştır.

Tasarım anlamında erişilebilirlik ve engelsiz yaşamın destek-
lenmesi gibi hususlar da dikkate alınarak, mevcut standartların 
üzerinde, güvenli ve yeşil kamusal alanlar oluşturulması fikri hayata 
geçirilmiştir. 

Proje, büyükşehir belediyesinin kendi bütçesi ve öz kaynak-
ları ile tamamlanmıştır. Özellikle Zeytinli-Altınkum sahil düzenle-
me projesinde herhangi bir ihale sürecine gidilmeden, tamamıyla 
belediyenin insan kaynağı ile tasarım ve uygulama süreci hayata 
geçirilmiştir.

Yerel yönetimler, şehrin ve şehirlinin ihtiyacı olan fiziksel ve 
sosyal mekanları yaratmakla mükelleftir. Vatandaşların kamusal 
kullanımına açık parklar, meydanlar ve bahçeler gibi güvenli ve 
yeşil kamusal alanları sağlamak belediyelerin hizmet anlayışının 
değişmez bir parçası olmalıdır. Bu hizmetleri sağlarken gerek fi-
nansal, gerekse çevresel sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşım 
sergileyen bütün belediyeler ve yerel yönetimler için bu tarz pro-
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jeler uygulanabilir niteliktedir. Özellikle kurumsal mali kaynakların 
mevcuttaki insan kaynağı ile harmanlanması ile optimum verimlilik 
esasına dayanan ve kentsel mekana doğrudan etki eden projelerin 
devamının gelmesi, ülkemiz için de oldukça gerekli bir husus olarak 
öne çıkmaktadır. 

Proje her yaştan insanın rahatlıkla ulaşabileceği, eşi benzeri 
olmayan ve efsanelere konu olmuş Kaz Dağları ile Ege Denizi’nin 
buluştuğu yer olan Edremit’te yeşilin ve mavinin huzurunu bulabi-
leceği,  tüm vatandaşlara açık, kamusal alan kullanımını ön plana 
almasıyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil 
eden bir proje olarak öne çıkmaktadır.

Kamusal açık alanların bireyleri bir araya getiriyor olması ve bu 
alanın tüm topluma açık oluşu, burada gerçekleşecek etkileşim ve 
aktiviteler için belirli fiziksel koşulları sağlamasını gerektirmektedir. 
Bu bağlamda, bir kamusal alanı başarılı kılan temel etkenler ulaşı-
labilir olmaları, insanların çeşitli aktivitelerde bulunmaları, mekânın 
konforlu ve iyi bir imajının olması ve sosyal faaliyetleri destekleyen, 
samimi, insanları birbiriyle buluşturarak daha fazla sosyal etkileşi-
min sağlandığı mekânlar olmasıdır.

Ayrıca modern kentli bireylerin en önemli günlük gereksinimle-
rinden biri olan erişilebilirlik kavramı, tasarımda önemli bir nirengi 
noktası olarak kabul edilmiş, çevreci ve yeşil ulaşımın teşvik edil-
mesi adına bisiklet yolları planlanarak projeye dâhil edilmiş, buna ek 
olarak engelsiz yaşamı destekleyen bir peyzaj mimarisi benimsen-
miştir.

Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 
“SKA11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” hedefi altındaki şehir-
lerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdü-
rülebilir hale getirilmesi ile doğrudan ilgilidir. 

SKA11’in alt hedefleri olan 11.3 başlığındaki “Katılımcı, entegre 
ve sürdürülebilir kent planlaması anlayışı” ve 11.7 başlığındaki “Bü-
tün bireyler için erişilebilir, güvenli, kapsayıcı bir tasarım anlayışı” 
yaklaşımları, yerel yönetimler tarafından benimsenmesi elzem olan 
ilkelerden müteşekkildir. 

Bilhassa, kıyılardaki yerleşimlerin çoğu günümüzün en büyük 
sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin negatif etkilerini yaşa-
maktadır. Bu kapsamda, kamuya açık olan kıyı alanlarının daha ye-
nilikçi ve daha çevreci bir bakış açısıyla tasarlanması ve korunması 
önem arz etmektedir.  

Tüm bu projeler ile Balıkesir’in turizmden aldığı payı yükselte-
rek hem şehre hem de sahillerine gurur duyulacak bir vizyon ka-
zandırma hedefiyle çıkılan bu yolda, 31 mavi bayrağın dalgalandığı 
sahillerimiz artık, gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
niteliktedir. 
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Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi çalışmaları, 2019 yılında 
başlamış olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yöne-
timi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm 
Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hanlar Bölgesi 
Eylem Planı; kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını kapsayan, 
tarihi dokunun bütününe hitap eden master plan niteliğinde bir 
yol haritasıdır. 

Bursa kenti tarihinde birçok medeniyete kucak açmıştır. 1326 
yılında da Osmanlı’nın fethetmesiyle tarih serüveni devam etmiş-
tir. Bursa kentinin merkezinde yer alan, birçok tarihi mekânın 
odak noktasında bulunan ve birçok önemli tarihi ana tanıklık et-
miş Hanlar Bölgesi eski ihtişamına kavuşmayı beklemektedir.

Hanlar Bölgesi Eylem Planı, 42 hektarlık alanda planlanmış 
olup; proje, birimler arası etkin çalışmayla geliştirilmiştir. Mevcut 
durumda ticaret birimlerinin yoğun olduğu Hanlar Bölgesi’nin gü-
nün her saati yaşayan bir mekân olması için yola çıkılan bu pro-
jede mekânsal problemlere bütüncül çözümler geliştirilmiş ve 
eylem planları yapılarak yol haritası sistematik ve programlı bir 
biçimde hazırlanmıştır. 

Projenin ilk aşamasında bu bölgedeki problemler tespit edilip, 
bunlara uygun çözümler, kısa-orta ve uzun vadeli olarak 3 farklı 
zaman periyodunda kademelendirilmiştir. Hanlar Bölgesi Eylem 
Planı kentsel tasarımdan akıllı şehirciliğe, ulaşım çözümlerinden 
turizme kadar uzanan disiplinlerarası bir çalışmadır.

Kısa vadeli eylem planında yer alan Çarşıbaşı Meydan Projesi 
tarihi yapıların önünde konumlanan, yüksek katlı, riskli yapı grup-
larının yıkılmasını, İpek Han’ın ve Pirinç Han’ın ortaya çıkmasını ve 
görünürlüğünün artmasını sağlamaktadır. Projenin yıkım işlemle-
ri, Sayın Murat Kurum’un teşrifleriyle başlamış bulunmaktadır. Ay-
rıca Çarşıbaşı Meydan Projesi ile ilgili proje yarışması düzenlenmiş 
olup, yarışma 15 Ocak 2021 tarihinde sonuçlanacaktır. Bu proje ile 
tarihi doku daha da görünür hale gelecektir.

Hanlar Bölgesi’nin içerisinde yer alan M.Ö. 2. yy ’a ait tümü-
lüsün bulunduğu Ertuğrul Bey Meydanı aktif ve fonksiyonel kul-
lanılamamaktadır. Üretilecek meydan projesi ile tümülüs ortaya 
çıkarılacak ve kullanıcı odaklı enstalasyonlar ve fonksiyonlar ta-
sarlanacaktır.

Hanlar Bölgesi’ndeki büyük problemlerden biri de yaya aks-
larının cazip olmayışıdır. Bu durum bölgenin kullanımını ve eri-
şilebilirliğini azaltmaktadır. Yapılacak otopark düzenlemeleri 
ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla bölgenin cazibe noktası 
ve yaşayan aks olması hedeflenmektedir. İlk etapta düşünülen 
3 sokaktan Abdal Caddesi’nin projesi hazırlanmış olup Koruma 
Kuruluna gönderilme aşamasındadır. Yapılacak cephe sağlıklaş-
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tırmalarında bakım onarım ve eklemeler ile ticaret aksı canlana-
cak ve turistlere yönelik alanlar artacaktır.  Yeşil Bursa olarak 
tanımlanan şehrin en gözde mekânı olan Hanlar Bölgesi’nde yeşil 
alanların da artırılarak kullanıcı odaklı yeşil alanlar üretilmesi he-
deflenmektedir.

Proje alanı içerisinde bulunan aydınlatma elemanları ve ka-
mera sisteminin yetersizliği, bölgenin akşam saatlerinde gü-
vensizliğini arttırmaktadır. Proje alanının daha güvenli bir hale 
getirilmesi için, tasarlanacak aydınlatma elemanlarının yeterli 
ışıklandırmayı sağlaması ve tasarım bütünlüğünün olması önce-
liklendirilmiştir. Kullanıcıya yönelik kent mobilyaları tasarlanarak, 
yönlendirme tabelalarıyla da tarihi kentin okunabilirliğinin arttırıl-
ması hedeflenmektedir. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Baş-
kanlığının geliştirdiği ve bu proje kapsamında kullanılan karekod 
sistemi ve kapalı alan navigasyonu ile önemli yapıların bilgilerine 
erişim kolaylaştırılmıştır. Karekod sistemi ile ilgili tabela tasarım-
ları, sesli ve yazılı metinleri hazırlanmış olup, üretim aşamasına 
geçilmiştir.

Tarihi kent merkezinde tescilli yapılara uygulanan izinsiz ek-
lentiler, sokaklara kadar taşan ürün stantları, tarihi dokuya ve bu 
dokunun okunmasına zarar veren bütün eklemeler için bağımsız 
bir Turizm Zabıtası kurulması bölgenin kontrolünün artmasını ve 
düzeninin devamlılığını sağlayacaktır. Bu proje Belediye Meclisin-
ce onaylanmış olup, kurulumu başlamıştır. Ayrıca Tasarım Atöl-
yesi ile kentin gençlerini bir araya getirip kentin sorunlarına ortak 
çözüm arayışları bularak gençlerin şehre olan bağlılıklarının arttı-
rılması hedeflenmektedir.

3 ile 5 yılı kapsayan orta ve uzun vadeli eylem planlarımız ile de 
Tarihi Hanlar Bölgesi’nin tüm eksiklerini gideren ve daha fazlası 
için öneriler ortaya koyan bir proje geliştirilmiştir. Orta ve uzun va-
deli eylem planlarının içerisinde bulunan ulaşım çözümleri, turizm 
bölgeleri, kentsel tasarım rehberi ile ilgili bütün detaylar hazır 
bulunmaktadır. Ulaşım çözümleri kapsamında otoparkların giriş 
çıkışlarının denetlenmesi, fiyat politikalarının belirlenerek kontrol 
altına alınması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek mobil uy-
gulama ile otopark kapasitelerinin ve konumlarının belirlenmesi 
ulaşımı kolaylaştıracaktır. Hanlar Bölgesi’nde kullanılmak üzere 
geliştirilen elektrikli ulaşım çözümleri ile bölge içerisindeki dola-
şım rahatlayacak ve gençlerin bölgeyle ilişkisi kuvvetlenecektir.

Atatürk Caddesi, mevcut durumda yoğun bir trafik aksıdır. 
Tarihi mekânın yanı başındaki bu güzergâh bölgeyi hava, gürültü 
ve görüntü kirliliğine maruz bırakmaktadır. Bu bölgenin yayalaştı-
rılmasıyla birlikte cadde üzerinde konumlandırılacak kentsel alan-
larla kent-tarihi mekân ilişkisi güçlendirilecektir.
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“Üreten Çocuklar” projesi, çeşitli sosyal ve kültürel sebeplerle 
başarısızlık hissine kapılmış veya kapılma riski bulunan, yaşadıkları 
uyum sorunları nedeniyle öz yeteneklerinin farkına varamayan, ör-
gün eğitimlerini yarıda bırakma riski bulunan Suriyeli ve Türk çocuk-
ların; sosyal, psikolojik ve bireysel kapasitelerinin geliştirilmesini, 
bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılmasını ve okula gitme motivas-
yonlarını artırmayı amaçlamaktadır. 

Proje; Federal Alman Ekonomik Iş birliği ve Kalkınma Bakanlığı 
(BMZ) ve Avrupa Birliği’nin Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyon-
ları (ECHO) tarafından ortak finanse edilmekte ve Alman Uluslara-
rası Iş birliği Kurumu (GIZ) tarafından uygulanmakta olan Toplum 
Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP) kapsamında yürütülen 
Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) tarafından sunulan hibeyle haya-
ta geçirilmiştir. Projenin toplam bütçesi 304.000 Euro (%100 Hibe) 
olup, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), Gürsu Belediyesi, 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Toplum Merkezi 
proje ortaklarıdır. 

Proje kapsamında Gürsu’da “Üreten Çocuklar Eğitim Atölyesi” 
kurulmuş ve donatılmıştır. Bu atölyede; STEAM (Bilim, Teknoloji, 
Mühendislik, Sanat ve Matematik) yaklaşımı ve Maker bakış açısıyla 
çocukların “kendilerini bilmeleri ve yeteneklerinin farkına varmaları” 
sağlanmakta ve el-motor becerilerini geliştirecek atölye çalışmala-
rı yapılmaktadır. Eğitimler, psikolojik destek ve rehberlik (PDR) hiz-
metleriyle desteklenmektedir.

Atölyede robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve üretim, origa-
mi/kirigami, drone, ahşap tasarım ve imalatı alanlarında interaktif 
programlar yer almaktadır. Çocuklara kırılganlıklarının engellenme-
si, psiko-sosyal alanda destek verilmesi ve okul devamlılığının teş-
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vik edilmesi amacıyla rol model seminerleri ve kariyer görüşmeleri 
yapılmaktadır. Çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesi amacıyla 
aile farkındalık seminerleri, aile-çocuk etkinlikleri ve dönem sonu 
sergileri düzenlenmektedir. 

Okullarda örgün eğitimin başlamadığı dönemde Mobil STE-
AM-Maker Karavanı ile hizmet verilmiştir.  Bugüne kadar 408 öğ-
renciye ulaşılarak STEAM aktiviteleri yapılmış ve PDR hizmetleri 
sunulmuştur. Eğitim ve PDR hizmetleri 2020-2021 eğitim-öğretim 
döneminden itibaren, yapımı tamamlanan atölyede aktif bir şekilde 
devam etmektedir. 

Yoğunlaştırılmış bir programla her ay 48 öğrencinin tesisten ya-
rarlanması beklenmektedir. 
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İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Des-
tek Programı kapsamında desteklenen “Bağımsızlık Köyü” projesi ile 
birlikte, “Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla bağımlılıkla mücadele 
ve takip merkezi hizmete açılmıştır. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdür-
lüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, 
Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliği ile hayata geçi-
rilen ve 2020’nin Haziran ayında açılışı gerçekleştirilen “Bağımsızlık 
Köyü” projesi ile madde bağımlılarının tedavisi sağlanmaktadır. 

Kemerburgaz’da faaliyetlerini sürdüren, 14 bin 970 metrekare 
alan üzerine kurulu olan ve birçok atölyenin bir arada olduğu mer-
kezde; drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek 
yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilmektedir. 
Merkezde terapi bahçesi ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bağımsız-
lık Köyü’nde madde bağımlılarının; park, bahçe ve koruların bakımı, 
organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları 
sağlanmaktadır. Bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlar, oluştu-
rulan terapi bahçesinde rehabilite edilmektedirler. Bağımlılar, bu 
terapi bahçesinde hem 5 ay devam edecek sigara, alkol ve madde 
bağımlılığı müdahale programını almakta hem de doğa ve bitkiler 
arasında vakit geçirme şansı bulmaktadır. 

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanına giren 
yükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 14-29 yaş 
aralığındaki tüm çocuk ve gençlerin ana hedef grubunu oluşturdu-
ğu projeden, 1 yıl içinde en az 500 kişinin faydalanması hedeflen-
mektedir.

Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavi-
sinde kullanılan bir model olup Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda 
Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı 
ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. 

Proje Kategorisi : Sosyal Hizmetler
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Çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil 
gelişimi 0-6 yaş arası dönemde büyük ölçüde tamamlanmaktadır. 
Ayrıca bu dönemde çocuğun kişilik oluşumu ve gelişiminin de şe-
killendiği bilinmektedir. Dolayısıyla okul öncesi eğitim,  çocukların 
küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve güvenli bir ortamda gelişimini 
sürdürmesi için büyük bir önem taşımaktadır. 

Kartal Belediyesi olarak okul öncesi eğitimin öneminin farkın-
dayız ve destekçisiyiz. Kartal Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 
kapsamında belirlenen stratejik amaçlarımızdan biri “Kentin sos-
yal, kültürel, sportif ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak”tır. Bu 
amaca yönelik olarak, hedefimiz de “çocukların fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal gelişimini desteklemek”tir. Bu amaç ve hedefe uygun olarak 
hayata geçirilen proje ile alerjik çocukların da okul öncesi eğitimden 
faydalanabilmesi için onların dezavantajlı koşullarına uygun imkân-
lar sağlayarak, erken yaşta psikolojik ve sosyal gelişimlerinin des-
teklenmesi amaçlanmaktadır. 

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatından kopmasını önlemek, 
çocuklarının nitelikli ve güvenli bir eğitim hizmetinden yararlanma-
sını sağlamak amacıyla Belediye, 2020 yılı itibarıyla mevcut çocuk 
gelişim merkezi sayısını 15’e, 3-6 yaş arası öğrenci sayısını ise 1000’e 
ulaştırmıştır. Verilen eğitimler çocuk merkezli olup, öğrenme süre-
cinde çocukları plan yapmaya, uygulamaya, düzenlemeye, sorgula-
maya, araştırmaya, üretmeye ve yaratıcılığı geliştirmeye teşvik et-
mektedir. Eğitimler çocukların dil gelişimi, bilişsel, sosyal-duygusal 
gelişimi ve öz bakım becerileri desteklenerek yapılmaktadır.

Belediyenin asli görevlerinin dışında, vatandaşların yaşam kali-
tesini artırma, eşit şartlarda yaşam koşulları olmayan bireylere hiz-
met etmenin sınırlarını daha ileri taşımayı hedefleyerek geliştirilen 
proje ile özellikle dezavantajlı konumda olan bireylerin sosyal haya-
ta katılımlarını kolaylaştırmak birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda; 
mevcut kreşlerimizdeki alerjili öğrencilerin sayısının artması ve bu 
yaş dönemindeki alerjili çocukların uygun bakım şartları gerçekleş-
tirilmediği takdirde yüksek risk altında olmaları sebebiyle eğitim ve 
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sağlık alanında iyileştirici önlemler alınması oldukça gereklidir. Top-
lumumuzda alerjik bireylerin yaşam şartlarını ve kalitelerini iyileşti-
rici kalıcı algılar ve çözümler yaratmak noktasında ne yazık ki büyük 
bir eksiklik içerisindeyiz.  Bu eksikliği gidermek ve farkındalığı ar-
tırmak için, alerjik çocuklara özel bir merkez açma fikri doğmuş ve 
dezavantajlı gruba dâhil olan alerjik çocukların eğitime giriş sürecini 
başlatarak, toplumda bağımsız, saygın ve mutlu bireyler olarak yer 
alabilmelerini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla “Alerji ile Ya-
şam Derneği” ve belediye ortaklığı ile Türkiye’de bir ilk olan “Mevhibe 
İnönü Çocuk Gelişim Merkezi (Alerjik Çocuk Kreşi)” açılmıştır.

Alerji ile Yaşam Derneği kreşin daha iyi hizmet verebilmesi için 
gönüllü olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık kap-
samında; başvuruların alerji doktoru tarafından değerlendirilmesi, 
aylık yemek menülerinin onayı, kreşin düzenli kontrolü, öğretmen 
ve çalışan tüm personelin eğitimleri yer almaktadır.

Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi (Alerjik Çocuk Kreşi)’nde;
l Özel hepa filtreli iklimlendirme sistemi ve sınıflarda hava te-

mizleme cihazları ve nemölçerler bulunmaktadır.
l Duvarlar antialerjik su bazlı boya ile boyanmıştır.
l Sınıflarda halı, perde ve kumaş minderler gibi içerisinde ev 

akarları bulundurabilecek tekstil yüzeyli hiçbir malzeme bulunma-
makta bunlar yerine antialerjik özel oyun matları bulunmaktadır.

l Sınıf içi ve yemekhanedeki tüm mobilyalar masif ağaçtan 
imal edilmiş olup, boyasız, cilasız ve kulpsuz olarak tasarlanmıştır 
ve kreşte bulunan tüm oyuncaklar ahşap malzemeden yapılmıştır.

l Yemek menüsü diyetisyenler eşliğinde “Genel Alerjen” içer-
meyen şekilde hazırlanmaktadır.

l Anafilaksi acil eylem planı ve eğitimli sağlık personeli bulun-
maktadır ve anafilaktik şok ihtimaline karşı adrenalin oto-enjektör 
dolabı mevcuttur.

l Kreşte eğitim gören tüm çocukların sağlık durumunu belirten 
özel bir çizelge hazırlanmıştır.

l Astım ataklarına karşı nebulizatör mevcuttur.
l Atopik dermatitli ciltler için uygun bakım ürünleri seçilmiştir.
l Kullanılan tüm temizlik malzemeleri bitkisel özlü, antialerjik 

ve doğada çözülebilen malzemelerdir.
l Peyzaj düzenlemesinde en az polen salan bitkiler kullanılmıştır.
Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi (Alerjik Çocuk Kreşi) ile ço-

cuklara sadece okul öncesi eğitim hizmeti vermenin ötesinde alerjik 
rahatsızlığı olan çocukların sosyalleşebileceği bir ortam da sunulmak-
tadır. Alerjik çocuklar için özel olarak inşa edilen kreşimizde her şey 
alerjik çocukların sağlığı ve güvenliği düşünülerek tasarlanmıştır.
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Kamu politikaları, disiplinlerarası birçok çalışma alanını içinde ba-
rındırmaktadır. Bu alanlardan biri olan göç yönetimi ve politikaları, gü-
nümüzde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı yoğun göç dalgası konusunda 
geliştirmesi gereken bir alternatiften daha ziyade zorunluluk halini al-
mıştır. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ile birlikte önce Türkiye’nin 
sınır illerine, daha sonra da İstanbul’a büyük bir mülteci göçü gerçek-
leşmiştir. İlçede de 2014 yılında yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunun üze-
rine belediye tarafından söz konusu nüfusun ihtiyaçlarına yönelik hızlı 
ve etkili müdahale yolları üzerine çalışmalar başlatılmıştır.

Kurumumuz, ilçedeki mültecilerle ilgili asli ihtiyaçlara geçici 
çözümler bulmak amacıyla bu projeyi öncelikle küçük bir uygulama 
olarak başlatmıştır. Bir süre sonra ihtiyaçların çeşitlilik göstermesi 
sebebiyle hizmet sunumunda daha derinlikli çalışmalara girişilmiş 
ve yerel yönetimlerle ilgili sınırlı yasal çerçeveye rağmen göç yöneti-
mi konusunda yerel inisiyatif alınarak 2014 yılında Mülteciler Toplum 
Merkezi açılmıştır.

Zorunlu göç sorununu yerel ölçekte çözebilmek amacıyla yerel-
deki kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar ile 
etkileşim içinde çalışılarak belediyenin gönüllü yöneticilerinin inisiya-
tifiyle Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği hayata geçiril-
miştir. Bu kapsamda zorunlu göç ile gelen kişilerin öncelikle eğitim, 
sağlık, insani yardım, gıda temini alanlarında ihtiyaçları karşılanmış-
tır. Giderek daha fazla insanın daha fazla ihtiyacına karşılık vermeye 
başlayan hizmet anlayışı geçici sığınmacılarla vatandaşlar arasındaki 
sosyal uyumun artmasını sağlarken, belediyenin de yereldeki diğer 
aktörlerle olan ilişkilerini genişletip güçlendirmiştir. Böylece bütün-
cül bir yapı içinde gerçekleştirilen faaliyetler, göç yönetişiminde etkin 
bir model ortaya konmasını sağlamıştır. Sultanbeyli Belediyesi, olum-
lu paydaş ilişkileri ile uluslararası kuruluşlarla proje bazlı iş birlikleri 
kurmuş, hak temelli sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ilişkiler geliştir-
miş ve en önemlisi yerelde hizmet odaklı bir stratejik ortaklık oluştu-
rarak iyi bir göç yönetişimi modeli oluşturmuştur.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sağlanan iş birliği kapsamın-
da ihtiyaç odaklı projeler geliştirilerek ve alınan fonlarla eğitim, sağ-
lık, koruma, psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve 
dil gibi neredeyse insana dokunan tüm alanlarda mültecilere yöne-
lik hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Sultanbeyli’de göç yönetimi 
alanında yapılan her çalışma belli temalarda projelendirilmiştir. Söz 
konusu projeler 9 tanedir. Bu projelerin her biri “Göç Yönetim” süre-
cinin adımlarını teşkil etmektedir.

l Çok Amaçlı Toplum Merkezi Projesi (Eğitim, sağlık, koruma, 
psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve dil öğrenme 
gibi çeşitli alanlarda mültecilere yönelik tek mekânda bütüncül hiz-
met verme amacıyla hayata geçirilmiştir.) 

Proje Kategorisi : Sosyal Hizmetler
Proje Sahibi : Sultanbeyli Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/a8Eye
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l Kadın Konuk Evi Projesi (Barınma ya da sığınma ihtiyacı olan 
kadınlara, kendilerine kalıcı bir yer bulana kadar yaşamaları için 
geçici bir yer sunulması ya da bir aylık kira yardımında bulunulması 
amacıyla hayata geçirilmiştir.)

l Nakit Karşılığı İstihdam Projesi (Mültecilerin çalışma hayatına 
dâhil olması ve işverenlerin önyargılarının değişmesi için 6 ay süre 
ile istihdam olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.)

l Mültecilere Yönelik Psikolojik Tarama ve Müdahale Projesi 
l Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlen-

dirilmesi Projesi
l Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi Projesi 
l Koruma ve Eğitim Projesi 
l Çocuk Karavanı Projesi (Eğitim, etkinlik ve atölyelerle çeşitli 

yaş gruplarındaki çocukların savaş sonrası travmalarıyla baş et-
melerinin kolaylaştırılması ve psikolojik bakımdan güçlendirilmeleri 
amacıyla hayata geçirilmiştir.)

l Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi (Mülteci çocukların ve genç-
lerin eğitimlerinin desteklenmesi ve okul ortamlarında yaşadıkları 
sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir.)

Bu projelerin kazanımları sayesinde bugün; acil temel insa-
ni ihtiyaçların karşılanması, hukuki danışmanlık verilmesi, çocuk 
işçiliğinin önlenmesi, rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek ve-
rilmesi, çocukların okullaştırılması, istihdamın sağlanması,  ka-
dınların güçlendirilmesi,  dil ve meslek edindirme ve erken yaşta 
evlilikleri önlemek için koruyucu hizmetlerin sunulması sığınma-
cılarla ilgili çalışmalarımızda temel politika ve önceliklerimiz hali-
ne gelmiştir. 

Gerçekleştirdiğimiz birçok uluslararası iş birliği neticesinde 
Mülteci Toplum Merkezi sahip olduğu alt birimler şöyledir; SUKOM, 
Koruma Birimi, Sosyal Ekonomik Destek Birimi, Hukuki Danışmanlık 
Birimi, Çocuk Dostu Alan, Türkçe Dil Kursu, Mesleki Kurslar, İş Yeri 
Ruhsatlandırma, Mesleki Danışmanlık ve İstihdam Birimi, Çağrı Mer-
kezi, İnsani Yardım Birimi, Kadın Konukevi, Akıl ve Ruh Sağlığı Mer-
kezi, Fizik Tedavi Birimi, Hastane Tercümanlığı Birimi, Okullaştırma 
ve PDR Hizmeti, Sosyal Uyum Birimi, Mülteci Meclisi, Gönüllülük 
Birimi, Kaynak Geliştirme Birimi, Dijital Medya Birimi, Tercümanlık 
Birimi ve Göçmen Sağlığı Merkezi birimi. 

Yerel düzeyde göç yönetimi ilk kez Sultanbeyli Belediyesi 2015-
2019 Stratejik Planı’nda “katılımcı yönetim politikaları” başlığıyla 
gündeme alınmış ve dönem boyunca bu yaklaşımdan güç alan faali-
yetler gerçekleştirilmiştir. Sonraki dönem için 2020-2024 Stratejik 
Planı’na “Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yö-
netimi ile sosyal uyumu sağlamak”  hedefini koyarak ilçede mülte-
cilerle ilgili yapılacak faaliyetlerin amaç ve hedefleri belirlenmiştir. 
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“Alzheimer ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık ol-
masına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz se-
viyede. Hala Alzheimer’ın normal yaşlanma sürecinin bir parçası 
olduğunu ve bellek kaybından ibaret olduğunu düşünenler var.”  
(Aysın İzer–Hasta Yakını ve TAD Yönetim Kurulu Üyesi)

Günümüzde Türkiye’de 650.000 ailenin Alzheimer hastalığı ile 
mücadele ettiği bilinmektedir. Çağın hastalığı Alzheimer özellikle 
65 yaş üzerindeki insanları tehdit etmekte,  65 yaşından sonra her 
5 yılda bu hastalığa yakalanma riski ikiye katlanmaktadır.  Nüfusun 
giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 30-40 yıl sonra bu 
hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını öngörülmektedir.  Nü-
fusun yaklaşık  %15’inin 65 yaş üzerinde olduğu İstanbul, Şişli ilçesi 
de Alzheimer konusunda hizmet üretilmesi gereken ilçelerin başın-
da gelmektedir. İstanbul’da yaşlı nüfusunun %10’dan fazla olduğu 9 
ilçeden biri olan Şişli’de hem hastalar hem de aileler için Alzheimer 
Gündüz Bakım Evi önemli bir ihtiyaçtır. 

Şişli Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle kurulan 
ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Alzheimer Gündüz Bakım 
Evi, hastalara güvenli ve kaliteli hizmet sağlamak amacıyla haftada 
5 gün ücretsiz hizmet vermektedir. Gündüz Bakım Evi’nde hastalar, 
uzman hekim ve psikologların hazırladığı program çerçevesinde 
vakit geçirerek, hastalıklarının gerektirdiği rehabilitasyon çalışma-
larına katılarak ve zihinsel egzersizler yaparak hastalığın etkilerini 
azaltacak ve onların sosyal yaşama katılmalarını sağlayarak yaşam 
kalitelerini artıracak faaliyetlerde bulunmaktadır. Gazete ve şiir oku-
ma, aylık takvim yapma, yemek yapma, hikâye-mani yazma, mikado 
ve tavla oynama, dans etme, bulmaca çözme gibi genel etkinliklerin 
yanı sıra zihinsel, bedensel ve sanatsal aktivitelerle hastaların ya-
şama aktif olarak katılmaları ve sosyalleşmeleri sağlanmaktadır. 
Merkezde yapılan aktivitelerde ana amaç hastaların zihinsel ve duy-

Proje Kategorisi : Sosyal Hizmetler
Proje Sahibi : Şişli Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/2SSpN
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gusal olarak desteklenmesi, günlük yaşam becerilerinin artırılması 
ve Alzheimer hastalığının ilerlemesinin yavaşlatılmasıdır.

Alzheimer hastalığının psiko-sosyal ve fiziksel bakımı hastaya 
özeldir. Hastalarla iletişime geçmek ve tedavi uygulamak için per-
sonelin özel eğitimli olması gerekmektedir. Unutkanlıkla başlayan 
bu hastalığın her evresinde pek çok sorun oluşmakta ve bu sorun-
ların çözümleri de her hastaya özel olmaktadır. Alzheimer hastala-
rında görülen depresyon, kaygı-uyku bozukluğu, huysuzluk, hayal-
ler, saçma düşünceler, kafa karışıklığı, kişileri tanıyamama, yolunu 
bulamama gibi sorunlar hastaların yakınlarında da moral bozukluğu, 
tükenme ve yorulmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla özellikle bakım 
desteği hem hastalar hem de yakınları için önemlidir. 

Alzheimer hastalığı, tüm aile fertlerinin yaşamını etkilemekte, 
aile içinde ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlar meydana getirmek-
tedir. Bakım yükü ağır olan Alzheimer hastalarıyla ilgilenmek; bakım 
veren aile üyelerini ve aile içinde yaşayan tüm bireyleri etkilemek-
tedir.  Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi hastalara bakım 
veren kişilerin desteklenmesi, hasta yakınlarının bakım konusunda 
bilgilendirilmesi, onların alanında uzman kişilerle buluşturulması, 
bu zor görevi yaparken kendilerine zaman ayırmaları için olanak 
sağlanması, hasta yakınları arasında dayanışmanın artırılması gibi 
amaçlara da hizmet eder. Bakım evinde hasta ve yakınlarının huzur 
ve refahları gözetilerek sabır, özveri, sevgi, saygı ve güven çerçe-
vesinde yenilikçi ve profesyonel bir yaklaşımla kaliteli hizmet su-
nulmaktadır. Yürütülen çalışmalarda insan hakları ve etik kurallar 
gözetilmektedir. Proje hayata geçirildiği ilk günden bu yana Türkiye 
Alzheimer Derneği’nin iş birliği, danışmanlığı ve rehberliğinde yürü-
tülmektedir. Derneğin yürüttüğü çalışmalar ve hastalıkla ilgili gün-
cel gelişmeler bakımevinde kolayca uygulanabilmektedir. Bakım- 
evinde yerel yönetim, akademi ve sivil toplumun güçlü iş birliğiyle 
vatandaşlara etkili ve iyi hizmet sunmak hedeflenmektedir.

Çağın hastalığı Alzheimer’a karşı önleyici ve koruyucu önlem-
leri almak toplum sağlığı ve hastalıkla mücadele açısından oldukça 
önem teşkil etmektedir. Türkiye’nin kentleşme oranı ve nüfus ve-
rileri incelendiğinde gündüz bakımevleri her belediye için olmazsa 
olmaz ihtiyaçtır.  Bu noktada Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Ba-
kımevi bir iyi uygulama örneği olarak yerel yönetimlerde farkındalık 
yaratmayı hedefleyen model bir hizmettir.
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Anne sütü tarih boyunca bebek beslenmesinde en önemli yeri 
teşkil etmiştir. Öyle ki bilinen en eski ve önemli tıbbi kaynak olan 
Ebers Papirusu’nda (M.Ö. 1550, eski Mısır), bebek beslenmesinde 
kullanılacak tek besinin anne sütü olduğu ve bebeğin üç yaşına ka-
dar anne sütü alması gerektiği vurgulanmıştır. Dünya Sağlık Örgü-
tü (DSÖ) de bu nedenle ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmeyi 
önermektedir. Bu öneri Dünya Sağlık Örgütü’nün, 55. Dünya Sağlık 
Asamblesi’nde (16 Nisan 2002) kaleme alınmıştır. Ülkemizde de aynı 
öneri Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir. Bu yüzden em-
zirmenin korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi önemli bir halk 
sağlığı stratejisidir.

Ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı 
2003’te %21 iken, 2008’de %42’ye çıkmıştır. Ayrıca ortanca emzirme 
süresi 1993 ve 1998 TNSA’larda 12 aydan 2003’te 14 aya, 2008’de ise 
16 aya yükselmiştir. Fakat 2013 TNSA ön raporunda verilen bilgilere 
göre bu oranlarda önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştır. Rapora göre 
ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı %30’a, ortanca 
emzirme süresi ise 15,7 aya gerilemiş durumdadır.

Emzirmenin korunması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve yay-
gınlaştırılması önemli bir halk sağlığı konusu olduğu için kabinler 
meydanlara göre tasarlanmıştır. Projeyle iş ve alışveriş merkezi 
haline gelmiş büyük caddeler, sokaklar, halka açık park ve eğlence 
yerleri ile diğer toplu mekânlara konulan bebek bakım ve emzirme 
kabinleri sayesinde annelerin erişimlerinin artırılması amaçlan-
mıştır. Annelerin bebeklerini her ortamda emzirmelerine imkân 
sağlayarak emzirme teşvik edilmekte, aynı zamanda bebeğini em-
ziren annelerin sosyal yaşamdan kopmamaları sağlanarak anne ve 
bebeklerinin ruh ve beden sağlığına katkıda bulunulması hedeflen-
miştir.

Proje Kategorisi : Sosyal Hizmetler
Proje Sahibi : Ümraniye Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/tXWFC
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Geniş nüfus yoğunluğu bulunan alanlar önceliklendirilerek kul-
lanımının yaygınlaştırılması istenmiştir. Meydan, park, alışveriş cad-
deleri gibi yoğun kullanımın olabileceği alanlarda anne ve bebeklerin 
hizmetine sunulmuştur. Söz konusu kabinlerde mevsim şartlarına 
uygun standart ısı sıcaklığı, hijyen, güvenlik öncelikli düşünülmüş ve 
çok amaçlı (kütüphane, engelli şarj istasyonu) olarak tasarlanmıştır. 
Kurulan kabinler caddeler, parklar gibi açık alanlarda olacağı için 
kullanım güvenliği sağlamak amacı ile QR kod giriş sistemiyle dona-
tılmıştır. Bu sayede kabinin kullanımı kontrollü olarak sağlanmakta-
dır. Anneler içeriye girdiğinde kabinin kullanımı hakkında bilgilendi-
rici anonslar başlayarak anneler yönlendirilmektedir.  Kabinlerin dış 

üniteye konumlandırılan kamera sistemi ile oto kontrolü ve güven-
liği sağlanmaktadır. Kullanılan QR kod giriş sistemi ve kameralar ile 
sadece anneler içeriye girebilmektedir. Böylece kabinin kullanım 
amacı dışındaki hareketler önlenmiştir. Kapıların manyetik olması 
ve bükümlerinin iç bölümde kalması sebebiyle dışarıdan müdahale 
yapılıp açılması imkânsız hale getirilmiştir. Ancak kapı sisteminin 
özel kumandası ile otomatik dışarıdan açılışı sağlanabilmektedir. 
Kabin yazılımı sayesinde kabin giriş çıkış raporlarının günlük, haftalık 
ve aylık şekilde alınabilmesi mümkündür. Kabin UPS (akü) sistemi ile 
enerji kesintisine karşı desteklenmektedir. Kapılar elektromanyetik 
kapı olduğu için elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Herhangi bir enerji 
kesintisinde UPS devreye girerek sistemi kesintisiz 100 giriş kapa-
sitesine ulaştırabilme gücüne sahip olarak üretilmiştir. İçeride acil 
çıkış butonu ve annenin panik halinde kapıyı açabileceği mekanik bir 
kol mevcuttur. Kabinler sadece annelerin bebeklerinin bakımlarını 
ve emzirmeleri için değil aynı zamanda toplumdaki herkesin kabini 
kullanabilirliği düşünülmüştür. Kabinlerde kitap paylaşım noktaları, 
engelli şarj istasyonu, oturma grubu ve ATM’ler mevcuttur.
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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi’nin amacı Kocae-
li’de engellilik oranının yüksek olması ve engelli bireylere sahip aile-
lerin talepleri olması nedeniyle engellilik ile ilgili  “mevcut ihtiyaç ve 
beklentilere cevap” vermektedir. Zihinsel engelli bireylerin atölye-
lerde zihinsel, davranışsal, psiko-sosyal becerileri gelişmekte, bire-
yin gerilemesi önlenmekte, verilen hizmetle yerel düzeyde “sağlıklı 
toplum politikası”na katkı sağlanmaktadır. 

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi engelli bireyler için erişi-
lebilir, ulaşılabilir ve ergonomik kullanıma uygun şekilde tasarlan-
mıştır. Atölyelerin kurulumunda ve atölyelerde kullanılan araç ve 
gereçlerin seçiminde erişilebilirlik göz önünde bulundurulmuştur. 
Merkezin 650 m2’si kapalı alandan, 4.000 m2’si ise seralardan ve 
ağaçlandırılmış açık alandan oluşmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta dü-
zeyde zihinsel engelli bireylere hizmet vermektedir. Yaşam Merke-
zi’nin kuruluş amacı; özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin mesle-
ki becerilerinin arttırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi, bağımsız 
yaşam becerileri kazandırılabilmesi, toplumsal katılımlarını artırıl-
ması, sosyalleştirilmeleri amacıyla özel eğitim programları uygu-
lanması, rekreasyon faaliyetleri yürütülmesi ve engelli bireylerle bir 
arada bulunma faaliyetleri gerçekleştirilmesi olarak planlanmıştır. 
Ayrıca merkez farklı engel gruplarına hitap edebilecek daha büyük 
yaşam merkezleri için model oluşturmaktadır. 

Proje 2017 yılında kurulmuş olup sanat ve spor, terapi ve meslek 
kursları olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. 

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

l Spor ve sağlık atölyesinde; voleybol, basketbol, futbol, masa 
tenisi, hemsball, atletizm, badminton, kondisyon çalışmaları, bisik-
let gibi spor branşları sürdürülmektedir. Sağlıkla ilgili antropometrik 
ölçümler yapılmakta, sağlıklı beslenme ve diyet eğitimleri verilmek-
te, rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

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

l Aşçı yardımcılığı atölyesinde; sektöre yardımcı eleman yetiş-
tirilmekte, ayrıca yöresel yemekler alanında eğitim verilmektedir.

l Bahçecilik kursu; iki büyük serada topraklı ve topraksız eğitim 
olarak devam etmektedir. Kurs bahçe bakımı, çeşitli bitki, meyve ve 
sebze yetiştiriciliği modüllerinden oluşmaktadır. 

l Bağımsız yaşam atölyesinde; bireye oda toplama, ütü yapma, 
çamaşır katlama gibi günlük yaşam becerileri eğitimleri verilmektedir. 

Proje Kategorisi : Sosyal Hizmetler
Proje Sahibi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/kQyIm
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l Akıl oyunları atölyesinde; bireylerin zekâ gelişimini destekle-
yici aktiviteler yapılmaktadır. 

l Okuma-yazma atölyesinde; engelli bireylerin okuma yazması 
geliştirilmekte ve E-KPSS kursları düzenlenmektedir.

l Psikologlar tarafından, engelli bireylere ve engelli bireylere 
sahip olmanın zorluklarını üstlenen ailelere, bireysel terapiler ve 
grup terapileri uygulanmakta, eğitim ve seminerler verilmektedir. 

Eğitim içeriği birey, aile ve çevre odaklı bütüncül sosyal destek 
mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’n-
de uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da 
planlanmaktadır. Merkezde bulunan atölyelerde görev alan, branş 
öğretmenlerine düzenli olarak engelli bireylerin eğitiminde ve ile-
tişiminde kolaylık sağlayabilecek eğitimler verilmektedir. Merkezin 
günlük işleyiş sürecinde engelli bireyler merkeze ait servis araçları 
ile evlerinden alınmakta, servis araçlarında engelli bireylere çocuk 
gelişim eğitmenleri refakat etmektedir. Ayrıca merkez dışında akti-
viteler, kültürel ve tarihi geziler de düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz 1.5 yıl süresince mesleki ve sanatsal atölyelerde 
eğitim görmüş, sosyal ve kültürel gezilere, sportif faaliyetlere katıl-
mışlardır. Sanatsal atölyelerde ise engelli bireylerin kendisini ifade 
etmesine, üretme becerileri kazanmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca 
özel olarak oluşturulan drama, ritim ve halk oyunları özel grupları 
çalışmaları 1.5 yıldır devam etmektedir. Bu özel gruplarımız çeşitli 
programlarda sahneye çıkmaktadır. Engelli bireylere ve ailelere aile 
danışmanlığı, psikolojik destek ve çeşitli eğitimler verilmektedir. 

Merkezde 3 yıl boyunca 200 bireye hizmet verilmiştir. Yaklaşık 
3 ay süren İş-Kur ve Halk Eğitim ile ortaklaşa düzenlenen mesleki 
eğitim sonucunda eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazanan 76 çocuktan 16’sı Kocaeli’ndeki gözde mekânlarda çalışma 
hayatına atılmıştır. Böylelikle tüketen değil, üreten ve ekonomiye 
katkı sağlayan bireyler olmaya başlamışlardır. Ayrıca çocukların işe 
yerleştirilmesinden sonra uzmanlar tarafından 1 yıl süre ile takipleri 
devam etmektedir. 

Stratejik planda kısa vadedeki yeri zihinsel engelli bireylerin 
toplumda mümkün olduğunca sağlıklı bireyler olarak yer almalarını 
sağlayacak bir yaşam merkezi açılması planlanmıştır.  Yine stratejik 
planda uzun vadedeki yeri ise Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merke-
zi’nin farklı engel gruplarına hitap edebilecek daha büyük bir yaşam 
merkezi için model oluşturması planlanmıştır.  Sağlık gelişim pla-
nındaki yeri ise zihinsel engelli bireylere meslek edindirilmesi, top-
luma bağımsız bir birey olarak katılımlarının sağlanması, Kocaeli’de 
engellilik ile ilgili mevcut ihtiyaç ve beklentilere cevap verilmesi ve 
engellilik ile ilgili diğer çalışmalara kaynaklık edebilecek istatistiki 
veri oluşturulmasıdır.
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Toprağın, suyun, havanın ve canlıların korunması, iklim değişik-
liği ve küresel ısınma, hükümetleri ve yerel yönetimleri, insanlığın ve 
dünyanın geleceği için temiz, yeni, akılcı, paylaşımcı ve ekonomik 
ulaşım yöntemleri bulmaya ve bu yöntemleri mümkün olduğunca 
insan biyomekaniği ve karbon salınımı düşük, sıfır emisyonlu araç-
larla yapmaya zorlamaktadır. COVID-19 salgını sonrası özellikle yerel 
yönetimlerin alternatif ulaşım politikaları oluşturmaları zorunlu hale 
gelmiştir.

Ahmetbey Belediyesi, 2015 yılından bu yana ücretsiz şehir içi 
toplu ulaşım hizmeti ile ücretsiz öğrenci servisi hizmeti vermektedir. 
Bununla birlikte ulaşımda, toplu taşıma hizmetinin artırılması, bisik-
let kullanımının artırılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi ile çev-
reci, doğa dostu, fosil yakıt tüketmeyen ulaşım araçlarının ve enerji 
istasyonlarının kullanımı, belde içi ulaşımda yaya ve bisikletlilere ön-
celik ve farkındalık sağlanması, sağlıklı beslenme, obezite ile müca-
dele ve akıllı mobil uygulamaların kullanımını teşvik etmektedir.

“Herkes İçin Güvenli Ulaşım ve Sıfır Emisyon” politikası çerçeve-
sinde başlatılan ücretsiz şehir içi ulaşım hizmeti; 

l Ahmetbey Beldesi’nde semt pazarının kurulduğu günlerde 
yaşanan bireysel otomobil yoğunluğunu %50 oranında azaltmıştır.

l Belde içi ücretsiz okul servisi hizmeti ile okula öğrenci getiren 
otomobil sayısı %60 azalmış, okul yolları ve çevrelerinde otomobil 
yoğunluğunun azalması ile trafik riskleri de azalmıştır. 

l Risklerin daha da azaltılması adına, okul bölgelerinde, cadde 
ve sokaklarda trafik düzenlemeleri, yol işaretlemeleri, uyarıcı levha-
lar, şerit bölme ve bisikletlilerle şerit paylaşımı ile hız azaltıcı, yaya 
önceliğine dikkat çeken önlemler alınmıştır.

l Öğrencilerin ulaşım çeşitliliğini ve hareketliliğini arttırmak için 
halk otobüslerine bisiklet ve scooter taşıma aparatları yerleştirilip, 
okul bahçeleri ve kamu binalarının park alanlarına bisiklet parkları, 
elektrikli şarj istasyonları monte edilmiş, okul bahçelerinde ücretsiz 
bisiklet tamir ve bakım günleri düzenlenmiştir.

Proje Kategorisi : Ulaşım ve Hareketlilik
Proje Sahibi : Ahmetbey Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/kUGlO
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l Okula bisikletle gitmenin “öğrencilerde dikkat, hafıza, öğ-
renme yeteneklerinin gelişmesi, reflekslerinin ve beyinde nöronal 
aktivitenin %80 oranında artması” gibi bilgilerin veli, öğretmen ve 
öğrencilerle paylaşılmasına yönelik eğitimleri de içeren çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

l Belde genelinde, sürdürülebilir hareketliliği teşvik edecek 
planlamalar, yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, park alanları oluş-
turulmuş, yeni imar uygulaması yapılan alanlarda bisiklet yolları be-
lirlenmiştir.

l Belediye Başkanımızın, şehir içi ulaşımını 2014 yılından bu 
yana bisikleti ile sağlamasının teşvik ediciliği ile mahalle muhtar-
larına bisiklet hediye edilmiş, “Ahmetbey’ de yerel yönetim bisiklet 
kullanıyor.” sloganı yıl boyunca sosyal medya ve yerel basında kul-
lanılmıştır.

l Belediye çalışanlarına, bireysel ulaşımları ve belediye hizmet-
lerinde kullanılmak üzere bisikletler, kargo bisikletleri ve elektrikli 
bisikletler tahsis edilmiştir.

l Hareketliliği teşvik edecek günlük aktiviteler, uluslararası 
sportif aktiviteler, ev kadınları için yürüyüş ve diyetisyen kontrolün-
de sağlıklı beslenme günleri organize edilmiştir. 

İnsanların ortalama ömrü 100 yıl önce 30’lu yaşlarda iken bugün 
ortalama insan ömründeki artış, kaynakların giderek azalması, kü-
resel iklim değişiklikleri sürdürülebilir bir çevre politikasını, kaynak-
ların aktif kullanıldığı ve geri dönüştürülebildiği, ekonomik ama sos-
yal ilişkileri azaltmayan bir ulaşım ve hareketlilik politikasını zorunlu 
kılmaktadır. Ahmetbey Belediyesinin “Herkes İçin Güvenli Ulaşım ve 
Sıfır Emisyon” projesi kamu, özel sektör ve vatandaşlar tarafından 
gerçekleştirilen tüm sosyal ve ekonomik faaliyetlerin, olumsuz çev-
resel etkilerini minimuma indirmeyi, ekonomik ve temiz bir ulaşım 
politikasını, sağlıklı bir gelecek için bireysel hareketliliğin ve sosyal 
yaşamın kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.

Proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “SKA 3: Sağ-
lıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak”, “SKA 13: İk-
lim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek”, 
SKA14 ve SKA15  ile ilişkili olup aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır:

l Hedef 3.4:  2030 yılına kadar, koruma ve tedavi yoluyla bu-
laşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri üçte bir 
oranında azaltılmak ve akıl sağlığı ile esenliği desteklemek

l Hedef 3.5:  Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı 
dâhil olmak üzere madde bağımlılığına yönelik önlemleri ve tedaviyi 
güçlendirilmek

l Hedef 3.6:  2020 yılına kadar dünya genelinde karayollarında-
ki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma sayısını yarıya 
indirmek

l Hedef 13.2:  İklim değişikliğine yönelik önlemleri ulusal politi-
kalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil etmek. 
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Projenin amacı, 86.132 nüfuslu ve meydanı olmayan Zümrü-
tevler Mahallesi’ne yayalaştırılmış bir meydan kazandırmak, bunu 
yaparken taktiksel kentleşme yönteminden yararlanarak büyük 
yatırım öncesi tasarım hatalarını tespit edebilmek, prova yöntemiy-
le özellikle çocuk, yaşlı, engelli gibi dezavantajlı gruplar dâhil tüm 
halkın katılımını tasarım aşamasında sağlamak, radikal ve riskli gö-
rünebilecek fikirlere deneme şansı vererek tüm iç ve dış paydaşlar 
tarafından mümkün olduğunun görülmesini sağlamaktır.

Projenin en önemli özelliği taktiksel kentleşme yöntemiyle 
Türkiye’de yapılan ilk meydan olmasıdır. Taktiksel kentleşme, yapılı 
çevrede küçük ölçekli, geçici iyileştirmeler yapmak anlamına gelir. 
Projeler genellikle düşük maliyetli, geçici ve açıklayıcıdır. Bitmiş bir 
çözüm sağlamak yerine kentsel ortamların nasıl geliştirilebileceğini 
gösterir; böylece kamu kaynaklarının korunması, kentsel tasarım 
sürecine kullanıcıların katılması, yerinde prova yöntemiyle deneme 
ve uygulamada esneklik bakımından ortaya koyduğu devrimsel yön-
temler sebebiyle önemli bir projedir. Proje, Türkiye’de uygulanan ilk 
taktiksel kentleşme çalışmasıdır. Kentsel tasarım sürecine bölgede 
yaşayan tüm paydaşların simülasyon yöntemiyle katılmış olmaları, 
projeyi özgün yapan en önemli etkendir.

Projenin belediyeciliğe en büyük katkısı taktiksel kentleşme ile 
büyük dönüşümlerin küçük maliyetlerle yapılabileceğini gösterme-
sidir. Bu yöntemle projeye yönelik tepkiler ve kargaşa azaltılarak, 
maliyetler düşürülmüştür. Yine bu yöntemle tasarımın etkinliğini 
ölçme şansı elde edilmiştir. Proje hatalarını yatırımdan önce önle-
mek, riskleri azaltmak, insanların yeni fikirlere alışmasını sağlamak 
ve imkânsız görünen uygulamaları deneme şansı yakalamak için 
fırsat yaratılmıştır.

Projenin başka yerlerde uygulanabilirliğinin önünde de bir engel 
bulunmamaktadır. Yaya güvenliği meselesi ve dezavantajlı gruplar 
her yerde aynı özelliği gösterdiğinden diğer kentlerde de bu yönte-
min yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Proje Kategorisi : Ulaşım ve Hareketlilik
Proje Sahibi : Maltepe Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/wMuCZ
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Hazırlık ve Projelendirme Aşaması: Uygulama öncesi meydanda 
yüz yüze yapılan ankete 107 kişi katıldı, etkinlik günü ve uygulama son-
rasında ise 49 kişi ile görüşüldü. Bu veriler ile proje sonunda elde edi-
len verilerin karşılaştırılmasıyla uygulamanın etkinliği ölçülmüş oldu.

Veri toplama çalışmalarında araç trafiğinin az olduğunu belirle-
nen Filiz Sokağı, ortadaki refüj ile ikiye bölünüyordu. Refüjü kaldıra-
rak sokağı çift yönlü hale getirdik. Uygulama öncesinde meydana 7 
araç park etmekteydi. Bu araçlar için yol kenarlarında cepler oluş-
turduk ve meydanı kamusal kullanıma açacak şekilde düzenledik. 
Ayrıca meydana araç girişini engelleyecek şekilde bordür taşları 
yerleştirilmesini planladık.

Otoyollardan farklı olarak mahalle içinde motorlu araç kullanımı 
için ayrılan yollarda şerit genişliği 3,5 metreye kadar düşürülebilir. 
Mahalle içinde daraltılmış yollar araçların yavaşlamasını sağlar ve 
olası kazaları engeller. Zümrütevler Meydanı’nda şerit genişlikleri 
azaltılarak trafiğin hızı yavaşlatıldı ve yaya güvenliği artırıldı.

Meydanda araç dönüşleri için bırakılmış yarıçapları 3 metreye 
indirirken, otobüs güzergâhındaki dönüş yarıçaplarını da 4,5 met-
reye indirdik. Kavşağa yaklaşmadan önce hız tümsekleri ve plastik 
şerit ayraçları ile sürücünün şeride girmesini, hızını kesmesini ve 
dar dönüşleri gerektiğinde yayalara yol verecek hızda geçmesini 
hedefledik.

Prova ve Katılım Aşaması: Uygulamada ucuz ve sabit olmayan 
malzemeler, saksıda ağaç ve çiçekler, ileri dönüşüm ile yeniden 
kullanılan ve belediye depolarında bekleyen malzemeler kullanıldı. 
Yayalaştırılmış alanlar göz alıcı ve renkli boyalarla belirlendi. Alan-
da yaya güvenliğini ve kullanımını azaltan tüm işgaller, çöp kontey-
nerleri ve diğer malzemeler uzaklaştırıldı. Beş gün boyunca süren 
çalışma 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 14.00’te Maltepe Belediye 

Başkanı Ali Kılıç’ın da katılımıyla sonuçlandı. Başkan konuşmasında 
provanın amacını mahalle sakinleriyle paylaştı. Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü çalışanları sahada gerçekleştirilen anketlerle, meydanda 
yapılanlar ve yapılmak istenenlerle ilgili geri bildirimler aldı.

Prova hakkında bilgi paylaşıldı. Oyun etkinlikleri ve jonglörlerin 
gösterisiyle desteklenen açılış programının bir şenlik havasında ol-
masına gayret ettik. Meydanda farklı zamanlarda yaklaşık 300 kişi 
toplandı.

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri: Proje sonunda Zümrü-
tevler Meydanı’ndaki 1075 metrekare araç yolu yaya alanına çevrildi; 
550 metrekare meydan oluşturuldu. Uygulama sonrasında mey-
danda vakit geçiren kişi sayısında %72 oranında artış gözlemledik. 
Hafta içi öğleden sonra yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük 
çocuk sayısı 3,5 kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık 2 kat 
arttı. Yine bu gözlemlere göre çocukların %61’i arkadaşlarıyla grup 
halinde oynarken %21’i tek başına, %18’i ise bakım vereni ile oynu-
yordu. Ayrıca gün boyunca meydanda vakit geçiren yaşlıların sayısı 
10 kat arttı.

Yapılan sayımlarda meydandan geçen yaya sayısında %21 artış 
gözlemlendi, kaldırım kullanımı ise %30 oranında arttı. Çocukla bir-
likte yürüyen yetişkin sayısı %16 artarken, sokaklarda yalnız yürüyen 
çocuk sayısı ise %43 artış gösterdi; yalnız yürüyen çocukların %89’u 
işaretlenen güvenli alandan yürüdü. 

Uygulama öncesinde 107 kişinin %75’i sokaklarda güvende his-
setmiyordu, %17’si tarafsız kalmıştı. Buna karşılık uygulama sonra-
sında sokaklarda güvensiz hissedenlerin orası %24’e indi. Ayrıca, 
uygulama öncesinde %68 karşıdan karşıya geçerken güvende his-
setmediğini söylüyordu. Uygulama sonrası yapılan görüşmelerde 
bu oranın %25’e gerilediğini gördük. 
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Osmaneli (Lefke) kuruluşu M.Ö. 8000’li yıllara dayanan çok 
eski bir yerleşim yeridir. Sakarya Nehri’nin içinden geçtiği Karasu, 
Göksu, Göynük suyunun ilçe sınırlarında Sakarya Nehri’ne kavuştu-
ğu kenttir. İpek Yolu, Sufi Yolu, Hac Yolu, Roma Ordu Yolu ilçenin 
içinden geçmiştir. Günümüzde ise Anadolu’ya açılan karayolları, 
demiryolları ve Yüksek Hızlı Tren hatları üzerinde lojistik merkezi 
konumundadır. 

Kuruluşundan bu güne 18 medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Osmaneli (Lefke), bu medeniyetlerden günümüze kalan cami, kilise, 
kale, köprü, tarihi konak, şifalı içme suları vb. birçok tarihi ve kültü-
rel varlığı ile bir turizm kentidir.

Osmaneli Belediyesi proje kapsamında gerçek tarihini ortaya 
koyacak çalışmaları iş birliği yaptığı 35 üniversite ile ortaya çıkar-
mıştır. İlk kez Türk hâkimiyetine 1075 yılında Selçuklularla giren 
ilçenin, o günden günümüze kesintisiz Türk kenti olma özelliğini 
sürdürmüştür.

Osmaneli Belediyesi değişik fonlardan faydalanarak 35 Os-
maneli (Lefke) konağını satın almıştır. Kendi kurduğu restorasyon 
ekipleri ve kendi imkanları ile 20 adet konağı restore etmiştir. Buna 
ek olarak, BEBKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile sağ-
lanan finansla sokak sağlıklaştırma çalışmalarında 25 adet konağı 
restore etmiştir. İlçede yaklaşık 50 adet konağın restorasyonu ta-
mamlanmıştır. Restorasyonları tamamlanan tarihi konaklar; konak 
otel, mahalle konağı, aşçılık okulu, gençlik merkezi, kaybolmakta 
olan sanatlar için işyerleri, iş geliştirme merkezi, kadın girişimciler 
kooperatifi vb. faaliyetlere tahsis edilmiştir. “1075 Yılından Günü-
müze, Kesintisiz Türk Kenti Osmaneli” projesi ile tüm bu faaliyetler 
gerçekleştirilirken, Sakarya Nehri kıyısında oluşturulan 250.000 m² 
park alanında spor, sosyal, kültürel birçok tesis yapılmıştır.

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Osmaneli Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/iarpM
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Tarihi “Lefke Bezi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda-Tekstil 
Bölümü destekleri ile kadınlar tarafından tekrar dokunmaya başlan-
mıştır. Kurduğumuz Kadın Girişimciler Kooperatifi ile yöresel ürün 
üretme merkeziyle tarımsal ürünleri mamule dönüştürerek turizm 
de hediyelik ürün sayısı arttırılmıştır.

Osmaneli bu proje ile birlik ve beraberlik içinde tüm paydaşların 
katılımı ile sürekli gelişim içinde, her alanda olduğu gibi tarihini de 
ortaya çıkartmıştır. 

Geçmişteki medeniyetlerden günümüze devreden birçok tarihi 
ve kültürel varlık bu proje ile ortaya çıkartılmıştır. Özellikle resto-
rasyonlarla gün yüzüne çıkarılan “Osmaneli Konakları” ilçeye turizm 
açısından büyük katkı sağlamaktadır. 
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Dünyada artan nüfusla beraber gıda ihtiyacı da her geçen gün 
artmaktadır. Tarım sektörü bu ihtiyacı karşılamak için farklı yön-
temlere başvurmuş, daha hızlı ve daha çok ürün almak için kimya-
sal ilaç ve zirai gübre kullanımına yönelmiştir. Gıdalarımıza mevcut 
müdahaleler hem sağlığımızı bozmakta hem de doğamıza zarar ver-
mektedir. İşte tam bu nokta da geleneksel tarım ve üretim, değeri-
ni her geçen gün daha çok hissettirmekte, bizlere daha çok görev 
düşmektedir.

Şile Belediyesi, bünyesinde İstanbul’un tek Slow Food sertifika-
lı pazarını bulundurarak büyük bir adımı 2015 yılında atmıştır. Yerli 
üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle, tamamen atalık tohum-
lar kullanarak ürettikleri mahsulleri, belediye denetimiyle beraber 
doğrudan halka sundukları bir pazar olan “Şile Yeryüzü Pazarı (Şile 
Earth Market)”, İstanbul’un yüz akı olmaya devam etmektedir. 2020 
yılı itibarıyla yenilenen yüzüyle Şile Yeryüzü Pazarı, özellikle dünya-
yı etkisi altına alan küresel salgınla beraber sağlıklı gıda arayışında 
olan her insanı kendine çekmektedir.

Pazardaki geleneksel ve doğal ürünlerin, Şile kestane balının, 
kestane balı sirkesinin, ekşi mayalı köy ekmeğinin daha çok İstan-
bulluya ulaşması istenmektedir. Küçük aile çiftçiliği için büyük bir 
model olan bu proje ile ilçedeki yerleşik köy hayatının sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Kurda, kuşa, aşa sağlıklı ürün sunulmasında köprü vazifesi gö-
ren Şile Yeryüzü Pazarı, sağlıklı ve doğal ürünlerle buluşmak isteyen 
herkesi bekliyor.

“Şile, İstanbul’un Anadolusu’dur.”

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Şile Belediyesi
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Kentlerin, ev hanımlarına yönelik istihdam ve kadınların iş ha-
yatında güçlendirilmesi gibi doğrudan kadınlara yönelik hayata 
geçirdiği projeler günümüzde çok değerli olduğu herkes tarafın-
dan bilinmektedir. Hanımeli Çarşısı, Çorlulu ev hanımlarına umut 
ve ekmek kapısı olmuştur. Şehirdeki kadınlar evde ürettikleri elişi, 
süs, örgü, keçe, kapı süsü, takı, toka, seramik, resim tablosu vb. ile 
yine evde üretilen börek, sarma, baklava ve pazar alanında üretilen 
gözleme gibi ürünleri; hiçbir sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 120 
kadar ev hanımının ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için beledi-
yenin muhtelif açık ve kapalı pazar yerlerinde ürünlerini pazarlama 
imkânları sunulmakta, tanıtım-görünürlük faaliyetleri için destek-
te bulunulmaktadır. Bazı özel günlerde de (sevgililer günü, yılbaşı 
vb.) kadınlara tahsis edilen kapalı pazar yerinin haricinde talepler 
doğrultusunda şehirde insan hareketinin yoğun olduğu meydan ve 
parklarda da pazar yerinin açılması için düzenlemeler yapılmıştır. 

Kadınlar ile müşterileri daha çok buluşturmak için belediyenin 
imkânları ile ücretsiz müşteri servisi düzenlenmektedir. Özellikle 
Hanımeli Çarşısı’na ilginin artması için üstü açık şehir tur otobüsü 
ile hem tanıtımları yapılmakta hem de müşteri servisi ihtiyacı kar-
şılanmaktadır. Bu kadınların içerisinde 4 kadın engelli statüsünde 
vatandaşımızdır. Söz konusu pazar yerleri bir yıl süreliğine verilir ve 
her yıl talebe göre sayı arttırılabilmektedir. Hedef kitlemiz olan ev 
hanımları, pandemi sürecindeki kısıtlamaları haricinde hafta da bir 
gün (cumartesi) rutin olarak pazar alanlarında yerlerini almaktadır. 
Tezgahlar ücretsiz olarak kadınlara temin edilmekte ve kadınların 
vergi, harç, tezgâh kirası gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
Tezgâh açmak isteyen kişi gerekli evraklar ile Çorlu Kent Konseyi’ne 
başvuru yapmaktadır. Ayrıca gıda ürünleri satmak isteyen kadınlar-
dan hijyen belgesi ile sağlık belgesi şartı aranmaktadır. Bir işyerinde 
bağımlı olarak veya işveren olarak çalışmayan, vergi kaydı bulunma-
yan, Çorlu ilçesinde ikamet eden kadınlar evlerinde üretmek kaydıy-
la ürünlerinin satışını yapabilmektedir. Tezgâh açan kadınlar, Çorlu 

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
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Kent Konseyi bünyesinde belirli aralıklarla müşteri ilişkileri, iş sağlığı 
ve güvenliği, ilk yardım eğitimleri gibi eğitimlerle desteklenerek kişi-
sel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. 

Ev hanımlarına yönelik bir istihdam projesi olan Hanımeli Çarşı-
sı, tüm Trakya ve şehirde bu kadar büyük ölçekte ilk defa faaliyete 
geçmiştir. Buna benzer pazar yerleri uygulamalarının Trakya bölgesi 
belediyeleri tarafından uygulandığı bilinmekle birlikte; kapasite ve 
pazar yerinin mekânsal büyüklüğü ve istihdam sağlanan kadın sa-
yısı bakımından bu kadar büyük çaplı bir proje, ilk ve örnek olarak 
hayata geçirilmiştir. Mekân ve kapasite olarak imkanları olan diğer 
tüm belediyelerin de Çorlu Belediyesini örnek alarak bu ve buna 
benzer projeleri hayata geçirebilecekleri değerlendirilmektedir. 
Proje hayata geçirilirken belediyenin kaynakları haricinde herhangi 
bir alternatif kaynaktan faydalanılmamıştır. Projenin sürdürülebilir-
liği belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 
ile Çorlu Kent Konseyi tarafından sağlanmaktadır. Çorlu Pazarcılar 
Odası ve birçok sivil toplum kuruluşları ile yoğun koordinasyon ve 
istişare çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. 

Çorlu Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planı’nda 5 yıl boyunca 
şehrin gelişimi için yapacağı yatırım- projelerden biri olan ve bölge-
de çok yankı uyandıran Hanımeli Çarşısı, Çorlu Kent Konseyi ile ör-
nek bir iş birliği sonucu hayata geçirilmiştir. Çorlu Belediyesi, 2020-
2024 Stratejik Planı’nı da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarını göz önüne alarak hazırlamış ve uygulamaya koymuş olup 
Hanımeli Çarşısı da “SKA5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacını ger-
çekleştirmeye ve yürütülen diğer tüm projeler gibi halkın ihtiyaçla-
rına yönelik bir projedir. 
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Nar Projesi, Esenlerli kadınların evlerinde üretmekte olduğu 
satışa sunabileceği, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere internet ve dai-
mi satış mecralarından oluşan bir e-ticaret projesidir.  

Esenlerli kadınların, bugüne kadar hem anne, hem eş, hem de 
evlat olarak üzerindeki sorumluluklarının yanında hünerli, maha-
retli elleriyle ürettiği el becerilerini kendi imkânları doğrultusunda 
değerlendirmeyi başardılar. Onların kendi imkânı ile bu emeklerini 
daha geniş bir mecraya taşıma imkânı oluşturmadaki zorluklarının 
bilincinde olan Esenler Belediyesi, Nar Projesi ile kadınların ev içi 
üretimlerini ve el emeklerini hem ekonomik olarak değerlendirebil-
mesine, hem de aile ekonomisine katkı yapma imkânı sunan e-tica-
ret projesini hayata geçirmiştir. 

14 Mart 2019’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. 
Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile lansmanı yapılmıştır. 2019 yılında 
368, 2020 yılında 97 kadın ile projede toplam 465 girişimci kadın yer 
almaktadır.  

Projeye katılım internet üzerinden başvuru ile yapılmakta olup 
proje danışmanlarımız başvuru sahibi ile irtibata geçmekte ve ön-
celikle ticaret eğitimine yönlendirmektedir. E-ticaret eğitimini ta-
mamlayan tüm katılımcılara sitemizin panel kullanımı eğitimi veril-
mektedir. Eğitimler sonrasında ürün fotoğraflarını dileyen mağaza 
sahibi kendisi yüklerken, dileyen katılımcılara projemizdeki e-tica-
ret danışmanlarımız destek vermektedir. E-ticaret danışmanı olan 
proje çalışanları tüm katılımcılara 7/24 direkt veya mesaj yolu ile bi-
rebir destek vermektedir. Katılımcılara ürün fotoğrafı yüklemekten 
fiyatlandırmaya, reklamdan müşteri iletişimine kadar her noktada 
destek verilmektedir. 

Eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılar; bizim tarafımızdan 
adlarına açılan siteye kendi üyelik şifreleri ile girerek online ma-
ğazalarında istedikleri logo tasarımını yapabilmekte, ürün resmini 
yükleyebilmekte, ürünü hakkında açıklama ve müşteriyle iletişim ile 
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ilgili işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Böylece kendi markalarını 
da oluşturan kadınlarımız dijital dünyada ticaret yaparak özellikle 
salgın döneminde aile bütçelerine olumlu katkı yapabilmektedir. 

Site üzerinde ürünler 11 ana kategoriye ayrılmış olup bunlar; 
kadın, erkek, çocuk, ev dekorasyon, bebek(0-3 yaş), aksesuar, evcil 
hayvan, takım ürünler, 2.el ürünler ve malzemelerdir. 2020 yılında 
yenilenen sitemizde bulunan ana kategorilerin altında yer alan 84 alt 
başlıkta toplam 1,466 ürün satışa sunulmaktadır. Satıcı ve müşteri-
nin site üzerinden direk iletişimi sağlanmakta ve ödemeler hesaba 
havale yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. 

18 yaş üzeri, Esenler’de ikamet eden tüm kadınların katılabildiği 
Nar Projesi kapsamında düzenlenen e-ticaret ve dijital pazarlama 
eğitimlerini tamamlayan toplam 745 kadına katılım belgeleri veril-
miştir. 

2020 yılında e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimine girişim-
ci olmak veya var olan işini geliştirmek isteyen 97 kişi katılmıştır. 
Girişimci olmak isteyen veya bu yönde bir kariyer hedefi olan tüm 
kadınlara yönelik olarak hazırlanan program hafta içi Pazartesi, 
Çarşamba ve Perşembe günleri toplam 30 saat olmak üzere, 30’ar 
kişilik gruplar halinde verilmiştir. 2020 yılında yapılan tüm eğitimler 

sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek 30’ar kişilik sınıf mevcudu 
ile yüz yüze ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Bu eğitimi tamamlayan 
ve katılım belgesi alan katılımcılar devamında www.nar.ist sitesinde 
kendi mağazalarını açmaktadır.  

11. Kalkınma Planı’nda belirlenen beş temel eksenden birisi olan 
“nitelikli insan ve güçlü toplum” kriterine de uygun olarak, makro dü-
zeyde “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve 
müreffeh Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı yapılması 
amaçlanmaktadır. “Nitelikli insan ve güçlü toplum” ekseni altında 
beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımı-
nın belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm 
kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalar ele 
alınmaktadır. Bu doğrultuda hedeflere Nar Projesi ile katkı yapılarak 
nitelikli insan ve güçlü toplum oluşturulmasına yardımcı olunmak-
tadır. 

Nar Projesi ile günümüz teknoloji ve bilişim dünyasında sun-
duğumuz bu hizmetlerle Esenler’de hane başı geliri yükseltmeyi, 
daha zengin birey ve refah seviyesi daha yüksek bir ilçe olma yo-
lundaki vaadimize yönelik adımı da kıymetli kadınlarla birlikte at-
maktayız.
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Fiziki kent altyapısını geliştirerek kent mekânlarını yenileyen hiz-
metlerin yanı sıra yerel kalkınmayı destekleyerek sosyo-ekonomik 
gelişimi de önceleyen Küçükçekmece Belediyesi tarafından kurulan 
Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM), dünya 
gündemini yakalayan eğitim programları ve mentorluk hizmetlerini 
tamamen ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunarak sosyal 
faydaya dönüşen somut çıktılar almaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Küçükçekme-
ce’de yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyerek yerel kalkınmaya 
katkıda bulunmak amacıyla kurulan KÜGİM, 250 m2’lik açık ofis; 20 
bilgisayardan oluşan MAC laboratuvarı, 20 bilgisayardan oluşan PC 
laboratuvarı, teorik sınıf, 2 adet toplantı salonu, dinlenme alanları, 
kütüphane, mutfak ve kafeteryanın bulunduğu toplam 700 m²’lik 
alanda hizmet vermektedir.

Yenilikçi iş fikri ve projesi olan girişimcilere ücretsiz açık ofis, 
sekretarya, kafeterya, toplantı odası, kütüphane ve dinlenme odası 
gibi gelişmiş fiziki altyapı imkânı sağlayan KÜGİM her yaş grubundan 
ve her sektörden vatandaşların, yenilikçi mesleki uygulamaları ve 
girişimcilik ekosistemini ilgilendiren trendleri takip edebileceği yön 
verici bir mekanizma olarak; oyun sektöründen mimariye, inşaattan 
endüstriyel tasarıma, siber güvenlikten blockchaine, veri madencili-
ğinden derin öğrenmeye değin yürüttüğü eğitim programlarıyla Kü-
çükçekmece ilçesinde katma değer üretmeye devam etmektedir.

2017 yılından bu yana Küçükçekmece’de yaşayan 635 girişimciye 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vererek kendi işini kurmak 
isteyen girişimcilere öncülük etmiştir. Girişimcilik eğitimlerinin yanı 
sıra Proje Döngüsü Yönetimi, Mobil Oyun Programlama, Photos-
hop-Illustrator, IOS-Android, Pyhton Programlama, Siber Güvenlik, 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya, Yapı Sistemi Modelleri, Mima-
ri Modelleme, Endüstriyel Tasarım, Blockchain Teknolojileri, Veri 
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Madenciliği, E-Ticaret gibi eğitimlerle 379 kişiye 2054 saat eğitim 
vererek yenilikçiliği destekleyen başlıklarda gelişime katkıda bulun-
muştur.  

2020 yılı itibariyle Küçükçekmeceli KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü 
başlığında Küçükçekmece’de kayıtlı 14.548 KOBİ’ye Kurumsal Dijital-
leşme, Dijital Okur Yazarlık, Endüstri 4.0, Dijitalleştirmeyi Değiştiren 
Teknolojiler, Büyük Veri ve İş Analitiği, Bulut Teknolojileri, Siber Gü-
venlik, Dijital Para Yönetimi, E-Ticaret, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 
başlıklarında 480 saatlik ücretsiz mentorluk programı ve yenilikçi 
mesleki gelişime yönelik anılan başlıklara ilaveten İş Analistliği ve 
Uzmanlığı, Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme, Cad-Cam, Hikâye Anlatı-
cılığı (Storytelling), Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) baş-
lıklarında dünya gündemini meşgul eden alanlarda ücretsiz eğitim 
programları yürütülmektedir.  

İşletmelerin en kırılgan oldukları ilk senelerinde desteklenmesi 
ve yenilikçi iş fikirlerinin keşfedilmesi amacıyla girişimcilere ücret-
siz açık ofis imkânı tanıyan KÜGİM’de maaşlı bir çalışanken cirosu 1,5 
milyon TL olan bir şirketin sahibi olan Küçükçekmeceli girişimcilerin, 
kendi programladıkları oyunla Kod Ödüllerinde finale kalan lise öğ-
rencilerinin başarı hikâyelerine tanıklık edilmiştir.

KÜGİM kent altyapıları yanında sosyo-ekonomik gelişimi önce-
leyen idareler tarafından uygulanabilir örnek bir projedir. Geleneksel 
kavram ve olguların, iş yapma biçimlerinin, endüstriyel yapıların, idari 
örgütlenmelerin ve yaşamın hemen her alanının dönüşüme zorlan-

dığı günümüz dünyasında, hızlı ve icracı idari mekanizmalar olarak 
yerel yönetimlerin, anılan başlıklarda bölgelerinde gündem belirle-
yici misyon üstlenmesi, global ölçekte söz sahibi kamu politikaların 
üretilmesi ve yerel kalkınma için kritik önem ihtiva etmektedir.

KÜGİM, kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve girişimciliğe yö-
nelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip 
gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması; küçük 
ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu kre-
diyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirle-
rine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması; sanayi sektörlerinin 
teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi; girişimciliğin, yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların destek-
lenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin 
teşvik edilmesi hedeflerine hizmet ederek “Nitelikli Eğitim”, “Sanayi 
Yenilikçilik ve Altyapı”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” baş-
lıklı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun 
olarak yerelden küresele etki edecek kamusal faydayı üretmek için 
Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesin-
de yetkin kadrosuyla çalışmalarına devam etmektedir. 
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“Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kap-
samında hayata geçirilen Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar 
(I.R.D-Innovatıon for Rural Development)  Projesiyle; Chios (Sa-
kız) Belediyesi (Yunanistan), Mesta Kültür Derneği (Yunanistan) ve 
Trakai Belediyesi (Litvanya) ortaklığında, sosyal inovasyon yolu ile 
vatandaş katılımının ve turizm temelli kırsal kalkınmanın geliştiril-
mesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Projenin kapsamında be-
lirlenen özel hedefler, 

l Nilüfer İnovasyon Merkezi rol model alınarak Chios ve Trakai 
Belediyeleri bünyesinde birer inovasyon merkezi kurulması ve bu 
inovasyon merkezi aracılığıyla geliştirilecek yenilikçi hizmet model-
lerine vatandaş katılımının sağlanması, 

l Sosyal inovasyon yoluyla Chios ve Trakai Belediyeleri’nden 
alınacak örnek çalışmalar rehberliğinde Nilüfer’de turizm temelli 
kırsal kalkınmanın gelişimine katkıda bulunulması ve bu doğrultuda 
kapasite geliştirilmesi, 

l Katılımcı belediyeler arasında sürdürülebilir şehir eşleştirme 
faaliyetlerinin sağlanabilmesi için bir platform oluşturulması, şek-
lindedir.

Nilüfer Belediyesinin iyi uygulama örneği olan yerel yönetim-
lerde inovasyon merkezleri kurulması fikri projenin temelini oluş-
turmaktadır. Çalışma ziyaretleri kapsamında düzenlenen eğitim 
ve çalıştaylar sonucunda Mesta Kültür Derneği’nde ve Trakai Be-
lediyesinde birer inovasyon merkezi; Sakız Belediyesinde ise bir 
inovasyon ofisi kurulmuştur. Nilüfer Belediyesi de Sakız ve Trakai 
şehirlerinden kırsal turizm odaklı kalkınma konusunda iyi örnekleri 
deneyimleyerek “Kırsal Turizm Merkezi”ni hayata geçirmiştir.  

12 ay süren proje sonucunda kurulan ortaklığın sürdürülmesi 
için birleştirici bir araç olarak tüm ortakların kullanacağı bir şehir 
eşleştirme web sitesi kurulmuştur. Ayrıca proje çıktılarının yaygın-
laştırılması amacıyla, “Yerel Yönetimlerde ve Kâr Amacı Gütmeyen 
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Kurumlarda Kurumsal İnovasyon Sistemi Kurulumu” ile ilgili 4 dilde 
(Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Litvanca) bir el kitabı oluşturulmuş-
tur. Tüm proje boyunca yapılan çalışmalar da profesyonel çekimler-
le kayıt altına alınarak bir tanıtım filmi hazırlanmıştır.  Projenin final 
toplantısında 3 şehrin belediye başkanı tarafından Sakız’da bir araya 
gelinerek bu ortaklığın gelecekte de sürdürülmesi adına İyi Niyet ve 
Iş birliği Protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile var olan iş 

birliğinin geliştirilmesi ve ileride gerçekleştirilecek projelerde yeni 
iş birliklerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması taahhüt 
edilmiştir.

Projenin bütçesi 111.340,00 € olup; bu meblağın %89,43’üne 
tekabül eden 99.571,36 €’luk kısmı AB Başkanlığı tarafından hibe 
olarak, kalan %10,57’si (11.768,64 €) eş finansman olarak Nilüfer Be-
lediyesi tarafından karşılanmıştır.
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Sarıyer, 7 su ürünleri kooperatifi ve 900 üyesi, 500 tekne barın-
dırma kapasitesiyle ülkemizin en aktif balıkçılık merkezlerinden bi-
risidir. Balıkçılık sektöründe İstanbul balıkçılığının yaklaşık %40’ını, 
midyeciliğin ise yaklaşık %90’ını karşılamaktadır. Balıkçılık, ilçe için 
marka değeri taşıması yanı sıra sektörden yaklaşık 10 bin kişi geçi-
mini sağlamaktadır. 

Sarıyer’in temel geçim kaynaklarından birisi olan su ürünleri ve 
balıkçılık sektörünün;

l Sorunlarını belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştir-
mek,

l Yerel düzeyde kalkınma sağlamak, 
l Ülkemizin balıkçılık politikasının istenilen seviyeye ulaşması 

için katkı sunmak, 
l Su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik 

faaliyetlerde bulunmak,
l Sarıyer’de Mavi Büyüme ile denizcilik sektörünün sürdürülebi-

lir gelişimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
l BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışma-

lar yapmak,
l Uluslararası alanda iş birlikleri kurarak ekonomik, teknolojik 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek amaçlarıyla ilçe belediyeleri bazında 
ilk Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi kurulmuştur.  

Planlı, katılımcı ve sürdürülebilir politikalar doğrultusunda çok 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  

l İlçe tarihinde ilk defa balıkçılık kurultayı düzenlenerek birlikte 
çalışma kültürü oluşturma adına ilk adım atıldı.

l Düzenli olarak gerçekleştirilen balıkçılık çalıştayları ile balık-
çıların sorunları tespit edilerek ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor ve 
çözüm sürecine taşınıyor.

l “AB Balıkçılık Pazarlama Standartlarının Uygulanması Yö-
nünde Yerel Adımlar” projesi ile 2012 yılında Avrupa Birliğinden 

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Sarıyer Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/0bxRH
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102.722,33 Euro hibe kazanıldı. Uluslararası balıkçı temsilcileri, ku-
rumlar ile yerel balıkçıların buluşturulduğu çalıştaylar düzenlenerek 
uluslararası iş birlikleri için adımlar atıldı. 

l Su ürünleri eğitimi konusunda üniversiteler ve diğer paydaş-
lar ile iş birliği yaparak çeşitli konularda sertifikalı eğitim programla-
rı düzenleniyor. Bu eğitimlerde balık ve diğer su ürünlerini tüketme 
nedenlerinden balıkçılık yöntemlerinin neler olduğuna kadar hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi bilinçlendirecek çok çeşitli konular ele 
alınıyor.

l Sarıyer Belediyesi ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü 
ortaklığıyla balıkçıları, akademisyenleri, yerel yönetimleri ve ulus-
lararası temsilcileri bir araya getiren “Uluslararası Balıkçılık ve Mavi 
Büyüme Konferansı” düzenlendi. Sarıyerli balıkçılar düzenlenen bu 
konferans ile akademisyenler, yerel yöneticiler ve uluslararası tem-
silciler ile görüşüp fikir alışverişinde bulundu. Konferansın sonunda 
hazırlanan Balıkçılık Sektör Raporu kitap olarak sektörün paydaş-
larına iletildi.  

l Balık tüketim alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazan-
dırılması için ilçe okullarda öğrencilere yönelik düzenli eğitim çalış-
maları gerçekleştiriliyor.

l Çeşitli uluslararası platformlarda gerçekleştirilen sunumlar-
la ilçe potansiyeli ve yerel yönetimlerin balıkçılık sektöründeki rolü 
paylaşılıyor.

l Küresel salgın döneminde balıkçılık faaliyetlerinin aksama-
ması ve toplum sağlığının da olumsuz etkilenmemesi için, İstanbul 
Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile birlikte balık avlanma sezonu 
açılmadan önce 300 balıkçıya, COVID-19 küresel salgın önlemleri 
hakkında eğitimler verildi.

l İlçede faaliyet gösteren balıkçı restoranlarına yönelik yürü-
tülen “Beyaz Martı Hijyen Projesi” ile restoran işletmecileri ile ça-
lışanlarına yönelik hijyen ve sanitasyon eğitimi verilerek gerek ilçe 

halkının gerekse ilçeye gelen turistlerin hem kaliteli hem de sağlıklı 
besin tüketmesine katkı sağlanıyor.

l Sarıyerlilerin ve İstanbul halkının ekonomik ve sağlıklı balık tü-
ketebilmesi için, ilçedeki balık kooperatifleriyle birlikte Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Çarşısı kurulması için gerekli çalışmalar devam ediyor.

l Dünya Balık Göçü Günü etkinliği kapsamında doğal halde akan 
dereleri korumak ve farkındalık oluşturmak için Sarıyer Belediyesi 
ve İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği yapılarak derelerin ıslahı 
konusunda çalışma başlatıldı. 

l Tarihin eksik bir halkası tamamlanıyor. İstanbul Teknik Üni-
versitesi akademisyenleriyle birlikte ilk boğaz müzesi kuruluyor. Bo-
ğazın oluşumunu ve tarihini, boğazda yaşayan deniz canlılarını ka-
lıntılarıyla ve teknolojik altyapı ile anlatacak müze bu alanda önemli 
bir eksikliği kapatacaktır.
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Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tarım-
sal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde bulunan 50 dekar alanda atalık 
sebze ve meyve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 
150 farklı çeşit yerel domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz vb. 
tohumlardan 20.000 adet fide üretilmiş, üretilen fidelerin atalık 
tohum çoğaltma ve sebze üretim parsellerine dikimleri yapılmıştır. 
Ayrıca tohum çoğaltmak amacı ile farklı çeşitlerde mısır, fasulye ve 
kabak üretimi de gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak bakım ve 
sulaması yapılan bitkiler hasat edildikten sonra elde edilen ürünle-
rin bir kısmı atalık tohum çoğaltma ve üreticilerle paylaşma ama-
cıyla; kalan ürünler de salça, sos, pekmez, turşu vb. işlenmiş ürün 
olarak Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 
değerlendirilmektedir. 

Ayrıca Silivri bölgesine ait Selimpaşa Topatan Kavunu, Selim-
paşa Bamyası, Çoban Alduyan Kavunu, Kadıköy Kış Karpuzu, Da-
namandıra Barbunyası gibi yerel çeşitler de korunmakta, üretimi 
ve tohum çoğaltma çalışmaları yapılmaktadır. Bu aşamada atalık 
tohumlarla üretilen tüm meyve ve sebzelerin Silivri sahili kısa köp-
rü yanındaki alanda ahşap ve modern tasarımı ile hizmet vermeye 
başlayan ilk “Doğal Köy Pazarı” tüketici ile buluşmaya devam ediyor.

Silivri’nin mahallelerinde üretilen süt ürünleri, domates, laha-
na, soğan, roka, kıvırcık gibi taze sebzelerin yanı sıra ev turşusu, 
köy tarhanası, köy ekmeği, zeytinyağı, doğal erişte, kuskus, kesme 
makarna, bal ve çeşitli reçellerin yanında daha birçok organik ni-
telikli ürün 40 adet ahşap ve modern tezgâhtan oluşan Doğal Köy 
Pazarı’nda satışa sunulmuş ve bu alan şimdiden cazibe merkezi ha-
line gelmiştir. Köy pazarında üreticilere tahsis edilen tezgâhlardan 
herhangi bir ücret talep edilmemiş olup, üreticiden son tüketiciye 
doğrudan bir köprü kurulmuştur. Bu durum, Silivri’nin tanıtılması ve 
ekonomik gelişimine büyük oranda katkı sağlamaya devam edecek-

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Silivri Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/0fdiN
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tir. Ayrıca tüm bu süreçlere destek olması açısından, Silivri Beledi-
yesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce meyve ağaçlarında budama 
teknikleri, sabun yapımı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi eği-
timlere de yıl içerisinde başlanmıştır.

Proje finansmanında belediye öz kaynağından herhangi bir büt-
çe kullanılmamıştır. Tüm işleyiş imece usulü, tohum paylaşımı ve 
gönüllü katılım esaslarıyla yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar bu 
anlamda gurur vericidir.

Proje, her ne kadar Silivri’nin sosyo-kültürel ve coğrafi özellikle-
ri ile bağlantılı olarak geliştirilebilir olsa da İstanbul’un yanı başında 
işlenmeyi bekleyen verimli tarım topraklarına sahip olan birçok il-
çeye tarımsal üretime katkı sağlanması ve çiftçinin desteklenme-
si noktasında ilham verebilir. Proje kültürümüzün bir parçası olan 
imece usulü ile uygulanabilir bir projedir. Ek olarak, bölgeye özgü 
tarımsal ürünlere sahip belediyelerin kendi tohum ve gen kaynak-
larına sahip çıkmaları ve yaygınlaşmasını sağlamaları noktasında 
özendiricidir. Sandıklarında ninelerinden ve dedelerinden kalan to-
humları günümüze dek saklayarak sahip çıkan ve bizlerle paylaşan 
çiftçilerimiz olmuştur. 

Tüm tohumlar bir sonraki sezonda da ekilerek çoğaltılabilen, bu 

şekilde yüzlerce yıl sonra bile kullanılabilen, hibrit olmayan, sürek-
li ve sürdürülebilir olan yerli tohumlarımızdan elde edilen ürünlere 
Silivri Köy Pazarı’nda tohum ihtiyacı olan üretici ve tüketicilerle bu-
luşturulmaktadır.  Proje BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  
“SKA1: Yoksulluğa Son” “SKA2: Açlığa Son”, “SKA3: Sağlık ve Kaliteli 
Yaşam “SKA8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amaçları ile 
ilgilidir. Atalık tohumlarımızla üretilen organik doğal ürünler saye-
sinde sağlıklı ve kaliteli beslenme sağlanacaktır. Yine elde edilen 
ürünlerin köy pazarında satışıyla da ekonomik gelir elde edilecek, 
ekonomik büyüme sağlanacaktır. Atalık tohumlarımızla yapılan üre-
tim sayesinde gıda gen kaynaklarımız kaybolmadan nesilden nesille 
aktarılabilecektir.
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Zeytinburnu ilçesinde yerleşim çok eski tarihlere dayanmakta-
dır. İlçe İstanbul surları dışındadır, ama surlara paralel bir yerleşim 
alanıdır. İslam ve Hıristiyan Ortodoks kültürlerinin önemli izlerini ta-
şıyan Zeytinburnu bir kapıdır. Bizans ve Osmanlı’da askerin sefere 
çıkış noktasıdır. 2000 yıldır farklı kültürlerin barış içinde oldukları 
zengin demografik yapısıyla bir kültür vadisidir. Yüzyıllardır birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan ve farklı kültürlerin ve medeniyetlerin 
buluşma noktası olan, İstanbul için stratejik konuma sahip ve sayı-
sız tarihi mekanı barındıran Zeytinburnu’nun bu mirasını daha fazla 
kişiye tanıtmak ve ilçeyi daha görünür hale getirmek amacıyla “Zey-
tinburnu Kültür Vadisi Projesi” planlanmıştır. Projenin ilk aşaması 
2000 yılında Turgut Cansever’in hazırladığı “Zeytinburnu Sur Dışı 
Sit Alanı Düzenleme Projeleri Ön Raporu” ile başlamıştır. 5366 sayılı 
yasa çerçevesinde uygulamaya geçirilen projede hedefler çevreye 
eklenmiş kötü yapıların ortadan kaldırılması, asli yapıların restoras-
yon ve rekonstrüksiyonu, çevrenin düzenlenmesi, doğal ve sosyal 
dokunun iyileştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. Bu aşamada ilçe içe-
risinde kültür varlığı olarak tescil edilmiş 56 eserden (26 anıt eser, 13 
sivil mimari örneği, 7 hazire, 9 mezarlık ve 1 kabir) 31 tanesinin res-
torasyonu tamamlanmıştır.  Kültür Rotası ve Rehber Eğitimi Projesi 
ise Kültür Vadisi Projesi’nin bir diğer aşamasını oluşturmaktadır ve 
iki farklı yönde geliştirilmiştir.

Projenin kültür rotasına odaklanılan kısmında, restorasyonları 
tamamlanan ve anıt eser niteliğinde olan 19 yapıyı içeren bir kültür 
rotası oluşturulmuş, oluşturulan bu rotada yer alan eşsiz mekan-
ların her birisi için tanıtım tabelaları hazırlanmıştır. Bu tabelalarda 
Türkçe ve İngilizce olarak eserlerin tarihsel geçmişi ve hikayesi, 
mekana ait illüstrasyon ve haritalar bulunmaktadır. Tabelalarının 
amacı herhangi bir rehbere ihtiyaç duymaksızın ziyaretçilerin ve 
meraklıların anıt eserin tarihçesini ve önemini okuyup öğrenmesini 
sağlamaktır. Gerektiğinde cep telefonları ile QR kodlarını okutarak 

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Zeytinburnu Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/cnPSD
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yine Türkçe-İngilizce tanıtım tabelalarını takip etmek mümkündür. 
Dijital imkanlardan yararlanılan proje ile yerel tarihin bilgisi korun-
makta ve bu bilginin hazırlanan tabelalarla yerli-yabancı turistlere 
kolaylıkla ulaşması sağlanmaktadır. Proje ile bölgenin kültürel tu-
rizm ve ticaret potansiyeli ön plana çıkartılmakta, toplumsal aidi-
yetin oluşmasında önemli bir payı olan kültürel miras tanıtılmakta, 
inanç ve kültür turizminin gelişimi desteklenerek bu mirasın korun-
ması ve gelecek nesillere doğru aktarılması sağlanmaktadır.

Projenin rehber eğitimi kısmında Zeytinburnu Belediyesi ve 
İstanbul Rehberler Odası iş birliği ile İstanbul’da faal olarak turist 
rehberliği hizmeti veren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı 
kokart sahibi 100 rehber iki grup halinde kapsamlı bir şekilde ha-
zırlanmış olan Zeytinburnu Eğitim Programı’na katılmıştır. Eğitim 
programında amaç Zeytinburnu’nun tarihi, kültürel ve doğal de-
ğerlerini turizme kazandırmak, turizm hareketliliğini arttırmak ve 
ilçenin bu özelliklerini yerli ve yabancı turizm tüketicilerine akta-
rılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede rehberlere Zeytinburnu’nun 
tarihi yerleri, bitki örtüsü, mezarlıkları ve yeme içme mekânlarının 
tanıtımı için 3 gün teorik ve 2 gün sahada uygulamalı eğitim veril-
miştir. Ayrıca, Türkiye Rehberler Odası ile bir kamu kurumunun ilk 
kez iş birliği yaptığı proje, alanında bir ilke imza atmıştır. Rehberlere 
verilen bu eğitimler ilçenin ulusal ve uluslararası turizme eklemlen-
mesini, tarihi ve kültürel kaynakların ekonomik kalkınmada etkin 
kullanılmasını sağlamaktadır. Eğitimin profesyonel rehberlere veril-
mesi bölgenin turistler tarafından daha kolay tanınmasına ve daha 
yoğun gezilmesine fırsat vermektedir. 

Uluslararası ve ulusal ölçekte, sürdürülebilir kalkınma açısından 
küresel kalkınmaya yönelik kültürel mirasın korunması ve gözetil-
mesi; yerel kültürü ve ürünlerini teşvik eden ve istihdam olanakları 
sağlayan sürdürülebilir turizmi destekleyen araçların geliştirilme-
si ve uygulanması önem arz etmektedir. Kültür Rotası ve Rehber 
Eğitimi Projesi ile taşınmaz kültür varlıklarımızı korumaya yönelik 
tespitler yapılmakta, bu yapıların restorasyon ve onarımları gerçek-
leştirilmekte, dijitalleşme faaliyetleri yürütülmekte; aynı zamanda 
tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar oluşturulmakta, 
taşınmaz kültür varlıklarının işlevsellik kazanması sağlanmakta ve 
alternatif kültür rotaları oluşturarak şehre kimlik katan mekanlar 
oluşturulmaktadır. Projenin ifade edilen bu çıktıları ulusal kalkınma 
politikalarına kendi alanında hizmet etmektedir. Dolayısıyla Kültür 
Rotası ve Rehber Eğitimi Projesi, yerel düzeyde sürdürülebilir tu-
rizmi destekleyerek, kültürel mirası koruyup geleceğe taşıyarak ve 
dolaylı yoldan farklı istihdam olanaklarının oluşmasını sağlayarak 
yerel, ulusal ve uluslararası boyutta kalkınma hedeflerine ulaşma 
açısından örnek bir uygulama olma özelliği taşımaktadır.
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Yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşak-
lara aktarılması amacıyla “Ata Tohumlarımızdan Iza Buğdayı’nın 
Ticarileştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlanması Projesi” ile 
yerli tohumumuz olan ıza buğdayının tüketiciye ulaşması için bir yol 
açılmıştır. Geçmiş dönemlerden kalan mirasın, tarladan sofraya ta-
şınması düşüncesi ile yola çıkarak eski kavuzlu buğdaylardan olan 
Seben ıza buğdayı; projeyle yeniden üretime ve tüketime kazandı-
rılmıştır. 

Öncelikle günümüzde sadece Türkiye’de Batı ve Orta Karade-
niz, yurt dışında ise Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve İtalya’da 
sınırlı alanlarda yetiştirilen ıza buğdayının; proje öncesinde Seben 
yöresinde sadece 200 dönüm ekim alanı bulunurken yeni pilot böl-
geler belirlenerek ekim alanı 2018 yılında 400 dönüme, 2019 yılında 
ise 800 dönüme çıkarılarak üretim kapasitesi artırılmıştır. Eko-
nomik yönden desteklenmesi gereken kesim içerisinde bulunan, 
Seben yöresindeki 47 çiftçi ile alım garantili sözleşmeler yapılarak 
hem sürdürülebilir tarım modeli getirilmiş hem de kaybolmaya yüz 
tutmuş bir ata tohumumuz yeniden canlandırılmıştır. Kırsal kalkın-
ma ve yerel tarım ürünlerinin korunması konusunda bir değişime yol 
açan proje ile üretim kapasitesi artırılan ıza buğdayı Bolu Belediyesi 
kapsamında kurulan değirmende ıza unu haline getirilerek ıza buğ-
dayının sofraya dönüş yolculuğu başlatılmıştır. Yüksek protein ve 
antioksidan değerlerine sahip bu undan ekmek, buğday, makarna, 

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Bolu Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/CrPsS
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boza ve erişte gibi ürünler üretilerek ürünün ticarileştirilmesinin 
yolu açılmıştır. Bu sayede; topraktan tabağa ulaşmış olan ıza buğ-
dayı ile hem yerel kalkınmaya destek sağlanmış hem de gıda soru-
nunun yerelden çözümüne dönük önemli bir adım atılmıştır. Yerel 
tohumlarla üretim yapılmasını ve bu ürünlerin satışını organize ede-
rek ata yadigârı bir yerel tohumu yok olmaktan kurtaran bu proje 
kapsamında Bolu Belediyesi bünyesinde kurulan S.S. Köroğlu Orga-
nik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile ürünlerin 
pazarlanması desteklenmiştir. Ayrıca kooperatif bünyesinde sade-
ce ıza buğdayına değil birçok ata tohumumuza ve yöresel ürünle-
re ticari bir değer kazandırarak ekonomik sürdürülebilirlikleri des-
teklenmiştir. Bunun yanında; kooperatif ile ürettiklerine yeterince 
pazar bulamayan küçük aile çiftçileri bir araya getirilip, kooperatif 
çatısı altında buluşturularak güçlü bir örgütlenme oluşturulmuştur. 

Proje faaliyetleri kapsamında; içerdiği protein, amino asit, mi-
neral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin 
bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, 
bakır, selenyum ve protein içeren ıza buğdayına can verilerek ye-
rel halkın sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasiteleri 
artırılmıştır. Iza buğdayının katma değeri yüksek tarım ürünleri ara-
sında yer almasını sağlamak amacıyla Barilla Gıda A.Ş. ile sözleşme 
yapılmış ve ilk defa ıza unundan spagetti ve düdük makarna üre-
tilmiştir. Bu sayede; ıza unu ticari değeri olan ürünlerin yapımında 
kullanılarak ata tohumumuzun kokusunun ülkemize ulaşmasının 
yolu açılmıştır. 

Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara göster-
mek, yerel üreticiler ile arazilerde ata tohumları yetiştirmenin öne-
mini vurgulamak amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında iki defa yapılan Iza 
Buğdayı Tarla Günü Şenliği, bir defa Iza Buğdayı Paneli ve bir defa 
Yerel Buğdaylar Sempozyumu düzenlenerek halkın ve çiftçinin far-
kındalığı artırılmıştır. 

Projeyle Bolu’da ilk defa, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohum-
larından biri olan ıza buğdayı tohumu ile; Bolu Belediyesi ve Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamın-
da “Bolu Seben Iza Buğdayı” ismi ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Bunun yanında markalaşma 
çalışmaları başlatılarak Iza Değirmen Müze, Bolu Iza Değirmen 
Müze, Seben Iza Değirmen Müze, Abant Iza Değirmen Müze, Göynük 
Iza Değirmen Müze, Gerede Iza Değirmen Müze, Mudurnu Iza Değir-
men Müze, Bolıza ve Izabolu isimleri için marka tescili başvuruları 
yapılmıştır. Yine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılan pro-
tokol kapsamında üniversite bünyesinde bir iklim odası kurulmuş, 
iki yüksek lisans öğrencisi istihdam edilerek ıza buğdayı üzerine bi-
limsel çalışmalar başlatılmıştır.
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Türkiye ve dünyada her geçen gün gelişen arıcılık, ekonomik 
kazancı ve ürün çeşitliliği artan bir sektör haline gelmektedir. Tür-
kiye’de de kovan sayısı ve bal üretimi her geçen yıl artmakta ancak 
verimlilikte gerileme yaşanmaktadır. Bunun dışında Sakarya’nın 
arıcılarının genelinde eğitim eksikliğinin üretilen ürünün kalitesin-
den verimine, çeşidinden pazarlama organizasyonuna kadar çok 
geniş yelpazede etkili olduğu göze çarpmıştır. Bu sorunları berta-
raf etmek ve şehrin sosyo-ekonomik seviyesini iyileştirmek, şehrin 
ve belediyenin gelişimine katkı sağlamak için yola çıkılan projede, 
Sakarya’da arıcılık ve arıcılık ürünleri (apiterapi) üretimini ve verimi-
ni arttırmak amacıyla üretim zincirini tamamlamak için faaliyetler 
gerçekleştirmiştir. Bu anlamda ilde bulunan ve halihazırda arıcılık 
ile uğraşan çiftçilere yönelik ileri düzeyde teknik arıcılık eğitimle-
ri verilmiş, projede yer almak isteyen çiftçilere malzeme desteği 
sağlanmış ve ürettikleri ürünler kendilerinden satın alınarak halka 
satışa sunulmuştur. Bu şekilde arıcılık ile uğraşan işletmeler (çift-
çilerin) kalite ve fiyat bazında bal pazarında rekabet edebilir konu-
ma gelmişlerdir. Şehir kaliteli bal ve apiterapi ürünleri ile tanınmaya 
başlamış ve BAL54 markasıyla ürünlerin satıldığı Bal Evi bir marka 
değeri kazanmıştır. 

Melen Suyu Boru Hattı’nın il sınırları içindeki kısmı, arıların bal 
yapabileceği aromatik bitkiler ve ağaçlar ile orman haline getiril-
mektedir. Katılımcılı Arıcılık Projesi’nde yer alıp apiterapi ürünleri 
üreten arıcılar bu hat üzerinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
Bu haliyle proje, şehrin yeşil alanlarının genişlemesine de katkı sağ-
lamaktadır.

Sözleşmeli çiftçi modeli her ne kadar diğer ürünler için uygu-
lansa da arı ve arıcılık ürünleri üretimi için bir yerel yönetim tarafın-
dan desteklenen bu denli kapsamlı bir modelin ülkemizde başka bir 
örneği daha bulunmamaktadır. Projede eğitim, malzeme desteği ve 
pazar garantisi bulunmaktadır. Proje aynı anda bal, polen, propolis, 
ana arı, suni oğul, arı zehri üretimi konularında eğitim ve malzeme 

Proje Kategorisi : Yerel Kalkınma
Proje Sahibi : Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/lbGeF
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desteği sağlayan ülkemizdeki tek uygulamadır. Proje kendini oluş-
turan üç alt projeden oluşmaktadır. Projenin aşamalarını oluşturan 
alt projeler şu şekildedir: 

1. Eğitimler (İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimleri) 
2. Malzeme ve Uzmanlık Desteği (KAP54 Projesi/54 Katılımcılı 

Arıcılık Projesi) 
3. Bal Evi ve BAL54 İsmiyle Markalaşma 

Proje kapsamında önce eğitim almak isteyen Sakarya çapın-
da 550 vatandaşa ileri düzeyde teknik arıcılık eğitimleri verilmiştir. 
Daha sonra belirli şartlar altında başvuru gerçekleştiren 42 çiftçiye 
kovan, arı kolonisi, derin dondurucu, kurutma fırını, toplama seti 
ve enerji ünitesi vb. gibi malzeme desteğinde bulunulmuştur. Söz-
leşmeli olarak üretim yapan arıcılar, üretimlerinin her aşamasında 
uzmanlar tarafından denetlenmiştir. Son olarak üretilen apiterapi 
ürünleri, çiftçilerden satın alınarak şehir merkezinde inşa edilen Bal 
Evi’nde satış mağazasında halka satışa sunulmuştur. Bu anlamda 
proje bölgede bulunan diğer yerel yönetimlere örnek teşkil etmek-
tedir. Bunun dışında proje; bu faaliyetten elde edilen gelirin artması 
kırsal kesimde yaşayan vatandaşların refah düzeyini arttırmış ve 
istihdama katkı sağlamıştır. Verilen eğitimlerle arıcıların, arıcılara 
eğitim ve yayım hizmeti verilmesini amaçlayan birliklere üye olma-
ları özendirilmiştir. Arıcılık işletmelerinde ürün çeşitliliği sağlanarak 
işletme maliyetleri düşürülmüştür. Apiterapide kullanılan ürünlerde 
standart gelişimine katkı sağlanmıştır. Bölgenin ihtiyacı olan nite-
likli, adaptasyon sorunu olmayan bölgeye uyum sağlamış ana arı 
ihtiyacı karşılanmıştır. 

İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimi, 2019 Yılı Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak 
kazanmıştır. KAP54 (54 Katılımcılı Arıcılık Projesi) bütçesinin %75’i 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır. %25lik 

kısmı ise üreticinin kendi katkısıdır. Bal Evi Projesi, Sakarya Büyük-
şehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler; küçük ölçek-
li gıda üreticilerinin arazi, diğer girdiler, bilgi, teknik uzmanlık ve 
pazara ulaşması konusunda destek almasını amaçlamaktadır. Bu 
yönüyle sürdürülebilir tarımı hedeflemektedir. Proje bu bakımdan 
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 
kapsamında SKA2 “Açlığa Son” alanındaki çalışmaları ile ilişkilen-
dirilebilir. 54 KAP Projesi, Melen Suyu Boru Hattı üzerinde bulunan 
boş arazinin belediye tarafından aromatik bitki ve ağaç ekilmesiyle 
oluşturulan Bal Ormanı’nda uygulanmaktadır. Bu orman Karasu, Ko-
caali, Kaynarca olmak üzere şehrin üç ilçesinin kapsamaktadır. Pro-
je bu yönüyle, BM  SKA15 “Karasal Yaşam” temasıyla ilgilidir. Proje, 
Melen Balsuyu Bal Ormanları’ndaki bitkilerden elde edilen apiterapi 
ürünlerinin Bal Evi’nde halka ve şehre gelen turistlere yerel ürün 
olarak sunulmasıyla, BM SKA12 “Sorumlu Üretim ve Tüketim” çalış-
malarıyla; istihdamı arttıran özelliğiyle ise BM SKA8 “İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik Büyüme” amaçları ile ilişkilidir.
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“Anlat Kadıköy” projesi, Kadıköy Belediyesinin 2020-2024 Stra-
tejik Planı’nın hazırlık aşamasında uygulanmış, toplum katılımını 
destekleyen, çok paydaşlı ve yaratıcı bir stratejik plan hazırlama, 
izleme ve değerlendirme projesidir. Proje ile Kadıköy’de yaşayan, 
çalışan veya sosyalleşen tüm kesimlerin beklenti ve önerilerinin en 
geniş katılımla toplanması, belediyenin kısıtlı kaynaklarının en etkin 
şekilde kullanılması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin 
planlanması ile ilçenin ihtiyaçlarıyla örtüşen hizmet ve yatırımla-
rın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Projenin çıkış aşamasında yapılan 
çağrıda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilirken; 
iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden 
sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, küresel amaçların yerelleş-
tirilmesi amaçlanmıştır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile iliş-
kilendirilen plan kararları, “Küreselden Yerele Ortak Amaçlar – Ortak 
Hedefler” üst başlığıyla ve “BM Küresel Amaçlar & OECD Daha İyi Ya-
şam Endeksi Perspektifiyle Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik 
Planı” başlığıyla kamuoyuna sunulmuştur.

Bilindiği gibi toplumlar artık yöneten – yönetilen ilişkisinin öte-
sinde birlikte yönetme arzusuna sahiptir. Kaynaklar ve düzenleyici 
kurumlar üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabası gün geçtik-
çe sivil toplumda, vatandaşlarda ve diğer paydaşlarda artmaktadır. 
Dolayısıyla bu proje, katılımcı süreçleri şeffaf bir şekilde önceden 
tarif etmesi, katılıma konu olan sürecin çerçevesini net olarak belir-
lemesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini içermesi gibi nedenler-
den ötürü toplumsal beklentilerle örtüşmektedir.

Doğru bir katılımcı sürecin öncelikle doğru ve yeterli bir bilgi-
lendirme aşamasıyla başlaması gerektiği ilkesinden hareket eden 
Kadıköy Belediyesi; kurum tarafından hazırlanan çeşitli raporları, 
geçmiş stratejik planları, faaliyet raporlarını ve 21 mahalleye dair de-
mografik ve mekânsal verileri Anlat Kadıköy platformu ile herkesin 
değerlendirmesine açmıştır. Site vasıtasıyla, bilgilendirme dışında, 
vatandaş beklenti ve önerileri de belediyenin tüm hizmet alanlarına 

Proje Kategorisi : Yönetişim ve Katılımcılık
Proje Sahibi : Kadıköy Belediyesi
Proje Videosu : http://quq.la/0o2MZ
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denk düşecek bir formatta dijital olarak toplanmıştır. Benzer şekil-
de, ilçede bulunan diğer kamu kurumlarının da beklenti ve önerileri 
toplanmıştır. Ardından ise Kadıköy’ün 21 mahallesini kapsayan 10 
bölge toplantısına katılan 1.100 Kadıköylünün görüş, değerlendirme 
ve önerileri toplanmış ve Anlat Kadıköy platformundan kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.

Dijital platformdan ve mahalle toplantılarından elde edilen veri-
ler dışında kültür-sanat, spor, toplumsal eşitlik (çocuk, kadın, yaşlı, 
engelli), gıda güvenliği ve kooperatifleşme, kent estetiği ve planla-
ma, veterinerlik ve hayvan hakları gibi alanlarda, alanında uzman 
kişi ve kurumlarla yapılan toplantılarla verimli tartışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Aynı perspektifle, stratejik planlama sürecinin daha 
başlangıç aşamasında Kent Konsey ile koordineli olarak çeşitli STK 
toplantıları yapılarak paydaş çeşitliliğinde mümkün olan en geniş 
birliktelik yakalanmaya çalışılmıştır.

Elde edilen tüm veriler ve beklentiler sentezlenerek stratejik 
plan oluşturulmuş ve planın izleme-değerlendirme sürecinin Anlat 
Kadıköy platformu üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Anlat Kadıköy Projesi, stratejik planın hazırlanma sürecinin dı-
şında, planın izleme ve değerlendirme aşamalarının da omurgası 
niteliğindedir. Alışılagelen planlama süreçlerinin ötesine geçilerek 
ve teknolojiden de faydalanılarak katılım tabanını genişleten, çev-
rimiçi ve yüz yüze toplantılarla kentteki farklı paydaşların fikirlerini 
sunabileceği ortamlar yaratan ve planlama sürecinin aşamalarını 
anlaşılır bir şekilde paydaşlara aktaran yenilikçi bir süreç tasarımı 
yapılmıştır.

Ayrıca, esasta plan hazırlık dönemlerinde uygulanan katılımcı 
süreçlerin ötesine geçilerek, izleme ve değerlendirme süreçleri 
de sürece dahil edilmiştir. Güncel plana dair alan, amaç, hedef ve 
göstergeler çevrimiçi olarak erişime açılmış ve paydaşların planın 
ilerlemesine dair izlemeyi yapabilmeleri ve söz konusu göstergeler 
hakkında değerlendirme yapabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle pay-
daşların, devam eden faaliyetler hakkında fikirlerini iletme ve yorum 
yapmalarına olanak sağlanmıştır. Planın izleme ve değerlendirme 
sürecinde siteyi ziyaret eden kullanıcılar, plan kararlarının ilerleme 
seviyelerini görebildiği gibi, plan kararlarıyla BM Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları arasındaki ilişkiyi de görebilmektedir. Bu anlamıyla, 
Anlat Kadıköy Projesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 
bire bir örtüşen güçlü bir ilişki düzeyi mevcuttur.

Anlat Kadıköy projesinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı 
altlık olarak kullanması nedeniyle Kadıköy Belediyesi Stratejik Pla-
nı ile küresel amaçlar arasında yüksek eşgüdüm oluşturulmuştur. 
Hazırlanan planda “sosyal destek”, “sağlık”, “kültür”, “ekoloji”, “planlı 
kentleşme”, “afet ve acil durum”, “kent ve toplum düzeni” ve “kurum-

sal hizmetler” ana hizmet alanları belirlenmiş ve bu kapsamda belir-
lenen 9 amaç ve 57 hedef ile Küresel Amaçlar’ın 17 amaç ve 169 he-
defi arasında ilişki kurulmuştur. Stratejik planın alan, amaç, hedef 
ve göstergelerinin gösterildiği tabloların hemen başında, her alana 
ait hedeflerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hangi amaç ve 
hedeflerini desteklediği stratejik planda ayrıntılı şekilde gösteril-
miştir.

Özetle, Anlat Kadıköy projesiyle sosyal, mekânsal, kültürel ve 
ekolojik gündemler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslara-
rası gündemlere entegre edilmiş ve yüksek etki potansiyeline sahip, 
çok paydaşlı ve katılımcı bir süreç tasarımı yapılmıştır. Plan hazırlık 
dönemi boyunca, iklim krizinden atık yönetimine, toplum sağlığın-
dan yenilenebilir enerjiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sürdü-
rülebilir şehirlere kadar birçok alanda BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nda yapılan uyarılar dikkate alınmış ve stratejik planın bu 
alanlara dair politika üretmesi benimsenmiştir.
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“Başkan Sensin!” projesi; gençlerin, yerel yönetimlerde beledi-
yecilik anlayışı konusunda farkındalık sahibi olmaları, bilgi edinme-
leri, belediye çalışmalarını yerinde gözlemleyebilmeleri ve yöneti-
şim alanına doğrudan katılım sağlamaları amacıyla geliştirilmiştir. 
Yerel yönetimler, hem demokratik yaşamın vazgeçilmezi olan hem 
de halka doğrudan ve en yakın şekilde hizmet veren kurumlardır. 
“Başkan Sensin!” projesi yönetişim ve katılımcılık alanına doğrudan 
katkı sunması bakımından büyük öneme sahiptir.

Proje, Türkiye’de ilk defa Sancaktepe Belediyesi tarafından 26 
Ağustos 2019–6 Eylül 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Vatan-
daş katılımını esas alan “Başkan Sensin!” projesi yerel yönetimler 
alanında katılımcı ve şeffaf bir anlayışla gençleri yönetim sürecine 
dahil etmektedir. Proje ile gençlerin bulundukları ilçenin yönetimi 
hakkında ve belediye çalışmaları ile ilgili fikir edinip, yerel yönetim-
lerde söz alarak yönetişim sürecine katılmaları ve kariyer planla-
malarını bu doğrultuda geliştirmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilere 
sunulan bu staj ve eğitim programı yerel yönetimlerdeki işleyişi 
öğrenen, katılımı esas alan geleceğin başkan adaylarını yetiştirmesi 
bakımından önem ifade etmektedir.

“Başkan Sensin!” projesi sadece yönetişim alanında bir farkın-
dalık yaratmaktan öte, “gençlere bugünün ortağı olma” gerçekliğini 
bir uygulama zemini olarak reel şekilde sunmaktadır. Proje, kamu 
yönetimiyle halk arasındaki mesafenin yöneten-yönetilen etkileşimi 
sayesinde asgari düzeye indirilmesini sağlamaktadır.

Program çerçevesinde 15 liseli ve 15 üniversiteli genç, 1 lise ve 1 
üniversite öğrencisi olmak üzere 2’li gruplar halinde 15 iş günü süre-
since Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim mü-
dürlerinin yanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme ve aktif 
katılım imkanı bulmuştur. Belediyenin tüm birimlerinde üst düzey 
yetkililerin yanında yönetime doğrudan katılan gençlerin birimler-
de edindiği bilgiler doğrultusunda öneri ve projeleri alınarak de-
ğerlendirilmiştir. Ayrıca projeye katılan gençlerin birimlerdeki ilgili 
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kişilere yönelttiği sorular bir anlamda kurum içerisinde iç denetimi 
gerçekleştirmiştir. Gençlerin sorgulamaları birimlerdeki hizmetin 
geliştirilmesi ve iyileşmesi açısından da değer taşımaktadır. Her 
birimde gençlere gün sonu değerlendirme formu doldurtulmuştur. 
Bu formda, birimde neler öğrendikleri, yapılan çalışmaların beklen-
tilerini karşılayıp karşılamadığı, bu birimde karar alma yetkisi elinde 
bulunsa neleri değiştireceği ve nasıl yenilikler ve projeler üreteceği 
sorulmuştur. Program sonunda katılımcı tüm gençler ve aileleri ile 
birlikte tören düzenlenerek Belediye Başkanı Sn. Şeyma Döğücü ta-
rafından tüm gençlere katılım sertifikası takdim edilmiştir.

“Başkan Sensin!” projesi gençlerin yerel yönetimlerle ilgili bi-
linçlendirilmeleri, katılımcı yönetim anlayışlarını geliştirmeleri bakı-
mından tüm belediyeler için örnek teşkil eden bir proje olma özelliği 
taşımaktadır.

“Başkan Sensin!” projesi gençlere yerel yönetimlerde söz vere-
rek yeni ufuklar kazandırmıştır. Yeni nesil gençlerin talepleri yerinde 
incelenerek karşılıklı değerlendirme imkânı bulunmuş ve gençler bu 
talepleri yüksek sesle dile getirme fırsatı elde etmişlerdir. Böylece 
yönetimde bütün noktalarda tecrübe edinerek yönetime katkı sağ-
lamışlardır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve İstan-
bul Kalkınma Ajansı tarafından finansal olarak desteklenen Zemin 
İstanbul, Ekim 2018’de faaliyetlerine başladı. Zemin İstanbul Yaşam 
ve Deneyim Merkezi, bünyesinde barındırdığı 5 alt merkez  (Hızlan-
dırma Merkezi, Eğitim Merkezi, Etkinlik Merkezi, Deneyim Merkezi 
ve Animasyon Stüdyosu) ile İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayacak 
yerli ve yenilikçi hizmet/ürün geliştirmek, başarılı girişimcileri İBB 
ve iştirakleri ile buluşturmak, teknoloji üreticilerini, kullanıcılarını 
ve yatırımcılarını bir araya getirmek ve yeni nesilleri geleceğe hazır-
lamak hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten bir merkezdir. 
Çevresel olarak ise şehrin merkezinde metro içerisinde atıl bir alan, 
oluşturulan proje ile 900 metrekarelik bir inovasyon merkezi haline 
dönüştürülmüştür.

Hızlandırma Merkezi, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak, yatı-
rımcılarla buluşma ve fikirlerini ürüne dönüştürmelerini hedefleyen 
girişimcilere ofis, eğitim ve mentor desteği sunarak yenilikçi, ye-
rel ve milli ürünler üretmeyi hedefleyen bir merkezdir. Girişimcilik 
ekosistemi ile teması güçlendirmek için üniversitelerle protokol 
imzalanmış ve Hızlandırma Merkezi’nin (eski Kuluçka Merkezi) ilk dö-
neminde, Şehir Bilimi alanında girişimcilik uygulamaları kabul edil-
miştir. Jüriyi geçen 20 girişimciye 6 aylık kuluçka programında ofis 
desteği, mentor desteği, girişimcilik eğitimi, yatırımcılarla toplantı 
ve markalaşma desteği gibi fırsatlar sunulmuştur.

Eğitim Merkezi’nde yeniliğe ve teknolojiye ilgi duyan yeni nesil-
lerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 11-16 yaş arası çocuklara 
teknoloji tabanlı, ücretsiz eğitimler verilmektedir. Daha fazla öğren-
ciye ulaşmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. 
Bu kapsamda çocuklara robotik kodlama, programlamaya giriş ve 
dijital üretim eğitimi, 3D yazıcı eğitimi gibi eğitimlerin verilmesinin 
yanı sıra Solidworks ile Tasarım Atölyesi, Mobil Uygulama Geliştirme 
Çalıştayı ve Arduino Kodlama Atölyesi gibi destekleyici etkinlikler de 
yapılmıştır. Bu kapsamda, Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 3500 öğren-
ciye ücretsiz eğitim verilmiştir.

Misyonu, İstanbul’un ve İstanbullular’ın ihtiyaçlarını karşılaya-
cak yeni ulusal ürün ve hizmetler geliştirmek için teknoloji üreti-
cilerini, kullanıcıları ve yatırımcıları bir araya getirmek olan Zemin 
İstanbul’da Etkinlik Merkezi kapsamında bugüne kadar 33 etkinlik 
düzenlenmiş ve 1239 katılımcı bu etkinliklerde yer almıştır. Bu kap-
samda, sosyal sorumluluk faaliyetleri, seminerler, atölye çalışmala-
rı ve toplantılar düzenlenmiştir.

İBB’ye bağlı şirketler veya özel sektör tarafından üretilen çağ-
daş teknolojilerin, hizmetlerin ve özellikle hizmet veya ürünlerin 
piyasaya sürülmeden önce vatandaşlarla buluşturulduğu ve de-
neyimle yeniden tasarlandığı merkez olan Deneyim Merkezi’nde, 
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üretilen projeler ve teknoloji üreten eğitim kurumlarının çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Deneyim süreci sonunda İstanbul için geliş-
tirilecek olan ürün ve hizmetlerin vatandaşlar ile birlikte oluşturul-
ması ve tasarlanması hedeflenmektedir.

Animasyon Stüdyosu, 7-10 yaş arası çocukların istediği zaman 
tabletlerde nesneleri canlandırabileceği, kendi hikâyelerini ve çizgi 
filmlerini kendi sesleriyle oluşturabileceği ve hayal dünyalarını yan-
sıtan kısa animasyon çizgi filmleri arkadaşlarıyla paylaşabileceği bir 
merkezdir. Animasyon Stüdyosu Uygulaması ile çocukların hayal 
gücünün geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, yeni nesil senaryo yaza-
rı, animatör, tasarımcı, programcı ve yönetmen olmalarının teşvik 
edilmesi hedeflenmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 4000 öğrenciye 
animasyon eğitimi verilmiştir.

İstanbul’un inovasyon alanında uluslararası rekabet gücünü 
arttırmak, bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak, bilgi tabanlı 
ekonomiyi ve nitelikli istihdamı geliştirmek amacıyla; bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması; teknoloji geliştirme, 
transfer ve yaygınlaştırma; iş birliği ağları ve değer zincirinin oluştu-
rulması gibi alanlarda şehre katkı sağlamıştır. Proje ile ayrıca şunlar 
amaçlanmış ve çıktıları elde edilmiştir; İstanbul’da yenilikçi fikirlerin 
ortaya çıkmasına imkan veren altyapıları kuluçka merkezleri, ortak 
çalışma alanları, girişimcilik kampları gibi desteklemek ve bunlara 
katılımı arttırmak, İstanbul’un inovasyon ağını güçlendirmek, vatan-
daş odaklı hizmet ve inovasyon yönetimi oluşturmak, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerini kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştıracak 
ve yaşam kalitelerini artıracak yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasını 
sağlamak, katma değeri yüksek yerli ürünlerin markalaşmasını ve 
ticarileşmesini sağlamak, İstanbul genelinde girişimci sayısını ar-
tırmak, engelli bireylerin de inovasyon, girişimcilik, deneyimleme, 
birlikte üretim faaliyetlerine katılımını artırmak, geliştirilecek ürün-
lerin doğrudan vatandaşlar tarafından test edilmesini ve geri bildi-
rim alınmasını sağlayarak vatandaşları yenilik sürecine dahil etmek, 
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcinin niteliğini artır-
mak, yenilikçilik alanında İstanbul halkına katkı sağlamak, yetkinlik 
kazandırmak. Proje sonucunda İstanbul’da inovatif ürünlerde artış 
sağlanmıştır.

Zemin İstanbul’da üretilen yerli ve milli ürünler Türkiye’de ti-
carileştirilmiştir. Girişimcilerle yatırımcılar bir araya getirilmiştir. 
Üniversiteler, özel şirketler ve kamu kurumları arasında iş birliği 
sağlanmıştır. İstanbul halkına yönelik ürün ve hizmetlerde kalite ar-
tışı sağlanmıştır. Genç girişimcilerin yeni ürün ve hizmetleri ortaya 
çıkarılmıştır. Yenilikçilik alanında İstanbul halkında farkındalık yara-
tılmıştır. Belediyeye katkıları ise projenin şehre sağladığı yararların 
yenilikçi ve sosyal belediyecilik anlayışına paralel olması şeklindedir.

Proje ile ilk kez girişimciler yerel yönetim düzeyinde desteklen-
miştir. Vatandaşların şehrin çözümleri konusuna ürün geliştirme 
noktasında katılımları sağlanmıştır. Ayrıca İstanbullular’ın ilkokul 
düzeyinden itibaren nitelikli eğitime erişilebilirliği ile ilgili katkılar ve-
rilmiştir. Proje hazırlık sürecinde başarılı yurt dışı örnekleri ve ulusal 
düzeyde faal merkezler incelenmiş, analiz edilmiştir. Ayrıca proje 
hazırlık ve uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
diğer birimlerinden destekler alınmıştır.

Proje ile İstanbul’un inovasyon alanında rekabet gücü arttırıla-
rak ekonomik düzeyde sürdürülebilirlik ve şehrin sorunlarına şehrin 
yaşayanlarından çözümler üreten girişimcilerle, ürünleri deneyimle-
yen vatandaşla katılımcı ve üretici bir topluluk oluşturulmuştur ve bu 
yaklaşımla sürdürülebilir şehir ve toplum yaklaşımı hedeflenmiştir.
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