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Takdim



Altın Karınca Ödülleri vesilesiyle uzun zamana yayılan, hep beraber özverili takım çalışmasıyla, birer 

karınca gibi çalışarak ürettiğimiz işleri ve projeleri kutlamak, bunların arkasındaki fedakâr ekiplerimizi 

alkışlamak için bir araya geliyoruz. Birlikte üretmenin, emeğin başarıya dönüşmesinin hazzını, sevincini 

paylaşarak çoğaltıyoruz.

İnanan bir ekiple, azim ve sebat ile yola çıkıldığında başarılmayacak iş olmadığına inanıyorum. Şüphesiz 

ki işlerin en güzel meyvesi ödül değil; vatandaşlarımızın mutluluğu… Elbette bu mutluluk kadar, bu 

mutluluğun nesiller boyu sürmesi yani sürdürülebilirliği de mühim. Burada ayrıca not düşmek isterim 

ki Altın Karınca ile ödüllendirdiğimiz projeler bu mutluluğa vesile olan işlerin çok küçük bir bölümünü 

oluşturuyor. Altın Karınca’nın sınırlı sayıdaki kategorisinin dışında kalan ve şehirde yaşam kalitesini 

yükselten, insanlara dokunan her türlü proje ödüle layık. 

2050’de dünyadaki toplam nüfusun neredeyse yüzde 70’i kent sakini olacak. Açıkçası, şehirlerin karşı 

karşıya olduğu bu baskı eşi benzeri görülmemiş düzeyde. Bu nedenle ihtiyacımız olan kısa vadeli faydalar 

uğruna doğayı, geleceği feda eden çözümler değil. Sadece insanlar için geliştirilmiş çözümler de değil. 

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için, tüm gezegen için geliştirilmiş çözümler… 

Kentler kaynakların başlıca tüketicisi ve çevresel tahribatın başlıca sorumlusudur. Dolayısıyla 

sürdürülebilir bir dünyanın varlığı, yereldeki eylemlerimize bağlı. Ancak yalnızca kentlerin çabaları tek 

başına bunu sağlamakta yetersiz kalıyor. Kentlerin bu çabaları yerel boyutta kalmayıp diğer kentlerle 

ilişkili şekilde, küresel ölçekte sağlandığı takdirde gerçek anlamda bir sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz. 

Sürdürülebilir bir şehir olmanın temelinde de yarının ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün acil 

ihtiyaçlarını dengelemek vardır. Bu nedenle bu yıl da Altın Karınca’ya başvuru yaparken projelerin 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile eşleştirilmesi istendi.

Daha önceki yıllardan farklı olarak İklim Değişikliği de kategorilerimiz arasında yer aldı. Şehirler özellikle 

iklim değişikliğine ve doğal afetlerin etkilerine karşı savunmasız durumda. Bugün yüz milyonlarca kent 

sakini, mevcut ve olası iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerine karşı risk altında. Bu etkiler; 

gıda üretimini tehdit eden değişken hava koşullarından sel felaketi riskini artıran deniz seviyelerindeki 

yükselişlere kadar, küresel ölçekte şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. İklim değişikliğinden 

etkilenen şehirler aynı zamanda buna sebep olan en büyük aktörlerden… Enerji tüketiminin yüzde 60 ila 

yüzde 80’inden, büyük miktarda katı atıktan ve tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70’inden 

şehirler sorumlu. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, iklim krizi konusunda çözüm üretmek için dönüm 

noktası niteliğinde.

Şehirlerimizde hayata geçirdiğimiz çözümler, küresel ölçekte bir değişim yaratmak için etkili bir şekilde 

bilinmeyi hak ediyor. Birlikte çalışmak, birlikte üretmek, ürettiklerimizi birlikte kutlamak, birbirimizden 

öğrenmek… Altın Karınca ile ekip çalışmasını kutlamaya, bunun yanında daha iyisini yapmak için de 

heyecan tazelemeye devam edeceğiz. 

Tahir Büyükakın

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı
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Altın Karınca
Ödülleri



Altın Karınca Ödülleri, Marmara Belediyeler Birliğine 

üye belediyelerin iyi uygulamalarının ödüllendirildiği bir 

sistemdir. Belediyelerin projelerinin değerlendirildiği Altın 

Karınca Ödülleri ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılarak 

yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır.

2022 yılı Altın Karınca Ödülleri, jüri değerlendirmesinin 

ardından 1 Kasım 2022 tarihinde proje ekiplerine 

takdim edilmiştir. Bu raporda, başvuru yapan projelerin 

kategorilere göre dağılımı, projelerin Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları ile ilişkisi ve ödül alan projelerin özetleri 

yer almaktadır.
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Aslı Ceylan Öner, Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi  /  

Ayşegül Kayaoğlu, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi  /  

Bedrettin Kesgin, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi  /  Celal Abdi 
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Sanatlar Üniversitesi  /  H. Kurtuluş Özcan, Prof. Dr., İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa  /  Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr., İzmir 
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Üniversitesi  /  Musa Eken, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi  

/  Mustafa Ali Yurdupak, UNDP Türkiye  /  Ömer Lütfi Şen, 

Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi  /  Serhan Ada, Doç. Dr., 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Jüri
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Değerlendirme
Kriterleri

Projenin şehir ve belediye gelişimine katkısı

Projenin özgünlüğü ve getirdiği yenilikler 

Projenin diğer belediyelerde/şehirlerde uygulanabilirliği 

Projenin, hazırlık, finansman ve uygulama sürecinde kişi  
ve kurumlarından alınan katkılar 

Projenin sürdürülebilirliği 

Projenin ilişkili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları



İdari Kategoriler

A Kategorisi 

Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçe ve 

belde belediyeleri

B Kategorisi

Nüfusu 15.001 – 100.000 arasında 

olan ilçe ve belde belediyeleri

C Kategorisi

Nüfusu 100.001’in üzerinde olan ilçe 

belediyeleri

D Kategorisi

İl belediyeleri

E Kategorisi

Büyükşehir belediyeleri

Altın Karınca kapsamında başvurusu 

alınan her proje, “İdari Kategori” ve 

“Proje Kategorisi” olmak üzere iki ana 

kategori altında tanımlanmıştır.

Altın Karınca Ödülleri 2022 

kapsamında toplam 375 başvuru 

alınmıştır. Başvuru dağılımları 

değerlendirildiğinde en fazla başvuru 

alan kategoriler, İdari Kategori bazında 

C Kategorisi, Proje Kategorisi bazında 

ise Sosyal Hizmetler Kategorisi 

olmuştur.
Yönetişim 
ve Katılımcılık

Kentsel Planlama 
ve Altyapı

İklim Değişikliği  ve 
Çevre Yönetimi

Kültür ve Sanat

Kentsel Tasarım
ve Mimari

Sosyal Hizmetler

Yerel Kalkınma

Ulaşım ve 
Hareketlilik

Akıllı Şehir
Uygulamaları

Afet Yönetimi

Proje Kategorileri

Kategoriler
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Altın Karınca Ödülleri 2022 
Başvuran Projelerin Kategorik Dağılımı
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Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları

2015 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından, 2030 yılı 

sonuna kadar ulaşılmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları (SKA) kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları altında 17 ana amaç ve bu amaçların 

altında da gerçekleşti- rilmesi gereken 169 hedef 

bulunmaktadır. “Aksiyon On Yılı” olarak tanımlanan 

2030’a kadar olan süreçte bu hedeflerin hepsi 

gerçekleştirilerek aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, 

eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim 

değişikliğinin ve etkilerinin 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 ölçekte büyük 

önem arz etmektedir. Bu sebeple, Altın Karınca Ödülleri 

kapsamında başvuru yapılacak projelerin amaç ve 

çıktılarının SKA’lar kapsamındaki ilişkisini tanımlamak, 

küresel gündem ve ortak hedeflere ulaşma sürecinde 

yerelde yapılan çalışmaları izlemek ve geliştirmek 

açısından önemli bir adım olacaktır.

Projelerin 17 SKA ve 169 alt hedefleri ile

ilişkilendirilmesi incelenerek proje kategorisi infografik 

olarak; kent bazında ilişkilendir- meler ise harita 

şeklinde sunulmuştur.
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Gelen Başvurulara Göre  
Kentlerde Öne çıkan SKA Haritası

2022 yılı Altın Karınca Ödüllerine başvuran projelerin 

en fazla SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) 

ile, ardından sırasıyla SKA 4 (Nitelikli Eğitim), SKA 3 

(Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam) ve SKA 10 (Eşitsizliklerin 

Azaltılması) ile ilişki kurulduğu görülmüştür. Başvuran 

projeler içerisinde en az ilişkinin SKA 6 (Temiz Su ve 

Sanitasyon), SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), SKA 15 

(Karasal Yaşam) ve SKA 14 (Sudaki Yaşam) ile kurulduğu 

görülmüştür.

Ödül alan projeler ise en fazla SKA 11 (Sürdürülebilir 

Şehirler ve Topluluklar), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve 

Ekonomik Büyüme), SKA 3 (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), 

SKA 4 (Nitelikli Eğitim), SKA13 (İklim Eylemi) ve SKA 10 

(Eşitsizliklerin Azaltılması) ile ilişkilidir. Ödül alan projeler 

arasında SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve SKA 15 

(Karasal Yaşam) en az ilişkinin kurulduğu amaçlardır. 

SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ile ilişki kurulmuş 

herhangi bir proje yer almamaktadır.

Kırklareli

İstanbul
Edirne

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Sakarya

Kocaeli

Yalova
Tekirdağ
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Yönetişim 
ve Katılımcılık

Kentsel Planlama 
ve Altyapı

İklim Değişikliği  ve 
Çevre Yönetimi

Kültür ve Sanat

Kentsel Tasarım
ve Mimari

Sosyal Hizmetler

Yerel Kalkınma

Ulaşım ve 
Hareketlilik

Akıllı Şehir
Uygulamaları

Afet Yönetimi

Başvuran Projeler ve  
İlişkilendirilen SKA’lar

Proje Kategorisi
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Daireler, kurulan ilişki sayısına göre boyutlandırılmıştır.
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Afet Yönetimi

Kentlerde, fiziksel, ekonomik ve toplumsal kayıplar doğuran deprem, 

sel, yangın, heyelan, çığ, tsunami, kimyasal kazalar, ulaşım kazaları gibi 

ani gelişebilen olayların yanı sıra iklim krizi, kuraklık, kıtlık, hava kirliliği, 

salgın hastalıklar gibi sürece yayılan felaketlerin önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması için zamanında ve etkili müdahalelerin sağlanması, kentlerin 

afetler ve riskler karşısında dayanıklılığını koruyabilmesi ve öngörülemeyen 

durumlara karşı esneklik kapasitelerini geliştirmeleri için yapılması 

gerekenler afet yönetimi altında tanımlanmaktadır.

Afet öncesi alt ve üst yapıya dair risklerin tespit edilerek en aza indirilmesine, 

kentlerde gerekli donatı ve donanımların sağlanmasına, afet sonrası gündelik 

yaşama hızla dönebilmeye yönelik yapılan projeler ile afet esnasında 

ihtiyaç duyulan hizmetleri içeren acil durum eylem planları ve afet meydana 

geldiğinde kullanılmak üzere hazırlanan çözümler ve geliştirilen yöntemler bu 

kategoride değerlendirilmiştir.



METRUK SİVİL MİMARLIK 
ÖRNEĞİ YAPILARIN 
PROJELENDİRİLMESİ

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

Proje Sahibi
FATİH BELEDİYESİ

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

Proje Sahibi
FATİH BELEDİYESİ

METRUK SİVİL MİMARLIK 
ÖRNEĞİ YAPILARIN 
PROJELENDİRİLMESİ

İstanbul’da yer alan 34.715 adet kültür varlığının %30’u 

Fatih ilçesinde bulunmaktadır. İlçede bulunan kültür 

varlıklarının % 54’ünü sivil mimarlık örneği yapılar 

oluşturmaktadır. Tarihi Yarımada içerisinde kültürel 

miras örneklerinden olan sivil mimarlık örneği 6.731 

yapı bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı bakımsızlık 

sebebiyle metruk hale gelmiştir. 

Olası bir afet öncesinde tüm bu sivil mimarlık örneği 

yapıların tespit edilmesi, envanter çalışmasının yapıl-

ması ve metruk durumdaki yapıların aciliyet durumuna 

göre projelendirilmesi kültürel mirasa sahip çıkmak ve 

bununla birlikte can ve mal güvenliği açısından önem 

arz etmektedir.

Bu projeyle, metruk yapı rölövelerinin hazırlatılması, 

yapıların koruma faaliyetleri için teşvik edici olunması, 

bu sayede koruma bilincinin yayılması ve Fatih’in 

kültürel miras kimliğine karşı bir farkındalık oluşturulma-

sı amaçlanmıştır.

Metruk yapıların tespiti ve projelendirilmesi esnasında 

yangın, fırtına ve beklenen İstanbul depremi gibi afetler 

öncesinde metruk veya metruklaşmaya yüz tutmuş sivil 

mimari yapı stoğunun rölövelerinin hazırlatılarak tüm 

detaylarıyla belgelenmesi aynı zamanda çevre kirlili-

ğinin önlenmesi, kent estetiğinin korunması ve kamu 

güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
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Kasım 2020- Haziran 2021 

tarihleri arasında toplam 6.731 

adet tescilli sivil mimarlık yapısının 

güncel durumları tespit edilerek 

fotoğraflanmış ve güncel envan-

terleri çıkartılmıştır. Güncel durum 

tespitlerinde, restorasyon alanında 

uzman personellerce değerlendir-

me kriterleri belirlenerek, her yapı 

için puanlama yapılmış tehlike ve 

aciliyet derecesi belirlenmiştir.

Alan çalışması sonunda ilçe sınırları 

içerisinde 711 adet sivil mimarlık ör-

neği yapının tehlike altında olduğu 

ve can-mal güvenliğini tehdit ettiği 

belirlenmiştir. Bu yapıların arşiv 

dosyaları incelenerek projelerinin 

olup olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Rölövesi bulunmayan 339 adet 

yapı öncelik sırasına göre etaplar 

halinde belgelenmiştir.

Koruma Kurulu onaylı rölöve pro-

jesi olan metruk yapılar için Kurul 

kararının gerektirdiği askı, söküm 

işlemleri yapılarak can ve mal gü-

venliğine yönelik tedbirler alınmıştır.

Sivil mimarlık örneği yapıların büyük 

bir çoğunluğu şahıs mülkiyetindedir. 

Fatih Belediyesinin gerçekleştirdiği 

projelendirme çalışmasıyla mülk 

sahiplerinin yapılarını koruması 

teşvik edilmektedir. 

Kültür varlıklarına ve komşuluğunda 

bulunan tescilli eserlere ilişkin 

yapılması planlanan proje ve uygu-

lamalar öncesinde mevcut durum-

larının yahut olası bir afet durumu 

karşısındaki durumlarının tespiti 

için ayrıntılı etütlere dayandırılarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle Fatih ilçesindeki kültürel 

miras envanterleri derlenerek 

güncel tutulmaktadır.
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METRUK SİVİL MİMARLIK 
ÖRNEĞİ YAPILARIN 
PROJELENDİRİLMESİ

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

Proje Sahibi
FATİH BELEDİYESİ

Herhangi bir doğal afet ve acil durum anında aynı 

şehirdeki çok sayıda insan bu durumdan etkilendiği için 

telefon ve internet hatlarında kilitlenmeler yaşanmakta. 

Bu nedenle bireyler güvende olduğunu veya güvende 

olmayıp yardıma ihtiyacı bulunduğunu iletememekte. Afet 

Çantası uygulaması vatandaşların afet öncesi ve afet 

sonrası internet hizmetine bağlı kalmaksızın temel iletişim 

ihtiyaçlarının karşılanması amaçlamaktadır.

Afet öncesi ve sonrası durumlarda, kaza ve yaralanma-

larda ilk yardım ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. “Afet 

öldürmez, bilinçsizlik öldürür” sözü gereğince uygulamayı 

kullanacak olan tüm vatandaşlar doğal afetler öncesi ve 

sonrasında oluşan tüm durumlara karşı nasıl bir yol izleme-

leri konusunda bilinçlendirilmektedir.

Acil durumlarda bilgi verilmesi istenen kişinin telefon 

numarası sisteme kaydedilerek uygulama aktif hale 

getirilmektedir. Afet durumlarında “Güvendeyim” butonu-

na tıklandığında eklenen telefon numaralarına bulunulan 

yaklaşık konum ve güvende olunduğu bilgisi SMS olarak 

iletilir.

Uygulamayı indirmek ve numaraları eklemek dışında kul-

lanıcıların internet bağlantısına ihtiyacı yoktur. Kullanılan 

operatör SMS gönderebildiği sürece güvende olunduğu ve 

konum bilgisi ilgili kişiye gönderilebilmektedir. 

Uygulama ana ekranında erişimi en kolay olan 4 buton 

yer almaktadır:

 

“Acil Yardım” Butonu: Butona basılarak 112 Acil merkezi 

aranabilmektedir. 

“Acil Yardım Düdüğü” Butonu : Acil durumlarda yardım 

talep etmek maksadıyla sesini duyurmaya çalışan kulla-

nıcının fark edilmesini sağlayan, yüksek ses yayan bir 

butondur. 

“Güvendeyim” Butonu: Afet durumunda gerçekten yar-

dıma ihtiyacı olan kişiler telefon hatlarını kullanabilmesi 

için, afetten etkilenmeyen kişiler bu butonla telefon 

hatlarını gereksiz yere meşgul etmeden güvende olduk-

larını yakınlarına hızlı ve kolay bir biçimde iletebilmekte, 

“Güvende Değilim” Butonu: Afet durumunda afetten 

etkilenen kişiler bu butonla yakınlarını hızlı ve kolay bir 

biçimde bilgilendirerek yardım talebinde bulunabilmekte, 

Yan sekmelerde yer alan fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir. 

Son Depremler: AFAD tarafından yayınlanan son dep-

rem bilgilerinin listelendiği modüldür, son 24 saat ve son 

1 haftalık deprem bilgilerine erişilmektedir. 

Acil Toplanma Sahaları: Afet sırasında ilçede yer alan 

acil toplanma sahalarının adres ve konum bilgileri yer 

almaktadır. 

 

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

AFET ÇANTASI

Proje Sahibi
İNEGÖL BELEDİYESİ

2020 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



İlk Yardım Bilgilendirme: Bu bölüm Bilgilendirme, Fela-

kete Hazır Ol, Acil Durum ve Test Yapalım sekmeleriyle 

kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik hazırlanmış bir 

modüldür.  

• Acil müdahale gerektirecek sağlık sorunları, has-

talıklar veya travmalar hakkında kullanıcıya bilgi 

notları hazırlanmış ve nasıl müdahale edebileceği 

hususunda yönlendirmelerde bulunulmuştur. 

• Afet veya kriz oluşturabilecek birçok farklı durum 

öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gere-

kenler kullanıcı ile paylaşılmıştır. 

• Paylaşılan bilgilere dair hazırlanan testlerle kişiler 

bilgilerini kontrol edebilmektedir.

Doğal Afetler: Deprem, sel, yangın ve çığ afetleri öncesin-

de, afet anında ve sonrasında yapılması gereken hususlar 

hakkında kullanıcılar bilgilendirilmektedir.

Ayrıca afetlerle ilgili haberlerin, belediye tatbikat bilgi-

lerinin, afet konusunda erişimin faydalı olacağı linklerin 

paylaşıldığı sekmeler de bulunmaktadır. Uygulama-

da son olarak, yenilikler, talepler ve sorunların tespiti 

kapsamında vatandaşların geri bildirimlerinin derlendiği 

alan yer almaktadır. 

 

Gelişen teknoloji çağında hızlı ve güvenilir bilgiye 

erişmek ilk yardım, doğal afet, acil durum anlarında 

elzem hale gelmektedir. Bu tarz uygulamalar ile kontrol 

edilen bilgiler ışığında aksiyon almak süreç yönetimini 

kolaylaştıracaktır.
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METRUK SİVİL MİMARLIK 
ÖRNEĞİ YAPILARIN 
PROJELENDİRİLMESİ

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

Proje Sahibi
FATİH BELEDİYESİ

Türkiye aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. 

Özellikle deprem gibi büyük ölçekli afetlerin büyükşe-

hirlerde sebep olacağı karmaşa düşünüldüğünde içme 

suyu arzının önemi daha da artmaktadır. En çok ihtiyaç 

duyulan anlarda gerek su ihtiyacının karşılanması 

gerekse taşkın ihtimalinin önlenmesi sürdürülebilir kent 

yaşamına katkı sağlamaktadır.

Bu projede İstanbul barajlarına ait deprem ve taşkın risk 

analizlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, gerekli 

tedbirler (güçlendirme, yenileme vb.) alınarak olası bir 

deprem sonrası başta afet yönetimi ve can güvenliği 

olmak üzere içme suyu temininde aksama, sağlık sorun-

ları ve salgın hastalıklar, çevre kirliliği gibi yaşanabilecek 

olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlarda; 

• Baraj gövdesinin oturduğu zemin değerlerinin 

belirlenmesi için uygun yer ve derinliklerden zemin 

numuneleri alınarak zemin etüd raporlarının 

hazırlanması, 

• Baraj gövdesinin muhtelif yerlerinden tahribatsız 

ve/veya karot numuneler alınarak beton daya-

nımının ölçülmesi ve donatı dedektörü ile donatı 

tespitinin yapılması, 

• Barajın röleve projesinin çıkarılması ve varsa hasar 

tespitinin yapılması, 

• Elde edilen veriler ışığında yapı-zemin ve yapı-su 

etkileşimi hesap modelleri oluşturulması, 

Proje Kategorisi
AFET YÖNETİMİ

Proje Sahibi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DEPREM VE TAŞKIN  
RİSK ANALİZİ
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• 2 boyutlu ve/veya 3 boyutlu modelleme yapılarak 

2018 deprem yönetmeliği, uluslararası yönetmelik 

ve standartlardan yararlanılarak deprem analizinin 

yapılması, 

• Olası bir deprem sonrası barajda oluşabilecek 

çeşitli risk senaryoları belirlenmesi, baraj ve topoğ-

rafya bilgileri ışığında taşkın risk analizinin yapıl-

ması, proje kapsamında yürütülen çalışmalardır. 

• 2 boyutlu ve/veya 3 boyutlu modelleme yapılarak 

2018 deprem yönetmeliği, uluslararası yönetmelik 

ve standartlardan yararlanılarak deprem analizinin 

yapılması, 

• Olası bir deprem sonrası barajda oluşabilecek 

çeşitli risk senaryoları belirlenmesi ve baraj ve 

topoğrafya bilgileri ışığında taşkın risk analizinin 

yapılması, proje kapsamında yürütülen çalışmalar-

dır.  

Deprem ve Taşkın Risk Analizi çalışmaları esnasında 

2018 deprem yönetmeliği ve uluslararası yönetmeliklere 

göre söz konusu barajların mevcut durumu belirlen-

miştir. Bu sayede barajlar ile ilgili alınacak tedbirler 

saptanmıştır. 

Olası bir deprem sonrası barajlarda oluşabilecek risk 

senaryoları belirlenmiştir. Can ve mal güvenliği, afet 

yönetimi, içme suyu temini, sağlık sorunları, sosyal, eko-

nomi, çevre kirliliği vb. konularda yaşanabilecek olum-

suzlukların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmalara 

altlık teşkil edilmiştir.

Türkiye’de farklı amaçlar ile yapılmış, işletme halinde 

birçok baraj bulunmaktadır. Vatandaşımıza su temin 

edilmek üzere işletilen barajlarda deprem performan-

sının belirlenmesine yönelik projelerin hazırlanması su 

arzının kesintisiz ve sağlıklı sağlanması açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 

yürütülen bu proje ile taşkın riskine maruz kalabilecek 

yaşam alanlarında taşkın riskinin nasıl belirleneceği, risk 

haritalarının nasıl oluşturulduğu, olabilecek can ve mal 

kaybının ne mertebede olabileceğine yönelik hesapların 

yapılması da projenin getirdiği yeniliklerin başındadır. 

Proje özellikle deprem bölgelerinde kurulmuş kentlerde, 

belediyeler tarafından işletilen tüm barajlarda uygula-

nabilir. Deprem performans analizlerinde hangi ölçütle-

rin, ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin referans kaynak 

olarak kullanılabilecek niteliktedir.
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Akıllı Şehir
Uygulamaları

Şehirlerin gittikçe artan zorluklarına karşı operasyonel verimliliği, hizmet 

kalitesini ve toplumsal refahı artırmanın yanı sıra kaynakların daha iyi 

kullanılmasına yönelik, bilgi iletişim teknolojileri tabanlı olarak geliştirilen 

çözümler ve kentsel erişimde üretilen alternatif uygulamalar akıllı şehir 

uygulamaları olarak tanımlanmaktadır.

Daha yaşanabilir şehirler için sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımlar 

geliştiren, etkileşimli ve duyarlı bir şehir yönetimine yönelik teknoloji ve veriyi 

yenilikçi şekilde kullanan, fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alan, 

mevcut veya gelecekteki ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel ihtiyaçlara 

teknoloji yardımıyla cevap veren projeler bu kategoride değerlendirilmiştir.



Şehirlerde yerleşik nüfusun artması ile belediyelerin 

vatandaşa sunduğu hizmetler de nicelik ve kapsam ba-

kımından sürekli artmaktadır. Hizmetlerin koordinasyon 

ve kontrol süreçleri de sunulan hizmetin sürdürülebilirliği 

ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. Belediyelerin 

sunduğu hizmetlerin dijitale taşınması ve kurumsal 

verinin dijital dönüşümü kurumların süreç yönetiminin 

ve vatandaşların süreçlere katılımının verimli şekilde 

yürütülmesine olanak sağlamaktadır. 

Biga Belediyesi’nin yerel halkın kullanımına sunduğu 

coğrafi bilgi sistemleri altyapısı ile hazırlanan 360 

Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi 

Sistemi Projesi ile vatandaşlar internet ortamında 

kente ve taşınmazlara ait bilgilere erişebilmekte, 

kent sokaklarında 360 derece görüntüler vasıtasıyla 

dolaşabilmektedir. Ayrıca imar ruhsat başvuru ve 

hazırlama süreçlerini dijital ortamda E-ruhsat projesi ile 

yürütebilmektedir. 

Proje Sahibi
BİGA BELEDİYESİ

Proje Kategorisi
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

360 DERECE SOKAK GÖRÜNTÜLERİ 
DESTEKLİ ENTEGRE KENT BİLGİ 
SİSTEMİ PROJESİ
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Proje kapsamında, halkın ve belediye personelinin 

yakıt kullanımı nedeniyle ortaya çıkan karbon salınımı, 

kâğıt ve kırtasiye malzemesi sarfiyatının azaltılması 

hedeflemektedir. Proje ile Biga’lı vatandaşlar belediye 

binasına gelme ihtiyacı duymadan kente dair temel 

bilgilere erişebilmektedir. Erişilen sözel ve mekânsal 

bilgiler 3 boyutlu kent modeli ve 360 derece sokak 

görüntüleri ile desteklenmektedir. Vatandaşların 

mevcut veriler ile ruhsat başvuru süreçlerini web 

ortamında yürütmesi hem vatandaş hem belediye 

açısından süreçleri optimum seviyeye ulaştırmaktadır. 

Vatandaşlar web ortamında imar parseli ile ilgili güncel 

plan kararlarına, kent rehberiyle yol, yapı, kapı bilgilerine 

ve kentin önemli yerlerini harita üzerinden sorgulayıp 

güncel bilgilerine erişebilmektedir. Bireyler uygulama 

ile 360 derece sokak görüntüleri içinde dolaşıp gerekli 

yerlerden cm hassasiyetinde ölçü alabilmekte, yükseklik 

analizi yapabilmekte, coğrafi koordinat bilgisi alabil-

mektedir. Sistemle entegre çalışan imar ruhsatı başvuru 

ve yönetim uygulaması E-Ruhsat ile vatandaşlar imar 

ruhsatı başvurularını uygulama üzerinden yapabilmek-

te, gerekli belgeleri belediye binasına gelmeden sisteme 

yükleyebilmekte, belediyeden gelen geri dönüşe göre 

revize çalışmalarını yürütebilmektedir. Ruhsat başvuru 

süreçleri E-Ruhsat uygulaması üzerinden koordine 

edilmekte, kâğıt evrak dolaşımı olmadan kurum 

içerisindeki birimler arasında görev atamaları ve süreç 

analizleri yapılabilmektedir. Ruhsat alımına dair tüm 

aşamalar şeffaflık ilkesi çerçevesinde bilgilendirme 

amaçlı vatandaşa sms ve e-posta olarak gönderilmek-

tedir. İmar ruhsat başvuru süreçlerinin web ortamından 

yürütülmesi ile vatandaşın fiziksel sirkülasyonunun 

minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.

Nüfusu 100.000’in altında olan bir belediye için dijital 

dönüşüm ve vatandaşın dijital hizmete alıştırılması, 

nüfus artışı da hesaba katıldığında geleceğe yönelik 

önemli bir adımdır.
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Proje Kategorisi
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Proje Sahibi
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

ATIK NAKİT

Proje kapsamında, Başakşehir sınırları içerisindeki ev, 

site yönetimi, okul, kamu kurumu özel şirketler gibi geri 

dönüştürülebilir atık üreticileri ve bu atıkları toplayan 

belediye personeli Başakşehir Living Lab Teknoloji ve 

İnovasyon Merkezin tarafından geliştirilen uygulamada 

bir araya getirilmiştir. 

Uygulama sayesinde tüketicilere topladıkları atık 

miktarına bağlı olarak kazandıkları puanları anlaşmalı 

mağazalarda kullanabilme imkânı sunulmakta veya 

ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hediyeler verilmektedir. 

Sıfır atık sistemini izleme ve kontrol etme imkânı veren 

Atık Nakitle, üretici grubunda yer alan her binadaki 

atık miktarı günlük, aylık, yıllık takip edilebilmektedir. 

Uygulamada atık üreticilerini sıfır atık için destekleyici 

teşvikler bulunmaktadır. 

Sistemin yazılımı atık üretici gruplarına göre ayrı kodlan-

mıştır. Her bir grup için farklı analizler ve veri kontrolleri 

yapılmaktadır. Kullanıcılar mobil uygulama sayesinde 

rahatlıkla randevu oluşturabilmekte, atık miktarını 

görebilmekte, atığını alan personeli değerlendirebilmek-

te, atıkları karşılığında kazandığı puanla mobil uygulama 

içindeki mağazadan belediyenin sunmuş olduğu tüm 

hizmetlerden yararlanabilmektedir.
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Proje, atık toplayıcılarının istenilen tarih ve saat aralı-

ğında hangi güzergâhlara gittiğine, atık üreticilerinden 

ne kadar atık aldığına, alınan atıklar karşılığında ne 

kadar puan kazanıldığına rahatlıkla erişim olanağı 

sunmaktadır.

Uygulama sayesinde, kullanıcılar sistemdeki çoğu 

bilgiye erişebilmekte, görevli personeller süreci kontrollü 

yönetmek adına birçok iş kalemini verilere göre 

planlayabilmektedir. 

Bilinçli atık üreticilerine, ülke ekonomisine ve çevreye 

sağladığı geri kazanımları gösteren “yeşil sıfır atık 

karnesi” verilmektedir. Uygulama kullanıcılara bu 

belgenin iletilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 

sitelerde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin kayıt altına 

alınmasıyla sitelerdeki biriktirme ekipmanlarına ilişkin 

tüm bilgilere ulaşma imkânı da sunmaktadır. 

Atık Nakit projesi Başakşehir’de evsel çöp oranının 

azalmasını ve geri dönüşüm atıkları miktarının artmasını 

sağlamıştır. Evsel çöplerin toplanmasında harcanan 

kaynakların azalması, hizmet kalitesinin artmasına 

olanak tanımıştır.

Atık Nakit analitik ve yapay zekâ algoritması sayesinde 

tüm yaşam alanlarında kolaylıkla uygulanabilmektedir.   

Sıfır atık sisteminin kurulduğu her bina ve yerleşkede 

kullanılan akıllı uygulama sayesinde hem nitelik hem 

de nicelik bakımından atıklar çok rahat izlenebilmek-

tedir. Uygulamanın bildirim özelliğinden yararlanılarak 

sistemsel olarak atık üreticilerine ulaşılması, sitelere 

hizmet edecek araçların rota optimizasyonunun oluştu-

rulması, zaman ve yakıt bakımından kazanç sağlanması 

belediye hizmetlerini sıfır atık konusunda mali açıdan 

desteklerken, atıkların düzenli olarak alınması vatandaş 

memnuniyetini artırmaktadır. 

Sıfır Atık yönetmeliğine uygun altyapının sağlanması 

“Atık Nakit” uygulamasının en büyük kazanımıdır.
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Proje Kategorisi
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Proje Sahibi
FATİH BELEDİYESİ

AKILLI DÖNÜŞÜM  
KART

2019 yılında sabit nokta ile başlayıp 2020 yılında ise 

mobil araçlarla devam eden atık toplama işlemi bugün 

Akıllı Dönüşüm Kartı Projesi haline gelmiştir. 

“Her Atık Market Alışverişine Hazırlık” sloganıyla 

yola çıkan, alanında ilk örnek olan “Mobil Atık Top-

lama Aracı Projesi” şu an birçok belediye tarafından 

uygulanmaktadır. 

 Yerel halk tarafından yoğun ilgi gören projelerde 

toplanan geri dönüşebilen atık miktarı artarak devam 

etmiştir. Başlangıçta atık puan sistemiyle market hedi-

ye çeki verilen projede bugün ise artan taleplerin karşı-

lanması, daha ulaşılabilir bir sistem kurmak ve projenin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Akıllı Dönüşüm 

Kart ve dijital uygulama sistemine geçilmiştir. Mobil 

Atık Toplama Noktaları ve Sabit Atık Getirme Merkez-

lerine getirilen atıklar kilogramına göre mevcut piyasa 

koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulan puan 

katsayılarıyla dijital sistemde kaydedilmektedir. Vatan-

daşın her ay getirdiği atık miktarı karşılığında kişiye özel 

bakiye yüklenen “Dönüşüm Kart” oluşturulmaktadır. 

Bu kartlara yüklenen bakiyeler kafe, lokanta, restoran 

ve marketlerde harcanabilmektedir. Proje hedef grubu 

Fatih’te yaşayan tüm yerel halk olduğundan mobil araç-

ların her biri haftanın 6 günü öğleden önce ve öğleden 

sonra iki ayrı noktada konumlanarak haftada 12 atık 

getirme noktasında vatandaşları beklemektedir. Proje 

başlangıcında 1 mobil araç, 12 atık getirme noktası ve 

2 sabit atık getirme merkezi ile çıkılan yolda projede; 

günümüzde 5 mobil araç ile 60 atık getirme noktası, 3 

sabit atık getirme merkezi ve 1. Sınıf Atık Getirme Mer-

kezi ile çalışmalara devam edilmektedir. 
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Aylık ortalama 90.000 kg civarı atığın geri dönüşümü ve 

puanlandırılması yapılmaktadır. Her ay sonu atık getiren 

2123 Dönüşüm Kart sahibine her ay yaklaşık toplam 

50.000TL civarında bakiye yüklemesi yapılmaktadır.

Kurulan Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm 

Atölyesi ile Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi sahibi olan 

vatandaş sayısının ve toplanan geri dönüşebilen atık 

miktarının artırılmasıyla geri dönüşüm hedeflenmekte-

dir. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm hakkında farkında-

lığın sağlanması ve belediyeye ait Mobil ve Sabit Atık 

Getirme Merkezlerinin tanınması atıkların kaynağında 

ayrı toplanma oranının artmasını sağlamıştır. Milli ser-

maye olan bu geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanması 

ise döngüsel ekonomiye katkı sunmaktadır. 

Düzenlenen atölye ve eğitimlerle sadece sıfır atık konu-

sunda değil iklim değişikliği alanında da farkındalığı art-

tırma çalışmaları yürütülmüştür. 2030 yılına kadar atık-

ların yönetimine ve hava kalitesine özel önem verilerek 

kentlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin 

azaltılması hedeflenmiştir. Geri dönüşüm atölyelerinde 

ziyaretçilerin kendi el emekleriyle atık ahşap, cam, kâğıt, 

plastiklere ileri dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. 

Mobil araçlarla yürütülen Akıllı Dönüşüm Kartı projesi 

ile atıkların çöpe gitmemesi ve çevre kirliliğinin önüne 

geçilmesi vurgulanmaktadır.

Çağa ayak uyduran, şeffaf, daha güvenli ve güvenilir 

projeler şehirlerin teknoloji hızına uyum sağlamaları için 

önemlidir. Projenin dijital olması, atık puanlarının anında 

sorgulanabilmesi, bakiye görüntüleme özelliği ve Dönü-

şüm Kartın birçok alışveriş noktasında geçerli olması 

projenin artı değerlerindendir. Proje maddi kazancın 

yanında Mobil Atık toplama noktaları aynı zamanda 

Belediyenin vatandaşa ulaşma noktaları olarak sosyal 

bir proje özelliği de taşımaktadır. Projede toplanan atık-

ların artması hem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını 

sağlayacak hem de çöpe giden geri dönüşebilen atık 

miktarını azaltacaktır.

Dönüşüm Kart Projesi hem akıllı hem de cebe hitap 

eden bir proje olmasıyla atıkların hanelerden toplanma 

oranını artırmıştır. Geri dönüşebilen atıklar hanelerden 

toplanarak ayrıştırılmış atık miktarı 4 katına çıkarılmıştır.
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DİJİTAL KADIKÖY

Proje Sahibi
KADIKÖY BELEDİYESİ

Proje Kategorisi
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Dijital Kadıköy, tüm Kadıköy halkının hayatlarını 

kolaylaştıracak, e-belediyecilik hizmetlerinden, belediye 

tarafından özel olarak halka sunulan katma değerli 

servislerden ve belediye tarafından hali hazırda yahut 

gelecekte halkın faydasına olacağı belirlenen üçüncü 

parti hizmetlerinden tek kanaldan güvenle, hızla ve 

kolaylıkla faydalanmasını sağlayacak, buna ek olarak 

alınacak önemli belediye kararları hakkında halkın bilgi 

edinmesini ve fikir beyan edebilmesini mümkün kılarak 

yönetime katılmasına imkan veren bir dijital belediyeci-

lik uygulamasıdır. 

Dijital Kadıköy uygulaması, çağın ihtiyaçlarına uygun 

olarak tasarlanmış bir hizmet kanalıdır. Kadıköy, halkı, 

esnafı, hatta içerisinde yaşayan hayvanları, bitkileri, do-

ğası ile canlı ve dinamik bir eko sistemdir. Dijital Kadıköy 

uygulaması da bu eko-sistemi koruyacak, içerisindeki 

toplam sosyal ve ekonomik faydayı artıracak bir dijital 

eko-sistemdir. Günümüzdeki popüler tanımına uygun 

olarak diğer bir deyişle bir Süper Uygulama (Super App) 

olacak şekilde tasarlanmıştır. 
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Dijital Kadıköy, e-belediyecilik hizmetlerine kolay ulaşım 

sağlamasının yanında içerisinde kendisine ait bir ödeme 

ve sadakat sistemi barındıran ilk semt belediyesi 

mobil uygulamasıdır. Dijital Kadıköy, aynı zamanda bir 

demokratik katılım aracıdır. Fikrini Söyle, Karar Ver ve 

Anket modülleri ile belediyemizin aldığı kritik kararlarda 

halkın söz sahibi olması sağlanmaktadır. Dijital Kadıköy 

bir Super Uygulama (Super App) olma vizyonu ile yola 

çıkmıştır. Uygulamanın merkezine yerleştirilen mobil 

cüzdan altyapısı ile ileriki fazlarda finansal işlemler 

fonksiyon seti artmaya devam edecek, iş birlikleri 

ve partner ağı oluşturularak halka sunulan faydalar 

sürekli olarak artırılacaktır. Dijital Kadıköy sadece 

reaktif bir uygulama değildir. Proaktif olarak Kadıköy 

halkını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bildirimler 

ve uyarılar gönderir, halkı yönetime katılmaya, çevreyi 

korumaya, esnafımıza destek olmaya teşvik eder. Doğal 

afet, salgın vb. durumlara karşı halkın önceden hazırlıklı 

olması için uyarılarda bulunur. 

Belediyelerin ortak sorun kümesi düşünüldüğünde 

Dijital Kadıköy tüm bu sorunları adreslemekte ve çözüm 

aramaktadır. Vatandaş özelinde uygulama ele alındığın-

da mobil cüzdan altyapısı olarak sunulan Kadıköy Kart, 

Kadıköy vatandaşının sadece Kadıköy sınırları içerisinde 

faydalanabileceği şekilde değil Türkiye genelinde 

anlaşmalı işyerlerinde kullanabileceği bir dijital ödeme 

aracıdır.

Dijital Kadıköy, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesin-

de, vatandaşın yönetime katılması, önemli konularla ilgili 

kesin şeffaflık ilkesine uygun olarak bilgi sahibi olma-

sının sağlanması, alınacak kritik kararlarla ilgili fikrini 

beyan edebilmesi hatta oy kullanarak karar mekaniz-

masına direkt müdahale edebilmesi, tüm belediyecilik 

hizmetlerinden adil ve eşit bir şekilde faydalanabilmesi 

ve bu hizmetlere kolayca ulaşabilmesi esaslarına uygun 

olarak tasarlanmıştır.
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Gelişen dünya ile dijitalleşme büyük gelişme göstermiş-

tir. Verinin ne kadar önemli olduğu ve işlenmesi duru-

munda bilgiye dönüşerek hayatı kolaylaştıran bir varlık 

olduğu ortaya çıkmıştır. Verinin bu kadar kıymetli olması 

ve işlendiği halde hayatı kolaylaştıracak olması ile akıllı 

kentler veya diğer adıyla dijital şehirler her geçen gün 

önem kazanmıştır. Bu kapsamda Pendik Belediyesi 

tarafından akıllı şehirlerin gerçek anlamda kullanılma-

sı amacıyla IOT (nesnelerin interneti) sensörlerinden 

alınan veriler lorawan teknolojisiyle entegre edilerek 

ilçenin kritik noktaları anlık olarak izlenmektedir. Logar 

doluluk oranları, şehrin farklı noktalarından alınan hava 

kalitesi, nem ve sıcaklık verileri, kritik yolların asfalt 

sıcaklık oranları ile buzlanma tespit sistemi, çökme ve 

kayma durumlarına karşı eğim sensörleri IOT lora sen-

sörlerden alınan veriler eşik değerlerin aşılması duru-

munda ilgili personellere anlık sms, iş kaydı ve e-posta 

yoluyla iletilmektedir. Yapılan bu projede iletişim ortamı 

olarak lorawan teknolojisi kullanılmıştır. Lorawan tek-

nolojisinin kullanılması ile lora sensörler kullanılmış ve lo-

rawan gateway cihazlara anlık veri bildirimi gerçekleşti-

rilmiştir. Lora sensör kullanılmasının sebebi ise hem uzun 

yıllar pil sorunu olmaması hem de veri gönderimi için 

enerji ve GSM hattına gerek duyulmamasıdır. Pendik 

tamamen lorawan network ağı ile donatılarak istenilen 

bölgeden anlık her türlü veri alışverişi yapılabilmektedir. 

Proje Sahibi
PENDİK BELEDİYESİ

Proje Kategorisi
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

AKILLI TEKNOLOJİLER  
VE PENDİK
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Özellikle yaz ve kış aylarında yağan yağmurlar 

ile logarların taşması ve şehre zarar veren su 

taşkınlarının önüne geçilmesi için erken uyarı sistemi 

kurulmuştur. Yağmur yağması durumunda logarların 

içerisinde bulunan sonic sensörlerle anlık su oranları 

takip edilmekte ve eşik değerler aşıldığı zaman sms 

olarak anlık bildirim yapılmaktadır. Tüm sensörlerden 

alınan veriler yazılım ekibi tarafından yazılan 

SMARTPENDİK uygulaması ile analiz edilerek gerekli 

aksiyon alınmaktadır. Lorawan sensör sisteminden 

önce yağmur yağdığında ilgili personeller her 

30 dakikada bir kritik logarları taşkın olmasına 

karşın kontrol etmekteydi. Bu işlem hem maliyeti 

arttırmakta hem de iş yükü getirmekteydi. Fakat 

IOT sensörler ile artık anlık takip edilmekte ve gerekli 

durumda aksiyon alınmaktadır. 

Akıllı şehirler kapsamında Pendik’te 3 parkta yazılım 

ve sensör bazlı sulama sistemi de devreye alınmıştır. 

Meteorolojiden alınan anlık sıcaklık, nem ve yağmur 

olasılıkları yazılım tarafından hesaplanarak otomatik 

sulama sistemi devreye girmektedir. Sulama esna-

sında yağmur yağması durumunda yağmur sensörle-

ri aracılığı ile sulama kapatılarak suyun boşa harcan-

masının önüne geçilmektedir. Aynı zamanda basınç 

sensörleri ile suyun basıncındaki anlık değişimler 

kontrol edilerek (borunun çatlaması veya fıskiyenin 

kırılması sızıntı) herhangi bir olumsuz durumda parkın 

su sistemi kapatılmaktadır.
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İklim Değişikliği  ve 
Çevre Yönetimi

İklim değişikliği etkilerine karşı uyumu güçlendiren, net sıfır karbon hedefine 

destek veren ve sürdürülebilir çevre yönetimini odağına alan projeler; iklim 

değişikliğine uyumda teknik, idari ve finansal kapasitenin geliştirilmesi 

ile dirençliliği hem toplumsal düzeyde hem de yerel yönetim hizmetleri 

perspektifiyle güçlendiren projeler; sunulan yerel yönetim hizmetlerinin her 

aşamasında karbon ayak izinin düşürülmesi duyarlılığındaki projeler; hava 

kalitesi, su yönetimi ve atık yönetimi gibi çevre yönetiminin temel unsurları 

odaklı sürdürülebilir projeler bu kategoride değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Proje Sahibi
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ

MAVİDEN YEŞİLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEĞE

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme sonucu 

dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan atık problemleri 

için tercih edilen bir yöntem olan katı organik atıkların 

kompostlaştırılması sürecine, evsel organik atıkların 

yanı sıra, Marmara Denizi’ne 7km’lik kıyısı bulunan 

Çiftlikköy ilçesinin kıyı şeridinden elde edilen yosunlar 

da katılmaktadır. Proje, deniz ekosisteminin iyileştir-

mesine olan katkısı ve organik katı atıkların azaltılarak 

kaynağında verimli kullanılması kapsamında atık 

problemlerine çok yönlü ekolojik bir yaklaşım getir-

mektedir. Proje, geri dönüşüm alanında döngüsel bir 

ekonomi sağlamaktadır.

Proje kapsamında;

Esnaflara dağıtılan ve muhtarlıklar aracılığıyla halka 

ulaştırılan atık kutuları ile yumurta kabuğu, atık ekmek 

ve çay posası toplamak üzere atık ayrıştırma konusun-

da halk bilinçlendirmiştir.

Çeşitli eğitimler, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler 

ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Projenin 

her aşamasında içle halkının atık konusunda farkındalı-

ğının arttırılması için çalışmalar yürütülmüştür.
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Atık ekmek, yumurta ve çay posası kutuları olmak üzere 

hazırlanan üç farklı atık tipinin toplanması amacıyla 

85 geri dönüşüm atık kutusu muhtarlıkların katkılarıyla 

hanelere ve esnaflara dağıtılmıştır.

Yerel katılımı aktif tutmak amacıyla, STK ve İlçe Milli 

Eğitim ortaklığında öğrencilere, vatandaşlara yönelik 

tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş, aktif bölgelerde 

kurulan stantlarda vatandaşlara proje broşürleri dağı-

tılmıştır. Farkındalık çalışmaları kapsamında ilçedeki 

okullarda öğrencilere yönelik sunumlar gerçekleştirilmiş, 

broşür-afiş dağıtımı yapılmış ve ödüllü yarışmalar 

düzenlenmiştir. 

Gerekli teçhizat temini gerçekleştirilerek kompost 

tesisi kurulmuş ve eğitimleri tamamlanan 2 personel bu 

alanda görevlendirilmiştir.

Yosunlar, modüler yosun toplama makinası ile toplanıp 

işleme tabi tutulmuş ve diğer atıklarla beraber kompost 

hale getirilmiştir.

Pilot okul öğrencilerine proje tanıtılarak ve atık ayrış-

tırma konusunda eğitimler verilmiştir. Öğrencilerinin 

topladığı atıklarla, öğrencilerin tesis ziyaretleri gerçek-

leştirilmiş ve toplanan bu atıklarla ziyaret esnasında 

kompost üretilmiştir.

Elde edilen kompostun istenilen değerlerde olmasını 

sağlamak amacıyla ilgili kurumların deneyim bilgilerin-

den yararlanılmış ve edinilen bu bilgiler, uygulamaya 

konulmuştur.

Üretilen kompost hem belediye çalışmalarında kulla-

nılmış hem de ev, bahçe veya seralarda yetiştirecek 

bitkilerin üretimine katkı sağlamak amacıyla Çiftlikköy 

halkına 1lt veya 5lt paketler halinde ücretsiz olarak 

dağıtılmıştır.

Sıfır atık, geri dönüşüm, atık azaltımı gibi alanında 

düzenlenen etkinliklerde proje kapsamında bilgi ve 

deneyim paylaşımı gerçekleştirilerek bu alandaki sürdü-

rülebilirlik çalışmalarına katkı sunulması planlanmıştır. 

3939 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ



Proje Kategorisi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

FARKLI BİR MAHALLE 
MÜMKÜN

Proje Sahibi
ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Mahalleler sosyoekonomik ve gelir düzeyi farklı 

insanların buluştuğu, dayanışma kültürünün geliştiği, 

tüm mahalle sakinleriyle yapılacak çalışmaların etkili 

olabileceği kent yaşamının temel taşlarından biridir.

Sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent yaşam tarzı 

bireylerin tüm yaşam alanlarını kapsamaktadır. “Farklı 

Bir Mahalle Mümkün” projesi ile yerleşik bir kültür ve 

tüketim alışkanlığıyla kentin en küçük yerleşim birimi 

olan mahallelerden başlayarak tüm ilçede sürdürülebilir 

ve iklim dostu bir yaşam tarzının yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. Proje kapsamında mahalle nüfusu 

ve konut yapısı dikkate alınarak, Fetih Mahallesi pilot 

mahalle olarak seçilmiştir.

Projede, kadınlar ve çocuklar önceliklendirilerek, 

mahallede yaşayan tüm bireyler arasında sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma önemsenerek çevre bilinci 

yüksek bireylerin olduğu sürdürülebilir bir yaşam tarzının 

yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir yaşam tarzı ile; atık miktarını azaltmak, 

çevreye zarar veren ürünler yerine alternatif ürün 

kullanımını artırmak, çevre dostu yaşam tarzı benim-

semek adına beslenme tarzında değişiklikler yapmak 

hedeflenmiştir. Böylelikle bireysel karbon ayak izinin 

azaltılması beklenmektedir.
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Projede; 

Reddet, Azalt, Yeniden Kullan, Kompost Yap, Geri 

Dönüştür 5R kuralının benimsenmesi ve geri kazanım ile 

atık yönetim hiyerarşisinin etkin bir şekilde uygulanması 

ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi sağlanmıştır. 

Proje ile; sitelerde, konutlarda, işyerlerinde, okullarda, 

camilerde vatandaşlarla çeşitli platformlarda bir araya 

gelerek 5 farklı başlık altında (anket, toplantı, söyleşi, 

eğitim vb.) çalışmalar yapılmıştır. 

1. Sosyal Yapıda İyileştirmeler 

“Fazlaysa bırak-eksikse al” buluşma noktasında ihtiyacı 

olana gıda, giyecek, mobilya, tekerlekli sandalye, bisiklet 

vb. yardımı yapılması, kadınlara istihdam sağlanması, 

kadınların eğitimlerini tamamlayarak diploma almaları-

nın sağlanması kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. 

Çevre bilincinin artırılması, tüketim alışkanlığı kültüründe 

iyileştirme çalışmalarının yapılması mahallenin sosyal 

yapısında olumlu değişimlere katkı sağlamıştır.

2. Çevre Politikası

Proje başlangıç noktası olan Fetih Mahallesinde 

öncelikle sıfır atık bilincinin yaşamın her alanında 

hayata geçirilmesinin sağlanması, tüketim alışkanlıkla-

rının değiştirilmesi, geri dönüşebilen atıkların döngüsel 

ekonomiye katkı sağlayabilecek hammadde olabileceği 

farkındalığının oluşturulması, atıkların kaynağında ayrı 

toplanması, organik atıklardan kompost yapılması sa-

yesinde sürdürülebilir yaşam döngüsü oluşturulmuştur. 

3. Mahalle Mimarisi

Mahallede sanatı sokağa yansıtan duvar boyamaları 

ve köşe heykelleriyle eski mahalle kültürünü yaşatan 

mahalle dayanışmasının hissedildiği bir ortam kurulması 

amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

4. Hayvan Yaşama Hakları Politikası

Fetih mahallesi semt pazarında tezgâh altına bırakılan, 

satışa uygun olmayan sebzeler toplanmış ve bunlardan 

kedi, köpeklere özel mamalar yapılmıştır. Bir sonraki 

semt pazarında hayvan sever vatandaşlara ücretsiz 

olarak dağıtılmıştır. Hayvan Hakları Gönüllü Grubu 

oluşturulmuştur.

5. Afet Yönetim Sistemi

Afet Yönetim bilincinin geliştirilmesi amacıyla Ma-

halle sakinleri tarafından AFAD gönüllüleri grubu 

oluşturulmuş, Fetih Mahallesinde deprem tatbikatı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Proje Kategorisi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

SIFIR ATIK SOKAK 
TOPLAYICILARI PROJESİ

Proje Sahibi
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

İlçedeki sıfır atık sokak toplayıcılarının çalışmalarını 

modern bir yapıya kavuşturmak, hammadde ve doğal 

kaynakların etkin yönetimini sağlamak amacıyla yola 

çıkılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık 

yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm 

kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim 

sisteminin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, 

sıfır atık kapsamında toplanan atıkların kayıt altına 

alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esas-

ların belirlendiği “Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çalışma 

Yönetmeliği” hazırlanarak proje başlatılmıştır.

Yaklaşık 1200m2 beton zemin üzerine oluşturulan 

mekân proje çalışmaları için kullanılmıştır. Proje, 60 

atık toplayıcısının toplama aracını ve toplanan mal-

zemelerini depolayabileceği 6m2 genişliğinde odalar 

oluşturulmuştur. 

Toplanan atıkların kâğıt/karton, plastik ve metal 

türlerine göre ayrıştırabileceği 3 adet ayrıştırma odası, 

ayrıştırılan atıkların tartılabileceği elektronik kantar 

odası, Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği” 

hizmet binası, atık toplayıcılarının ihtiyaçlarını gidere-

bileceği dinlenme odaları ve WC’ den oluşan modern 

yapılı “Sıfır Atık Ara Depolama Merkezi” yapılarak proje 

başlatılmıştır. 
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Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Tahsis Komisyonu oluştu-

rulmuş ve belediye web sitesinde yer alan yönetmelikte 

projede çalışmak isteyenler için başvuru şartlarını 

yayınlanmıştır. Projeye girmeye hak kazananlara kimlik 

belgesi, tahsis belgesi, kıyafet (mont, pantolon, bere, 

ayakkabı, maske, eldiven), her birine ayrı tanımlanmış 

çekçek araçları ve özel sıfır atık ve belediye logosu 

bulunan toplama çuvalları temin edilmiştir.

Teknik personeller tarafından projeye dahil olan atık 

toplayıcılarına eğitim verilmiş ve çalışma şartları 

belirtilerek protokol imzalanmıştır. 

Kurulan Sıfır Atık Fiyat Belirleme Komisyonu tarafından 

yaklaşık 40 sokak toplayıcısı ve 5 firma üzerinde araştır-

ma yapılmış, hangi tür atıkların kime ve ne kadar ücretle 

satıldığı belirlenerek fiyat-hesap tutanağı hazırlanmıştır. 

Yapılan resmi piyasa araştırması Belediye Encümenine 

sunulmuş ve atık toplayıcılarına mevcut kazançlarının 

en az %20 fazlası olacak şekilde ödeme yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Belirlenen atık türlerine göre toplanan ve ayıklanan 

atıklar makbuz karşılığında yetkilendirilen personel 

tarafından teslim alınmaktadır. Atık toplayıcılarının top-

ladıkları atık türü ve miktarı dijital ortamda kayıt altına 

alınmakta ve kişiye özel makbuz düzenlenmektedir. 

Her hafta Cuma günü kurulan dernek tarafından veriler 

dikkate alınarak atık toplayıcılarına ödemeler elden 

teslim edilmektedir. 

Toplanan atıklar sebebiyle çuvalların ağır olması duru-

munda atık toplayıcıları ekiplerle iletişime geçmekte ve 

atıklar tahsis odalarına araçlarla bırakılmaktadır. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafın-

dan denetimler yürütülmektedir. 

Projede, 83 kişilik atık toplayıcısıyla yola çıkılmış ve ilk ay 

45 ton atık toplanmıştır. Aylık kazançlarının artmasıyla 

150 kişilik atık toplayan bir ekibe erişilmiş ve aylık 

toplanan atık miktarı 110 tona ulaşmıştır. 
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AHŞAP VE İRİ HACİMLİ ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM 
VE GERİ KAZANIM DÖNGÜSÜNÜN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMA VE ÇEVRENİN KORUNMASI 
AÇISINDAN KATKILARI

Proje Sahibi
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Proje Kategorisi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Atıklar, günümüzde çevre sorunlarının en başında 

gelmektedir. Haneler, işyerleri, kamusal alanlar, pazarlar, 

park ve bahçe atıkları gibi birçok farklı noktadan atık 

çıkmaktadır. Geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün 

olan atıkların kaynağında ayrıştırılması; ham madde ve 

enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması, hava, su 

ve toprak kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra kişi ve ülke 

ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

Ahşap atıkların yakıt olarak kullanılmasıyla elektrik elde 

edilebilmektedir. Ham maddesi ağaç olan bu atıkların 

geri dönüşüme kazandırılması oksijen kaynaklarının ve 

diğer canlıların yaşam alanlarının korunması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca sokak hayvanları için barınma 

alanlarının oluşturulması (kedi, köpek, kuş vb. hayvan 

kulübeleri) insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir 

doğa koruma projesidir.

Proje kapsamında; çağrı merkezi, sosyal medya ve 

en önemlisi “GOP SIFIR ATIK” uygulamasını IOS veya 

Androidden telefonlara indirerek dijital ortamda 

randevu oluşturmasıyla ev veya iş yerlerinde atık halini 

alan ahşap ve iri hacimli atıklar, insan ve çevre sağlığını 

olumsuz şekilde etkilemeden alımı yapılmaktadır.

Yoğun nüfus barındıran kentlerde görüntü kirliliğine 

sebep olan bu tür atıkların çıktığı anda ve noktada 

toplanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Gaziosmanpaşa ilçesi özelinde kış döneminde ortalama 

aylık 150 ton, yaz döneminde aylık 300 ton ahşap ve 

iri hacimli atık toplanmaktadır. Bu da yılda ortalama 

16.000 m3 depolama alanı ihtiyacı doğurmaktadır. İstan-

bul’daki depolama alanlarının kısıtlı olması bu atıkların 

uygun şekilde bertaraf edilmesini gerektirmektedir. 
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1 ton ahşap atığın geri dönüşümü ile 8 adet yetişkin 

ağacın kesilmesi önlenmektedir. 21.600 ağaç ile bir yılda 

691.200 kişinin oksijen ihtiyacını karşılanmaktadır.

Ham maddesi ağaç olan bu atıkların yeniden ürün 

elde edilmesinde kullanımı erozyon, iklim değişikliğiyle 

mücadele ve küresel ısınmanın önlenmesi çalışmalarına 

karşı katkı sağlayacaktır.

Gündelik ihtiyaçlar sonucu çıkan atıkların ayırma ve 

parçalama işlemlerinden sonra enerji elde etmek üzere 

yakılması sonucu fosil yakıtların (gaz, petrol, kömür vb.) 

kullanımı azalacaktır. Böylelikle fosil yakıt çıkarılması 

sonucu ortaya çıkacak çevresel kirlilik azalacak aynı 

zamanda yakıt ithalatı nedeniyle ödenecek maddi 

kaynaktan tasarruf sağlanmış olacaktır.

Yerleşik insan yaşamının olduğu her alanda çekyat, 

kanepe, yatak, kapı, masa, sandalye, sehpa, baza, 

gardırop, mobilya vb. eşyalar kullanım ömrünü tamam-

ladıktan sonra atık halini alır. Ahşabın tekrar kullanıma 

sokulması ve diğer kısımlarının enerji elde edilmesinde 

kullanılması, ağaçların korunmasına dolayısıyla doğa 

korumaya katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak uygula-

maya konulan bölgelerde alan ihtiyacı, ham madde 

ve enerji tasarrufu, ormansızlaşmanın önlenmesi ve 

doğal olarak iklim değişikliğinin yavaşlatılmasına katkı 

sağlamaktadır. 

İstanbul ilçeleri başta olmak üzere ülke çapında 

uygulanabilir proje olarak hayata geçirilmesi birçok 

katkı sağlayacaktır. Toplanıp değerlendirilecek ahşap 

atık miktar göz önüne alındığında kesilmesi önlenecek 

ağaç sayısı, döviz karşılığı alınan fosil yakıt miktarının 

azalmasına vesile olacaktır. Ahşap atıklar, iklim değişik-

liği riskini azaltıcı tedbirler kapsamında hem bölgesel 

hem ülke çapında katkısı göz önüne alındığında geri 

dönüşümünün uygulanması öncelik sıralamasında yer 

alan atık türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Proje başlangıcından bugüne kadar toplanması, 

değerlendirilmesi bakımından gelişme gösteren bu 

atıkların işleme alınması atık yönetimi açısından zorunlu 

hale gelmiştir. İnsan var oldukça ortaya çıkacak atık 

ve tekrar doğacak ürün ihtiyacı, ahşap ve iri hacimli 

atıkların geri dönüşüm/geri kazanım döngüsünü zorunlu 

kılmaktadır. 
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Proje Kategorisi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM 
MERKEZİ

Proje Sahibi
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

İklim değişikliğine uyumda teknik, idari ve finansal 

kapasitenin geliştirilmesi kadar toplumsal düzeyde 

farkındalık oluşturulması, dolayısıyla eğitim ve bilinç-

lendirme çalışmaları oldukça önemlidir. İklim krizinin 

sonuçlarından eşitsiz etkilenen grupların başında gelen 

çocukları hedef alan eylemler başta olmak üzere iklim 

ve çevre ile ilgili konularda farkındalığı artırmak, çevre 

bilinci oluşturmak, çevre sorunlarına karşı duyarlılık 

göstermelerini sağlamak ve çevreyi ve doğal kaynakları 

korumalarını sağlayacak yaşam becerileri kazandırmak 

üzere 1718 m2’lik bir alanda, Çevre ve İklim Değişikliği 

Eğitim Merkezi inşa edilmiştir. Merkez bünyesinde eği-

tim binası, birinci sınıf atık getirme merkezi ve kompost 

tesisi yer almaktadır.

Merkez, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm 

vatandaşlara çevre bilinci ve doğaya saygılı yaşam 

anlayışı kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim 

binasında çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında 

ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları gerçek-

leştirilen 30 kişilik eğitim ve atölye salonu mevcuttur. 

Sunum ve videolar eşliğinde çevre mühendisleri tara-

fından verilen eğitimler sonrasında tesis teknik gezisi 

yapılmakta; atık malzemelerden yararlanarak oyuncak, 

atık cam parçalarından mozaik çalışmaları vb. ileri 

dönüşüm ürünleri tasarlanmakta; resim ve maket atöl-

yeleri düzenlenmektedir. Ayrıca ortaokul-lise öğrencileri 

ve yerel halk için teknik geziler gerçekleştirilmektedir.

4646 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



Alan içerisinde bulunan Birinci Sınıf Atık Getirme Mer-

kezi ile Zeytinburnu Belediyesi atık toplama kapasitesi 

artırılmıştır. Değerlendirilmek üzere merkeze 16 farklı 

grup atık (kâğıt, plastik, metal, cam, karışık ambalaj, 

ahşap, tekstil atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, 

hacimli atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar, 

elektronik atıklar, atık floresanlar, inşaat ve yıkım atıkları 

ve evsel tehlikeli atıklar) kabul edilmektedir. 

Merkez içerisinde yer alan Kompost Tesisi’nde ilçe 

genelinde haftada 6 gün kurulan pazar yerlerinden 

toplanan organik atıklar ve marketlerin manav reyonu 

atıkları işlenmekte, toprak iyileştirici malzeme olan 

kompost üretilmekte, park ve bahçelerde kullanılmak-

tadır. Tesiste solucan gübresi üretimi amacıyla sürekli 

akış sistemi kurulmuştur. Elde edilen kompost ürünlerin 

paketlenmesi için ilçeden toplanan atık afişlerden çuval 

dikilmektedir.

Ayrıca atık toplama alanının çatısında çatı tarımı 

uygulamaları ve arıcılık faaliyetleri gerçekleştirilen 

‘Sürdürülebilir Yaşam Alanı’ oluşturulmuştur. Binaların 

çatı oluklarından yağmur suyu toplanmakta ve yağmur 

suyu hasadı yapılmaktadır. Tüm alanın elektrik ihtiya-

cının güneş enerjisi panelleri aracılığıyla sağlanması 

amacıyla ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmıştır, 

güneş panelleri montajına başlanacaktır.
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Kentsel Planlama ve 
Altyapı

Kentleşmenin temelini oluşturan haritacılık faaliyetleri; kentin gelişim yönünü 

ve geleceğini belirleyen planlama çalışmaları; su, kanalizasyon, enerji, iletişim 

ve ulaşım altyapı plan ve projeleri; daha yaşanabilir mekânlar oluşturmak 

amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm, kentsel sağlıklaştırma ve rehabilite 

uygulamaları ile bu çalışmaların izlenmelerini içeren faaliyetler bu kategori 

kapsamında değerlendirilmiştir. 



Proje Kategorisi
KENTSEL PLANLAMA VE ALTYAPI

Proje Sahibi
AHMETBEY BELEDİYESİ

GÜÇLÜ ALTYAPI, YEŞİL 
ÇEVRE, GÜVENLİ 
GELECEK

Tüm dünya’da şiddetli yağış, fırtına, dolu başta olmak 

üzere çok sayıda aşırı hava olaylarının görülmesi iklim 

değişikliği ile mücadele için yer altı ve yer üstü sularının, 

içme sularının, sudaki yaşamın ve en önemlisi de halk 

sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Ahmetbey Belediyesi, yeşil çevre ve 

güvenli bir gelecek için yaşam kaynaklarını koruyan ve 

yaşatan bir altyapı projesi hayata geçirdi.

Projeyle, yeni yöntem teknolojilerle kaynakların koruna-

rak, yeşil enerji yatırımları ile tasarruf edilerek kaynak-

tan musluğa kadar izlenebilen sağlıklı, kaliteli, kesintisiz 

ve temiz içme suyuna erişim sağlandı.

Yağmur suları biriktirilerek sulama ve peyzaj çalışma-

larında geri dönüştürülmüş olarak kullanıldı. Dolayısıyla 

yağmur, su baskını ve dere taşkını gibi çevreye zarar 

veren durumlardan çıkarılarak fayda üretilen bir forma 

dönüştürüldü.
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Oluşturulan yeni atık su kanalizasyon altyapısı ve 

arıtma tesisi yenileme çalışmalarıyla konut, işyeri ve 

sanayi tesislerinin faydalandığı güçlü bir altyapı sistemi 

inşa edildi. 

Ahmetbey Belediyesi, sağlıklı içme suyu temini görevini, 

yaşam kaynaklarını koruyan ve yaşatan bir altyapı 

hedefiyle gerçekleştirmek için, insan ve çevreye zararlı 

“kanserojen etkili” asbestli eski hatları iptal ederek, 

38 km uzunluğunda, sağlıklı ve uzun ömürlü yeni içme 

suyu hatları ve yaklaşık 1200 yeni abone hattı imalatı 

gerçekleştirdi. Bu çalışmayı gerçekleştirirken tüm sis-

temi yeni enerji nakil hatları, yeni nesil tasarruflu motor 

ve pompalar ile kesintisiz güç kaynağı sağlayacak dev 

jeneratörler ile güçlendirdi. Güneş ve rüzgârdan yeşil 

enerji temini projesi için de içme suyu depo ve kuyuları 

bölgesinde bulunan arazi varlığını 8 kat büyüttü. 

İçme suyu altyapı projesine, yeni teknolojik yatırımlar 

ilave edilerek, suyun kaynağından, abonelere kadar 

izlenebildiği bir scada sistemi kuruldu. İklim değişikliğiyle 

artan yağışlardan kaynaklı su baskınlarında yaşanan 

zararlar, ulaşımda aksamalar ve atık su arıtma tesisine 

giren yağmur sularının bakteri yaşamını olumsuz 

etkilemesinin önüne geçebilmek, yağmur sularının 

yangınlara müdahale, peyzaj ve sulamada kullanı-

labilmesi hedefiyle, yaklaşık 8 km yeni yağmur suyu 

hatları inşası gerçekleştirildi. 60 yıl önce inşa edilen ve 

dereye deşarj edilen, çökmüş eski atık su kanalizasyon 

sisteminin yerine, atık suların doğaya faydalı dönüşü-

münü sağlayacak, 30 km yakın atık su kanalizasyon 

altyapısı imalatları ve arıtma tesisi yenileme çalışmaları 

gerçekleştirildi. 

Atık suların dönüşümü Ergene Nehri ve Marmara 

Denizi başta olmak üzere doğa için de bir kazanımdır. 

Mahalle aralarında temiz akan nehirler gelecek nesiller 

için güven oluşturmakta ve temiz bir çevrenin temelini 

oluşturmaktadır.
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Proje Kategorisi
KENTSEL PLANLAMA VE ALTYAPI

TABAKHANE DERESİ 
ISLAHI VE ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ PROJESİ

Proje Sahibi
VİZE BELEDİYESİ

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır ötesi İş Birliği 

Programı 2. Teklif Çağrısı kapsamında hibe desteği 

almaya hak kazanan ECO-LABS for Sustainability of 

Protected Areas and Coastal Environment projesi 

kapsamında, projenin lider ortağı olan Vize Belediye 

Başkanlığınca Tabakhane Deresi Islahı ve Çevre Düzen-

lemesi Projesi uygulanmıştır. 

IPA-CBC Bulgaristan-Türkiye Programı “korunan alanla-

rın ve kıyı ortamının sürdürülebilir kalkınması için iş birliği 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak” hede-

fine yönelik olarak hazırlanan projede, doğal kaynakla-

rın sürdürülebilirlik altyapısının iyileştirilmesi, gençlerin 

kaliteli zaman geçirebileceği ve çevre bilincinin geliştiri-

lebileceği bir alan oluşturulması amaçlanmıştır.

Vize’de Tabakhane Deresi ıslahının yapılması ve dere 

boyunca uzanan rekreasyon alanının yeşil-eko alan 

olarak planlanması hedeflenmiştir. Tabakhane Deresi 

ilçenin imar sınırları içinde olup, konut ve kamusal alan-

lar arasında yer almaktadır. Vize Belediyesi tarafından 

proje alanında plan tadilatı yapılmıştır. Yapılan plan 

tadilatıyla Tabakhane Deresi ile konut alanı arasında 

tampon bölge olan bir yeşil alan oluşturulmuştur. 
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Tabakhane Deresi ıslahı ile hazırlanan çevre düzenle-

mesi projesinde yeşil alan ağırlıklı olarak tasarlanan rek-

reasyon alanında karbon emisyon emilimi yüksek olan 

ıhlamur, salkım söğüt, erguvan ve mavi sedir ağaçları 

tercih edilmiştir. Projede bisiklet yolu yapılmış, rekreas-

yon alanının tümünde solar aydınlatma kullanılmış, proje 

alanına hava kirliliği ölçüm cihazı ve kiosk yerleştirilmiş, 

amfitiyatro düzeninde bir etkinlik alanı oluşturulmuştur. 

İnşaat faaliyetlerinin haricinde proje kapsamında 

gerçekleştirilen etkinlikler ile uluslararası bir ekolojik 

birlik kurulmuştur. 40 çocuk ekoloji, atık yönetimi ve 

kıyı bölgelerinin korunmasına yönelik eğitilmiş, “Doğayı 

Koru-Geleceği Koru” çevre kampanyası yürütülerek 

afişler ve radyo anonsları ile bilinçlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 153 m uzunluğu 

ve 863 m2 dere yatağı olan derenin ıslahı ile 1.428 m2 

yeşil eko-alanın düzenlenmesi tamamlanmıştır. 

Proje III. Derece Arkeolojik sit alanı sınırlarında oldu-

ğundan bölgede bulunan yapıların alt yapı sorunlarına 

müdahalelerde de zorluklar ile karşılaşılmakta ve birçok 

konutun atık suları dereye karışmaktaydı. Dere ıslahı ve 

çevre düzenlemesi projesiyle atık su alt yapısı yenilen-

miştir. Derenin ıslahı ile taşkın riski, akarsu kirliliğinin 

önüne geçilmesi sağlanırken, yapılan çevre düzenlemesi 

ile bölgeye yeni bir rekreasyon alanı kazandırılmıştır. 

Tamamen temiz enerjinin kullanıldığı proje alanında 

aydınlatma ve kiosk için güneş panelli çözümler tercih 

edilmiştir.

Proje “Cittaslow En İyi Uygulamalar Yarışması 2022” Alt-

yapı Politikaları kategorisinde ödüle layık görülmüştür.
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Proje Kategorisi
KENTSEL PLANLAMA VE ALTYAPI

Proje Sahibi
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

UÇANGÖZ ALBATROS 
İHA PROJESİ

Uçangöz Albatros projesi, ilçe sınırlarında 

yer alan tüm bölgelerin koordinatlı ve yük-

sek çözünürlüklü hava fotoğrafları ile nokta 

bulutları üretilmesi amacıyla başlatılmıştır. 

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek 

amacıyla bu teknolojinin kullanılması 

planlanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 

15 belediye personeli İha-1 ehliyeti almıştır. 

İlk hedef Kent Otomasyon Sistemi (KEOS) 

haritasının 2022 güncel 20 MP kamera 

ile çekilmiş ortofoto ile güncellemektedir. 

Proje Haziran 2022 tarihinde başlatılmıştır. 

Ortofoto çekimleri 2 ay içinde tamamlan-

mıştır. Proje sayesinde çok büyük bütçelere 

mal olacak harita ve ortofoto çekimleri, 

belediyenin kendi öz kaynaklarıyla 350 bin 

TL’ye tamamlanmıştır. İkinci hedef, üretilen 

nokta bulutları sayesinde ilçenin 3 boyutlu 

görüntülerini oluşturmaktır. Oluşturulan 3 

boyutlu görüntüler ile geçmiş görüntüler 

karşılaştırılarak kaçak yapı, döküm ve haf-

riyat tespitleri yapılabilmektedir. Böylelikle 

tespit edilen olumsuz durumlar için cezalar 

hızlı bir şekilde kesilebilecektir. 
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Olası bir tsunami ve deprem öncesinde ve sonrasında 

su taşkın hesaplamaları ve yıkılan bina tespiti, afet 

öncesi ve sonrasında bu teknolojinin kullanılabileceği 

bir diğer alanı oluşturmaktadır. Bu sayede sel sırasında 

su altında kalacak yapıların tespit edilmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Deprem sonra-

sında yıkılan binalar anlık olarak tespit edilerek, etkili 

ve kapsamlı bir müdahale organizasyonu oluşturulması 

hedeflenmektedir.

Geçmiş ve bugün karşılaştırmalı ağaç değişim tespiti, 

yeşil alan hesaplamaları gibi analizler yapılabilecektir. 

Kesim yapılan veya yeni dikilen ağaç miktarına dair 

elde edilen veriler sayesinde planlamalar daha sağlıklı 

yürütülecektir.

Proje bütçe yönüyle büyük bir tasarruf sağlamasının 

yanı sıra, belediyenin vatandaşlara daha kaliteli hizmet 

vermesine olanak sağlamaktadır. Proje bünyesinde 

üretilecek haritalar ve görüntüler imar planlarında kot 

kesit hesaplaması, hafriyat döküm hacim tespiti, imar 

yapı denetim kaçak yapı ve kaçak kat tespitleri, olası 

tsunami ve deprem öncesinde ve sonrasında su taşkın 

hesaplamaları ve ağaç değişim tespiti, yeşil alan he-

saplamaları belediyeciliğe katkı sağlayacak faaliyetler 

arasında yer almaktadır.
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Proje Kategorisi
KENTSEL PLANLAMA VE ALTYAPI

Proje Sahibi
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

YENİ İMAR PLANI  
NOTU

Zeytinburnu İlçesi’nde 1950’li yıllarda gecekondulaş-

manın artması, çarpık yapılaşma oluşumuna sebep 

olmuştur. Bu yapılaşmaya sebep olan konut, sanayi, 

işyerleri gibi yapılar günümüzde değişim sürecine girse 

de can güvenliğini ve yaşam kalitesini etkilemektedir. 

Gecekondu yapılaşmaları çarpık parselasyonların verdi-

ği düzensizliği ve plansızlığı beraberinde getirmektedir. 

Bunların başında dar sokaklar, küçük ve çarpık imar 

ada ve parselleri, yeterli olmayan kamusal alanlar ve 

donatı alanları, oturum açısından parsele göre yoğun 

yapılaşma, uzmanlardan hizmet alınmadan yapılan 

konut stokları ve yapılardaki planların dengesiz dağılımı 

gelmektedir.

Söz konusu sebepler göz önünde bulundurulduğunda 

kentsel dönüşüm uygulamalarının gerekliliği ortaya çık-

maktadır. Bu bağlamda Yeni İmar Planı Notu Projesinde 

en önemli amaç Zeytinburnu ilçesi için imar sorunlarını 

çözüme ulaştırmak ve kentsel dönüşümün önünü aç-

maktır. Projeyle, Zeytinburnu ilçesindeki yaşam alan-

ları günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanarak 

yaşam ve mekân kalitesi artırılarak planlı, güvenli ve 

sağlıklı yerleşim alanları haline gelmektedir.
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İlçenin imar sorunlarını çözmek, depreme dayanıklılığını 

arttırmak, planlı ve güvenli şehircilik anlayışını uluslara-

rası kriterler çerçevesinde uygulamak hedefleri özellikle 

yerel yönetimlere örnek teşkil etmektedir. Benzer yapı 

adalarına ve sosyal dokuya sahip olan şehir ve bele-

diyeler için imar sorunlarını çözmek üzere bir kaynak 

oluşturmaktadır.

Plan notları ilçe içerisindeki yapılaşmalar ile ilgili çeşitli 

kıstaslar içermekte ve aşağıda belirtilen şekilde bazı 

teşvikler sunmaktadır: 

• İmar hakları hesaplanarak hak kayıpları var ise iade 

etmek

• Tamamı veya bir bölümü donatı (yol, park, okul vb.) 

alanlarında kalan parsellerde ham büyüklüklerinin 

%60’ına imar hakkı verilerek bu imar hakkının ilçe 

sınırları içerisindeki herhangi bir projede kullanılma-

sı mümkün hale getirmek

• Parselin ruhsatlı/iskanlı kazanılmış hakları göz 

önünde bulundurularak, imar haklarını hesaplamak

• Yapım yöntemi olarak müstakil veya tevhitli yapım 

seçenekleri sunmakta ve çeşitli teşvikler vermek, 

tevhitli yapımda imar artışlarından faydalanmak

Ayrıca imar hakkı transferi ile donatı alanında kalan 

parsellerin ham büyüklüklerinin %60’ına imar hakkı 

verilerek bu imar hakkının herhangi bir toplulaştırma 

projesinde kullanılması mümkün hale getirilmiştir. Böy-

lece hem hak sahiplerinin mağduriyetleri giderilmiş hem 

de kamu kurumlarının kamulaştırma yükü azaltılmıştır.

Planlama ve şehircilik ilkeleri çerçevesinde kamu ya-

rarı odaklı; sosyal sürdürülebilirlik açısından bireylerin 

aidiyet, güven ve memnuniyetini önemseyen kentsel 

planlama, kentsel dönüşüm, yaşanabilirlik, afetlere 

dayanıklılık ve standartların sağlanması açısından proje 

hem ulusal kalkınma politikalarına yaşanabilir şehirler, 

sürdürülebilir çevre başlığı altında hizmet sunmakta 

hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına şehirleri 

ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 

sürdürülebilir kılmaya katkı sağlamaktadır.
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Proje Kategorisi
KENTSEL PLANLAMA VE ALTYAPI

Proje Sahibi
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TABİP  
TIBBİ AROMATİK BİTKİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

2020 yılında TABİP (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği) 

kapsamında 1140 dekar alanda 100 çiftçi ile üretime 

başlanmıştır. Proje Kocaeli genelinde Kandıra, İzmit, 

Karamürsel, Kartepe, Derince, Körfez ilçelerinde uygu-

lanmaktadır.

Proje alanlarında biberiye, tıbbi nane ve melisa (oğul 

otu) çeşitleri yetiştirilmektedir. 2021 yılında bitkilerin 

ilk hasat yapılmış olup, 116 ton 334 kilogram ürün elde 

edilmiştir. Demostrasyon bitki yetiştiriciliğiyle, su buharı 

yöntemi kullanılarak uçucu yağlar elde edilmektedir.  

Distilasyon (damıtma) tesisinde aromatik bitkilerden 

elde edilen katma değeri yüksek ürünler ilaç, takviye 

gıda ve kozmetik sektöründe hammadde olarak kulla-

nılmaktadır.

Katma değeri yüksek ürünler bölge coğrafyasına 

kazandırılmıştır. Yetiştiricilik bilgisi çiftçiye aktarılarak 

maksimum verim alınması kapsamında çalışmalar yürü-

tülmüştür. Elde edilen üretimlerle çiftçinin gelir düzeyi ve 

istihdam oranı arttırılmıştır.
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Kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile kırsal-

dan kente göçün önlenmesi ve kentten kırsala göçün 

teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında kadın 

istihdamında artış sağlanmıştır. Projede çalışan sigortalı 

yardımcı kadın işçilerin yanı sıra özel sektörden çapala-

ma, dikim ve hasat işlerinde alınan destekle daha fazla 

kadın işçiye istihdam imkânı sunulmuştur.

Dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip tıbbi ve 

aromatik bitkiler pazarında edinilen konum hem 

Kocaeli hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

Bu nedenle ürün geliştirme ve pazarlama konusunda 

çalışmalar yürütülmektedir.

Proje kapsamında yetiştirilen bitkiler, bitki yetiştiriciliği-

nin şehirlerde de uygulanabilirliğini göstermektedir. Sü-

reç ilerledikçe bitkilerden daha fazla verim alınacaktır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirilen projenin 

diğer belediyelere örnek teşkil etmesi amacıyla bilgi 

deneyim paylaşımında bulunmaktadır.
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Kentsel Tasarım
ve Mimari

Kentsel tasarım; doğal, kültürel, tarihi, çağdaş ve kolaylaştırıcı amaçlarla 

şehirlerdeki yapılaşmış mekân ve sosyal yapı arasındaki ilişkinin yönünü 

belirlemektedir. Mimari yapılarda ve kentsel dokular içinde işlevselliği, 

yere özgü tasarım yaklaşımları ile sağlayan; kentin fiziksel biçimini ve 

morfolojik yapısını, tarihi ve kültürel değerlerini, doğal yapılar ile ilişkisini, 

herkes için kapsayıcı olmasını (çocuk, yaşlı, kadın, anne-çocuk, farklı gelir 

grupları, engelliler gibi) ve tasarlanma sürecinde katılımcı yöntemlerden 

faydalanılmasını dikkate alan kentsel tasarım projeleri, mimari projeler, 

koruma ve restorasyon projeleri, meydan ve park tasarımları gibi faaliyetler 

bu kategoride değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ

Osmanlı Devleti döneminde görevlendirilen Mutasarrıf 

Şerif Paşa Sındırgı mevkiini çok beğenerek Midilli Ada-

sı’ndan gelen Rum ustalara Koca Camii’ni (Şerif Paşa 

Camii) ve yanındaki Kocahan Hamamı’nı yaptırmıştır. 

Hamam, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu tarafından 2008 yılında Sındırgı Hamamı 

olarak tescillenmiştir.

Hamam dikdörtgen plan yapısına sahiptir. Hamam, ku-

zey-güney doğrultuda uzanan dikdörtgen planlı ve tek 

bir kubbeyle örtülü plan şemaya sahiptir. Yapısı itibariyle 

Osmanlı Dönemi hamamlarına yönelik tipolojideki her-

hangi bir gruba girmemektedir. Hamam; giriş, soyunma-

lık, tıraşlık, WC, oda, ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhan 

mekânlarından meydana gelmektedir. Yapının özgünlü-

ğünü koruyarak günümüze kadar ulaşabilmiş tuvalet ve 

tıraşlık, soyunmalığın batı duvarı üzerinde yer alan dik-

dörtgen kapıdan geçilerek ulaşılmaktadır. Soyunmalığın 

kuzeybatısında yer alan betonarme merdivenlerden 

de üst kattaki odaya çıkılmaktadır. Tarihi kaynaklarda 

loca olarak tanımlanan bu oda, geleneksel Türk hamam 

şemasında uygulanan veya rastlanan bir öğe değildir. 

Dolayısıyla bu özelliğiyle Sındırgı Hamamı münferit plan 

özelliği gösterir.

Proje Sahibi
SINDIRGI BELEDİYESİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
YAŞAYAN TARİH

6262 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



Tahrip olduğu için günümüzde kullanılmayan Tarihi 

Sındırgı Hamamı özelinde alınan kararlar neticesinde 

Restorasyon, Restitüsyon projesi ve Rölöve projeleri 

yürütülmeye başlanmıştır.

Yıkılmaya yüz tutan tarihi hamam kamulaştırılarak be-

lediye mülkü haline getirilmiştir. Kültürel bir değer olarak 

gelecek kuşaklara aktarılan yaşayan bir yapı haline 

getirilmiştir. Tarihi hamam, plan özelliği ile özgün olması 

yanı sıra yapı taban ve duvarlarında ısınma özelliği 

taşıması da farklı yönlerindendir. Yapının restorasyonu 

esnasında bu alanların korunması sağlanmış bazı bö-

lümleri cam ile kaplanarak görünürlüğü sağlanmıştır.

Tarihi hamam restorasyonu tamamlanarak rehabili-

tasyon merkezi olarak kullanıma uygun donatılmıştır. 

Rehabilitasyon merkezinde müzik terapisi, aromaterapi, 

tütsü ve buhur terapisi, rüya terapi, regresif psikotera-

pi, su sesi terapisi, Sadhu terapi, tuz terapisi, bitki sesi 

dinleme terapisi, karanlık meditasyon odası terapisi, 

binaural ses terapi gibi çeşitli beden pratikleri yapılarak 

misafirlerin huzur bulmaları sağlanacaktır. Ziyaretçileri-

nin kullanımına sunulan terapi merkezinde doğallık ön 

planda tutularak faaliyet gösterilecektir.

Âtıl durumda, yıkılmaya yüz tutmuş, gerekli özenin 

gösterilmediği bir yapının kamulaştırılıp restorasyonun 

yapılması ve modern bir terapi merkezi olarak halkın 

kullanımına sunulması projenin özgün ve özel olduğunu 

göstermektedir.
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Proje Kategorisi
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ

Proje Sahibi
MALTEPE BELEDİYESİ

TAKTİKSEL YAYA 
ÖNCELİKLİ OYUN 
SOKAĞI

Taktiksel “Yaya Öncelikli” Oyun Sokağı projesi ile tak-

tiksel kentleşme yöntemi kullanılarak Yalı Mahallesinde 

bulunan Marmaray Maltepe İstasyonu ve Ataköse 

İlköğretim Okulu arasında kalan bölge meydan haline 

getirilmiş; otopark olarak kullanılan sokak, yaya öncelikli 

yol ilan edilerek oyun sokağına dönüştürülmüş, yaya-

lar ve araçlar arasında düzenli ve güvenli bir ilişkinin 

kurulması sağlanmıştır. Projenin amacı, Yalı Mahallesin-

de çocukların okul ve bahçe duvarı dışında açık alanda 

güvenle oyun oynamalarını sağlamak, istasyon ve okul 

çevresinde yaya güvenliği üst seviyede sağlanmış bir 

alan yaratmak, araç ve yaya trafiğini güvenli hale geti-

rerek uygulamayı taktiksel kentleşme yöntemi ile prova 

ederek kullanıcı katılımını tasarıma yansıtmaktır. 

Yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için “trafik sakinleş-

tirme” yöntemiyle önceleri taksi durağı ve araç parkı 

olarak kullanılan sokağın trafik akışı düzenlenmiştir.

Sokağın girişindeki taksi durağı bulunduğu alandan 

kaldırılmış ve araç parkı olarak kullanılan boş alanlarda 

düzenlemeye gidilmiştir. Araçların kaldırılmasının ardın-

dan kazanılan alanlarda çevre düzenlemesi yapılmıştır. 
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Bank ve ağaçlar yeni yerlerine yerleştirilmiş ve sokak’ta 

bulunan Ataköse İlkokulu’nun çevresinde düzenlemeler 

çocuklara yönelik yapılmıştır. Oyun alanı olarak belir-

lenen alanlar çeşitli renklere boyanmış ve sokak araç 

trafiğine sınırlandırılmıştır. Sokakta araçların hızlı ilerle-

memesi için trafik akışı özel olarak değiştirilmiştir. Yolda 

daraltmaya gidilerek, düz ilerleyen sokak “S” şeklinde 

düzenlenmiş ve sokak “Yaya Öncelikli Yol” olarak belir-

lenmiştir. İstanbul’da bir ilk olan düzenlemenin ardından 

“Yaya Öncelikli Yol” tabelası sokağa yerleştirilmiştir.
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Proje Kategorisi
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ

Proje Sahibi
YILDIRIM BELEDİYESİ

MOLLA YEGAN ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİ

Molla Yegan (Kara Eyne Bey) Medresesi, Yıldırım 

İlçesinin Yıldırım semtinde yer almaktadır. Yıldırım 

Bayezid dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından 

yaptırılan medrese, UNESCO Dünya Miras listesinde yer 

alan Yıldırım külliyesinin batısında yer alır. Kaynaklara 

göre medrese 12 odalı ve bir dershaneden oluşan kagir 

bir yapıdır. 

Medrese doğu batı aksında dikdörtgen plan şemalıdır. 

Tek katlı ve karşılıklı iki blok halinde 6’şar odadan 

oluşmaktadır. Odalar beşik tonozla örtülü olup çatısı 

alaturka kiremitle kaplıdır. Odaların dışa bakan pen-

cereleri genişten daralan pencere şeklinde yapılmış ve 

demir parmaklıklıdır. Yapının beden duvarları, bir sıra 

moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüştür.
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Yapı tarihi boyunda birçok onarımdan geçmiş ve amaç-

sız olarak kullanıldığı için özgün halini kaybetmişken, 

Yıldırım Belediyesi tarafından yaşatılmak üzere 2006 

yılında kapsamlı restorasyonla özgün haline getirilmiş 

ve restoran olarak kullanılmıştır. İlk kullanım şekli 

olan eğitim amacıyla kullanabilmek için 2020 yılında 

restorasyon tadilatına başlanılmış ve %98 oranında 

tamamlanmıştır.

Molla Yegan Medresesi, çocukların eğitim yaşamının 

yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler 

olarak hayata hazırlanması için bir eğitim yapısı olan 

ve yüzyıllar boyunca bu amaçla kullanılmıştır. Bu proje 

ile ilçenin en önemli değerleri arasında yer alan Molla 

Yegan Medresesi özgün haliyle korumanın yanı sıra 

günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak özgün işlevine 

kavuşturulacaktır.

Molla Yegan Medresesi restorasyonuyla medreseye 

ait 12 oda drama atölyesi, matematik atölyesi, sanat 

atölyesi, hayal tasarım atölyesi, oyuncak kütüphanesi, 

sanal gerçeklik atölyesi ve fen atölyeleri olarak kullanı-

lacaktır. Çelik ve cam örtü ile kapatılan iç avlu, yapının 

özgün yapısını etkilememekle birlikte yapının günümüz 

teknolojiyle yeniden kullanımına olanak sağlamaktadır. 

Derslik ve iç avlu ise Uzay ve Dünya Atölyesi olarak 

kullanılacaktır. Medresenin batısında bulunan ek 

yapıda ofis ve Robotik Kodlama Atölyesi konumlandı-

rılmıştır. Dış avlu çocukların aileleriyle ve birlikte hoşça 

vakit geçirebilecekleri etkinlik alanı ve park olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Proje Kategorisi
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ

Proje Sahibi
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEKİRGE TERAS MİLLET 
BAHÇESİ SOSYAL VE 
KÜLTÜREL TESİSİ

Proje alanında bulanan Çelik Palas otelin 3. bloğunun 

inşa faaliyetine 1988 yılında başlanmış ancak 2019 yılına 

kadar tamamlanamamış ve günümüze kadar kaba 

yapı aşamasında kalarak kentin siluetini olumsuz olarak 

etkilemiştir. Alanın mülkiyeti 2019 yılında Çevre Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçmiştir. 

Proje alanı toplamda 40.961 metrekaredir. Alan 

içerisinde toplam inşaat alanı 90.000 m²’yi geçen 10 

yapı bloğundan oluşan tam teşekküllü otel ve 2 katlı 6 

adet apart otel bulunmaktaydı. Bakanlığın mülkiyeti 

alması ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla 

kentin silüetini olumsuz etkileyen ve 43 m yüksekliğe 

ulaşan konaklama alanlarının da bulunduğu 5 bloğun 

temelleri kalacak şekilde yıkımı yapılmıştır. Dik bir 

yamaçta bulunan alandaki yapılar için hazırlanan per-

formans analizi raporu kalan yapıların sağlam olduğunu 

göstermiştir. 

2 milyon 200 bin nüfusa sahip Bursa, göç almaya ve 

büyümeye devam etmektedir. Bu büyümeyle birlikte 

kent merkezindeki fonksiyonlar yeni yerleşim alanlarına 

kaymakta, dolayısıyla kent merkezi ve tarihi mahallele-

rde eskime ve köhneme yaşanmaktadır. Kent merkez-

inde ihtiyaç duyulan fonksiyonların sağlanmasıyla aktif 

kullanılan, canlı ve sosyal alanlar oluşturulabilecektir. 
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Bursa’da, özellikle merkezi noktada Sanat Galesi 

olabilecek yeteri büyüklükte bir alana, farklı grupların ve 

günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, teknolojik 

yeterliliklere sahip büyük ölçekli bir Kent Kütüphanesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla beraber artık şehir yönetimleri geleneksel 

yöntemlerin dışında, gelişen teknoloji ve iletişim 

sistemlerini de dikkate alarak daha hızlı ve efektif 

yönetimler sergilemektedirler. Bu bağlamda katılımcı 

ve destekleyici bir anlayışla halkın ve özellikle genç 

nesillerin kullanacağı, günümüz teknolojik ve çağdaş 

yaklaşımları ile bir Akıllı Şehir İnovasyon Merkezi 

kurulması hedeflemektedir. Yine dijital iletişime daha 

hızlı adapte olabilmesi amacıyla toplumun her kesimine 

bu hizmetlerin ve eğitimlerinin verilebileceği alanlara 

ihtiyaç duyulmaktadır.    

Yaklaşık 40.000 m² yapı alanına sahip Çekirge Teras 

Projesi içerisinde modern sanat galerisi, kütüphane, 

akıllı şehir inovasyon merkezi, gösteri salonu, sinema 

salonu, e-spor merkezi, paylaşımlı ofisler, sağlıklı yaşam 

merkezi, kafeterya ve restoran gibi farklı birçok alanın 

bulunması planlanmaktadır. Böylece hem kent sakinler-

inin hem bölgeye turistik amaçla gelen bireylerin hem 

de belediye personelinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

yaşam konforunu artıracak alanlarla sosyal ve kültürel 

alanların oluşması hedeflenmektedir. 

Ayrıca proje kapsamında yaklaşık 20.000 m² lik açık 

peyzaj alanı oluşturularak, bölgenin açık ve rekreatif 

alan ihtiyacının karşılanması ve şehrin merkezinde kar-

bon emiliminin artırılmasıyla çevre duyarlılığı farkındalığı 

oluşturmak hedeflenmektedir. 
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Proje Kategorisi
KENTSEL TASARIM VE MİMARİ

Proje Sahibi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3D BETON YAZDIRMA 
TEKNOLOJİSİ İLE YAPI İNŞASI 
VE BETON ELEMANLARIN 
ÜRETİLMESİ

Yeni beton üretim ve yapı inşa teknolojisi Türkiye için ilk 

olma özelliği taşımaktadır. Betonun dijital olarak ürüne 

dönüştürülebilmesi üretim/yapım süreçlerinde işçilik, 

kalıp, taşıma ve yerleştirme gibi önemli ihtiyaçları büyük 

oranda ortadan kaldıracak, üretim maliyetleri önemli 

ölçüde azalacak ve ürünlerin uygun maliyetlerle katma 

değer oluşturma potansiyeli artacaktır.

İSTON, günümüzde birçok sektörde büyük ilerleme 

gösteren 3D yazıcıların, yapı sektöründe kullanımını 

sağlayarak ve geleneksel betonlara göre farklılık 

gösteren 3D yazıcılarla kullanılabilecek yenilikçi 

betonları geliştirerek öncü olmuştur. Bu yeni üretim 

teknolojisinin, kalıplı imalat teknolojisine göre; daha hızlı 

üretilmesi, daha az işçilik gerektirmesi ve kalıp maliyeti 

olmaksızın üretim yapılabilmesi gibi avantajları bulun-

maktadır. 3D yazıcı teknolojisinin zor ve kavisli beton 

elemanların üretimine imkân vermesi, mimari açıdan da 

geniş tasarım fikirleri ve düşünce sınırları olmayan yapı/

yapı elemanlarının üretimine olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca, 3D yazıcı teknolojisi ile az katlı yapılar geleneksel 

yapılara göre daha düşük maliyetle ve daha kısa 

sürelerde inşa edilmektedir.

İSTON bu yeni teknoloji ile; tek katlı yapı inşası, kent 

mobilyası üretimleri ve deniz canlılarına yapay yaşam 

alanları oluşturan resiflerin üretiminde kullanıldığı özel 

projelere imza atmıştır.
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İSTON, 3D yazıcı teknolojisi için özel olarak yazdırılabilir 

beton harç geliştirilmiştir. Geliştirilen beton harç yüksek 

dayanıma sahiptir ve beton dayanımı C50/60 sınıfın-

dadır. Eğilme dayanımı ise 8-9 MPa değerindedir. TSE’de 

yaptırılan ses geçirimlilik testleri sonucunda 45 dB ses 

azaltım indisi ölçülmüştür. Bu değerler; bims bloklarda 

15 dB, gaz betonlarda ise 33 dB ve tuğlada 43 dB’dir. 

Sonuçlar 3D beton duvarların ses yalıtımı açısından 

diğer yapı malzemelerinde daha iyi olduğunu göster-

mektedir. Isı yalıtımı konusunda yapılan çalışmalarda 

ise, İTÜ’nde yapılan ısı iletim deneyleri sonucunda 3D 

beton duvarların ısı iletkenlik değeri 0,40 - 0,70 W/m2K 

olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Türkiye’nin her 

bölgesinde ek bir yalıtıma ihtiyaç duyulmadan TS825 

standardının şartları sağlanmaktadır.

150 metrekare tek katlı bir yapının kaba inşaatının bu 

teknoloji kullanılarak tamamlanma süresi yaklaşık  

1 haftadır. Duvar örme ve kalıp işçilikleri bulunmadığı için 

geleneksel inşaatlara göre süre ve maliyetler açısından 

tasarruf sağlamaktadır. Geleneksel inşaat yöntemlerine 

göre; kaba inşaat kalemlerinden olan kolon-kiriş kalıp 

işçiliği, duvar örme, kaba ve ince sıva maliyetlerinde 

yaklaşık %15-20 tasarruf elde edilmektedir. 

İSTON tek katlı yapı inşası yanında, 3D yazıcı teknoloji-

siyle kent mobilyaları üretimine de devam etmektedir. 

Kalıp ve işçilik maliyetlerinde ve kullanılan beton 

malzeme sarfiyatında tasarruf sağlayan bu teknoloji, 

prekast beton elemanların üretiminde de oldukça 

avantaj sağlamaktadır. Kalıplı imalatlarla üretilmesi çok 

zor tasarımların da hayata geçirilebildiği üstün mimari 

serbestlik sağlaması bu projenin bir diğer önemli çıktısı 

olmuştur.
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Kültür ve Sanat

Belediyeler hizmet ettikleri kentlerin tarihini, coğrafi, kültürel ve sanatsal 

değerlerini hem yerel halkın kentsel ve toplumsal aidiyetini güçlendirmek 

üzere hem de yurt içinde ve yurt dışında bu değerleri tanıtarak yaşatmak 

amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle belediyeler 

kentlerin önemli kültür-sanat aktörleridir. İlgili faaliyetlere halkın katkı 

ve katılımını sağlamak, amatör sanatçıları ve kültür-sanat faaliyetlerini 

desteklemek, halkı kültür ve sanat alanlarında bilinçlendirmek, kültürel 

ve sanatsal yollarla kentsel belleği ve aidiyeti güçlendirici faaliyetlerde 

bulunmak, toplumsal yaşamda edebiyat, resim, müzik, dans gibi 

sanat dallarını destekleyerek estetik, zarafet ve barış gibi değerlerin 

yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal ve bireysel düzeylerde nitelik arttırıcı 

duygu ve düşünce aktarımlarını geliştirmek amacıyla yürütülen projeler bu 

kategoride değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
KÜLTÜR VE SANAT

Proje Sahibi
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ

PERİNTHOS / 
HERAKLEİA’NIN KOLLEKTİF 
BELLEKTE YENİDEN İNŞASI

Marmaraereğlisi ilçesi antikçağdan günümüze, kadim 

bir antik kente ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan arkeo-

lojik çalışmalar ile kentin en eski yerleşimi MÖ 4000’lere 

dayanmaktadır. Bölge zaman zaman yükselişe geçip 

gözde bir kent konumuna gelmiş, bazı dönemler ise 

saldırılar ile çöküş yaşamış olmasına rağmen hiçbir 

zaman terk edilmemiş aktif bir yer olarak kalmaya 

devam etmiştir. 

Antik kent, 70’lerin sonuna kadar neredeyse her dönem 

vandallığa uğramış, tahrip edilmiştir. Sonrasında, 

arkeolojik alan olarak tescil edilmiş ve yasalarla koruma 

altına alınmıştır. 

Birçok millete ev sahipliği yapan Perinthos antik 

kentinde somut ve somut olmayan kültürel miras 

öğeleri de zenginlik göstermektedir. Şehir Surları, Antik 

Stadion, Roma Tiyatrosu, Bazilika, Tonozlu yapı (bir 

yapı kompleksine ait), Deniz Feneri, Alex’in Kahvesi, 

Metropolit/Konstantin Evi, Eski Mal Müdürlüğü Binası, 

Çeşmeler bugün hala izlenebilir yapılardan bazılarıdır.

Bu kamusal olan miras dizilimi yıllar boyu bilimsel 

olmayan müdahale ve yorumlara hatta rivayetlere 

maruz kalmış ve zamanla değişip gelişerek günümüze 

kadar gelmiştir. Örneğin, aslında bir yapı kompleksinin 

altyapısı olarak işlev gördüğü düşünülen tonozlu 

yapının, içinde bir geçit bulunan bir mağara olduğu ve 

geçitin Çorlu ilçesine kadar uzandığı; normal bir konut 

yapısı olan Konstantin/Metropolit evinin bir imparator 

sarayı olduğu rivayetleri oluşmuştur. 

Zengin bir tarihi dokuya sahip olan ilçede bu ve bunlar 

gibi hikâyeler halkın hafızalarına yer etmiştir. 
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Projenin asıl amacı, halkın kent belleğinde yer alan 

bu yanılgıların arkeolojik kazılar, tek yapı ölçeğindeki 

koruma uygulamaları ile restorasyon projeleri, kamusal 

arkeoloji çalışmaları vb gibi projelerle gerçekliğe en 

yakın haline bürünmesini sağlayarak somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımını 

sağlamaktır. Miras bırakılacak bu tarihi ve kültürel 

eserlerin toplumla ilişki içinde olması, yeniden üretilmesi, 

aidiyet ve devamlılık duygusunun ön plana çıkarılması 

projenin toplum için önemini açıkça ortaya koymak-

tadır. Çünkü somut olmayan kültürel mirası taşıyan 

ve uygulayan topluluklar, bu mirasları tanımlamak 

ve korumak için en iyi konumda olanlardır. Kısaca 

projede, halkın kent belleğinde yer etmiş olan söz 

ve söylemlerin arkeoloji ve mimari gibi interdisipliner 

çalışmalarla gerçekliğe ulaşarak yeniden inşa edilmesi 

hedeflenmektedir.

Antik Perinthos/Herakleia kenti kazı çalışmalarına ilave 

olarak, halihazırda Meydan ve Hazneli Çeşmelerinin 

Restorasyonu, Alex’in Kahvesi ile Eski Mal Müdürlüğü 

Binasının restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1861 

yılında Fransızlar tarafından inşa edilmiş olan Deniz 

Feneri’nin kültürel ve sosyal faaliyetlere hizmet etmesi 

amacıyla restorasyon projesi yürütülmektedir. Kent 

aidiyetinin geliştirilmesi adına insan sirkülasyonunun 

yoğun olduğu sahil yürüme alanına 1900’lü yıllardan 

itibaren çekilmiş olan fotoğrafların sergisiyle Nostalji 

Albümü oluşturulmuştur. Yürütülen projeler ve arkeolojik 

kazılar hakkındaki gelişmelere dair halka bilgi aktarmak 

amacıyla tanıtım kokteylleri düzenlenmekte ve düzenli 

periyotlarla Perinthos Dergisi çıkarılmaktadır. Bölgeye 

özgün sayılabilecek somut ve somut olmayan kültürel 

miras değerleri ve halk arasında köprü kurulması aidiyet 

bakımından hem yerel yönetimlerin hem de yerel halkın 

yararına olacaktır. 
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Proje Kategorisi
KÜLTÜR VE SANAT

SANAT SENİNLE 
SOKAKTA

Proje Sahibi
DARICA BELEDİYESİ 

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren İskoliye Sanat 

Akademisinde eğitim alan gençler “Sanat Seninle 

Sokakta” etkinliğinde sahne alarak sanatseverlerle 

buluşmaktadır. Gitar, ney, bağlama, piyano başta olmak 

üzere 9 farklı branşta eğitim gören gençler hafta sonları 

Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’nda vatandaşlara koro 

çalışmalarını sahnelemektedir.

Darıca’nın kültür sanat şehri olması adına İskoliye Sanat 

Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerle kültür sanat 

ve eğlenceyi mahallelere de taşınması için çalışmalar 

yürütülmektedir. Yürütülen bu proje kapsamında düzen-

lenen kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların 

yaz akşamlarını daha eğlenceli ve keyifli geçirmeleri 

sağlanmaktadır. 
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Belediye tarafından düzenlenen ücretsiz müzik kurs-

larında eğitim alan gençler 2020 yılından itibaren her 

yıl yaz aylarında bütün mahallelerde gerçekleştirilen 

etkinliklerde performans sergileyerek ilçe halkı ile 

buluşmaktadır. Hem ilçe halkının yaz akşamlarında 

eğlenmesine hem de yıl boyunca müzik alanında 

kendini geliştirmek isteyen gençlere olanak tanıyan bu 

proje kapsayıcı yapısıyla da değer taşımaktadır.  

Belediyenin yürüttüğü bu proje sayesinde kültürel 

değerler korunarak yerel sanatçıların yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
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Proje Kategorisi
KÜLTÜR VE SANAT

İYİLİK İÇİN TASARLA

Proje Sahibi
ESENLER BELEDİYESİ

Proje, temel eğitim seviyesindeki öğrencilere yönelik bir 

tasarım yarışmasıdır. Öğrencilerden yaşadıkları çevre-

deki hayvanların günlük yaşamlarını gözlemleyerek 

onların ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşamlarını kolay-

laştıracak, özgün, yenilikçi, geliştirilebilir yaşam alanları 

tasarlamaları beklenmektedir.

Yarışmanın amacı; hayatın bir parçası olan hayvanlara 

özgün tasarımlarla sağlıklı yaşam koşullarına erişimini 

sağlamak, aynı zamanda öğrencilerin hayvan yaşam-

larına dair bir bakış açısı ve duyarlılık kazanmasına 

olanak tanımaktır. Yarışma ile öğrencilerin bir yandan 

tasarım becerilerini geliştirmek diğer yandan ürettikleri 

değerlerle hayata pozitif değer katabileceğini göster-

mek hedeflenmektedir. Yarışmada başarılı bulunan bazı 

projelerin üretilmesi ve Esenler ilçesinde belli bölgelerde 

kullanılarak sergilenmesiyle hem tasarım sahibini onore 

etmek hem de şehrin diğer paydaşlarının dikkatlerini 

çekmek amaçlanmaktadır. 

Katılımcı kitlesi yarışmanın bu seneki sahası temel 

eğitim seviyesinde eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencilerdir. Gelecek yıllarda bir gelenek haline gelerek 

farklı yaş grupları ve sosyal gruplar için de tekrarlan-

ması planlanmaktadır. 

7878 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



Yarışmaya katılan öğrenciler, kedi, köpek ve kuş olmak 

üzere 3 farklı kategoride tasarım yapmıştır. 

Yenilikçilik, estetik, işlevsellik, sürdürülebilirlik, uygula-

nabilirlik kriterlerine uygunluğu değerlendirilen başvuru-

ların ödülleri ise her kategoride 10 iyi tasarıma 2000 

TL’lik hediye çeki olarak belirlenmiştir. Proje ortakları 

ile alınan karar doğrultusunda çocuklara yarışma 

kültürünün ‘iyi bir şeyler üretmek’ odağında uygu-

landığını öğretmek olduğundan derecelendirmelerden 

(birinci, üçüncü, sonuncu vb.) kaçınılmıştır.

Proje kapsamında jüri üyeleri belirlerken “tasarım” 

disiplinini çocukların gözünden tekrar yorumlayabilecek 

alanında uzman kişiler önceliklendirilmiştir. Bununla 

beraber hazırlık, organizasyon, uygulama, nihayete 

erdirme safhalarının tamamında yürütülen çalışmanın 

faydalanıcısı olacak sokak hayvanlarıyla ilgilenen 

belediyenin veterinerlik hizmetlerinden ve gönüllü 

uzman görüşlerinden faydalanılmıştır.

Detaylı bilgi ve kazanan tüm projeleri incelemek için: 

www.iyilikicintasarla.com web adresi incelenebilir.
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Proje Kategorisi
KÜLTÜR VE SANAT

Proje Sahibi
NİLÜFER BELEDİYESİ

6. ÇALI KÖY FİLMLERİ 
FESTİVALİ

Çalı Köy Filmleri Festivali, her şeyin değiştiği ve buhar-

laştığı bu dünyada kıymetli olana sahip çıkmak mak-

sadıyla başlanan bir serüvendir. Bir kuşağın çocukluk 

hikâyesine dönüşen, 1934 yılındaki film çekimlerine 

tanıklık etmiş insanların anlattıkları bugün Çalı Köy 

Filmleri Festivaline hayat vermiştir. 

Hikâyenin başlangıcının dayandığı 1934 yılına Türkiye 

sinema tarihinin duayenleri film çekmek için Bursa’nın 

Çalı Köyüne gelmiş ve bir film platosu kurmuştur. 

Köylüler sinemacılarla tanışmış, figüran olarak filmde 

rol almış, oyuncuları set çalışanlarını evlerinde misafir 

etmiştir. O dönemden sonra doğan birçok çocuğa 

filmde rol alan oyuncuların ismi verilmiştir. Bazı bireyler 

hayatında hiç göremedikleri anne ve babalarını bu 

filmde koşan çocuklar arasında görmüştür. Yaşanılan 

bu topraklarda nesilden nesile bir masal gibi anlatılan 

‘Aysel, bataklı damın kızı’ filminin adı hep akıllarda 

kalmıştır. 

Çalı’da 1934 yılında çekilen ‘Aysel, Bataklı Damın Kızı’ ilk 

köy filmi olması nedeni ile Türkiye sinema tarihi açısın-

dan önemli bir yere sahiptir ve film kadrosunda çok 

önemli isimler yer almıştır. Yönetmenliğini, Türk sine-

masının Batı sinemasıyla ilişkisini sağlayan ilk yönetmen, 

Muhsin Ertuğrul yapmıştır. Filmin senaryosu, İsveçli 

Yazar Selma Lagerlöf ’un bir hikâyesinden yola çıkılarak 

Nâzım Hikmet tarafından yazılmıştır. Müziklerini Cemal 

Reşit Rey, görüntü yönetmenliğini Remzi Ar ve Cezmi 

Ar yapmıştır. O tarihlerde tamamen erkek egemen olan 

Türkiye sinemasında oyuncu Cahide Sonku ilk kadın 

yıldız olarak bir ilke imza atmıştır.

Bugün bir film festivaline dönüşen hikâye hem geçmişin 

kıymetlerine sahip çıkmak hem de bugüne yeni bir 

soluk getirmeyi amaçlamaktadır. Festival kapsamında 

köyü konu alan ya da mekân olarak kırsalı kullanmış 

filmlere yer veriliyor. Yönetmen, oyuncu ve yapımcılarla 

söyleşiler, atölyeler yapılarak bu bünyede üretime dâhil 
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olunmaktadır. Dört duvar arasına sıkışan, doğaya ve 

insana yabancılaşan yaşamlardan kaçarak kısa süreli 

de olsa beraber tartışmanın ve üretmenin hazzına 

varmak amaçlanıyor. 

Yıllar önce Çalı’da çocukların sokaklarda avavi böceğini 

eline alıp uçması için şarkılar söylüyor olması; çitlembik 

ağaçlarının engin gövdeleriyle insanlara gölge edip, 

meyve vermesi ve çocukların bu ağaç üzerinde zaman 

geçirmesi bu bölge halkı için bu iki imgenin değer olarak 

anılması sağlamıştır. Fakat yabancılaşan ve betonlaşan 

dünyada yok olan meyve bahçeleriyle avavi böceği 

de çitlembik ağaçları da kaybolmuştur. Bu nedenle 

Festival simgesinde avavi böceği (cetonia aurata) ve 

tasarımlarda çitlembik ağacı (celtis caucasica) değişen 

ve buharlaşan dünyaya karşı bir sitem niteliğinde 

kullanılmıştır.

2015 yılında Çalı Köy Filmleri Şenliği olarak başlayan 

serüven, bugün bölge halkı, Çalı Çevre ve Kültür 

Derneği (ÇEKÜDER) gençleri ve Nilüfer Belediyesi iş 

birliğiyle 6’ncısı düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı 

Türkiye’nin ilk kamplı açık hava film festivali haline 

gelmiştir. Festivale sadece film sevdalıları değil birçok 

farklı alandan, yerel ve ulusal geniş bir katılımcı kitlesi 

ziyarette bulunmaktadır. Kır ve kentin film çerçevesinde 

buluştuğu festival, geçmiş ile bugün arasında köprü 

kurarken başta gençler olmak üzere toplumdaki tüm 

sosyal grupların katılımcılığını destekliyor.
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Proje Kategorisi
KÜLTÜR VE SANAT

Proje Sahibi
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI SOKAK 
SANATÇILARI FESTİVALİ

Sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda 

çalışabilmeleri için oluşturulan “Bursa’nın Her Sokağı 

Ayrı Bir Şarkı” projesinin genişletilmiş versiyonu 

niteliğindeki “Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali” 

Türkiye’nin en geniş kapsamlı sokak sanatçıları festivali 

olma özelliği taşımaktadır. 

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı 

cadde ve sokaklarında sanatını icra eden ancak 

yaşanan pandemi krizi nedeniyle de sokaklardan uzak 

kalan müzisyenler, “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” 

projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme 

imkânına kavuşturulmuştur. 

Sokak sanatçılarının sanatlarını icra etmeleri için 

çevreye rahatsızlık vermeyecek noktalar ve saatler 

tespit edilerek şehrin belirli bölgelerinde Sanat Köşeleri 

oluşturulmuştur. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisy-

enleri desteklenirken diğer yandan gürültü kirliliğinin 

önüne geçilmektedir.

Sanatını icra etmek isteyen kişilerin ilgili müdürlükler 

tarafından yeterliliğinin tespiti sonrasında gerekli izinler 

çıkarılarak sanatçılar bu noktalara yönlendirilmektedir. 

8282 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



Projenin başlangıcından itibaren proje kapsamında 

faaliyet gösteren sokak sanatçıları sayısı yüzde yüz 

artış göstererek 200 kişiye ulaşmıştır.

Yıl boyunca “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” 

projesinde performans sergileyen sanatçılar ve 

uluslararası birçok sokak sanatçısının katılım gösterdiği 

2021 yılında ilki düzenlenen festivale 100’e yakın sokak 

sanatçısı katılırken 2022 yılında düzenlenen etkinliğe 

200 sanatçı katılım göstermiştir. 

Festival sonrasında vatandaşlardan gelen sokak san-

atçılarını dinleme talepleri doğrultusunda, başarılı sokak 

sanatçıları için kimlik kartı oluşturulmuş ve 15 noktada 

sanatlarını icra edebilmelerine olanak sağlanmıştır. 

4 faaliyet noktası ile başlayan proje, 2021 yılında 

gerçekleştirilen festival ile 10 noktaya çıkmış, 2022 

yılında düzenlenen festivalle 15’e yükseltilmiştir.
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Sosyal Hizmetler

Kentsel hayatı daha yaşanabilir hale getirmek ve sosyal refahı artırmak 

amacıyla dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine 

yönelik yürütülen çalışmalar sosyal hizmetler kategorisini oluşturmaktadır. 

Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, göçmenler, engelliler, madde bağımlıları, 

afetzedeler gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik özelleştirilmiş hizmetler 

bu kategori altında değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

Proje Sahibi
GÜRSU BELEDİYESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEK İÇİN SEN DE 
GÖNÜL VER

Projenin amacı gençlerin enerjisini gönüllülük ile 

buluşturmaktır. Bu kapsamda milli ve insani değerlere 

sahip, çevresine ve tabiata saygılı, toplumsal hayata 

aktif katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin 

kullanan, uluslararası akranlarıyla her sahada yarışabi-

lecek gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Eurodesk Temas Noktası ve Avrupa Dayanışma 

Programı (ESC) Birimi aracılığıyla gençlere ulaşılmakta 

ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında 

kilit rol üstlenilmektedir. Proje sayesinde gençlerin 

Avrupa Birliği projelerinden yararlanmalarına imkân 

sağlanırken aynı zamanda yurtdışından misafir edilen 

gençlerin iyi uygulama örneklerini aktarmalarına olanak 

sağlanmaktadır.

Gürsu Belediyesi olarak Dışişleri Bakanlığı Ulusal 

Ajansına yapılan müracaatla hem Eurodesk Temas 

Noktası yetkisi hem de Avrupa Dayanışma Programları 

(ESC) kalite sertifikası alınmıştır. 

Erasmus Plus Gençlik Değişimi ve ESC Gönüllülük 

Programlarıyla gençler, Avrupa Birliğinin staj ve eğitim 

fırsatlarından yararlanmaktadır.

“Eurodesk Gönüllü Akademisi” programında gençlere; 

Proje Geliştirme ve Uygulama, Tasarım Odaklı 

Düşünme, Problem Çözme, Etkin İletişim, İnovasyon, 

Girişimcilik, Dijital Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık, 

Sosyal Girişimcilik gibi konularda eğitimler verilmekte 

ve gençler ilgi çeken birçok değerli etkinlikte bir araya 

getirilmektedir.
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Yürütülen çalışmalar sayesinde gençlerin entelektüel 

düzeyleri geliştirilmekte, akran öğrenmesi metotları 

kullanarak tecrübe ve bilginin yaygınlaşması sağlan-

maktadır.  Geleceğin meslekleriyle tanıştırılan gençler 

için teknoloji tabanlı şirketlere ve model fabrikalara 

teknik geziler düzenlenmektedir. Tüm bu çalışmalar 

belediyeye ek bir mali yük getirmemekte, Avrupa Birliği 

hibe fonları ve sponsorluklarla yürütülmektedir.

Gönüllülük sistemi; İhtiyaç Belirleme, Yetkinlik ve İlgi 

alanlarına göre Gönüllü Havuzu Oluşturma, Gönüllü 

Kariyer Haritası, Etkin Ekip çalışması, Yaygın Eğitim Pro-

gramları, Saha Uygulamaları, Geri Bildirim Mekanizması 

ve Takdir Edilme aşamalarından oluşan bir süreçle 

yönetilmektedir.

Gönüllülük kapsamında sosyal veya toplumsal bir sorun 

veya ihtiyaç ele alınarak saha çalışmaları yapılmaktadır. 

Gönüllüler bugüne kadar çevreden enerjiye, israfın 

önlenmesinden sokak hayvanlarının korunmasına, 

pandemide yaşlıların ihtiyaçlarının görülmesine kadar 

birçok toplumsal sorun ve ihtiyaca çözüm aramış, kent 

gönüllüsü olarak kamu hizmeti gerçekleştirmişlerdir. 

2021 yılı başında açılan merkez sayesinde, pandemiye 

rağmen 1,5 yıl içinde 5 bin gence ulaşılmıştır. Lise ve 

üniversitelerde yapılan etkinliklerde gençler, Avrupa 

Birliğinin sağladığı eğitim, staj ve gönüllülük fırsatlarıyla 

tanıştırılmıştır. 80 genç vatandaş yurtdışı programlarına 

gönderilmiştir. Gönüllülük Akademisinin eğitim ve 

etkinliklerinden yararlanan genç sayısı 500’ü geçmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen 150 genç ile ilçede 

gönüllülük çalışmaları yürütülmüştür.

8787 SOSYAL HİZMETLER



Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

Proje Sahibi
İZMİT BELEDİYESİ

ALZHEİMER YAŞAM EVİ 
PROJESİ

Yaşlı nüfusunun artışıyla orantılı olarak artan Alzhei-

mer hastalığı üzerinde durulması gereken önemli bir 

sorundur. Yapılan araştırmalar Alzheimer hasta sayısının 

650.000 kişiyi aştığı ve hastalığın gün geçtikçe hızla 

yaygınlaştığını göstermektedir. Özellikle evlerinde 

yaşayan hastaların ve ailelerin desteklenmesi hayati bir 

ihtiyaçtır. 

Alzheimer Yaşam Evi Projesi, İzmit ilçe sınırlarında 

ikamet eden Alzheimer hastalığına sahip vatandaşların 

hayatla kurduğu ilişkinin güçlenmesi, yaşam kalitesinin 

artması ve hastalığın evre atlamasındaki riskleri 

azaltmak, hasta yakınlarını destekleyerek, sosyal 

yaşama tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla 

kurulan bir yaşam evidir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 

Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının kaliteli 

zaman geçirmelerini sağlayacak bir yaşam evi projesi 

hayata geçirilmiştir.

Alzheimer Yaşam Evi, başvuru yapan ve Alzheimer 

hastalığı olduğuna dair hastane tanısı olan vatan-

daşların merkeze kabulü sağlanarak yaşam evinde 

yapılan rehabilitasyon ve sosyalizasyon çalışmalarından 

faydalanması sağlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi 

(KOÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı ile yürütülen işbirliği 

kapsamında, merkeze başvuru yapan hastaların 

uygunluk durumu ve merkeze kabulü KOÜ Nöroloji Ana 

Bilim Dalı’nın inceleme ve değerlendirme aşamasından 

sonra gerçekleşmektedir. 
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Yapılan farklı aktiviteler Alzheimer hastalarının so-

syalleşmesine, yaşam kalitelerinin artmasına katkı sun-

maktadır. Alzheimer Yaşam Evi’nde Alzheimer-Demans 

hastası bireylere düzenli periyotlarla psiko-motor beceri 

çalışmaları, bahçe uğraşları, kültürel/fiziksel/zihinsel 

aktiviteler, kuşaklararası etkinlikler ve sosyalizasyonu 

korumaya yönelik birçok konuda destek sağlanmak-

tadır. Alzheimer hastaları gün içinde Alzheimer Yaşam 

Evi’nde keyifli ve kaliteli aktiviteler gerçekleştirirken, 

hasta yakınları da kendilerine zaman ayırma fırsatı 

yakalamaktadır.  

 

Merkezde yapılan genel aktiviteler;

• Zihinsel Aktiviteler

• Psiko-motor Aktiviteler

• Fiziksel Egzersizler

• Sosyokültürel Geziler

• Bahçe Uğraşları

• Paylaşım Saati Aktiviteleri

• Kuşaklararası İletişim Aktiviteleri

• Kültür Sanat Aktiviteleri 

Alzheimer Yaşam Evi’nde düzenli şekilde hasta 

ve hasta yakınlarına yönelik bireysel görüşmeler 

ve grup toplantıları Belediye psikoloğu tarafından 

gerçekleştirilirken, ‘’Alzheimer Hastalığı ile Kaliteli Yaş 

Alma” konusunda sağlanan psiko-sosyal destek hasta 

yakınlarından büyük ilgi görmüştür. Kuşaklararası Bu-

luşma Etkinlikleri kapsamında birden fazla ortaokul, lise 

ve üniversite öğrencileriyle hoş sohbetler ve etkinlikler 

gerçekleştirilmiş olup tüm yaş gruplarıyla hoş paylaşım-

larda bulunulmuştur. Alzheimer Yaşam Evi’nde ve ilçenin 

farklı noktalarında Alzheimer ve Demans hastalığına 

dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, toplumsal 

bilinçlendirme amacıyla seminer ve eğitim programları 

düzenlenmiştir.

Yapılan tüm aktivitelerin birleştiği nokta Alzheimer 

hastalığının sebep olduğu zorlukların yumuşatılmasıdır.
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Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

Proje Sahibi
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

HEMDEM KADIN 
KOOPERATİFİNİN 
KURULMASI

Proje, Sultanbeyli’de yaşayan dezavantajlı kadınların 

yardım bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla 

kurgulanmıştır. Proje kapsamında kooperatifçilik tabanlı 

bir güçlendirme modeli geliştirilmektedir. Tam zamanlı 

çalışamayan, ekonomik güçlenmeye ihtiyaç duyan, 

aile içi hassasiyeti olan, sosyal olarak güçlenme ihtiyacı 

olan, küçük yaşta çocuk veya bakıma muhtaç bireylerle 

ilgilenme sorumluluğu olan kadınlar için geliştirilmiş bu 

proje belediyenin inovatif sosyal belediyecilik anlayışıyla 

başlattığı bir çalışmadır.

Projenin hazırlık aşamasında Sultanbeyli ve çevre 

ilçelerde faaliyet gösteren 1100 işletmenin dâhil olduğu 

bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada 

elde edilen veriler değerlendirilerek iş piyasası analizi 

yapılmıştır. Sosyal Destek Birimine bağlı kariyer 

merkezine başvuran yerel ve mülteci kadınlar arasından 

kariyer danışmanlarının belirlediği kriterlere uygun 

olanlarla ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu görüşmeler sonucunda danışan analizi yapılarak, 

kadınların çalışabileceği potansiyel istihdam alanları 

çıkarılmıştır. Belirlenen istihdam alanları verilerinden 

çıkan iş piyasası analizine göre katılımcıların yetenek 

ve becerileri de dikkate alınarak gıda alanında temel 

deneme atölyeleri düzenlenmiştir. İş piyasası analiz 

sonuçlarına göre aşçılık mesleğinin, ihtiyaç duyulan 

meslekler ve eğitim alanları içinde ilk 10’da yer alması 

bu atölyenin önceliklendirilmesinde etkili olmuştur. 

Bu atölyeler ile temel satış alanları oluşturulmuş ve 

ürünler standardize edilmiştir. Atölyelerle eşzamanlı 
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olarak kadınların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi 

ve iş dünyasına hazırlanmalarına yönelik eğitimler 

(Temel Kooperatifçilik Bilgisi, Kooperatiflerde Yönetişim 

ve İletişim, Kooperatiflerde Mali İdare, Kooperatif 

Yönetiminde Hukuki Boyut, Kooperatifler de İş 

Geliştirme, Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği, Dijital Okuryazarlık, Bütçe Yönetimi, Sivil 

toplum ve katılım, Liderlik becerileri) düzenlenmiştir.

Bu uygulamaların ardından kooperatifin resmi olarak 

kuruluşu gerçekleşmiştir. Kooperatife üye olan 

kadınların gıda piyasasına ürettikleri yiyeceklerle dâhil 

olması ve düzenli bir gelir elde etmesi sağlanmıştır. Aynı 

zamanda bu süreçte kadınlar, sadece ekonomik olarak 

değil sosyal ve psikolojik açıdan daha güçlü bireyler 

haline gelmiştir. Projede hem mülteci hem de yerel 

halktan kadınların aynı çatı altında birlikte çalışması 

sosyal uyumun artmasına katkı sağlamıştır.
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Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

MAHALLE 
MUTFAKLARI

Proje Sahibi
ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Mahalle Mutfakları; yerel yönetimlerde sağlıklı ve 

güvenilir gıdaya erişim hedefiyle uygulamalı mutfak 

atölyeleri kapsamında kadın istihdamı ve mesleki 

gelişimini destekleyen ayrıca kooperatifleşmeyi teşvik 

eden ilk uygulama merkezidir. İlk Mahalle Mutfağı, 

Şişli Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi’nde 2020 

yılında kurulmuştur. İkinci ve üçüncü Mahalle Mutfakları 

için Gülbahar ve Halil Rıfat Paşa Mahalleleri’nde 

projelendirme çalışmaları başlamıştır. Mahalle Mutfak-

ları; Şişli İlçesinde yaşayan özellikle kadınların, sağlıklı 

ve güvenilir gıdaya erişim sağlamasına, her mahallenin 

kendi mutfağını kurmasına, güvenli gıdayı işlemesine, 

kendi yerel kadrolarını oluşturmasına yönelik çalışmaları 

kapsamaktadır. 

Projenin uygulandığı mahallelerde üretim mutfakları 

kurulmuş, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim, sağlıklı 

beslenmeye yönelik eğitimler düzenlenmiş ve atölye 

çalışmaları yapılmıştır.  

İşlenmemiş ve yarı işlenmiş gıdalardan ekşi mayalı 

ekmek, yoğurt, turşu, tarhana, salça vb. ürünlerin 

üretilmesi konusunda eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

Mahallenin üretim zincirinin bir parçası olabilmesi 

adına Uygulamalı Mutfak Atölyelerinde bireylerin 

eğitim almaları sağlanarak hem yeni bir istihdam alanı 

yaratılması hem de kooperatif iş birlikleri ile sağlıklı ve 

güvenilir gıdanın vatandaşlara ulaştırılması hedeflen-

mektedir. Proje sayesinde geleneksel Türk mutfağının 
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tanıtılmasının yanı sıra kentlilik, komşuluk ve dayanışma 

bilincinin harekete geçirildiği yerelle bütünleşen bir bele-

diyecilik anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmede 

mahalle bazında bilinç yaratılmıştır. Kadın istihdamına 

destek sağlanmıştır. Türkiyeli ve Suriyeli çalışanların 

birlikte istihdama katılması sayesinde bir arada yaşama 

kültürüne katkı sunulmuştur. Kooperatifçiliğin kentte 

yaygınlaşmasına öncülük edilmiştir. Verilen eğitimlerle 

bilinçli ve sorumlu tüketim anlayışı oluşturulmuştur. 

Sivil toplum-kamu iş birliği adına önemli bir deneyim 

ortaya çıkmıştır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar-

dan (GDO) üretilen endüstriyel gıdaların sofralardan 

uzaklaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, yerel 

ve atalık tohumlardan tamamen doğal ve geleneksel 

metotlarla üretilen gıdaya erişim imkânı sağlanmıştır.

Mahalle Mutfakları mahallelinin kooperatifler 

aracılığıyla kurulan yapılar olduğu için sürdürülebil-

irlik sağlanması aşağıdan yukarıya örgütlenme ile 

sağlanmaktadır. Proje yalnızca gıda üreten üreticilerin 

kalkınmasına değil, tüketicinin de bilinçlenmesine ve 

sağlıklı yaşamasına destek olmaktadır. Zamanla bu 

yapılaşmaya dair bilinç arttıkça, talep de aynı oranda 

artacaktır.
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Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

Proje Sahibi
TUZLA BELEDİYESİ

EVDEN EVE İYİLİK

Projenin özeti; geçmişten gelen köklü bir yardımlaşma 

medeniyeti olan sadaka taşının günümüz dijital 

uyarlamasıdır. Proje, yardımda ve bağışta bulunmak 

isteyenlerin www.evdeneveiyilik.com adresinden 

online bağışta bulunabildiği, ihtiyaç sahiplerinin de iyilik 

başvurusunda bulunarak yardım talep edebildiği dijital 

bir sistemdir. Aynı zamanda gönüllüler de bu bağlantı 

noktalarından iyilikleri evden eve taşımaktadır.

Proje Tuzla sakinleriyle yola çıkmış olsa da bağışçı 

ve gönüllü sayısının her geçen gün artması projenin 

yürütüldüğü haritanın genişlemesini sağlamıştır. 

Paylaşımı ve dayanışmayı arttıran bu projeyle, bölgeler 

arasındaki toplumsal bağların güçlenmesi, kardeşlik 

ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesi, gelir eşitsizliği ile 

mücadele edilmesi amaçlanmıştır. 
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Evden Eve İyilik Projesi geleneksel sadaka taşı ge-

leneğini dijital bir ortama taşıyıp; bu geleneği devam 

ettirmesiyle özgünlüğünü ortaya koyan bir projedir. Alan 

el ile veren el arasında görünmez bir köprü kurmaktadır. 

Mutluluğa gençleri ortak etmekte ve bu süreçte 

profesyonel bir yardım ağı oluşturmaktadır. Dijital 

olması iletişim sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca ihtiyaç 

fazlası eşyaların değerlendirilmesini de sağlamaktadır. 

Bünyesinde “Gönül Elleri” adlı bir başka projeye daha 

katkı sağlayarak sürdürülebilir ilişkiyi desteklemektedir.

Sürdürülebilirliği ve kolay uygulanabilirliği sayesinde 

her belediye kendi sakinleriyle Evden Eve İyilik projesi 

benzeri yardım ağı ve bölgesel dayanışma zemini 

oluşturabilir. Bu proje ile yandan komşuluk değerleri 

canlanırken bir yandan da iyiliğe ortak olunmaktadır.
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Proje Kategorisi
SOSYAL HİZMETLER

Proje Sahibi
ÜMRANİYE BELEDİYESİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
BİREYLERE GELİŞİMSEL 
DESTEK PROJESİ

Projeyle, özel gereksinimli bireylerin ergoterapi, oyun 

ve müzik terapilerinin iyileştirici güçlerinden destek 

alınarak sosyal, fiziksel, bilişsel gelişimlerine destek ol-

mak; kendi kendilerine yetebilecek duruma gelmelerine 

yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerine olanak 

sağlamak, uygun eğitim programları geliştirmek ve 

ailelerin sosyal hayatını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Ümraniye Özel Eğitim Okulları, Ümraniye Rehberlik 

Araştırma Merkezi, Ümraniye Belediyesi Engelli Merkezi 

iş birliğinde özel gereksinimli 4-12 yaş aralığındaki otizm 

spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel 

yetersizlik, bedensel yetersizlik, dil ve konuşma geriliği, 

down sendromu, williams sendromu, apert sendromu 

olmak üzere farklı tanıya sahip özel gereksinimli 100 

çocuk ve aileleri psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve er-

goterapistler eşliğinde ziyaret edilmiştir. Ergoterapistler, 

bireye katkı sağlayacak terapi yöntemini; psikologlar, 

ailelerin psikolojik desteğe ihtiyacını değerlendirirken; 

sosyal hizmet uzmanları ise kurumlar ve engelli yasal 

hakları hakkında bilgilendirmeler yapmıştır. Ziyaret 

süreci sonucunda, 68 çocuğa terapi programlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda çocukların ve ailelerin 

ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak 4 farklı ünite 

kurulmuştur. Her biri terapiye özgü materyallerin 

bulunduğu, fiziki şartları çocukların kullanımına uygun 

ve erişilebilir özellikte olan ve çocukların ruhsal, fiziksel, 

bilişsel ve sosyal gelişimlerine fayda sağlayacak 

ünitelerdir. 
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Duyu Bütünleme Ünitesi: Çocukların duyu bütünleme 

aracılığıyla; denge problemleri, motor planlama 

becerileri, oral arayış problemleri, duyusal hassasiyet, 

duyusal arayış gibi sorunların çözülerek günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımsızlıklarının sağlanması adına 

çalışılmaktadır. 

Günlük Yaşam Aktiviteleri Ünitesi: Günlük yaşam akti-

viteleri ile bireylere; beslenme, giyinme becerileri, hijyen 

ve kendine bakım becerileri, uyku gibi alanlarda gerekli 

kazanımlar öğretilerek bireyler desteklenmektedir. 

Teknoloji Temelli Ergoterapi Uygulamaları ile bireylerin 

motor performansını arttırmak amacıyla, teknoloji 

temelli rehabilitasyon uygulamaları ile aktiviteler 

gerçekleştirmektedir. 

Oyun Terapi Ünitesi: Çocukların duygusal doyum 

sağlayabilmesi, duygularını ve iç dünyalarını oyuncaklar 

aracılığıyla ifade edilmesi adına yürütülen çalışmalardır. 

Uyum ve davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu vb. problem 

alanları ile çalışılarak ruhsal problemlerin ve davranışsal 

sorunların iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Müzik Terapi Ünitesi: Özel gereksinimli bireylerin duyusal 

gelişimlerinin, sosyal yeterliliklerinin, işlevsel akademik 

becerilerinin, kaba ve ince motor gelişimlerinin sağlan-

ması ve el göz koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Duyu bütünleme, günlük yaşam aktivi-

tesi ve teknoloji temelli ergoterapi ünitelerinden her bir 

çocuk 45’er dakika ve 16 seans olmak üzere 36 çocuk 

faydalanmıştır. Oyun ve müzik terapi ünitelerinden her 

biri 8 seans ve 45’er dakika olmak üzere 32 çocuk fay-

dalanmıştır. Ailelerin psikolojik destek süreçlerine katkı 

sağlanmış ve ev içi çalışmalarla ailelerin bu süreçte aktif 

rol almaları istenmiştir. 

Fayda sağlayan çalışmalar bireylerin süreçten memnun 

olmasını sağlamıştır. 
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Ulaşım ve
Hareketlilik

Sürdürülebilir, erişilebilir, güvenli, konforlu, entegre ve verimli bir ulaşım 

sistemi oluşturulması ve kent içindeki hareketliliği etkileyen çalışmalar 

ulaşım ve hareketlilik kategorisini oluşturmaktadır. İklim değişikliğinden, hava 

kalitesine, bireysel fiziksel aktiviteden, toplumsal kapsayıcılığa, bireylerin 

sağlığı ve yaşam kalitesinden, gezegenin sağlığı ve geleceğine dair ulaşım 

ve hareketliliğin oluşturduğu etkiler bu alandaki çalışmaların değerini 

belirlemektedir. Çocuk, yaşlı, engelli, bebek arabalı yaya gibi hareket kısıtlılığı 

olan tüm sokak kullanıcılarının kentsel mekânlara erişimini kolaylaştıran 

deniz yolu, toplu taşıma, yürüme, bisiklet ve mikro hareketlilik gibi aktif 

ulaşım türleri, raylı sistemler, kara yolu, hava yolu sürdürülebilir ulaşım ve 

hareketlilik alanında yürütülen çalışmalar bu kategoride değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

Proje Sahibi
ESENLER BELEDİYESİ

ADIMAPP:  
ÖDÜLLÜ ADIMSAYAR 
UYGULAMASI

Sağlıklı yaşama ve hareketliliğe teşvik eden AdımApp 

uygulaması 26 Kasım 2021 tarihinde hayata geçirilmiştir. 

Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun büyük bir bölümünün 

kentlere göç etmesiyle birlikte artan “hareketsizlik” 

sorunu bireylerin hayatını olumsuz şekilde etkilemeye 

başlamıştır. Adımapp uygulaması, bireyleri yürümeye 

ve spor yapmaya teşvik etmekte olup artan obezite 

riskiyle de mücadele etmektedir. Böylelikle kişisel araç 

kullanımını azaltmak ve çevre kirliliği ile mücadeleye 

destek vermek amaçlanmaktadır.
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Yeni adımsayar uygulaması AdımApp’de; yürüyüş 

yapılabilecek yeşil alanların ve spor alanlarının bilgisi, 

etkinlik takvimi, adım attıkça kazanabilecek hediyeler 

ve bağış yapabilecek yardım kuruluşlarının sayaçları 

bulunmaktadır. Yalnızca Esenler’de değil tüm İstan-

bul’da kullanılabilen adımsayar uygulaması AdımApp’i 

telefona indirdikten sonra üye bilgisi ile giriş yapan 

kullanıcı, belirtilen lokasyon içinde attığı her adımda 

puan kazanmaktadır. Atılan her bir adım 1 puan olarak 

sisteme yansımakta ve ay boyunca kazanılan puanların, 

ayın son gününe kadar kullanılması gerekmektedir. 

En fazla adımı atarak hafta birincisi olan kişiler sosyal 

medya hesaplarından duyurularak tebrik edilmekte. 

Kullanıcı elde ettiği puanlara karşılık gelen hediyeyi 

uygulamada yer alan “Hediyeler” sekmesinden seçerek 

ödülünü talep edebilmektedir. Bireyler uygulama 

üzerinden verilen kod ile Esenler Belediyesi Gençlik 

Merkezi’nden hediyesini almaktadır. 

Kendi alanında ilklere imza atam Adımapp Adım 

Sayar uygulaması ile enerji yürüyüşe, adımlar ise ödüle 

dönüşüyor.

Bireyleri sağlıklı bir yaşam için onları harekete teşvik 

edecek, motive edecek ve hareketlendirecek bu 

uygulama sayesinde kazanılan puanlar ile hediye sahibi 

olunabilirken, puanlar karşılığında belirlenen tutarlarda 

çeşitli yardım kuruluşlarına bağış da yapılabilmektedir.

Adımapp uygulaması Esenler Belediyesi, diğer kamu 

kurumları ve farklı sponsorluk, hibe ve bağışlar ile 

oluşturulmuş işbirliklerine açık bir çalışmadır.

Proje ilk etabında Esenler Belediyesi sınırları içerisinde 

başlamış, ancak yapılan yenilikler ve uygulamanın 

geliştirilmesiyle şu an tüm İstanbul’da kullanılabilir bir 

uygulama haline getirilmiştir. Diğer belediye ve şehirle-

rde uygulanabilirliği olan Adımapp projesinin bilinilirliği 

ve kullanımı arttıkça daha geniş alanlarda kullanıma 

açılması hedeflenmektedir.

101101 ULAŞIM VE HAREKETLİLİK



Proje Kategorisi
ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesi, Avrupa Birliği 

tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır 

Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi hibe almaya 

hak kazanmış bir projedir. Projenin temel amacı; ortak-

ların ülkelerinde turistik/kültürel sektörleri geliştirerek 

sürdürülebilir büyüme ve ortak çevresel koruma 

yoluyla Karadeniz Havzası bölgelerindeki insanların 

refahını iyileştirmektir. Proje, özellikle büyüyen bisiklet 

turizmi sektöründe yeni girişimci sayısını artırmayı, bu 

sektörden ekonomik katma değer üreten girişimcileri 

geliştirmeyi ve turizm işletmeleri tarafından bisiklet 

turizmi faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini, var olan potan-

siyeli akıllı uygulamalar geliştirerek ve bu uygulamalarla 

birleştirerek alandaki insan ve kurum kapasitelerini 

arttırmayı amaçlamaktadır. 

Projenin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi lider ortak 

olmak üzere, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

ve Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan’dan 

ortakları bulunmaktadır. Projenin üç temel hedefi vardır. 

Bu hedefler; ortak dijital bir platformla iş ve girişimciliğin 

teşvik edilmesi, bisiklet turizmi için bisiklet rotalarının 

oluşturulması, bisiklet dostu hizmetler konseptiyle çeşitli 

etkinliklerin ve eğitimlerin düzenlenmesidir. Projenin 

hedef grupları ise sektörel ajanslar, sivil toplum kuru-

luşları dâhil ilgili gruplar, yükseköğretim ve araştırma 

kurumları, KOBİ’ler, yerel kamu otoriteleri, uluslararası 

hukuk kuralları altındaki uluslararası kuruluşlar ve 

vatandaşlardır. 

Proje Sahibi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KARADENİZ’DE PEDAL 
ÇEVİRELİM - BİSİKLETLİ 
TURİZM PROJESİ
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Projenin faaliyetleri arasında bisiklet rotaları belirleme 

ve bu rotaların tanıtımını sağlamak için aplikasyon 

hazırlanması, girişimcilik ve iş geliştirme eğitimlerinin 

verilmesi, turizm fuarlarına katılım, ortak bir stratejik 

belge hazırlanması, Sakarya’da uluslararası bir bisiklet 

festivalinin düzenlenmesi bulunmaktadır. 

Dünyada son yıllarda turizm sektörü yeni ve çeşitlenen 

turistik/kültürel faaliyetlere dönüşmüştür. Turizm 

sektörünün turizm faaliyetlerini turistlere olduğu 

kadar çevreye de uyumlu hale getirmesi, çevredeki 

turistik ve kültürel değerleri görmesi beklenmektedir. 

Bu anlamda özellikle gelişmekte olan ve önümüzdeki 

yıllarda büyüme potansiyeline sahip bisiklet turizmi öne 

çıkmaktadır. 

Sakarya, Türkiye’de Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) 

verilen “Bisiklet Dostu Şehir” unvanını alan ilk şehirdir. 

Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi ile Sakarya 

şehrinde var olan bisiklet turizmine yatırım daha da 

güçlendirilmiştir. Geliştirilen akıllı uygulamaların ücretsiz 

erişime açık olması ve dil seçeneğinin bulunmasıyla 

Sakarya’nın uluslararası alanda bisiklet turizminde 

tanınırlığı artmaktadır. 

Akıllı uygulamalar alanında projenin iki yeniliği bulun-

maktadır. İlki, ortak bir dijital platform geliştirilmesidir. 

Geliştirilen ortak dijital platformda özellikle bisiklet 

yolları, yöresel ve el işi ürünler tanıtılmaktadır. Ortak 

olarak geliştirilen bu dijital platformla birçok alanda 

bilgi ve deneyim paylaşımı mümkün olmaktadır. İkincisi 

ise bisikletçiler ve ilgili gruplar için dijital aplikasyon 

geliştirilmesidir. Geliştirilen bisiklet navigatör uygulaması 

herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

Let’s Cycle at the Black Sea projesi amacı ve hedefleri 

uzun vadeli ve geleceğe yönelik sürdürülebilirliği sağlay-

acak şekilde tasarlanmıştır. Ortak ülkelerle birlikte 

haritalanan ve etiketlenen bisiklet rotaları proje sona 

erdikten sonra EuroVelo Projesi’nde Avrupa Bisiklet 

Ağı’na aktarılabilecektir.
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Yerel Kalkınma

Coğrafi olarak tanımlanmış bir alanda yaşam kalitesini artırmak için 

yereldeki ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, fiziksel ve kurumsal 

imkânları ve kapasiteyi güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar, 

bölgesel kalkınmanın bileşenlerinden biri olan yerel kalkınma kategorisini 

oluşturmaktadır. Yereldeki kaynakları ve imkânları, yerel toplulukların 

yetkinlikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak değerlendirmek ve ihtiyaca 

yönelik iş imkânları yaratmak, hizmetler ve ürünler geliştirmek, bilgi üretimini, 

beceri ve nitelik artışını desteklemek üzere yürütülen projeler bu kategoride 

değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
GEYVE BELEDİYESİ

GEYVE KADINLARLA 
GÜÇLENİYOR

Geyve Belediyesinin tescilli markası “Geyva Yöresel” 

2018 yılında kurulmuştur. Geyva Yöresel Ürünler Üretim 

Merkezi, Adapazarı Taraklı yolu üzerinde İpekyolu 

güzergâhına konumlanan bir yöresel ürünler satış ve 

restoran tesisidir. Ekonomik bir değer yaratmak ve böl-

genin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturul-

muş bir projedir. İlçenin tanıtımına katkı sağlamasının 

yanı sıra tarımsal üretim sürdürülebilirliği destekleyen iş 

modelleri sayesinde kırsal kalkınma hedeflerine hizmet 

etmektedir.

Önceleri vahşi depolama alanı olarak kullanılan tesis 

alanı Geyve Belediyesi tarafından yenilenerek bu 

projeyle bölge ekonomisine kazandırılmıştır. Geyva 

Yöresel bünyesinde çalışan 70 kadın personel İşkur’a 

kayıtlı bölge halkından oluşmaktadır. Bölgede faaliyet 

gösteren Ayva Çiçeği Kadın Kooperatifi ile birbirini 

besleyen bir değer zinciri modeli kurması projeyi özgün 

kılmaktadır. 

Geyve, ekonomisi büyük ölçüde tarımsal faaliyetlere 

dayalı bir ilçedir. Geyva Yöresel çatısı altında bölge 

halkının yetiştirdiği ürünler raf ömrü uzun paketlenmiş 

ve restoran ürünleri olarak da satışa sunulmaktadır. 

Böylelikle bölge halkının üretimden elde ettiği kazanç 

süreklilik kazanmaktadır. Aksi takdirde yalnızca mevsim-

sel ürünler üzerinden satış sağlanacaktır. 
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Geyva Yöresel aracılığıyla ürünlerini satabilen 

bölge halkı bir belediye iştirak şirketi ile işbirliği 

yürüttüğünden tahsilat kaygısı yaşamadan satışını 

gerçekleştirmektedir. 

Kurulduğundan bu yana tamamı bölge halkından olan 

çalışanlara düzenli maaş ödemesi yapılmasıyla bölge 

halkının ekonomik refahına katkı sağlamış ve bölge 

ekonomisine katkı sunmuştur. Bugüne kadar yaklaşık 

147 ton yaş sebze-meyve alımı bölge çiftçilerinden 

tedarik edilmiş ve bu alımlar bölge ekonomisine kazan-

dırılmıştır. Satış hasılatı ile elde edilen gelirler bölgeye 

sunulan hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmıştır. 

Bölge içinde oluşturulan projenin bölge halkına ek gelir 

ve hizmet olarak yansımaktadır. Aynı zamanda projeyle 

sağlanan kadın istihdamı sayesinde gelecek kaygısı 

olmayan ve ekonomik özgürlüğe sahip kadın nüfusunun 

artışına katkı sağlanmaktadır. Bu yönü ile Geyva Yöresel 

“döngüsel ekonomi”nin en somut örneklerinden birini 

sunmaktadır. 

Geyva Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, bir atık alanın 

ıslahı ile bölgeye kazandırılmış bir yerleşke olarak gerek 

mimari açıdan gerekse tesisin gelenek ve yeniliği bir 

arada bulunduran yapısı bakımından bir kırsal bölgenin 

potansiyelini gerçekleştirmesinin en iyi örneklerinden 

birini sunmaktadır. 

Bunun yanı sıra Geyve Yöresel Ürünler Üretim 

Merkezi’nden elde edilen gelirle düzenli olarak her yıl 

yaklaşık 250 çocuğa burs desteği sağlanmaktadır.

Geyva Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, geleneksel 

belediyecilik anlayışının uzağında girişimci belediyecilik 

anlayışının bir ürünüdür.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
AVCILAR BELEDİYESİ

GÜÇLÜ KADINLAR, 
SAĞLIKLI NESİLLER

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen en önemli 

ölçütler arasında bebek, çocuk ve annelere ait istatistiki 

verilerin olduğu küresel düzeyde uluslararası kurumlar 

tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Bu doğrultuda, 

sağlıklı nesillerin temeli olan çocukların hayata iyi bir 

başlangıç yapabilmesinin yanında, onların kendi genetik 

potansiyellerinde; bedensel, ruhsal, bilişsel açıdan 

desteklenmesi ve sağlıklı bir toplum inşasına yönelik 

en önemli faktör olarak annelerin bilinçlendirilmesi ve 

güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Proje, bu anlayış doğrultusunda sosyo-ekonomik açıdan 

önemli 3 büyük temel hususa odaklanmaktadır:  

1. İlk 6 ay bebeklerin sadece anne sütü kullanım 

oranını Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine çıkarmak 

2. Doğum sonrası anneye motivasyon sağlamak ve 

bebeğin en savunmasız olduğu bu dönemde salgın 

hastalıklardan korumak 

3. Doğum sonrası anneye destek ve bebeğin bağı-

şıklık sistemini güçlendirmek için anne sütünün 

kalitesini artıran gıdalardan oluşan günde 3 defa 

sıcak yemek desteği sağlamak 

Sağlıklı bir neslin ana aktörleri olan anne ve çocukların 

yeterli ve dengeli beslenmesine, ruhsal ve bedensel 

sağlığın korunması konusunda bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Gebelik, lohusalık ve erken çocukluk gibi hassas dö-

nemlerdeki kişilere karşı aile bireylerinin eksik bilgilerle 

yaklaşım ve davranış sergilemesi sonucunda sorunlar 

gelişebilir. Ayrıca doğru bilinen hatalı geleneksel 

uygulamalar da problemler oluşturabilmektedir. Proje 

kapsamında bu konularda bilinçlendirme çalışmaları ve 

destekleyici uygulamalar yapılması hedeflenmiştir.
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Belirtilen durumlar göz önüne alınarak aşağıdaki 

maddelerin gerekliliği belirlenmiştir: 

• Maliyete göre etkinliği yüksek olan bilinçlendirme 

programlarının sürdürülmesi 

• Psiko-sosyal destek verilmesi 

• Sağlık desteği bakımından ev ziyaretleri yapılması 

• Temel koruyucu sağlık hizmeti desteğinin 

sağlanması

Proje kapsamında belirlenen hedefler aşağıdaki 

şekildedir:

1. Hedef kitleyi bilinçlendirerek geliştirmek 

2. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) kriterlerine göre hedef 

bölgede anne sütü kullanımı oranını DSÖ’nun 

belirlemiş olduğu hedef düzeylere getirmek 

3. Anne ve bebeklere yönelik ülkemizdeki sağlık ba-

kanlığımızın sunduğu sağlık hizmetlerini tanıtarak 

ve yönlendirerek yararlanma oranlarını artırmak 

4. Önlenebilir sorunlara yaşamın en kritik evrelerinde; 

bilinçlendirme, yakın izlem, sağlık hizmeti ve ge-

rektiğinde uygun yaklaşımlar uygulanarak, kronik 

sorunları mümkün olduğunca azaltmak 

5. Annenin ruh sağlığının korunması, lohusa depresyo-

nun önlenmesi sağlamak

6. Bebek ölümlerini azaltabilmek ve yaşam kalitesini 

yükseltebilmek için çalışmalar yapmak 

7. Yürütülen çalışmalar neticesinde ülkemizin ulusla-

rarası gelişmişlik düzeyine katkı sağlamak 
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EKİP 
KÜÇÜKÇEKMECE KADIN 
GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME 
KOOPERATİFİ

Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Etkin Kadın İş Platformu (EKİP), Avrupa Birliği fi-

nansmanı ile Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım 

Programı çerçevesinde Dünya Bankası yönetiminde 

İstanbul’da uygulanmak üzere fonlanan ve Küçükçek-

mece Belediyesi desteği ile yürütülen sağlıklı gıda 

üretim projesidir. Projenin genel hedefi, sürdürülebilir 

üretim mekanizmaları aracılığıyla yenilikçi, sağlıklı ve 

hesaplı gıda ürünleri ve yemekler üretmektir. Bu hedefe 

ulaşırken kadınların ekonomik refahını sağlamak için 

uygulanan kooperatifçilik ilkelerinden yararlanılmak-

tadır. 18 yaşından büyük olan tüm Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı kadınlar ile geçici koruma rejimi altındaki 

Suriyeli kadınlara yönelik bir projedir. 

2020 yılında kadınlarla birlikte sağlıklı, yenilikçi gıdaların 

üretimi üzerine çalışacak bir kooperatif kurulumu 

gerçekleştirilmiştir. Küçükçekmece Belediyesi ile EKİP 

Kadın Kooperatifi arasında imzalanan iş birliği protokolü 

çerçevesinde mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesine ait 

Lagün Cafe&Restorant üretim yeri olarak tahsis edilmiş 

ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu’dan sağlanan 

mali destekle iç mekân düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

Merkezdeki tüm faaliyetler EKİP Kadın Kooperatifinin 

öz kaynakları, Küçükçekmece Belediyesinin desteği ve 

üretim yeri tahsisi ile hizmet vermeye devam etme-

ktedir. 805.930 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en yoğun 
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nüfuslu ikinci ilçesi olan Küçükçekmece’de yenilikçiliği 

ve girişimciliği destekleyerek yerel kalkınmaya ve 

istihdama katkıda bulunmak amacıyla EKİP Kadın 

Kooperatifi kurulmuştur. 

Bu kapsamda kadınlara; girişimcilik, finans okuryazarlık, 

digital okuryazarlık, hijyen eğitimi, türkçe dil kursları, 

sosyal uyum, yemek pişirme teknikleri ve eğitimleri, 

kadınların güçlendirilmesi, sağlıklı yaşam ve pazarlama 

konularında eğitimler verilerek ekonomik hayata 

atılmalarına öncülük etmiş, üretime yönelik eğitimler 

verilmeye devam etmektedir. Proje uygulama süre-

cinden itibaren Kooperatiften 414 kadın eğitim almış 

olup, yaklaşık 50 kadın tarafından üyelik başvurusu 

yapılmıştır. Hali hazırda eğitimleri tamamlayarak farklı 

kültürlerden farklı geçmişlerden ve farklı deneyimlerden 

gelen üyeliği onaylanmış kadın sayısı ise 31’e ulaşmıştır. 

Kooperatifte, kooperatif üyesi 1 Mutfak Şefi, 1 Satış ve 

Pazarlama Uzmanı, 4 Mutfak Elemanı, 1 Sosyal Medya 

Uzmanı, 1 Restoran Yöneticisi, 1 kasiyer, 1 garson aktif 

olarak 9 kadın görev yapmaktadır. 

Proje bünyesindeki, tarifler uzman diyetisyen ve şefler 

tarafından tasarlanan, arkasında 2 yıllık bir AR-GE 

çalışması olan 4’ü yıldız salata olmak üzere toplam 

16 adet salata ve 8 adet çorba çeşidiyle satışa hazır 

hizmet vermeye devam etmektedir. EKİP’i benzersiz ya-

pan İstanbul’da dengeli, mevsimsel, bol ve uygun fiyata, 

müşterilerine kolayca ulaşabilecekleri sağlıklı yiyecekler 

sunmasıdır. Lagün Cafe & Restoran’da vatandaşlara 

sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin yanı 

sıra catring hizmeti de sunulmaktadır.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

TARIMSAL ÜRETİM 
HERYERDE BİR KARIŞ 
TOPRAKTA DA OLSA

Proje Sahibi
SİLİVRİ BELEDİYESİ

Yaşanan salgın hastalıklar ve savaşlar gıda güvenliği ve 

sürdürülebilir tarımsal üretimin önemini gözler önüne 

sermektedir.

Silivri Belediyesi mülkiyetinde olan imar planında park 

alanı, hizmet tesis alanı, boş arsa vb. niteliğindeki 

henüz yatırım planına alınmamış atıl araziler belediye 

imkânları, kooperatif ve çiftçilerin desteğiyle işlenerek 

tarımsal üretime kazandırılmıştır. Bütün bu arazilere 

ek değerlendirilmemiş hazine arazileri ve şahıs mülki-

yetinde olup sahibi tarafından ekilmeyen boş tarlalar 

da tespit ederek mülk sahibinin izniyle yine tarımsal 

üretime dâhil edilmiştir.

Proje, 2019 yılında 600 dönüm arazi ile başlamış olup 

giderek genişlemesi sayesinde 2022 yılında 3500 

dönüm araziye ulaşmıştır. 

Bu arazilerde üretilen arpa, buğday, ayçiçek yağı, 

silajlık mısır, yem bezelyesi, kuru bakliyat, yaş sebze 

ve meyvelerin tamamı ilçede tarım ve hayvancılıkla 

uğraşan çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak 

üzere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 2022 yılı tarımsal 

ürün desteği 22 milyon liradır.
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Bu çalışmalara ek olarak 500 dönüm belediye arazisi 

tarımsal üretimi desteklemek amacıyla bamya ve topa-

tan kavunu üretmesi şartıyla küçük ölçekli yetiştiricilere 

ücretsiz olarak tahsis edilmiştir.

Ayrıca bu projede, atıl duran araziler üretime ve üret-

iciye destek kapsamında kullanılarak mevcut bölgesel 

potansiyel kaynak ekonomiye kazandırılmıştır. Beledi-

yenin yürüttüğü iş birliği çalışmaları kapsamında çeşitli 

tohum firmaları projeye destek sağlama amacıyla 

üreticiye ücretsiz tohum bağışında da bulunmuştur. 

Bu proje özellikle büyük şehirlerde yerleşimin sanayi 

ve tarımsal üretimi birlikte aynı coğrafyada yapılabi-

leceğini gösteren bir çalışma niteliğindedir. 

Kırsal mahallelere sahip belediyelerin bölgesel kalkınma 

kapsamında yürütülebileceği politika çalışmalara model 

olarak değerlendirilebilir.

Bu proje sayesinde yerel yönetimlerin de desteğiyle 

daha fazla tarımsal kalkınmanın sağlanabileceği 

gösterilmiştir. Belediyelerin yürüttüğü sosyal projeler 

kapsamında üretken belediyecilik anlayışıyla oluşturu-

lan tarımsal üretimin ve üreticinin desteklemesinin 

faydası bölge özelinde kalmamaktadır. 
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

ÇANAKKALE YEREL 
KALKINMA MODELİ

Sosyo-ekonomik yapısıyla kenti kırsalıyla bir bütün 

olarak gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu, 

sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamayı 

amaçlayan bu proje çok yönlü bir kazanım sağlanmıştır. 

Çanakkale Yerel Kalkınma Modeli, altı farklı ayağı 

bulunan bir proje olarak hayata geçirilmiştir. 

Tohum Sandığı: Tarihi su deposu restore edilerek 

çiftçilerin kadim miraslarının korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması üzerine ata tohumlarının toplandığı, 

envanterlerinin oluşturulduğu ve korunduğu bir merkez 

kurulmuştur. Yüzlerce çocuk ve genç için tarımsal miras, 

iyi ve temiz tarım uygulamaları ve ata tohumuyla ilgili 

uygulamalı eğitimler yapılmıştır. Yetiştirilen birçok yerel 

çeşit üreticilerle ücretsiz olarak paylaşılarak çalışmanın 

yaygınlaşması sağlanmıştır. Temiz ve iyi tarım uygu-

lamalarıyla ekolojik ayak izi küçültülmüş ve sosyal 

farkındalık yaratılmıştır. Yerel Tohum Takas Şenlikleri 

ile hizmetin yaygınlaşması sağlanmıştır. Bugüne kadar 

toplam 137.800 fide ve 32.200 paket tohum paylaşılarak 

bu kadim geleneğin kentlilere aktarımı sağlanmıştır. 

Kooperatifler: Bölgedeki kooperatifler markalaşma, 

proje hazırlama, pazar alanı yaratma gibi birçok 

konuda desteklenmektedir. Kooperatifçiliğin durumuna 

ilişkin hazırlanan Durum Analizi ve Pazarlama Planı ile 
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kooperatiflerin eksiklerini tespit etmeleri sağlanarak 

farkındalıkları ve çözüm üretme güçleri arttırılmıştır. 

Belediye iştirakinin ortağı olduğu TROİDA ve ÇAKOOP 

kooperatiflerinin kuruluşuna önderlik edilmiştir. Beledi-

yenin atalık ve yerel tohumlarla ürettiği yazlık ve kışlık 

sebzeler Troida tarafından mamul ürüne dönüştürülme-

kte Çakoop işletmesi olan Halkın Bakkalı’nda da 

kentlilerimizle buluşturulmaktadır. 

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı: 13.982m² alanda 

hizmete sunulan Park, seyir ve inceleme alanı olmasının 

yanı sıra üreticilerin marjinal arazilerine değer kazandır-

mak ve katma değerli ürünlerle desteklemek amacıyla 

anaçlık üretim alanı olarak tasarlanmıştır. Alanda 

28 adet üretim parseli ve 34 adet koleksiyon parseli 

bulunmaktadır. Hâlihazırda alanda 45 tür yetiştirilmek-

tedir. Bayramiç’te 12 köyde 28 kadın üretici ücretsiz fide 

desteğiyle yerel üretim ve üreticiye destek sağlanmıştır. 

Parkta yetiştirilen bitkilere ilişkin bilgiyi yaygınlaştırmak 

ve kamusallaştırmak amacıyla bir e-kitap hazırlanarak 

belediye web sayfasında yayınlanmıştır. 

Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı: Kent 

nüfusunun en yoğun olduğu Barbaros Mahalle’sinde 

2000 m²’lik alanda hem üreticilerin hem de tüketicilerin 

aracısız bir şekilde sağlıklı gıda erişimini sağlayan 115 

satış alanına sahip bir Pazar yeri oluşturulmuştur. Bu 

satış alanının 90’ı üreticilere, 15’i ilde bulunan kooperati-

flere tahsis edilmiştir. 

Coğrafi İşaret: Çanakkale Sakız Baklası ve Eceabat 

Susamı için coğrafi işaretleme çalışmalarına başlan-

mıştır. Yoğun miktarda üretilen bu ürünlerimizin koruma 

altına alınarak, üretimlerindeki standartların geliştir-

ilmesi ve marka değerlerinin arttırılmasına destek 

olunması planlanmaktadır. 

Toprak Analizi: Kentlilerimizin temiz tarım ürünlerine 

erişimine katkı sunmak, tarımsal ekolojik ayak izini 

küçültmek, üreticilerin doğru gübre kullanımını teşvik 

etmek ve üreticilerin gübre maliyetini düşürüp, verim 

oranlarını arttırmak amacıyla ücretsiz toprak analizi 

hizmeti hayata geçirilmiştir. ÇOMÜ, ÇOBİLTUM ile 

yapılan sözleşme gereğince Merkez Laboratuvarında 

tüm üreticilere bu kapsamda ücretsiz hizmet 

sunulmaktadır.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İDA MADRA JEOPARK

İda Madra Jeoparkı projesi Türkiye’nin kuzeybatısında 

yer alır. Jeopark, Balıkesir ilinin tamamını, Çanakkale 

ili Ayvacık ve Ezine ilçelerini, İzmir’in Bergama ilçesini 

kapsamaktadır. Jeopark’ın yüzölçümü yaklaşık 17 bin 

km2 dir. Saha, hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı 

bulunan özel bir konuma sahiptir.

Büyük çoğunluğu Balıkesir ili sınırları içinde kalan 

saha, başta granit tor topoğrafyası ve bununla ilintili 

kültürel ve arkeolojik miras olmak üzere aktif ve pasif 

traverten bacaları gibi sıra dışı jeolojik miras değerlerine, 

Kazdağılarında olduğu gibi zengin bir flora ve fauna 

ile uluslararası öneme sahip doğal, arkeolojik, tarihi ve 

kültürel kaynak değerlerine ev sahipliği yapmaktadır.

İda Madra Jeoparkı ile estetik, eğitim ve bilimsel 

özellikleri bakımından üstün nitelikli doğal (jeolojik, jeo-

morfolojik, biyolojik), tarihi, kültürel ve arkeolojik mirasa 

sahip bölgeye bir Avrupa ve UNESCO Jeoparkı’nın 

kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bölgeye kazandırılacak UNESCO sertifikalı bu Jeopark, 

bölgede yeni bir prestijli kent kimliği ve turizm adına 

güçlü bir marka değeri oluşturarak ilin sosyo-ekonomik 

gelişimine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacaktır.
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İda Madra UNESCO Jeoparkı’nın kapsadığı alan içinde 

kalan her bölge Jeopark değildir. Koruma ve alan 

yönetimine tabi olacak ve Jeosit olarak adlandırılan 

daha dar kapsamlı sahalar bu geniş alan içerisinde 

adalar halinde bir bütün oluşturmak üzere bir araya 

getirilmiştir.

Jeoparklar, varoluşları gereği ulusal veya uluslararası 

nitelikte nadir veya eşsiz destinasyonlar içerir. Jeopark, 

destinasyonlarının hangi özellikleri itibariyle ve hangi 

ölçekte eşsiz veya nadir oldukları bilimsel dayanaklarla 

açıklanmaktadır. Bu durumda Jeoparklarda tüm desti-

nasyonların benzersiz ve rakipsiz oldukları düşünülebilir. 

Gerçekte bir Jeoparkın tüm Jeositleri özgün sahalar 

olsa da hepsi eşit derecede önemli değildir. Jeoparkın 

ana kurgusu doğrultusunda bu Jeoparkın kimliği, vitrini, 

amiral gemisi niteliğinde bazı Jeositler yer alır.

Jeoparkın kendisini hangi kulvarda konumlandırdığı, 

hangi alanda rekabet edeceğini, rakiplerini ve ana turist 

profilini belirler. Bu bakımdan İda Madra Jeoparkı bir 

eşkenar üçgen olarak düşünülürse, bir ucunda granit 

oluşumları, bir kenarında Kazdağı ve jeoarkeoloji, diğer 

kenarında ise traverten bacaları ile jeotermal süreçler 

yer alır. Geri kalan her jeosit bu üç ikonik yapının 

etrafındaki payandaları gibidir. 

İda Madra Jeoparkı’nda yer alan traverten bacaları 

dünyada eşsiz ve benzersizdir. Granit oluşumları 

çeşitliliği eşsiz olmasa da dünyanın en iyi örneklerinden 

biridir. Kazdağı-Ida antik dönemde “Tanrılar Dağı-Ida” 

olarak bilinen iki yerden birisidir. Ayrıca global ölçekte 

önemli bir biyoçeşitliliğin merkezidir ve türünün önde 

gelen örneklerinden olan Şahin dere Kanyonu’na ev 

sahipliği yapar. İda Madra Jeoparkı bu üç tematik 

alanda uluslararası arenada rekabetçi olma potansiye-

line sahiptir.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOMEKSEPETİ.COM

KOMEKSEPETİ.COM; dekorasyon, ev ve yaşam, takı, 

aksesuar, giyim, oyuncak ve geleneksel ürün kate-

gorilerinde her yerde bulunmayan ürünlerin bir araya 

geldiği ve KO-MEK kursiyerlerinin ve özgün el emeği 

üreticilerinin ürettikleri ürünlerinin satışının yapıldığı 

online e-ticaret platformudur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOMEKSEPETİ markasını 

oluşturarak, hünerli ellerden çıkan ürünlerin satışının 

yapılmasına aracılık etmektedir. 

KOMEKSEPETİ’nin misyonu el emeği eşsiz ürünler 

üreten üreticileri desteklemek, güçlendirmek, büyütmek 

ve aynı zamanda profesyonel platform kullanarak 

KOMEKSEPETİ müşterilerine kişiselleştirilmiş alışveriş 

deneyimi sunmaktır.

KOMEKSEPETİ ile alıcı ve atıcıya güvenli alışveriş 

sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün 

pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle 

kursiyerlerin daha fazla üretime katılmaları ve aile 

ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında,

• Dezavantajlı grupların üretime teşvik edilmesi

• Aile bütçesine katkı sağlanması

• Bireylerin girişimciliğine ve istihdamına katkı 

sağlanması

• Mevcut ürün satışlarının hızlandırılması

• Kocaeli kentine özgü Kandıra bezi, Hereke halısı, 

Karamürsel sepeti gibi geleneksel sanatların 

yaşatılması temel hedeflerdendir.
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Üreticilerin, meslek edindirme kurslarında ürettikleri 

ürünleri satabilecekleri bir platform ihtiyacı oluşmuş-

tur. Büyük pazaryeri uygulamaları satışlardan yüksek 

komisyon talep ettiği için Kocaeli Büyükşehir Bele-

diyesi bu proje ile yerel üreticiye e-ticaret platformu 

açarak kârlı satış imkânı sunmuştur. Yapılan satışlar 

üzerinden hizmet bedeli ya da komisyon alınmaması 

ve bununla birlikte kursiyerlerin komeksepeti.com’dan 

yaptıkları satışlardan dolayı vergi mükellefi olmaması 

ve KDV ödenmemesi KOMEKSEPETİ’ni diğer e-ti-

caret platformlarından ayıran özelliklerinin başında 

gelmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat 

Eğitimi Merkezlerinde el emeği üretimler her geçen 

gün artmaktadır emeğini kazanca dönüştürmek 

isteyen üreticiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. 

Üretilen ürünler sayesinde bireylerin yetkinlik kazan-

ması, yapılan satışlarla aile bütçelerine katkı sunması, 

bireylerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve istihdam 

şansı sunması bu projenin sürdürülebilirliğini kendi 

içinde korumasını sağlamaktadır.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Dünya nüfusundaki artışla birlikte, artan tarım ve gıda 

ürünü ihtiyacının karşılanmasında, yoğun girdili tarımsal 

uygulamalar önem kazanmıştır. Günümüz koşullarında 

tarım; tarım ve tarım dışı sektörlerdeki istihdama katkısı, 

dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerine etkisi açısın-

dan ülke ekonomisindeki önemini koruyan bir sektör 

olmuştur. 

Dünyadaki tüketim eğilimlerindeki değişimler ve 2020 

yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 

19 pandemisinin beraberinde getirdiği ciddi gıda krizleri 

sağlıklı tarımsal ürün yetiştirilmesinin önemini bir kez 

daha gün yüzüne çıkartmıştır. 

Sürecin ihtiyaçlarına binaen Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi birçok tarım projesini eş zamanlı olarak 

gerçekleştirmektedir. Bunlardan Sakarya Botanik 

Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Sakarya Süs 

Bitkileriyle Güzelleşiyor projeleri bir yandan tarımda 

verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen 

zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi 

canlı tutmayı ve tarımla uğraşanların yaşam kalitesini 

yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Kalkınmayı yerelden sağlamak mottosuyla Sakarya 

il sınırları içinde kalan Melen Boru Hattı’nın âtıl 

kısmında bulunan arazi Sakarya Botanik Vadisine 

dönüştürülmüştür. 2020 yılından bu yana Sakarya 

Botanik Vadisi projesiyle tıbbi aromatik bitkilerin 

(lavanta, biberiye, adaçayı, kekik vb.) ekimi ve hasadı 

gerçekleştirilmektir. Bu projede tıbbi ve aromatik 

bitkiler kullanılarak oluşturulan bal ormanı ile arıcılık 

teşvik edilmekte, geliştirilen ormanda ürünlerle biyolojik 

çeşitlilik geliştirilmektedir. Ayrıca rekreasyon alanlarıyla 

ekoturizmi desteklenmekte ve bölge ekonomisine çok 

yönlü katkı sağlanmaktadır.

Proje Sahibi
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KALKINMA YERELDEN 
BAŞLAR - TARIMSAL 
ÜRETİM PROJELERİ
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Tarımsal verime yönelik süs bitkiciliği sektöründe üretimi 

artırmak ve üretim standardı geliştirme amacıyla 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı Sosyal Geliştirme Destekleme (SOGEP) Programı 

kapsamında “Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor” 

projesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında düşük 

gelirli kişilere, kadınlara ve gençlere istihdam yaratmak 

süs bitkiçiliğinde pazarlama imkânı olmayan üreticilerin 

ürünlerinin pazarlamasına katkı sağlamak, süs bitki-

ciliğinde standart yakalamak hedeflenmiştir. Tarımsal 

sürdürebilirliği sağlama açısından üreticilere yönelik 

olarak ve eğitim programları da geliştirilmiştir.

Tarımda sürdürebilirliği doğal kaynakları kullanarak 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir diğer proje 

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’dir. Jeotermal 

kaynaklı, topraksız tarım yapıldığı 53 bin metre kare 

alana kurulmuştur. Proje kapsamında 27 dekarlık sera 

inşa edilmiştir. Tam otomasyonlu üretim sistemine 

sahip serada; ısıtma, havalandırma sistemi sulama 

ve gübreleme işlemleri teknolojinin tüm imkânları ve 

kontrol edilmektedir. Ayrıca projenin seracılık danışman-

lığı, eğitim ve Ar-Ge bileşeni bulunmaktadır. 

Tarımsal projeler Sakarya‘nın tarım potansiyelinin akıllı 

tarım teknikleri ile ürün ve hizmet kalitesiyle gün yüzüne 

çıkarmaktadır.
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Proje Kategorisi
YEREL KALKINMA

Proje Sahibi
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ARICILIĞI GELİŞTİRME VE 
POLİNASYON PROJESİ

Polinasyon yolu ile verim artışına neden olan, işle-

nilmeyen arazileri değerlendiren, çevresel sürdürülebil-

irliğe destek olan, çiftçiye ana ve/veya ek gelir kaynağı 

sağlayan, yüksek besin içerikli gıda üretimine imkân 

veren az sermayeli bu tarımsal ekonomik faaliyetin 

yaygınlaştırılıp geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

İl genelinde 2015-2020 yıllarında proje bünyesinde arı 

yetiştiricilerine 22.293 adet arı kovanı dağıtılmıştır.

Yerel ve ulusal boyutlarda arıcılık ve polinasyona 

aşağıdaki katlıların sağlanması proje kapsamında 

hedeflenmiştir: 

• Üretim kapasitesi ve çiftçinin gelirinin arttırılması 

(polinasyon – bal üretimi vs. )

• Atıl iş gücünün ve diğer doğal üretim koşullarının 

değerlendirilmesi

• Ürün çeşitliliğinin sağlanması
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• Mevcut arıcılığın ıslahı – eğitimi

• Tozlaşma yolu ile bitki türlerinin özellikle ende-

mik bitki türleri ile mera yem bitkilerinin varlığının 

sürdürülmesi

• Florada devamlılığın sağlanması, doğal yaşam 

döngüsünün temini

• Ürünleri değerlendirme ve pazarlama fonksiyonları-

nın iyileştirilmesi

• Arı beslenmesine katkı koyacak meyveli- meyve-

siz orman ağaç türlerinin dikilmesi yaygınlaşarak, 

ormanın kıymeti bilinir hale gelmesi

• Markalaşmanın mümkün kılınması

• Örgütlenmede etkinliğin arttırılması

• Bölgenin ekolojik dengesini koruyarak biyolojik 

hayatın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması

• Yarattığı istihdam sayesinde göçün önlenmesi

• Halkın beslenmesine doğrudan ve dolaylı olarak 

katkı sunması

Tarımla uğraşan kırsal kesimin çoğunluğu yetersiz 

gelirli işletmelere sahip olduğundan gelir kalemlerini 

çeşitlendirmek suretiyle, proje gelir artışına bağlı yaşam 

standartları da geliştirilecek, iyileştirilecektir. Tarım 

sektöründe faaliyet gösteren kırsal kesim nüfusunda 

gözlenen çözülmenin ve, kırdan kente göçün hızlanması 

sonucunda kırsalda yaşayan nüfusun yaş ortalaması 

çok yükselmiş bulunmaktadır. Bu olgu ise tarımın diğer 

dallarında ağır iş gücü gerektiren faaliyetler yerine 

arıcılığın yapılma şansını arttırmaktadır. Bu nedenle, 

kırsalda gözlenen hızlı nüfus çözülmelerinin belli 

ölçüde önüne geçilecektir. İlin arazi kullanım dağılımına 

bakıldığında ilde orman alanlarını arttırmanın pek 

mümkün olmaması üzerine, mevcut bozuk ormanlık 

sahaları ağaçlandırma ve rehabilite çalışmalarına ağırlık 

verilmiştir. Ancak bunu yaparken üç ayrı iklimin etkili 

olduğu bölgede ekolojik yönden çeşitlilik ve zenginlik arz 

eden bir bitki örtüsü oluşturulmasına gayret edilmiştir. 

Bundan sonraki ağaçlandırmalarda arıcılığın talepleri 

de dikkate alınmalıdır. Arılar bütün ihtiyacını doğadan 

karşılar. Belli dönemlerde birkaç saat alacak bir bakım 

işlemi, sağlıklı arı kolonilerine sahip olmak için yeterlidir. 

Oluşturulacak ağaçlık alanlar ile orman içlerine yer yer 

arıların sevdiği ağaç türleri ve hatta meyve ağaçları 

da (yapraklı) dikilmelidir. Tarım sektöründe faaliyet 

gösteren kırsal kesim nüfusunda gözlenen çözülmenin, 

kırdan kente göçün hızlanması sonucu kırsalda yaşayan 

nüfusun yaş ortalaması çok yükselmiş bulunmaktadır.

Proje yararlanıcılarına teorik ve uygulamaları eğitimler 

uzman kişilerce proje süresince verilmiştir. Yapılan 

eğitimler ve uygulamalar doğrultusunda daha bilinçli 

arıcılık yapılmaya başlanmıştır. 
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Yönetişim ve 
Katılımcılık

Sürdürülebilir ve adil bir kentsel yönetim için yerel yönetimlerin 

faaliyetlerinde iyi yönetişim ve aktif katılımcılık yöntemlerini benimsedikleri 

çalışmalar bu kategoriyi oluşturmaktadır.

Farklı boyutları bulunan katılım süreçlerinin, vatandaş memnuniyetini aşan 

bir gereklilik olarak açık ve işler halde tutulması; kentteki farklı paydaşların 

fikirlerinin alınmasına yönelik sistemler oluşturulması; kent yaşamını 

ilgilendiren kararların uygun araçlarla, zamanında, açık ve anlaşılır bir şekilde 

sunulması; geliştirilen teknolojik çözümlerin paydaş katılımını artırmaya ve 

geliştirmeye yönelik olarak kullanılması gibi hizmetler bu kategori altında 

değerlendirilmiştir.



Proje Kategorisi
YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK

Proje Sahibi
KEPSUT BELEDİYESİ

KEPSUT YEREL KALKINMA 
STRATEJİSİ İÇİN KAMU-SİVİL 
TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıke-

sir İl Koordinatörlüğü yönlendirmeleri doğrultusunda 

LEADER yaklaşımı ile ‘Yerel Kırsal Kalkınma Stratejileri-

nin Hazırlanması ve Uygulanması’ tedbiri kapsamında 

Yerel Eylem Grubu çalışması yapılmıştır. 

Proje bünyesinde, tarihi, turistik, rekreasyon, eğitim, 

kültür, sağlık vb. alanlarında eksiklikler tespit edilip 

yapılabilecek faaliyetlere yönelik stratejik plan hazırlan-

mıştır. Bu plan doğrultusunda yerel katılım sağlanarak 

ilçenin kalkınmasına yönelik projeler oluşturulmuştur. 

Bu proje kapsamında; toplumsal gelişim sağlamak, halk 

ve kamu kurumlarını iş birliği yapacak düzeye taşımak 

için; engelli vatandaşlar, kadınlar, çocuklar, esnaflar, 

kanaat önderleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten politika 

yapıcıların katılımıyla fikirlerinin alındığı odak grup 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla online ve 

yüz yüze anketler yapılmıştır. Toplantılardan elde edilen 

çıktılarla raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar doğrul-

tusunda da “Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi Kitabı” 

hazırlanmıştır.

126126 ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ 2022



İlçenin katma değerinin artırılması, istikrarlı ve 

sürdürülebilir bir ekonomik hareketliliğin sağlanması 

ve ilçede yaşayan halkın refahının daha ileri seviyelere 

taşınması amaçlanmaktadır. 

Yerel halk ile yürütülen ortak çalışmalarda iş verimlil-

iğinin artırılması ve birlikte üreten toplum anlayışının 

benimsetilmesi ve dışa bağımlılığın minimum düzeyde 

tutulması hedeflenmektedir. 

“KEPSUT İÇİN DÜŞÜN, KONUŞ” mottosuyla üretilecek 

projelerde vatandaşların katılımı gözetilmiştir.

Bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarına yönelik 

çözüm önerileri dikkate alınarak gerçekleştirilecek 

projelerin bazıları şunlardır; 

• Vatandaşların önerisiyle mesire alanları, yürüyüş ve 

bisiklet rotaları belirlenmiş, çalışmalara başlanmış 

ve Millet Bahçesinin yapımına hız verilmiştir. 

• Kepsut İlçesinin değerlerini/yöresel lezzetlerini 

ön plana çıkarmak adına bir Gastronomi Rotası 

belirlenecektir. 

• İlçedeki istihdama katkı sunmak ve ilçeyi kalkındır-

mak adına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temelleri 

atılmıştır ve 5000 kişinin istihdam edilmesi 

amaçlanmıştır. 

• İlçedeki kadınların ortak girişimiyle kurulan Vefalı 

Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop-

eratifi ile kadınların aktif rol alacağı bir ortam 

oluşturulmuştur. 

• Doğal boyadan üretilen Sili Kilimi dokumacılığının 

yaygınlaştırılması ve pazarlanması sağlanarak hem 

kadınlarımızın hane gelirine destek olmaları hem 

de ilçe ekonomisine katkı sağlanacaktır. Kadınlara 

yönelik planlanan bu çalışmalar ile birçok ilçeye 

örnek olunacaktır. Böylelikle yöresel ürünlerin 

üretimi artırılacaktır. 

• Kadınların ortak girişimi olan kooperatife mak-

ine-ekipman desteği sağlanarak üretim alanında 

gelişme sağlanarak yerel kalkınmaya katkıda 

bulunulacaktır. 

• Gençlere ve çiftçilere kapasite geliştirme eğitimleri 

verilerek ilçenin kalkınmasına katkıda bulunulması 

hedeflenmiştir. 
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Proje Kategorisi
YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK

Proje Sahibi
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

2050 BÜYÜKÇEKMECE 
VİZYONU PROJESİ

2050 Büyükçekmece Vizyonu çalışmalarına, 2020 yılın-

da başlanmıştır. Büyükçekmece’nin mevcut durumu ve 

potansiyellerinin muhtemel gelecek vizyonlarının çeşitli 

ilgi grupları tarafından farklı bakış açılarıyla ele alın-

masına olanak sağlanması amacıyla ortaya konması 

hedeflenmiştir. Akademik toplantılar, çalıştaylar, yüz 

yüze görüşmeler, saha anketleri, SMS ve sosyal medya 

araçlarıyla tüm paydaşların daha eşit, daha katılımcı, 

daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve ortak akılla kente 

ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini etkin bir biçimde 

paylaşmaları sağlanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda 

yürütülen proje, 7 aşamadan oluşmaktadır:

1. 2050 Büyükçekmece Vizyonu kapsamında Vatan-

daş Öneri ve Görüşlerine ilişkin online anket ile 669 

katılımcıdan 934 görüş alınmıştır.

2. 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 2050 

Büyükçekmece Vizyonu paneli; 1 açılış toplantısı, 5 

oturum ve 1 genel değerlendirme toplantısı olmak 

üzere 7 oturumda gerçekleştirilmiştir. Panelde, ala-

nında uzmanların, bilim insanlarının Büyükçekmece 

ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar ve değerlendir-

meler multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmış ve 

panelde toplam 350 katılımcı yer almıştır.
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3. 20 Şubat 2022- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında 

10 farklı tema ekseninde ve 4 ayrı odak grubu ile 

toplam 16 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara; 

kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 

vatandaşlar ve çeşitli ilgi gruplarından toplam 469 

kişi katılmıştır.

Çalıştay davetleri, belediyenin kurumsal sosyal medya 

hesaplarından, web sitesinden duyurulmuştur. Çalıştay-

lar, vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 2050 Büyükçekmece Vizyonu için hazırlanan 

web sitesinde vatandaşların fikir ve görüşlerini diledik-

leri süreç içerisinde paylaşmalarına olanak sağlamak 

adına Serbest Kürsü uygulamasına devam edilmektedir. 

“Kamusal Mekân ve Kıyı Politikaları” başlıklı temaya 

yönelik ankete 700 kişi, “Kentsel Dönüşüm, Afet ve Risk 

Politikaları” başlıklı ankete 2.125 kişi katılmıştır. 

4. 2-3-4 Nisan 2022 tarihlerinde 2050 Büyükçekmece 

Vizyon Anketi düzenlenmiştir. Anket çalışması ma-

halle bazlı ölçek temelli olarak yüz yüze gerçekleş-

tirilmiştir. 24 mahallede 1.316 kişiyle anket çalışması 

yapılmıştır. Anket soruları ve yapılacak anket, ölçek 

temelli oluşturulmuştur.

5. Kente ilişkin fikir, önerilerinin alındığı 2050 Büyük-

çekmece Vizyonu Çalışan Anketi, Büyükçekmece 

Belediyesinin 650 personeliyle gerçekleştirilmiştir.

6. 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Kent 

Hakkı ve Mekanın Dönüşümü Çalıştayı”nda: SMS, 

web ve sosyal medya araçlarıyla 2050 Büyükçek-

mece vatandaş öneri ve görüşlerine ilişkin online 

anket çalışması; 2050 Büyükçekmece Vizyonu 

panelinde elde edilen veriler ışığında kentin 30 

yıllık mekânsal planlamasına katkı sağlaması 

hedeflenmiştir.

7. 2050 Büyükçekmece Vizyonu Strateji Belgesi ve 

Büyükçekmece Kentli Hakları Manifestosu: 2050 

Büyükçekmece Strateji Belgesinin Eylül 2022 itiba-

rıyla ortaya konması hedeflenmiştir.. 

 

2050 Büyükçekmece Vizyonuna 16 farklı üniversiteden 

39 bilim insanı katkı sunmuştur. Tüm bu aşamalar ile 

farklı ilgi gruplarından 6.318 vatandaşın görüş ve öne-

rileri alınmıştır. 2050 Büyükçekmece Vizyonu; Büyük-

çekmece’nin planlama çalışmalarının tamamında üst 

politika belgesi olarak yer bulacaktır.
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Proje Kategorisi
YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK

Proje Sahibi
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

SULTANBEYLİ’DE SİVİL 
KATILIMI GÜÇLENDİRME 
PROJESİ

Projede vatandaşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 

(STK) belediye ile iş birliği içerisinde kent sorumluluğunu 

paylaşmasıyla Sultanbeyli’de sistematik, sürdürülebilir 

ve bütüncül bir sivil katılım sağlanması amaçlanmıştır. 

Proje hazırlık aşamasında Sosyal Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğünün dâhil olduğu “Katılımcılık 

Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul projenin alt yapısını 

oluşturulmasına yönelik masa başı çalışmalar ve 

deneyim paylaşımı görüşmelerinin yapılması süreçlerini 

yürütmüştür. 

Hazırlık faaliyetlerinin ardından ilçede faaliyet 

gösteren STK’lar türlerine ve faaliyet alanlarına göre 

analiz edilerek, STK Paydaş Haritası çıkarılmıştır. Bu 

harita doğrultusunda, STK’ların katıldığı çalıştaylar 

düzenlenerek, Sultanbeyli’de güçlü bir sivil katılım 

alanının nasıl oluşturulabileceğine ilişkin istişareler 

yapılmıştır. Çalıştayların ardından STK’ların ihtiyaçlarının 

ve STK-Belediye iş birliği düzeyinin tespit edilmesi 

ile ilçe genelinde sivil katılımın artırılmasına yönelik 

görüşlerin alınması amacıyla anket uygulamaları 

yapılmıştır. STK’ların ihtiyaç ve önerileri ile deneyim 

paylaşımı görüşmelerinde edinilen bilgiler dikkate 

alınarak, katılımcılık alandaki çalışmaların koordine 
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edilmesi amacıyla belediye bünyesinde resmi olarak 

‘’Sivil Toplum İlişkileri’’ birimi kurulmuştur. Birimin 

yürütücülüğünde öncelikli olarak belediye yöneticilerine 

ve personellerine katılımcılık konusunda farkındalık 

eğitimleri verilmiştir. Ardından STK’lar düzenli olarak 

ziyaret edilerek, belediye ve STK’lar arasındaki iletişimin 

güncel tutulması hedeflenmiştir. STK’ların belediyeye 

daha rahat erişerek, taleplerini kolayca iletebilmeleri ve 

ilişkilerin daha kurumsal bir düzeye taşınması için dijital 

platformda STK Öneri Ekranı ve STK İletişim sekmesi 

oluşturulmuştur. STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi 

için iyi uygulama örneği niteliğindeki projelerin uygu-

landığı alanlara STK’lardan temsilcilerin katılımıyla 

ziyaret programları gerçekleştirilmiştir. 

Bu projeyle STK’ların belediyenin karar alma me-

kanizmalarına katılımlarının sağlanmasına yönelik bir 

sistem hayata geçirilmiştir. Sultanbeyli’deki STK’ların 

büyük bir bölümünü hemşehri derneklerinin oluşturduğu 

göz önüne alındığında, kurulan sistem sadece sivil 

toplum sektörünün değil vatandaşların da katılımcılığını 

önemli düzeyde artırmıştır.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası 

ortaklıklar ve ortak karar alma anlayışının gelişimi, etkin 

ve verimli kaynak kullanımının teşviki ilçenin kalkın-

masında önemli rol oynamakta; yerel düzeyde kentlilik 

bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
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Proje Kategorisi
YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK

Proje Sahibi
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NE10 ŞEHİR ARAŞTIRMALARI 
VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
MERKEZİ

Şehrin ekonomik ve teknolojik altyapısını akıllı şehir 

konseptlerine uygun bir şekilde dönüştürmek için 

çalışmalar yaparak şehri geleceğe hazırlamayı amaç 

edinmiş NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme 

Merkezi 4 birimden oluşmaktadır.

Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme Birimi:  

Çoğunluğu gençlerden oluşan saha ekipleri, hizmet 

etkileşim bölgelerinin sakinleriyle birebir mülakatlar 

yaparak onların talep ve isteklerini toplamakta, 

analiz ekipleri ilgili tüm kamu kuruluşlarına raporlarını 

hazırlayarak vatandaşın taleplerini iletmektedir. 

Makro ölçekteki yönetim anlayışını mikro ölçekteki 

taleplere entegre ederek, çoğunluk yerine herkesin 

istediği hizmeti verebilmek ve sosyal yaşamdan alınan 

tatmini yükseltmek amaçlanmaktadır. Deneyimleme 

çalışmaları ile yapılan hizmet hakkında anında görüşler 

alınmakta ve iyileştirme faaliyetlerine başlanmaktadır. 

Program kapsamında iş fikri olan girişimcilerin fikirlerinin 

Avrupa standartlarında projelendirme, proje ile ilgili 

rapor hazırlama, Türkiye ve dünyadaki ilgili fon ve hibe 

yönlendirmeleri, faaliyet takibi hizmetleri verilmektedir.

İstihdam ve İnsan Kaynağı Geliştirme Birimi:  

Genel olarak işletmeler nitelikli iş gücüne ulaşamamak-

tan ve iş arayanlar ise mevcuttaki yeteneklerinin tespit 

edilip değerlendirilememesinden şikâyet etmektedir. 

İşletmeler ve iş arayanlar açısından dezavantaj yaratan 

bu durum, iş gücünün temin edilememesine sebebiyet 

vermekte, şehir içindeki istihdam açığını arttırmaktadır. 
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Bu birim, Balıkesir’de istihdamı artırmak, ekonomik 

refah seviyesini geliştirmek, şehir ekonomisine katkıda 

bulunmak ve nitelikli işgücünün sağlanmasına yönelik 

eğitimler vermek üzere kurgulanmıştır. Program 

kapsamında işletmeler ziyaret edilmekte ve işletme 

envanteri oluşturulmaktadır. İş arayan vatandaşların 

talepleri alınmakta, bilimsel metotlarla çalışan özel bir 

yazılım ile uygun pozisyonlarla uygun adaylar eşleştir-

ilmektedir. Yazılım aynı zamanda iş arayan vatan-

daşların yeteneklerini ölçmekte ve uzman ekiplerle 

detaylı analizleri yapılmakta. Eğitim eksikliği mevcut ise 

nitelikli işgücü sağlanması için iş arayanlara bu eğitimler 

verilerek şehir için nitelikli gençlerin yetiştirilmesine 

katkıda bulunulmaktadır.

Genç Teknoloji Birimi:  

Balıkesir’de yaşayan potansiyel sahibi ortaokul, lise ve 

üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye 

çalışmaları ile proje yarışmaları ve hekatonlara yönelik 

takımların kurulması ve desteklenmesiyle gençlerin 

teknoloji geliştirme süreçlerine katılmalarını sağlamak 

amaçlanmaktadır. Erken yaşta başlayan teknoloji 

tüketimi neticesinde Tasarım ve Üretim, Robotik Kod-

lama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti 

gibi konularda verilen eğitimler, atölye çalışmaları ve 

etkinlikler sayesinde teknoloji üretimine dönüştürülmesi 

ve katma değer elde edilmesi sağlanmaktadır.

Girişimcilik ve Kuluçka Birimi:  

Balıkesir’in ekonomik ve ticari hayatına dokunmak ve 

özellikle fikri olan genç girişimcileri yetiştirerek destek 

olmak ve Balıkesir’de sanayi, ticaret ve girişimcilik 

arasında bir ekosistem oluşturmak amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda projelendirme hizmeti, mentorlük ve 

rehberlik, projenin ilerlemesi için gerekli eğitimlerin 

verilmesi, yatırım aşamasına gelen projeler için başta 

Balıkesir iş dünyası olmak üzere Türkiye’deki ve dünya-

daki yatırımcılarla buluşmasının sağlanması, ticarileşme 

desteği konusunda rehberlik yapılması program 

kapsamında verilen hizmetlerdendir.
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