
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN 
YERELLEŞTİRİLMESİNDE 

Y E R E L  İ Z L E M E  A R A Ş T I R M A  V E  

U Y G U L A M A L A R  D E R N E Ğ İ  

M A R T   2 0 1 8

İYİ ÖRNEKLER KİTABI



Proje Ekibi (Alfabetik Sırayla):
Anıl Kocaoğulları , Ayşe Ece
Durmaz , Elif Avcı , Hale Akay ,
İkbal Polat 

Düzelti : Anıl Kocaoğulları 
Tasarım : Elif Avcı 

BU KİTAP, YEREL İZLEME

ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR

DERNEĞİ'NİN YERELDE İYİ

ÖRNEKLERİN

YAYGINLAŞTIRILMASI

PROGRAMI KAPSAMINDA

HAZIRLANMIŞTIR. 

 İY
İ
 Ö

R
N
E
K
L
E
R

 K
İT
A
B
I
 

Yerel İzleme Araştırma ve 

Uygulamalar Derneği 

www .yereliz .org 

info@yereliz .org 



İÇERİK

06 GİRİŞ 

15 1) EĞİTİM
POLİTİKALARINDA
İYİ ÖRNEKLER 

1.1. İşe Giriş Sonrası Oryantasyonda 
1.2.  Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 
1.3. Kadıköy Akademi 
1.4. Karşıyaka'nın Filizleri (Her
 Apartman Bir Öğrenci Okutuyor) 
1.5. Kocaeli Bilim Merkezi 
1.6. Mobil Kreş 
1.7. Samsun Büyükşehir Belediyesi 1.8.
Konservatuvarı 
1.9. Şehir Düşünce Merkezi 
1.10. Tarım İşçilerinin Çocuklarına Okul
Öncesi Eğitimi 

20 2) EŞİTLİK VE KATILIM
POLİTİKALARINDA İYİ
ÖRNEKLER 

2 .1 . Beylikdüzü Geleceğine
Yürüyor 
2 .2 . Çocuk Hakları Birimi 
2 .3 . Dokuma Park Projesi 
2 .4 . Gazi Caddesi Ulaşım Tasarımı 
2 .5 . İşte Eşitlik Politika Metni 
2 .6 . Katılımcı Bütçe Uygulaması 
2 .7 . Mahalle Komiteleri 
2 .8 . Mülteci Meclisi 
2 .9 . Seferihisar Çocuk Belediyesi 
2 .10 . Trabzon Eşitlik Masaları
Girişimi 

27 3)  SAĞLIK
POLİTİKALARINDA İYİ
ÖRNEKLER 

3 .1 . Büyükşehir Koordinasyonunda
İl Genelinde Kadın Sağlığı Eğitim
Programı 
3 .2 . Engelli ve Çölyak Dostu
Yalova 
3 .3 . Evde Yeni Doğan Bebek
Takibi 
3 .4 . Fizik Tedavi ve Engelliler
Rehabilitasyon Merkezi 
3 .5 . LGBTİ+ Dostu Jinekoloji
Hizmeti ve Ücretsiz Anonim HIV
Testi 
3 .6 . Manevi Evlat Butonu 
3 .7 . Tepebaşı Yaşam Köyü ,
Alzheimer Merkezi Konuk Evleri
ve Gündüz Bakım Hizmeti 



İÇERİK

32 4) ÇEVRE VE İKLİM
POLİTİKALARINDA
İYİ ÖRNEKLER

4.1. Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk
Yuvası 
4.2. Balık Çiftlikleri Meclis Kararı 
4.3. Ekolojik Bina 
4.4. Elektrikli Halk Otobüsleri  
4.5. Gıda Kompostu ve Yeşil Nesil
Restoran Hareketi 
4.6. Güneş Enerjili Otogar 
4.7. Güneş Enerjisi ile Çalışan Şarj
İstasyonları 
4.8. Makam Aracı Olarak Bisiklet 
4.9. Su Kaynaklarının Korunması, Su
Tüketiminin Azaltılması ve
Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi
Meclis Kararı 
Sürdürülebilir Balıkçılığın
Geliştirilmesi Projesi 
4.10. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Desteklenmesi Meclis Kararı 
4.11. Yerel Tohum Merkezi 

46 6) SOSYAL HİZMET
POLİTİKALARINDA İYİ
ÖRNEKLER

6.1.Çocuk Ergen Danışma-Dayanışma
Merkezi (ÇEDAM) 
6.2. Çocuk Hakları Masası ve Çocuk
Hakları Okulu 
6.3. Halk Çamaşırhaneleri  
6.4. Hoş geldin Bebek Projeleri 
6.5. H Tipi Cezaevinde Kadın Sağlığı
Eğitim Programı 
6.6. Mülteciler Toplum Merkezi 
6.7. Nikah Başvurularında Kadının
İnsan Hakları Kitabı Dağıtımı 
6.8. Okul Kahvaltı Programı 
6.9. Yaşlı Evleri 

40 5) İSTİHDAM
POLİTİKALARINDA İYİ
ÖRNEKLER

5.1. +1 Down Kafe 
5.2. Emek Karşılığı Nakit Destek
Projesi 
5.3. Engelliler Montaj Atölyesi 
5.4. Hasır Örme Üretim Atölyesi 
5.5. Jiyan Kadın Semt Pazarı 
5.6. Kadın Makam Şoförü 
5.7. Kadın Otobüs Sürücüleri 
5.8. Kadın Su Sayacı Okuyucuları 
5.9. Kar Serçesi 
5.10. Ovacık Belediyesi Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi 

52 7) KENTSEL 
PLANLAMA, 
ERİŞİLEBİLİRLİK 
POLİTİKALARINDA İYİ 
ÖRNEKLER

7.1. 24 Saat Açık Kütüphane 
7.2. Belediye Meclisi Toplantılarının
İşaret Dili Tercümanı Eşliğinde Canlı
Yayınlanması 
7.3. Çocuk Sokağı 
7.4. Dernekler Yerleşkeleri 
7.5. Engelsiz İş Yeri Teşvik Ödülleri 
7.6. Kadıköy İDEA 
7.7. Oyun Engel Tanımaz Parkı 
7.8. Ücretsiz Su Hizmeti 



B A N  K I -MOO N  
E S K I   B I R L E Ş M I Ş  M I L L E T L E R  G E N E L  

S E K R E T E R I

B PLANI DİYE BİR 
ŞEY YOK ÇÜNKÜ 

YAŞAYACAĞIMIZ 
BAŞKA BİR 

GEZEGEN YOK. 



Yerel İzleme , Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YEREL-İZ) sivil 
toplum örgütlerinin , üniversitelerin ve özel sektör kurumlarının 
yerel yönetimle sosyal politika odaklı ve sosyal fayda amaçlı iş 
birlikleri geliştirmesine duyulan ihtiyacı fark ederek yerel yönetim , 
akademi ve sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan 
deneyimlerini Yerel-İz çatısı altında toplamak isteyen bir grup hak 
savunucusu tarafından 2017 yılında kurulmuştur . 

Yerel-İz , yerele odaklanan , yerel yönetimler içinde yenilikçiliği ve 
katılımcılığı sağlamayı ve yaygınlaştırmayı kendine misyon edinen 
bir örgüttür . Bu misyon doğrultusunda yerelde kapasite geliştirme , 
dünyadaki uygulamalar ile Türkiye arasında bağlantılar kurma , 
insan hakları kenti kavramını Türkiye ’ye tanıtma ve nitelikli 
araştırma ve kampanyalarla bilgilendirme ve yetkinleştirme 
sağlama öncelikli eylem alanlarıdır . 

YERELİZ KİMDİR?
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 
NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yoksulluğu ortadan kaldırmak , 
gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde 
yaşamasını sağlamak için oluşturulmuş bir eylem çerçevesidir . Daha 
önceki binyıl hedeflerinin kapsamının genişletilmesi ile belirlenmiş 
17 hedef , tüm toplumları etkileyen ortak kesen sorunları içermekte 
ve bunların çözümüne ilişkin rehberlik sağlamaktadır . 

Daha da önemlisi , sürdürülebilir kalkınma hedefleri karmaşık 
sorunlar arasındaki ilişkileri , ortak yönleri ortaya koymaktadır . 
Hedefler her ölçekte ve düzeyde dikkate alınması gereken sorunları 
kapsar ve yerelden küresele doğru pratiklerle tüm dünyada şimdiki 
ve gelecekteki nesillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlar . 

GİRİŞ



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN 

YERELLEŞTİRİLMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 
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Sürdürülebilir kalkınma hedefleri nitelikleri gereği sadece 
uluslararası antlaşmalarla veya merkezi yönetim düzeylerinde 
alınan kararlar ve uygulanan politikalarla çözülecek sorunları ele 
almaz . Sorunların önemli bir bölümü bireylerin ve toplulukların 
yerleşik alışkanlıkları ve normlarında değişiklik gerektirmektedir . 
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ancak bu ilkelerin 
bireyler ve toplumlar tarafından benimsenmesi , bu ilkeleri etkileyen 
her türlü karar ve faaliyette dikkate alınması , ve mikro ölçekten 
makro ölçeğe bir arada birbirini besleyen ve bütünleştiren 
pratiklerin uygulamaya geçirilmesi yoluyla mümkündür . 

Bu yüzyılın başında belirlenen binyıl hedeflerine ilişkin uygulamalar 
değerlendirildiğinde , yerel kapasitenin bu hedeflere ulaşmada 
başarı sağlamaktaki en kritik faktör olduğu görülmüştür . 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerelleştirmek küresel düzeyde 
alınmış kararların yerel düzeyde uygulamaya sokulmasından ibaret 
değildir . Bu hedefleri bireylerin ve toplumların gerçeği haline 
getirmek önemlidir . 

Bireylerin ve toplulukların sorunlarını , ihtiyaçlarını ve kapasitelerini 
anlamakta en fazla erişime sahip olan idari ölçek yerel 
yönetimlerdir . Bu nedenle yerel yönetimler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin en önemli paydaşı kabul edilmişlerdir . 



BU KİTAPÇIĞI NEDEN HAZIRLADIK? 
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Yerel-İz olarak , bu yayını hazırlamaya ilişkin çalışmalara başlarken , 
sahada gözlemlediğimiz iki önemli sorundan yola çıktık . Bunlardan 
ilki , Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesinin 
Türkiye ’de yeterince ele alınmıyor ve bu açıdan dünyada sağlanan 
ilerlemelerin Türkiye ’ye aktarılmıyor oluşuydu . İkinci olarak , 
Türkiye ’de çoğunlukla çok kısıtlı kaynaklarla yerel düzeyde 
uygulamaya sokulmaya çalışılan bir çok kararın ve eylemin 
yeterince görünür olmadığı ve birbirinden öğrenme fırsatı 
bulamadığı da dikkatimizi çekti . 

Bu nedenle , açık kaynaklarla erişebildiğimiz yerel yönetim 
uygulamaları arasından hizmetin kapsam , ilkesel yaklaşımı ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkisi gibi basit kriterler 
üzerinden belirlediğimiz bir seçkiyi daha geniş bir çevre ile 
paylaşmak istedik . 

Bu yolla , çok ufak değişikliklerin bile bu küresel çabaya katkıda 
bulunabileceğini , tek bir faaliyetin birden fazla Hedefe hizmet 
edebileceğini , benzer hizmetlerin yerel ihtiyaçlar çerçevesinden 
nasıl farklılaştırılabileceğini göstermek istedik . 

Bu çalışmayı yaparken haberdar olamadığımız veya atladığımız 
örnekler olabilir . Dernek olarak amacımız , ileride bu örneklerin 
sayısını arttırmak ve çevrim içi bir şekilde yerel yönetimler ve yerel 
sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaktır . Bize bu konuda destek 
olmak isterseniz , lütfen yereldeki uygulamalarınızı bizimle 
info@yereliz .org adresine göndererek paylaşın ve veri tabanımızı 
geliştirmemize yardımcı olun . 



BU KİTAPÇIĞI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 
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Bu kitapçığın en önemli işlevi yerel yönetimler ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerini benimseyerek yerel yönetimlerine belirli 
politikalar ve eylemlere yönelik savunuculuk yapmaya gayret eden 
sivil toplum örgütleri için bir ilham kaynağı olmasıdır . Bunun 
ötesinde Türkiye ’deki yerel yönetimlerin kendi modellerini 
geliştirmeleri ve yerel yönetimler arasında işbirlikleri açısından da 
faydalı olacağını ummaktayız . 

Bu seçki , henüz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
imzalanmamışken bile başlamış faaliyetlerden , çok kısa bir zaman 
önce uygulamaya geçenlere , çok dar kapsamlıdan çok geniş 
kapsamlıya , tek bir politika kararından detaylandırılmış 
uygulamalara kadar çok değişik örnekleri içermektedir . 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesi genellikle 
çok kapsamlı eylem planları gerektiren , karmaşık bir iş olarak 
anlaşılmaktadır .  Bu örnekler yoluyla hedeflendirilmiş ufak 
adımların bile bütüne nasıl katkıda bulunacağını görmenize imkan 
olacaktır . 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesine ilişkin 
küresel uygulamalara erişmek için ise , lütfen Birleşmiş Milletlerin 
bu amaçla oluşturduğu web-sitesine başvurun : 
http ://www .localizingthesdgs .org/ 
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1. YOKSULLUĞA SON 

Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin merkezinde 
dünyanın her yerindeki insanların farklı yoksulluk 
türleriyle mücadelelerine destek olmak yatar. Buna 
uygun olarak, 1. Hedef sosyal koruma sistemleri, insana 
yakışır iş ve yoksulların dayanıklılığını arttıracak 
önlemler gibi birbirleriyle ilişkili stratejiler yoluyla 
yoksulluğun sona erdirilmesine odaklanır. 

2. AÇLIĞA SON 

Hedefin odağında insanın en temel ihtiyaçlarından biri 
bulunur -besin değeri yüksek, sağlıklı yiyeceklere erişim 
ve bunların herkese sürdürülebilir şekilde 
sağlanabilmesinin yolları. Üretimi arttırmak, açlıkla 
mücadele için yeterli değildir; çünkü mevcut üretimin 
nasıl dağıldığı ve erişebilirliği de önemlidir. Gıda 
güvenliğini güvence altına alacak tarımsal üretim için 
iyi işleyen piyasalara, küçük arazi sahiplerinin gelirlerini 
arttırmaya, teknoloji ve tarımsal araziye eşit erişime ve 
ek yatırımlara ihtiyaç vardır. 

3. SAĞLIKLI BİREYLER 

Hedef sağlık alanındaki önceliklere odaklanır; üreme ve 
anne çocuk-sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, bulaşıcı 
hastalıkların sona erdirilmesi, bulaşıcı olmayan 
hastalıkların ve diğer sağlık sorunlarının azaltılması ile - 
belki de hepsinden önemlisi- sağlık sigortası, ilaç ve 
aşılara güvenli, etkili, kaliteli ve makul fiyatlı erişimin 
herkese sağlanması. 

4. NİTELİKLİ EĞİTİM 

Hedef herkesin nitelikli eğitime ve hayat boyu 
öğrenmeye erişmesini güvence altına almaya çalışır. Bu 
Hedef sadece kayıtlı öğrenci sayısını arttırmayı 
hedeflemez; başarı düzeylerini, iyi eğitimli 
öğretmenlerin ve uygun okul alanlarının mevcudiyetini 
ve eğitim çıktılarındaki eşitsizlikleri de dikkate alır. 
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5. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

Kadınların ve kız çocuklarının temel haklardan ve 
fırsatlardan  yaralanmalarını engelleyen toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği dünyanın her yerinde mevcut bir sorundur. 
Cinsiyet eşitliğini ve kadınlar ile kız çocuklarının 
güçlendirilmesini başarmak için sıklıkla erkek egemen 
davranış kalıplarından ve bunlarla ilgili toplumsal 
normlardan kaynaklanan, yerleşik cinsiyet temelli 
ayrımcılığı giderecek yasal çerçeveler dahil, mevcut 
olanlardan çok daha ileri çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

6. TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR 

Hedef içme suyu, steril ve hijyen koşular kadar suyla ilişkili 
ekosistemleri de kapsayan zorluklarla mücadeleyi amaçlar. 
Nitelikli, sürdürülebilir su kaynakları ve sanitizasyon 
olmaksızın sağlık, eğitim ve yoksulluğun azaltılması gibi 
diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin başarı 
sağlamak da güç olacaktır. 

7. ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ 

Makul fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine 
herkesin erişiminin sağlanabilmesi için elektirik ve 
mutfaklarda kullanılan temiz yakıtlar ile teknolojilere 
erişim, enerji etkinliğinin ve yenilenebilir enerji kullanımının 
arttırılması gerekmektedir. Bu Hedefe ulaşmak için, yeni 
teknolojilere çok daha geniş ölçekte geçiş için bir kararlılık 
kadar, daha kaspamlı mali kaynaklara ve politikalara da 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

8. İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME 

Ekonomik büyüme sürdürülebilir kalkınmanın temel 
taşıyıcısıdır. Büyüme sürdürülebilir ve içermeci 
olabildiğinde, istihdam olanakları artacağından, daha fazla 
insan yoksulluktan kurtulabilecektir. Gelecekteki nesillerin 
bugün sağlanan ekonomik büyümeden faydalanabilmeleri 
için, ekonomik büyüme kaynakların sürdürülebilir olmayan 
bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşmemeli, çevresel 
açıdan sağduyulu olmalıdır. 
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9. SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI 

Altyapı, sanayileşme ve yenilikçilik ekonomik büyümenin 
üç itici gücüdür. Katılımcılık, dayanıklılık ve 
sürdürülebilirlik bu itici güçlerin uygulamasında dikkate 
alındığında, ekonomik büyüme de sürdürülebilir 
kalkınmaya destek olabilir. 

10. EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI 

10. Hedef ülkelerin kendi içindeki ve ülkeler arasındaki 
eşitsizlikleri azaltmayı, güvenli, düzenli ve kurallı göçü 
sağlamayı ve uluslararası ekonomik ve finansal karar 
alma süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin sesini 
güçlendirmeyi amaçlar. 

11. SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI 

Kentler günümüzde örneği olmayan bir hızla 
büyümektedir. Kentler yenilikçiliğin merkezleri olsalar ve 
istihdam ile ekonomik büyümenin artmasını sağlasalar 
da hızlı kentleşme yetersiz konutlaşma, artan hava kirliliği 
ve temel hizmetler ve altyapıya erişim eksikliği gibi çok 
büyük zorlukları da beraberinde getirmiştir.  

12. SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıpları kaynakların 
etkin kullanımını sağlayabilir ve ekonomik faaliyetlerin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. Bu Hedef, 
ekonomik büyüme ile kaynak kullanımı arasında köprü 
kurmaya ve zehirli kimyasalların ve atıkların insan hayatı 
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak şekilde 
yönetilmesini sağlamaya odaklanır. 

13. İKLİM EYLEMİ 

Her yıl küresel ısınmanın sonuçları daha da belirgin hale 
gelmektedir. Küresel ısınmayı ve olumsuz etkilerini 
azaltmak için Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile 
kazanılan ivmenin kaybedilmemesi gerekmektedir. İklim 
değişikliğine karşı dayanıklılığı arttırmak, iklim 
değişikliğinden kaynaklanan felaketleri sınırlamak için 
çok daha güçlü çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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14. SUDAKİ YAŞAM 

Yeryüzünün üçte birini kaplayan okyanuslar, dünya 
üzerindeki en büyük ekosistemi oluştururlar. İklim 
değişikliğinin giderek artan olumsuz etkileri, aşırı balık 
avcılığı ve deniz kirliliği okyanusları korumaya yönelik 
önlemlere ket vurmaktadır. 

15. KARASAL YAŞAM 

Korunan ve muhafaza edilen ekosistemler ile biyoçeşitlilik 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı 
olabilir ve sayıları giderek yükselen insan kaynaklı ve doğal 
felaketler karşısında dayanıklılığın arttırılmasını sağlayabilir. 
Sağlıklı ekosistemler, hayatları bu ekosistemlere bağlı olan 
kişiler için birden fazla fayda sağlayabilir. 

16. BARIŞ VE ADALET 

Barış, adalet ve etkili, hesap verebilir ve katılımcı kurumlar 
sürdürülebilir kalkınmanın merkezini oluşturur. Barışçıl ve 
katılımcı toplumların desteklenmesinde sağlanan 
ilerlemede ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikler 
mevcuttur. Son yıllarda şiddetli çatışmaların sayısı 
artmakta, savaşlar binlerce insanın ölümüne ve evlerini 
terk etmek zorunda kalmalarına yol açmaktadır. 

17. HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için 
ortaklıklar ve iş birliklerine daha çok ihtiyaç vardır. 
Hedeflere erişmek ancak tutarlı politikalar, her düzey ve 
tüm aktörler için sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan 
bir ortam ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel iş 
birliğinin canlandırılması ile mümkün olur. 
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BİZ KÜRESEL 
YOKSULLUĞU 

SONLANDIRACAK İLK, 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

EN KÖTÜ ETKİLERİNİ 
ÇOK GEÇ OLMADAN 

ENGELLEYEBİLECEK SON 
NESİL OLABİLİRİZ. 



Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Nilüfer Belediyesi 2009 yılında kurduğu Toplumsal Eşitlik
Biriminin faaliyetleri kapsamında belediye personelin toplumsal
cinsiyet eşitliği eğitimleri vermektedir . Bu eğitimler işe giriş
sonrasında oryantasyon programında da tekrarlanmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2009 

Faydalanıcı Sayısı : 2500+ (eğitilen personel) 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 5 . Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği 

PROJE  ADI: İŞE  GİRİŞ  SONRASI ORYANTASYONDA
TOPLUMSAL CİNSİYET  EĞİTİMİ 
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EĞİTİM POLİTİKALARINDA 
İYİ ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Kadıköy Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Üniversitelerin ve akademik çalışma yürütenlerin , yerel
yönetimle ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle
tasarlanan ve bir “kent düşünce merkezi” olan Kadıköy Akademi ,
Kadıköy Belediyesi tarafından kurulmuştur . Akademi , Kadıköy ’ün
çeşitli paydaşlarını bir masa etrafında toplayarak politika
geliştirmekte , elde ettiği verileri raporlamakta , araştırmacılardan
destek alarak bu verileri bilimsel yöntemlerle yorumlamakta , yerelin
ihtiyaçlarından doğan ya da düzenli taramalarla tespit edilen
sorunlardan hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri
yürütmektedir . Üretilen bulgular , Kadıköy Belediyesi tarafından
kullanılmaktadır . Ayrıca , düzenli aralıklarla hazırlanılan ‘Kent Bülteni ’
ile dünyada ve Türkiye ’de kent gündemine dair öne çıkan haberleri
derleyerek dijital olarak yayımlamaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinde açılan Kadıköy Akademi
çalışmalarına devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 2000+ (düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılan
kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması , 16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI: KADIKÖY  AKADEMİ 



Uygulayıcı Belediye : Karşıyaka Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde oturan , maddi geliri
olmayan veya yeterli olmayan üniversite öğrencilerine öğrenim
süreleri boyunca aylık 300 ’er lira burs verilmektedir . Burs ücretleri ,
destek veren apartman yönetimleri ya da belirlenen temsilciler
tarafından direkt öğrencinin hesabına yatırılmaktadır . Öğrencinin
banka hesap ve iletişim bilgileri yapılacak olan ‘Samimiyet
Protokolü ’nde yer almaktadır . Belediye bu işin sadece
koordinasyonunu üstelenmektedir . Apartmanlar , birden fazla
öğrenciye burs verebilmektedir . Projeye katılan her bir apartmanın
girişine ‘ ’Bu Apartmanın Bir Öğrencisi Var ’ ’ plaketi asılmıştır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 650+ (burs verilen öğrenci sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Yoksulluğa Son , 4 . Nitelikli Eğitim , 10 .
Eşitsizliklerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  KARŞIYAKA'NIN  FİLİZLERİ (HER  APARTMAN
BİR  ÖĞRENCİ OKUTUYOR) 
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Uygulayıcı Belediye : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Kocaeli Bilim Merkezi , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve
TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilmiş bir projedir . Eski SEKA Kağıt
Fabrikası içindeki 8 .500 metrekarelik alan üzerinde yer almaktadır .
70 yıl boyunca kağıt üretimi gerçekleştiren SEKA Kağıt Fabrikası
restore edilerek , Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi olarak
devam etmektedir . Bilim Merkezinde , yaklaşık 250 deney düzeneği ve
özel tasarım galerilerin yanı sıra  bilimsel çalışmaların yapıldığı
atölyeler , bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi , sergi
alanları , kütüphane , araştırma ofisleri , bilim kafe yer almaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinde açılan Merkez çalışmalarına
devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 15 .000+ (aylık ziyaretçi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve
Altyapı , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI:  KOCAELİ BİLİM  MERKEZİ 



Uygulayıcı Belediye : Toroslar Belediyesi (Mersin) 

Proje Özeti : Bir TIR 'ın dorsesi üzerine 60 metrekarelik gezici kreş
oluşturulmuş ,  3-6 yaş grubundaki çocuklar ve ailelerine eğitim
sağlanmıştır . Toroslar ilçesinde yoğun göç alan vatandaşların yaşadığı
7 mahalle , 15 günlük periyotlar halinde gezilmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011 senesinde başlayan uygulama , Yuva
Derneği ile yürütülen proje kapsamında belediyede istihdamı
sağlanan annelerin çocukları için belediyenin ilgili kültür merkezi
önünde devam ettirilmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 450+ aile , 1000+ çocuk 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son 4 . Kaliteli Eğitim 5 .
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  MOBİL KREŞ   
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Uygulayıcı Belediye : Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : 1979 yılında Belediye Meclisi kararı ile kurulan , 1982
yılında ise Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devlet
konservatuvarı olarak devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı , 37 yıllık süreçte sanat camiasına binlerce sanatçı ,
müzisyen , oyuncu ve dansçı kazandırmıştır . Profesyonel 34 öğretici
kadrosuyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı , Türk Halk
Oyunları , Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği , Resim , Tiyatro , Çok
Sesli Polifonik Batı Müziği Korosu ve enstrüman kursu bölümlerinden
oluşmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 1979 senesinde kurulan konservatuvar
faaliyetlerini sürdürmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 5000+ (eğitim goren kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim 

PROJE  ADI:  SAMSUN  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ
KONSERVATUVARI 



Uygulayıcı Belediye : Esenler Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek , kent
meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında
sağlam bir bağ kurmak , bugüne dek üretilen bütün değer ve
birikimlere ön yargılı yaklaşmadan üretimlerde bulunmak amacıyla
kurulmuştur . Merkezde , şehir kitaplığının yanı sıra atölyeler , projeler
ve yayınlar çıkarılmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2012 

Faydalanıcı Sayısı : 10 .000+ (düzenlenen etkinlik ve toplantılara
katılan kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması , 16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI:  ŞEHİR  DÜŞÜNCE  MERKEZİ 
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Uygulayıcı Belediye : Yüreğir Belediyesi (Adana) 

Proje Özeti : Bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul
öncesi eğitimi vermek üzere belediyeye bağlı Doğankent Kültür
Evinde yeni bir sınıf açılmıştır . 25 öğrenci , yaşadıkları çadırlardan
alınıp her gün kültür evine getirilmiş , çeşitli etkinliklere katıldıktan
ve eğitim gördükten sonra evlerine geri götürülmüştür . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2016 senesinde içinde başlayıp bitirilmiştir . 

Faydalanıcı Sayısı : 25 (öğrenci) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 4 . Kaliteli Eğitim , 10 .
Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  TARIM  İŞÇİLERİNİN  ÇOCUKLARINA  OKUL
ÖNCESİ EĞİTİMİ  
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BU DÜNYAYI BUGÜN VE 
BİZİ TAKİP EDECEK 

NESİLLER İÇİN DAHA 
GÜVENLİ VE DAHA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE 
GETİRMEMİZE YARDIMCI 
OLUN. BU BİZİM AHLAKİ 
SORUMLULUĞUMUZDUR. 



Uygulayıcı Belediye :  Beylikdüzü Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Beylikdüzü Belediyesi , “Beylikdüzü ’nde ne olacaksa ,
herkesin onayıyla , katılımıyla ve iradesiyle olacak” şiarıyla ilçe
sakinlerini Beylikdüzü ’nün geleceği hakkında düşüncelerini ,
önerilerini ve tercihlerini internet üzerinden paylaşmaya davet
etmiştir . (www .beylikduzugelecegineyuruyor .com) Kurumsal
kimliğinde değişiklik yapmak isteyen belediye , internet sitesi
üzerinden yeni logosunu belirlemek amacıyla 6 farklı logo örneğini
ilçe halkının oylamasına sunmuştur . Gerçekleştirilen oylamada
yaklaşık 12 bin kişi oy kullanmıştır . Yeni logo , 3 bin 36 oyla
belirlenmiştir . 

Faydalanıcı Sayısı : 12 .000 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI: BEYLİKDÜZÜ  GELECEĞİNE  YÜRÜYOR  
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EŞİTLİK VE KATILIM 
POLİTİKALARINDA İYİ 
ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi  

Proje Özeti : Çocuk Hakları Birimi , 2011 senesinde kurulmuştur ve 2014
yılından itibaren ‘Kadın , Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şubesi ’ne bağlı
olarak faaliyet göstermektedir . Birimin amacı , çocukların kendileriyle
ilgili olan konularda karar verme becerisini geliştirmek , yetişkinlere
ise çocuklarla ilgili konularda karar alırken çocukların katılımını
sağlamaları konusunda yol göstermektir . “Çocuklara geleceğin değil ,
bugünün bireyleri olarak yaklaşan bir toplum oluşturmasına katkı
sağlayabilmek” vizyonuyla hareket eden birim , ‘Çocuk Hakları ’
konusunda ve çocuklara yönelik farkındalık yaratabilecek diğer
çalışmalar yapılmasını organize etmekte , Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme ’de yer alan dört temel ilke olan ; ayrım gözetmeme ;
çocuğun öncelikli yararı ; yaşama , hayatta kalma ve gelişme hakkı ; ve
çocukların görüşlerine saygı ilkelerini benimseyerek çalışmalar
düzenlemektedir . Ayrıca , 2014 ’ten bu yana "Avrupa Konseyi
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
(Lanzorotte Sözleşmesi)" dahlinde oluşturulan uluslararası “Beşte Bir
 Kampanyası” kapsamında , 

PROJE  ADI:  ÇOCUK  HAKLARI BİRİMİ 
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Uygulayıcı Belediye :  Kepez Belediyesi (Antalya) 

Proje Özeti : 2004 yılında özelleştirilen Kepez Dokuma Fabrikası ’nın
devri 2012 yılında açılan davayla durdurulmuş , fabrika binasını
çevreleyen yeşil alan Kepez Belediyesi ’ne devredilmiştir . 3 yıl
boyunca sivil toplum kuruluşları , meslek örgütleri , kanaat önderleri
ve akademisyenlerin katılımıyla yürütülen tartışmalarda fabrika
binası çevresindeki 238 dönümlük alanın nasıl değerlendirileceği
tartışılmıştır . 2015 yılının Ocak ayında , Kepez Belediye Meclisinde
bulunan her partiden birer temsilci ; Antalya Mimarlar Odası , Antalya
İnşaat Mühendisleri Odası ve Antalya Peyzaj Mimarları Odasından
ikişer temsilci ; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası , Antalya Ticaret
Borsası , Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığından birer temsilcinin
katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur . Fabrika binası henüz
yasal olarak belediyeye teslim edilmediği için kültür ve sanat
merkezi , halk kütüphanesi ya da müze yapılması gibi fikirler henüz
tartışma aşamasındadır , ancak yeşil alana zarar verilmeyeceği
Belediye Başkanı tarafından garanti edilmiştir . Öte yandan , alanda
çeşitli festivaller ve konserler düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve
alanda bulunan kreş binasında açılan Anadolu Oyuncak Müzesi ’ni
yılda on binlerce kişi ziyaret etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 10 .000+ (yıllık ziyaretçi sayısı) 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 ’ten itibaren alan halka açılmıştır . 
   
İlgili Olduğu SKH maddesi : 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,
15 . Karasal Yaşam ,  17 . Hedefler için Ortaklık 

PROJE  ADI:  DOKUMA  PARK  PROJESİ 

Eskişehir ’deki çocuklara yönelik cinsel istismarı önleyici bilgiler 
içeren bilgilendirme toplantıları düzenlemekte , ana sınıfı 
öğretmenlerine ve velilere ulaşılmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 11 . Sürdürülebilir Şehir 
ve Yaşam Alanları 



Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Nilüfer ilçesi , Cumhuriyet Mahallesi , Gazi Caddesi ’nde
bulunan ulaşım arterinin tasarım projesi katılımcı bir süreçle
hazırlanmıştır . Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından “Önce İnsan” politikası çerçevesinde hazırlanan proje
mahallelinin öneri ve görüşlerine açılmıştır . Yapılan anket , mahalle
komitesi toplantısı , halk oylaması sonucunda hazırlanan proje ,
mahalleli tarafından reddedilmiştir . Belediye tarafından önerilen
tasarım projesinde , Gazi Caddesinin orta refüjünde mevcutta
bulunan 180 ağaç taşınmaktadır . Mahalleli , ağaçların taşınmadan
korunarak ulaşım tasarımının yapılması konusunda fikir birliğine
varmıştır . Yapılan müzakere ve oylamaların sonucunda Nilüfer
Belediyesi yapmış olduğu projeyi gözden geçirerek yeni bir kentsel
tasarım projesi geliştirmiştir . 

Faydalanıcı Sayısı : 15 .000 (halk oylamasına katılan kişi sayısı) 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011-2014 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,
16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI: GAZİ CADDESİ ULAŞIM  TASARIMI 
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Uygulayıcı Belediye :  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , iş hayatında kadına
eşitlik prensipleri kapsamında , cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve
ayrımcılık yapılmaması , ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi
oluşturulması , güvenli çalışma koşullarının sağlanması , şiddet ve
tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması , tedarik zincirinin
politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi , cinsiyet ayrımcılığına
karşı sosyal etki oluşturulması ve tüm paydaşların çözüme katılımının
sağlanmasını İşte Eşitlik Politika Metni ile taahhüt etti . 

Faydalanıcı Sayısı : 2 .005 .515  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2018 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 8 . İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitsizliklerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  İŞTE  EŞİTLİK  POLİTİKA  METNİ 



Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Nilüfer Mahalle Komiteleri aracılığıyla uygulanan
katılımcı bütçe uygulamasında 2011 yılı belediye bütçesine halkın
katılımı sağlanmıştır . Belediyenin yapması gereken zorunlu hizmetler
dışındaki bütçesine katılım kişi başı 4 euro üzerinden hesaplanan
miktar üzerinden gerçekleşmiştir . Kişi başı 4 euro üzerinden
hesaplanan bütçe , TUİK ’den alınan mahallelerin gelişmişlik
endeksine göre pay edilerek belirlenen mahalle bütçelerinin
kullanımı , komiteler aracılığıyla hemşehrilerin katılımıyla
belirlenmiştir . 

Faydalanıcı Sayısı : 1500+ 

Başlangıç / Bitiş Sayısı : 2011-2013 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları , 16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI:  KATILIMCI BÜTÇE  UYGULAMASI 
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Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Türkiye ’de mahalleler ölçeğinde yerel yönetim
mekanizmaları oluşturmayı hedefleyen ‘Mahalle Komiteleri ’ ,
demokrasi kültürüne katkı sunmaktadır . İlçede bulunan 42
mahallede komiteler iki yılda bir gerçekleşen seçimle
belirlenmektedir . Komiteler , başkanlık görevini üstlenen muhtar , iki
başkan yardımcısı , bir yazman ve Mahalle Komitesini Nilüfer Kent
Konseyinde temsil edecek bir üyeden oluşmaktadır . Azalar , sağlık
ocağı , spor kulüpleri , cami derneği , okul aile birliği gibi
örgütlenmelerin temsilcileri doğal üyeler olarak görev almaktadır .
Kamu idare birimi olan muhtarlık ile sivil inisiyatiflerin beraber
çalışmasını sağlayan sistemde kadın , gençlik , engelli ve LGBTİ
kotaları bulunmaktadır . 

Faydalanıcı Sayısı :  12 .000 (komitelerdeki kişi sayısı), 17 .000
(seçimlere katılan kişi sayısı) 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2009 yılında başlayan proje halen devam
etmektedir . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,
16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI:  MAHALLE  KOMİTELERİ 



Uygulayıcı Belediye : Şişli Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Meclis , Şişli ilçesinde yaşayan mültecilerin bir araya
gelerek sorunlarını konuşmaları ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır . Mülteciler toplantılarda
bireysel sorunlarını değil mültecilerin ve mahallerinde birlikte
yaşadıkları komşularının genel sorunlarını meclise gündem olarak
taşımaktadır . Uzun vadede grup içerisinden doğal liderler çıkartacak
mültecilerin savunuculuk kapasitesinin arttırılması
hedeflenmektedir . Meclis Toplantıları Arapça olarak yapılmakta bir
tercüman ile yürütülmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinde başlatılan çalışma hala devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : Meclisin daimi 10 üyesi olmakla birlikte uzman
katılımlı toplantılarda bu sayı 60 ’i bulabilmektedir . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması , 16 . Barış ve
Adalet 

PROJE  ADI:  MÜLTECİ MECLİSİ 
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Uygulayıcı Belediye : Seferihisar Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Seferihisar Çocuk Belediyesi , çocukların kendi seçimlerini
yaparak oluşturduğu Çocuk Meclisi aracılığı ile Seferihisar
Belediyesinin karar alma süreçlerine doğrudan katılmaktadır . Çocuk
Belediyesi ; sürdürülebilirlik , kentsel hakların geliştirilmesi , hoşgörü ve
uzlaşma ilkeleri ışığında katılımcı demokrasiyi geliştirmek için
kurulmuştur . Çocukların çözüm üretme yetilerini geliştiren ve karar
alma mekanizmalarına aktif katılımını öngören bir yapı olarak
tanımlanmaktadır . Eski bir düğün salonu restore edilerek , bina Çocuk
Belediyesine tahsis edilmiştir . Ayrıca merkezde genç ve çocuklara
yönelik birçok proje üretilmekte , seramik , müzik , çocuk korosu , halk
oyunları , satranç , resim ve tiyatro kursları aktif olarak devam
etmektedir .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011 senesinde başlatılan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 3000+ (etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı), 112
(çocuk meclisi seçimlerinde oy kullanan çocuk sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 5 . Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması , 16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI:  SEFERİHİSAR  ÇOCUK  BELEDİYESİ 



Uygulayıcı Belediye :  Trabzon Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel yönetimlerce tesis
edilmesi amacıyla , Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde ,
18 ilçe belediyesine yönelik koordinasyon ve kapasite geliştirme
programı oluşturulmuştur . Bu kapsamda ilk olarak Aralık 2017 ’de bir
araya gelen 18 ilçenin yerel yönetim yetkilileri , Hak Temelli Hizmet
Yaklaşımı , Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme , Kadına Yönelik Şiddet ve Yerel Yönetimlerin
Sorumlulukları , Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Teknikleri
konularında eğitim almışlardır . Programın devamında Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Biriminin , ilçe belediyelerini düzenli
olarak ziyaret etmesi ve eşitlik politikalarını hayata geçirmeleri
konusunda kontrol , koordinasyon ve teknik destek sağlaması
planlanmaktadır . 

Faydalanıcı Sayısı : 18 İlçe Belediyesi 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

PROJE  ADI:  TRABZON  EŞİTLİK  MASALARI GİRİŞİMİ 
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B A N  K I -MOO N  
E S K I   B I R L E Ş M I Ş  M I L L E T L E R  G E N E L  

S E K R E T E R I

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA, İNSANLARIN 
TEMEL EKOSİSTEMLERE VE KAYNAKLARA 

ZARAR VERMEDEN YOKSULLUKTAN 
KURTULABİLECEKLERİ VE İYİ İŞLERDEN 
YARARLANABILECEKLERI; İNSANLARIN 

SAĞLIKLI KALABİLECEĞİ VE İHTİYAÇ 
DUYDUKLARI YİYECEK VE SUYU 
ALABİLECEĞİ; HERKESİN İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİNE KATKIDA BULUNMAYAN 
TEMİZ ENERJİYE ERİŞEBİLECEĞİ; 

KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ EŞİT 
HAKLAR VE EŞİT FIRSATLAR SAĞLADIĞI 

BİR DÜNYADIR. 



Uygulayıcı Belediye : İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : İzmir Büyükşehir Belediyesi , İzmir ilçe belediyeleri ile
birlikte bir koordinasyon grubu oluşturarak 2012 senesinde Türkiye
Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfının geliştirmiş olduğu ‘Kadın Sağlığı
Eğitim Programı ’nın (KSEP) İzmir genelinde uygulanmasını
sağlamıştır . Program dahilinde düzenlenen ‘eğitici eğitimi ’ne İzmir
Büyükşehir Belediyesi ’nden 13 kişi , 9 ilçe belediyesinden 18 kişi
katılmış , bu kişiler daha sonra kendi bölgelerinde benzer eğitim
programlarını yürütmeye başlamıştır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : : 2012 senesinde başlayan çalışma devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 121 kapalı grup KSEP çalışmaları ile İzmir ’de
ortalama 2000 kadına ulaşılmıştır . Kadın Sağlığı Seminerleri ile 1000
kadına daha ulaşılmıştır . 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler ,  4 . Kaliteli Eğitim ,  5 .
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

PROJE  ADI:  BÜYÜKŞEHİR  KOORDİNASYONUNDA  İL
GENELİNDE  KADIN  SAĞLIĞI EĞİTİM  PROGRAMI 
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SAĞLIK POLİTİKALARINDA 
İYİ ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Yalova Belediyesi 

Proje Özeti : Engelsiz Cafe içerisinde çölyak mutfağı ve glütensiz
menü ile hizmet verilmektedir . ‘Çölyak , teşhis edilene kadar bir
hastalık teşhis edildikten sonra bir yaşam biçimidir ’ sloganıyla
farkındalık çalışması yapılarak çölyak hastaları için seçenekler
sağlanmıştır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler 

PROJE  ADI: ENGELLİ VE  ÇÖLYAK  DOSTU  YALOVA  



Uygulayıcı Belediye : Bayrampaşa Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi
Bayrampaşa ve dışı tüm engelli bireylere ve yakınlarına 19 personel
ile tıp , psikiyatri ve eğitim hizmetleri sunmaktadır . Engelli olmayan
vatandaşlara ise çalışma alanına giren hastalıklarda Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon hizmeti vermektedir . Tüm hizmetlerden engelli ve
yakınları , engel derecesine ve sosyal güvencesine bakılmaksızın
ücretsiz olarak sunulmaktadır . Tedavi ve eğitimler için merkeze
gelmekte güçlük çeken kişilere , mevcut 2 asansörlü araç ile ulaşım
hizmeti verilmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2005 senesinde kurulan merkez hala hizmet
vermektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 5 .000 engelli birey merkezin hizmetlerinden
yararlanmıştır .  

İlgili Olduğu SKH maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması 

PROJE  ADI: FİZİK  TEDAVİ VE  ENGELLİLER
REHABİLİTASYON  MERKEZİ 
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Uygulayıcı Belediye : Menderes Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Belediyenin sağlık ekipleri , yeni doğan bebekler 40
günlük oluncaya kadar evde sağlık hizmeti vermektedir . Verilen
hizmet kapsamında bebeğin sağlık durumu gözlenirken , boy ve baş
çevresi ölçülerine bakılmakta , göbek pansumanı yapılmakta , bez
değişimi gerçekleştirilmektedir . Ekipler , aile ile sürekli iletişim
sağlayarak bebeğin ve annenin sağlık durumuyla ilgili anlık bilgileri
elde etmektedir . Yeni doğan bebeğin yanı sıra , annelere bebek
bakımı , aile planlaması , beslenmenin önemi , anne sütünün önemi ,
 gaz çıkarma yöntemleri hakkında eğitim verilmektedir .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2016 senesinde başlayan hizmet devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 300+ 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 4 . Kaliteli Eğitim 10 .
Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI: EVDE  YENİ DOĞAN  BEBEK  TAKİBİ 



Uygulayıcı Belediye : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi , kimsesi olmayan
ve bakıma ihtiyacı olan hastaların evine elektronik sistem kurarak
'Manevi Evlat '  projesini başlatmıştır . Bu proje kapsamında , evdeki
elektronik sisteme bağlı butonlar aracılığıyla sağlık , ev temizliği ,
manikür-pedikür , ev tadilatı , boya-badana , kuaför gibi hizmet
talepleri merkeze bildirilmektedir . Evlere kurulan ‘akıllı sistemler ’ ile
yalnız yaşayan yaşlıların yangın , gaz zehirlenmeleri , duman , su
taşması vb . durumlarda , ambulans , polis ve itfaiye birimlerine haber
verilmesi de amaçlanmaktadır . Merkezde çalışan görevliler evleri
ziyaret ederek sağlık takibi yapmakta , temizlik ve bakım yapılan
yaşlıların hizmetlerden memnuniyet derecelerini ölçmekte ve psiko-
sosyal destek vermektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinde başlatılan hizmet devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 320 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 2 . Açlığa Son , 3 . Sağlıklı
Bireyler , 6 . Temiz Su ve Sıhhi Koşullar , 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve
Altyapı , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI: MANEVİ EVLAT  BUTONU  
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Uygulayıcı Belediye : Şişli Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Şişli Belediyesi ’nin Kurtuluş ’taki Sağlık İşleri Müdürlüğü
Binasında bulunan poliklinikte aile hekimleri tarafından haftanın beş
günü 17 :00 – 20 :00 saatleri arasında LGBTİ+’lara yönelik sağlık ve
danışmalık hizmeti sunulmaktadır . Aynı zamanda , eşcinsel , biseksüel
ve trans kadınlar ile trans erkekler ve intersekslerin jinekolojik
muayenelerde ayrımcılığa uğramasının önüne geçmeyi hedefleyerek ,
her salı 19 :00 – 21 :00 saatleri arasında ücretsiz jinekoloji hizmeti
verilmektedir . Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Şişli ’de ikamet
etme ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu
bulunmamaktadır . Poliklinikte LGBTİ+ bireylere yönelik HIV , Hepatit
ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için üç ayda bir ücretsiz
tahlil , rumuz ile kayıt ve anonim test imkânı sağlanmaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 senesinde başlayan test hizmeti ve 2017
senesinde başlayan jinekoloji hizmeti halen devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 2000+ (Anonim test hizmetinden faydalanan kişi
sayısı), 800+ (jinekoloji hizmetinden faydalanan kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 5 . Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  LGBTİ+ DOSTU  JİNEKOLOJİ HİZMETİ VE
ÜCRETSİZ  ANONİM  HIV  TESTİ 
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Uygulayıcı Belediye : Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir) 

Proje Özeti : Alzheimer hastalarının ve ailelerinin yaşamını
kolaylaştırmak , sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla
hayata geçirilen Alzheimer Konuk Evleri 64 yatak kapasitesi ile yatılı
olarak hizmet sunmaktadır . Yaşam Köyü ’nde yer alan Alzheimer
Bakımevi ’nde verilen Gündüz Bakım Hizmetinden de alzheimer
hastaları haftada iki gün ücretsiz olarak yararlanmaktadır . 
Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 senesinden itibaren çalışmalarına devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 64 yatak kapasitesi , 100+ günlük ziyaretçi
alzheimer hastası 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 3 . Sağlıklı Bireyler 

PROJE  ADI:  TEPEBAŞI YAŞAM  KÖYÜ, ALZHEİMER
MERKEZİ KONUK  EVLERİ VE  GÜNDÜZ  BAKIM  HİZMETİ 



B A N  K I -MOO N  

E S K I   B I R L E Ş M I Ş  M I L L E T L E R  G E N E L  

S E K R E T E R I

İKLİM EYLEMİNİN 
SUNDUĞU FIRSATLARDAN 

YARARLANALIM VE 
HERKES İÇİN DAHA 

MÜREFFEH VE GÜVENLİ BIR 
GELECEĞİN TEMELLERİNİ 

ATALIM. 



Uygulayıcı Belediye : Kadıköy Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : 1208 m2 kapalı ve 1633 m2 açık alandan oluşan çocuk
yuvasının bahçesi 3-6 yaş çocukların gelişimine uygun olarak
tasarlanmıştır . Çeşitli meyve ve diğer yenilebilir bitkilerden
oluşturulan bahçede , hobi çalışmalarının uygulanacağı alanlar
mevcuttur . Bina inşaatından iç döşemesine , enerji ve su gibi temel
altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapılmıştır . Binada
ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanmaktadır . Eğitim araç
gereçlerinde doğal ürünler tercih edilen bu yeşil yuvada ayrıca
yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulamada ve klozetlerde
kullanılmaktadır . Sağlıklı öğrenim ve öğretim mekânları , enerji
tasarrufu , uygulamalı ve doğa dostu bir eğitim amaçlayan yuva
binasının tüm tasarım , yapım , işletim , kullanım , bakım , onarım , yeni
işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemin korunması amacıyla
enerji , su , malzeme , arsa , sermaye gibi tüm kaynaklar verimli olarak
kullanılmıştır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2016 senesinden itibaren hizmet etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 100-110 (gündüz eğitim kapasitesi) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 7 . Erişilebilirlik ve Temiz
Enerji , 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve
Yaşam Alanları , 12 . Sorumlu Tüketim ve Üretim , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI:  BAHRİYE  ÜÇOK  EKOLOJİK  ÇOCUK  YUVASI 
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ÇEVRE VE İKLİM 
POLİTİKALARINDA İYİ 
ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Mersin Büyükşehir Belediyesi  

Proje Özeti : Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi , ekim ayı
toplantısında Mersin kıyılarına balık çiftlikleri kurulmasının meclisçe
olumsuz görüldüğünü içeren bir temenni kararı almıştır . Kararda
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından balık çiftliği kurulması
planlanan bölgelerde önemli doğal alanların , sit alanlarının , turizm
gelişme alanlarının ve turizm faaliyetlerinin bu projelerden
etkilenebilecek alanlarda bulunduğu belirtilmiştir . Ayrıca
Kamuoyunda oluşan yanlış kanı ile ilgili ve izinler konusunda Mersin
Büyükşehir Belediyesinin tek başına yetkisinin olmadığı
vurgulanarak , kamuoyunda oluşturulan yanlış kanılar da kararda yer
almıştır . 

PROJE  ADI: BALIK  ÇİFTLİKLERİ MECLİS  KARARI 



Başlangıç/Bitiş tarihi : Ekim 2017 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 13 . İklim Eylemi , 14 . Sudaki Yaşam , 

15 . Karasal Yaşam 
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Uygulayıcı Belediye : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Uluslararası doğa dostu bina kriterlerine uygun olarak
hayata geçirilen Ekolojik Bina , asgari düzeyde karbon salınımı yapan
ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan bir bina olarak örnek
oluşturmaktadır . “Pasif Ev” standartlarına uygun olarak projelendirilen
Ekolojik Bina , yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtılacağı bir
merkez olmanın yanı sıra , dinlenme alanı , sergi salonu , bilgisayar
laboratuvar  ve konferans salonu ile kentlilere hizmet vermektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2013 ’te inşa edilen bina halen hala hizmet
vermektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 7 . Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 9 . Sanayi ,
Yenilikçilik ve Altyapı , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,  12 .

Sorumlu Tüketim ve Üretim , 13 . İklim Eylemi 

PROJE ADI: EKOLOJİK BİNA 

Uygulayıcı Belediye : İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Tamamen yerli teknolojiyle üretilmiş 20 elektrikli otobüs
satın alarak ‘elektrikli otobüs filosu ’ kuran İzmir Büyükşehir
Belediyesi , yeni filosu sayesinde şehir içi toplu taşımada 3 ayda 162
bin 692 litrelik akaryakıt tasarrufu elde etmiş ve 436 ton
karbondioksit salımının önüne geçmiştir . İzmir ’in elektrikli otobüsleri ,
günde 250 kilometre yol alabilmekte ve elektrik dışında hiçbir enerji
kaynağı kullanmamaktadır . Karbon salımını sıfıra düşüren elektrikli
otobüsler , dizel otobüslere oranla yüzde 80 ’in üzerinde tasarruf
sağlamakta , sessiz ve konforlu yolculuk olanağı sunmaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinden itibaren otobüsler hizmet
vermektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 1 .000 .000+ 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 7 . Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 9 . Sanayi ,
Yenilikçilik ve Altyapı , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları , 12 .

Sorumlu Tüketim ve Üretim , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI: ELEKTRİKLİ HALK  OTOBÜSLERİ  
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Uygulayıcı Belediye : Beşiktaş Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Restoran atıklarının değerlendirilmesi için Beşiktaş
Belediyesi ilçe genelinde kapalı sistem kompost cihazlarının
yerleştirmektedir . Ulus Parkı civarına yerleştirilen ilk kompost cihazı ,
etraftaki restoranlardan gelen atıklardan haftalık yaklaşık 400 kg
organik atık , 100 kg pelet beslemesi ve 125-150 kg arası kompost
eldesi sağlamaktadır . Cihazın sistemine eklemlenen biofiltre ile koku
oluşumu da engellenmektedir . ‘Yeşil Nesil Restoran Hareketi ’
kapsamında , sürdürülebilir olmayı hedefleyen restoranlar WWF-

Türkiye tarafından enerji-su kullanımı , atık yönetimi , kirlilik ve
kimyasal azaltımı gibi 95 ayrı kriter üzerinden değerlendirilmekte ve
kriterleri karşılamaları halinde 1 , 2 ya da 3 yıldızlı “Yeşil Nesil
Restoran” olmaya hak kazanmaktadır . Restoranlarda mevsim
ürünlerinin kullanılmasından , atıklarla kompost ve enerji üretimine
kadar çok kapsamlı uygulamaları olan bu projeyle , restoran
müşterilerinde de davranış değişikliği yaratılması hedeflenmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 100 Restoran 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,
12 . Sorumlu Tüketim ve Üretim , 13 . İklim Eylemi , 17 . Hedefler için
Ortaklık 

PROJE ADI: GIDA KOMPOSTU VE YEŞİL  NESİL  RESTORAN
HAREKETİ 

Uygulayıcı Belediye : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi  

Proje Özeti : Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla ,

Diyarbakır Şehirler Arası Terminal İşletmeleri ’nin açık otoparkında
her biri 265 watt gücünde 2 bin 460 güneş paneli kurulmuştur .
Otogarın enerji ihtiyacının güneş enerji santralinden karşılanmasının
yanı sıra , üretilen fazla enerjinin de Dicle Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi ’ne (DEDAŞ) satılması planlanmıştır . Bu proje ile birlikte
toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark , çelik
konstrüksiyonlar ile döşenerek kapalı otoparka çevrilmiş , aynı anda 18
şehirler arası otobüs , 12 minibüs ve 132 misafir araç park edebilecek
hale getirilmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : Projenin yapımına , Belediye Başkanı Gültan
Kışanak döneminde 27 Haziran 2016 ’da başlanmış , proje 2017
senesinde tamamlanmıştır .  

PROJE  ADI: GÜNEŞ  ENERJİLİ OTOGAR   



S
A
Y
F
A

 3
5

 

Faydalanıcı Sayısı : Otogar 18 şehirlerarası otobüs , 12 minibüs ve 132 

misafir araç kapasitelidir . 

İlgili Olduğu SKH maddesi :7 . Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 11 . 
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,13 . İklim Eylemi 

Uygulayıcı Belediye : Süleymanpaşa Belediyesi (Tekirdağ) 

Proje Özeti : Süleymanpaşa ’nın en işlek üç ayrı noktasına konulan ve
güneş enerjisi ile çalışan engelli araç şarj istasyonlarında , akülü
engelli aracı olan vatandaşlar ücretsiz bir şekilde araçlarını şarj
edebilmektedir . Aynı anda 3 engelli aracını şarj edebilecek şekilde
tasarlanan istasyonlar , ayrıca 30 cep telefonu ve elektrikli araç da şarj
edebilmek için tasarlanmıştır . Aynı anda birçok kişiye hizmet
verebilecek istasyon tüm enerjisini güneşten alarak yenilenebilir
enerji ile hizmet vermektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 ’te hizmete giren şarj istasyonları hala
hizmet vermektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları , 12 . Sorumlu Tüketim ve
Üretim , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI: GÜNEŞ  ENERJİSİ İLE  ÇALIŞAN  ŞARJ
İSTASYONLARI 

Proje Adı : Makam Aracı Olarak Bisiklet 

Uygulayıcı Belediye : Gazipaşa Belediyesi (Antalya) 

Proje Özeti : Gazipaşa ilçesinde belediye başkanı tarafından 8 birim
amirine ve 2 belediye başkan yardımcısına makam aracı olarak
bisiklet dağıtılmıştır . Gazipaşa halkına bisiklet bilinci aşılamak ve
yapılan bisiklet yollarının kullanımını arttırmak amacıyla ise bisikletle
gelip gitmeleri istenmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 10  

İlgili Olduğu SKH maddesi : 7 . Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,  12 . Sorumlu Tüketim ve
Üretim , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI: MAKAM  ARACI OLARAK  BİSİKLET  
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Uygulayıcı Belediye : Çanakkale Belediyesi 

Proje Özeti : Çanakkale Belediyesi su kaynaklarının korunması , su
tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
desteklenmesi amacıyla imar plan notlarının düzenlenmesi
hususunda 2017 yılının Haziran ayında Belediye Meclisine teklif
verilmiştir . 2017 Ekim ayında kabul edilen Çanakkale Şehiriçi ve
Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına göre ; 

-Klozetlerde iki kademeli rezervuarlar kullanılacak , banyo ve
mutfaklarda kullanılan evye bataryaları tasarruflu olacaktır .  

-Merkezi ısıtma sistemi yapılması zorunlu olan tüm yapılarda sıcak su
üretimi merkezi sistem olarak uygulanacaktır . Merkezi sıcak su
tesisatının güneş paneli ile desteklenmesi durumunda , yapı ruhsat
aşamasında , proje kontrol ücretlerinde %50 indirimde
bulunulacaktır .  

-Merkezi sistem kullanılacak ısıtma cihazları yoğuşmalı cihaz
olacaktır .  

-Konaklama amaçlı yapılacak tüm tesislerde sıcak su üretiminde ,

güneş enerji sistemi ile desteklenecektir .  

-Banyo ve mutfaklarda tesisat gelen duvarlar 13 ,5 cm 'lik duvar
olacaktır . 
  

-Tüm yapılarda , pis su kolon inişleri ve pis su taban toplamalarında
ses izolasyonlu boru kullanılacaktır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : Ekim 2017 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 6 . Temiz Su ve Sıhhi Koşullar , 7 .

Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam
Alanları , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI: SU  KAYNAKLARININ  KORUNMASI, SU
TÜKETİMİNİN  AZALTILMASI VE  YENİLENEBİLİR  ENERJİNİN
DESTEKLENMESİ MECLİS  KARARI 
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Uygulayıcı Belediye : Seferihisar Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Yerel üretimi desteklemek , balıkçılık sektörünü
güçlendirmek ve AB standartlarına çıkarmak amacıyla başlatılan bu
proje kapsamında , İtalyan ortakların deneyimleri sayesinde
Seferihisar ’da balıkçılık standartları Avrupa Birliği standartlarına
yükselecek , üretim ve pazarlama kapasiteleri artacak ve
sürdürülebilir balıkçılık yapılmaya başlanacaktır . İki Cittaslow (yavaş)
kentin , Seferihisar ve Pollica ’nın , dayanışması sonucu ortaya çıkan
proje kapsamında iki kentin balıkçıları deneyimlerini paylaşılmış ,
balıkçılıkta AB standartları hakkında eğitim verilmiş ve balık mezat
alanı yenilenmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011 yılında gerçekleştirilmiştir . 

Faydalanıcı Sayısı : 2000+ 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 13 . İklim Eylemi , 14 . Sudaki Yaşam 

PROJE  ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR  BALIKÇILIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

Uygulayıcı Belediye : Güzelbahçe Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : 2016 yılının Ekim ayında Güzelbahçe Belediye Meclisinde
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi yönünde bir karar
alınmıştır . Alınan meclis kararı ile güneş kollektörü ile su elde etmek
için sistem kuranlara inşaat ve oturma ruhsatlarında yüzde 10 , enerji
üretmek amacıyla panel kuranların inşaat ruhsat harçlarında ise
yüzde 25 oranında indirim yapılması öngörülmüştür . Güzelbahçe ’de
bazı park ve spor tesislerinin aydınlatması ve belediyeye ait Kültür
Merkezinin elektrik gereksinimini güneş enerjisi ile karşılanmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : Karar 2016 senesinin ekim ayında alınmıştır . 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 7 . Erişilebilirlik ve Temiz Enerji , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları , 13 . İklim Eylemi 

PROJE  ADI: YENİLENEBİLİR  ENERJİ KAYNAKLARININ
DESTEKLENMESİ MECLİS  KARARI 
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Uygulayıcı Belediye : Muğla Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Proje , bölgeye has yerel tohum çeşitlerinin toplanarak
izole ortamlarda çoğaltılması ile genetik mirasın korunmasını
hedeflemektedir . Envantere alınan yerel tohumları , merkezde
bulunan soğuk hava deposunda yıllarca saklayabilecek bir ‘Tohum
Bankası ’ faaliyet göstermektedir . Tohumlar , organik tarım yapmak
isteyen vatandaşların hizmetine sunulmaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2016 senesinden başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 100 ’ün üzerinde üreticiden 300 ’den fazla yerel
tohum toplanmıştır . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 2 . Açlığa Son , 12 . Sorumlu Tüketim ve
Üretim , 13 . İklim Eylemi , 15 . Karasal Yaşam  

PROJE  ADI: YEREL TOHUM  MERKEZİ 



B A N  K I -MOO N  

E S K I   B I R L E Ş M I Ş  M I L L E T L E R  G E N E L  

S E K R E T E R I

GELECEK 15 YILA 
BAKTIĞIMIZDA, 
KUŞKU YOK Kİ  

YOKSULLUĞA BİR SON VERMEK, 
HİÇ KİMSEYİ GERİDE 

BIRAKMAMAK VE HERKESİN 
İNSAN ONURUNA UYGUN BİR 
HAYAT YASAYABİLDİGİ BİR 

DÜNYA YARATMAK HEPİMİZİN 
ORTAK SORUMLULUĞUDUR. 



Uygulayıcı Belediye : Bornova Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Genetik bir farklılık olan down sendromuna sahip
gençlerin , toplumsal hayata ve ekonomiye katılması amacıyla
başlatılmış bir projedir . Proje kafe , down sendromlu ve çalışma izni
bulunan 2 genci , çeşitli iş okullarında eğitim gören 3 down
sendromlu öğrenciyi istihdam ederek yola koyulmuştur . 2018 yılı
itibariyle , down sendromlu , otizmli , zihinsel bozukluklara sahip
toplam 28 genç kafede dönüşümlü olarak çalışmaktadır . Öte yandan
Ege Üniversitesi ’nde “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi alan
öğrenciler , kafede çalışan gençlerin aileleri ve diğer down sendromlu
gençler çeşitli etkinlikler ve buluşmalar aracılığıyla kafede kapsayıcı
bir sosyalleşme ortamı yaratmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinden itibaren hizmet vermektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 28 down sendromlu , otizmli genç dönüşümlü
olarak çalışmaktadır . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son 4 . Kaliteli Eğitim 8 . İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  +1 DOWN  KAFE  
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İSTİHDAM POLİTİKALARINDA 
İYİ ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Toroslar Belediyesi ve Tarsus Belediyesi (Mersin) 

Proje Özeti : Yuva Derneğinin öncülük ettiği , Alman Uluslararası
İşbirliği Kurumu (GIZ) desteklediği , Toroslar ve Tarsus Belediyelerinin
iş birliği gerçekleştirdiği "Emek Karşılığı Nakit Destek" projesi
kapsamında , dezavantajlı durumda olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ve Geçici Koruma altındaki Suriyeli mülteciler arasından
seçilen kişiler , 3 ay süreyle belediye birimlerinde istihdam edilmiştir .
Projeyle birlikte , belediyelerin Park Bahçeler Müdürlüğü , Temizlik
İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerinde görev alan Türkiyeli ve
Suriyeli faydalanıcıların birbirlerine yönelik ön yargılardan sıyrılması ,
sosyal uyumları , birlikte iş yapabilme ve üretebilmeleri
hedeflenmiştir . Bununla birlikte projede , istihdam edilen kişiler bu 3
aylık süre boyunca hem iş deneyimi edinmiş hem de ekonomik
anlamda da güçlenmişlerdir . 

PROJE ADI: EMEK  KARŞILIĞI NAKİT DESTEK  PROJESİ 



Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 

Faydalanıcı Sayısı : 1030 (istihdam edilen kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 5 . Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği , 8 . İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin 

Azaltılması , 16 . Barış ve Adalet 
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Uygulayıcı Belediye : Tepebaşı Belediyesi (Eskişehir) 

Proje Özeti : Anadolu Üniversitesi , İŞKUR ve Tepebaşı Belediyesi iş
birliği ile ‘Sosyal Yaşam Merkezi 'nde eğitim alan engelliler , Haziran
2014 tarihinde açılan ‘İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj
Atölyesi ’ne geçerek sertifika programını burada tamamlamıştır . İlk
etapta , zihinsel yetersizliği olan 15 bireyle başlayan atölyede , daha
sonra 40 birey hem eğitim almış hem de çalışmıştır . Montaj
atölyesinde çalışan bireyler aynı zamanda öz bakım becerileri , günlük
yaşam becerileri , akademik dersler , spor , seramik , cam ve ahşap ,

maket uçak yapımı gibi kurslardan da faydalanmaktadır . Arçelik ve
Tepebaşı Belediyesi 'nin iş birliği ile yetersizliği olan bireylere istihdam
sağlamak amacıyla , Arçelik 'in yan sanayi malzemelerinin (kamçı
kablo , lastik conta ve paketleme) montaj işlemleri de burada
gerçekleştirilmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 40 (eğitim alan ve çalışan kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 8 . İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE ADI: ENGELLİLER  MONTAJ  ATÖLYESİ 

Uygulayıcı Belediye : Toroslar Belediyesi (Mersin) 

Proje Özeti : Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak
finanse edilen ve yürütülen bir proje olan SİROMA (Romanların Yoğun
Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi
Operasyonu) kapsamında kurulan bu atölyede , sosyal olarak dışlanmış
olan Roman vatandaşların istihdamını arttırmak hedeflenmiştir . 20 ’si
kadın toplam 30 Roman vatandaş hasır üretiminde çalışırken ,

çalışanların çocukları atölye içindeki kreşte eğitim görmekte ve 25
Roman genç ise atölyede kaynak eğitimi almaktadır . 

PROJE ADI: HASIR  ÖRME ÜRETİM ATÖLYESİ 



Başlangıç/Bitiş tarihi : Kasım 2014 ’ten beri aktiftir . 

Faydalanıcı Sayısı : 55+ 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 8 . İnsana Yakışır İş ve 

Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 
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Uygulayıcı Belediye : Bağlar Belediyesi (Diyarbakır) 

Proje Özeti : 200 ’e yakın kadın , belediyeye ait kapalı pazar alanında
pazar kurmuş ancak mekânın uzaklığı nedeniyle sayıları 100 civarına
düşmüştür . Daha sonra Bağlar Belediyesinin yardımıyla Gezici Kadın
Pazarları kurulmuş ve haftanın altı günü şehrin farklı bölgelerinde
sadece kadın satıcıların çalıştığı pazarlar kurulmaya başlanmıştır .
Kadın Pazarlarına erkek satıcıların tezgah kurmasına izin verilmeyerek
kadınların ekonomiye katılması yönünde pozitif ayrımcılık
uygulanmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : Eylül 2013 ’ten beri devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 200  

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 5 . Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği , 8 . İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE ADI: JİYAN KADIN SEMT PAZARI 

Uygulayıcı Belediye : Beylikdüzü Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde makam şoförü olarak hizmet veren bir kadın
şoför çalışmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 

Faydalanıcı Sayısı : 1 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

PROJE ADI: KADIN MAKAM ŞOFÖRÜ 
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Uygulayıcı Belediye : Adana Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Şehir içi seferlerde yoğunluklu olarak erkek sürücüleri
istihdam eden diğer belediyelerin aksine , Adana Büyükşehir
Belediyesi devamlı olarak kadın otobüs sürücülerinin sayısını yüksek
tutmuştur . 2012 yılında toplam 329 otobüs sürücüsünün 135 ’i kadın
iken (yüzde 40), 2016 yılında kadın sürücülerin oranı toplam 520
içinde 120 (yüzde 27) olmuştur . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : - 

Faydalanıcı Sayısı : 120 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 10 .

Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE ADI: KADIN OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ 

Uygulayıcı Belediye : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Daire Başkanlığı , toplumdaki erkek egemen anlayışı
kırmak için su sayaçlarını okuma görevinde kadınları da çalıştırmaya
başlamıştır . Günde ortalama 500 abonenin su sayacını okumak için
20 kilometre yol yürüyen kadınlar , kahvehanelere , kuaför salonlarına ,

tesisatçı dükkanlarına girip , bir yandan işlerini yaparken bir yandan
da yerleşik algıyı değiştirmek konusunda örnek modeller olmuşlardır .
Evlere giren kadın sayaç okuyucuların , hanede olan kadına ve çocuğa
yönelik şiddeti saptamak konusunda proje başlatılırken
hedeflenmemiş ancak süreç içerisinde fark edilmiş etkileri olmuştur . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2016 

Faydalanıcı Sayısı : 8 (istihdam edilen kadın sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 8 . İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

PROJE ADI: KADIN SU SAYACI OKUYUCULARI 
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Uygulayıcı Belediye : Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti :Çeşitli sebeplerle ülkelerinden göç ederek Türkiye ’ye
gelen Suriyeli , Kırgız , Afgan , Kazak ve Özbek kadınların , Zeytinburnu
Göçmen Kadınlar Kulübünde eğitim aldıktan sonra hazırladıkları
ürünler , ’Kar Serçesi ’ adıyla satışa sunulmaktadır . Göçmen Kadınlar
Kulubü , Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler
Merkezi bünyesinde faaliyet yürütmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 4 . Kaliteli Eğitim 5 .

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 8 . İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ,

16 . Barış ve Adalet 

PROJE ADI:  KAR  SERÇESİ 

Uygulayıcı Belediye : Ovacık Belediyesi (Tunceli) 

Proje Özeti : Ovacık Belediyesinin doğal tarım ve hayvancılık destekleri
kapsamında 2015 yılında başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda ,

üreticiler tarafından üretimi yapılan ürünleri tüketici ile
buluşturmaktadır . Temel ürünleri bal , nohut ve kuru fasulye olan
girişim 2017 yılında  kooperatifleştirilmiştir . Üreticilerin ürettiği
ürünler kooperatifin denetiminde olup , ürün hasadından sonra gerekli
analizler yapıldıktan sonra satışa sunulmaktadır . Elde edilen gelirden
bölgede eğitim gören öğrencilere burs desteği de sağlanmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 başlayan proje devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : -  

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 8 . İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması , 12 . Sorumlu Tüketim
ve Üretim 

PROJE ADI: OVACIK BELEDİYESİ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ 



K O F I  A N N A N  

E S K I   B I R L E Ş M I Ş  M I L L E T L E R  G E N E L  

S E K R E T E R I

İNSANLIK TARİHİNDE HER 
ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA 

ORTAK BİR KADER 
PAYLAŞIYORUZ. SADECE EĞER 

BİRLİKTE HAREKET EDERSEK 
ONU YÖNETEBİLİRİZ.



Uygulayıcı Belediye : Çankaya Belediyesi (Ankara) 

Proje Özeti : ÇEDAM , risk altında olan , sokakta çalışan , suça itilmiş ve
suça yönelme riski olan çocukların topluma kazandırılmasına ,

öğretim sistemi içinde bulunmasına ve doğru hedefler bulmasına
yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir merkezdir . Profesyoneller ve
gönüllüler eğitim çalışmalarıyla çocukların toplumsal yaşama aktif ve
verimli bir biçimde kazanmasına yardımcı olmaktadır . Ayrıca
çocukların ailelerine psikolojik destek verilmektedir . 2005 yılında ÖZ-

GE DER (Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği)
katkılarıyla ve Başbakanlık fonuyla başlatılan proje , 2007 yılından
itibaren öz kaynaklarıyla varlığını sürdürmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2005 Ekim ’den itibaren aktiftir . 

Faydalanıcı Sayısı : En az 1050 çocuk ve 125 aile . 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 4 . Kaliteli Eğitim , 10 .

Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  ÇOCUK  ERGEN  DANIŞMA-DAYANIŞMA
MERKEZİ (ÇEDAM) 
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SOSYAL HİZMET  
POLİTİKALARINDA İYİ 
ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : İzmit Belediyesi (Kocaeli) 

Proje Özeti : 2010 yılında çocuklara ve ailelere ‘Çocuk Hakları ’nı
anlatmak , dezavantajlı çocuklar ve ailelerine sosyal danışmanlık
vermek için Çocuk Hakları Masası kurulmuştur . Çocuk Hakları
hakkında etkinlikler de düzenleyen bu proje , 2012 yılında Kocaeli Milli
Eğitim Müdürlüğü ’nün ortaklığıyla “Çocuk Hakları Okulu” adıyla
okullaştırılmıştır . Kocaeli ilinde bulunan  5 . ve 6 . sınıf öğrencilerine
bağımlılık , şiddet , cinsel istismar ve Çocuk Hakları konularında eğitim
verilmekte , ana okullarında eğitim ve aktiviteler düzenlenmektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2010 senesinde başlayan proje devam
etmektedir .  

Faydalanıcı Sayısı : 20 .000+ çocuk , 5 .000+ ebeveyn 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması 

PROJE ADI: ÇOCUK HAKLARI MASASI VE ÇOCUK HAKLARI
OKULU 



Uygulayıcı Belediye : Muratpaşa Belediyesi (Antalya) 

Proje Özeti : Muratpaşa Belediyesi , Meltem , Kızıltoprak ve Yeşildere
Mahallelerinde ‘Halk Çamaşırhaneleri ’ni hizmete açmıştır .
Vatandaşlar ; ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp , kurutup aynı
zamanda ütüleyebilmektedir . Meltem Mahallesi , Meltem Çarşısı
içinde bulunan Muratpaşa Belediyesi Halk Çamaşırhanesi ’nden
özellikle Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 

Faydalanıcı Sayısı : -  

İlgili Olduğu SKH maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 6 . Temiz Su ve Sıhhi
Koşullar , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE  ADI:  HALK  ÇAMAŞIRHANELERİ 
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Uygulayıcı Belediye : Erenler Belediyesi (Sakarya), Karşıyaka Belediyesi
(İzmir), Köşk Belediyesi (Aydın), Kütahya Belediyesi , Meram Belediyesi
(Konya), Milas Belediyesi (Muğla). . .  

Proje Özeti : Bir çok belediye tarafından başlatılan ve uygulayıcı
belediye sayısının gittikçe arttığı bu proje kapsamında , doğum yapan
ailelere doğumdan sonra ihtiyaç duyulan pek çok malzeme (pişik
kremi , ateş ölçer , biberon , çocuk bezi , kolonyalı mendil vs .)
belediyeler tarafından paket halinde temin edilmektedir . Bazı
belediyeler paketlerle birlikte bebek bakımıyla ilgili yönlendirici
kılavuzlar teslim etmekte , bazı belediyeler ise yeni doğanlara
“Hemşehrilik Belgesi” vermektedir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : Projeler çoğunlukla 2014 ve 2015 senelerinde
başlatılmış olup uygulanmaya devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 3 . Sağlıklı Bireyler , 6 .

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar , 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE ADI: HOŞ GELDİN BEBEK  PROJELERİ 



Uygulayıcı Belediye : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Proje Özeti : Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ’nın oluşturmuş
olduğu ‘Kadın Sağlığı Eğitici Eğitimi ’ne katılmış olan bir eğitmen
yürütücülüğünde , Eskişehir H tipi Cezaevinde 28 kadın ile Kadın
Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) çalışmalarını kapalı grup olarak
uygulanmıştır . Grup çalışmalarına katılım kadınların gönüllü
tercihleri ile olmuştur . H tipindeki kadınlara ulaşmak için gereken
resmi prosedür ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilgilenerek
kolaylaştırıcılık sağlamıştır . Çalışmanın sonunda alınan olumlu geri
bildirimlerden dolayı ikinci bir kapalı grup çalışmasına devam
etmeye karar verilmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2018 ’de başlayan projenin devam etmesi
planlanmaktadır . 

Faydalanıcı Sayısı : 30  

İlgili Olduğu SKH maddesi :  3 . Sağlıklı Bireyler , 4 . Kaliteli Eğitim ,  

5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

PROJE  ADI:   H  TİPİ CEZAEVİNDE  KADIN  SAĞLIĞI EĞİTİM
PROGRAMI 
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Uygulayıcı Belediye : Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma
ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuş
olan Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneğinin öncülüğüyle , Sultanbeyli Belediyesinin desteğiyle kurulan
dernek Sultanbeyli Mülteci Merkezi ’ni çok ortaklı bir yönetim modeli
ile işletmektedir . ‘Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi ’ , ilçede
yaşayan mültecilerin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında
açılmıştır . Merkezde sağlık hizmetleri , barınma desteği , eğitim ve
kültür faaliyetleri , hukuk danışmanlığı sağlanmaktadır . Ayrıca
tercümanlık , istihdam ve çalışma izni başvuruları alanlarında
mültecilere ve sığınmacılara ücretsiz destek verilmektedir .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 

Faydalanıcı Sayısı : 15000+ (hizmetlerden bir şekilde faydalanan
mülteci sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 2 . Açlığa Son , 3 . Sağlıklı
Bireyler , 4 . Kaliteli Eğitim 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , 8 . İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme , 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 16 .

Barış ve Adalet 

PROJE ADI: MÜLTECİLER  TOPLUM MERKEZİ 



Proje Özeti : Çankaya Belediyesinin , Kadının İnsan Hakları-Yeni
Çözümler Derneği ile imzaladığı protokol kapsamında başlatılan
uygulama ile toplumsal cinsiyet açısından eşitlikçi bir toplum
düzeninin kurulması ve korunması amaçlanmaktadır . Çankaya
Belediyesi Evlendirme Birimine nikah başvurusu yapan çiftlere ,

‘Haklarımız Var ! ’ , ‘Ekonomik Haklarımız Var ! ’ , ‘Cinselliğimiz Var ! ’ ,
‘Doğurganlık Haklarımız Var ! ’ başlıklı dört farklı kitapçıktan oluşan
setler hediye edilmektedir . Kadınların yasal haklarını öğrenmesini
hedefleyen kitaplarda , fiziksel , duygusal veya ekonomik şiddete
maruz kalan kadınların neler yapabileceğini aktarılmasının yanı sıra
kadın sağlığı , zorla evlendirme , Türk Medeni Kanunu , boşanma gibi
konular da ele almaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinde başlayan proje devam
etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : 5000+ (dağıtılan kitap sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 5 . Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

PROJE  ADI:  NİKAH  BAŞVURULARINDA  KADININ  İNSAN
HAKLARI KİTABI DAĞITIMI 
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Uygulayıcı Belediye : Beyoğlu Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti :  Beyoğlu Belediyesi , Sosyal Market Vakfı , Ülker Kelloggs
ve Gıda Bankacılığı Derneği arasında yapılan işbirliği ile pilot okul
olarak Hüviyet Bekir İlkokulunda 2013/2014 eğitim – öğretim yılı
boyunca çocuklara sabah saat 09 :00 'da kahvaltı programı
uygulanmıştır . Çocuklara kahvaltı alışkanlığının sağlanması için
başlatılan uygulamanın okula devam oranlarını arttırdığı gözlenmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2013/2014 eğitim – öğretim yılı 

Faydalanıcı Sayısı : 450+ öğrenci 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 1 . Fakirliğe Son , 2 . Açlığa Son , 3 . Sağlıklı
Bireyler , 4 . Kaliteli Eğitim 

PROJE ADI: OKUL KAHVALTI PROGRAMI 



Uygulayıcı Belediye : Muratpaşa Belediyesi (Antalya) 

Proje Özeti : Yaşlı evleri , ilçe sınırları içerisinde ikamet eden tüm 60
yaş üzeri vatandaşlara yönelik hizmet vermektedir . Kuruluş amacı
‘sosyal rehabilitasyon ’ olan Yaşlı Evlerinde düzenlenen şiir dinletileri ,
kitap okuma günleri , el sanatları kursları , koro , tiyatro ve dans
çalışmalarının yanı sıra , her ay farklı bir konu üzerinde bilgi paylaşımı
yapılmaktadır . Aynı zamanda ‘Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu
Kentler ve Toplumlar Ağı ’ üyesi olan Muratpaşa Belediyesi ,
uluslararası yaşlı hizmet modellerinin takibini ve uygulamasını Yaşlı
Evi aracılığıyla sürdürmektedir . İlçe genelinde 3 adet Yaşlı Evi
bulunmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 

Faydalanıcı Sayısı : 1000+ 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 3 . Sağlıklı Bireyler , 11 . Sürdürülebilir Şehir
ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI:   YAŞLI EVLERİ 
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M A L A L A   Y O U S A F Z A I

EĞER SAVUNMAZSANIZ, 
DEĞİŞİM KENDİLİĞİNDEN 

GELMEYECEKTİR. EĞER 
GELECEĞİNİZİ AYDINLIK 

GÖRMEK İSTİYORSANIZ, HEMEN 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIZ 

GEREKİYOR. BAŞKASINI 
BEKLEMEMELİSİNİZ. 



Uygulayıcı Belediye : Bursa Büyükşehir Belediyesi , Zeytinburnu
Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Sınavlara hazırlanan öğrenciler , kitap okumak ve
araştırma yapmak isteyen vatandaşların hizmetine sunulan 24 saat
açık kütüphaneler herkes için sakin ve kullanışlı bir çalışma ortamı
yaratmaktadır . Bursa Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyelerinin 24
saat açık kütüphane hizmetleri , çalışacak uygun ortamı olmayan
vatandaşlara verimli bir alternatif sunmaktadır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 10 . Eşitliksizlerin
Azaltılması , 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI:  24  SAAT  AÇIK  KÜTÜPHANE  
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KENTSEL PLANLAMA, 
ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKALARINDA 
İYİ ÖRNEKLER 

Uygulayıcı Belediye : Beşiktaş Belediyesi (İstanbul), Edremit Belediyesi
(Çanakkale) 

Proje Özeti : Engelli ve engelsiz bütün vatandaşların yerel yönetim
süreçlerinden haberdar olması için Edremit ve Beşiktaş
Belediyelerinin meclis toplantıları canlı yayınlanmakta ve işitme
engelliler için işaret diline tercüme dilmektedir .   

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2015 senesinden itibaren devam etmektedir . 

Faydalanıcı Sayısı : - 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 10 .

Eşitliksizlerin Azaltılması 

PROJE ADI: BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARININ İŞARET
DİLİ TERCÜMANI EŞLİĞİNDE CANLI YAYINLANMASI  



Uygulayıcı Belediye : Lüleburgaz Belediyesi (Tekirdağ) 

Proje Özeti : ‘Çocuk Dostu Kentler Programı ’ çerçevesinde , IKEA ve
UNICEF Türkiye Milli Komitesi ’nin maddi desteği ile yürütülen proje
kapsamında , Yeni Mahalle Özbek 1 . Sokak araç trafiğine kapatılarak
‘Çocuk Sokağı ’ olarak düzenlenmiştir . Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk
Meclisinin de paydaş olduğu projenin amacı , çocukların ihtiyaçlarına
yönelik politikalar ve programlar tasarlamak , çocukların oyun ve
gelişim haklarına erişimlerini sağlamak amacıyla kentsel alanlarda
çocuk dostu mekânlar yaratmaktır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2014 

Faydalanıcı Sayısı : 5000+ ( sokaktan faydalanan çocuk sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI:  ÇOCUK  SOKAĞI 
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Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Dernekler Yerleşkeleri , sosyal ve kültürel fayda gözeterek
çalışan -öncelikli olarak- küçük derneklerin toplanma ve etkinlik
düzenleme ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur . Yerleşkelerde
toplantı odaları , konferans salonları ve uygulama mutfağı
bulunmaktadır . 67 dernek için ofis , en az 570 dernek için evrak dolabı
ve posta kutusu tahsis edilmiştir . Dernekler Yerleşkeleri , yasal her
derneğe , etkinlik takvimine bağlı olarak tesislerini ücretsiz kullanma
hakkı sunmaktadır . Yerleşke danışmalarında görevli personeller ,
telefon , fax , mail ile ya da yüz yüze başvuran vatandaşları derneğe
yönlendirmektedir . Dernek üyeleri yerleşkede değil ise , not alıp SMS
sistemiyle ya da acil durumlarda telefon kullanarak bilgilendirme
yapmaktadır . Ayrıca , derneklerin , ulusal ve uluslararası sivil toplum
örgütleriyle bağlantı kurması , birbirleriyle ve Nilüfer Belediyesi
birimleriyle iş birliği yapmaları konusunda kolaylaştırıcılık işlevi
yapılmaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2012 (Nilüfer), 2017 (Karaman) 

Faydalanıcı Sayısı : 639 Derneğe doğrudan  hizmet verilmektedir . 

İlgili Olduğu SKH Maddesi : 9 . Sanayi , Yenilikçilik ve Altyapı , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları , 16 . Barış ve Adalet , 17 . Hedefler
için Ortaklık 

PROJE ADI: DERNEKLER  YERLEŞKELERİ 



Uygulayıcı Belediye :  Çankaya Belediyesi (Ankara) 

Proje Özeti : Çankaya Belediyesi , kamu kullanımına açık iş yerlerinin
engelli kişiler için erişilebilir olmasının önemine dikkat çekmek ve
konu hakkında duyarlılık sağlamak amacıyla bir teşvik ödülü
yarışması düzenlemiştir . Bu yarışma ile engellilerin erişimi için
gerekli düzenlemeleri yapan iş yerlerine ‘Engelsiz İş Yeri Teşvik
Ödülü ’ verilmiştir . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2013 

Faydalanıcı Sayısı : 2 (sertifika almaya hak kazanan kurum sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 10 . Eşitliksizlerin Azaltılması , 11 .
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

PROJE  ADI:  ENGELSİZ  İŞ  YERİ TEŞVİK  ÖDÜLLERİ 
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Uygulayıcı Belediye : Kadıköy Belediyesi (İstanbul) 

Proje Özeti : Kadıköy İDEA , ilçede birlikte çalışma ve paylaşma ortamı
yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır . İDEA bünyesinde yer alan İŞLİK ,

farklı mesleki alanlardan gelen kayıtlı kullanıcılarına belirli ücret
sınırları içerisinde haftanın her günü çalışma alanı , toplantı odası ,
baskı hizmetleri ve yüksek hızlı internet imkanları sunmaktadır . Aynı
katta yer alan çocuk alanı , İŞLİK 'te çalışan ebeveynlerin çocuklarına
hizmet etmektedir . DERSLİK alanı , öğrencilerin ve çalışma alanı
arayışında olan tüm yurttaşların kullanımına açıktır . İki ayrı salonda
toplam 80 kişilik toplantı imkânı sunan ETKİNLİK alanları , genel
olarak ücrete tabi olmakla birlikte ‘sosyal fayda odaklı çalışan ’ dernek
ve inisiyatiflere ücretsiz hizmet sunarak , sivil toplum odaklı
çalışmaları desteklemektedir . En alt katta yer alan AŞLIK adlı mutfak ,

mutfak sanatları eğitimleri ve sertifika odaklı çalışmalar ile
katılımcıların mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemektedir .
AŞLIK , ilgili atölye çalışmaları gerçekleştiren kuruluşlarla iş birliğine
açık olarak çalışır . Geniş bir manzaraya hakim olan bahçe alanı , hem
İDEA Kafe ile merkezde çalışanlara hizmet etmekte , hem de
dönemsel olarak gerçekleştirilen açık hava etkinlikleriyle
desteklenerek sürekli canlı olan bir sosyal ortam sunmayı
amaçlamaktadır .  

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2017 senesinden beri açıktır . 

Faydalanıcı Sayısı : 3000+ (mekândan faydalanan kişi sayısı) 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 11 . Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ,
17 . Hedefler için Ortaklık 

PROJE ADI: KADIKÖY İDEA 



Uygulayıcı Belediye : Nilüfer Belediyesi (Bursa) 

Proje Özeti : Proje , kentsel yerleşim alanlarındaki karar süreçlerine
çocukların katılımı , kentlilik bilincinin gelişiminin sağlanması ve
kentsel mekânın engelli ve engelli olmayan herkese göre
tasarlanması konusunda kapasite oluşturmayı amaçlamıştır . “Oyun
Engel Tanımaz” projesi , Nilüfer Belediyesi , Nilüfer Kent Konseyi Çocuk
Meclisi , Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Bursa Orhan Gazi
Üniversitesi , Bursa Teknik Üniversitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi ,
Uludağ Üniversitesi , TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi , TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği ve ÇEK 3 Mart Azizoğlu
İlköğretim Okulu iş birliğiyle geliştirilmiştir . Proje kapsamında ,

Nilüfer Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezinin (Bizim
Ev) belirlediği 6 engelli öğrenci , 3 orta okuldan seçilen 18 öğrenci ve
Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisinden belirlenen 6 öğrenci olmak
üzere toplam 30  öğrenci , mimarlık , kentleşme , oyun , insan hakları ve
tasarım dersleri alarak engelli ve engelsiz çocukların bir arada
oynayabileceği bir çocuk parkı tasarlamıştır . Park , 2016 senesinin
ekim ayında hizmete açılmıştır . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 1 Ekim 2013-11 Haziran 2014 (proje tasarımı),
2016 (park açılışı) 

Faydalanıcı Sayısı : 1000+ 

İlgili Olduğu SKH maddesi : 4 . Kaliteli Eğitim , 11 . Sürdürülebilir Şehir
ve Yaşam Alanları , 16 . Barış ve Adalet 

PROJE  ADI:  OYUN  ENGEL TANIMAZ  PARKI 
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Uygulayıcı Belediye : Dikili Belediyesi (İzmir) 

Proje Özeti : Aylık 10 tona kadar su kullanımı kentte ücretsiz olup , 10
tonu aşan durumlarda ücretlendirilmiştir . 11 tonluk kullanımla
beraber ücretlendirilen su hizmeti uygulaması ile su tüketiminde
tasarruf amaçlanmıştır . Uygulama , su dağıtımını ilçe belediyelerinin
görev tanımı dışına çıkaran yasal değişiklik ile son bulmuştur . 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2008-2014 

Faydalanıcı Sayısı : 33 .021 (hizmetten faydalanan kişi sayısı ) 

İlgili Olduğu SKH maddesi :  6 . Temiz Su ve Sıhhi Koşullar , 10 .

Eşitsizliklerin Azaltılması , 13 . İklim Eylemi 

PROJE ADI: ÜCRETSİZ SU HİZMETİ 
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Y E R E L  İ Z L E M E  A R A Ş T I R M A  V E  

U Y G U L A M A L A R  D E R N E Ğ İ  


