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Belediyelerin uyguladığı başarılı 
projelerin ve iyi uygulamaların ödül-
lendirildiği en prestijli yerel yönetim 
ödülleri kabul edilen ‘Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri’ sahiplerini 
buldu.  Beşiktaş’ta bulunan  Conrad 
İstanbul  Bosphorus Otel ev sahipli-
ğinde düzenlenen dev organizasyona 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı 
ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. 

Cemil Arslan ve birliğe üye belediyele-
rin başkanları katıldı. Ödül töreni bir-
liğin çalışmalarının anlatıldığı  kısa film 
gösterimiyle başladı.  8 farklı katego-
ride gerçekleştirilen  yarışmada, Afet 
Yönetimi, İmar Şehircilik ve Estetik, 
Kurumsal Yönetim ve Gelişim, Kültür 
ve Sanat, Toplum Düzeni ve Sosyal Hiz-
metler, Ulaşım ve Altyapı Hizmetleri, 
Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmet-
leri, Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında 
başarılı projeleri bulunan belediyeler 
ödüllendirildi.  Uygulamacılardan, aka-

demisyenlerden ve sektörün uzman 
isimlerinden oluşan jüri tarafından 
değerlendirilen çalışmalarda başarılı 
belediyeler ödüllendirildi.  Yüzlerce 
seçkin projenin katıldığı yarışmada 88 
ödül verildi. Belediyelerin uyguladığı 
başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uy-
gulama örneklerinin tanıtılmasının  ve 
yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri, yaşam 
kalitesini yükseltmeyi, sürdürülebilir 
şehir yaşamına katkıda bulunmayı 
hedefliyor.

Türkiye’nin en prestijli belediyecilik ödülleri sahiplerini buldu. Marmara Belediyeler 
Birliği Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda 8 dalda toplam 88 ödül dağıtıldı

8 Ayrı Kategoride 88 Ödül

Kartepe Belediye Başkanı Hüse-
yin Üzülmez, aldıkları iki ödülün 
kendilerini çok mutlu ettiğini be-
lirterek “Öncelikle tüm ekibime 
teşekkür ediyorum. Yaptığımız 
çalışmalar Kartepe’yi Türkiye’ye 
ve dünyaya tanıtma anlamında 
çok önemli projeler. Tanıtımda 
teknolojiyi en üst düzeyde kul-
lanmaya çalıştık” diye konuştu. 

Çınarcık Belediye Başkanı Avni 
Kurt, Altın Karınca Ödülleri için 
“Belediyecilik anlamında birinci 
sınıf bir ödül töreni oldu. Marma-
ra Belediyeler Birliği’ne 41 kere 
maşallah diyorum. Kültür Sanat 
alanında birincilik ödülü almış 
olmak  bizim için çok değerli. 
Yeni projelerle devam edeceğiz. 
Kazanan Çınarcık olacak” dedi. 

Bilecik Belediye Başkanı  Selim 
Yağcı, MBB’nin belediyecilikteki 
önemine vurgu yaptı. Yağcı, “MBB 
gibi köklü bir birliğin yaptığımız 
çalışmaları takdir etmesi bizi 
çok mutlu ediyor. Bilecik için 
yaptığımız projelerin ödüle layık 
bulunmasından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bu bizi daha çok çalış-
maya teşvik ediyor.” diye konuştu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali 
Murat Silpagar, aldıkları ödülün 
heyecanını yaşadıklarını dile 
getirdi. Silpagar “Halkımız ve 
ekibim adına çok mutluyum. 
İnsanlar yaptıklarının karşılığını 
görünce daha da heyecanlanıyor. 
İnşallah çok daha iyi projeleri 
hayata geçireceğiz” dedi. 

Kartepe’nin 
Kozu Teknoloji 

Kurt: MBB’ye 
Maşallah

Yağcı: Bize 
Şevk Veriyor

Silpagar: Bizim 
İçin Bir Gurur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
Altın Karınca Ödül Töreni’nde Marmara Haber’in 
sorularını yanıtladı. Topbaş yerel yönetimlerin ve 
Marmara Belediyeler Birliği’nin önemine vurgu 
yaptı. Başkan Topbaş, “Yerel yönetimler halklara ve 
şehirlere en yakın hizmet kurumlarıdır. Marmara Be-
lediyeler Birliği 41 yılı geride bıraktı. Büyük bir örgüt. 
Tüm belediyeleri, bölge belediyelerini kapsamakta. 
Dolayısıyla şehre ve yine dolayısıyla dünyaya hizmet 
vermekte. Altın Karınca Ödülleri’ne yüzlerce proje 
gelmiş. Yeni arayışlar içerisinde olmak, yeni fikirleri 
gündeme getirmek ve böylece modeller teşvik etmek 
çok önemli. Ve burada gerçekten takdire şayan olay-
lardan projelerden bahsedildi. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın belediye başkanlığıyla yerel yönetimlerde bir 

milat olarak düşündüğümüz bu süreç başlamıştı. Yani 
halka daha yakın, halkın dokunabildiği, erişebildiği 
bir üretim mantığı var. Biz de o mantığı sürdürmeye 
çalışıyoruz. Türkiye’de ciddi bir belediyecilik başarısı 
var. İstanbul var, Bursa var, Ankara var... Diğer 
illeri tek tek saymıyorum bile. Böylelikle şehirlerin 
gelişmesi ülkenin gelişmesi demektir. Tüm belediye 
başkanlarımıza ve bu projeleri hazırlayan ekiplerine 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 
MBB’nin 41 yılda “41 kere maşallah” dedirtecek 
organizasyonlara imza attığını da ifade ederken 
“Belediye başkanları olarak daha güzel yatırımlar 
yapmak ve yarını şekillendirmek zorundayız. Kendi 
yaptıklarımızı dünyayla da paylaşıyoruz” dedi. 

Altın Karınca Ödülleri’nin bu 
yılki ana basın sponsoru Posta 
Gazetesi’ydi. Bu doğrultuda 
Posta Gazetesi adına da bir 
özel ödül sahibini buldu. Top-
lum ve Sosyal Hizmetler kate-
gorisinde Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi “Beyaz Kalpler 
Eğitim ve Gelişim Merkezi” 
projesiyle Posta Gazetesi 
Özel Ödülü’ne layık görül-
dü. Sosyal risk grubundaki 
çocuklara yönelik projeyle 
ilgili ödülü Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal İşler Şube 
Müdürü Mücahit Arslan, Pos-
ta Gazetesi Ekonomi Müdürü 
Ahmet Çelik’in elinden aldı. 

‘Proje Aşaması 
Bile 3 Yıl Sürdü’

Posta Gazetesi Özel Ödü-
lü’nü alan Kocaeli Büyük-

şehir Belediyesi Sosyal 
İşler Şube Müdürü Mücahit 

Arslan,  “Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız İbrahim 

Karaosmanoğlu adına ödülü 
aldık. Kendilerinin destek-

leri çok önemliydi. Çünkü 
olmayan bir şeyi yaptık ve 

sadece projelendirme süreci 
3 yıl sürdü.  Uzun yıllardır 

emek verdiğimiz bir proje-
nin ödüle layık görülmesi 
bizi çok mutlu etti” dedi. 

Törenin ana basın sponsoru Posta Gazetesi adına verilen özel ödül, Beyaz Kalpler 
Eğitim ve Gelişim Merkezi projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oldu

Keşan Belediye Başkanı 
Mehmet Özcan, Altın Karın-
ca Ödülleri’ni değerlendirdi. 
Özcan, “Bütün başkan arkadaş-
larım ve bizim için ufuk açıcı bir 
organizasyon. Her birini tek tek 
öğrenmenin mümkün olma-
dığı projeler hakkında burada 
bilgi sahibi olmak çok değerli. 
Aldığımız ödül de bizim adımıza 
3 yıllık bir emeğin karşılığı oldu” 
şeklinde konuştu. 

Bahçelievler Belediye Başkanı 
Osman Develioğlu, “MBB de-
neyim ve tecrübelerin aktarımı 
konusunda çok önemli bir 
noktada. Burada belediyelerin 
yaptıkları önemli projelerin bir 
sunumu oldu. İşte bu tam bir 
deneyim paylaşımı. Aldığımız 
ödül nedeniyle jüriye, özellikle 
de özverili çalışma arkadaşla-
rıma çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Özcan: 3 Yıllık 
Emeğin Ödülü 

Develioğlu: Özel 
Bir Paylaşım

Posta Ödülü Kocaeli’ne

ProjElEr  
TAKDİrE  
ŞAYAn
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş, Türkiye’de 
belediyecilik alanında büyük 
bir başarı olduğunu belirterek 
“Burada da gerçekten takdire 
şayan projelerden söz edildi” 
dedi. 
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Altın Karınca Ödülleri’nin 
jürisi şu isimlerden oluştu: 
İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu ve Doç. Dr. İbrahim 
Demir, Marmara Üniversi-
tesi’nden Yar. Doç. Dr. Ülkü 
Arıboğa ve Doç. Dr.  Aynur 
Can, Sakarya Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Musa Eken, 
Yalova Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve 
MBB Genel Sekreteri Dr. M. 
Cemil Arslan.

Bu sene 6.’ncısı düzenlenen 
Altın Karınca Ödülleri’n-
de ilk kez ‘Tarihe Saygı’ ve 
‘Tabiata Saygı’ özel ödülleri 
verildi. Tarihe Saygı dalında 
Büyükçekmece Belediyesi 
“Büyükçekmece’nin Büyükle-
ri’ projesiyle Toplum Düzeni 
ve Sosyal Hizmetler kate-
gorisinde, Edirne Belediyesi 
ise “Kırkpınar Festivali’nin 
Sayısallaştırılması” projesiyle 
Kültür Sanat kategorisinde 
ödüle layık görüldü.  
Tabiata Saygı ödüllerini ise 
Kent Bostanları ve Yerel 
Tohum Kütüphanesi pro-
jesiyle Nilüfer Belediyesi, 
Rüzgar Gülü, Güneş Paneli 
ve Kondisyon Bisikletle-
rinden Elektrik Üretilmesi 
projesiyle de Küçükçekmece 
Belediyesi aldı. 

Ödül töreninde değerlendirme ala-
nında bilgi veren Marmara Beledi-
yeler Birliği (MBB) Genel Sekreteri 
Cemil Arslan şu noktaların altını 
çizdi: “Bu yıl sekiz başlık altında 
ödül verildi. Fakat bütün belediye-
leri aynı başlık altında değerlendir-
medik. MBB’nin üyeleri arasında 
14 milyonu aşan nüfusuyla İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi de var 
küçük nüfuslu belde belediyeleri 
de. Dolayısıyla biz belediyelerin 
nüfusuna ve finansal durumuna 
göre bir kategorilendirme yaptık. 
Bu çerçevede altılı bir kategori 
belirledik. Değerlendirmede 5 

kritere dikkat edildi.  Vatandaşla 
doğrudan ilişki artıkça değerlen-
dirilen projenin puanı yükseldi. 
İlişki dolaylı bir şekilde olduğunda 
puan azaldı. İkinci olarak projenin 
alanında yenilikçi olup olmadı-
ğına bakıldı. Değerlendirmede 
sorduğumuz üçüncü soru projenin 
belediyeye katkısının ne olduğuy-
du. Eğer bir proje bir belediyeye 
teknolojik, kültürel, çevresel 
olarak tüm bu alanlarda olumlu 
etki ediyorsa daha yüksek puan 
aldı. Bir diğer kriter ise belediyele-
rin bu projeleri üretirken alternatif 
finansal kaynaklardan yararlanıp 

yararlanmadığıydı. Yani eğer bir 
belediye herhangi bir projeyi 
üretirken AB, Konsolosluklar gibi 
bütçelerden yararlanmışsa daha 
yüksek oy aldı. Belirtmek isterim 
ki vatandaşın katılımının yüksek 
olduğu projeler daha yüksek oy 
aldı. Son kriterimiz projelerin 
diğer şehirlerde, bölgelerde, birer 
küresel ölçekte uygulanıp uygula-
namayacağıydı. Jürimizde Yalova 
Üniversitesi, Marmara Üniversi-
tesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi ve Marmara 
Belediyeler Birliği’nin temsilcileri 
yer aldı. Saygılar sunuyorum.” 

Büyük jüride 
Seçkin İsimler

Tarihe Saygı 
İçin Özel Ödül

MBB Öncü 
Olduğunu 

Gösteriyor

Her Proje 
Ödül Almaya 

Layık

Marmara Belediyeler Bir-
liği’nin çalışmalarını da de-

ğerlendiren Altepe “MBB 
belediyecilik konusunun 

öncüsü olduğunu en güzel 
şekilde gösteriyor. 41 yıldır 

bu işi yapan ve Türkiye’nin 
ilk kurulan belediyeler 

birliği... İnanıyorum ki bu 
ödül töreni örnek proje-
lerle belediyeler arasın-

daki sinerjiye daha da güç 
katacak” diye konuştu.

MBB Başkanı Recep Al-
tepe, tüm belediyeleri kut-

larken şöyle devam etti: 
Ödül alsa da almasa da 

halka hizmet adına yapılan 
her çalışma değerli. Bu-

rada emek verilen işlerin 
sadece çok küçük bir 

kısmına ödül vere-
biliyoruz. Beledi-

yelerimizin yaptığı 
güzel işleri tek tek 

ödüllendirmeye 
kalksak, buradan 

günlerce çıkmama-
mız gerekir.”

DÜnYAYA ŞEHİrlEr 
YÖn VErİYor

Büyük Türkiye’yi Kuracağız

MBB Başkanı Recep Altepe açılışta belediyeciliğin önemine 
değinirken “Artık dünyaya ülkelerden ziyade şehirler yön 
veriyor. Şehirlerin ortaya çıkardığı zenginlik ülkelerin 
hedeflediği refaha ulaşmasına zemin hazırlıyor” dedi
Altın Karınca Ödül Töreni’nin ev sahibi Marmara Be-
lediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ydi. Altepe, yaptığı konuşmada beledi-
yeciliğin önemine parmak basarken “Dünya değişiyor, 
şehirler de değişiyor. Artık dünyaya, ülkelerden ziyade 
şehirler yön veriyor. Şehirlerin ortaya çıkardığı her 
zenginlik, ülkelerin hedeflediği refah seviyesine ulaş-
ması için zemin hazırlıyor. Dolayısıyla, Marmara Bölge-
si’ndeki şehirler Türkiye’nin gelişimi noktasında büyük 
bir öneme sahip. MBB’nin tüzüğünde belirlenmiş 
görevlerinden biri de üyeleri arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlamak, bu amaçla örnek iyi uygulamaları 
desteklemek ve üyeleri arasında yaygınlaştırmaktır. 

İşte bu sorumluluk doğrultusunda 
bu yıl altıncısını düzenlediğimiz 
Altın Karınca Ödülleri ile örnek 
projeleri değerli isimlerden oluşan 
jürimiz titizlikle ve büyük bir öz-
veriyle değerlendirdi.  Kendilerine 
buradan teşekkür etmek istiyorum. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 186 
üyesi var. Bunların içinden sadece Bursa 
Büyükşehir Belediyesini Altın Karınca 
değerlendirmelerinden muaf tuttuk. Başkan-
lığını üstlendiğimiz bir kurumdan ödül almanın etik 
olmayacağı kanaatine vardık.” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni sonrası Marmara Haber’in 
sorularını yanıtlayan MBB Başkanı Recep 
Altepe “Türkiye açısından yerel yönetim-
ler önemli. Türkiye herkesin parmakla 
gösterdiği bir ülke. Hedeflerimiz doğ-
rultusunda Türkiye büyümeye devam 
edecek. Büyük Türkiye’yi kuracağız. 
Marmara Belediyeler Birliği Türkiye’nin 

lokomotif bölgesi. Yaptığımız projeler 
dünya çapında, dünyada olmayan projeler. 
Avrupa ülkelerinde olmayanlar bizim şe-
hirlerimizde olmaya başladı ve bu bizi çok 
mutlu ediyor. Hangi parti olursa olsun tüm 
belediyelerimiz birleşti. Bu konuda yerel 
yönetim ülke kalkınmasında en önemli 
güç” yorumunu yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği tara-
fından düzenlenen Altın Karınca 
Belediyecilik ödüllerinde en çok 
ödül alan belediye Bağcılar’dı. Bağ-
cılar Belediyesi Ulaşım ve Altyapı, 
Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi, Ar-Ge 
ve İnovasyon, Kurumsal Yönetim 
ve Gelişim kategorilerinde toplam 
4 birincilik,  Kurumsal Yönetim ve 
Gelişim kategorisinde bir ikincilik, 
Kültür Sanat ve Toplum Düzeni ve 
Sosyal Hizmetler kategorisinde 2 
üçüncülük olmak üzere tam 7 kez 
kürsüye çıktı.  Tören sonrası Mar-
mara Haber’e duygularını anlatan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı “Öncelikle ekibimizi tebrik 
ediyorum. Bağcılarlı hemşehrileri-
mizi tebrik ediyorum. Bu ödül onla-
rın. Onlara hediyemiz. Bağcılar’da 
hemşehrilerimizin memnuniyeti, 
onların huzuru ve projelerimizle on-

ların hayatını kolaylaştırmak 
ilk önceliğimiz. Çevresinden 
alt yapısına kadar her alan-
da ödül almamız bizim için 
çok anlamlı. Bu açıdan 
emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.  Çağırıcı, Altın 
Karınca Ödülleriyle ilgili 
de “Marmara Belediyeler 
Birliği hemen hemen Tür-
kiye’nin 4’te 1’ini temsil 
eden bir nüfusa sahip.  
Belediyecilik konusunda 
ciddi çalışmalar söz konusu. 
Bunun yanında Altın Karınca 
Ödülleri de farklı bir deneyim. 
Bir paylaşımı sağlamış oluyor. Bu 
tür projelerden diğer belediyelerin 
de haberdar olması aynı zamanda 
onlara da bir ışık tutmaktadır” 
ifadelerini kullandı.  

Altın Karınca töreninde Bağcılar Belediyesi 7 ödül almanın 
gururunu yaşadı. Başkan Çağırıcı ödüller için ekibini öne 
çıkardı, “Bağcılar halkına hediyemizdir” yorumunu yaptı

MBB Genel Sekreteri Arslan, projelerin, belediyelerin büyüklüklerine göre tasnif  
edildiğini ve jürinin projeleri 5 farklı kriteri dikkate alarak değerlendirdiğini söyledi

Bağcılar Kürsüden İnmedi

Beş Kriterde Değerlendirme 
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Altın Karınca Ödül töreninde sonucu 
en çok merak edilen kategorilerden biri 
İmar, Şehircilik ve Estetik’ti. Eserleri 
büyük bir detaycılıkla inceleyen jüri, B 
Kategorisi’nin birincilik ödülünü Edirne 
Belediyesi’ne layık gördü. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği 
Selimiye Camii’nin çevresini değişti-
recek proje zirveye çıktı. Başta Edirne 
olmak üzere tüm Trakya’daki turizm 
potansiyelini artıracak projede Yemiş 

Kapanı Hanı Kazısı’nın tamamlanması-
nın ardından çalışmalara başlanacak.  

‘YENİ BİR KAZANIM’ 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 
“Hedefimiz  Osmanlı İmparatorluğu’na 
92 yıl başkentlik etmiş, insanlığın en 
kadim şehirlerinden biri olan Edirne’de, 
Selimiye gibi dünyaya mal olmuş bir 
esere hak ettiği gibi sahip çıkmak ve 
aldığımız emaneti gelecek kuşaklara 
daha sağlam bir şekilde bırakabilmek. 

Bu proje sonrasında oluşturulacak 
alanlar ve sunulacak hizmetlerle Trakya 
bölgesi yeni bir kazanıma sahip olacak.  
Proje; alanı içinde yer alan yapıların 
tarihi dokusunu ortaya çıkaracak. Yaya 
alanları ve tarihi mekanların ilişkisinin 
kurulacağı projeyle söz konusu alanı 
taşıt trafiği baskısından kurtarıp, alana 
gelen ziyaretçilerin ulaşımını düzenle-
yecek, ziyaretçilere ve yerel halka daha 
iyi ve kaliteli hizmet verecek park yeri 
ve otopark için çözüm üretecek” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ödül 
töreninin ardından duygularını Marmara Haber’e 
anlattı. Çok mutlu olduğunun altını çizen Gürkan, 
“Yaptığınız işin beğenilmesi, takdir görmesi hem in-
san olarak hem de siyasetçi olarak çok keyif verici.  
Biz tabii yaptıklarımızla her zaman halkın takdirini 
kazanmaya, onların rahatını, konforunu artırmaya 
çalışıyoruz. Burada jüri tamamen bağımsız akade-
misyenlerden oluşmuş bir durumda. UNESCO Dün-
ya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmiş 
Selimiye Camii’nin etrafına yaptığımız projenin 
böyle bir jüri tarafından da birinci olarak görülmesi 
mutluluk ve heyecan verici. Hem arkadaşlarım hem 
ben gerçekten çok mutlu olduk. Ekibime teşekkür 
ediyorum, bu ödülü koca Mimar Sinan ve tüm Edir-
neliler için alıyorum” ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Altın Karınca 
birincilik ödülü için, “Yaptığınız işin takdir  
görmesi, bir siyasetçi olarak keyif verici” dedi

‘İmar, Şehircilik ve Estetik’ kategorisinde birincilik ödülü “Selimiye Camii 
Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzajı” projesi ile Edirne Belediyesi’nin oldu 

Gürkan: Takdir 
Edilmek Tabii ki 
Keyif Verici

İmar, Şehircilik ve Estetik kategorisin-
de ikincilik ödülü Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi’nin oldu. MaceraPark 
projesiyle kürsüye çıkan Sakarya 
Belediyesi, büyük bir gurur yaşadı. Peki 
MaceraPark nasıl bir proje? Karaman 
Mahallesi’ndeki Yenikent Şehir Ormanı 
içerisinde yaklaşık 8 bin m2 alan üze-
rine inşa edilen MaceraPark, doğase-
ver çocuk ve gençler için tasarlandı. 
Hazırlanan parkurda güven duvarı, 
tırmanma kulesi, ağaç yolu, çoklu 
yürüme parkuru, dev merdiven ve ağaç 
basamak bulunuyor. Burada ayrıca 
spor tırmanış, tasarım, ritim, geleneksel 
okçuluk, akıl oyunları, fotoğrafçılık, 
değerler eğitimi, maket yapımı eğitim-
ler veriliyor. Deneyerek ve yaşayarak 

öğrenmeyi, yani iletişim yeteneğini 
geliştirme, kendi sınırlarını bilme, takım 
halinde çalışabilme, rekabet edebilme, 
özgüven ve cesaret geliştirme, risk 
alabilme ve odaklanma gibi yetenekleri 
geliştirmesinin yanısıra katılımcılarına 

eğlence, heyecan, adrenalin başarı gibi 
duyguları yaşatan bir yer. Parkın hedef 
grubu 7-14 yaş arası çocuklar ve 14-18 
yaş arasındaki gençler. Her gün 25’i iç 
alan eğitimi, 25’i dış alan eğitimi olmak 
üzere 50 öğrenci kabul ediliyor. 

Altın Karınca Belediyecilik Ödülle-
ri’nde tarihi Sultan Hamamı, Bolu’nun  
göğsünü kabarttı. Bolu Belediyesi’nin 
Sultan Hamamı Restorasyon Projesi, 
İmar, Şehircilik ve Estetik dalında 
üçüncülük ödülünü altı. Bolu’nun en 
eski binası olan tarihi hamam 600 
yıllık bir eser. Uzun süredir bakımdan 
geçirilmediği için yıpranan ve özel 
sektör tarafından işletilen hamamı 
Bolu Belediyesi satın aldı. Restoras-
yon için gerekli izinlerin alınmasının 
ardından düğmeye basıldı. Yapılan 
çalışmaları anlatan Bolu Belediye 

Başkanı Alaattin Yılmaz “Bolu Beledi-
yesi olarak Sultan Hamamı’nı ilk önce 
satın aldık, sonra restorasyonunu 
yaptık. Bu hamamın suyu da çok özel 
bir sudur. Hatta bu suyun sultanlara 
şifa olduğu ile ilgili söylemler olduğu 
için adının Sultan Hamamı olduğunu 
ifade edenler var. Böyle özellikleri 
olan bir hamamı biz restore ederek 
tarihi kimliğine yeniden kavuşturduk. 
Burayı kadınlar hamamı ve kadın 
güzellik merkezi haline dönüştürdük” 
dedi. Tesisin Bolu turizmine de olumlu 
katkı sağlaması bekleniyor.

8 bin metrekarelik bir alanda doğaseverleri kendine hayran bırakan MaceraPark, İmar, 
Şehircilik ve Estetik dalında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ikincilik ödülünü getirdi 

Bolu Belediyesi, Tarihi Sultan Hamamı ile kürsüde yerini aldı. “Sultan Hamamı Restorasyon  
Projesi ve Uygulama İşi”,  İmar, Şehircilik ve Estetik kategorisinde üçüncülüğü elde etti

Bu onur MaceraPark’ın

Selimiye’nin Ödüllü Yüzü

Sadece Pazar Değil 
Burası Yaşam Merkezi
Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len ve pazar konseptine yeni bir vizyon getiren 
“Mahalle Hizmet Tesisleri” projesi “İmar, Şehircilik 
ve Estetik” kategorisinde ikincilik ödülüne layık 
görüldü. Sultangazi Belediyesi, mahalle aralarında 
kurulan pazarların beraberinde getirdiği çevre, gö-
rüntü ve ses kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla 
projeyi hayata geçirdi. Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay, takdim edilen ödül ile büyük bir 
onur duyduklarını dile getirdi. 

İMAr ŞEHİrcİlİK VE ESTETİK
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‘Ödüller, Projelerin 
Sayısını Artıracak’
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mar-
mara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nin öne-
mine de değindi. MBB Başkanı Recep Altepe’yi 
organizasyon için tebrik eden Gürkan, şu nok-
taların altını çizdi: Altın Karınca Ödülleri çok 
güzel düşünülmüş, organize edilmiş. En başta 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep 
Altepe’yi kutluyorum. Yönetim kurulu ve jüri 
üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnsanların 
bu şekilde ödüllendirmesi gelecek adına daha 
fazla proje yapmasını da sağlayacaktır. Uma-
rım devamı gelir.”

Tarihi Hamam, Tarihi Başarı2
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Nüfusu 500 binin üzerindeki ilçe 
belediyeleri arasında, İmar, Şehircilik 
ve Estetik kategorisinin zirvesine 
Kadıköy çıktı. İstanbul’un güzel ilçesi, 
“Mural İstanbul Festivali” ile ödüle 
layık görüldü. 2012 yılında Yeldeğir-
meni’nde başlayan festivale şimdiye 
kadar yerli yabancı birçok mural 
sanatçısı katıldı. Boş bina cephele-
rine yapılan resimlerle Kadıköy’ün 
sokakları açık hava sergi salonu haline 
dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi 

sanatçılar tarafından özgün çalışma-
larla renklendirildi. Festival kapsa-
mında yapılan bazı eserler geçtiğimiz 
yıllarda dünya çapında en iyi mural 
eserleri listesinde yer aldı.  

ULUSLARARASI KONUKLAR 

Kadıköy Belediyesi tarafından or-
ganize edilen ve sokaklara farklı bir 
hava katan festival, Türkiye’de bina 
cephelerinin tümüyle boyandığı ilk 
etkinlik olma özelliği taşıyor.  Bu yılki 

sokak sanatı festivalinde Arjantin / 
Buenos Aires’ten gelen Chu, İstanbul-
lu sanatçılar Ares, Lakormis, Tabone 
ve Eskişehir’den The Writer Material 
önceden belirlenmiş mahallelerde 
çalışmalarını yaptı.  The Writer Mate-
rial, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat 
Merkezi’nin yan kısmındaki alana 
kolektif bir çalışma gerçekleştirdi.  Bu 
yıl festival bünyesinde şimdiye kadar 
yapılan çalışmaların yer aldığı bir kata-
log da hazırlandı.

Altın Karınca’da İmar, Şehircilik ve Estetik dalında 
birinci olan projede belediye hizmet binasının yanı 
sıra;  840 tezgahlık pazaryeri, 296 adet dükkan ve 
ofis, 560 kişilik sinema, tiyatro ve konferans sa-
lonu olarak kullanılabilecek çok amaçlı salon, cep 
sinemaları, 740 araçlık yer altı otoparkı, kafeterya 
ve çay bahçeleri de bulunuyor. Belediye tarafından 
yapılan proje sadece pazaryeri projesi değil. Zira 
içindeki küçük esnafa ait iş yerleri ile aynı zaman-
da “Esnaf AVM” niteliğinde olacak. Keşan Belediye 
Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, projeyle ilgili, 
“Mevcut pazaryeri alanımız Keşan’ın cumartesi 
günleri gerçekleştirilen pazarını artık hem esnaf 
kapasitesi hem de vatandaş yoğunluğu açısından 
karşılayamaz duruma gelmişti.   Kompleksimizde; 
sağlıklı, denetimli, güvenli bir ortamda daha keyifli 
pazar alışverişi yapılabilecek” dedi. 

Keşan Belediyesi’nin yaptırdığı “Çok Amaçlı 
Pazar Yeri Kompleksi”,  Altın Karınca Jürisi 
tarafından birincilik ödülüne layık görüldü

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Mural İstanbul 
Festivali”, İmar, Şehircilik ve Estetik kategorisinde birincilik gururu yaşadı

Keşan’ın 
Esnaf Avm’si

İmar, Şehircilik ve Estetik dalında kürsünün ikinci basamağında Maltepe Belediyesi yer 
buldu. Beşçeşmeler’de ‘Yontubezek’ tekniğiyle yapılan çalışmalar, jüriden tam not aldı

Tablo Değil Beşçeşmeler

Kadıköy’ün renkli Duvarları
İMAr ŞEHİrcİlİK VE ESTETİK
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Baktığınıza bir fotoğraftan çok,  hayal 
gücü çok yüksek bir ressamın elinden 
çıkmış bir tabloyu andırıyor yukarı-
daki kare... Ancak öyle değil. Malte-
pe’nin 600 yıllık tarihi Beşçeşmeler 
semtindeki değişim, insana bir sanat 
eserinin içinde olduğu izlenimini 
bırakıyor. Maltepe Belediyesi, işte bu 
çalışmasıyla Altın Karınca Belediye-
cilik ödüllerinde ikincilik kürsüsüne 
çıktı. Beşçeşmeler ve çevresinin 
tarihi değerlerine uygun olarak 
yeniden düzenlemesini sağlamak ve 
alanda sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişmeleri hızlandırmak amacıyla 
gerçekleştirilen proje dahilinde, alana 
bin 700 metrekaresi kandıra, 300 
metrekaresi Antalya limra taşı olmak 

üzere 2 bin metrekare özel taş, 300 
metre oluk taşı döşendi ve 33 adet 
aydınlatma direği dikildi.  
Bu çalışmaların yanı sıra Beşçeşme-
ler’in zemini, heykeltıraş Güner Yener 
ve 30 kişilik sanatçı ekibi tarafından 

3 bin 600 adet doğal taş kullanılarak, 
6 ay gibi bir çalışma zarfında, özel bir 
sanat tekniği olan “yontubezek” ile 
süslendi. Önümüzdeki aylarda  yapıla-
cak çalışmalarla da, binaların dış cep-
helerinin giydirilmesi hedefleniyor. 

Altın Karınca Belediyecilik Ödülle-
rinde üçüncülük İzmit’in oldu. İzmit  
Belediyesi, Çubuklu, Osmaniye, 
Gökçeören ve Topçular Mahalle Ko-
nakları ile kürsüye çıktı. Belediye ta-
rafından yapılan mahalle hizmet bi-
naları sadece halka hizmet amacıyla 

ücretsiz bir şekilde faydalanılan 
mekânlar konumunda. Mahalle 
hizmet binası konseptinde 20 
adet bina projesi tamamlandı. 
Bunun dışında halen devam 
eden ve yapılması planlanan 
projeler de bulunmakta.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 
ödül töreni sonrası Marmara Haber’e 
yaptığı açıklamada, “Marifet iltifata 
tabidir derler. Gece gündüz çalışma-
nın, döktüğümüz alınterinin burada 
ödüllendirilmesi bizim için bir gurur. 
Yüzlerce hatta binlerce belediye içinde 
halkımıza en iyi şekilde hizmet etti-
ğimizin, ülkeye değer katan projeler 
ürettiğimizin görülmesi, ayrı bir moti-
vasyon kaynağı” ifadelerini kullandı. 

İmar, Şehircilik ve Estetik kategorisinde İzmit Belediyesi “Çubuklu, Osmaniye, Gökçeören  
ve Topçular Mahalle Konakları”nda yürütülen çalışmalarla üçüncülük ödülüne layık görüldü 

‘İzmit’in Konakları’ Kürsüye Çıktı

2

İmar, Şehircilik ve Estetik dalında kürsünün 
ilk basamağında yer alan belediyelerden 
biri de Gökçeada Belediyesi oldu. Proje, 
Gökçeada’ya özgü taşlarla, ada meydanına 
çıkan yolların yapımını içeriyor. İlçe meyda-
nının yeniden düzenlenmesine ilişkin proje 
ada halkının el ele vermesiyle ortaya çıktı. 
İlçe sakinleri kadınlı erkekli yol yapımına 
destek verdi. “Bir Taş da Sen Koy” çağrısının 
ardından ilköğretim öğrencileri de taş yolun 
yapımına katkı sağladı. Gökçeada Belediye 
Başkanı Ünal Çetin, “Projemizi Gökçeada’nın 
kendi doğal taşıyla ve kendi taş ustalarıyla ve 
en önemlisi imece yöntemiyle yaptık. Hem 
geleneksel dokuyu koruduk hem de çağdaş 
bir görünüm yakaladık.  Tarihi bir yapı ile bir-
likte aynı zamanda tarihi bir mimari dokuyu 
kazandık” şeklinde konuştu.

Gökçeada Belediyesi “Gökçeada Kent 
Meydanı ve Ana Yolları Canlandırılma-
sı” projesiyle birincilik ödülünü aldı

Ada Yollarına 
İmece Çözüm 

13

‘Alınterinin Karşılığı’
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kü-
tüphane ve Müzeler Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen “Osmanlı Dönemi 
Süreli Yayınlarının Sayısallaştırılması 
ve Erişime Sunulması” projesi Kültür 
ve Sanat Kategorisinde zirveye çıktı. 
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlü-
ğü, Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu’nda 
bulunan tarihi gazete ve dergileri 
“Osmanlı Dönemi Süreli Yayınla-
rının Sayısallaştırılması ve Erişime 

Sunulması” projesi ile sayısal ortama 
aktarmış ve web üzerinden ücret-
siz erişime açarak tüm dünyadan 
bilim ve araştırmacıların hizmetine 
sunmuştu. Sayısallaştırma projesi ile 
yüzyılların mirası olarak günümüze 
ulaşan nadir nüsha yayınların asılla-
rının yıpranmasının önüne geçilmesi, 
yerli ve yabancı araştırmacıların 
ilgisinin İstanbul kütüphanelerine 
çekilmesi hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve 
Sanat kategorisinde “Geleneksel Sanatlar 
İhtisas Merkezi” projesi ile Altın Karınca 
Ödülleri’nin ikincilik kürsüsüne çıktı

osmanlı Dönemi Bir ‘Tık’ Ötede

Müzisyenler 
Akademide  
Yetişiyor

Uzunköprü Evleri 
Kürsüye Çıktı

Herkes Öğretmen 
Herkes Öğrenci

Kitap okumuyorlar, Dinliyorlar

Padişahlarla Tarihe Yolculuk

Küçükçekmece Müzik 
Akademisi, Kültür ve 
Sanat kategorisin-
de ikincilik ödülüne 
layık görüldü. “Yaparak 
Öğrenme Modeline” 
dayalı bir eğitim sistemi 
uygulanan akademide 8-16 
yaş arası bireylere 11 branşta 
eğitim verilmekte. Müzik Akade-
misi aracılığıyla çok sayıda öğrenci 
Güzel Sanatlar Lisesi, Devlet Konser-
vatuarı ve Çalgı Yapımı bölümlerine 
yerleşmeye hak kazandı. 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesi’nin “Uğur 
Böceği Kültür Merkezleri” A2 kategorisin-
de ilk sırayı aldı. İlki 2009’da açılan kültür 
merkezleri halkın ilgisini çekince yeni 
şubeler peş peşe geldi. Belediye bugün 12 
mahallede binlerce vatandaşa çeşitli alan-
larda kurslar veriyor. Ortaya çıkan eserler 
Uğur Böceği Festivali’nde sergileniyor. 

Kültür ve Sanat kategorisinde ikinciliği 
Uzunköprü Belediyesi elde etti.  “Uzunköp-
rü Tarihi ve Sanatı Turizme Sunuyor” isimli 
proje Trakya Kalkınma Ajansı ve Uzun-
köprü Belediyesi’nin ortaklığında hayata 
geçirildi. Projenin amacı, tarihi ve kültürel 
altyapının iyileştirilmesi ile bölgede yeni 
bir turizm alanı oluşturmak. 

Çınarcık Belediyesi, “Bilmediğini Öğren, 
Bildiğini Aktar” projesiyle Kültür ve Sanat 
kategorisinde üçüncü oldu. Projeyle 
Yasemin Koç Halk Kütüphanesi’ni kullanan 
herkes birbirine yardım ediyor. Üniversite 
öğrencileri lise öğrencilerine, lise öğren-
cileri ortaöğretim öğrencilerine onlar da 
ilkokul öğrencilerine bildiklerini aktarıyor. 

“Bilime Dokunuyorum” 
ile Bağcılar Belediyesi 
Kültür ve Sanat kate-

gorisinde üçüncülük 
elde etti. Projede 25 

okuldan 675 ilkokul 2. 
Sınıf öğrencisi okulla-

rından alınarak Bağcılar 
Belediyesi’ne ait planetar-

yuma getirildi. Atölyelerde 
çocuklar basit robot, güneş panelli 

fan ve benzeri birçok ürünü kendileri 
yaparak “Bunu ben yaptım, bu benim 
eserim” diyebilme duygusunu yaşadı. 

Bahçelievler Belediyesi, Görme Engelliler 
Kütüphanesi ile Kültür ve Sanat kate-
gorisinde birinci oldu. 2014’ten bu yana 
faaliyette olan Görme Engelliler Kütüp-
hanesi’nde iki temel hizmet verilmekte. 
Birinci hizmet, sesli kitap. Görme engelli 
vatandaşların kitaplara kolay ulaşımını 
sağlamak amacıyla Sesli Kütüphane ha-
yata geçirilmiş. 118 kitabın seslendirildiği 

kütüphanede, 33 kitabın seslendirilme-
sine devam edilmekte. Görme Engelliler 
Kütüphanesi’ndeki ikinci hizmet ise görme 
engellilere yönelik araştırma faaliyetlerinin 
teknolojik altyapıyla desteklenmesi. Görme 
yetisi zayıf vatandaşlar, Topaz adı verilen 
cihaz yardımıyla kitaplarını büyük ekrana 
yansıtarak ve renk aralığını seçerek rahat 
bir okuma yapabilmekte. 

“Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi” projesi 
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür 
ve Sanat kategorisinde Bilecik Belediye-
si’ne üçüncülük ödülü kazandırdı.  Osmanlı 
Devleti’nin kurulduğu topraklarda tarihin 
yaşanmışlıklarını, günümüz teknolojisiyle 
harmanlayarak yeniden ortaya koymayı 
hedefleyen proje,  “Geçmişini Bilmeyen, 
Geleceğe Yön Veremez” 
anlayışından 
yola 

çıkıyor.  Osmanlı Padişahlarının Tarih Şeridi 
adı altında , özvatanları Bilecik’te dedeleri 
Şeyh Edebali huzurunda buluştuğu anlayı-
şını sembolize eden bir proje ile ödüle  layık 
görüldüklerini kaydeden Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, “36 tane Osmanlı Padişahının 
hayat hikayesinin anlatıldığı eser, her padi-
şahımızın kendi dönemlerine ilişkin olarak 

yapmış olduğu eserlerin görsel 
olarak sergilendiği 

bir yapıt” 
dedi. 

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Kültür 
ve Sanat Kategorisi’nin ikincilik ödülü Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. Geleneksel 
Sanatlar İhtisas Merkezi Projesi, jüriden tam not 
aldı. Söz konusu merkez, geleneksel sanatların 
usta isimlerinin yol göstericiliğinde 12 gelenek-
sel sanat branşında ileri seviyede eğitim sunuyor. 
Alanında usta isimlerin sanat ürünleri de bu 
merkezde sergileniyor.  
İhtisas Merkezinin ilk sergisinde 300 öğrencinin 
hazırladığı 111 parça eser kültür sanat dostları-
nın beğenisine sunuldu. İhtisas Merkezi’nde Kat-ı 
Ustası Dürdane Ünver, Sedef Ustası Hüsamettin 
Yivlik ve Ebru Ustası Mahmut Peşteli gibi gele-
neksel sanatların birbirinden değerli usta isimleri 
eğitim veriyor. Merkez toplamda 302 parçadan 
oluşan ve her gün artan özel koleksiyonuyla, ha-
yal ile gerçeğin bir araya geldiği bir yaşam alanı.

Geleneksel Sanat Burada 
Hayat Buluyor

Çocuklar Bilime 
Bağcılar Ödüle 

Dokundu

2

2

3

3

1

1

Uğur Böcekleri’ne 
Altın Karınca

1

2

3
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Altın Karınca Kültür ve Sanat kategorisinde Eyüp 
Belediyesi’nin Ali Kuşçu Uzay Evi projesi birincilik elde 
etti. Minik astronotlar, ödül töreninin de ilgi odağı oldu

Kırkpınar’ın 
Tarihi Yazılıyor

Dünyanın İlk Su 
Altı Tarih Müzesi

Edirne Belediyesi’nin uyguladığı 
“Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 
Sayısallaştırılması” projesi Tarihe Saygı 
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Proje 
hakkında bilgi veren Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, “Bugüne kadar 
yayımlanmış basılı ve dijital yayınlar ile 
görsel ve işitsel belgeleri merkezimiz-
de toplayarak uluslararası arşivleme 
teknik ve yöntemleriyle sayısallaş-
tırıyoruz.  Kırkpınar ile ilgili çok dilli 
olarak elektronik ortamda yayımlayıp 
Kırkpınar’ın ulusal ve uluslararası alan-
da tanıtılması ve sergilenmesi adına 
çalışmaları hayata geçiriyoruz” dedi.

Keşan Belediyesi’nce hayata geçirilen 
“Saros Yapay Resif Projesi ve Dünya-
nın İlk Su Altı Tarih Müzesi Projesi” 
Kültür ve Sanat kategorisinde “Altın 
Karınca”ya layık görüldü. Saros Kör-
fezi’nin tanıtımını amaçlayan Keşan 
Belediyesi, “Yapay Resif ve Çanakkale 
Savaşları” temalı Saros Yapay Resif 
Projesi’yle Dünyanın ilk Su Altı Tarih 
Müzesi’ni oluşturdu. Proje kapsamın-
da Nusrat Mayın Gemisi’ne benzetilen 
bir gemi Saros Körfezi’ne batırıldı. 
Heykeller, toplar, Anzak figürleri, Seyit 
Onbaşı heykeli gibi oluşumlar da su 
altına konuldu. Müzenin dalgıçların  
ilgi odağı olması bekleniyor.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri A3 
Kategorisi’nde tarihe ışık tutan projeler 
dikkat çekiciydi. Bunların başında gelen-
lerden biri de Osmangazi Belediyesi’nin 
Panorama Bursa 1326 Tarih Müzesi’ydi. 
Projede Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın 
fethini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşunu panoramik müze ile canlandırı-
yor. Panoramik müze, dünyadaki örnekle-

rinden farklı olarak fetih ile birlikte kuruluş 
dönemini de yansıtacak. Dünyanın 2. tam 
panoramik müzesi olacak Panorama Bursa 
1326, 3 boyutlu tasarımları ve balmumu 
heykelleri ile de bir ilk olacak.  Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar projeyle 
ilgili yaptığı açıklamada, “Müzemiz için 
tarihin duayenleri ile titizlikle çalışıyoruz. 
Hedefimiz yıllık 150 bin ziyaretçi” dedi. 

Kartal Belediyesi, Altın Karınca 
Ödüllerinde ikincilik getiren 
projeye Kartal ilçesinin tarihi 
ve kültürel zenginliğine  sahip 
çıkmak bilinciyle başladı. Bizans 
saray kazısını başlatan belediye, 
Kartal’ın tarihselliğini, belle-
ğini kalıcılaştırmayı amaçladı. 
“Geçmişini bilmeyen geleceğini 
inşa edemez” bilinciyle  Kartal 
sınırları içerisinde ilk defa  böyle 

bir çalışma yapılarak, Kartal 
tarihinin en erken yerleşim 
örneklerine ulaşıldı. Kartal 
ilçesinde ilk defa arkeolojik kazı 
çalışmaları yapılarak çevre ilçe 
belediyelerine örnek oldu. Yine 
ilk kez ilçe sınırları içerisinde 
bir alan 3. Derece Doğal Sit’ten 
Arekolojik Sit’e çevrilerek 
gelecek kuşaklara kültür mirası 
olarak kazandırıldı. 

Eyüp Belediyesi, kendisi küçük ama 
hedefi büyük olan Ali Kuşçu Uzay 
Evi projesini geleceğin astronot ve 
astronomlarına armağan olarak hayata 
geçirdi. Kendi enerjisini kendisi üreten 
Yeşil Bina’da Eyüplü çocukların astrono-
miyi ve uzay teknolojilerini tanımalarını 

sağlayan, ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynakları ve geri 

dönüşüm konu-
sunda bilgiler 

edinebildikleri 
Ali Kuşçu 
Uzay Evi’nde 
çocuklar 
astronot 

kıyafetlerini 
giyerek ilk 

uzay macera-
larına çıkıyorlar.  

Uzay Evi’nde anaoku-

lundan başlamak üzere, ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencileriyle yaşlarına uygun se-
viyede temel astronomi, evren ve uzay 
kavramları, yıldızlar, galaksiler, evrenin 
genişlemesi, karanlık enerji gibi merak 
uyandıran konularda Astronomi Atöl-
yesi yapılıyor. “Bir Astronotun Uzaydaki 
Yaşamı”, “Uzayda Yer Çekimi Var Mıdır”, 
“Usturlab Nedir” gibi konular etrafında 
çocuklar eğlenceli vakit geçiriyorlar. 
Uzaya giden ikinci müslüman kozmonot 
olan Suriyeli Muhammed Ahmed Faris 
de burayı ziyaret eden çocuklarla uzay-
daki deneyimlerini paylaşıyor. Halepli 
Muhammed Ahmed Faris, 1987 yılında 
Mir Uzay İstasyonunda Soyuz TM-3 
araştırma aracı ile kozmonot olarak 
uzaya gitmiş ve uzayda 7 gün 23 saat ve 
5 dakika kalmıştı. Bu merkezde haftanın 
altı günü astronomi, bir gün de enerji 
verimliliği üzerine dersler veriliyor.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini bulurken 
gecenin en renkli ekibi Eyüp Belediyesi’nin minik astro-
notlarıydı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte 
ödülü alan minikler, MBB Başkanı Recep Altepe ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte poz verdi.

Spordan Eğitime 
Tek Bir Merkez

Fatih’in Gönüllü 
Turizm Elçileri

Darıca’nın prestij binalarından “Adnan 
Menderes Kültür Merkezi” Altın Karın-
ca Belediyecilik Ödülleri’nde üçüncülük 
kürsüsüne çıktı.  2015 yılında hizmete 
giren kültür, sanat ve yaşam merkezi 
bünyesinde, çok amaçlı konferans 
salonu da yer alıyor. Bağlamadan gitara, 
tarihten Arapça’ya, İngilizce’den üniver-
siteye hazırlığa kadar değişik alanlar-
da kurslar verilen Adnan Menderes 
Kültür Merkezi’nde bir de kütüphane 
mevcut. Ayrıca bin kişilik düğün salonu 
da vatandaşa hizmet veriyor. Engelli 
vatandaşların da sorun yaşamadan isti-
fade edebileceği şekilde dizayn edilen 
tesiste verilen hizmetlerden vatandaş-
lar ücretsiz yararlanıyor.

Fatih Belediyesi’nin uzun zamandır 
sürdürdüğü “Gönüllü Turizm Elçile-
ri” başarılı çalışmalara imza atıyor. 
Gençlere yönelik bu çalışma takdir 
de topluyor. Proje, Altın Karınca’da 
Kültür ve Sanat kategorisinde Fatih 
Belediyesi’ne üçüncülük ödülü getirdi. 
Fatih Belediyesi’nin Turizm Elçileri 
projesi kapsamında yaşları 14 ile 28 
arası değişen gençler hem yabancı 
dillerini geliştirme imkânı buluyor hem 
de ülkemizi ziyarete gelen turistlere 
yardımcı olarak, ülkemizin tanıtımına 
katkı sağlıyorlar. Gençler hem dillerini 
hem de iletişim becerilerini geliştiriyor.

BUGÜn ZİrVEYE  
YArIn UZAYA

osmanlı’nın Kuruluşu  
Burada canlanacak

Kartal’ın Geçmişini Bu 
Kazılar ortaya Çıkarıyor

Kültür ve Sanat Kategorisi’nde Osmangazi Belediyesi, Osmanlı’nın 
kuruluşunu canlandıran Panorama Bursa 1326 Projesi ile ikinci oldu

Kültür ve Sanat 
kategorisinde 

Kartal Belediyesi 
Dragos 

Arkeolojik Kazı 
Alanı ile ilgili 

çalışmalarından 
dolayı ikincilik 
ödülüne layık 

görüldü

ÖDÜlÜ HEP BİrlİKTE AlDIlAr

1

2

2

2

3

3 özel  

ödül
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Kültür ve Sanat

B
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

(Osmanlı Yayınlarına Erişim)
A4

Bahçelievler Belediyesi  
(Görme Engelliler Kütüphanesi)

A3
Eyüp Belediyesi  

(Ali Kuşçu Uzay Evi)
A2 

Mustafakemalpaşa Belediyesi  
(Uğur Böceği Kültür Merkezleri)

Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi

B
Edirne Belediyesi  

(Kırkpınar Alanı Rekreasyonu) 
A4

Pendik Belediyesi  
(Okullar Geleceğimize Hayat Veriyor)

A3
Kadıköy Belediyesi  

(İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin 
Önlenmesi)

A2
Keşan Belediyesi  

(Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu)

12

A) İlçe ve Belde Belediyeleri

A1) Nüfusu 20.000’e Kadar Olan 
Belediyeler

A2) Nüfusu 20.001-100.000 
Arasında Olan Belediyeler

A3) Nüfusu 100.001-500.000 
Arasında Olan Belediyeler

A4) Nüfusu 500.001’den Fazla 
Olan Belediyeler

B) Büyükşehir ve İl Belediyeleri

C) Bağlı Kuruluşlar ve Belediye 
İştirakleri

İdari Kategoriler

BELEDİYECİLİKTE YILIN GURUR TABLOSU

Kurumsal Yönetim ve Gelişim

A4
Bağcılar Belediyesi  

(e-arşiv yönetim sistemi)
A3

Esenler Belediyesi  
(Şehir Düşünce Merkezi)

C 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

(İKABİS)

Afet Yönetimi

B
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

(Sayısal Telsiz ile Afetlerde Kesintisiz 
Haberleşme)

A4
Bahçelievler Belediyesi  

(Afetlere Hazırlık ve Afet Gönüllü 
Sisteminin Geliştirilmesi)

A3
Kadıköy Belediyesi  

(Bir Afet Masalı)

İmar Şehircilik ve Estetik

B
Sakarya Belediyesi  

(Yaşayarak Öğrenme Merkezi – 
MaceraPark)

A3
Sultangazi Belediyesi  

(Mahalle Yaşam Merkezi)

A3
Maltepe Belediyesi  

(Beşçeşmeler Meydan Projesi)

Kurumsal Yönetim ve Gelişim

B
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  

(Yerinde Bilgilendirme)

A4
Bağcılar Belediyesi  

(“Birlikte Daha Güzel” Dergisi)

A3
Kartepe Belediyesi  

(Mobil Turizm Rehberi)

Kültür ve Sanat

B  -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi  
(Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi)

A4  -  Küçükçekmece Belediyesi  
(Müzik Akademisi)

A3  -  Osmangazi Belediyesi  
(“Panorama Bursa 1326” Tarih Müzesi)

A3  -  Kartal Belediyesi  
(Dragos Arkeolojik Kazı Alanı)

A2  -  Uzunköprü Belediyesi  
(Uzunköprü Tarih ve Sanatı Turizme Sunuyor)

C  -  Keşan (ESTAB)  
(Yapay resif ve dünyanın ilk su altı müzesi)

Ulaşım ve Altyapı

A3
İzmit Belediyesi  

(Haydi Bisikletle Okula)

A2
Uzunköprü Belediyesi  

(Birleşik Sınır Ötesi Faaliyetler)

Toplum Düzeni ve Sos. Hizmetler

B  -  İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
(Görme Engelliler Bilgi Merkezi)

A4  -  Pendik Belediyesi  
(Sağlıklı Yaşam Merkezi)

A3  -  Süleymanpaşa Belediyesi  
(Bir Yataklık Dünya)

A3  -  Kartepe Belediyesi 
(Atla Terapi Merkezi)

A2  -  Kepsut Belediyesi
(Vefalı Yurt Kepsut)

A1  -  Pınarhisar Belediyesi
(Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri)

Ar-Ge ve İnovasyon

A4
Küçükçekmece Belediyesi  

(Akıllı Hizmet Noktası)

A3
Esenler Belediyesi  

(Adrese Dayalı Ruhsat Yönetim 
Sistemi)

Afet Yönetimi

B
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
(Afet Risk Yönetimi İçin Megaşehir 

Gösterge Sistemi)

A4
Küçükçekmece Belediyesi  

(Yüksek Güvenli Küçükçekmece)

A3
Esenler Belediyesi  

(Engelli Eskat)

İmar Şehircilik ve Estetik

B
Edirne Belediyesi  

(Selimiye Camii Çevresi Peyzajı)
A3

Kadıköy Belediyesi  
(Kadıköy Mural Festivali)

A2
Keşan Belediyesi  

(Bld. Hizmet Binası ve Açık Pazar Yeri)
A1

Gökçeada Belediyesi
(Gökçeada Kent Meydanı)



09ŞErEF KÜrSÜSÜ

Toplum Düzeni ve Sos. Hizmetler

B  -  Edirne Belediyesi  
(Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme)

A4  -  Bağcılar Belediyesi  
(Türkiye’nin Yeni Yazarları)

A3  -  Eyüp Belediyesi  
(Engelli Sürekli Eğt. ve Reh. Mrk.)

A3  -  Sarıyer Belediyesi  
(Engelli Çocuk ve Ailelerine Des. Mrk.)

A2  -  Mudanya Belediyesi  
(Zeytin Dalı Projesi)

A1  -  Çınarcık Belediyesi  
(Çocuk ve Genç Gözüyle  

Çınarcık Çalıştayı)

Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi

B
Bolu Belediyesi  

(Endemik Bitkiler Doğal Gen Bahçesi)

A4
Bağcılar Belediyesi  

(Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi)

A3
Zeytinburnu Belediyesi  

(Evlerden Evrene Çevre Bilinci)

Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi

B  -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi  
(Sakarya Nehirle Buluşuyor)

A4  -  Bahçelievler Belediyesi  
(Organik Atıkların Geri Dönüşümüne 

Bahçelievler Belediyesi Katkısı)
A3  -  Ataşehir Belediyesi  

(Çöpler Çiçek Olsun)
A2  -  Çınarcık Belediyesi  

(Çöpler Çiçek Olsun)
A1  -  Karabiga Belediyesi  

(Kadınlar Hamamı Halk Plajı)

Ar-Ge ve İnovasyon

B
Sakarya Büyükşehir Belediyesi  

(Vatandaş Odaklı Kent Yönetimi Modeli)

A4
Bağcılar Belediyesi  

(e-Başvuru Yönetim Sistemi)

A3
Başakşehir Belediyesi  
(Başakşehir Living Lab)

Ulaşım ve Altyapı

A4
Bağcılar Belediyesi  

(Döner Katlı Otopark Sistemi)

A3
Lüleburgaz Belediyesi  

(Kent Çekirdeği Yayalaştırma Projesi)

A2
Çiftlikköy Belediyesi  

(Sahil Yolu Düzenleme Projesi 1. Etap )

Ulaşım ve Altyapı

B
Bolu Belediyesi  

(Toplu Taşıma Araçlarında Bütünlüğün 
Sağlanması ve Araçların Engellilerin 
Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi)

1 3

TOPLUM DÜZENİ VE SOSYAL HİZMETLER

TARİHE SAYGI ÖZEL ÖDÜLÜ 
Büyükçekmece Belediyesi 

Büyükçekmece’nin Büyükleri 

POSTA GAZETESİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi

KÜLTÜR VE SANAT

TARİHE SAYGI ÖZEL ÖDÜLÜ 
Edirne Belediyesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri  
Festivali’nin Sayısallaştırılması  

YEŞİL ALAN VE ÇEVRE YÖNETİMİ

TABİATA SAYGI ÖZEL ÖDÜLÜ  
Küçükçekmece Belediyesi 

Rüzgar Gülü, Güneş Paneli ve Kondüsyon  
Bisikletlerinden Elektrik Üretilmesi  

TABİATA SAYGI ÖZEL ÖDÜLÜ 
Nilüfer Belediyesi

Kent Bostanları ve Yerel  
Tohum Kütüphanesi 

BELEDİYECİLİKTE YILIN GURUR TABLOSU

Kurumsal Yönetim ve Gelişim

B
Yalova Belediyesi  

(Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim)

A3
Süleymanpaşa Belediyesi  

(İş Zekası Karar Destek Sistemi)

Ar-Ge ve İnovasyon

B  -  Bolu Belediyesi  
(Web ve Süreç Tabanlı Teknolojik 

Adaptasyon Çalışmaları)

A4  -  Üsküdar Belediyesi  
VAK (Veri Analiz ve Kontrol Sistemi)

A3  -  İzmit Belediyesi  
(3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi)

A3  -  Lüleburgaz Belediyesi  
(Akıllı Şehir Kullanıcısı Projesi)

Toplum Düzeni ve Sos. Hizmetler
B

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi  
(Büyük Aile Başlangıç Etabı)

A4
Ümraniye Belediyesi  

(Bilge Çocuk Üstün Yetenekliler Eğt.)
A3

Beşiktaş Belediyesi  
(Sosyal Alarm) 

A2 
Uzunköprü Belediyesi 

(Dezavantajlı Gruplar için Destek )
A1 

Karabiga Belediyesi 
(Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi)

Afet Yönetimi

B
Çekmeköy Belediyesi  

(Çekmeköy Arama Kurtarma)

İmar Şehircilik ve Estetik

B
Bolu Belediyesi  

(Sultan Hamamı Restorasyon Projesi  
ve Uygulama İşi)

A4
İzmit Belediyesi  

(İzmit Belediyesi Çubuklu, Osmaniye, 
Gökçeören ve Topçular Mahalle 

Konakları)

Kültür ve Sanat

B  -  Bilecik Belediyesi  
Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi)

A4  -  Bağcılar Belediyesi  
(Bilime Dokunuyorum)

A3  -  Darıca Belediyesi  
(Adnan Menderes Kültür Merkezi)

A3  -  Fatih Belediyesi  
(Gönüllü Turizm Elçileri)

A1  -  Çınarcık Belediyesi  
(Bilmediğini Öğren, Bildiğini Aktar)
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“Bolu İlinin Endemik Bitkilerinin Tespiti ve Endemik Bitkiler Doğal Gen 
Bahçesinin Oluşturulması” isimli proje Bolu Belediyesi’ne birincilik getirdi   

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde “Bolu 
İlinin Endemik Bitkilerinin Tespiti ve Endemik 
Bitkiler Doğal Gen Bahçesinin Oluşturulması” 
projesiyle zirveye çıkan Bolu Belediyesi, proje 
kapsamında “Bolu İlinin Endemik Bitkileri” adlı 
bir kitap ve bu kitaba bağlı poster ve broşürler 
hazırladı. Halkın bilgilendirilmesi adına özgün 
fotoğrafların bulunacağı kitap ile bitkilerin 
tanıtılması ve öneminin vurgulanması sayesinde 
toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlanacak.  

DOĞA SEVGİSİ KAZANDIRACAK
Bitkilerin yeri dışında koruma çalışmaları için 
Bolu Belediyesi bünyesinde “Bolu Belediyesi 
Doğal Bitkiler Gen Merkezi” kuruldu. Bununla 
birlikte düzenlenebilecek olan okul gezileri ile 
küçük yaşlardan itibaren çocuklara Bolu’da bulu-
nan endemik bitkileri tanıtmak mümkün olacak, 
çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırılacak. Bu 
proje ile çekilecek bitki fotoğraflarının kitap ve 
broşürlerle halka tanıtılması amaçlandı. 

Keşan’ın Çöpleri 
Artık Sorun Değil

Çınarcık Belediyesi, “Çöpler Çiçek 

Olsun” projesi ile Yeşil Alan ve Çevre 

Yönetimi dalında üçüncülük elde etti. Bu 

proje ile çöp konteynerlerini yenilemeye 

ihtiyaç duymadan sadece dezenfektan 

işlemlerini gerçekleştirip 

korugan denilen giydir-

melerle sokaklar ve  

caddelerin süslenme-

si hedeflendi.  

Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu (Çöp-
lük Islahı) Projesi, Keşan Belediyesi, Yeşil Alan 
ve Çevre Yönetimi dalında ikinci oldu. Keşan 
Belediyesi’nin çevre duyarlılığına yönelik 
hazırladığı proje, çöp sahasında gaz sıkışması 
sonucu patlamaların olmasını engellemek, 
yağmur ve yüzey sularının rehabilite edilen 
çöp alanı ile temasını engelleyerek yeraltı 
suyu kalitesinin korunmasını sağlamak gibi 
hedeflere sahip.  

Karabiga Kadınlar Hamamı Halk Plajı projesi 
“Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri” ka-
tegorisinde üçüncü oldu. Karabiga beldesi sahil 
kesiminde 2010 yılında başlayan proje bölgede 
ağaçlandırma çalışmaları, yeşil alanlar, çocuk 
parkı, plaj, sıhhi olanaklar, sosyal donatılar 

ve 2,5 km’yi bulan yürüyüş yollarını içeriyor. 
Plajın temizlik ve güvenliğini “Mavi Bayrak 
Ödülü” ile taçlandıran belediye bir ödül de 

Altın Karınca’da almış oldu.

Ev Kadınlarına 
‘Çevre’ Bilinci

Asbest Varsa 
İnşaat İzni Yok

Ataşehir’de  
Çöp Çiçek Oldu

Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi 
dalında Zeytinburnu Beledi-
yesi, Evlerden Evrene Çevre 
Bilinci projesine birincilik 
ödülü verildi. Proje ile 5 bin 
ev kadınına ulaşıldı. Kadın-
ların enerji tasarrufuyla 
ülke ekonomisine katkıda 
bulunması, çevre bilinci ile 
beraber davranış değişiklikle-
ri kazanması amaçlandı.

Kadıköy Belediyesi, “İnşaat 
Sahalarında Asbest Kirliliğinin 
Önlenmesi ve Geri Dönüştü-
rülebilir Atıkların Kazanımı” 
projesiyle Yeşil Alan ve Çevre 
kategorisinde ikinci oldu.  
Proje kapsamında Kadıköy’de 
yıkımı yapılacak binalara 
“asbestten ve zararlı atıklardan 
temizlenme” şartı getirildi.  

Ataşehir Belediyesi tarafın-
dan 2013 yılında başlatılan 
ve 2015’in sonunda tamam-
lanan “Çöpler Çiçek Oldu” 
projesi Yeşil Alan ve Çevre 
Yönetimi dalında üçüncü 
oldu. Proje, çöpleri çöp 
olmaktan çıkarıp bitkilerin 
büyümesine katkı sağlayan 
gübrelere dönüştürülmesini 
kapsıyor. 

 

Bostanda Ekolojik 
Tarım Yapılıyor

Hem Spor Yap 
Hem Enerji Üret

Nilüfer Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği Kent Bostanları ve Yerel 
Tohum Kütüphanesi, Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen “Altın Karınca Bele-
diyecilik Ödülleri” kapsamında 
“Tabiata Saygı” kategorisinde 
ödüllendirildi. Nilüfer Belediyesi 
tarafından 2016 yılında hayata 
geçirilen Küçük Ölçekli Kent Bos-
tanları’nda ekolojik tarım koşul-
larına uygun üretim yapılıyor. 64 
metrekarelik 67 bahçede kentli 
kırsalla buluşuyor.  

Tabiata Saygı kategorisinde özel 
ödüllerden birini Küçükçekmece 
Belediyesi, “Rüzgar Gülü, Güneş 
Paneli ve Kondüsyon Bisiklet-
lerinden Elektrik Üretilmesi” 
projesiyle elde etti. Proje kapsa-
mında bisikletli cihazı kullanan 
vatandaşlar, pedal çevirerek 
spor yaparken, telefonlarını da 
şarj ediyor. Böylece bina içinde 
de enerji tasarrufu sağlanmış 
oluyor. Cihazlar, aynı anda iki 
telefonu birden şarj edebilme 
kapasitesine de sahip. 

Pendik’teki Okullar  
Geri Dönüşüm İçin Yarıştı

Bağcılar Tek Adımla   
Birçok Fayda Sağladı

Bahçelievler’de Dallar 
Gübre Haline Geldi 

“Okullar Geleceğimize Hayat Veriyor” projesiyle Pendik 
Belediyesi ‘Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri’ 
kategorisine ikincilik ödülünün sahibi oldu. 2013 yılında 
hayata geçen proje kapsamında okullarda çevre bilincini 
artırmak için geri dönüşüm eğitimleri veriliyor. Ayrıca 
3 okula seyyar atık getirme merkezi de kuruldu. Atık 
merkezlerinden alınan verilere göre 2014-2015 yılları 
içerisinde 78 bin 48 kg ambalaj, 600 litre atık yağ ve 
400 kg atık pil geri dönüşüme kazandırıldı. Altın Karınca ödüllerinde Bağcılar Belediyesi Yeşil Alan 

ve Çevre Yönetimi kategorisinde “Ambalaj Atıkları 
Toplama ve Ayırma Tesisi” uygulaması ile birinci oldu. 
Bu projeyle, Bağcılar’da bugüne kadar olmayan bir geri 
dönüşüm sektörü oluşturuldu. Çöpe giden ambalaj 
atıklarının azalması sağlanarak çöp gazı emisyonu ve 
patlama riski azaltıldı. Depolanan çöpte azalma olduğu 
için, depolama alanı bakımından bir kazanım sağlandı. 
Çöpte sağlanan azalma, nakliye giderlerini  de düşürdü. 
Ekonomiye ciddi bir katkı temin edilirken, doğal kay-
naklar korunmuş ve enerji tasarrufu da sağlanmış oldu.  

Bahçelievler Belediyesi, Yeşil Alan ve Çevre Yöne-
timi kategorisinde üçüncü oldu. “Organik Atıkların 
Geri Dönüşümüne Bahçelievler Belediyesi Katkısı” 
isimli proje kapsamında elde edilen maddeler çevre 
düzenlemesinde gübre gibi kullanıldı. İlçe geneline 
yapılan budamalarda elde edilen ağaç dallarının çöpe 
atılmaması için belediye çalışma başlattı. Bu kap-
samda yeşil alan bakım çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan organik materyaller,  belediye fidanlığında top-
lanıyor. Bugüne kadar elde edilen kompostlar birçok 
parkta, peyzaj alanlarında değerlendirildi. 
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Kırkpınar Alanı Artık  
Cazibe Merkezi Olacak

Sakarya Park’ta Nehir 
İle Randevunuz Var!

Konteynerlar  
Çiçek Açtı

BolU’nUn BITKISEl GEn 
HArITASI cIKIYor

Karabiga’ya Hem Mavi 
Bayrak Hem Ödül

2 3

3

Sakarya, Nehirle Buluşuyor - Sakarya Park Pro-
jesi, Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi dalında üçün-
cü oldu. Sakarya Köprüsü ve D-100 Karayolu 
arasındaki 2 bin dönüm arazide bulunan alanda 
hayata geçirilen Sakarya Park’ta kafeterya, res-
toran, park ve spor alanları, yürüyüş yolları ve 
piknik alanları, amfi sinema, tiyatro ve otopark 
gibi sosyal donatı alanları bulunuyor.

özel  

ödül

özel  

ödül

Edirne Belediyesi, Altın Karınca’da ikincilik elde 
eden “Sular Üzerinde Yükselen Şehir” Projesi ile Ta-
rihi Kırkpınar Alanı’nı yenileyecek ve Edirne’ye yeni 
bir destinasyon merkezi kazandırılacak. Yaklaşık 
10 milyon TL’lik bütçeye sahip olan projeyle 4 bin 
900 dönümlük bir alanda 86 dönümlük bir göl, has 
bahçe, liman, yüzen havuz, kumsal, bisiklet ve koşu 
yolu, kafeler ve restoranlar oluşturulacak.



MARMARA HABER
2016 1111UlAŞIM VE AlTYAPI

Bisikletin yaşamımızda ulaşım aracı olarak kullanımını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi, ‘Haydi Bisikletle 
Okula’ projesini hayata geçirdi. Söz konusu proje, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde ikincilik getirdi 

Uzunköprü’ye  
AB Desteği
Uzunköprü Belediyesi, Ulaşım 
ve Altyapı kategorisinde ikinci-
lik elde etti.  “Bulgaristan-Tür-
kiye Bölgesi’nin Ekonomik Po-
tansiyelinin Geliştirilmesi İçin 
Birleşik Sınır Ötesi Faaliyetler 
Projesi”nin 2 milyon liralık 
bütçesinin tamamı AB 
fonundan karşılandı. 
Proje Uzunköprü ve 
Dimitrovgrad bölge-
lerinin ekonomik alt 
yapılarını iyileştirmeyi 
amaçlıyor. 
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İzmit’te Bisiklet Hayatın İçinde
İzmit Belediyesi’nin “Haydi Bi-
sikletle Okula” Projesi Ulaşım 
ve Altyapı kategorisinde ikin-
cilik elde etti. Bisikleti hayatın 
içine sokma gayretindeki bele-
diyenin sağlıklı yaşam ve çevre 
dostu bu projesi kapsamında 
2012’den bu yana 21 bin 350 
adet bisiklet dağıtıldı. İzmit 
Belediyesi, bu yıl da öğretmen 
ve öğrencilere toplam 10 bin 
bisiklet daha dağıtmayı planlı-
yor. Ayrıca periyodik eğitimler 
vererek onların bilinçli yaya ve 

bilinçli sürücü olmaları sağlanı-
yor. Bisikletin insan yaşamında 
ulaşım aracı olarak kullanımını 
sağlamayı hedefleyen proje 
kapsamında bisiklet parkla-
rı, durakları, Bisiklet Trafik 
Eğitim Pisti oluşturuldu. İzmit 
Belediyesi, çocukların bisiklet 
kullanarak ileriki yıllarda ülke 
trafiğini azaltma konusunda 
bilinçli olacağı ve soluduğumuz 
havanın daha temiz olmasının 
kent yaşamına katkı sağlayaca-
ğı bilinciyle hareket ediyor.

Çiftlikköy Belediyesi, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde 
‘Ulaşım ve Altyapı’ kategorisinde ‘Sahil Yolu Düzenleme Projesi 
1. Etap’ çalışması ile birinciliğe layık görüldü. Başkan Ali 
Murat Silpagar, “Yaptığımız projede alın terimizin karşılığı 
jüri tarafından değerlendirildi ve birinci olduk. Yaptığı-
mız işlerin takdir edilmesi gurur verici. Çok mutluyuz. 
Yalova’da birinci olan tek belediye olmanın gururunu 
yaşıyoruz” dedi. Sahil Düzenleme Projesi ile ilçe 
sahilinde renkli bisiklet yolları, tartan piste sahip 

yürüyüş yolları ve engelli yürüyüş 
yolu yapımı gerçekleştirildi. 

Sahildeki Mobil ile Yasa-
ma Sitesi arasındaki 
bin 700 metrelik 
kısımda 1. etap  
çalışmaları 

yapıldı.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 
Ulaşım ve Altyapı Kategorisi’nde Bolu 
Belediyesi, il belediyeleri arasında 
kürsüye çıkan tek belediye oldu. ‘Toplu 
Taşıma Araçlarında Bütünlüğün Sağlan-
ması ve Araçların Engellilerin Kullanı-
mına Uygun Hale Getirilmesi’ projesi, 
jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık 
görüldü. Bolu Belediyesi’nin ödüllü 
projesi,  yeni ulaşım sisteminde enteg-
rasyonu kapsıyor. Ulaşımda bütünlüğün 
sağlanması amacıyla kooperatifler ve 

özel halk otobüsleri tek bir sistemde 
rotasyona tabi çalıştırılmakta. Tüm 
otobüslerde elektronik ücret toplama 
sistemi kurularak tek bir kart ile tüm 
Bolu’da ulaşım bütünlüğü sağlandı.  

30 DAKİKA ÜCRETSİZ
30 dakika içerisinde yapılacak akta-
rımlarda ikinci bir ücret ödenmemekte. 
Tüm araçlarda LCD uygulamaları, 
araç iç ve dış kameraları ile araç takip 
sistemi bulunmakta. Bolu Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü de araç-
ların denetim ve takibi için ekipler ve 
birimler oluşturdu. Akıllı durak sistemi 
yaygınlaştırılarak toplam 27 adet akıllı 
durak aktif hale getirildi. Bütün araçlar 
sıfır model ve engellilerin kullanımına 
uygun hale getirildi. Şehrin yoğun ve 
kolay ulaşılabilir noktalarına 7 adet 
Kioks (Otomatik ücret yükleme cihazı),  
kart bakiye sorgulama cihazları da 
yerleştirildi. 

Bolu Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Bütünlüğün Sağlanması ve Araçların 
Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi Projesi ile ulaşım dalında ödül aldı

Bolu’da Ulaşım Akıllı ve Ödüllü 

Bağcılar’da 
otopark Sorunu 

Katlı Parklarla 
Çözüm Bulacak

Başkan lokman Çağırıcı: 
Tüm başarılar ekibindir

Altın Karınca Ödül Törenleri’nde en 
fazla kürsüye çıkan belediye olan Bağcılar 

Belediyesi, bir ödül de Ulaşım ve Altyapı 
kategorisinde aldı. Bağcılar, Döner Katlı 

Otopark Sistemi Projesi ile A4 kategorisinde 
birinciliği elde etti. 755 bin nüfusuyla İstan-

bul’un en büyük ilçesi olan Bağcılar’da trafiği 
rahatlatmak amacıyla yeni projeler hazırlana-

rak hizmete sunuluyor. Yeni bağlantı yolları, 
alt geçitler, katlı kavşak ve otoparklar inşa edi-
lirken  Güneşli, İnönü ve Evren mahallelerinde, 

Engelliler Sarayı ve Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 
otoparklar da araç sahiplerine hizmet veriyor. 

AZ ALANDA ÇOK ARAÇ İMKANI
Metropollerde otopark sıkıntısı yaşayan tüm 

yerlerde, trafiği rahatlatan, otopark problemine 
ekonomik ve güvenilir çözüm sağlayan PoliPark 

(Elektronikmekanik Döner Katlı Otopark Sistemi) 
hizmete sunulduğu günden bu yana yoğun ilgi görü-

yor. İnşa edildiği alanın küçük olmasına rağmen elekt-
romekanik sistemin uygulandığı akıllı otoparklar geniş 
kapasiteli kullanılabiliyor.  Arsa maliyetinin de azalma-

sında önemli rol oynayan otoparkta araçların dış cephesi 
tüm iklim şartlarında çevresel etkenlerden korunabilecek. 

Akıllı otoparkta işlemler otomatik olarak yapılabilecek. Araç 
sahibi bıraktığı aracını yeniden zemin katta sorumlu perso-

nelden alacak.

 

“Döner Katlı Otopark Sistemi” 
Ulaşım ve Altyapı kategorisinde 
Bağcılar’a birincilik ödülü getirdi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ödül töreni son-
rası Marmara Haber’e açıklamalar yaptı. Çağırıcı “Bağ-

cılar nüfus itibarıyla yoğun bir ilçe. İstanbul’un en 
büyük ilçelerinden bir tanesi. Yapmış olduğumuz 

hizmetlerde de tabana dayalı, halkla birlikte ve 
tüm mesai arkadaşlarımla iç içe çalışarak bu ba-

şarıyı elde ettik. O yüzden ödül ekip işidir. Tüm 
başarılar da ekibindir. Tüm Bağcılarlı hem-

şehrilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız adına 
aldık ödülleri. Ama öncelikle şunu ifade etmek 

istiyorum. Dikkat ettiyseniz, ödüllerin içinde 
genel anlamda sosyal belediyecelik ve e-beledi-
yecilik üzerine bir ağırlık söz konusuydu. Biz de 

Bağcılar olarak tüm işlemleri internet üzerinden 
yapıyoruz” diye konuştu.

lüleburgaz’ın Merkezi                                          
Yayalara Özel 

Ulaşım ve Altyapı Kategorisi’nde 
Lüleburgaz Belediyesi kürsünün en 
üst basamağına çıktı. Kent Çekirdeği 
Yayalaştırma Projesi birincilik getirdi
Lüleburgaz ‘da yer alan ve kentin çekirdeğini kapsayan 
yayalaştırma alanı, içinde yer alan okullar, belediye binası gibi 
resmi binalar, bankalar, ticari  iş merkezleri, çeşitli  mağaza-
lar, lokantalar, otel, eğlence ve kültür yerleriyle ilçenin en 
önemli  çekim merkezinden biri. Yayalaştırma alanının tam 
merkezinde bulunan Kongre Meydanı artık Lüleburgaz’ın  
simgesi durumunda.  Bu meydanı ve çevresini trafik kar-
maşasından kurtarmayı gereklilik olarak gören Lüleburgaz 
Belediyesi,  Yayalaştırma Projesi ile kent yollarının bir 
bölümünü, sadece yayaların kullanımıyla sınırladı. 

KENTİN ODAK NOKTASI
Kentin sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin en üst 
düzeyde yoğunlaştığı yer olan kent merkezinin, kentin 
bir odak noktası olarak planlanmasına, korunması ve 
sürdürülebilir kentsel gelişme için mevcut değerlerin ve 
olanakların geliştirilmesine dikkat edildi.
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Çiftlikköy, Yeni Sahiliyle 
‘Zirveye’ Tırmandı
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12 ToPlUM DÜZEnİ VE SoSYAl HİZMETlEr

Ümraniye Belediyesi, Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın ‘Toplum Düzeni ve  
Sosyal Hizmetler’ kategorisinde, Bilge Çocuk Üstün Yetenekliler Eğitimi projesiyle zirveye çıktı

Üstün Yetenek Üstün Başarı

Sesli Kütüphane Hizmeti 
İBB’ye Ödül Getirdi 

Balıkesir’de  Aile 
‘Başarı’ Demek  

Kadınlara Yönelik 
Projeler Örnek Oldu

Altın Karınca Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler katego-
risinde ise ikincilik ödülü “İstanbul Görme Engelliler Bilgi 
Merkezi” projesi ile İBB’ye layık görüldü. Proje ile İstanbul 
başta olmak üzere ülkemizde bulunan görme engelli 
vatandaşlarımızın refahını sağlamak, toplumsal kültür 
ve bilgi birikimini görme engellilerin dünyasına taşımak 
hedeflendi. Proje kapsamında hazırlanan web sayfası ve 
mobil uygulama ile görme engellilerin kolayca kullanabi-
lecekleri bir ara yüz oluşturuldu ve projede üretilen sesli 
kitapların ücretsiz erişimine imkan verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Bir Büyük Aile 

oluyor” projesiyle Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler 
kategorisinde birinci oldu. Şehrin en ücra köşelerine 
kadar, nokta nokta dolaşarak dokunulmadık insan 
bırakmamayı hedefleyen proje, Türkiye’de bu konuda bir 
ilk olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, “Balıkesir’de  şehrin bütün paydaşla-
rıyla birlikte hizmet üretmeyi önceliyoruz. Biz biliyoruz ki 
Balıkesir, ancak tüm kurum ve kuruluşlarının katıldığı bir 
eğitim ve hizmet seferberliğiyle büyük aile olabilir” dedi.

Edirne Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe-
leme” projesiyle üçüncü oldu. Edirne, Birleşmiş Milletler 
Kadınların İnsan Hakları Geliştirmesi Ortak Programı 
kapsamında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
Çalışmasında 11 pilot ilden biri. Kadının sosyal yaşamda 
daha fazla yer almasını sağlamak adına yola çıkan Edirne 
Belediyesi, bu projeyle önemli faaliyetleri hayata geçir-
di. Toplu ulaşımda ‘Kadın Şoför’ dönemi başladı, Edirne 
Belediyesi’nde yer alan kadın personel, kanser tarama-
sından geçti. Bu çalışmalar Edirne’ye ödülü getirdi.

Kadınlar Hamamı Çevre Düzenleme pro-
jesi ile Çanakkale’ye bağlı Karabiga Beledi-
yesi “Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler” 
kategorisinde birinci oldu. Proje kapsa-
mında  SS. Karabiga Kadın Çevre Kültür 
İşletme  Kooperatifi kuruldu.  Projeyle 
kadınlar çeşitli alanlarda eğitimden geçiri-
lerek  istihdama  kazandırıldı. Kooperatif 
bünyesinde unlu mamüller üretim ve satış 
(tarhana, erişte, mantı vb. kuru gıda), ev 
yemekleri lokantası, biçki-dikiş bölümü ile 
Kadın Çocuk Merkezi  bulunmakta. 

Bilge Çocuk Eğitim programı Ümraniye’de-
ki üstün yetenekli çocukların keşfedilmesi 
ve özel şartlar altında uygun ortamlarda, 
seviyelerine göre eğitilmesi amacıyla 
Ümraniye Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Üstün 
Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZ-
DEV) işbirliği ile planlanan; İstanbul Kalkın-
ma Ajansı (İSTKA) fonu ile finanse edilen 
bir proje... 2014 yılında başlatılan proje, 10 
Eylül 2015 tarihinde tamamlandı. Elde edi-
len başarılı sonuçlar neticesinde, projenin 
Ümraniye Belediyesi tarafından genişleti-
lerek kalıcı bir okul haline gelmesi sağlandı. 
Hedef kitlesi ilkokul 2-3-4. sınıflar olan 
proje kapsamında 2016-2017-2018 yılları 
içinde 100+140+120 öğrenci olmak üzere 
bütçe ve eğitim planlaması yapıldı. Projeyle 
Ümraniyeli zeki çocuklar özel bir imkâna 

kavuşmakta, potansiyellerini keşfetmekte 
ve özel şartlarına uygun eğitim almakta. 
Dolayısıyla proje, niteliği yüksek, uzun 
vadeli kalıcı sonuçlar doğuracak, toplumsal 
gelişime katkı sağlayacak bir proje. Bu 
proje özgün bir model olması bakımından  

diğer kurumlara da örneklik teşkil etmekte. 
Özellikle milli eğitimin imkânlarının yeterli 
gelmediği noktada belediye, üniversite ve 
bu alanda uzmanlaşmış STK’ların harekete 
geçirilmesiyle üstün zekâlı çocuklar için 
yeni imkânlar oluşturulabilir.

Karabigalı Kadınlar 
İş Hayatında 

Çocuklar İstedi 
Belediye Yaptı

Pınarhisar Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen “Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri” 
Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler 
kategorisi ikincisi oldu. Tamamen belediye 
imkanlarıyla hayata geçirilen ve Trakya’da 
bu ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyan çok 
amaçlı kapalı pazar yeri 6 dönüm üzerine 
kuruldu. Denetim ve dinlenme noktaları da 
bulunan alanda  düğünler, konserler, göste-
riler, festivaller, özel spor müsabakaları ve 
turnuvalar da düzenlenmekte.

“Çocuk ve Genç Gözüyle Çınarcık Çalıştayı” 
Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler katego-
risinde üçüncü oldu. Çınarcık Belediyesi’nin 
etkinliği ile ilçede bulunan çeşitli sınıflarda-
ki  öğrenci grupları bir araya getirildi. Öğ-
rencilerin ortak hedefle hareket etmeleri, 
yaşadıkları kentin nasıl  daha kaliteli hale 
getirilebilmesine yönelik  taleplerini bele-
diyenin üst düzey yöneticilerine doğrudan 
iletilebilmeleri sağlandı.  Projeden sonra 
gençlere ve  çocuklara yönelik daha fazla 
program ve etkinlik hazırlandı.  

2

2

3
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Pazar Yeri Değil  
Kültür Merkezi

Pendik Belediyesi, Toplum 
Düzeni ve Sosyal Hizmet-
ler kategorisinde “Pendik 
Sağlıklı Yaşam Merkezi” 

projesiyle ikinci oldu

“Türkiye’nin Yeni Yazarları” 
isimli projeyle Bağcılar Be-
lediyesi, Toplum Düzeni ve 
Sosyal Hizmetler kategori-
sinde üçüncülüğü elde etti

Gençlerin hem bedensel hem 
de ruhsal gelişimlerini sağlıklı 
bir geleceğe kavuşturmayı 
amaçlayan Pendik Sağlıklı 
Yaşam Merkezi,  İstanbul 
Kalkınma Ajansı hibesi ile bir 
yıl boyunca Pendikli gençlere 
obezite sorununa karşı  pro-
fesyonel danışmanlık hizmeti 
sundu. Psikolog, beslenme 
uzmanları ve fiziki aktivite 

uzmanları 14-18 yaş arası 
obez, fazla kilolu, aşırı zayıf 
veya sağlıklı yaşam alışkanlığı 
kazanmak isteyen gençle-
rin bilgi, tutum ve davranış 
değişikliği oluşturması için 
çaba harcadı. Ayrıca okullar-
da 6 bin gönüllü öğrencinin 
kiloları ve boyları ölçülerek 
Beden Kitle İndeksi tarama-
ları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında açılan “Ya-
zarlık Atölyesi” sayesinde en-
gellilerin yazma yeteneklerini 
ortaya koyabilmeleri ve gelişti-
rebilmeleri için imkân tanındı. 
9 engelli, 9 engelsiz katılımcı-
dan oluşan atölyede bir engelli, 
bir engelsiz partner grupları 
oluşturularak birlikte üretime 
katılma olanağı sağlandı. “Tür-
kiye’nin Yeni Yazarları” Pro-

jesi kapsamında, “Altın Kalem 
Ödülleri” de dağıtıldı. Genç 
yazarların istihdamını sağlayan 
proje ekonomi boyutu ile de 
dikkat çekmekte. Kursa katılıp 
yetkinlik gösteren beş yazarın 
kitapları çıktı ve yeni yazarlar 
CNR EXPO Engelsiz Kalemler 
Kitap Fuarı’nda kitaplarını 
satışa sundular ve gelir elde 
ettiler. 

Pendik Gençlere Yatırım Yaptı 
Karşılığını Aldı

Bağcılar Engelli Vatandaşlara 
Yazarlık Yolu Açtı

2 3

1
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Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler ka-
tegorisinde Eyüp Belediyesi, Eyüp Engelli 
Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) 
ile üçüncü oldu. Merkezde zihinsel engelli, 
bedensel engelli, down sendromlu ve otizm-
li bireylere hizmet veriliyor.  Kendi kendine 
yeten bir birey haline gelmesi hedeflenen 
çocuklara yönetici asistanlığı, bilgisayarlı 
muhasebe, fotoğrafçılık, çağrı merkezi 
personeli yetiştirme kursu, diksiyon, ahşap 
boyama, ebru, takı tasarım eğitimi veriliyor.

Sarıyer Belediyesi, Engelli Çocuk Ve 
Ailelere Destek Merkezi (EÇADEM) isimli 
projesiyle Toplum Düzeni ve Sosyal Hiz-
metler kategorisinin üçüncüsü oldu.  Proje 
ile belediye, hem ailelerin hem çocukların 
hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. 1 
Aralık 2014’ten  bu yana hizmet veren 
EÇADEM, engelli çocukların, günlük bakım 
ve ihtiyaçlarını karşılarken topluma daha 
kolay uyum sağlayabilmelerine katkı sağ-
lanması hedefleniyor.

Bu Merkezin 
‘ESEr’i Hayat!

Yarışmanın Toplum Düzeni ve Sosyal 
Hizmetler kategorisinde ikinciliği 
Kartepe Belediyesi 
elde etti. “Engeller 
Atla Aşılıyor - Umutlar 
Taşınıyor ( Atla Terapi 
Merkezi ) Projesi” 
kapsamında kas ve 
gelişme hastalıkları, 
omurilik yaralanmaları, 
down sendromu, otizm, spastizm gibi 
çeşitli hastalıkların tedavisinde Atla 

Terapi yöntemi kullanılıyor. Özellikle 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailele-

rin gelişme çağındaki 
engelli çocuklarının atla 
terapinin temel ilkeleri 
göz önünde bulunduru-
larak, atla beraber vakit 
geçirebilmeleri ve atla 
iletişim kurmalarını sağ-
lamak  projenin temel 

gayesi. Projeden yarar gören hastaların 
yaşadığı mutluluk ise en büyük ödül.

Beşiktaş Belediyesi, “Sosyal Alarm” isimli projesiyle, Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler 
kategorisinde birinci oldu. Proje, zor durumdaki yaşlılara kolaylıkla ulaşılmasını kapsıyor 

Kocaeli’ye ‘Beyaz Kalp’ Ödülü
Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi, Beyaz Kalpler Eğitim 
ve Gelişim Merkezi, Top-
lum Düzeni ve Sosyal Hiz-
metler kategorisinde özel 
ödül aldı. Beyaz Kalpler, 
eğitim hayatına ara vermek 
zorunda kalan, ekonomik 
yönden istismar edilen 
12-18 yaş aralığındaki 
çocukların topluma kazan-
dırılması için çalışıyor. 

Türkiye’de bir ilk olan “Büyük-
çekmece’nin Büyükleri” projesi 
Altın Karınca’da, Tarihe Saygı 
özel ödülüne layık görüldü. ‘Bü-
yüklerimizi Saymak’ sloganıyla 
hayata geçen projede ilçede 
yaşayan 70 yaşın üzerindeki 
yaşlılar ziyaret edilerek portre 
fotoğrafları çekildi. İki yıllık 
çalışma sonrası hazırlanan fo-
toğraflar bir sergi ile vatandaş-
ların beğenisine sunuldu.

Mudanyalılar  
İçin Özel Hizmet

Proje kapsamında yapılan Zübeyde 
Hanım Kadın Faaliyet Evi bölgede 
yaşayan ve sosyal açıdan oldukça geri 
plana itilmiş olan kadınların hem sosyal 
aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri 
hem de açılacak kurslarda aldıkları 
eğitimlerle ekonomik özgürlüklerini 
kazanacakları bir merkez oldu. Proje 
ile çalışmayan Uzunköprülü kadınlar 
ekonomik özgürlüklerini kazandılar.  
Bulgaristan-Svilengrad Belediyesi ise 
kendi şehirlerinde  aynı çerçevede yaşlı 
vatandaşlar için bir yaşam merkezi yaptı. 
Farklı ülkelerden iki belediyenin ortak 
projede yer alması ve karşılıklı ziyaret-
lerle birbirlerini denetlemeleri uluslara-
rası bir örnek teşkil ediyor.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde 
ikincilik elde eden Vefalı Yurt Kepsut 
projesinin amacı, Kepsut ilçesinde 
yaşayan vatandaşların “Evde Sağlık 
Hizmeti” ile sağlık hizmetlerinden 
yeterince faydalanmasını sağlamak. 
Ayrıca kimsesiz ve bakıma muhtaç 
yaşlıların kalan yaşamlarını belediyece 
inşa edilen “Vefa Evi”nde refah ve huzur 
içinde sürdürmelerini  sağlamak. Vefa 
Evi bakıma muhtaç yaşlıların ömür boyu 
kalabilecekleri bir mekan. Vefa Evi’nde 
kalan yaşlıların  rutin sağlık kontrolleri 
yapılmakta, dileyen yaşlı ev sakinleri-
nin bahçeyi ekip, biçmeleri, kendilerini 
özel evlerindeymiş gibi hissetmeleri 
sağlanıyor. 

Yarışmanın üçüncüsü proje, ilçede 
yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
yönelik bir dizi hizmeti kapsıyor. Proje 
özellikle yaşlı ve engellilerin sosyo-
ekonomik yaşamlarını kolaylaştırıcı 
bir işlev görüyor. Proje kapsamında 
belediye ekipleri düzenli olarak ihtiyaç 
sahiplerinin evlerini temizliyorlar, 
engelli ve yaşlılara evlerinde sağlık ve 
kişisel bakım yapıyorlar. Yardımsever-
lerin verdiği ikinci el eşyaların yanında,  
gıda, kömür ve giyecek hasta bezi, 
havalı yatak, akülü ve tekerlekli sandal-
ye gibi malzemeler ihtiyaç sahiplerine  
dağıtılıyor. ayrıca eğitim kurumlarının 
her türlü temizlik ve bakımı yapılıyor.

Uzunköprü-Svilengrad Bölgesindeki 
Dezavantajlı Sosyal Gruplara Destek 
projesi Uzunköprü Belediyesi’ne  
Altın Karınca’da birincilik ödülü getirdi

“Vefalı Yurt Kepsut” projesiyle Kepsut 
Belediyesi “Toplum Düzeni ve Sosyal 
Hizmetler” kategorisinde ikinci oldu.

Zeytin Dalı Projesi, Toplum Düzeni ve 
Sosyal Hizmetler kategorisinde Mudanya 
Belediyesi’ne üçüncülük ödülü kazandırdı 
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Altın Karınca Toplum Düzeni ve Sosyal 
Hizmetler kategorisinde Beşiktaş Bele-
diyesi, “Sosyal Alarm” isimli projesiyle ilk 
sırayı aldı. Proje, Beşiktaş ilçesinde Tür-
kiye ortalamasının iki katı kadar 65 yaş 
ve üstü nüfus bulunduğunun göz önüne 
alınmasıyla start aldı. Beşiktaş Belediyesi 
de 65 yaş ve üzeri kentliler için “Sosyal 
Alarm” projesini hayata geçirdi. Bu proje 
kapsamında kendilerine dağıtılan cihazla 
yaşlı vatandaşlar bir tuşla ambulans 
çağırabiliyorlar, diğer bir tuşla ise çağrı 
merkezine bağlanabiliyorlar. Sosyal 
Alarm cihazı, telefon hattına bağlanan 
elektronik bir sistemle çalışıyor. 65 yaş 
ve üzeri kentlilerden alınan bilgiler çağrı 

merkezindeki sisteme kaydediliyor. 
Böylelikle düğmeye basıldığında cihazın 
numarası ve vatandaşa ait tüm bilgiler 
çağrı merkezinde gözüküyor ve kişiyle 
iletişime geçiliyor. Sosyal Alarm cihazının 
üstünde kırmızı (Acil Durum) ve mavi 
(Çağrı Merkezi) iki tuş bulunuyor. Bir 
de yapılan işlemi iptal etmek için yer 
alan iptal tuşu mevcut. Kırmızı tuş, acil 
durumlar için. Tuşa basıldığında çağrı 
merkeziyle iletişime geçiliyor ve derhal 
Acil Yardım Ambulansı adrese yönlendi-
riliyor.  Bu tuşla polis ve itfaiye de çağrı 
merkezince bölgeye yönlendirilebiliyor. 
Mavi tuş ise yaşlıları doğrudan 444 44 55 
numaralı çağrı merkezine yönlendiriyor. 

Hastalara Bir Yataklık Dünya
Süleymanpaşa Belediyesi, “Yatağa 
Mahkum Hayatlara Bir Yataklık Dün-
ya” projesi ile Toplum 
Düzeni ve Sosyal 
Hizmetler dalında 
ikinciliğe değer görül-
dü. Proje ile yaşamını 
yatağa bağımlı geçiren 
hastalar için hastane-
lerde kullanılan hasta 
karyolası ve motorlu 
şişme yatak Süleymanpaşa Beledi-
yesi’nin Evde Bakım Hizmeti ekibi 

tarafından hastalara ulaştırılıyor. Şişme 
yataklar ve motorlu hasta karyolaları 

bağış yoluyla edinilir-
ken tespit edilen has-
taların evlerine kadar 
götürülüp kuruluyor.   
Zirve Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü ve En-
gelsiz Yaşam Derneği 
ile yapılan işbirliği kap-
samında proje önemli 

bir ihtiyacı karşılarken vatandaşlarda 
da büyük memnuniyet uyandırdı.

Kartepe Engelleri Atla AşıyorEÇADEM İle  
Yaşam Daha Kolay

Uzunköprü’den 
‘Uzun’ Adımlar

Kepsut’un Vefası 
Ödülü Getirdi

Büyükçekmece’nin Büyükleri

YASlIlArA oZEl AlArM 
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Başakşehir, dünya çapında bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği 
Türkiye’nin ilk Living Lab (Yaşam Laboratuvarı) ile Ar-Ge ve İnovasyon alanında birinciliğe ulaştı
Başakşehir Belediyesi’nin teknoloji kullanımı 
ve yaratıcılıkta dünya şehirlerini örnek alarak 
geliştirdiği projesi Living Lab (Yaşam Labo-
rutuvarı) ile Başakşehir dünya genelinde çok 
az bulunan, dikkat çekici bir merkez kazandı. 
Başakşehir’de yaşayanlar ve çalışanlara en 
ileri ve hayatı kolaylaştıran teknolojik hizmet-
leri bulabilecekleri bir ortam sunan Yaşam 
Laboratuvarı, Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşıyor.  Başakşehir Belediyesi’nin alt yapı 
çalışmalarını uzun süredir devam ettirdiği 
ve birçok alanlarda inovasyon ve uygulama 
ortamı sağlayan  merkezden dünyada 318, 
Avrupa’da ise 269 tane bulunuyor. 

3 BİN METREKARELİK ALAN
Başakşehir 5. etapta yer alan Başakşehir 
İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi 3 bin 
metrekarelik bir alanda kuruldu. Merkeze 
gelen vatandaşlar, ürünleri inceleyip deneye-
biliyor. Başakşehir İnovasyon ve Girişimcilik 
Merkezi’nde pek çok ana başlıkta proje de 
geliştirilecek. Merkez kurumlar dışında 
yaratıcı fikri olup yeterli kaynağı olmayan 
girişimcilere ve küçük işletmelere projelerini 

geliştirme imkanı su nacak. Türkiye’de ilk olan 
sistem herhangi bir bilim dalında yapılan bir 
geliştirmenin, gerçek doğal ortamında, ger-
çek kullanıcılarla test edildiği, iyileştirildiği ve 
uygulandığı bir teknoloji ortamı olacak. Ürün 

ve hizmetin toplumda gerçek katma değeri-
nin görülmesini sağlayan farklı bir araştırma 
ve inovasyon yöntemi ve tekrarlanabilir bir 
model olma özelliğiyle Living-Lab, bir gerçek 
ortam laboratuvarı oluşturuyor.

Altın Karınca’da Esenler iki birinciliğin yanı sıra 
Akıllı Ruhsat Sistemi (RASİS) Projesi ile Ar-Ge 

ve İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülü 
kazandı. “Ruhsatta Akıllı Sistem Projesi (RA-

SİS)” Esenler’deki işyerlerine ait tüm veri-
lerin kayıt altında tutulduğu ve tek bir çatı 
altında toplandığı, esnaf sicil kayıtlarının 
oluşturulduğu bir proje. Esenler Belediye-

si Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanarak İstanbul Kalkınma Ajansı 

(İSTKA)’nın desteğini almaya hak kazanan 
ve Türkiye’de bir ilk olan “Ruhsat Yönetiminde 

Esenler Modeli” projesi ile Esenler’deki işyerleri-
ne ait veriler bir çatı altında toplanmış oluyor. 

Ar-Ge ve İnovasyon kategorisinde İzmit Belediyesi, 
“3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi” projesi ile üçüncü 
oldu. İzmit’te 2015 yılında kurulan 3D Yazıcı ve 
Tasarım Merkezi’nde, gençlere 3D yazıcı tekno-
lojisi ve çeşitleri, 3D yazıcıda çıktı alma teknik-
leri, 3D Tasarımda kullanılan araçlar hakkında 
eğitim veriliyor. 3D yazıcılar tıp dünyasından, uzay 
teknolojisine, pastacılıktan, eğitime, kalıpçılıktan, 
kuyumculuğa, oyuncaktan, aksesuara kadar birçok 
alanda kullanılıyor.    

Bağcılar’ın ödül alan projelerinden 
biri de e-Başvuru Yönetim Sistemi 
oldu. Proje, Ar-Ge ve İnovasyon 
dalında birincilik elde etti. e-Baş-
vuru yönetim sistemi ile diğer 
kamu kurumlarıyla, işletmelerle 
ve vatandaşla, işlemlerin tamamı-
nın elektronik ortamda yürütüle-
bileceği altyapı oluşturuldu. 

lüleburgaz’a 
‘AŞK’ Ödülü!

Ar-Ge ve İnovasyon kategorisinde 
ikinciliği Küçükçekmece Belediye-
si, “Akıllı Hizmet Noktası” projesi 
ile aldı. Proje, hizmeti vatandaşın 
ayağına götürmeyi, belediye 
binası dışına çıkarmayı hedefliyor. 
Yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma-
nın sonucu ortaya çıkarılan “Akıllı 
Hizmet Noktaları”nda vatandaş, 
belediye binasına gelmeden bir-
çok isteğini yerine getirebiliyor. 

Üsküdar Belediyesi kısaca ‘VAK’ 
olarak adlandırılan Veri Analiz ve 
Kontrol Sistemi ile Ar-Ge ve İno-
vasyon kategorisi üçüncüsü oldu. 
VAK ile Belediyede üretilen tüm 
hizmetlerin, tasarlanan perfor-
mans takip modeline uygun olarak 
takibi, raporlanması ve denetimi 
gerçekleştiriliyor. Böylece beledi-
ye içerisinde kurumsal kapasiteyi 
ölçmeye yarayan kurumsal bir 
hafıza oluşturuluyor. 

Ar-Ge ve İnovasyon kategorisinde Lüle-
burgaz Belediyesi’nin Akıllı Şehir Kullanı-
cısı isimli proje üçüncü oldu. Lüleburgaz 
Belediyesi, Akıllı Şehir Kullanıcısı (A.Ş.K.) 
projesi ile en hızlı ve doğrudan hizmeti 
sunmak için kent-vatandaş-belediye 
arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmayı  
hedefledi. Kentin en uç noktalarında bile 
tüm ilçeyi kapsayacak şekilde, her bağımsız 
birimin içerisine kurulacak sistem ile va-
tandaş-belediye-kent arasındaki bilgi akışı 
ve iletişim imkanı sağlanan, sürdürülebilir 
gerçek “akıllı şehir” oluşturulması plan-

landı. Sistem sayesinde, acil hizmetlere tek 
tuşla ulaşılabilmekte. Hastane, polis, itfaiye 
gibi vatandaşlar için öncelik arz eden konu-
larda hizmet sunan kurum ve kuruluşlara 
hızlı ve etkili ulaşım imkânı sağlanmakta. 

Sakarya ‘Portal’la Zirvede

Bolu Belediyesi, “Web ve Süreç 
Tabanlı Teknolojik Adaptasyon 
Çalışmaları” ile Ar-Ge ve İnovasyon 
kategorisinde üçüncülüğü elde etti.  
Proje, personelin yaptığı işlerin 
tamamını (saha ve ofis işleri) kapsa-
yacak şekilde tasarlandı. Dolayısıyla 
kişilerin, birimlerin, müdürlüklerin ve 
belediyenin performansına ait veri-
lere ulaşılması hedeflendi. Bu veriler 

ışığında işlerin ne kadar zamanda 
ve ne kadar personelle yapıldığı 
raporlanacak. Bütün bu raporlamalar 
sistem tarafından sayısal veriler ile 
olacağı için yetkililerin daha doğru 
değerlendirmeler yaparak vatandaş 
memnuniyetini artırmak ve kurumun 
performansını olabildiği en iyi nokta-
ya taşımak için vereceği kararlarda 
yardımcı olacak. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Vatandaş 
Odaklı Kent Yönetimi Modelinin Kurulması 
Projesi-SAYPORT” ile Ar-Ge ve İnovasyon 
dalında birinci oldu. Belediyenin internet 
sayfası olan Sayport’ta şehir ile ilgili bir 
çok bilgi bulunuyor. Uygulama üzerinde 
Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine 
yer veriliyor. Uygulamayla Çözüm Masası 
Birimine talep ve istekler iletilebiliyor. 

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Tahlil 
Sonuçları buradan alınabiliyor. Vergi borcu 
ödeme, web servisleri, otobüs, hızlı tren, 
raylı sistem saatleri, nöbetçi eczaneler 
ve vefat edenlerin defin duyuruları gibi 
önemli bilgiler uygulamada yer alıyor. Şehir 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen 
herkes uygulama üzerinden  bu bilgilere 
rahatlıkla erişebiliyor. 

Personel İçin Tasarlandı 
Altın Karınca’ya Uzandı!

YASAYAn lABorATUVAr

AKIllI SİSTEME YAKIŞTI!

İZMİT’TE ‘3D’ TEKnolojİ
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Bağcılar’da Tek 
Bir ‘Tık’la Hizmet

Bu ‘noktada’ 
rahatlık Var!

Veri Analiz ve 
Kontrol Sistemi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan “İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi” (İKABİS) 
projesi  Kurumsal Yönetim ve Gelişim dalında birincilik elde etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesin-
de oluşturulan Yerinde Bilgilendirme 
Hizmet Birimi, belediyenin yatırım ve 
hizmetlerini vatandaşa bire bir ve ye-
rinde anlatıyor. Yerinde Bilgilendirme 
Hizmet Birimi ile sahada yaşanacak 
olumsuzlukların belirlenip asgariye 
indirilmesi ve bu olumsuzluklardan 
etkilenecek kurum, kuruluş ve kişi-

lerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. 
Yapı İşleri Müdürlüğü, Raylı Sistemler 
Müdürlüğü, İSKİ, Ulaşım Koordi-
nasyon Müdürlüğü gibi birimlerden 
gelen talepler doğrultusunda broşür, 
afiş, anket vb. çalışmalar hazırlana-
rak İstanbul’da yapılacak yatırım ve 
hizmetlerden etkilenecek çevrelerin 
konuyla ilgili yerinde bilgilendirilmesi 
sağlanıyor. Çalışmalar tamamlandı-

ğında getireceği avantajların anlatıl-
dığı broşürler muhtarlıklar, STK’lar, 
civardaki okullar, ilçe belediyeleri, 
taksi durakları ve hastanelere dağıtı-
lıyor. Yerinde Bilgilendirme Birimi’nin 
yaptığı bilgilendirme ve uyguladığı 
anketler ile vatandaşın fikri, önerisi, 
talepleri ve görüşleri alınarak çıkan 
sonuçlara göre aksiyon alınması 
sağlanıyor. 

Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen ‘Altın 
Karınca Belediyecilik Ödül-
leri’ kapsamında Yalova Bele-
diyesi, ‘Kurumsal Yönetim ve 
Gelişim’ dalında üçüncülük 
ödülüne layık görüldü. Proje, 
Yalova Belediye Başka-
nı Vefa Salman’ın, şeffaf 
yönetim, açık kapı uygula-
ması ve şehrin halkla birlikte 
yönetilme fikrinden ortaya 
çıkan ‘Şeffaf Oda’ uygulaması 
oldu. Elde edilen başarı ile 

ilgili olarak Yalova Belediye 
Başkanvekili Jülide Güner 
şunları dile getirdi: “Yerel 
seçimler öncesinde Belediye 
Başkanımız Vefa Salman, 
her platformda şeffaf oda 
uygulamasından bahsetmişti.  
Göreve geldiğimiz günden 
bu yana her salı günü sabah 
08:00-09:00 arası, her 
perşembe saat 10:00-12:00 
arası başkanımız randevusuz, 
sekretersiz vatandaşlarımı-
zın taleplerini dinliyor.” 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
“İçmesuyu ve Kanalizasyon Altya-
pı Bilgi Sistemi” (İKABİS) projesi 
Kurumsal Yönetim ve Gelişim dalında 
zirveye çıktı. Sistem üzerindeki 
Raporlama Modülü ile tüm içme 
suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu 
altyapılarının çap, malzeme cinsi, 
metraj, imalat yılı gibi bilgilerine 
ulaşılabiliyor. Su depolarının besle-
diği ve vanalar tarafından yönetilen 
alanlar kolayca görüntülenebiliyor. 
Sistemin ALO 185 Sistemi’ne entegre 
edilmesiyle şebeke arızası nede-

niyle su kesintisi yapılması gereken 
durumda, sadece vananın yönettiği 
alan içindeki abonelere su kesintisi 
bilgisi kısa mesaj olarak abonele-
rin telefonlarına gönderilebilecek.  
Projeyle ilgili bilgi veren İSU Emlak 
ve İstimlak Daire Başkanı Süleyman 
Karabayır, “İKABİS, yüzde yüz İSU 
projesidir. Ülkemizde örnek olarak 
gerçekleştirdiğimiz bu proje ile içme 
suyu ve kanalizasyon altyapısını 
dijital ortama aktararak yönetilebilir 
seviyeye getirdik. İnternet erişiminin 
olduğu her ortamda mobil cihazlar 
üzerinden çalışabilir” dedi.

Kocaeli’de Şebekeye 
Telefonla Ulaşım

Altın Karınca Ödülleri’nde Kurumsal Yönetim kategorisinin ikincisi 
“Yerinde Bilgilendirme” projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu 

İBB İle Bilgi Her Yerde  

‘Şeffaf oda’ Ödülü Yalova’ya

Esenler Belediyesi Şehir 
Düşünce Merkezi, 2012 
yılında kuruldu. Esenler’e dair 
kalıcı düşünceler ve çözümler 
üretmek için kurulan Şehir 
Düşünce Merkezi, Esenler için 
bir sosyal kentsel dönüşüm 
projesini uygulamaya koya-
rak, yeni bir kent kimliği oluş-
turma gayretinde.  Merkezde 
Esenler için kalıcı çözümler 
ve fikirler üretiliyor, yayınlar 
yapılıyor. Altın Karınca birin-

cilik ödülüne layık görülen 
Şehir Düşünce Merkezi’nde 
İnsan ve Mekân, Modernizm 
ve Mimari, Göç ve Kentleşme, 
Kent Estetiği, Kent ve Aidiyet, 
Kent Yönetimi ve Bütüncül 
Yaklaşım ve İstanbul’da 
Esenler atölye çalışmaları 
yapılıyor. Yaptığı çalışmalar 
ile Esenler’e yeni bir soluk ve 
vizyon getiren Şehir Düşünce 
Merkezi aynı adla 3 ayda bir 
dergi yayınlıyor.  

Tekirdağ Süleymanpaşa 
Belediyesi de Altın Karın-
ca Ödülleri’nde Kurumsal 
Yönetim ve Gelişim alanında 
kürsüye çıkan belediyeler 
arasındaydı. Peki ‘İş Zekası 
Karar Destek Merkezi’ Projesi 
neyi içeriyor? Bu uygulama 
ile belediye başkanları ve ida-
reciler istedikleri her yerden 
belediyelerini yönetebilmekte 
ve ihtiyaç duydukları tüm 
bilgileri farklı mobil platform-

ları destekleyen uygulamalar 
üzerinden sağlayabilmekte. 
Süleymanpaşa Belediye 
Başkanı Ekrem Eşkinat, “Sü-
leymanpaşa Belediyesi olarak 
çalışmalarımız ulusal plat-
formlarda da sahne almaya 
devam ediyor. Türkiye’nin en 
prestijli belediyecilik ödülleri 
yarışmasında projelerimizin 
ulusal platformda ödüle layık 
görülmesi bizleri gururlandır-
dı” ifadelerini kullandı.

Mobil Turizm Rehberi, 
Kurumsal Yönetim ve 
Gelişim kategorisinde 
Kocaeli’nin turistik ilçesi 
Kartepe’ye ikincilik ge-
tirdi. Proje, cep telefonu 
uygulamasıyla yerli ve 
yabancı turistlere rehber-
lik edilmesini kapsıyor.  
Yazılımı tamamen özgün 
olan, Kartepe Belediyesi 
tarafından ilçeye göre 

hazırlanmış ve turistle-
rin gereksinimlerini de 
karşılayabilecek şekilde 
tasarlanan uygulamanın 
Türkiye’de örneği yok. 
Turizm amaçlı ilçeye gelen 
vatandaşlar her şeyi tek 
uygulama altında görebil-
mekte ve  tur şirketlerine, 
rehbere veya yol tarifi 
sormaya ihtiyaç duymadan  
tercih yapabilmekte.

Esenler Belediyesi, Kurumsal Yönetişim ve 
Gelişim kategorisinde “Şehir ve Düşünce 
Merkezi” ile birincilik ödülüne layık görüldü

Süleymanpaşa Belediyesi, belediye hizmet-
lerini kolaylaştıran İş Zekası Karar Destek 
Sistemi projesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı

Kartepe Belediyesi, turistlere rehberlik 
eden Mobil Turizm Merkezi uygulaması  
ile Kurumsal Yönetim alanında ikinci oldu

Bağcılar Belediyesi, “Birlik-
te Daha Güzel” dergisiyle 
de Kurumsal Yönetim ve 
Gelişim kategorisinde 
ikincilik elde etti. Dergi, hem 
Dünya’nın ve Türkiye’nin ilk 
engelli ve engelsiz birlikte 
yaşama kültürü dergisi olma-
sı hem 5 ayrı versiyonda ya-
yınlanması hem de istihdama 
yönelik bir çalışma olmasıyla 
ön plana çıkmakta.

Kurumsal Yönetim ve Gelişim 
kategorisinde Bağcılar birinci 
oldu. “e-Arşiv” isimli projeyle 
birçok dokümana bilgisayar 
üzerinden kolaylıkla ulaşmak 
mümkün oldu. Her yıl bele-
diye üzerinde yük oluşturan 
harcamalar, e-Arşivleme 
hizmetinin benimsenmesiyle 
birlikte büyük oranda düştü 
ve bu süreç aynı zamanda 
zaman tasarrufu sağladı. 
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Süleymanpaşa’da 
‘Zeka’ Konuşuyor

Şehir ve Düşünce 
Esenler’i Güldürdü

Kartepe Turizm’le 
Kürsüye Çıktı

Bağcılar e-Arşiv  
İle Tasarrufta 

‘Birlikte Yaşam’a 
İkincilik Ödülü



İSTAnBUl BÜYÜKŞEHİr 
BElEDİYESİ, AFET YÖnETİMİ 
AlAnInDA ZİrVEDE YEr AlDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü’nün “Afet Risk Yö-
netimi İçin Megaşehir Gösterge 
Sistemi” projesi  ile Bütünleşik 
Afet Risk Yönetimi’nin yürü-
tülmesi aşamasında, süreçteki 
tüm adımlar için temel olarak 
kullanılabilecek bir “Gösterge 
Sistemi” kurulmuş oldu. Sistem, 
yöneticilerin, gerek en doğru 
Afet Risk Yönetimi stratejile-
rini belirlemesinde, gerekse 

kaynakların kullanımında ve 
yatırım kararlarının alınma-
sında öncelikleri belirlemek 
için önemli bir rol üstleniyor. 
Gösterge sistemi, rasyonel ve 
analitik bir veri tabanı olması 
özelliğiyle Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarına nerelerden 
başlanabileceği konusunda 
belirleyici oluyor. Sistem, alınan 
kararların toplum nezdinde 
güvenilir ve kabul edilebilir 
olmasına olanak sağlıyor.

İBB, Altın Karınca Belediyecilik Proje Ödülleri’nde Afet Yönetimi kategorisinde 
Afet Risk Yönetimi İçin Megaşehir Gösterge Sistemi projesiyle birincilik elde etti 

“Sesimi Duyan Var Mı?” sloganıyla 
gerçekleştirilen proje kapsamında engelli 
ailelerine yönelik, olası bir afet duru-
munda engellilere yardım etmek için 
yapılması gerekenler uygulamalı olarak 
anlatılıyor. 4 hafta süren seminerlerde 
“Engellilere Yönelik İlk Yardım”, “Psikolojik 
Rehabilitasyon” gibi çeşitli başlıklarda 
eğitimler veriliyor. Böylece engelli aileleri, 
deprem, yangın, sel veya herhangi bir afet 
durumunda engellilerini nasıl risklerden 
koruyacaklarını öğrenmiş oluyorlar. 

Kadıköy Belediyesi, “Müzikal Oyun ile 
6-10 Yaş Arası Çocuklarda Afet Bilincinin 
Geliştirilmesi - Bir Afet Masalı” projesiyle 
Afet Yönetimi kategorisinde ikinci oldu. 
Doğal afetlere karşı bilinç oluşturmak 
üzere faaliyet sürdüren Kentsel Arama 
Kurtarma Takımı, “Bir Afet Masalı” adlı 

müzikalle çocukları afetle-
re karşı bilinçlendiriyor. 

Müzikalle, çocuklar 
hem eğleniyor, hem 
de kendi hayatlarını 

kurtarmayı öğreniyor. 

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma 
Ekibi ÇEKUT, Afet Yönetimi Kategori-
si’nde üçüncülük ödülüne layık görüldü. 
Çekmeköy Belediyesi personelinden 
oluşan arama kurtarma ekibi başta dep-
rem olmak üzere her türlü afete karşı 
hazırlık yapıyor. Çekmeköy Belediye 

Başkanı Ahmet Poyraz, 
“İhtiyaç anında bir 

ekip aramak yerine 
kendi içimizde kendi 
ekibimiz olması 

sevindirici” dedi.

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma  
Ekibi’nin (ESKAT), “Engelli Ailelerinden 
Oluşan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi 
Projesi” Afet Yönetimi’nde birinci oldu 

Küçükçekmece Belediyesi, “Yüksek 
Güvenli Küçükçekmece Yerel Uygula-
ma Kapasitelerinin Yenilikçi Mühen-
dislik Teknikleri-Alternatif Modellerle 
Artırılması” projesiyle Afet Yönetimi 
dalında birinci oldu. Projeyle Küçük-
çekmece havzasında yenilikçi mühen-
dislik teknikleri uygulanarak afetlere 
karşı önleyici, zarar azaltıcı sürdürüle-
bilir yerel kurumsal kapasite artırıldı.

Bahçelievler Belediyesi, Afet Yönetimi 
kategorisinde “Afet Gönüllü Sisteminin 
Geliştirilmesi” projesiyle ikinci oldu. 
Bu proje kapsamında Bahçelievler Be-
lediyesi, ilçede yaşayanlara deprem ve 
afet bilincini aşılamak için farkındalık 
eğitimi veriyor. 2014’te başlayan pro-
jede şimdiye kadar 95 bin kişiye eğitim 
verildi. Proje tamamlandığında 100 bin 
kişi eğitimleri almış olacak. 

Yüksek Güvenli Küçükçekmece 

Bahçelievler’in Gönüllü Ordusu
Telsizle Kesintisiz Haberleşme 
Afet Yönetimi kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne ikincilik ödülünü de Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 
tarafından geliştirilen “Sayısal Telsiz ile Afetlerde Kesintisiz 
Haberleşme, Ekip Yönetimi ve Şiddet Haritası Üretimi” isimli 
proje getirdi. Proje afet sonrası afetin dağılımı, şiddeti ve 
kayıpları tespit etmek için kullanılıyor.

IBB’DEn rISKlErE KArSI 
GoSTErGE SISTEMI 

AFET YÖnETİMİ
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Çekmeköy’den 
Personel Timi! 

Müzikal oyunla 
Deprem Bilinci

Engelli Aileleri İçin  
Afet Eğitimi
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