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Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı 

sorumlu tutulamaz."



“Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler”, UNDP’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarından birisidir. Avrupa Birliği de 2020 Büyüme Stratejisi’nde bu konuya 
özel bir yer vermiştir. Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir şehirler konusundaki 
küresel amaçları gerçekleştirmeyi ve yerelleştirmeyi bir politika olarak 

benimsemektedir.

Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla 
ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde 
hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse 
edilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi de başarıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir. Projenin amacı; sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan 
sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk 
almalarını teşvik etmek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan açmak ve 
harekete geçmelerini desteklemektir. Bunun yanında sivil toplum, şehirlerden 
sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektörden kurumları bir araya 
getirerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında işbirliği geliştirmelerini 

sağlamaktır.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yürütülen 
proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplam 100’e yakın gencin 
katılımıyla yerel atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu atölyelerde gençler 
kendi şehirlerinin sürdürülebilirlik problemlerini tartışmış ve bu problemlere 
ilişkin çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Son olarak ise Eskişehir’de 84 gencin 



katılımıyla yüksek katılımlı bir zirve düzenlenmiştir. Zirveye, 18-30 yaş arasında, 
sürdürülebilirlik, akıllı şehirler gibi konularda bilgi birikimi ve ilgisi olanlar 
gençler katılmıştır. Bu gençler arasında yerel atölyelere katılmış olanlar da 
bulunmaktadır. Kendi yerellerindeki problemleri ve çözüm önerilerini Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden gelen gençlere aktarmışlardır. Bu da zirvenin boyutunu 
yerelden, ulusal düzeye taşımıştır. Gençler zirve boyunca başta Eskişehir yereli 
olmak üzere Türkiye’deki tüm şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmak için 
çalışmış ve ortaya çözüm önerileri çıkarmışlardır. Ayrıca karar alıcılarla direkt 

görüşerek ortaya çıkardıkları çözüm önerilerini tartışmışlardır.

Zirve boyunca konuşulan sorunlar, çözüm önerileri ve çözümü hayata 
geçirecek paydaşlar, proje deklarasyonu altında toplanmıştır. Bu deklarasyonun 
yayınlanmasındaki amaç; Türkiye’deki sivil toplum, kamu kurumları, özel sektör 
ve akademi arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı koymak ve şehirlerimizi 
sürdürülebilir kılmaktadır. Zira proje Eskişehir Tepebaşı Belediyesi sınırları 
içerisinde geliştirilse de bu deklarasyon içerisinde yer alan sorunlar ve 
çözüm önerileri birçok şehirde benzerlik göstermektedir. Diğer şehirler de bu 
benzerliklerden yola çıkarak çözüm önerilerini yerelleştirebilir ve kendi bölgesi 

içinde uygulayabilir.

Bu deklarasyonun yaygınlaştırılması ülkemiz için sürdürülebilir şehirler 
kavramının bilinirliğinin artması adına önemlidir. Tepebaşı Belediyesi olarak 
içinde yaşadığımız dünyanın daha sürdürülebilir olması için umutla çalışmaya 
devam ediyoruz. Sizleri; “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında 
gençlerle beraber 6 başlıkta hazırladığımız bu deklarasyonun bir parçası olmaya 
davet ediyoruz. Bu deklarasyon içerisinde yer alan sorunları inceleyin. Kendi 
yerelinizde benzer sorunlar var mı kontrol edin. Daha sonra çözüm önerilerini 
okuyun. Bu çözüm önerilerini kendi yerelinizde uygulamak için neler gerekiyor 
bunları düşünün. Ardından da bu çözüm önerilerini hayata geçirmek için hangi 
paydaşlara ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve zaman kaybetmeden harekete 
geçin. Çünkü şimdi harekete geçmezsek gelecekte şehirlerimiz için çok geç 

kalmış olabiliriz. Şimdiden teşekkürler.





Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılamaması
Sürdürülebilirlik alanında doğru yöntemlerin kullanılamaması
Sorunlara ilişkin doğru tespitlerin yapılamaması
Elverişli alanların verimliliğinin değerlendirilmemesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Güneş alan boş arazilerin güneş paneli ile değerlendirilmesi
Güneş ve yenilenebilir enerji ile çalışan toplu taşıma araçlarının olması
Açık ve güneşli otoparkların üst kısımlarının güneş paneli ile kapatılarak 

kullanılması
Durak, bank, park ve trafik ışıklarında güneş panellerinin kullanılması 

?

Çözüm Önerileri

Güneş alan boş arazilerin güneş paneli ile 
değerlendirilmesi

Güneş ve yenilenebilir enerji ile çalışan toplu 
taşıma araçlarının olması

Açık ve güneşli otoparkların üst kısımlarının güneş 
paneli ile kapatılarak kullanılması

Durak, bank, park ve trafik ışıklarında güneş 
panellerinin kullanılması

Akademi+Kamu+Özel Sektör

Kamu+Özel Sektör

Akademi+Kamu+Özel Sektör

Kamu

Orta

Orta

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre

SORUN 1:

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARININ 
KULLANIMLARININ
ARTIRILMAMASI



Aydınlatmada kullanılan enerjinin ısı enerjisi olarak kaybolması
Verimli aydınlatma cihazlarının tercih edilmemesi
LED ampullerin tercih edilmemesi
LED ampullerin verimliliği konusundaki bilinçsizliğin olması
LED ampullerin diğer ampullere göre pahalı olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kamu binalarında LED ampul kullanımının zorunlu olması
LED ampullerin devlet/belediye (kamu) tarafından dağıtılması ve teşvik edilmesi
LED ampuller ve enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme sağlanması

Çözüm Önerileri

Kamu binalarında LED ampul kullanımının zorunlu 
olması

LED ampullerin devlet/belediye (kamu) tarafından 
dağıtılması ve teşvik edilmesi

LED ampuller ve enerji verimliliği konusunda 
bilinçlendirme sağlanması

Kamu

Kamu + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 2:

AYDINLATMA İÇİN
GEREKSİZ ENERJİ
KULLANIMI



Potansiyel enerji kaynaklarının bilinmemesi
Alternatif enerji kaynaklarının göz ardı edilmesi
Toplum farkındalığının ve teşvikin az olması
Fosil enerji kaynaklarının daha fazla tercih edilmesi
Bazı yenilenebilir enerji üretim tesislerinin kurulum maliyetlerinin yüksek olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Konu özelinde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması
Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması
Potansiyel enerji kaynakları kullanımının arttırılması
Maliyetlerin düşürülmesi
Bu kaynakların kullanımının artırılması konusunda kamu ve özel sektör özelinde 

toplumsal baskının oluşturulması

Çözüm Önerileri

Konu özelinde bilinçlendirme ve farkındalık 
oluşturulması

Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması

Potansiyel enerji kaynakları kullanımının 
arttırılması

Maliyetlerin düşürülmesi

Bu kaynakların kullanımının artırılması konusunda 
kamu ve özel sektör özelinde toplumsal baskının 
oluşturulması

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör 

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör

Akademi + STK

Orta

Orta

Uzun

Uzun

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 3:

ALTERNATİF 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARININ 
KULLANILMAMASI



Yapı malzemelerinin iklim ve enerji duyarlı olmaması
Yapı malzemelerinin yerel ürün ve sürdürülebilir olmaması
Kamu binalarında enerjinin verimli tüketilmemesi
Isı yalıtımı özelinde denetim eksikliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Daha az elektrik, su, doğalgaz kullanımı için kotalandırma, teşvik ve ödül sisteminin 

getirilmesi
Yapı malzemelerinde yalıtım ürünlerinin daha fazla kullanılması (çatı yalıtımı, 

ısıcam) 
Sertifikasyon kapsamlarının arttırılması
Kamu binalarda ısı yalıtımının denetlenmesi ve caydırıcı cezalar içeren politikaların 

geliştirilmesi
Yapı malzemelerinde yerel üreticinin desteklenmesi ve teşvik mekanizmalarının 

oluşturulması

Çözüm Önerileri

Daha az elektrik, su, doğalgaz kullanımı için 
kotalandırma, teşvik ve ödül sisteminin getirilmesi

Yapı malzemelerinde yalıtım ürünlerinin daha fazla 
kullanılması (çatı yalıtımı, ısıcam)

Sertifikasyon kapsamlarının arttırılması

Kamu binalarda ısı yalıtımının denetlenmesi ve 
caydırıcı cezalar içeren politikaların geliştirilmesi

Yapı malzemelerinde yerel üreticinin 
desteklenmesi ve teşvik mekanizmalarının 
oluşturulması

Kamu

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kamu

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Orta

Orta

Uzun

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 4:

ENERJİ TASARRUFLU 
BİNALARIN
SAYISINDAKİ
AZLIK





Kent içerisinde yaya, araç, bisikletli ve toplu taşımanın birbirlerini engellemesi
Yaya, araç, bisikletli ve toplu taşımanın aynı hat üzerinden gitmesi
Mevcut kent dokusunun ulaşımda esnekliğe izin vermemesi
Mevcut kentsel yapının, kentsel dönüşümünün maliyetli olması ve bölgenin jeolojik 

yapısının uygun olmaması (Ör: Araçların yer altından gitmesi için gerekli altyapı)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için tramvay gibi toplu taşıma araçlarının 

bisikletleri almasının sağlanması
Uzun mesafeler boyunca ayrı bisiklet yollarının yapılması ve toplu taşıma ile bu 

yolların birbirine entegre edilmesi 
Kent dokusuna uygun şekilde elektrikli scooter, motor ve otomobillerin 

yaygınlaştırılması

Çözüm Önerileri

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için tramvay 
gibi toplu taşıma araçlarının bisikletleri almasının 
sağlanması

Uzun mesafeler boyunca ayrı bisiklet yollarının 
yapılması ve toplu taşıma ile bu yolların birbirine 
entegre edilmesi

Kent dokusuna uygun şekilde elektrikli scooter, 
motor ve otomobillerin yaygınlaştırılması

Kamu + STK

Kamu

Kamu + Özel Sektör

Orta

Uzun

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 1:

KENT İÇİ ULAŞIM 
ENTEGRASYONUNUN 
OLMAMASI



Bireysel araç kullanımının fazla olması
Konfor, zaman, tüketim alışkanlıklarının kolayca değiştirilememesi
Toplu taşıma güzergahlarının uzun olması, kapasite ve hat yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bireylerin gezi için özel araçlarıyla tatile gitmesindense belediyelerin kültür turu adı 

altında toplu bir şekilde gezi düzenlemesi
Belirli bir süre içerisinde yapılacak aktarmalarda ücret alınmaması
Elektrikli araçların kullanımını artırmak için otopark önceliği ve ücretsiz otopark 

desteği sunulması
Ulaşımda karbon salımı konusunda yerel halkın bilgilendirilmesi, kamu spotlarının 

hazırlanması
Duraklara, hikaye otomatlarının konulması ve o alanda geri dönüşümü öğretecek 

mini oyunlar yapılması, oturulan yere pedal konularak pedal çevirdikçe enerji elde 
edilmesi

“Kullandıkça Kazan” gibi bir mobil uygulamayla, bisiklet kullandıkça her km belli bir 
puana dönüştürülüp, kazanılan puanların da elektrikli bisiklet, otobüs, tramvay, scooter 
gibi araçlarda kullanılması

Özel şirketlerin, girişimlerin toplu taşıma ve ulaşıma dahil edilmesi, teşviklerin 
artırılması

Çözüm Önerileri

Bireylerin gezi için özel araçlarıyla tatile 
gitmesindense belediyelerin kültür turu adı altında 
toplu bir şekilde gezi düzenlemesi

Belirli bir süre içerisinde yapılacak aktarmalarda 
ücret alınmaması

Elektrikli araçların kullanımını artırmak için otopark 
önceliği ve ücretsiz otopark desteği sunulması

Kamu

Kamu

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Kısa

Kısa

Paydaşlar Süre

?
SORUN 2:

ULAŞIMDAN KAYNAKLI 
KARBON SALINIMININ 
FAZLA OLMASI



Çözüm Önerileri

Bireylerin gezi için özel araçlarıyla tatile 
gitmesindense belediyelerin kültür turu adı altında 
toplu bir şekilde gezi düzenlemesi

Belirli bir süre içerisinde yapılacak aktarmalarda 
ücret alınmaması

Elektrikli araçların kullanımını artırmak için otopark 
önceliği ve ücretsiz otopark desteği sunulması

Ulaşımda karbon salımı konusunda yerel halkın 
bilgilendirilmesi, kamu spotlarının hazırlanması

Duraklara, hikaye otomatlarının konulması ve o 
alanda geri dönüşümü öğretecek mini oyunlar 
yapılması, oturulan yere pedal konularak pedal 
çevirdikçe enerji elde edilmesi

“Kullandıkça Kazan” gibi bir mobil uygulamayla, 
bisiklet kullandıkça her km belli bir puana 
dönüştürülüp, kazanılan puanların da elektrikli 
bisiklet, otobüs, tramvay, scooter gibi araçlarda 
kullanılması

Özel şirketlerin, girişimlerin toplu taşıma ve ulaşıma 
dahil edilmesi, teşviklerin artırılması

Kamu

Kamu

Kamu + Özel Sektör

Akademi + Kamu + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Kısa

Kısa

Kısa

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre



Yaya yollarının yetersiz olması (yaya odaklı yol tasarımlarının eksik olması, plansız 
olması) 

Kent içi yapılaşmış çevrenin sıkışık olması
Artan nüfus ve araç fazlalığı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hayvanlarla beraber kent içi yaya ulaşımının sağlanması
Günün en yoğun saatlerinde özel aracında birden fazla olan kişilere yönelik özel 

şerit olması ve tek kişi olan araç sürücülerinin toplu taşımaya yönlendirilmesi (Amerika 
Örneği)

Nüfus planlamasının yapılması ve insanların bilinçlendirilmesi
Şehirle bütünleşik yayalar için daha fazla yeşil alanların oluşturulması

Çözüm Önerileri

Hayvanlarla beraber kent içi yaya ulaşımının 
sağlanması

Günün en yoğun saatlerinde özel aracında birden 
fazla olan kişilere yönelik özel şerit olması ve tek kişi 
olan araç sürücülerinin toplu taşımaya yönlendirilmesi 
(Amerika Örneği)

Nüfus planlamasının yapılması ve insanların 
bilinçlendirilmesi

Şehirle bütünleşik yayalar için daha fazla yeşil 
alanların oluşturulması

Kamu + STK

Kamu + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK 

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Kısa

Uzun

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 3:

KENT İÇİ
YAYA
ERİŞİMİ
PROBLEMİ



Mevcut yolların sadece araç odaklı tasarlanmış olması
Kentlerin jeolojik ve coğrafi yapılarına uygun ulaşım alternatiflerinin tercih 

edilmemesi
Merkezi ve yerel yönetimlerin yeterli finansmanı sağlamamaları
Yeni girişimlerin teşvik edilmemesi, hatta cezalandırılması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ulaşımın her yerinde bisiklet kullanımı için eğimin yüksek olduğu yerlerde ayak 

asansör yapılması
Bisiklet, scooter, mobilet ile küçük elektrikli araçlara özel güvenli yolların 

tasarlanması ve bu araçların daha fazla ulaşımda kullanımı için insanların çeşitli yollara 
teşvik edilmesi (vergi indirimi, ödüllendirme vb.)

Mevcutta kullanılan elektrikli toplu taşıma araçlarının arttırılması ve bu araçlardan 
kullanılacak elektriğin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanması

Çözüm Önerileri

Ulaşımın her yerinde bisiklet kullanımı için eğimin 
yüksek olduğu yerlerde ayak asansör yapılması

Bisiklet, scooter, mobilet ile küçük elektrikli araçlara 
özel güvenli yolların tasarlanması ve bu araçların daha 
fazla ulaşımda kullanımı için insanların çeşitli yollara 
teşvik edilmesi (vergi indirimi, ödüllendirme vb.)

Mevcutta kullanılan elektrikli toplu taşıma araçlarının 
arttırılması ve bu araçlardan kullanılacak elektriğin 
yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanması

Kamu + Özel Sektör 

Kamu + Özel Sektör 

Kamu + Özel Sektör 

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 4:

ULAŞIMDA
ÇEŞİTLİLİĞİN
AZ OLMASI





Acil durumlarda afet alanlarında toplanma zorluğunun olması
Kişi başına düşen yeşil alanların / toplanma alanlarının yetersiz ve niteliksiz olması
Pasif iklimlendirme ve gölgelendirme eksikliği
Tasarımda malzeme seçimi ve karbon salınımlarının denetlenmemesi
Isı adası, kontrollü rüzgar ve yeşil koridor eksikliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çevre ile ilgili bilgi ve karar alma süreçlerinde yerel halkın fikirleri online anket 

olarak alınarak katılımlarının daha fazla olmasının sağlanması
Kent konseylerinde yerelin çevreyle ilgili bilgi alma süreçlerine aktif olarak dahil 

olmasını sağlamak adına ‘Çevre’ adı altında çalışma gruplarının açılması
Muhtarlık gibi alt yönetimlerin çevresel sorunlarla ilgili bilgilendirilmesiyle çevreyle 

ilgili konularda bilgi ve karar alma süreçlerine yerelin de aktif olarak dahil olabilmesi
İnsan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin azaltılması için yerelde çevre ve iklim 

savunuculuğu yapan aktivist ve STK’ların ülke gündemine daha çok taşınması
Yerel halk ve yönetimin işbirliğinde ağaçlandırma, mahallerin tespit ettiği alanlarda 

belediyenin ağaçlandırma çalışmaları yapması
Gerekli yapı malzemelerinin yerelde üretiminin sağlanması ve teşvik edilmesi
Okullara yeşil alan tahsis edilmesi ya da öğretmenler ve okul idaresi öncülüğünde 

öğrencilerle birlikte böyle alanların yaratılması
Reklam panolarının güneş enerjisi kullanacak biçimde dijitalleştirilmesi

?
SORUN 1:

YAPILI ÇEVRE
ve AÇIK
ALANLARIN
YETERSİZLİĞİ



Çözüm Önerileri

Çevre ile ilgili bilgi ve karar alma süreçlerinde 
yerel halkın fikirleri online anket olarak alınarak 
katılımlarının daha fazla olmasının sağlanması.

Kent konseylerinde yerelin çevreyle ilgili bilgi alma 
süreçlerine aktif olarak dahil olmasını sağlamak 
adına ‘Çevre’ adı altında çalışma gruplarının 
açılması

Muhtarlık gibi alt yönetimlerin çevresel sorunlarla 
ilgili bilgilendirilmesiyle çevreyle ilgili konularda 
bilgi ve karar alma süreçlerine yerelin de aktif 
olarak dahil olabilmesi

İnsan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin 
azaltılması için yerelde çevre ve iklim savunuculuğu 
yapan aktivist ve STK’ların ülke gündemine daha 
çok taşınması

Yerel halk ve yönetimin işbirliğinde ağaçlandırma, 
mahallerin tespit ettiği alanlarda belediyenin 
ağaçlandırma çalışmaları yapması

Gerekli yapı malzemelerinin yerelde üretiminin 
sağlanması ve teşvik edilmesi

Okullara yeşil alan tahsis edilmesi ya da öğretmenler 
ve okul idaresi öncülüğünde öğrencilerle birlikte 
böyle alanların yaratılması

Reklam panolarının güneş enerjisi kullanacak 
biçimde dijitalleştirilmesi

Kamu

Kamu

Kamu

Özel Sektör

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu 

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Kısa

Kısa

Kısa

Orta

Orta

Orta

Orta

Paydaşlar Süre



Yağmur sularının değerlendirilmemesi ve yağmur sularının kanalizasyon sularına 
karışması

Kentsel tasarımlarda biyoçeşitliliğin ve ekosistem bütünlüğünün önemsenmemesi
Kentlerde görülen gürültü ve görüntü kirlilikleri gibi kirliliklerin görülmesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yerel yönetimlerin fiziksel çevreyle ilgili kararlarında dijital katılım ortamlarının 

sağlanması ve yerel halkın bu konuda bilgilendirilmesi 
Özel şirketlere yerel yönetimler tarafından aylık çöp denetimi yapılması ve belirli 

kriterleri karşılamayan şirketlere çöp cezası uygulanması
Şehir altyapısında sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayan şirketlere teşvik veya vergi 

muafiyetinin sağlanması
Havalimanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi için, ses desibellerinin ölçülmesi ve 

ses radarlarının yaygınlaştırılması
Endüstriyel simbiyosis sistemlerinin kentlerde kullanılması

Çözüm Önerileri

Yerel yönetimlerin fiziksel çevreyle ilgili 
kararlarında dijital katılım ortamlarının sağlanması 
ve yerel halkın bu konuda bilgilendirilmesi

Özel şirketlere yerel yönetimler tarafından 
aylık çöp denetimi yapılması ve belirli kriterleri 
karşılamayan şirketlere çöp cezası uygulanması

Şehir altyapısında sürdürülebilirlik ilkelerini 
uygulayan şirketlere teşvik veya vergi muafiyetinin 
sağlanması
Havalimanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi 
için, ses desibellerinin ölçülmesi ve ses radarlarının 
yaygınlaştırılması

Endüstriyel simbiyosis sistemlerinin kentlerde 
kullanılması

Akademi + Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Paydaşlar Süre

TEKNİK
ALTYAPI
PROBLEMİ

?
SORUN 2:



?
SORUN 3:

Çevre sorunlarında problem iletme süreçlerinin yavaş ilerlemesi ve yerelde muhatap 
eksikliği

Atık yönetiminin yetersizliği
Karar alma süreçlerinde yerel halkın aktif katılımının sağlanmaması
Yerelin bilgi alma süreçlerine aktif dahil olmaması ve bilgi paylaşım sistemlerinin 

çeşitli paydaşlarla aktif paylaşılmaması
Temel ihtiyaçlara kolay erişilememesi, imkanlara erişimin kısıtlı olması ve eşit 

olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İnsan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin azaltılması için medyada ekolojik 

duyarlılığı artıracak içeriklerin üretilmesi (Sosyal medya fenomenlerinin sürdürülebilir 

ve dönüştürülebilir ürünleri teşvik etmesi)

Fiziksel çevreyle ilgili kararlarda hızlı aksiyon alabilmek için dijital katılım ortamlarının 

sağlanması

Whatsapp gruplarıyla daha katılımcı bir platform yaratılabilmesi ve gelişmelerin 

takip edilmesi için elverişli bir platformun oluşturulması

Belediyelerin sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinin sosyal medyadaki 

duyurularının ve bu duyuruların görünürlüğünün artırılması

Belediyelerin, insan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin fazlalığı konusunda 

sosyal medyada görünürlüğü fazla olan fenomenlerle kendi işlerini tanıtmak ve bu 

konuda bilinçlenmeyi artırmak için işbirliğine gitmeleri

Yerel yönetimlerde şeffaflık ilkesinin benimsenmesi ve denetimlere açık olması 

Belediye gibi yerel yönetimlerin ekonomik katkıyı öncelemekten ziyade uzun 

vadede toplumsal ve ekolojik faydayı önceleme konusunda bilinçlendirilmesi

POLİTİKA ve
EĞİTİM DESTEĞİ
PROBLEMİ



Çözüm Önerileri

İnsan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin 
azaltılması için medyada ekolojik duyarlılığı artıracak 
içeriklerin üretilmesi (Sosyal medya fenomenlerinin 
sürdürülebilir ve dönüştürülebilir ürünleri teşvik 
etmesi)

Fiziksel çevreyle ilgili kararlarda hızlı aksiyon alabilmek 
için dijital katılım ortamlarının sağlanması

WhatsApp benzeri iletişim uygulamalarıyla daha 
katılımcı bir platform yaratılabilmesi ve gelişmelerin 
takip edilmesi için elverişli bir platformun 
oluşturulması

Belediyelerin sürdürülebilirlik konusundaki 
faaliyetlerinin sosyal medyadaki duyurularının ve bu 
duyuruların görünürlüğünün artırılması

Belediyelerin, insan odaklı uygulamaların ekolojik 
etkilerinin fazlalığı konusunda sosyal medyada 
görünürlüğü fazla olan fenomenlerle kendi işlerini 
tanıtmak ve bu konuda bilinçlenmeyi artırmak için 
işbirliğine gitmeleri

Yerel yönetimlerde şeffaflık ilkesinin benimsenmesi 
ve denetimlere açık olması

Belediye gibi yerel yönetimlerin ekonomik katkıyı 
öncelemekten ziyade uzun vadede toplumsal ve 
ekolojik faydayı önceleme konusunda bilinçlendirilmesi

Tarımsal faaliyetlerin sonucunda oluşabilecek olan 
zararların önüne geçebilmek için çiftçilere eğitim 
verilmesi, çiftçilerin sürdürülebilir ürünlere ve 
yöntemlere (permakültür vb.) yönlendirilmesi

Atalık tohum festivallerinin yaygınlaştırılması

Kentsel, bölgesel, yerel kimliğin belirlenmesine 
yönelik uzman kişilerin bilgilendirmesine yerel 
yönetimin açık olması ve bu doğrultuda yerel 
yönetimin halkı bilgilendirmesi

Akademi + Kamu + STK

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu

Kamu

Kamu + STK

Kamu + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Kısa

Kısa

Kısa

Kısa

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Paydaşlar Süre

Tarımsal faaliyetlerin sonucunda oluşabilecek olan zararların önüne geçebilmek için 

çiftçilere eğitim verilmesi, çiftçilerin sürdürülebilir ürünlere ve yöntemlere (permakültür 

vb.) yönlendirilmesi

Atalık tohum festivallerinin yaygınlaştırılması

Kentsel, bölgesel, yerel kimliğin belirlenmesine yönelik uzman kişilerin 

bilgilendirmesine yerel yönetimin açık olması ve bu doğrultuda yerel yönetimin halkı 

bilgilendirmesi



Plansız kentleşmenin olması
Dönüşüm süreçlerinin sistematik yönetilmemesi (Ör: 3194 sayılı imar kanunun 18. 

Maddesi / Halk arasında 18 uygulaması diye tabir edilen)
Kent planlamalarında sürdürülebilir stratejilerinin kısa dönemde planlanması ve 

uygulama süreçlerinde denetimin sağlanmaması 
İnsan odaklı uygulamaların ekolojik etkilerinin fazla olması
Tasarım ve malzeme seçim süreçlerinde çevresel etkinin ve yerel verimliliğin göz 

ardı edilmesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İmar planlarının halk tarafından anlaşılabilmesi için daha interaktif olarak 

hazırlanması
Kentlerde arılar için yaşam alanları oluşturulması ve bu sayede şehir içindeki 

tozlaşmanın ve bitki çeşitliliğinin artması
Belediyelerin sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen markalarla daha fazla işbirliği 

yapması ve bu iş birliklerinin teşvik edilmesi

Çözüm Önerileri

İmar planlarının halk tarafından anlaşılabilmesi için 
daha interaktif olarak hazırlanması

Kentlerde arılar için yaşam alanları oluşturulması ve bu 
sayede şehir içindeki tozlaşmanın ve bitki çeşitliliğinin 
artması

Belediyelerin sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen 
markalarla daha fazla işbirliği yapması ve bu iş 
birliklerinin teşvik edilmesi

Kamu

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör 

Kısa

Orta

Orta

Paydaşlar Süre

PLANLAMANIN
PLANSIZ
OLMASI

?
SORUN 4:





Çevre duyarlılığı en temel nedeni toplumun çekirdeği ailelerin bilinçsiz olması ve 
bilinçsiz çocuklar yetiştirmesi

Sorumluluklarının farkında olmayan ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların yeterince 
sorumlu ve duyarlı olmaması

Kişilerin eğitim seviyesine ve maddi durumuna bakmaksızın çocuk sahibi olması, 
yetersiz aile planlaması

Aile baskısı, kalıplaşmış cinsiyetçi roller vb. kültürel aktarımların olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Aile olmakla ilgili bilgiler içeren, bilinçli ebeveynlikle ilgili kitapçıklar hazırlanması 

ve kentin görünür bölgelerine bilgilendirici afişler asılması
Düzenli olarak belirli aralıklarla uzmanlar tarafından ücretsiz aile seminerleri 

verilmesi
Özellikle geri kalmış mahallelerde kitap dağıtımı yapılması (Doğaya yönelik ve 

sürdürülebilirlikle ilgili veya ilgili benzer konularda) ve okuyup özetleyen ailelere ödül 
verilmesi

Aile eğitimine, birlikte yaşama kültürüne yönelik festivaller düzenlenmesi ve bu 
festivallerde kurulacak stantlarla; aileye, ailecek yapılabileceklere ve çocuk gelişimine 
yönelik kısa bilgilerin verilmesi

Kişilerin evlenmeden önce, bireylerin anne-baba olmadan önce eğitim alması ve 
bunun politika haline getirilmesi

Kentin belirli bölgelerinde aile geceleri düzenlenmesi ve bu gecelerde aile bağlarını 
güçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Okul öncesi dönem için kreşlerin arttırılması

AİLE
EĞİTİMİ

?
SORUN 1:



Çözüm Önerileri

Aile olmakla ilgili bilgiler içeren, bilinçli ebeveynlikle 
ilgili kitapçıklar hazırlanması ve kentin görünür 
bölgelerine bilgilendirici afişler asılması

Düzenli olarak belirli aralıklarla uzmanlar tarafından 
ücretsiz aile seminerleri verilmesi

Özellikle geri kalmış mahallelerde kitap dağıtımı 
yapılması (Doğaya yönelik ve sürdürülebilirlikle ilgili 
veya ilgili benzer konularda) ve okuyup özetleyen 
ailelere ödül verilmesi

Aile eğitimine, birlikte yaşama kültürüne yönelik 
festivaller düzenlenmesi ve bu festivallerde 
kurulacak stantlarla; aileye, ailecek yapılabileceklere 
ve çocuk gelişimine yönelik kısa bilgilerin verilmesi

Kişilerin evlenmeden önce, bireylerin anne-baba 
olmadan önce eğitim alması ve bunun politika 
haline getirilmesi

Kentin belirli bölgelerinde aile geceleri 
düzenlenmesi ve bu gecelerde aile bağlarını 
güçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Okul öncesi dönem için kreşlerin arttırılması

Kamu

Akademi + Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Kısa

Orta

Orta

Orta

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre



Eğitimin donanımsız eğitmenler tarafından verilmesi

Niteliksiz eğitim ortamının olması

Bireysel yetenekler keşfedilmeden meslek seçimine geçilmesi

Ekonomik, kültürel, sosyal vb. sebeplerden dolayı çocukların farklı ortamlarda 

büyümesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çocukların kendi okullarını kendilerinin temizlemesi (Çocuklar eğitim gördükleri 

alanlara emeklerini verip güzelleştirmek için uğraştıklarında değer verme düzeyleri 

daha gelişmiş olacaktır)

Çocuklara orman yangınlarının önlenmesi, küresel ısınmaya karşı yapılması 

gerekenler, fidan dikiminin nasıl yapılacağı, geri dönüşümün ne olduğu ve atık 

kutularının bilinirliğinin sağlanması gibi farklı konularda eğitimlerin verilmesi

Okullarda öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine, gönüllü topluluklarına ve ilgili 

eğitimlere katılmalarının sağlanması

Doğa ile ilgili konular özelinde uygulamalı yaz okullarının ve kampların düzenlenmesi

İlkokul, ortaokul ve liselerde ilgili konular bağlamında (sürdürülebilirlik, akıllı şehirler 

vb.) müfredata seçmeli ders eklenmesi ve bununla birlikte zorunlu derslerin içeriğinde, 

ilgili konulardan oluşan, ilişkilendirme yapabilmeyi pekiştiren düzenlemeler yapılması

OKUL
EĞİTİMİ

?
SORUN 2:

SCHOOL



Çözüm Önerileri

Çocukların kendi okullarını kendilerinin temizlemesi 
(Çocuklar eğitim gördükleri alanlara emeklerini 
verip güzelleştirmek için uğraştıklarında değer 
verme düzeyleri daha gelişmiş olacaktır.)

Çocuklara orman yangınlarının önlenmesi, küresel 
ısınmaya karşı yapılması gerekenler, fidan dikiminin 
nasıl yapılacağı, geri dönüşümün ne olduğu ve 
kutularının bilinirliğinin sağlanması gibi farklı 
konularda eğitimlerin verilmesi

Okullarda öğrencilerin sosyal sorumluluk 
projelerine, gönüllü topluluklarına ve ilgili eğitimlere 
katılmalarının sağlanması

Doğa ile ilgili konular özelinde uygulamalı yaz 
okullarının ve kampların düzenlenmesi

İlkokul, ortaokul ve liselerde ilgili konular 
bağlamında (sürdürülebilirlik, akıllı şehirler vb.) 
müfredata seçmeli ders eklenmesi ve bununla 
birlikte zorunlu derslerin içeriğinde, ilgili konulardan 
oluşan, ilişkilendirme yapabilmeyi pekiştiren 
düzenlemeler yapılması

Kamu + Özel Sektör

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kısa

Kısa

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre



Doğa bilincinin kültürel aktarım ile sağlanamaması 

Doğa eğitiminin okullarda verilememesi

Eğitim merkezlerinde (okul, halk eğitim merkezi, vb.) doğal ortam eksikliği

Yanlış/çarpık kentleşme sonucu şehir içerisindeki doğal ortamların azalması

Kontrolsüz nüfus artışının olması

Niteliksiz eğitim ortamının olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uygulamalı mobil eğitim aracı ile dezavantajlı bölgelere “gezici doğa eğitimi aracı” 

gönderilmesi

Okullarda/Halk Eğitim Merkezlerinde hobi bahçeleri oluşturularak eğitim 

merkezlerinde doğal ortam eksikliğinin giderilmesi

TÜBİTAK Doğa projelerinin okullarda yaygınlaştırılması

Aktif olarak ders veren öğretmenlere; sürdürülebilirlik, doğa, küresel ısınma, 

biyoçeşitlilik ve afet olayları başta olmak üzere dünyamızı ilgilendiren konularda 

eğitimlerin ve seminerlerin verilmesi

İlköğretim ve ortaöğretim binalarının bulunduğu bölgelerin doğayla uyumlu ve iç 

içe olarak tasarlanması

Tüm okullarda uygulamalı olarak doğa eğitimlerinin müfredata eklenmesi

DOĞA
EĞİTİMİ

?
SORUN 3:



Çözüm Önerileri

Uygulamalı mobil eğitim aracı ile dezavantajlı 
bölgelere “gezici doğa eğitimi aracı” gönderilmesi

Okullarda/Halk Eğitim Merkezlerinde hobi bahçeleri 
oluşturularak eğitim merkezlerinde doğal ortam 
eksikliğinin giderilmesi

TÜBİTAK Doğa projelerinin okullarda 
yaygınlaştırılması

Aktif olarak ders veren öğretmenlere; 
sürdürülebilirlik, doğa, küresel ısınma, biyoçeşitlilik 
ve afet olayları başta olmak üzere dünyamızı 
ilgilendiren konularda eğitimlerin ve seminerlerin 
verilmesi

İlköğretim ve ortaöğretim binalarının bulunduğu 
bölgelerin doğayla uyumlu ve iç içe olarak 
tasarlanması

Tüm okullarda uygulamalı olarak doğa eğitimlerinin 
müfredata eklenmesi

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör 

Kamu + STK

Kısa

Orta

Orta

Uzun

Uzun

Uzun

Paydaşlar Süre



Ekonomik faktörlerin etken olması

Uygulamalı eğitimdeki eksik ve farklılıkların oluşması

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin bulunması

Gönüllülük bilincinin yeterli olmaması

Periyodik eğitimlerin yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yapılacak eğitimlere yönelik kişilere bilgilendirici mesajlar atılması

Mahallelerin sorunlarını iletebilecekleri bir web sitesi portalı oluşturulması

Gönüllü toplulukların faaliyet alanlarını yaygınlaştırması

Kişilerin kendilerini keşfedebileceği yetenek ortamlarının oluşturulması

SOSYAL ve
KÜLTÜREL
EĞİTİMİ

?
SORUN 4:

Çözüm Önerileri

Yapılacak eğitimlere yönelik kişilere bilgilendirici 
mesajlar atılması

Mahallelerin sorunlarını iletebilecekleri bir web sitesi 
portalı oluşturulması

Gönüllü toplulukların faaliyet alanlarını 
yaygınlaştırması

Kişilerin kendilerini keşfedebileceği yetenek 
ortamlarının oluşturulması

Kamu + STK

Kamu + STK

STK 

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre





İçilebilir suya erişim kısıtının olması

Çeşme suyundaki kimyasal ve biyolojik kirliliğin artması

Sağlıksız gıdaya ulaşımın daha kolay olması (ucuz ve yakın olması) ve bununla 

birlikte sağlıklı gıdalara ulaşımın daha zor olması (daha pahalı ve belli yerlerde 

bulunması)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Güvenilir Gıda Pazarlarının kurulmasını, gıda festivallerinin yapılmasını sağlamak 

Gıda denetiminin yapılması (özellikle organik ürünlerde) ve sertifikasyon sisteminin 

sıkılaştırılması

Gri su uygulamasının kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılması (Gri su: İçme su 

kalitesinde olmayan, geri kazandırılmış su. Geri kazandırılmış su; insan, hayvan ve 

bitkilere zarar vermeyen her türlü uygulamalarda kullanılabilir)

Yöresel güvenilir ve erişilebilir gıda platformlarının kurulması

Çiftçilere, Gıda Güvenliği konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi 

Gıda Sertifikası konusunda farkındalığın artırılması ve aktif uygulamaya geçilmesi

Yağmur havuzları sayesinde yağmur sularının depolanması ve kullanılması (Ör: Oto-

yıkama, tarımsal sulama faaliyetleri vb.)

GÜVENİLİR ve
ERİŞİLEBİLİR
GIDA GÜÇLÜĞÜ

?
SORUN 1:



Çözüm Önerileri

Güvenilir Gıda Pazarlarının kurulmasını, gıda 
festivallerinin yapılmasını sağlamak

Gıda denetiminin yapılması (özellikle organik 
ürünlerde) ve sertifikasyon sisteminin sıkılaştırılması

Yöresel güvenilir ve erişilebilir gıda platformlarının 
kurulması

Çiftçilere, Gıda Güvenliği konusunda bilinçlendirme 
eğitimlerinin verilmesi

Gıda Sertifikası konusunda farkındalığın artırılması 
ve aktif uygulamaya geçilmesi

Yağmur havuzları sayesinde yağmur sularının 
depolanması ve kullanılması. (oto-yıkama, tarımsal 
sulama faaliyetleri vb.)

Gri su uygulamasının kamu ve özel sektörde 
yaygınlaştırılması (Gri su: İçme su kalitesinde 
olmayan, geri kazandırılmış su. Geri kazandırılmış 
su; insan, hayvan ve bitkilere zarar vermeyen her 
türlü uygulamalarda kullanılabilir)

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör

Özel Sektör + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör

Kısa

Orta

Orta

Orta

Uzun

Uzun

Orta

Paydaşlar Süre



Gıda atığının yeterli düzeyde değerlendirilmemesi

Gıda denetiminin yeterli düzeyde yapılmaması

Gıda ve sağlık alanında çalışan kooperatiflerin yetersiz kalması

Temiz ve organik gıdaya ulaşım sıkıntısı (ekonomik ve fiziksel olarak)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özellikle kurumsal zincir restoranlarda porsiyonların farklı opsiyonlarda sunulması 

ve tüketicinin kararına bırakılması (Ör: Porsiyon küçültme, yarı porsiyon, indirimli fiyat 

uygulaması)

Kompost yapımının teşviki ve yaygınlaştırılması (Ör: STK’lar ve belediyelerin 

düzenlediği kompost yapım atölyeleri ve eğitimler düzenlenebilir. Belediyeler 

tarafından kompost kutuları dağıtılarak bireylerin evlerinde hazırladıkları kompost 

kutuları karşılığında çeşitli motive edici ödüllerin verilmesi)

GIDA ATIĞININ
ÖNLENEMEMESİ ve 
DEĞERLENDİRİLMEMESİ

Çözüm Önerileri

Özellikle kurumsal zincir restoranlarda porsiyonların 
farklı opsiyonlarda sunulması ve tüketicinin kararına 
bırakılması (Ör: Porsiyon küçültme, yarı porsiyon, 
indirimli fiyat uygulaması)

Kompost yapımının teşviki ve yaygınlaştırılması 
(Ör: STK’lar ve belediyelerin düzenlediği kompost 
yapım atölyeleri ve eğitimler düzenlenebilir. 
Belediyeler tarafından kompost kutuları dağıtılarak 
bireylerin evlerinde hazırladıkları kompost kutuları 
karşılığında çeşitli motive edici ödüllerin verilmesi)

Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Orta

Paydaşlar Süre

?
SORUN 2:



Ambalaj üretirken doğal yollara başvurulmaması

Yerel üreticinin küstürülmemesi, üretmeye teşvik edilmemesi

Doğal hammadde kullanımı için teşvik edici herhangi bir politikanın olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Plastik ambalaj yerine doğal hammaddeden (patates nişastası, mısır ve şeker 

nişastası vb.) üretilmiş ambalajlamaya geçilmesi

Cam pipet kullanımının motive edilmesi ve yaygınlaştırılması

Kent yerelindeki her kurumun kendi plastik toplama alanlarını oluşturması ve 

kamunun bu konuda sürdürülebilirliği sağlaması adına politika üretmesi

Yerel üretim ve tüketime teşvik edilmesi

DOĞAL ve SÜRDÜRÜLEBİLİR 
HAMMADDE YERİNE 
SENTETİK HAMMADDE 
KULLANIMI

Çözüm Önerileri

Plastik ambalaj yerine doğal hammaddeden 
(patates nişastası, mısır ve şeker nişastası vb.) 
üretilmiş ambalajlamaya geçilmesi

Cam pipet kullanımının motive edilmesi ve 
yaygınlaştırılması

Kent yerelindeki her kurumun kendi plastik toplama 
alanlarını oluşturması ve kamunun bu konuda 
sürdürülebilirliği sağlaması adına politika üretmesi

Yerel üretim ve tüketime teşvik edilmesi

Kamu + Özel Sektör

Kamu + Özel Sektör + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kamu + Özel Sektör

Orta

Orta

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 3:



Sağlıklı yaşamla ilgili festivallerin, sokak eğlencelerinin yeterli sayıda yapılmaması

Özellikle çalışanların hareketsizliğe alışmaları ve bununla birlikte obezitenin artması

Hareketsizlik ve devamlı olarak paketli gıda/hazır gıda tüketimi sonucu oluşan 

sağlık problemlerini önlemeye yönelik devlet tarafından ayrılan bütçenin yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Topluluk destekli tarım gruplarının (üniversitelerde) oluşturulması

Kooperatiflerin ve STK’ların güçlendirilmesi

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili festivallerin düzenlenmesi

Kentlerde sürdürülebilirlik faaliyetleri ile (özellikle ulaşımda bisiklet kullanımı 

ve yürüyüşün yaygınlaştırılması ve teşviki bireylerin günlük fiziksel aktivitelerinin 

arttırılması ve dolayısıyla sağlıklarına katkıda bulunulması (Hareket düzeyi artmış bir 

toplum, sağlık harcamalarının da azaldığı bir toplum anlamına gelmektedir)

Sağlık kurumlarının mahalle ölçeğinde daha kapsamlı ve kaliteli hizmet vermesi

TOPLUM
SAĞLIĞININ
İYİLEŞTİRİLEMEMESİ

Çözüm Önerileri

Topluluk destekli tarım gruplarının (üniversitelerde) 
oluşturulması

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili 
festivallerin düzenlenmesi

Sağlık kurumlarının mahalle ölçeğinde daha 
kapsamlı ve kaliteli hizmet vermesi

Kentlerde sürdürülebilirlik faaliyetleri ile (özellikle ulaşımda 
bisiklet kullanımı ve yürüyüşün yaygınlaştırılması ve 
teşviki bireylerin günlük fiziksel aktivitelerinin arttırılması 
ve dolayısıyla sağlıklarına katkıda bulunulması (Hareket 
düzeyi artmış bir toplum, sağlık harcamalarının da 
azaldığı bir toplum anlamına gelmektedir)

Kooperatiflerin ve STK’ların güçlendirilmesi

Akademi + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + Özel Sektörü

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Orta

Uzun

Orta

Orta

Paydaşlar Süre

?
SORUN 4:





Yakınında büyük il olan küçük ölçekli illerde sosyal faaliyetlerin çok 

gerçekleştirilmemesi

İnsanların sosyal aktivitelere karşı farkındalığının az olması

Küçük kentlerde yaşayan insanların bütçe yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Küçük şehirlere yönelik mobil gezici tiyatro turnelerinin düzenlenmesi

Kadınlara yönelik kültürel yemek atölyeleri düzenleyip, kaynaşma ortamı ile 

komşuculuk kültürünün yaygınlaştırılması

Yerel yönetimlerin diğer farklı sektörlerden kurulumlarla anlaşarak okullarda çeşitli 

sosyal tabanlı eğitimlerin verilmesinin sağlanması

KÜÇÜK
KENTLERDEKİ
SOSYAL AKTİVİTE
AZLIĞI

Çözüm Önerileri

Küçük şehirlere yönelik mobil gezici tiyatro 
turnelerinin düzenlenmesi

Kadınlara yönelik kültürel yemek atölyeleri 
düzenleyip, kaynaşma ortamı ile komşuculuk 
kültürünün yaygınlaştırılması

Yerel yönetimlerin diğer farklı sektörlerden 
kurulumlarla anlaşarak okullarda çeşitli sosyal 
tabanlı eğitimlerin verilmesinin sağlanması

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + STK

Akademi + Kamu + Özel 
Sektör + STK

Kısa

Kısa

Orta

Paydaşlar Süre

?
SORUN 1:



Caydırıcı cezaların olmamasından dolayı suça teşvikin artması

Kolay yoldan güç ve para kazanma arzusu

Maddi imkansızlıklar ve gelecek kaygısı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
BM 2250 kararının toplumun daha çok kesimine duyurulması için reklam yapılması

Öncelikli mahallelerde çeşitli sosyal tesislerin kurulması

İlgili sorunlar özelinde caydırıcı kanunlar ve politikalar geliştirilmesi

MAHALLELERDEKİ
GRUPLAŞMA ve
ÇETELEŞMELER

Çözüm Önerileri

BM 2250 kararının toplumun daha çok kesimine 
duyurulması için reklam yapılması

Öncelikli mahallelerde çeşitli sosyal tesislerin 
kurulması

İlgili sorunlar özelinde caydırıcı kanunlar ve 
politikalar geliştirilmesi

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu + STK

Kısa

Orta

Uzun

Paydaşlar Süre

?
SORUN 2:



Kent yönetiminde yer alan kişilerin uzun zamandır görev yapması

Farklı çıkar gruplarının oluşturulup kent yönetimine girmesi

Farklı etnik kökene sahip bireylerin dışlanması ve önyargıların bulunması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Muhtarların öncülüğünde fikir atölyelerinin açılması

Farklı etnik grupların bir araya geldiği kültür fuarlarının düzenlenmesi

Dijital katılımı destekleyen platformların açılması

Belediye meclisleriyle STK temsilcilerinin sürekli iletişim halinde olması

Derin demokrasinin ve katılımcı demokrasinin sağlanması

KENT YÖNETİMİNDE
FARKLI GRUPLARIN
FİKİRLERİNİN
ALINMAMASI

Çözüm Önerileri

Muhtarların öncülüğünde fikir atölyelerinin açılması

Farklı etnik grupların bir araya geldiği kültür 
fuarlarının düzenlenmesi

Belediye meclisleriyle STK temsilcilerinin sürekli 
iletişim halinde olması

Derin demokrasinin ve katılımcı demokrasinin 
sağlanması

Dijital katılımı destekleyen platformların açılması

Kamu

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu + STK

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Orta

Orta

Uzun

Orta

Paydaşlar Süre

?
SORUN 3:



Dezavantajlı bireylere karşı ön yargılı olunması ve fırsat verilmemesi

Maddi yetersizliklerin olması

Dahil etme odaklı bir devlet politikasının bulunmaması

Konu özelinde üretilen projelerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmemesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dezavantajlı bireylerin sosyal aktivitelerdeki masrafları için bütçe ayrılması

Belediyelerde, dezavantajlı gençlerden oluşan küçük ekipler kurarak yereldeki diğer 

gençlere ulaşılabilmesinin sağlanması

Toplumsal cinsiyet ve ötekileştirme gibi konular üzerine eğitimler verilmesi

Mahallelerde meslek edindirme kurslarının açılması

Mahallelerde dezavantajlı bireylerden oluşan meclislerin kurulması (Yerele 

olan aidiyetlerinin artması ve sorunların çözümünde rol oynanarak kendini değerli 

hissetmesi)

Dezavantajlı bireyler için istihdam sağlanması ve teşvik edici politikaların 

geliştirilmesi

Yerel yönetimlerin mülteci entegrasyonu için projeler üretip kendi aralarında iyi 

uygulama örneklerini paylaşması

DEZAVANTAJLI 
BİREYLERİN SOSYAL 
HAYATTA EŞİT YER 
BULAMAMASI

?
SORUN 4:



Çözüm Önerileri

Dezavantajlı bireylerin sosyal aktivitelerdeki 
masrafları için bütçe ayrılması

Belediyelerde, dezavantajlı gençlerden oluşan 
küçük ekipler kurarak yereldeki diğer gençlere 
ulaşılabilmesinin sağlanması

Mahallelerde dezavantajlı bireylerden oluşan 
meclislerin kurulması (Yerele olan aidiyetlerinin 
artması ve sorunların çözümünde rol oynanarak 
kendini değerli hissetmesi)

Toplumsal cinsiyet ve ötekileştirme gibi konular 
üzerine eğitimler verilmesi

Dezavantajlı bireyler için istihdam sağlanması ve 
teşvik edici politikaların geliştirilmesi

Yerel yönetimlerin mülteci entegrasyonu için 
projeler üretip kendi aralarında iyi uygulama 
örneklerini paylaşması

Mahallelerde meslek edindirme kurslarının açılması

Kamu + Özel Sektör + STK

Kamu

Kamu

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör

Kamu + STK

Kamu + Özel Sektör + STK

Kısa

Kısa

Orta

Kısa

Uzun

Uzun

Orta

Paydaşlar Süre
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