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KALİTESİNİ SÜREKLİ
YÜKSELTEN KENT İSTANBUL

SUNUŞ

2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın “Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan, yüksek katma değer
üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden, yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent İstanbul” vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren
Ajansımız, söz konusu vizyona ulaşmak için gelişme
eksenleri doğrultusunda belirlenen stratejik amaç
ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek programları yürütmektedir. 2010 yılında duyurduğumuz beş mali destek programının ardından,
Bölge Planımızın “Sosyal Kalkınma” gelişme eksenine hizmet etmesi amacıyla “Engelsiz İstanbul Mali
Destek Programı”, “Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik” gelişme eksenine hizmet etmeleri amacıyla “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Çevre
ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı” ve
“İşletmeler İçin Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali
Destek Programı” ilan edilmiştir.
Geçen yıldan farklı olarak Ajansımız; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit
ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama
çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar

gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması
amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar
gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin
başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve
yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere
doğrudan mali destek vermek amacıyla 2011 yılında
ilk defa Doğrudan Faaliyet Desteği ilanına çıkmıştır.
2010 yılında olduğu gibi, 2011 yılında da hem mali
destek programı, hem de doğrudan faaliyet desteği
çağrılarımız kamuoyunda büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.
İstanbul Kalkınma Ajansı olarak destek verdiğimiz
2011 yılı proje ve faaliyetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız bu çalışmayı, sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile 2011 Yılı Mali Destek Programları
kapsamında yürütülmüş projelerin ve faaliyetlerin
İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine, yazım aşamasından uygulama aşamasına kadar bu proje ve
faaliyetlerde emeği geçen yararlanıcı kurumların
çalışanlarına ve Ajans personeline teşekkürlerimi
sunuyor, yeni proje ve faaliyetlerde başarılarının
devamını temenni ediyorum.
Hüseyin Avni MUTLU
İstanbul Valisi
İstanbul Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE
VE SOSYAL İÇERME İÇİN

SUNUŞ

Bölgesel kalkınmada yeni bir araç olarak tasarlanan ve 2006 yılında kurulmaları kararlaştırılan 26
kalkınma ajansından biri olan İstanbul Kalkınma
Ajansı, Aralık 2009’da aktif olarak faaliyete geçerek İstanbul’a hizmet etmeye başlamıştır. Kalkınma
Ajansları, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlendiği üzere bölge plan ve programlarının uygulanmasından sorumludur. Ajansımız tarafından
koordine edilen 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın,
2010 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasından itibaren, Ajans faaliyetlerini Plan’da ortaya konan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda
yürütmüştür. Bu dönemde, Bölge Planı’nın hayata
geçirilmesine yönelik mali destek programlarının
tasarımı ve yönetimi; bölgesel araştırma, analiz ve
raporların hazırlanması; tanıtım ve yatırım destek
faaliyetleri, işbirliği ve ortaklık faaliyetleri gibi birçok
çalışma gerçekleştirilmiştir. Yerelde yapılan analizler ve geliştirilen stratejiler ulusal kalkınma planına,
diğer ulusal strateji belgelerine ve uygulamalara
referans olmuştur. 2013 yılı sonu itibarıyla Ajansımız tarafından koordine edilen 2014-2023 İstanbul
Bölge Planı yürürlüğe girecek olup Ajans faaliyetleri
planın gelişme eksenleri, öncelik alanları ve stratejileri doğrultusunda yürütülecektir.
Ajansımız kurulduğundan bu yana önemli miktarda
mali kaynak 2010-2013 İstanbul Bölge Planında öne
çıkan gelişme eksenleri ve stratejik amaçlar doğrultusunda yerel kurum ve kuruluşların kullanımına
sunulmuştur. “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı”
ve “Mali Destek Programı” kanalıyla verilen bu destekler sayesinde birçok fikrin hayata geçirilmesine
yönelik projeler Ajansın desteği ile hâlihazırda yürü-

tülmektedir. Bu aynı zamanda, İstanbul’da kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi ve kurumların çalışmalarını
proje mantığı çerçevesinde hazırlama ve yürütme
alışkanlık ve yetkinliğini kazanması için iyi bir fırsat
teşkil etmiştir.
Katılımcı bir süreç ile tespit edilen İstanbul Bölgesi’nin
öncelikli müdahale alanlarına destekler, 2011 yılında
da toplamda 50 milyon TL bütçeli iki ana başlık altında üç mali destek programı ile devam etmiştir. Program başlıkları ise “Çevre ve Enerji Dostu İstanbul” ile
“Engelsiz İstanbul” olarak belirlenmiştir. Destek almaya hak kazanan projelerimizin faaliyetleri 2012 yılı
Aralık ayında tamamlanmıştır.
Kalkınma Ajanslarının bir diğer destek mekanizması
olan “Doğrudan Faaliyet Desteği” programının öncelikleri arasında bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri
ile çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri
yer almaktadır. Bu yöntem ile 2011 yılında toplamda
41 başvuru içerisinden 13 faaliyete destek verilmiştir.
Destek almaya hak kazanan faaliyetler 2012 yılı Nisan
ayında tamamlanmıştır.
2011 yılı mali destek programları ve doğrudan faaliyet destekleri kapsamında, Ajansımızdan destek almaya hak kazanan proje ve faaliyetleri kamuoyuna
tanıtma amacıyla, proje ve faaliyetlerine ilişkin olarak
yararlanıcı kurumlardan Ajansımıza iletilen bilgiler
doğrultusunda hazırlanan bu yayın vesilesiyle proje
ve faaliyetlerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diler, tüm yararlanıcı kurumlara ve Ajans personeline
çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ
İstanbul Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri
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Kalkınma ajansları, 8 Şubat 2006 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan, 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun” kapsamında hayata geçirilmiştir. Kalkınma
ajanslarının kuruluşunda amaç, “Kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak” olarak belirlendi. 5449 sayılı kanun kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda 26 bölgede Kalkınma Ajansları kuruldu.
İlgili kanunun 4. maddesi gereğince DPT, Ajansların
ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur.
Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet
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destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını,
bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği, 08.11.2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî
Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu ise 09.12.2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar;
ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları
ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği’nin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde; bölgesel istatistiklerin
toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların
çerçevesinin belirlenmesi amacıyla 28.08.2002 tarih

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

ve 2002/4720 sayılı Kararname ile Düzey 1 olarak 12,
Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81 (il) İstatistiki Bölge Birimi tanımlanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre İstanbul, TR1 İstanbul,
TR10 İstanbul ve TR100 İstanbul olmak üzere her üç
düzeyde de bölge olarak tanımlanmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 5449 sayılı Kanuna
dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10.11.2008 tarih ve
2008/14306 Sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile kurulmuştur. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan
İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli
istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
5449 sayılı Kanunun “Ajansın görev ve yetkileri”
başlıklı 5. maddesinde yer alan “Ajansa tahsis edi-

len kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun
olarak kullanmak veya kullandırmak” hükmü çerçevesinde İSTKA, öncelikli olarak 2010-2013 İstanbul
Bölge Planı çalışmalarını, DPT’nin 02.07.2009 tarih
ve 2319 sayılı yazısına istinaden, ilgili bütün paydaşların katılım ve katkılarıyla tamamlamıştır. İSTKA tarafından hazırlanan 2010-2013 İstanbul Bölge Planı,
3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca DPT Müsteşarlığı tarafından 1 Aralık 2010 tarih ve 4365 sayılı
yazı ile uygun bulunarak onaylanmış ve yürürlüğe
girmiştir.
İstanbul Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale
alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan Bölge
Planı; İstanbul Bölgesi’nin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde üretilen
politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyecektir.
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Bu çerçevede Bölge Planı, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik
planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir.
İstanbul Bölge Planı’nda İstanbul’un vizyonu “Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma
değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent:
İstanbul” olarak tanımlanmıştır. İstanbul Bölge Planı
vizyonuna ulaşmak için aşağıda bulunan beş gelişme ekseni belirlenmiştir.

1. Küresel Rekabet Edebilirlik
2. Sosyal Kalkınma
3. Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik
4. Kentsel Mekan Kalitesi
5. Ulaşım ve Erişebilirlik
İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Bölge Planı vizyonu çerçevesinde belirlenen gelişme eksenleri
doğrultusunda, 2010 yılından itibaren Mali Destek
Programları ile kamu ve özel sektör, kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerine destek vermektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Yönetim Kurulu
Hüseyin Avni MUTLU
İstanbul Valisi

C. Tanıl KÜÇÜK
İstanbul Sanayi Odası Başkanı

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Hasan Hüsamettin KOÇAK
İl Genel Meclisi Başkanı

Rızanur MERAL
Türkiye İşadamları ve Sanayicileri
Konfederasyonu Başkanı

Murat YALÇINTAŞ
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
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Ömer Cihad VARDAN
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

MALİ DESTEK PROGRAMLARINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme dönemi, proje tekliflerinin son teslim
tarihinden, mali destek almaya hak kazanan projelerin
ilanına kadar olan süreci kapsamaktadır. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır:
Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.
Ön inceleme aşamasında, Ajans, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, sunulmuş
olması gibi hususlarda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere
uygunluğu gibi hususlarda uygunluk kontrolü yapar.
Ön incelemeyi geçen tüm proje başvuruları, teknik ve
mali yetkinlik yönünden değerlendirilir. Proje başvurularının teknik ve mali değerlendirmesi dört aşamadan
oluşmaktadır:
• Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme
• Değerlendirme Komitesi’nce yapılacak değerlendirme
• Genel Sekreter tarafından yapılacak inceleme
• Yönetim Kurulu onayı
Ön inceleme sonunda uygun bulunan başvurular
teklif çağrısının konusuna göre en az beş yıllık teknik
uzmanlığı bulunan, üniversite mezunu, daha önce
proje yazma, uygulama ve değerlendirme tecrübesi
bulunan bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilir.
Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki değer-

lendirici tarafından değerlendirilir. Başarı sıralaması iki
değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik
ortalaması alınarak tespit edilir. İki değerlendiricinin
vermiş olduğu puanlar arasında on beş ve üzeri puan
farkı olması veya bir değerlendiricinin yetmiş beş
puan altında, diğerinin ise yetmiş beş ve üzeri puan
vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere
üçüncü bir değerlendiriciye inceletilir.
Bütün proje tekliflerinin bağımsız değerlendiriciler
tarafından incelenmesi ve puanlanmasının ardından
değerlendirme komitesi bağımsız değerlendiriciler
tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yapar. Değerlendirme komitesi,
yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu
kurum ve kuruluşları personeli arasından Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş üyeden oluşur. Genel Sekreter
proje listelerini Yönetim Kuruluna sunmadan önce,
listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve
bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Genel Sekreter görüş oluştururken,
proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla,
Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir.
Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra
resmi olarak geçerlilik kazanır.

11

www.istka.org.tr

2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İSTATİSTİKLERİ
2011 Yılı Mali Destek Programları
İSTKA 2011 yılında 4 adet mali destek programı uygulamıştır. Bunlardan üçü teklif çağrısı şeklinde dördüncüsü ise doğrudan faaliyet desteği olarak uygulanmıştır. 29 Haziran 2011’de ilan edilen bu programlar
kapsamında başarılı projelere aktarılmak üzere ayrılan destek bütçesi toplamı 51.000.000 TL olup programlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı
(ENI)
15.000.000 TL

İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu
İstanbul Mali Destek Programı (ICE)
20.000.000 TL

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre
ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı
(KCE)

haberdar olmasını sağlamak ve kaliteli projelerin
hazırlanmasına zaman ayrılmasını teminen olabildiğince erken bölgedeki kurum ve kuruluşların gündemine başlatılan destek programlarını getirmek
maksadıyla Ajans, Kalkınma Bakanlığı ve çeşitli paydaşların internet sayfaları, basın bültenleri, gazete
ilanları ile söz konusu programlar kamuoyuna duyurulmuştur. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen araçlar
kullanılmıştır.
• Birçok gazeteye ilan verilmesi
• Bölgedeki 387 kuruma mali destek programlarının
basılı rehberlerinin gönderilmesi
• Televizyon-Radyo yayınlarına katılım sağlanarak
programların ana hatlarının açıklanması
• Süreli yayınlarda yer alması sağlanan haber ve
ilanlar
• Birçok internet sitesinde haber çıkmasının sağlanması
Bu çalışmaların etkinliğini ölçmek amacıyla proje
başvurusu yapmak isteyenlerden programlardan
haberdar olma şekillerini ölçen bir ankete katılmaları
istenmiştir. Aşağıdaki sonuçlar hangi iletişim araçlarının başvuru sahiplerini haberdar etme konusunda
daha ağırlıklı etkili olduğunu göstermektedir.

15.000.000 TL

Kişi
Sayısı

Oran
(%)

Ajans internet sitesi

646

32

Diğer

637

32

Bilgilendirme toplantıları

194

10

Diğer internet siteleri

144

7

Bilgilendirme ve eğitim çalışmaları

Gazete ilanı

116

6

Mali Destek Programları’na başvuracak potansiyel
başvuru sahiplerinin program öncelikleri ve başvuru
süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri sağlanmasına
yönelik olarak Temmuz ve Ağustos aylarında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, İstanbul
Ticaret Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi-Arı Teknokent, Türkiye İhracatçılar Meclisi, KOSGEB İkitelli
ve İMES İşletme Geliştirme Merkezleri, Sancaktepe
Belediyesi, TUSKON, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
ve Marmara Belediyeler Birliği’nin tahsis ettiği salonlarda 11 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Diğer Kalkınma Ajansları veya Kalkınma
Bakanlığı İnternet sitesi

115

6

Ajans tarafından yapılan yazılı bildirim

106

5

Basılı medya

63

3

Görüldüğü üzere başvuru sahipleri en çok Ajans internet sitesi vasıtasıyla programlardan haberdar olmuşlardır. Basılı medya ise en az etkili iletişim aracı olarak
başvuru sahipleri tarafından nitelendirilmiştir.

Duyuru çalışmaları

2011 Yılı programlarına yapılan başvurular

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
(DFD)
1.000.000 TL

Mümkün olan en fazla sayıda potansiyel başvuru
sahibinin başlatılan mali destek programlarından
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İletişim Kanalı

Başvuru kabul süresinin son günü itibariyle proje teklif çağrısı yönteminin izlendiği 3 mali destek progra-

mı için Ajansımıza kargo veya elden teslim yoluyla 175
başvuru ulaşmıştır. Teklif çağrısı yönteminin uygulanmadığı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına ise 41 başvuru yapılmıştır:

Programlara göre başvuru sayısı
DFD
41
ENI
58

KCE
41
ICE
76
Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı (ENI)
İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul
Mali Destek Programı (ICE)
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve
Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı (KCE)
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)

2011 yılı programları başvuru sahipleri arasında işletmeler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ve meslek
kuruluşları yer almakta olup başvuru sahiplerinin hukuki statülerine göre dağılımının yüzdesi şu şekilde
gerçekleşmiştir:

Hukuki Statülerine Göre Başvuru Sahipleri
%9

%3

Kar amacı güden işletme
Sivil Toplum Kuruluşu

%11
%36

Program

Program
Bütçesi

Projelerin
Toplam Bütçesi

Talep Edilen
Destek Tutarı

ICE

20.000.000 TL

59.045.786 TL

26.620.687 TL

KCE

15.000.000 TL

40.298.535 TL

28.488.874 TL

ENI

15.000.000 TL

42.794.296 TL

37.271.659 TL

DFD

1.000.000 TL

3.313.351 TL

2.677.600 TL

Toplam

51.000.000 TL

145.451.968 TL

95.058.820 TL

Değerlendirme süreci
Teklif çağrısı yönteminin uygulandığı 3 programa yapılan başvurular öncelikle Ajans uzmanları tarafından
ön incelemeye tabi tutularak başvuru rehberinde yer
alan idari uygunluk kontrol listelerindeki kriterlerine
göre incelenmiştir. Ön inceleme sonucu uygun olan
projeler 23 bağımsız değerlendirici tarafından teknik
ve mali değerlendirmeye alınmıştır. Bağımsız değerlendiriciler birinci, ikinci ve gerektiği durumlarda yapılan üçüncü değerlendirmelerle beraber toplam 357
adet değerlendirme formu doldurmuşlardır. Bunu takiben mali ve teknik değerlendirmenin diğer aşaması
olan değerlendirme komitesi aşamasına geçilmiştir.
Her biri için 5’er üyeye sahip olmak üzere oluşturulan
2 adet değerlendirme komitesi bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları değerlendirmeler üzerinde gerekli
kontrolleri yapmış ve her 3 program için değerlendirme raporu oluşturmuştur. Bu aşamaları takiben
teknik ve mali değerlendirme neticesinde başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve sonuç
olarak 32 projenin başarılı bulunması Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır. 2011 yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği programına yapılan 41 başvuru oluşturulan
Değerlendirme Komitesi tarafından ön incelemeye ve
akabinde teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutularak değerlendirilmiş ve neticede başarılı bulunan 13
faaliyet teklifi Yönetim Kurulunun onayını takiben mali
destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı ve
Başarısız Projeler

Kamu Kurumu
Yerel Yönetim
Üniversite

%16

Birlik-Meslek Kuruluşu
%25

2011 programlarına yapılan 216 başvuru için Ajans’tan
talep edilen destek tutarı ve projelerin toplam bütçe
tutarlarının program bazında dağılımı ise şu şekilde
gerçekleşmiştir:

Başarılı
Başarısız
ICE

KCE

ENI

DFD
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2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İSTATİSTİKLERİ
Başarısız olan 171 başvurunun başarısız oldukları aşamalar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Aşamalara Göre Başarısız Proje Sayıları
6

25

başvuru sahibi sözleşme imzalama için kendilerine
tanınan sürede sözleşme imzalamaya gelmemiş veya
sözleşme imzalamaktan vazgeçmiştir.
Sözleşme imzalanan 41 projenin program bazında
toplam destek tutarları, projelerin toplam bütçeleri
ile Ajans tarafından verilecek olan desteğin proje bütçelerine oranı şu şekildedir:

Ön İnceleme Aşaması
Teknik ve Mali Değerlendirme

Mali ve teknik değerlendirme sonucu başarısız olan
140 başvurunun başarısız olma nedenlerini şu şekilde
göstermek mümkündür:

Mali ve Teknik Açıdan Elenme Nedenlerine
Göre Başarısız Proje Sayıları
Toplam Puan
Yetersizliği

46
2

79
12
1

Mali ve Teknik
Kapasite Yetersizliği

İlgilik

Yukarıdaki şemada görüldüğü üzere;
• 79 proje hem proje konusunun başvurulan programın öncelikleriyle ilgili olmaması hem de projenin
başarılı sayılması için gerekli olan toplam puana ulaşamadığı için,
• 46 proje yalnızca toplam yeterli puanı alamaması
sebebiyle,
• 2 proje mali ve teknik kapasite açısından yetersiz
bulunmuş ve toplam yeterli puanı alamamış olması
sebebiyle,
• 1 proje yalnızca projenin konusu programın öncelikleriyle ilgili bulunmadığı için,
• 1 proje yalnızca projenin konusu programın öncelikleriyle ilgili bulunmadığı için,
• 12 proje program öncelikleriyle ilgililik, mali ve teknik
kapasite yeterliliği ve toplam puan eşiği kriterlerinin
üçünü birden sağlamadığı için başarısız bulunmuştur.

Sözleşmeler

Başarılı olan toplam 45 proje için başvuru sahiplerine yazılı bildirim yapılmış, bununla birlikte 4 projenin
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Sözleşmeye
Bağlanan
Destek
Tutarı

Tahsis
Edilen
Bütçenin
Sözleşmeye
Bağlama
Oranı (%)

Program

Program
Bütçesi

ENI

15.000.000

37.271.659

5.515.367

4.882.002

32,54

ICE

20.000.000

26.620.687

8.764.740

4.070.358

20,35

KCE

15.000.000

28.488.874

4.730.799

4.195.790

27,97

DFD

1.000.000

2.677.600

853.365

738.969

73,89

Toplam

51.000.000

95.058.820

19.864.271

13.887.119

27,22

Yönetim Kurulu
140

Sözleşme
İmzalanan
Projelerin
Toplam
Bütçesi

Talep Edilen
Destek
Programı

Toplamı 51.000.000 TL olan 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında 13.887.119 TL hibe desteği olarak
yararlandırıcılara kullanmak üzere sözleşmeye bağlanmıştr. Sözleşmeye bağlama oranı %27,22 olarak
gerçekleşmiştir.
51.000.000 TL destek bütçeli 4 programa gelen başvurularda toplam destek talebi 95.058.820 TL’dir. Buna
rağmen 13.887.119 TL’lik destek sözleşmeye bağlanmıştır. Bu durum Ajansın kamu kaynağını daha kaliteli projelere kullandırma konusundaki hassasiyetini göstermektedir. Başarısız bulunan 171 projeden 140’ının teknik
ve mali değerlendirme aşamasında elenmesi bu durumun bir başka göstergesidir.
Sözleşmeye bağlama oranının %27,22 olarak gerçekleşmesinde proje hazırlama ve başvuru yapma kültürünün
İstanbul bölgesinde yaygınlaşmamış olması büyük rol
oynamıştır. Bölgede bugüne kadar ulusal ve uluslararası
destekleme programlarının sıkça uygulanmamış olması
bu kültürün zayıf kalmasına yol açmıştır.
Bu eksikliğe ek olarak 2011 programlarında proje hazırlamak üzere potansiyel başvuru sahiplerine verilen süre
yaz aylarına denk gelmiş, bu aylarda kurum ve kuruluşlarda tatil için izin kullanımının yoğunluğu başvuru sayısını düşürmüştür.
Program amaç ve önceliklerinin genel olmayan spesifik
konuları kapsaması (eko-yenilik, engellilerin istihdamı)
sebebiyle ilgililik açısından uygun proje hazırlamanın
güçlüğü sözleşmeye bağlama oranına etki eden bir diğer faktör olmuştur.

İşletmeler ile üniversiteler arası ortaklığı teşvik edecek
şekilde kurgulanmış programlara rağmen bu ilişkinin
kurulmasında tarafların isteksizliği projelerin başarı ortalamasını ve sözleşmeye bağlama oranını etkilemiştir.

nen gaz emisyonu (SO2, NOx, CO, O3, HC, PM vb.) miktarı,
engellenen gürültü miktarı, tasarruf edilen su tüketimi,
tasarruf edilen elektrik enerjisi tüketimi, tasarruf edilen

İşbirliği ve ortaklığın geliştirilmesine katkı

Program önceliklerinin gerçekleştirilmesi

2011 yılı mali destek programları sonucu sözleşme imzalanan 41 projeden 16 tanesinde proje sahibi bir veya
birden çok ortakla projeyi gerçekleştirecektir.
İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali
Destek Programında imzalanan 13 projeden 1’inde ortaklık ilişkisi kurulmuş olup ortak olan kuruluş üniversite
statüsündedir.
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve
Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programında imzalanan 6 projeden 4’ünde ortaklık ilişkisi kurulmuştur. 2
kamu 2 sivil toplum kuruluşu projelerde ortak olarak
yer almıştır.
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında sözleşme imzalanan 12 projeden 3 ünde ortaklık ilişkisi kurulmuştur. 5 STK 2 kamu kurumu projelerde ortak olarak
yer almıştır.

Projelerin beklenen etki alanları
Her bir destek programı ile belirlenen hedeflere hangi
ölçüde ulaşılabildiğinin değerlendirilebilmesi amacıyla
program düzeyinde performans göstergeleri belirlenmiş ve bunlar başvuru rehberlerinde yer almıştır. Projelerde belirtilmiş olan performans göstergeleri kullanılarak yapılan analiz sonucu sözleşme imzalanan projelerin
uygulanmasıyla beraber hangi alanlarda ne gibi etkiler
oluşturacaklarına dair şu öngörülerde bulunulmaktadır:
Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı kapsamında
mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ulaştırılan
özürlü sayısı, istihdam edilen özürlülerin ortalama gelirleri, istihdam edilmesi sağlanan özürlü sayısı, özürlü
istihdam eden ve özürlü istihdamını artıran işyeri sayısı,
özürlülere yönelik çalışma koşullarını iyileştiren işletme
sayısı, kendi işini kuran özürlü sayısı, özürlü istihdamına
yönelik geliştirilen işbirliği sayısında vb. konularda artış
beklenmektedir.
İşletmelere ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik
Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programları
kapsamında imzalanan sözleşmelerle engellenen katı
(tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı vb.) atık miktarı, engellenen sıvı atık (endüstriyel atık su vb.) miktarı, engelle-

doğalgaz tüketimi vb. konularda artış öngörülmektedir.

Her bir program için başvuru rehberlerinde çeşitli öncelikler belirtilmiştir. İmzalanan sözleşmeler sonucunda projelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte etkisini daha
büyük ölçüde gösterecek olan program öncelikleri şu
şekilde olacaktır:
İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali
Destek Programı kapsamında;
• Eko-yenilikçi ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin
geliştirilmesi
• Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji
talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik
eko-yenilikçiliğin desteklenmesi
Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Çevre ve Enerji
Dostu İstanbul Mali Destek Programı kapsamında;
• Çevre sorunlarının ve bunların insan sağlığı üzerindeki
etkilerinin azaltılması ve buna yönelik eko-yenilikçi ürün,
sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
• Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji
talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik
eko-yenilikçi faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı kapsamında;
• İstanbul Bölgesi’nde özürlülerin, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere işgücüne katılımlarını ve
istihdam olanaklarını artırmak
• Özürlülerin istihdam öncesinde ve sonrasındaki yaşadıkları sorunların giderilmesi ve özürlülerin iş piyasasına
genel katılımının teşviki
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Teklifi Programı kapsamında;
• Hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar
• Başta afetler olmak üzere kentsel risklerin azaltılmasına
yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
• Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar • Bölgede ulaşım ve
erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
• Bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine
yönelik araştırma faaliyetleri
• Çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri
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İSTKA tarafından 2011 Yılı Mali Destek Programları
kapsamında, gelişme eksenlerinden biri olan Sosyal Kalkınma’nın, stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı geliştirildi.
Türkiye’nin de 2008 yılında taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam
ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ile insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmeyi
amaçlamış, ilgili hak ve yükümlülükleri ayrıntılı bir
şekilde sıralamıştır. Benzer şekilde, Avrupa Konseyi
2006-2015 Özürlüler Eylem Planı ve Avrupa Birliği
2010-2020 Engelli Stratejisi Belgesi gibi uluslararası stratejiler, ilgili ülkelere önemli sorumluluklar
yüklemektedir.
Devlet İstatistik Enstitüsü (Türkiye İstatistik Kurumu) ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
işbirliğinde 2002 yılında gerçekleştirilen “Türkiye
Özürlüler Araştırması” ile belirlenen temel göstergeler, Türkiye’de engelliliğin çok önemli bir sorun
olduğunu ve başta yoksulluk olmak üzere birçok
etkenle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Nüfusunun %12,29’unu özürlülerin oluşturduğu
Türkiye’de; ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2,58 iken
süreğen hastalığı olanların oranı ise %9,7 seviyelerindedir. Genel nüfusta %15 olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı süreğen hastalığı olanlarda yaklaşık %26’ya, özürlülerde ise yaklaşık %36’ya kadar
çıkmaktadır. Benzer şekilde, özürlülerde %21,71
olan işgücüne katılım oranı süreğen hastalığı olanlarda %22,87, istihdam oranı ise sırasıyla %15,46 ve
%10,77 gibi çok düşük düzeylerde kalmaktadır.
Özürlülerin sadece %47,55’inin, süreğen hastalığa
sahip olanların ise sadece %63,67’sinin sosyal güvencesi bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun
5763 sayılı Kanun ile değişik 30. maddesinde işverenlere elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel
sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde
ise %4 özürlü çalıştırma yükümlülüğü getirilmiş ol-
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makla birlikte, ülkemizde özürlülerin işgücüne katılım ve istihdam oranlarının düşük düzeylerde kaldığı
görülmektedir.
Nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan engellilerin büyük sıkıntılar yaşadığı Türkiye’de, 2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin
sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini
ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamayı ve bu
hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılmasını amaçladı.
2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma
Planı’nın İstihdamın Artırılması temel amacı kapsamında yer alan Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele gelişme ekseni altında engellilerin ekonomik ve sosyal hayata
katılımlarının artırılmasına yönelik, sosyal ve fiziki
çevre şartlarının iyileştirilmesi, özel eğitim imkânları
ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerinin geliştirilmesi, engellilerin eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasının desteklenerek eğitime
erişimlerinin artırılması gibi hedefler belirlendi.
2010-2013 İstanbul Bölge Planı vizyonunda yer alan
“yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten
kent” vurgusu doğrultusunda, engellilerin şehrin
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katılımını sağlamanın yanı sıra, eğitime erişimin ve kalitenin artırılması, sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi ve işsizliğin azaltılması stratejik amaçları engellilere ilişkin
sorunların giderilmesi ile yakından ilişkilidir.

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı’nın genel hedefi, engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden
tam olarak yararlanması, bağımsız yaşayabilmelerinin ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarının ve
diğer bireylerle eşit koşullarda yaşamalarının sağlanmasına katkıda bulunmaktı.

TR10 İstanbul Bölgesi’nde engellilerin, kimseye
muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere işgücüne katılımlarını ve istihdam olanaklarını
artırmaktı. Bu kapsamda; engellilerin istihdam
öncesinde ve sonrasındaki yaşadıkları sorunların
giderilmesi ve iş piyasasına genel katılımının teşviki konusundaki çalışmaların desteklenmesi amaçlandı. İstanbul Bölgesi işgücü piyasası ihtiyaçları da
dikkate alınarak, özür gruplarına uygun mesleki
eğitim ve rehabilitasyon programlarının, bilgi ve
iletişim teknolojileri, hareket kolaylaştırıcı araçlar,
yardımcı teknolojiler gibi engellilere yönelik yeni
teknolojileri kullanan kurs programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, danışmanlık, rehberlik,
kariyer destek hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. İstihdam sonrasında, engellilerin iş hayatına doğru ve verimli bir şekilde adapte olmalarını
sağlayacak rehberlik hizmetlerinin, iş ortamında karşılaştıkları sorunların çözümünde yardım sağlayacak

Programın hedef kitlesi

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanan engellilerdi.

İSTKA Tarafından Sağlanacak
Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için
tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL idi.
Program çerçevesinde verilecek destekler, asgari
100.000 TL ve azami 1.000.000 TL arasındaydı.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %
25’inden az ve % 90’ından fazla değildi. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler
değerlendirmeye alınmadı. Bütçenin kalan tutarı,
sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılandı.
Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi
imkan dahilindeydi. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmündeydi ve
yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat
sorumlu tutuldu. Ayni katkılar eş finansman olarak
kabul edilmedi.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın özel hedefi

danışmanlık ve hukuki desteğin verilmesi, mesleki
gelişimlerine katkı sağlanması amaçlar arasındaydı.
İstihdam olanaklarının artırılması için; engellilere yönelik iş sahalarının genişletilmesi, korumalı işyerlerinin yaygınlaştırılması, engelli istihdam eden ve işyerlerindeki çalışma ortamının engellilere uygun hale
getirilmesi için düzenlemeleri yapan örnek işyerlerinin teşvik edilmesi, bu konuda işbirliklerinin geliştirilmesi, engelli işçinin işveren ve diğer çalışanlarla
iletişimin iyileştirilmesi gibi çalışmaların desteklenmesi programın hedeflerindendi. Engellilerin kendi
işlerini kurmalarını ve alternatif çalışma modellerini
destekleyecek çalışmalar da programın özel hedefi
kapsamında yer aldı.
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ENGELLİLER EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR VE SANAT MERKEZİ
YARARLANICI ADI: Avcılar Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI: Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Avcılar Engelliler Derneği, Avcılar Genç İşadamları Derneği
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 399.968,52 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %81,83 / 327.294,24 TL

Avcılar Kaymakamlığı’nın 2011 yılında yaptığı araştırmaya göre, Avcılar İlçesi’nin 10 mahallesinde toplam
bedensel/ortopedik engelli sayısı 731, işitme engelli
sayısı 223, görme engelli sayısı 136, zihinsel engelli sayısı 1110 olarak ortaya çıktı. Bunun sonucunda engelliler ile ilgili proje hayata geçirildi.
Genel Amaç: TR 10 İstanbul Bölgesinde özürlülerin
kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak
üzere işgücüne katılımlarını ve istihdam olanaklarını
arttırmaktı.
Özel Amaç: İstanbul Avcılar İlçesi’nde “Engelliler Eğitim, Kültür, Spor ve Sanat Merkezi” kurmaktı. “Engelliler Eğitim, Kültür, Spor ve Sanat Merkezi”nde
düzenlenecek sosyal ve sportif aktiviteler ile açılacak
eğitim kursları ve kurs sonunda ürettikleri ürünleri
satabilecekleri ücretsiz satış yeri tahsis edilmesi yoluyla engellilerin sosyal hayata katılımlarını arttırmak,
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eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek ve iş
piyasasına katılımlarını teşvik etmekti.

Engelliler Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi
Dersliklerin eğitim öğretim faaliyetlerini yürütecek
olan usta öğreticiler ve öğretmenler İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirildi. Projenin
başlangıç tarihi olan 01.01.2012 tarihinde göreve başlayan usta öğretici ve öğretmenler, proje süresince
çalıştı ve hâlâ görevlerine devam ediyorlar.
Avcılar Hükümet Konağı’nın giriş katının bir kısmı Engelliler Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi olarak, proje süresince ve sonrasında kullanılmak üzere tahsis
edildi. Söz konusu merkezde beş derslik ve bir öğretmenler odasının yanı sıra ürünlerin sergilendiği bir
teşhir odası da aynı zamanda derslik olarak hizmet
vermeyi sürdürüyor.
Merkez için ihtiyaç duyulan tüm donanımlar ve sarf
malzemeler tedarik edildi. Merkeze kaydı yapılan öğ-

renciler, proje bünyesinde satın alınan engelli servis aracı ile merkeze taşınmaya başlandı. Merkezin,
planlanan süre içerisinde tüm eksiklikleri tamamlandı ve eğitim öğretim faaliyetine başlandı. Projenin sona ermesinin ardından da aynı merkezde
faaliyetler sürdürülmektedir.

Avcılar Gençlik ve Spor Merkezi’nin giriş katında bulunan iki salon, Engelliler Spor Merkezi olarak tahsis
edildi. Projenin sonraki aşamasında da bu iki salon
aynı şekilde kullanılmaya devam edecektir. Merkez
için özel malzemeler satın alınarak, tahsis edilen
salonlara yerleştirildi. Projede hedeflenen çalışma
çizelgesine uyularak faaliyetler zamanında başlatıldı. Projenin devamında aktivitelerin profesyonel
sporcu yetiştirme çalışmalarına dönüştürülmesi ve
paralimpik oyunlara hazırlanacak sporcuların belirlenmesi hedefleniyor.

Engelli Ürünleri Satış Yeri

Engelliler Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde ürünlerin teşhiri için vitrin oluşturuldu. Kurs süresince
engellilerin ürettikleri ürünler halka sunulurken,
hem merkez, hem de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
faaliyetleri tanıtıldı. Engellilerin ürettikleri ürünler
belli bir olgunluğa ulaştığında, Engelli Ürünleri Satış
Yeri olarak belirlenen bölümde satışa sunuldu.

Engelli Servis Aracı

Engelli kursiyerler için servis aracı satın alındı. Proje
bünyesinde satın alınan servis aracı ile yıl boyunca
engellilerin ev ve merkez arasında ulaşımları sağlandı. Engelli öğrencilerin servis hizmetinden problemsiz yararlanabilmeleri için, öğrencilerin adrese
yaklaşıldığında aranması ve evlerinden servise kadar taşınması uygulaması yapıldı.

Eğitim Kursları

Engellilere dönük olarak; İngilizce; Bilgisayar; Takı
Tasarımı; Ebru Sanatı; Yağlıboya Resim; El Sanatları;
Basit Nakış İğne Teknikleri; Kumaş Boyama; Hat Sanatı ve Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kursları açıldı.
Her kursta en az yirmi öğrencinin eğitim görmesi
sağlandı. Kursiyerler dersliklerde en az beş, en fazla
on öğrenci olacak şekilde planlandı. Kursiyerler, sabah ve öğlen grubu olarak ikili öğretim yaptılar.
Kurslarda öğrencilerin engel durumuna göre yapacakları faaliyetler, kurs öğretmenleri ve Avcılar
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlendi. Belirlenen müfredat çerçevesinde eğitimler
gerçekleştirildi. Hangi kursiyerin hangi saatte, hangi

öğretmen ile eğitim yapacağı önceden planlandı. Eğitimler, kursiyerlerin doktor randevularına ve rehabilitasyon merkezlerine göre programlandı. Müfredata
ilişkin geri bildirimler alındı ve ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Eğitimler halen devam etmektedir.
Projede planlanan süre içerisinde on farklı kursta 200
engelli eğitim aldı. Projede belirtilen eğitimlerin haricinde, müzik, dans, drama ve tiyatro dersleri de verildi. Engelliler orkestrası ve söz koroları kuruldu, tiyatro ve dans gösterileri izleyenlerin beğenisine sahne
programları ile sunuldu. Engelliler, Spor Merkezi’nde
gerçekleştirdikleri sportif aktivitelerden ayrıca bir
sahne şovu da hazırladı. Tüm eğitimler, yerel ve ulusal
basına tanıtıldı. 31.12.2012 tarihinde İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından finans desteğinin nihayete ermesinden sonra proje, Avcılar Kaymakamlığı tarafından
yürütülmeye devam ediyor.
Avcılar Kaymakamlığı’nın proje başlangıcında yaptığı saha araştırmasında elde ettiği engelli veri tabanı
bilgileri ile oluşturulan engelli kursiyer listesi ile 200
engellinin kurslardan yararlanması sağlandı. Kurslardan daha fazla engellinin faydalanabilmesi için
Kaymakamlık veri tabanındaki tüm engelliler tek tek
arandı. Telefonla ulaşılamayanlara hane ziyareti gerçekleştirilerek, hem 200 engellinin tespiti, hem de
yeni engellilerin kurslara katılımı sağlandı. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda müzik, dans, drama ve
tiyatro sınıfları da oluşturuldu. Projede hedeflenen
kişi sayısına ulaşıldı. Yeni açılan kurslarla hedeflenen
sayının üzerine de çıkıldı.

Avcılar kaymakamlığı 27.05.1992 tarihinde 3806
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurularak faaliyete başladı. Kaymakamlık, Avcılar İlçesi’nde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim,
koordinasyon ve denetimini sağlamaktadır.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Engelliler Spor Merkezi

www.avcilar.gov.tr
21

www.istka.org.tr

DANIŞAN İLE DANIŞMANI ENGELSİZ KILAN
ÇAĞRI MERKEZİ PROJESİ
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YARARLANICI ADI:Türkiye Görme Engelliler Derneği
PROJE ORTAĞI: Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
PROJE İŞTİRAKÇİSİ: Vegatel A.Ş.
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 302.483,04 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %89,85 / 271.781,01 TL

Programı” ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması
ve programın geliştirilmesi
• Eğitimlerin uygulanması
• Proje katılımcısının istihdam edilmesi
• Proje sonuç/kapanış toplantısının düzenlenmesi
• Raporların hazırlanması ve Ajans’a sunulması idi.

Projenin kapsamı:
Proje, farklı oranlarda görme engeli bulunan, 1845 yaşları arasında 36 kişiden oluşmuş bir grubun
çağrı merkezi operatörü olarak yetiştirilmelerini ve
bu sayede meslek edindirilmelerini kapsamaktaydı.
Proje kapsamında, 12’şer kişilik üç grupta (toplam
36 kişi) eğitim çalışmaları başladı. İki kursiyer belirlenen zorunlu katılım saatini tamamlamadığı için
sertifika alamadı ve eğitimler 34 kişiye uygulanmış
oldu. Bu 34 kişiden; 16’sı kadın,18’i erkekti.

Proje faaliyetleri:
• Proje Yürütme Kurulu’nun ve ekibinin oluşturulması
• Görünürlük ve kamuoyu çalışmaları
• Proje web sitesinin hazırlanması ve yayınlanması
• Açılış ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi
• “İSTKA Destekli Görme Engelliler Öğrenme
Merkezi”nin kurulması, hedef grubun belirlenmesi,
• “Çağrı Merkezi Operatörlüğü Mesleki Eğitim

7 Ağustos 1970 tarihinde kurularak, faaliyetlerine
başlayan Türkiye Görme Engelliler Derneği, 1972
yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına
çalışan dernek statüsüne geçti. Dernek adına satın
alınan mülkte 1 Kasım 1976 tarihinden beri faaliyetlerine devam etmektedir. Derneğin amaçları;
görme engellilerin, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki, eğitim, spor vb. hak ve çıkarlarının
korunup geliştirilmesi; yaşamın her alanındaki
ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesi,
özel ihtiyaçları daimi dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması, özürlülüğün istismarına yönelik davranış ve
kazanımlarla mücadele edilmesi, görme kaybına
yol açan nedenlerle sonuçlarının ortadan kaldırılması ve göz sağlığıyla ilgili gerekli çalışmaların
yapılmasıdır.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Ülkemizde, engellilerin istihdamı hem ekonomik
hem de sosyolojik açılardan sorun teşkil eden bir
durumdadır. Türkiye Görme Engelliler Derneği, 40
yılı aşkın bir zamandır hedef gruba hizmet veren ve
bu sorunlarla yakından ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışıyor. Dernek tarafından sahadaki
ihtiyaç analiz sonuçlarına uygun olarak, bir laboratuvar kurulması kararlaştırıldı. İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın “Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı”
önceliklerine uygun fon sağlayacağı bilgisi üzerine
başvuru metni, proje ortaklarıyla birlikte hazırlanarak, İSTKA’ya sunuldu. Projede sınırlı sürede ulaşılması hedeflenen kişi sayısı 36 olarak belirlendi.
Ancak kurulan bilgisayar laboratuvarı ile ilerleyen
yıllarda da binlerce görme engelli kişiye mesleki ve
kişisel gelişimlerini destekleyecek, eğitim çalışmalarının uygulanması hedeflendi.

www.turged.org.tr
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ENGELSİZ EĞİTİM PROJESİ
YARARLANICI ADI: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE ORTAKLARI: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 858.794,40 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 772.914,96 TL

Dezavantajlı grupların ilk sıralarında yer alan engellilerin, mesleki bilgi ve becerilere sahip olmaması,
ekonomik hayat içerisinde yeterince rol alamamalarına ve sahip oldukları haklardan etkili bir biçimde yararlanamamalarına neden oluyor. Engellilerin
özgüven duygularındaki eksiklik ve bunun beraberinde sosyal hayatta aktif rol alamaması, işverenlerin engellilerin iş yapabilirliğine ilişkin olumsuz tavır

almasını beraberinde getiriyor. Bu yüzden proje,
toplumun engelliler hakkındaki olumsuz tutumunu
ortadan kaldırmayı amaçladı.
Proje sürecinde engelli bireylere toplam 21 temel
eğitim ve meslek edindirme eğitimleri verildi. Böylece, mesleki becerileri arttırılarak ekonomik hayata katılımları sağlandı. Sosyal- kültürel ve sanatsal
faaliyetlerle engelli ve ailesinin sosyal gelişimine
katkıda bulunuldu.
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yöntemleri ve kendini iş dünyasında ifade edebilirliğini artırmak hedeflendi. Psikolojik danışmanlık
hizmeti ile engellinin sorunlar karşısında psikolojik
destek alması sağlandı.

Projeden yararlananlar

Proje sürecinde engelli bireylere verilen toplam 21
temel eğitim ve meslek edindirme eğitimlerinden
450 kişi; danışmanlık hizmetinden 627 kişi; psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden 1150 kişi;
kariyer destek hizmetinden 200 kişi faydalandı. Engelli bireyler, hem mesleki beceri bakımından kendilerine güvenen hem de ekonomik iş hayatında
nasıl rol alacağını bilen kişiler olarak sosyal hayat
içerisinde rol almaya hazır hale geldiler.

İstanbul´un Avrupa yakasında yer alan Bağcılar,
1992 yılında Bağcılar, Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesi ile Bakırköy’den
ayrılarak ilçe oldu. Son yıllarda Anadolu’dan büyük
göç aldığından ilçenin nüfusunun 800 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yıllık öğrenci artışı
ortalama yüzde 4 düzeyinde olan Bağcılar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, çağın gelişen bilgi ve teknolojisinden en verimli şekilde yararlanarak, iyi bir
yönetim anlayışı ile eğitim kurumlarını örnek hale
getirmeyi amaçlıyor.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

İşverenlere seminerlerle engellilerin iş yapabilirlikleri konusunda pozitif bilinç oluşturuldu. Hukuki
danışmanlık hizmetleri ile engellinin sahip olduğu
haklardan daha etkin faydalanabilmesi sağlandı.
Mesleki danışmanlık hizmeti ile engellinin iş bulma

www.bagcilar.meb.gov.tr
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ENGELSİZ ŞİLE MESLEKİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
YARARLANICI ADI: Şile Belediyesi
PROJE ORTAĞI: Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 1.031.657,75 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 928.491,98 TL

Şile’de, engellilere yönelik tedavi amaçlı veya mesleki eğitim veren yerel kamu kurumlarına ait bir
merkez, rehabilitasyon merkezi ya da herhangi
bir çalışma yürüten sivil toplum örgütü bulunmuyordu. Engellilere yönelik sınırlı çalışmalar, Şile Belediyesi Beyaz Masa Birimi ve Şile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ta-
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rafından gerçekleştirilmekteydi. Beyaz Masa, kendisine başvuran engellilerin tekerlekli sandalye ve
işitme cihazı gibi taleplerini, ilişkide olduğu resmi
ve özel kurumlardan karşılamaya çalışıyordu. RAM
ise örgün eğitime katılan engellilerin okuldaki durumunun, yıllık gelişiminin, sosyal haklarının takibi ve bu doğrultuda yönlendirilmesi çalışmalarını
gerçekleştiriyordu. Her iki kurum da kendilerini
aşan talep ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, engellileri İstanbul’daki kurumlara yönlendiriyordu.
İstanbul’a 60 km uzaklıktaki Şile’ye en yakın ilçeler
olan Sancaktepe, Çekmeköy ve Kartal’daki engellilere yönelik merkezlerin sayısı sınırlı ve kapasiteleri
yetersizdi. Bu nedenle Şile Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte engellilerin mesleki rehabilitasyonuna ve istihdamına yönelik bir merkez
açmaya karar verdi. Bu bağlamda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Engelsiz İstanbul
Mali Destek Programı”na, “Engelsiz Şile” projesi ile
başvuruldu.

2012 Ocak ayında başlayan projede, öncelikle 57
köy ve 5 merkez mahallede engelli taraması yapıldı. Daha önce kesin sayısı ve engellilik durumları bilinmeyenlerle birlikte, 305 engelliye ulaşıldı.
Bu süreçle eş zamanlı olarak, merkez binası 750
m2’lik alana, prefabrik olarak inşa edilmeye başlandı. Merkez inşası ve çevre düzenlemesi, engelli
bireylerin kolayca erişebileceği şekilde düzenlendi.
Mayıs ayında, merkezde öğrenci olabilecek engelli
birey ve ailelerine yönelik iki tanıtım toplantısı düzenlendi. Şile ilçe merkezi ve 57 köyünden toplam
80 fiziksel ve/veya zihinsel engelliye, üç farklı atölye
ve iki kursta ücretsiz hizmet verildi. Engelli bireyler,
proje kapsamında alınan, içinde engelli asansörü
bulunan servis ile taşındı. Atölye ve kurslar ise aşağıdaki gibi oluşturuldu:
Halı Dokuma Atölyesi: Deneyimli iki dokuma eğitmeni tarafından, 20 engelliye 480 saat eğitim verildi.
Balık Ağı Donatım Atölyesi: Şileli iki balıkçı reisi tarafından, 20 engelliye 471 saatlik eğitim verildi.
Cam&Seramik Boyama Atölyesi: Uzman iki eğitmen tarafından, 20 engelliye 438 saat eğitim verildi.
Bilgisayar- Muhasebe Kursu: Bir eğitmen tarafından, 20 engelliye yönelik 270 saatlik eğitim verildi.
Girişimcilik ve e-Ticaret Kursu: Bir eğitmen tarafından 80 engelliye ve/veya engelli yakınına (30+50)
60 saatlik eğitim verildi.
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, katılımcılara proje kapsamında “Katılım Sertifikası” verildi.
Ayrıca, engelli bireylere ve ailelerine yönelik düzenli toplantı, grup çalışmaları ve sosyal faaliyetler;
kamu kurumu çalışanlarına, esnaf ve turizmcilere
yönelik ise bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.
Bilgilendirme maksatlı hazırlanan broşürler ve kitapçıklar, Belediye’ye bağlı Beyaz Masa’ya ve Milli
Eğitim’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne
iletildi. Süreç içinde İBB’nin engelli bireylere sağladığı para yardımının duyurulması, gerekli evrakların hazırlanması konusunda desteklenmeleri ve engelli yakınlarının İstanbul’a götürülmesi noktasında
Beyaz Masa ile işbirliği içinde çalışıldı. Aynı şekilde,
özürlü ulaşım kartı çıkartılması konusunda da birlikte benzer bir çalışmaya gidildi.
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ilk ve
ortaöğretim okullarının müdür muavinleri ve her
kademeden birer öğretmene, rehber öğretmenlere, okul öncesi öğretmenlerine, Şile merkez ve
bağlı köylerin muhtarlarına, Şile Sağlık Grup Başkanlığı (5 kişi), Şile Devlet Hastanesi (danışma, ön

büro elemanları, halkla ilişkiler birimi çalışanlarından en az 5 kişi), devlet bankaları personeline yönelik (danışma, ön büro elemanları, halkla ilişkiler
birimi vb. çalışanlarından en az 2 kişi), Şile Kaymakamlığı, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM, HEM,
Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, PTT, Kadastro Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Şile
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şile Jandarma Bölge
Komutanlığı personeline yönelik (danışma, ön büro
elemanları, halkla ilişkiler birimi vb. çalışanlarından
en az 2 kişi) seminerler düzenlendi. Seminerlerde,
“Engellilik ve Engel Türleri; Engelli Bireylerin Yararlanabileceği Özel Eğitim Hizmetleri; Engellilerin ve
Yakınlarının, Yasal Hakları” çerçevesinde hazırlandı
ve seminer kitapçıkları dağıtıldı.

Çatalca Kaymakamlığı, 1923 yılında kuruldu ve
yerel yönetim faaliyetlerini Çatalca Hükümet Konağı 3. katında sürdürüyor. Kurum bünyesinde;
ilçe kaymakamı, bir ilçe yazı işleri müdürü, üç
veri hazırlama kontrol işletmeni, bir bilgi işlem
memuru ve bir sekreter bulunur. Kaymakamlık,
kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile
bütünleştirerek, hizmetlerindeki kalitesi ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik etmeyi
amaçlar.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Proje faaliyetleri

www.sile.bel.tr
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJESİ
YARARLANICI ADI: İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)
PROJE ORTAĞI: İŞKUR
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 846.393,96 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 761.754,56 TL

İstanbul Bölgesi’ndeki engellilerin, kimseye muhtaç
olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumla
bütünleşebilmeleri için, işgücüne katılmaları ve istihdam olanaklarının artması büyük önem taşıyor. Bu
amaçla İAÜ bünyesinde, alanında örnek bir “Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü”
kuruldu. İstanbul bölgesinde engellilerin istihdamı,
mesleki eğitimi ve sosyal rehabilitasyonu alanlarında
araştırma faaliyetleri yürütüldü, politikalar geliştirildi,
hizmetler sunuldu ve kariyer destek hizmetleri verildi.
Ayrıca, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü havuzunda kayıtlı
fiziksel ve işitsel engellilere kariyer danışmanlık hizmeti verilerek, istihdamlarının önü açıldı. Proje kapsamında yürütülen araştırma faaliyetleri sonucunda
müdürlüğün kurumsal kapasitesinin de güçlenmesine katkı sağlandı.
Projenin birincil hedef grubu, İstanbul bölgesinde yaşayan, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle
bedensel veya işitsel yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmiş engellilerdi. Mesleki gelişimlerini sağlayıp
istihdam edilmek ya da kendi işlerini kurmak isteyen,
İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü havuzuna kayıtlı meslek
sahibi olmayan fiziksel ve işitsel engelliler belirlendi ve
bu kişilere eğitimler verildi. Doğrudan yararlanacak
bir başka grup ise proje kapsamında yapılacak olan
araştırmalardan fayda sağlayan İstanbul’daki kamu
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kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektördü.

Proje kapsamındaki faaliyetler:

1. Fiziksel Altyapı Faaliyetleri
Engellilerin, söz konusu koordinatörlüğü rahat bir
şekilde kullanabilmeleri adına birçok altyapı (ulaşım,
lavabo) düzenlemesi yapıldı. ‘Bilgi ve İletişim Laboratuvarı’ ile eğitim sınıfları oluşturuldu.
2. Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesi
Proje katılımcılarının belirlenmesi için İŞKUR İstanbul
İl Müdürlüğü, birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu
ile işbirliği yapıldı. Katılımcı seçimi belirlenen komisyon tarafından yapıldıktan sonra, eğitimler süresince
kullanılacak olan “Uzaktan Eğitim” altyapısı ile ilgili
eğitim verildi.
Katılımcı profiline ve içeriğe bağlı olarak eğitim
programları geliştirildi ve bu programlar yine iletişimde olunan birçok kurum ve kuruluşun da yardımıyla duyuruldu.
Katılımcılara yönelik hizmet verecek proje personeli
ve eğitim verecek eğitmenler için engelliler alanında
uzun yıllar çalışmış kişiler tarafından oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi. Ardından, birinci grup uzaktan
eğitim programı ve birinci grup mesleki eğitim kurs
programları başladı. Bu kapsamda; İngilizce; Bilgi-

istihdamını sağlamak amacı ile danışmanlık, rehberlik
ve kariyer destek hizmetleri verdi. İAÜ bünyesinde
Yerinde Uygulama Merkezi, Kariyer Destek Merkezi ve Mezun Yerleştirme Merkezi bireylerin kişisel ve
kariyer gelişimine katkıda bulunarak, değişen dünya
koşullarına ayak uydurabilecek, yenilikçi, çağdaş ve
aydınlık bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını
yürütüyor. Koordinatörlük bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Destek Hizmetleri birimi, bu merkezlerle
işbirliği yaparak engellilere yönelik destek hizmetlerini geliştirdi. Koordinatörlük tarafından düzenlenen
uzaktan eğitim ağırlıklı mesleki eğitim kurslarını başarı ile bitiren engellilere, CV hazırlama ve iş mülakatlarına hazırlanma desteği verildi.
Proje kapsamında eğitim alan engelliler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru işe yerleştirilmek için
danışmanlık hizmetleri aldı. Proje kapsamında eğitim
alan fiziksel ve işitsel engellilerin gelir elde etmesi ve
rehabilitasyonlarının sağlanması, ailelerin de sosyal
refahının artmasına katkı sağladı. Firmaların engelli
istihdam etmenin sosyal ve ekonomik etkileri hakkında farkındalıkları arttı. Bilinçlenen firmaların engelli istihdamı ve engellilere uygun işyerleri için gerekli
düzenlemeleri yapmaları beklenmektedir.

2003 yılında kurulan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu (ABMYO), 2007 yılında kurulan İstanbul
Aydın Üniversitesi’ne (İAÜ) bağlandı. 8 fakültede toplam 36 lisans programında ve ABMYO’da
gündüz ve akşam eğitimi olarak 38 farklı ön lisans
programında mesleki eğitim-öğretim yapılıyor.
Üniversite fakülte kadrolarının, program içeriklerine paralel veya bunlar dışında güncel araştırmalar
yapabilmeleri amacıyla faaliyet gösteren 7 araştırma ve uygulama merkezine sahiptir.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

sayar İşletmenliği; Web Tasarımı; Grafik Tasarım;
Çağrı Merkezi Uzmanlığı; Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı; Bilgisayarlı Muhasebe alanlarında kurslar
gerçekleştirildi.
3. Girişimcilik Eğitimi ve Koçluk Hizmeti
Planlar kapsamında, girişimcilik eğitim programı geliştirilerek duyuruldu. Katılımcı seçimi de yapıldıktan
sonra eğitim programı gerçekleştirildi.
4. İşe Yerleştirme Hizmeti
Katılımcıların tamamına CV hazırlama ve mülakata
hazırlanma konusunda eğitimler verildi. İşverenler ile
engellileri bir araya getirme amacıyla iki defa kariyer
fuarı düzenlendi. Bu fuarlar sayesinde birçok katılımcının işe yerleşmesi ve koordinatörlüğün daha fazla
tanınması sağlandı.
5. E-Ticaret Portalı
Türkiye’de engeli olan bireylerin aktif bir şekilde kullanabilmeleri için e-ticaret portalı oluşturuldu. Engelliler portala özgeçmişlerini yükleyerek, işverenler
tarafından görüntülenebildi. Ürettikleri ürünlerin de
online bir şekilde satılabilmesi sağlandı.
6. Araştırma Faaliyetleri
İstanbul’da ilçe bazında yaşayan engelli gruplarına
göre yapılan araştırmalar sonucu;
• “Uluslararası alanda-Engeli olan bireylerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonunda uygulamalar” raporu
• “Türkiye’de engelli istihdamı: Mevcut durum, eğilimler ve çözüm önerileri” semineri
• “Türkiye’de engelli istihdamı: Mevcut durum, eğilimler ve çözüm önerileri” raporu
• “İstanbul’da engelli istihdamı: Mevcut durum, eğilimler ve çözüm önerileri” raporu hazırlandı. Matbu
çalışmaların her birinden beş bin adet basıldı. İstanbul genelinde yapılan bir anketle, kentte engelli istihdam eden iyi örnek kurum ve kuruluşlar belirlendi ve
düzenlenen bir gecede ödülleri takdim edildi.
7. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında
koordinatörlüğün web sitesi (www.eypro.org) oluşturuldu. İstanbul’da engelli istihdam eden örnek firmalara dönük lansman gecesi düzenlendi.
8.Proje Değerlendirmesi ve Nihai Rapor
Yapılan tüm etkinliklerden sonra proje değerlendirilerek nihai raporu hazırlandı. Proje süresince Engelsiz
Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü’nün
bir merkez olarak tanınması için YÖK’e başvuru yapıldı ve merkez olması sağlandı. Merkez halen kendi
ekibi ile çalışmalarını devam ettiriyor.
İAÜ Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Kariyer Destek Hizmetleri Birimi” mesleki eğitim alan engellilerin
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ŞEKER HAYAT
YARARLANICI ADI: Eyüp Belediyesi
PROJE ORTAĞI: Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 741.081,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 666.972,90 TL

leri sağlam kurularak, sürdürülebilirliği de sağlanmış
oldu. Eyüp Belediyesi’nin bir hizmet birimi halinde,
öğrenci sayısı, eğitim programları ve üretimi arttırılarak proje faaliyetleri devam ettiriliyor. Bugün gelinen noktada, Şeker Hayat hedeflerini gerçekleştirdi. Down sendromlularla birlikte, zihinsel engelli ve
otizmli gençleri de programa dahil ederek aynı çatı
altında birleştiren proje, gençlerin sürekli devam ettikleri bir atölye ve sosyal merkez halini aldı. Bu süreklilik, gençlerin özgüvenlerinin artması ile bireysel
ve sosyal gelişimlerine çok büyük katkıda bulundu.
Gençlerin gönülden dile getirdikleri, “Bu okul hiç bitmesin istiyorum”, “Burası ailem gibi”, “Bize anneler
gibi davranıyorlar” sözleri, en büyük ödül oldu.

Proje, Eyüp Belediyesi’nin Down sendromlu gençler
için, yüksek standartlı, özel bir eğitim, iş ve yaşam
alanı kurmak istemesiyle ortaya çıktı. Belediye bünyesinde daha önce bir başka projede yer alan Down
sendromlu gençler, bu proje için ilham kaynağı oldular. Proje, Eyüp ilçesi ve çevresinde yaşayan Down
sendromlu gençlerin kendilerine uygun bir eğitim
ve üretim ortamında hayata katılmalarını sağlamak,
gençlere mesleki eğitim vermek, iş ve beceri kazandırmak, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek
amacıyla tasarlandı.
Şeker Hayat, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir proje olarak 1 Ocak 2012’de başlayıp, 31 Aralık
2012’de tamamlandı. Bu süre içinde projenin temel-
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cisi gençlerin katıldığı “Gönüllülük Programı”dır. Bu
faaliyetlerin yanında, Şeker Hayat Atölyesi’nde yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçiler ağırlanmakta ve öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı gezi faaliyetleri
düzenlenmektedir.

Projenin uygulanması:

Nikah, bebek şekeri ve özel günler için hediyelikler
yapımı şeklindeydi. Bu ürünler proje kapsamında
minyatürleri özel olarak yaptırılan tarihi Eyüp oyuncaklarının üzerine de uygulandı. Ayrıca, Şeker Hayat
binasının bahçesinde bulunan serada, gençler çiçek
ekimi ve bakımını da öğrendiler.
Atölyeye aktif olarak devam eden -eğitim yaşı dışında- 42 öğrenci, haftada en az iki gün atölyeye katılıyor. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 78 kişiyken, okula
giden öğrenciler de sömestr ve yaz tatillerinde atölyeden faydalanabiliyor. Öncelikli amacı eğitim olan
atölye tam gün sürüyor. Öğle yemeği atölyede yeniyor ve öğrenciler evlerinden servisle alınıp bırakılıyor. Şeker Hayat’ta özenle kurulan eğitim ortamının
başlıca kriteri, gençler için ikinci bir ev ve aile olabilmektir.
Projede engellilere sunulan hizmet kalitesi yükseltilip, beklenenin çok üzerinde yüksek standartlı bir
yaşam alanı sağlandı. Proje kapsamında atölyeye
devam eden öğrenciler, bu tür bir eğitim ve üretim ortamına ilk defa dahil oldu. Çevrelerinde yeni
pek çok insanı tanıma imkanı bulurken, aileler ve
çocukları arasındaki bağlar güçlendi. Gençler Eyüp
Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği ve proje kapsamında tefrişi yapılan özel tanıtım merkezinde
ürünlerini sergileme imkanını buldu. Ayrıca proje yer
aldığı bölgede komşularla ve esnafla kaynaşarak,
sorumluluk bilincini ve yardımlaşmayı yaygınlaştırdı.
Temel faaliyetlerin yanında, proje süresince ek olarak geliştirilip uygulanan, sosyal faydayı artırıcı ve
katma değer sağlayan, özel tasarlanmış faaliyetler devam ediyor. Bunlar; küçük yaştaki engelli çocukların atölyedeki ablaları ve ağabeyleri buluştuğu “Minik Kardeşler Workshop” programı; normal
eğitim kademesindeki çocukların katıldığı “Kardeş
Öğrenciler Workshop Programı”; üniversite öğren-

Eyüp Belediyesi, standart olarak sağladığı belediye
hizmetlerinin yanında, sosyal sorumluluk alanında
gerçekleştirdiği projeleri ve Eyüp ilçesine yakışır
şekilde estetiğe ve kültüre değer veren vizyon projeleriyle öne çıkıyor.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Projenin temel faaliyetleri:

Projenin uygulanması için Eyüp’ün tarihi dokusunda ahşap bir bina seçildi. Bu seçimle; dezavantajlı gruplara şehir merkezinde, değerli alanlarda yer
ayırarak, şehir imkanlarından eşit faydalanmalarının
sağlanması amaçlandı. Ayrıca, şehirlerin kalbinde
yer alan tarihi bölgelerin canlı tutulması, ticari faaliyetle eşit oranda, sosyal fayda sağlayan faaliyetlere
ve mahalle halkına ayrılması, mahallenin devamı, tarihi binaların içinde hayat dolu ortamların oluşması
hedeflendi. Projenin başından itibaren konan vizyon
doğrultusunda markalaşma stratejileri geliştirildi
ve uygulandı. Yeni geliştirilen uygulamalardan biri
olarak, sosyo-psikolojik etkileri düşünülerek özel bir
dekorasyon, renk ve stil geliştirildi. Şeker Hayat, aktif olarak faydalanan gençlerin yanında İstanbul’un
her ilçesinden, farklı illerden ve yurtdışından gelen
ziyaretçiler için; hayatın başka türlü de mümkün
olabileceğinin bir kanıtı, umudun, çalışmanın, sonuç
almanın ve sürekliliğin en güzel örneklerinden birini
oluşturdu.

www.eyup.bel.tr
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ÇALIŞMAMA ENGEL YOK
YARARLANICI ADI: Silivri Kaymakamlığı
PROJE ORTAĞI: Silivri Özel Sporcular Kulübü / Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Silivri Özel Sporcular Kulübü / Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 293.939.00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 264.545,10 TL

Silivri’de yaşayan engellileri sosyal hayata kazandırmak için tasarlanan projenin ilk iki aylık döneminde ön hazırlıkları yapıldı ve altyapısı oluşturuldu. Proje ofisi ve yönetim ekibinin kurulmasının
ardından, faaliyetler ve eğitim başvuruları için
bir internet sitesi hayata geçirildi. İştirakçi, Silivri
Özel Sporcular Spor Kulübü binasında başvuruların alınması ve kursiyerlerin belirlenmesiyle proje
başladı.
Silivri Kaymakamlığı bünyesinde kurulan engelli
istihdam ofisinde; özel gereksinimli bireyler ve işverenler bir araya gelebiliyorlar. Farklı engel gruplarındaki bireyler ve aileleri ofise gelerek bilgilerini
yazdırabilecekleri gibi, calismamaengelyok.com
internet sitesindeki formu da doldurabiliyorlar.
Ofis sekreteri, iş ve rehberlik hizmeti başvurularını
değerlendiriyor. Proje kapsamında hedef gruplarla ilgili verilerin toplanması engelli bireyler veritabanı sayesinde yapılırken, hedef gruplara yönelik
istihdam olanakları konusunda da bilgi sunuluyor.
İsteyen her engelli bireye eğitim ve hizmet verilerek, istihdam olanakları hakkında yol gösteriliyor.

Temel faaliyetler:

Projedeki faaliyetler ve eğitim başvuruları için bir
internet sitesi oluşturuldu.
* calismamaengelyok.com internet sitesi kurula-
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rak projede yapılan faaliyetler ve eğitim başvuruları güncelleniyor ve site ile toplum proje hakkında
bilgilendiriliyor. Bu çerçevede proje için başvurular alındı ve kursiyerler belirlendi.
* 18 yaş üzeri 33 zihin engelli erkek ve 18 yaş üzeri 17 zihin engelli kadın; zihin engelliler öğretmeni
tarafından değerlendirilerek uygun olan mesleki
kursa yönlendirildi.

Proje kapsamında mesleki kurslara katılan özel
gereksinimli bireylerin aileleri ziyaret edilerek
memnuniyet anketleri yapıldı. Anketlerle, verilen
kursların engelli bireyin genel performansına etkisi belirlenirken, kurs ile ilgili nasıl düzenlemelerin
yapılması gerektiği konusunda tespitlerde bulunuldu.
‘Çalışmama Engel Yok’ projesi ile ilgili yapılan faaliyetler yerel basında yer aldı ve çıkan haber kupürleri arşivlendi.

Sosyal faaliyetler:

Engellilere yönelik sosyal faaliyetler kapsamında;
kursiyerler Beşiktaş Jimnastik Kulübü idmanına götürüldü. Silivri Sinekli köyünde ilçe protokolünün
de katıldığı piknik düzenlendi. Proje iştirakçisi Silivri Özel Sporcular Spor Kulübü’nün binasında özel
gereksinimli bireyler spor yapma (masa tenisi, air
hokey, basketbol) imkanı buldular.
Esnaf ve işverenlere yönelik olarak 22 Aralık tarihinde Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından “Çalışmama engel yok” semineri Silivri Belediyesi Meclis
Salonu’nda 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul ilinin batı sınırını oluşturan Silivri, merkeze 67 km uzaklıkta yer alıyor. Marmara Denizi’ne
kıyı uzunluğu yaklaşık 45 km olan ilçenin, yüz
ölçümü 860 km2’dir. 22 mahallesi ile 13 köyü bulunan Silivri’de, daha önce belde statüsünde olan 7
belediye de katılarak Silivri Belediyesi sorumluluk
alanına girmiştir.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Faaliyetler çerçevesinde, 01.10.2012 tarihinde Silivri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans
Salonu’nda 38 işverene ‘Çalışmama Engel Yok’
projesi ile ilgili seminer verildi. Silivri Çıraklık Eğitim Merkezi bünyesinde yapılandırılmış iki sınıfta
mesleki eğitim kursları Mart 2012 tarihinde verilmeye başlandı. İki meslek öğretmeni ve iki yardımcı öğretmen tarafından verilen kurslardan 120
saatlik ambalaj paketleme kursu ve 296 saatlik ev
hizmetleri kursları başarı ile tamamlandı.

www.silivri.gov.tr
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ENGELLERİ AŞALIM İSTİHDAMDA YARIŞALIM
YARARLANICI ADI: Ataşehir Kaymakamlığı
PROJE ORTAKLARI: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeditepe Üniversitesi
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, Ataşehir Engelliler Dayanışma
Derneği, Ataşehir Belediyesi
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 564.172,20 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: % 87,51 / 493.707,09 TL

Geliştirme Ekibi oluşturuldu. Bu ekip
de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeditepe Üniversitesi, Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği ve
Ataşehir Belediyesi temsilcileri yer
aldı. Toplantılarla ihtiyaçlar ve mevcut durum belirlendi; ayrıca saha
çalışmaları gerçekleştirildi. İstihdam
ihtiyacına uygun meslek gruplarını
belirleyebilmek için görüşmeler yapıldı ve ne tür çalışmaların acil ihtiyaç
olduğu değerlendirildi. İlçede engelli
bireylere eğitim-öğretim hizmeti veren okullar ziyaret edildi, ihtiyaçları
olan atölye türleri belirlendi. Ataşehir
Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin
engelli bireylere ait verileri değerlendirildi ve proje yazımına başlandı.
Ataşehir Kaymakamlığı, engelli bireylere mesleki
eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve bu sayede onların yaşamın tüm alanlarına
katılımlarını sağlayarak, kendine güvenen bireyler
olabilmelerini, engellilerin çalışması
yönündeki önyargıların ve engellerin
giderilmesini oldukça önemsiyordu.
Engelli bireylerin istihdamı için işbirliklerini geliştirmeyi, onların istihdam
öncesinde ve sonrasında yaşadıkları sorunları rehberlik ederek çözmek konusunda çalışmalar yapmayı
gerekli görmekteydi. Ayrıca, engelli
istihdam eden örnek işyerlerini de
tanıtmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak gerekliydi.
Bu ihtiyaçların farkındayken, İSTKA’nın
2011 yılı Engelsiz İstanbul Mali Destek
Programı çağrıya çıktı. Programın
öncelikleri amaçlara uygun olduğu
için, Ataşehir Kaymakamlığı’nda Proje
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Projenin amaçları:

Ataşehir ve çevre ilçelerde yaşayan işitme, zihinsel,
ortopedik engellilerden oluşan 18-40 yaş arası 135
engelliye; Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı, Föncü,

Proje faaliyetleri:

İlk olarak Ataşehir Kaymakamlığı Engellileri İşe Yönlendirme ve Danışma Ofisi, Ataşehir Rehberlik ve
Araştırma Merkezi bünyesinde kuruldu. Ataşehir,
Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Adalar ve Çekmeköy
ilçelerinde yaşayan işitme, zihinsel, ortopedik ve
görme engelli bireylere ulaşılarak, kurslar tanıtıldı.
İlçede bulunan Ataşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi, Lions Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi,
Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Yunus Emre
İşitme Engelliler Ortaokulu’nda; Ahşap Hediyelik
Eşya Yapımcısı, Föncü, Pasta Yapımı ve Sunumu,
Aşçı Çırağı, Servis Komisi, Bilgisayar İşletmenliği,
Domates Yetiştiriciliği ve Biber Yetiştiriciliği meslek
alanlarında sekiz atölye oluşturuldu. Bu atölyelerde
12 farklı meslek edindirme kursu açıldı ve 112 engelli
birey kursları başarı ile tamamladı.
Kursiyerler için ücretsiz ulaşım, Ataşehir Belediyesi,
Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Engelliler Müdürlüğü ve İSTKA’nın desteği ile sağlandı. Kursiyerlere ayrıca yemek ikramı da yapıldı.
Yeditepe Üniversitesi’nde, kamu çalışanlarına ve

engelli bireylerin ailelerine 2012 yılında 9 seminer
verildi. Seminer konuları: Engellilik ve Engelliliğe
Neden Olan Sorunlar; Ayrımcılıkla Mücadele; Engeli Olan Kişilerin Ailelerinin Sorunlarının Saptanması ve Çözümü; Öğrenme ve Öğretme; Çocuklara
Yönelik Yaklaşımlar ve İkna; Ailede Model Olma ve
Beklentiler; Engeli Olan Kişilerle İletişim; Engelli Bireyler İçin İşyeri Düzenlemeleri şeklinde belirlendi.
Kurs öğretmenleri, ilçenin önde gelen idarecileri
ve İŞKUR desteği ile mezunlara iş aradı. İŞKUR’un
gerçekleştirdiği engelli bireylere yönelik iş görüşmelerinin yapıldığı toplantılara katılım sağlandı. İş
görüşmelerinde engelli bireyler ile birlikte olarak
onlara destek olmaya çalışıldı, ayrıca ailelere süreçle ilgili bilgi verildi. Nihayetinde, 18 engelli bireyin işe
yerleşmesi sağlandı.
Proje ekibi, çalışan engelli bireyleri işyerlerinde ziyaret etti. Bu sırada, engelli bireyleri istihdam ederek, onlar için çalışma koşullarını iyileştiren firmalar
belirlendi.
Proje çalışmaları, sergide izleyenlere sunuldu. Mezun kursiyerlere ve örnek işyerlerine hazırlanan
sertifika ve plaketler törenle ilgililere takdim edildi.
Hazırlanan proje filmi de beğeniyle izlendi.

30 Haziran 2008 tarihinde faaliyete geçen Ataşehir
Kaymakamlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakamlık,
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan alınan mali destek
ile yürüttüğü ‘Engelleri Aşalım İstihdamda Yarışalım’ projesiyle pek çok kuruma örnek oldu. Projenin başarısını duyan ve proje hazırlama sürecinde
olan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla bilgi ve deneyimler paylaşılıyor. Ayrıca, ilçede
‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri’ verilerek proje kültürünün gelişmesine katkı sağlanıyor.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Pasta Yapımı ve Sunumu, Aşçı Çırağı, Servis Komisi, Bilgisayar İşletmenliği, Domates Yetiştiriciliği ve Biber Yetiştiriciliği meslek alanlarında eğitim
verildi. Böylece, engellilere istihdam sağlamak ve
engellilere eğitim veren bu okullarda yeni atölyeler
oluşturmak hedeflendi. Ataşehir Kaymakamlığı Engellileri İşe Yönlendirme ve Danışmanlık Ofisi kurularak, engelli bireylere ve onları çalıştırmak isteyen
kurumlara danışmanlık, rehberlik ve kariyer destek
hizmeti verecek bir birim oluşturuldu. Seminerler
ve sektörel toplantılar düzenlenerek istihdama yönelik işbirliklerini artırmak, özürlü istihdam eden ve
çalışma koşullarını iyileştiren örnek firmaların tanıtımını yapmak amaçlandı.

www.atasehir.gov.tr
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GÖNÜL GÖZÜYLE GÖREBİLMEK
YARARLANICI ADI: Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Şişli Belediyesi, İŞKUR, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 322.875,90 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: % 90 / 290.588,31 TL

Projenin çıkış kaynağı, İstanbul’da yaşayan görme
engelli vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı vererek, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktı. Sosyal ve ekonomik hayata dahil
olmalarını kolaylaştırarak, daha iyi yaşam standartlarına kavuşmalarını temin etmeleri hedeflendi. Hedef kitle olan görme engellilerin en rahat çalışabilecekleri ve en yüksek oranda iş bulabilecekleri işkolu
olan çağrı merkezlerinde istihdamlarını sağlamak;
Hedef kitlenin mesleki gelişimlerinin yanı sıra, psiko-sosyal
destekler ve diğer destek hizmetleri vasıtası ile sosyal ve kişisel anlamda da gelişimlerini
de sağlayarak sosyal hayata
intibaklarını kolaylaştırmak; Altınokta Derneği’nin donanımsal
eksikliklerini giderip, teknik altyapısını geliştirerek görme engellilere yönelik kişisel gelişim
ve meslek edindirme eğitimleri
ile diğer destek hizmetlerini sü-
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rekli ve kaliteli olarak verebilmesini sağlamak gibi bir
dizi hedefle proje belirlendi.
Türkiye Özürlüler Araştırması Raporu’nda da ifade
edildiği üzere, diğer engelli gruplarına itibarla işgücüne katılım oranları en düşük seviyede olan görme
engellilerin ekonomik hayata katılabilecekleri bu
proje ile ortaya konmak istendi. Böylelikle Türkiye
genelindeki 700 bin görme engelli vatandaşımıza
örnek olmak, moral ve motivasyonlarını artırarak

başarma azimlerini güçlendirmek, hedef ve beklentiler kapsamındaydı. Bu motivasyonlarla
hareket edilerek, hem sorunların toplum ile paylaşılmasına
hem de daha fazla kendine güvenen bireyler yetiştirebilmesine imkan sağlandı.

Proje kapsamındaki
faaliyetler:

Tanıtım yaygınlaştırma faaliyetleri arasında, web
sayfası (www.altinoktaistanbul.org), matbu yayınlar, başarı öyküsü belgeseli hazırlanması, basın toplantısı organizasyonu ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Altı Nokta Körler Derneği; görme engellilerin
kendine yeterli, üretken ve toplumla kaynaşabilen
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözüm yolları
üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş köklü bir
dernektir. 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla,
kamu yararına dernek statüsünü kazandı. Dernek
bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve kültürel projeye imza attı.

ENGELSİZ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI

Uygulamaya hazırlık faaliyetleri,
tefrişat ve satınalma faaliyetleri, saha araştırması ve hedef
grup tespit çalışmalarından
oluştu. Projenin tanıtımı amacıyla çeşitli ulusal TV kanalları ve ulusal ajanslar ile
görüşmeler yapıldı. Hedef grup araştırması için,
öncelikli olarak yaklaşık 700 görme engelli dernek
üyesi değerlendirildi. Yaklaşık 300 dernek üyesi ile
telefonla ya da yüz yüze görüşmeler yapılarak proje ve faydaları hakkında bilgiler aktarıldı. Üç gruptan
oluşan toplam 24 kişilik kursiyer listesinin ilk grubu
belirlendi ve aşamalı olarak oluşturulan gruplarla nihai liste ortaya çıktı.
Eğitim içeriği, genel program (kişisel gelişim) ve
çağrı merkezi (mesleki gelişim) eğitiminden oluştu. Sekiz kişiden meydana gelen ilk grup ile nisan
ayı itibariyle öngörülen plan çerçevesinde eğitime
başlandı. Temmuz ve eylül ayları itibariyle ikinci ve
üçüncü gruplar programa başlarken, kasım sonu itibariyle bütün grupların eğitimi tamamlandı.
Mesleki ve kişisel eğitimlerin yanı sıra, psikolojik rehabilitasyon ve danışmanlık; hukuk danışmanlığı; istihdam danışmanlığı; müzik eğitimi ve koro oluşturma; işe yerleştirme gibi alanlarda destek hizmetleri
verildi.

www.altinokta.org.tr
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Geçtiğimiz yüzyılda hızlı sanayileşme ve kentleşme
sonucu yükselen hayat standartları ve nüfus
artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı nedeniyle
yenilenemeyen kaynakların müsrifçe kullanımı,
tabiata bırakılan ve giderek artan atık miktarı ile
doğa geri dönülmez bir şekilde tahrip edildi. Bunun
sonucunda ozon tabakasının incelmesi, iklim
değişikliği, ormansızlaşma, çölleşme ve biyolojik
türlerin azalması ile hava, su ve toprak kirliliği gibi
birçok çevre sorunu ortaya çıktı.
Çevre ve enerjiye ilişkin Türkiye’nin de taraf olduğu;
Basel Sözleşmesi, Uluslararası Enerji Programı
Antlaşması,
Cenevre
Sözleşmesi,
Montreal
Protokolü, 1985 Viyana Sözleşmesi, Barselona
Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, BM Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi,
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto
Protokolü gibi çeşitli uluslararası anlaşma ve
sözleşmeler bulunuyor.
Türkiye, taraf olduğu sözleşme ve anlaşmaların
gerektirdiği değişiklik ve düzenlemeleri kalkınma
plânları başta olmak üzere ilgili mevzuatına
yansıtmaya başladı. 2010-2013 İstanbul Bölge Plânı
vizyonunda belirtilen “doğal mirasını koruyan;
yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten
kent” vurgusu doğrultusunda özellikle çevresel
ve kültürel sürdürülebilirlik gelişme ekseninin
altına “doğal kaynakların ve çevrenin korunması”,
“etkin atık yönetiminin geliştirilmesi ve teşvik
edilmesi” ve “enerji verimliliğinin sağlanması
ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması”
stratejik amaçlarının eklenmesi ile
çevre ve enerji hususunda Bölgenin
ihtiyaçları plâna yansıtıldı.

İstanbul Bölgesi Çevre
Sorunları

Türkiye’nin en gelişmiş
ve kalabalık bölgesi
olan İstanbul Bölgesi
de katı atık, fosil
kaynakların yüksek
oranda
tüketimi
ve enerji israfı gibi
faktörlerin
neden
olduğu toprak, su,
hava ve gürültü kirliliği
sorunları yaşıyor.
Son
elli
yılda
hızla
artan nüfus ve tüketim
neticesinde miktarı hızlı bir
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artış gösteren ve atık çeşitleri arasında en büyük
paya sahip olan katı atıkların uzaklaştırılması ve
bertaraf edilmesi İstanbul için büyük bir problem
oluşturmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) verilerine göre, Bölgede 2004 yılında 4 milyon
ton civarında olan toplam evsel atık miktarı 2009
yılında 5 milyon tona ulaştı. Evsel atıkların yanı sıra
İstanbul Bölgesi ve yakın çevresinin Türkiye’deki
sanayinin yaklaşık %60’ını barındırması nedeniyle,
ortaya çıkan tehlikeli atık miktar ve çeşitliliği oldukça
fazladır. İstanbul Sanayi Odası 2007 kayıtlarına
göre, Bölgede bulunan yaklaşık 10 bin imalatçı
kuruluş, yıllık 750 bin ton tehlikeli atık üretiyor.
İstanbul Bölgesi’ndeki hızlı nüfus artışı ve plansız
kentleşme su kaynaklarının da korunmasını çok
zorlaştırıyor. Hızla büyüyen şehir, kaçak yapılaşma,
evsel ve endüstriyel atıkların kontrolsüz bir şekilde
çevreye ve özellikle doğrudan su kaynaklarına
bırakılması içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor.
39 ilçe merkezinden oluşan; Türkiye nüfusunun
yaklaşık beşte birini, sanayinin %35’ini, 2 milyon
civarında motorlu taşıtı ve 5 bini aşkın eğlence
yerini bünyesinde bulunduran ve uluslararası
kara, deniz, hava ve demiryollarının içinden
geçtiği İstanbul Bölgesi’nde gürültü, bir diğer
önemli çevre kirliliği olarak öne çıkıyor. İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü’nün 2008-2009 Çevre
Durum Raporu’na göre, İstanbul’un kara trafiği
gürültüsünün ölçülmesi sonucu elde edilen
değerler, 65 dBA olan uluslararası gürültü limitini
aşıyor. Hava kirliliği; topografya, meteoroloji, doğal
örtü gibi tabii ve artan nüfus,
plansız kentleşme, yeşil alanların
tahribi, trafik, ısınma, endüstri
gibi
beşeri
faktörlerle
oluşuyor.

İstanbul
Bölgesi
Enerji Sorunları

Dünyada var olan
enerji
kaynakları
genel olarak; ‘fosil’,
‘yenilenebilir’
ve
‘yeni’
olarak
gruplandırılır.
Fosil
kaynaklar
kömür,
petrol
ve
doğalgaz
gibi
kaynaklar
iken,
yenilenebilir kaynaklar su,
güneş, rüzgar, jeotermal ve
biyokütle olarak bilinir. 20’nci

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Programın genel hedefi, ilgili ulusal ve uluslararası
hukuki düzenlemeler, plânlar ve stratejilerin
gerekleri ile 2010-2013 İstanbul Bölge Plânı’nın
vizyon, ilgili gelişme eksenleri, stratejik amaç ve
hedefleri doğrultusunda TR10 İstanbul Bölgesi’nde
çevre sorunlarının azaltılması, çevre ve enerji dostu
çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ekoyeniliğin desteklenmesi ile İstanbul Bölgesi’nin
çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet
edebilirliğine katkı sağlamaktı.
Program kapsamında,
herhangi bir sektöre
öncelik verilmemiş olmakla birlikte, sektörler
arası yaklaşımlar desteklendi. Projelere destek
verilebilmesi için; modifikasyon, yeniden tasarlama,
alternatif üretim veya yaratıcılık sonucunda
geliştirilecek yeni ürün, süreç ve prosedürlerin
yerel veya uluslararası piyasalara ilk defa sunulması
gerekliydi.

Öncelikler

1) Çevre sorunlarının ve bunların insan sağlığı
üzerindeki etkilerinin azaltılması ve buna yönelik
eko-yenilikçi ürün, sistem, süreç, teknoloji ve
hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıydı.

Eko-yenilik çalışmalarının; sera gazı salınımının
azaltılması, su ve hammadde kaynaklarının daha
etkin kullanımı, geri dönüşümün artırılması, çevreye
daha az zarar veren ürünlerin geliştirilmesi, çevreye
dost üretim süreçleri ve hizmetlerin uygulanmasına
katkıda bulunması hedeflendi.
2) Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki
ve enerji talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin
artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına yönelik eko-yenilikçi faaliyetlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıydı. Binalarda
yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının ve
ulaşımda etkinliğin düşüşüne yol açmadan, aktif
ve pasif yöntemlerle aydınlatma, iklimlendirme,
enerji dönüşümü ve ısı transferinde en yüksek
verimin elde edilmesi ve enerji talebinin azaltılması;
yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının
kullanımının ve toplam enerji üretim kompozisyonu
içindeki payının artırılmasına yönelik ürün, sistem,
süreç, teknoloji ve hizmetlerle ilgili çalışmaların
desteklenmesi amaçlandı.
Projelerin, fosil yakıtlara alternatif, yeni ve temiz
enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tüketimi
ve yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin
kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre dostu
yöntemlerle maliyetlerin düşürülmesine katkıda
bulunması beklendi.

İSTKA Tarafından Sağlanacak
Mâli Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000
TL idi. Program çerçevesinde verilecek destekler,
asgari 100.000 TL ve azami 1.000.000 TL
arasındaydı.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin
%25’inden az ve %90’ından fazla değildi. Bu
değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren
projeler değerlendirmeye alınmadı. Bütçenin kalan
tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle,
başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak
karşılandı. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını,
proje
ortaklarından,
iştirakçilerden
ve/veya
üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile
karşılayabilmesi imkan dahilindeydi. Her halükarda,
sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle,
eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi
taahhüdü hükmündeydi ve yerine getirilmemesi
durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu tutuldu. Ayni
katkılar eş finansman olarak kabul edilmedi.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

yüzyılda keşfedilen nükleer enerji, yakıt hücreleri
ve hidrojen enerjisi gibi kaynaklar ise yeni kaynaklar
olarak sınıflandırılır. Farklı bir sınıflandırma yöntemi
ise birincil ve ikincil şeklindedir. Fosil kaynaklar
gibi diğer enerji kaynaklarından elde edilemeyen
kaynaklara birincil, elde edilebilenlere ise ikincil
kaynak denir. Mesela elektrik, su gücü ile üretiliyorsa
birincil, fosil yakıtların yakılmasıyla üretiliyorsa
ikincil olarak gruplandırılır. Kısaca; fosil yakıtlar,
birincil kaynakları oluşturur.
Türkiye’de 1990 yılında 53 milyon ton eşdeğer
petrol (TEP) olan birincil enerji tüketimi, yılda
ortama %4,5 artarak 2004 yılında 87,8 milyon TEP
oldu. En büyük pay %38 ile petrole ait, ardından
kömür %26, doğalgaz ise %23 ile sıralanıyor.
Hidroelektrik kaynakların payı ise yaklaşık %4
düzeyinde bulunuyor. Valilik kayıtlarına göre kentte
2009 yılında yaklaşık 18,5 milyar kW/h elektrik
tüketildi. Bununla beraber aynı yıl İGDAŞ tarafından
yaklaşık 250 milyon m³ doğalgazın dağıtımı yapıldı.
Son yıllarda doğalgaz tüketiminin yaygınlaşmasıyla
birlikte elektrik tüketiminin artış hızı yavaşlamış
olsa da elektrik üretimi hala büyük oranda termik
santrallerden sağlanıyor.
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EKOLOJİK DENGE İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİMİZİ SÜRDÜRELİM
YARARLANICI ADI: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
PROJE ORTAĞI: Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
PROJE İŞTİRAKÇİSİ: Orman Genel Müdürlüğü
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 923.960,43 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %89,47 / 826.667,40 TL

Orman Genel Müdürlüğü’nün ilk kuruluş
yapısında Şube Müdürlüğü seviyesinde örgütlenmiş olan
‘Odun Dışı Ürünler
ve Hizmetler’ birimi,
2010 yılında Daire
Başkanlığı seviyesine
yükseltildi.
Türkiye
genelinde 27 Bölge
Müdürlüğü bünyesinde ise Şube Müdürlüğü seviyesinde
örgütlendi.
Orman Genel Müdürlüğü,
Türkiye
çapında 22,7 milyon
hektar
(Ha)
ormanlık
alandan
sorumludur. Odun
dışı orman ürün ve
hizmetlerinin,
son
yıllarda önem kazanması, ekonomik
girdilerinin çok yüksek olması ve büyük
oranda katma değer
yaratması nedeniyle, bu hizmetlerin
ve ürünlerin tek elden organizasyonu,
takibi,
korunması,
faydalanma ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması güçlük
yaratıyordu.
22,7 milyon Ha ormanlık alanda bu işlemlerin geleneksel metotlarla takibinin yapılması
ve bu hizmetlerin sunulması imkansız olduğu için,
böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu.
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İstanbul
Kalkınma
Ajansı’nın 2011 yılı
destek programları
açıklanınca, düşünce seviyesinde olan
ve ormanlık alanlarda verilecek odun
dışı orman ürünleri
ve hizmetlerinin bir
merkezden ve tek
veri tabanından yönetilmesine imkan
sağlayacak bir yazılım projesi hazırlanarak sunulması fikri
geliştirildi. Pilot bölge İstanbul Orman
Bölge
Müdürlüğü
olacak şekilde proje
yazıldı. Üyeleri orman mühendislerinden oluşan Türkiye
Ormancılar Derneği
Marmara Şubesi de,
projeye ortak olarak alındı. Böylece
derneğin üyelerinin
de tecrübelerinden
faydalanma yoluna
gidildi.
Bu bağlamda projenin genel amacı;
sürdürülebilir
orman yönetimi (SOY)
çerçevesinde bir taraftan orman ekosistem
dinamiğini
zamanında izleyerek
ve faydalanma-koruma arasındaki dengeyi ayarlayarak, ulusal ormancılık politikalarının hazırlanmasında gerekli
bilişim kaynağını oluşturmak; diğer taraftan odun

Proje faaliyetleri:

Proje kapsamında önce detaylı analizler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, kullanıcı gereksinimleri;
envanter ve planlama; izin ve bedel takibi ile yönetimine ilişkin iş analizleri yapıldı. Mevcut uygulama
ve yazılımlar incelendi. Mevcut donanım altyapısı
çıkarılarak analiz dokümanı oluşturuldu.
Daha sonra tasarım aşamasına geçildi. Bu çerçevede, sistem mimarisi, iş süreçleri, yazılım arayüzü, veritabanı, uygulama, donanım altyapısı ve test
planı tasarlandı. e-Devlet ve e-İmza uygulamaları
devreye alındı. Web portal uygulaması geliştirildi.
Ürün tanıtım, uzaktan eğitim ve sertifikasyon uygulamaları yazıldı.
Endemik ve egzotik türlerin korunması ve kontrolü
sistemi kapsamında, web portalı geliştirildi. Web
tabanlı harita ve masaüstü harita uygulamaları
gerçekleştirildi. Faydalanıcı Etkileşim Sistemi; Üretici Forumu; Tüketici Bilgi Sistemi; Anket Sistemi;
Duyurular; Haberler; Üye Yönetimi; Arboretum
Bilgi Sistemi ve ODÜH İzin ve Bedel Takip Sistemi
portalın içeriğine dahil edildi. Portalın ortaya çıkışından sonra, sistem yöneticisi ekibe, kurum kullanıcılarına ve kurum dışı kullanıcılara eğitim verildi.
Sistem internet ortamında müracaat ve takip sağ-

ladığı için, kişi veya kurumlar hangi izine ne şekilde
başvuracağını ve istenilen belgelerin neler olduğunu program üzerinden görebiliyor ve bu belgeleri
e-devlet kapısından girerek sisteme yükleyebiliyorlar. Süreçleri bilgisayar ortamında bulunduğu
yerden takip edebiliyorlar. Bu da zaman kaybını en
aza indirgiyor. Verilen izinlerin, süreleri, bedelleri
ve konumları sistem tarafından en az hatayla takip
edilebiliyor.

Projenin nihai yararlanıcıları:

Aşağıda bulunan kurum ve kuruluşların bazıları
projeden hemen yararlanırken, bazıları ise zaman
içinde projeden tam anlamıyla faydalanabilecekler.
- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel
Müdürlüğü (AGM)
- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
- İl Özel İdaresi
- İzin veya tahsis talebinde bulunacak diğer devlet
kurumları
- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
- Özel veya tüzel kuruluş ile şirketler
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
- İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ)
- İstanbul’da yer alan 39 ilçe ve 25 belde belediyesi
- İstanbul Valiliği ve 39 adet Kaymakamlık
- 24 Bakanlığın İstanbul il teşkilatları.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 7 Şubat 1951 tarihinde kuruldu. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nünmisyonu; orman ve orman kaynaklarını her
türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir
anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde
ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

dışı orman ürünlerini tedarikten pazarlamaya/ihracata kadar tüm işletme işlevlerini, orman köylüleri ve örgütleri de bilinçlendirerek eko-sistem
bütünlüğü içerisinde değerlendirmek şeklindeydi.
Projenin özel amaçları ise;
• Odun dışı orman ürünlerinin plansız, bilinçsiz,
hatalı ve aşırı faydalanma sonucunda hızla tahrip
edilmesini önleyerek yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan bazı türlerin de bu şekilde korunmasını sağlamak,
• Pilot olarak seçilen İstanbul Bölgesi’nde işletmecilik, devamlılık ve çok amaçlılık prensipleri dahilinde, üretimde etkinliği ve verimliliği arttırmak
için halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarını
daha nitelikli bir hale getirecek planlama modeli
oluşturmak,
• Ülkemiz ormancılığında çok yönlü yararlanma,
sürdürülebilirlik ve e-devlet ilkeleri doğrultusunda uzaktan eğitim ve üretici sertifikasyon sistemi- gibi gerekli sistemsel tedbirlerin kurulması ve
orman arazilerinin yapılacak fonksiyonel planlara
göre sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmekti.
Projenin İSTKA tarafından onaylanması ve ilk verilerin çıkması ile birlikte kurum içinde projeye olan
destek oldukça arttı ve sonuçta elde edilen başarı
beklentilerin üzerinde oldu.

istanbulobm.ogm.gov.tr
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YAŞANABİLİR İSTANBUL İÇİN
GEMİ EMİSYONLARI KONTROL ALANI
YARARLANICI ADI: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 1.037.570,82 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %86,54 / 897.913,79 TL

Proje, ulusal ve uluslararası hukuksal yapı çerçevesinde, bir taraftan İstanbul-Marmara Denizi ve
Boğazlar’daki hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak; diğer taraftan bu bölgelerde hava kalitesinin
korunması ve kirliliğinin kontrol altına alınması için
ilgili kurumlarca deniz yetki alanlarında kurulacak
sistemlerin etkin bir şekilde çalışmasına katkıda
bulunmak amacıyla ortaya çıktı.
Proje genel olarak, hava kirliliği ve gemilerdeki
emisyon kontrolü konularında görev ve araştırma yapan kamu kuruluşları ve akademik kuruluşlar arasında (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Üniversitelerin Denizcilik Bölümleri ve ilgili enstitüler vs.) etkin bir işbirliği ve uyum gerektiren hususların düzenli şekilde görüşülmesini sağlamak üzere
bir sinerji yaratmayı amaçladı. Taraf olunan uluslararası mevzuatın etkili şekilde uygulanmasını sağlamak üzere; gerekli müeyyideleri ve alt mevzuatı
paralel şekilde oluşturmaya destek olmak istenildi.
Bu projeyle tesis edilen sistemi ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılacak şekilde tasarlamak
ve çalıştırmak hedefleriyle yola çıkıldı. Özel olarak
da İstanbul Boğazı başta olmak üzere, tüm Marmara için gemi emisyon envanteri sistemi kurulumu
ve modelleme çalışması ile emisyon azaltım poli-
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tikalarının üretilmesine destek olunması ve Marmara Bölgesi’nin Emisyon Kontrol Alanı (Emission
Control Area-ECA) ilan edilmesi için başvuruların
yapılmasına ilişkin teknik altyapının hazırlanması
hedeflendi.
İlgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler,
planlar ve stratejilerin gerekleri ile 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın vizyonu, ilgili gelişme eksenleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda TR10 İstanbul Bölgesi’nde çevre sorunlarının
azaltılması, çevre ve enerji dostu çözümlerin ve
teknolojilerin geliştirilmesi ve eko-yeniliğin desteklenmesi ile İstanbul Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine
katkı sağlayıp öncelik olarak çevre sorunlarının ve
bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılması ve buna yönelik eko-yenilikçi ürün, sistem,
süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması planlandı.

Proje faaliyetleri:

Bu projeyle, başta İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve proje iştirakçileri, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü olmak
üzere, hedef grup ve nihai yararlanıcılardan olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diğer birimleri, Orman

Model sonuçlarına göre gemi kaynaklı emisyonların, özellikle İstanbul civarında ciddi anlamda kirliliğe sebep olduğu görüldü. Gemi emisyonlarının
etkisinin zamansal dağılımına bakıldığında hava
kirliliğini %25 ila %50 oranında artırdığı görüldü.
Bu sonuçlar, gemi emisyonlarının sadece İstanbul
değil tüm Marmara bölgesi için son derece kritik
bir kirlilik kaynağı olduğunu rakamsal olarak ortaya koydu. Çalışmanın son aşamasında ise gemi
kaynaklı emisyonların insan sağlığı üzerindeki etkisi
araştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan
çalışmalardaki yöntem uygulanarak yapılan çalışma
sonucunda gemi kaynaklı emisyonların yılda yaklaşık 4.200 erken ölüme sebep olduğu hesaplandı.

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik
Üniversitesi bünyesinde yer bilimleri konusunda
araştırma yapmak ve öğrenci yetiştirmek amacıyla kuruldu. Enstitüde, İklim-Deniz, Katı-Yer
ve Evrim-Ekoloji ana bilim dallarında çalışan 10
öğretim üyesi ile 50’den fazla öğrenci bulunuyor.
Enstitü’de Tübitak, Avrupa Birliği, Bakanlıklar
tarafından desteklenen projeler sonucunda yer
bilimleri alanında araştırma çalışmaları devam
ediyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

ve Su İşleri Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Deniz ve
İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı Kıyı
Emniyeti
Genel
Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vb.
gibi kurumların
gerek gemi sirkülasyonu gerekse
gemilerden kaynaklanan
hava
kirliliği ile ilgili net
ve kapsamlı bilgilere
ulaşması
sağlandı. Bu bilgilerin saklanması
ve kullanılması noktasında gerekli altyapı ve kapasite gelişimleri de tamamlandı. İstanbul ve Marmara
Denizi kıyılarında yaşayan nüfusun, özellikle çocuklar ve yaşlıların, büyük bir oranda gemi emisyonlarından olumsuz etkilendikleri ortaya konularak
bunun önlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.
Marmara Bölgesi içerisinde yaşayan tüm canlılarda, bitki örtüsünde ve hatta tarım alanlarında gemi
emisyonları zararları tespit edilerek bir toplumsal
bilinç oluşturulmaya çalışıldı.
İlgili kurumların kullanabilmesi ve gemi kaynaklı hava kirliliği ile ilgili mücadele ve uygulamalarını
doğru ve etkili şekilde yapabilmeleri bakımından
emisyon envanterinin tamamlanması önem taşıyor. Bu proje kapsamında, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü yürütücülüğünde, Deniz ve İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Marmara Temiz
Hava Merkezi Müdürlüğü iştiraki ile bir yıl süre içinde yapılan faaliyetler, gemi emisyonlarının hesaplanarak bir veri tabanı içerisinde tutulmasını, kalite
ve analizlerinin gerçekleştirilmesini, kullanıcı ara
yüzünün geliştirilmesini ve bölge içindeki yaşam
alanlarına olan olumsuz etkilerin hava kalitesi modelleme çalışması ile tespitini içermektedir. Gemi
kaynaklı emisyonların insan sağlığı üzerine etkisinin
tam olarak ortaya konulabilmesi için hava kalitesi
modellemesi (Amerikan Çevre Ajansı tarafından
geliştirilen ve hava kirliliği alanında karar vermek
için kullanılan CMAQ modeli) yapıldı.

www.itu.edu.tr
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AKILLI ŞEBEKE ALTYAPISINA UYGUN AKILLI EVİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: Yıldız Teknik Üniversitesi
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 888.708,15 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: % 89 / 790.950,25 TL

Elektrik enerjisinin verimli bir şekilde üretilmesi ve
tüketilmesi, her zaman güncel kalabilen, çevre ve
enerji sürekliliği açısından oldukça büyük bir öneme sahip konulardır. Son yıllarda, özellikle yurtdışında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde,
bu alanlarda Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler konularının ön plana çıktığı görülmektedir.
Bu amaçla, bahsedilen yapılara bir Ar-Ge altyapısı oluşturmak amacıyla Akıllı Şebekelere yönelik,
geliştirilebilir ve modüler bir Akıllı Ev oluşturulması fikri ortaya çıktı. Akıllı evlerin enerji verimliliği üzerindeki olumlu etkileri, yenilenebilir enerji
kaynaklarından en yüksek düzeyde faydalanabilmeyi sağlamaları ve karbon salınımını düşürerek
çevresel etkileri azaltmaları, projenin yazımı için
teşvik edici unsurlar oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda, bahsedilen faydalar için literatürde yer
verilen yaklaşık değerlerin oldukça yüksek olduğu
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gözlemlendi. Örneğin, EPRI’nin 2011 yılında yayınladığı teknik rapora göre akıllı evler sayesinde
%5-15 arası bir verimlilik artışı ve 20 yılda yapılan
yatırımın 2,6 ila 6 katı arasında getiri yakalanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, farklı çalışmalardan,
çift yönlü olarak çalışan şebeke ile elektriğin ucuz
olduğu zamanlarda bir elektrikli araçta ve bataryalarda depolanması ve pahalı zamanlarda depolanan enerjinin satılması durumları da dikkate
alındığında bu değerlerin olumlu yönde değişeceği görülüyor.
Diğer taraftan, şebeke içerisindeki güç oranları
hızla artan elektrikli araçların neden olabileceği
sorunların çözümü ve araçların en verimli şekilde
şarj edilmesi konuları da dikkate alındığında, akıllı
şebekeler, akıllı evler/binalar konseptlerine hazırlık olması açısından, bu konuda bir proje yazımına
başlandı.

malar gerçekleştirilmeye başlandı.
(Akıllı priz, Akıllı LED aydınlatma,
Enerji Yönetim Sistemleri, vs.)
• Akıllı Ev’in açılış tarihinde geniş
katılımlı bir çalıştay düzenlenerek,
diğer olası işbirlikleri için önemli
bir adım atıldı.
• Belirtilen konularda özellikle
Ortadoğu’ya yönelik eğitim hazırlıkları yapılmaya başlandı. Ayrıca,
çevreci akıllı eve çok sayıda ziyaretçi geldi.
• Akıllı evler ve şebekeler konularının tüm dünyadaki popülerliği
nedeniyle, bu proje tersine beyin
göçüne katkı yapmaya başladı.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması, gerçek evsel
yüklerin kullanılması ve özellikle
yeni bir yazılımın geliştirilmesi ile
Türkiye’de ilk kez bu özelliklere
sahip çevreci akıllı ev prototipinin oluşturulması sağlandı. Patent
başvurusu için gerekli belgeler tamamlandı.
• Eve ait olan tüm cihazların tüketimi, neden oldukları karbon
salınımları ve tüketim maliyetleri
gibi çok sayıda bilginin gelişmiş bir
arayüz yardımıyla çevrimiçi olarak
kullanıcıya sunulmasıyla, önemli bir verimlilik artışı öngörülüyor.
Geliştirilen bir enerji yönetim algoritmasına göre %28 tasarruf
sağlandı.
• Akıllı evin tamamlanmasından sonra konu ile ilgili
üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile ortak çalış-

Yıldız Teknik Üniversitesi; 10 fakülte, iki enstitü, iki
meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve
23 bini aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürüyor. Üniversitenin misyonu; evrensel değerlerle
donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu
öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri
özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel
araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite olmak şeklindedir.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Proje faaliyetleri

www.yildiz.edu.tr
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ŞİLE KÖYLERİNDE ÇEVRE DOSTU SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: Şile Belediye Başkanlığı
PROJE ORTAKLARI: Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Derneği (TÜRÇEK)
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Şile Orman İşletme Müdürlüğü; Ulupelit ve Akçakese Köy Muhtarlıkları
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 612.241,03 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %88 / 538.772,11 TL

vil toplum örgütleri işbirliği ile İstanbul’un akciğerleri
olarak nitelendirilen Şile’de çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların tahrip edilmesinin önlenmesi hedefiyle “Şile Köylerinde Çevre Dostu Sektörlerin Geliştirilmesi Projesi” ortaya çıkmıştır.

Proje hedefleri:

Şile’nin batısında yer alan
sahil köyleri ve ilçenin doğusundaki köyler dışında
kalan tüm yerleşimlerde,
ormancılık başta gelen
ekonomik sektördür. Bu
köyler, ormanla ilgili yeni
uygulamalar (Baltalık İşletmesinden Koruya Tahvil İşletmesine geçiş) ile birlikte
odunculuktaki temel geçim
kaynaklarını kaybetmişlerdir. Ayrıca tarım alanlarının
sınırlı olduğu köylerde, tarımsal faaliyetler genelde
hane ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmıştır. Sanayi
gelişiminin olmaması ve genel anlamda iş olanaklarının sınırlılığı ile birlikte bu durum üretken genç nüfusun İstanbul’a göçüne neden olup, arazilerin ikincil
konut sektörü tarafından yağmasına yol açmaktadır.
Bu da bölgede doğal kaynakların tahribine (hafriyat,
ağaç kesimi, betonarme yapılar) neden olarak, ekonomik kalkınma açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Sorunun farkında olan ve ilçedeki doğal mirasın gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasında kararlı
bir tavır sergileyen yerel halk, kamu kurumları ve si-
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Sürdürülebilir doğal kaynaklara ihtiyaç duyan sektörün, bölgede kırsal nüfusun etkin katılım ve sahiplenmesi ile İstanbul’daki diğer doğa ile iç içe yaşayan
nüfusa model oluşturacak şekilde kurulması önerildi. Bu sektör, odun dışı orman ürünlerinin toplanması, işlenmesi, paketlenmesi ve satışıdır.
Gelir kaynaklarını kaybeden orman köylerinde belirlenen köylülere odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ)
değerlendirilmesine yönelik
yeni bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlandı. Bölge
orman alanlarına ve su havzalarına zararı minimuma indirecek alternatif ODOÜ işleme
tesisinin kurulması ve üretime
geçirilmesi ile İstanbul’a doğal
kaynak çeşitliliği sağlayan diğer köyler ve yerleşim alanları
için model olması hedeflendi.
Şile Ormanic Kurutma Tesisi
ile sosyal sorumluluk ve yerel
kalkınmanın kırsal ve kentsel
niteliğini bir araya getiren doğal ve ekolojik değeri,
koruma kullanma dengesini gözeterek Şile köylüsünün ekonomik ve sosyal yaşamına dahil olan bir
çalışma hedeflendi.
Şile kırsalının yerel ve kültürel değerlerini, doğal potansiyeller ile harmanlayarak ilçeyi sürdürülebilir ve
değerleri ile yaşayabilen kent olma yolunda ilerletmek hedeflendi.
Hem Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalar,
hem de İBB Meclisi tarafından 2009’da onaylanan
İstanbul Çevre Planı hükümleri kapsamında, sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliğinin azaltılması ve
doğal kaynakların korunması için İstanbul kent mer-

Proje faaliyetleri:

2012 Ocak ayında projenin
başlamasıyla birlikte, ODOÜ
İşleme Tesisi İnşaat projesinde mevcut binada tadilat
yapıldı. Projenin uzun vadede
sürdürülebilirliğini ve kullanım alanlarının kalitesini arttırmak amacıyla toplam
266 m2’lik yeni bir bina daha yapıldı. Eski yapı ofis,
depolama ve personel alanı olarak kullanıldı. Yeni
yapıda ise, bölge köylüsünün ormanlardan topladığı projenin ana ürünleri olan defneyaprağı, ıhlamur,
kekik, kestane ve bazı doğal mantarların standartlara ve müşteri talebine uygun kalibre edilebileceği ve
paketlenebileceği fırın ve makine parkuru kuruldu.
Tadilat ve inşaat devam ederken; tesisin bulunduğu Ulupelit köyü ile defne sahalarının yoğun olarak
bulunduğu Sofular ve Alacalı köylerinde 72 orman
köylüsüne, toplam 280 saat odun dışı orman ürünlerinin toplanması, işlenmesi ve tesisteki makinelerin kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca Alacalı köyünde yaşayan 16 orman
köylüsü kadına, toplam 8 saat girişimcilik ve örgütlenme eğitimleri de verildi.
Bu 72 kişi, Şile Kadın Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen Orman Bölge Müdürlüğü Ekolojik Denge
için Biyoçeşitliliğimizi Sürdürelim Projesi’nin ODOÜ
Sertifikasyon Sistemi seminerlerine katılarak sonraki süreçte nasıl ODOÜ sertifikası alabilecekleri konusunda eğitim aldı.
Proje kapsamında üretilen ürünün pazarda rekabet payının yükseltilmesi amacı ile Türk Patent
Enstitüsü’ne Şile Ormanic, Ormanic ve Ormanics
markaları ile yapılan başvuru kabul edildi. ODOÜ
işleme tesisinde kurutularak paketlenen ürünlerin,
pazara markalı, toplandığı köyün ve toplayan orman
köylüsünün adı ile sunulması amaçlandı.
Proje süresince Şile Ormanic standı ile; 13- 15 Temmuz 2012 Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne, 4 Kasım 2012 Şile Ovacık Köyü Tohum Takas Şenliği’ne,
6-8 Aralık 2012 TÜYAP Foodist Fuarı’na katılım sağ-

landı. Proje ile ilgili görsel ve yazılı materyaller ziyaretçilere sunuldu. Katılım sağlanan etkinliklerin
yanı sıra sosyal paylaşım ve web sitesindeki sayfalar sayesinde Türkiye’de bulunan kurutma tesisleri,
baharatçılar ve bu işin ihracatı ile uğraşan firmalarla iletişime geçilerek, ürünler yazılı ve görsel olarak
tanıtıldı. Bu firmaların 11 tanesi ile ürünlerin düzenli
olarak alınması için satış sözleşmeleri imzalandı.
Bunun yanında 13-15 Kasım 2012 Hi Europa
Ni&Nuw/2012 Frankfurt Almanya Fuarı’na, proje
koordinatörü ve satış pazarlama uzmanı ziyaretçi
olarak katıldı. Proje, işleme tesisi, ürünler ve marka tanıtımı gerçekleştirilerek projenin ve çıktılarının
uluslararası alanda tanıtılması sağlandı.
Proje kapsamında yapılan turlar sonucu 567 kişi tesisi ziyaret etti. Halen İstanbul içinden ve dışından
tesis ziyaretleri devam ediyor.

Şile Belediyesi, misyonunu “Şile’de ekonomik ve
ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması” olarak belirlemiştir. Bu bağlamda özellikle ilçe kırsalındaki
köylülere yönelik, eko turizm ve doğal üretim projeleri geliştirmektedir. Diğer yandan ilçede yer alan
bin adet geleneksel yapı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte tescil ettirilmiş ve
sürdürülebilir turizm çalışmaları için planlamalar
yapmaktadır.
Şile Belediyesi, 2010 yılında oluşturduğu Etüt &
Proje müdürlüğü bünyesinde ilçenin ve vatandaşların genel ihtiyaçlarına yönelik kalkınma projeleri
geliştirmektedir. Dezavantajlı grupların ekonomik
ve sosyal yaşama daha etkin katılımı, çevrenin korunması, yenilikçi sektörlerin bölgede geliştirilmesi
ve bölgenin genel stratejik planlarının sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile geliştirilmesini hedefleyen Belediye, ilçe halkı ve yerel kurumlar ile etkin
ve uyumlu çalışmaya önem vermektedir.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

kezini besleyen kırsal alan ve doğal kaynakların korunması öncelikli hale gelmiştir. Ancak son 20 yıldır
İstanbul’da kentsel gelişimin kuzey yönünde ilerlemesi, Şile ilçesinin kendine has kaynak çeşitliliğini de
ciddi boyutlarda tehdit etti. Şile Belediyesi ve diğer
ilgili yerel paydaşlar, bölgesel çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla İSTKA tarafından yürütülen “Çevre ve
Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı’na, söz
konusu proje ile başvurdu.

www.sile.bel.tr
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YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ
YARARLANICI ADI: Eyüp Belediyesi
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK); Eyüp Kaymakamlığı
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 723.792,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: % 90; 651.412,80 TL

sınıfı enerji verimli aletlerden seçildi. Böylece düşük enerji sınıflarındaki (B, C ve D) muadillerine göre
avantajlarının vurgulanması hedeflendi. Evin elektriğinin bir kısmının rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi,
böylece yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilir ve tükenmeyen enerji sistemleri olduğunu halka
uygulamalı bir şekilde gösterilmesi kararı alındı. Ayrıca binanın A sınıfı enerji kimlik belgesi alabilmesi
hedefi belirlendi. Bu şekilde halkın enerji verimliliği,
enerjinin etkin kullanımı ve iklim değişikliğinin çevresel etkileri konularında farkındalığının gelişmesine
katkı sağlamak amaçlandı.
Eğitim konusundaki toplantılarda, ne çeşit eğitimler
verilmesi ve kimlere öncelik verilmesi konuları kararlaştırıldı. Eğitimlerin temel amacı bilinçlendirme
ve doğru uygulamaları öğrenme olduğu için belediye bünyesindeki çalışanların, eğitimler hakkında bilgili olmasının daha önemli olacağı düşünüldü. Proje
gerekçelendirilirken Eyüp Belediyesi bünyesinde çalışan mimar ve mühendislerin belediye sınırları içerisinde, “5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve bu
kapsamda oluşturulan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair YöYeşil Bina Sertifikasyon Sisteminin Kurulması Projesi, Eyüp’te inşa edilecek binaların sürdürülebilir,
güvenilir ve enerji tasarruflu olması bilincini müteahhitlere, belediye personeline, site yöneticilerine ve
Eyüp halkına yaymak amacıyla Eyüp Belediyesi liderliğinde hazırlandı. Proje oluşturulurken, Eyüp Belediyesi bünyesindeki mimar, mühendis ve müdürlerin
düzenli aralıklarla katıldığı toplantılar düzenlendi ve
bu toplantılarda prototip bina ve eğitim gibi iki ayrı
konunun projede vurgulanması sonucuna varıldı.
Prototip binanın ülkemizdeki klasik ‘2 oda 1 salon’ evler gibi inşa edilerek, uygulamaların yerinde gösterildiği ev kısmının dışında, bir de yenilenebilir enerji
teknolojileri ve enerji verimliliğinin anlatıldığı ufak
çaplı bir salon yapılması düşünüldü. Evin içerisi günlük hayatta, insanların kullandığı ev aletleri ve eşyalarla donatıldı. Normal evlerden farklı olarak enerji
verimli olması için, kullanılan elektrikli ev aletleri A
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netmelik” mevzuatlarına hâkim
olmadığı belirtilerek eğitimlerin
önce belediye çalışanlarına verilmesi planlandı.
Eğitimler dört başlık (Enerji Yöneticisi Eğitimi, Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Eğitimi, Enerji Kimlik
Belgesi Eğitimi, Seminerler) halinde düşünüldü. Seminerlerin,
yapılacak prototip bina içerisinde
halka verilmesi tasarlandı. Halkın
enerji verimliliği EKB belgesi gibi
konularda bilgi sahibi olması için
bu seminerlerin proje bittikten
sonra da prototip binanın içerisinde devam etmesi kararlaştırıldı.

Proje faaliyetleri:

ve site yöneticileri inşa edecekleri binalarda yenilenebilir enerji sistemlerini nasıl kullanacakları hakkında bilgi sahibi oldular. Seminerler, enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji sistemleri konularında satıcı
ile müşteri olarak nitelendirilebilecek iki grubu bir
araya getirdiği için önemliydi.
Proje kapsamında eğitim alan müteahhitler, site/
apartman yöneticileri ve Eyüp halkı projenin kendileri için ne kadar yararlı olduğunu anketlerle belirtti.
Anketlerde, bilinçlendirme eğitimleri ile hedef grupların evlerine aldıkları beyaz eşyaların enerji verimli
olmasına dikkat ettikleri ve evlerinin yalıtım malzemeleri ile kaplanmasını talep ettikleri belirlendi.

1984 yılında kurulan Eyüp Belediyesi, gerçekleştirdiği vizyon projeleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri
ile sadece İstanbul’un değil ülkemizin en önemli
ilçelerinden birini temsil ediyor. Eyüp Sultan Türbesi, Piyer Loti Tepesi, medreseler, türbeler, tekkeler, tarihi mezarlar ve eserleriyle her yıl binlerce
turistin ziyaret ettiği Eyüp’teki değişim ve gelişim
son yıllarda dikkat çekiyor. Eyüp Belediyesi FİGEB, ESEM, Yeşil Bina, Şeker Hayat gibi İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeleri
uygulayarak yerel kalkınmayı hızlandırmayı, farkındalık yaratmayı ve hizmet alanını genişletmeyi
amaçlıyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Yeşil Bina Sertifikasyon Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında
hedeflenen faaliyetler iki önemli unsuru içinde barındırıyordu: Prototip bina ve eğitimler. Prototip binada proje sonrasında da enerji üretimi hızla devam
ediyor. Üretilen fazla enerji prototip bina ile aynı
parkta bulunan Eyüp Belediyesi’nin spor tesisine veriliyor. Artan enerji kalırsa da, şebekeye aktarılıyor.
Böylece prototip bina, önce Eyüp’ün ve daha sonra
İstanbul’un yeşil enerji üretimine katkıda bulunuyor.
Prototip bina ziyarete, teknik gezilere açık durumda.
Binanın içerisinde bulunan bilgilendirme panoları ve
animasyonlar ile ziyaretçiler bilgilendiriliyor. Belediyenin görevlendirdiği bir personel ziyaretçileri karşılayarak, gerekli bilgilendirmeleri de yapıyor. Böylece
konu ile bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.
Proje sonrasında da Eyüp Belediyesi tarafından sahiplenildi. İnşa edilen prototip binanın (tanıtım, temizlik vb.) tüm giderleri proje bittikten sonra belediye tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından binayı
bir eğitim evi haline getirmek için yıllık bir takvim
oluşturuldu.
Projenin ikinci önemli unsuru eğitimlerdi. Eyüp Belediyesi personeli, diğer kamu kuruluşlarından katılımcılar, müteahhitler, site yöneticileri ve Eyüp Halkı
eğitimlerin hedef gruplarıydı. Eğitimler sonrasında
hedef gruplardan olumlu geri dönüşler oldu.
Proje kapsamında eğitim alan 50 belediye personeli, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, EKB Uzmanlığı ve
Enerji Yöneticiliği hakkında bilgi sahibi oldu. Böylelikle kurumun insan kaynağı kapasitesi arttı. Proje
kapsamında verilen bir diğer eğitim de seminerlerdi.
Bunlar müteahhitlere, site yöneticilerine ve katılmak
isteyen herkese açık yapıldı. Özellikle müteahhitler

www.eyup.bel.tr
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YEŞİL OKULLAR
YARARLANICI ADI: İstanbul İl Özel İdaresi
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; TÜRÇEK
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 544.527,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %90 / 490.074,30 TL

Yeşil okullar projesi İstanbul bölgesinde enerji
dostu çözümler geliştirmek, kamusal bilinci arttırmak eko yenilikçi sistemleri geliştirerek sera
gazı salınımı azaltmak ve çevresel sürdürebilirliğe
katkı sağlamak için tasarlandı. Yeşil okullar projesiyle İstanbul Bayrampaşa’daki okullarda eko
çevresel kirliliği azaltmak amacıyla üç pilot okulun hizmet ve süreçlerinde modifikasyonlar yapıldı. Diğer okullarda da enerji verimliliği bilincini
arttırarak, okulların insan sağlığına zararlı karbondioksit seviyelerini azaltıp atmosfere vermiş
oldukları sera gazı salınımlarında %20 azalış sağlanmasına çalışıldı. Böylece programın ana hedefi
olan İstanbul’un çevresel sürdürülebilirliğine ve
çevre sorunların azaltılması hedefine hizmet edildi. En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür
gibi fosil yakıtlar hızla tükenirken, ortaya çıkan
sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Projeye bu sebeplerden dolayı başlandı.
Öğrencileri eğitmeleri, kamu hizmeti yapmaları ve
eğitim vermeleri dolayısıyla endirekt sorumlular
öğretmenlerdi. Proje sonrası öğretmenler enerji
verimliliği ve enerjinin fazla tüketilmesi sonucunda
oluşan sera gazı konusunda bilinçlendirildiler. Milli
Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, maliyet-
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lerinin azaltılması ve
çevrenin korunması
için, enerji kullanımında
verimliliğin
artırılması amacıyla Enerji Yöneticisi
Görevlendirilmesine ilişkin yönetmelik
17/04/2009’da
yürürlüğe girmişti. Bu
yüzden MEB’e bağlı
okulların yıllık ne kadar enerji tükettiklerini tespit etmek
amacıyla proje kapsamında öğretmenlere bilinçlendirme eğitimleri yapıldı.
Enerji verimliliği bilincinin öğrencilerde olmaması öğrencilerin hedef grup olarak seçilmesinde en
önemli etkendi. Öğrencilerin fazla ve yanlış kullanmalarından dolayı enerji daha fazla harcanabiliyor.
Proje kapsamında öğrencilere enerji verimliliği
hakkında eğitimler verilerek, onların karbon ayak
izlerini ölçüldü ve davranışlarındaki değişiklikleri
izlemek için anket uygulanarak enerji verimliliği bilinci oluşturuldu. Sirkülâsyonunun çok yoğun olduğu okullarda, geri dönüşüm konusunda öğrenciler
bilinçlendirilerek daha etkin kullanmaları sağlandı.
Proje kapsamında Bayrampaşa’daki okullarda yarışmalar düzenlenerek katı atık konusunda bilinç
artırıldı.

Proje çalışmaları:

Proje kapsamında üç okulda modifikasyon çalışması
yapıldı. Okullardaki eski tip ısı sistemlerinden dolayı
tüketilen fazla enerjiyi azaltmak amacıyla okulların radyatörlerine termostatik vana takıldı. Böylece hem sınıfların aşırı ısınması engellendi, hem de
fazla enerji tüketiminin önüne geçildi. Eski ve fazla
enerji tüketen akkor flamanlı lambalar, tasarruflu
ampullerle değiştirildi. Kısa süreli aydınlatma gerektiren malzeme deposu, arşiv, tuvalet, lavabo
gibi bölümlerde de, çevrede birisi olduğu zaman

İstanbul İl Özel İdaresi, 04.03.2005 tarih ve 25745
sayılı resmi gazetede yayınlanan 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu’na göre kuruldu. İstanbul İl Özel
İdaresi 2013 yılına kadar şu projeleri yürüttü;
- ÖZİMEK (Özel İdare Mesleki Eğitim Kursları)
Projesi;
- Özürlüler Koordinasyon Merkezi Projesi
- Kemerburgaz Ağaçlı Koruma Bakım Sosyal ve
Rehabilitasyon Merkezi
- Bakım Elemanı Mesleki Eğitim Projesi
- Tıbbi, Tehlikeli ve Enfeksiyon Atıkları Konusunda
Meslek Eğiticilerinin Eğitimi Projesi
- İlk Adımlar Yarınlara Hazırlar

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

lambaları açacak optik veya ultrasonik sensörler
kullanıldı. Yeşil Okullar projesiyle düşük akımlı aeratörlü musluklar, eski tip musluklara takılarak su
tüketiminin azalması sağlandı. Proje kapsamında
tuvalet rezervuarlarının kapasitesi 6 litreye dönüştürüldü, ayrıca rezervuarlara yarım fışkırtmalı su
tasarruf sistemi de eklenerek su tasarrufu maksimuma çıkarıldı.
Projenin kamuoyuna duyurulması kapsamında
web sitesi hazırlandı ve yerel halka çevre duyarlılığı aktarıldı. Siteyle 34 okulda karbon ayak izi ölçüldü. Ayrıca projenin tanıtımı için 3.500 adet broşür
ve afiş basılarak farkındalık arttırıldı.
Yeşil okullar projesi kapsamında Bayrampaşa ilçesindeki tüm okullardaki öğrencilere, cam, plastik
ve kağıt gibi materyalleri kullanarak
eser üretip geri dönüştürme alışkanlığı kazandırmak için
‘Yine Yeni Yeniden
Kullan’
yarışması
yapıldı.
Yeşil okullar projesi
kapsamında Bayrampaşa ilçesinde
3.999 ton katı atık
miktarı engellendi.
Proje kapsamında
her okuldan belirlenen
danışman
öğretmenler, çevre
konusunda duyarlı ve istekli çocuklardan onar kişilik
gruplar oluşturdu.
Yeşil Okullar kulüplerindeki öğrenciler

ve okuldaki öğrencilerde dahil toplam 6 bin öğrenciye eğitim verildi.
Eğitimler 34 okulda düzenlendi. Eğitimler kapsamında Bayrampaşa ilçesinde toplam 3.214 veliye
ve 1.040 öğretmene enerji konusunda eğitim verilerek bilinç artırıldı.
Eğitimlerin sonunda öğretmenlere verilmek üzere
öğretmen kullanma kılavuzu hazırlandı. Bu kılavuzlar sayesinde katılımcı her öğretmen enerji ve
enerji verimliliği konusunda materyale sahip oldu.
Proje kapsamında okullarda anketler yapıldı ve bir
rapor hazırlandı. Rapora göre ankete katılan öğrencilerin %80’i, okullarında yapılan enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların yararlı olduğunu belirtti.
Sonuç olarak proje kapsamında enerji verimliliği
konusunda ki bilinçlendirme çalışmaları sonucunda 10.254 kişiye ulaşıldı.

www.ioi.gov.tr
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Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek
Programı ile İstanbul Bölgesi’nin çevresel
sürdürülebilirliğine, kentsel mekan kalitesine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı
sağlanması amaçlandı.
Programın genel hedefi, ilgili ulusal ve
uluslararası hukuki düzenlemeler, planlar ve stratejilerin gerekleri ile 20102013 İstanbul Bölge Planı’nın vizyon,
ilgili gelişme eksenleri, stratejik amaç
ve hedefleri doğrultusunda TR10 İstanbul Bölgesi’nde çevre sorunlarının
azaltılması, çevre ve enerji dostu çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve eko-yeniliğin desteklenmesi ile
İstanbul Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlamaktı.

Eko-İnovasyon
(Eko-Yenilik)

Avrupa Komisyonu tarafından eko-yenilik; kaynakların
optimum
kullanımına
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Programın Öncelikleri:

I) Birinci öncelik, eko-yenilikçi ürün, sistem, süreç,
teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesiydi. Eko-yenilik çalışmalarının; sera gazı salınımının azaltılması,
su ve hammadde kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması, geri dönüşümün artırılması,
çevreye daha az zarar veren ürünlerin geliştirilmesi, çevreye dost üretim süreçleri ve hizmetlerin uy-

gulanmasına katkıda bulunması hedeflendi.
II) Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve
enerji talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına yönelik eko-yenilikçiliğin desteklenmesi planlandı. Binalarda yaşam standardı ve hizmet
kalitesinin, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi
ve miktarının ve ulaşımda etkinliğin düşüşüne yol
açmadan aktif ve pasif yöntemlerle aydınlatma, iklimlendirme, enerji dönüşümü ve ısı transferinde
en yüksek verimin elde edilmesi ve enerji talebinin
azaltılması; yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının ve toplam enerji üretim kompozisyonu içindeki payının artırılmasına yönelik ürün,
sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerle ilgili çalışmaların desteklenmesi amaçlandı.
Çalışmaların fosil yakıtlara alternatif yeni ve temiz
enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tüketimi ve
yoğunluğunun azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi ve çevre dostu yöntemlerle enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda
bulunması beklendi.

İSTKA Tarafından Sağlanacak
Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için
tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL idi.
Program çerçevesinde verilecek destekler, asgari
100.000 TL ve azami 400.000 TL arasındaydı.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin
%25’inden az ve %50’sinden fazla değildi. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmadı. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle,
başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılandı. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını,
proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü
taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi imkan dahilindeydi. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü
hükmündeydi ve yerine getirilmemesi durumunda
yararlanıcı bizzat sorumlu tutuldu. Ayni katkılar eş
finansman olarak kabul edilmedi.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

katkıda bulunacak, çevresel kirliliği azaltacak (veya
önleyecek) ve bununla birlikte insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak yenilikçi ürün, hizmet, teknoloji, sistem ve süreçler olarak
tanımlanmaktadır. Eko-yenilik, şu üç temel konuda
yeniliğe odaklanmaktadır:
1. Ürünler (mal ve hizmetler), süreçler (üretim yöntemleri ve standartları),
2. Pazarlama yöntemleri (tanıtım ve fiyatlandırma,
diğer çeşitli piyasa stratejileri), organizasyonlar
(yönetim yapıları, sorumluluklar)
3. Kurumlar (sosyal normlar, kültürel değerler gibi
tek bir kurumun kontrolünde olmayan toplumsal
alanları içeren)
Eko-yenilik işleyişlerine bakıldığında, Çevre ve
Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı, yukarıda belirtilen ürün, pazarlama metodu ve kurumlar
konuları bağlamında aşağıdaki dört çeşit yeniliği
desteklemek üzere planlandı:
1. Modifikasyon (küçük, kademeli ürün ve süreçlerin ayarlanması),
2. Yeniden tasarlama (mevcut ürün, süreç ve yapılarda köklü değişiklikler),
3. Alternatifler (diğer ürünlere ikame teşkil edebilecek mal ve hizmetlerin sunumu)
4. Yaratıcılık (tamamıyla yeni ürün, süreç, prosedür, organizasyon ve kurumların tasarlanması ve
sunumu)
Program kapsamında; herhangi bir sektöre öncelik
verilmemiş olmakla birlikte sektörler arası yaklaşımlar desteklendi. Projelere destek verilebilmesi
için; modifikasyon, yeniden tasarlama, alternatif
üretim veya yaratıcılık sonucunda geliştirilecek
yeni ürün, süreç ve prosedürlerin yerel veya uluslararası piyasalara ilk defa sunulması önkoşul olarak
belirtildi.
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DÜŞÜK EMİSYON VE YÜKSEK VERİME
SAHİP ÇEVRE DOSTU YAKICILARIN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: Turaş Gaz Armatürleri San. Ve Tic. Aş
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 411.480,60 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 205.740,30 TL

Evsel pişirme cihazlarında kullanılan beklerin yanması sırasında enerji tüketiliyor ve
yanma sırasında CO2 salınımı oluşuyor.
Bu çevreye zarar verirken, enerjinin de
verimli kullanılamamasına yol açıyor.
Firma bu bekleri Avrupa Birliği’nin belirlediği standartlarda üretmekteydi. Ancak bu konuda yapılan küresel çalışmalar
fark edilerek mevcut değerlerin üzerine
çıkılabilmesi için yeni çalışmalar başlatıldı.
Konu ile ilgili üniversitelerden uzman hocalarla,
ana sanayi uzmanları ile görüşmeler yapılırken, projenin gerçekleşme olasılığı üzerine firma içerisinde
beyin fırtınaları gerçekleştirildi. Konu ile ilgili alet
teçhizat ve insan kaynağı ihtiyaçları araştırıldı, hedef
gruplar belirlendi ve proje planı çıkartıldı. Hedef olarak mevcut durumda olan bekler üzerindeki verim
ve CO2 emisyonları ölçüldü ve değerler üzerinden
hedefler atandı. Bu hedef değerlere ulaşabilmek için
yeni yanma teknolojieri üzerinde çalışılması gerekliliği ortaya çıktı ve bu alandaki literatürde pek çok
makale araştırması yapıldı.

Proje faaliyetleri:

Proje kapsamında tasarım faaliyetleri yürütüldü.
Oluşan tasarım üzerinde ardıl olarak bilgisayar des-
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tekli akış dinamiği simülasyonları yapılarak en doğru
tasarım üzerinde yoğunlaşıldı.
Seçilen tasarımların plastik prototipleri üretilerek,
üzerlerinde süreli deneyler yapıldı. Burada tersine
mühendislik yöntemi kullanılarak mühendislik tasarım döngüsü oluşturuldu. Çıkan nihai tasarımın metal prototipleri yapılarak uzun süreli yanma testleri
gerçekleştirildi. Bu test sonuçlarında da doğrulamalar yapıldı.
Sonucunda kalıp üretildi, nihai ürünün ön seri üretiminde hata sapmaları gözden geçirilip, testler tekrarlandı. Testler Avrupa standartlarında belirlenmiş
olan normlar çerçevesinde gerçekleştirildi. Ön seri
üretimi sonucunda ticari ilişki bulunan müşterilere
numuneler gönderildi ve bu konuda kullanıcı olan

Turaş Gaz Armatürleri firması, yaklaşık 35 senedir
evsel pişirme cihazları için gaz musluğu ve bekler
üretiyor. Firma kurmuş olduğu Ar-Ge sistemi ile
her geçen büyürken, patent ve proje sayısını artırarak küresel anlamda teknolojik olarak rekabet edebiliyor. Firma, yapmış olduğu projelerine deneyimlerini aktarıp, reel üretimlere dönüştürerek inovatif
bir yaklaşım benimsiyor. Üretim aşamalarında 5S,
Kaizen, yalın üretim sistemlerini uygulayan firma
kalite politikasını geliştirmeye çalışıyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

müşteriler bilinçlendirildi. Ayrıca görünürlük çalışmalarında Türkiye’de ilk defa düzenlenen İnovasyon Fuarı, İSO İnovasyon Sergisi gibi fuarlara katılım
sağlanarak proje tanıtımları yapıldı. Ayrıca projede
öngörülen CO2 salınımı ve verim değerleri sağlandı. Proje ile nihai olarak ürünler elde edildi, tasarım
spec’leri oluşturuldu, üretim metodu belirlendi ve
nihai maliyet hesapları tamamlandı.

www.turasgas.com
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LİTYUM FERRİT FOSFAT BATARYA TABANLI
SOLAR SOKAK AYDINLATMASI
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YARARLANICI ADI: Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 575.174,96 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %49 / 281.835,73 TL

Firmanın farklı uygulamalarda enerji depolama
teknolojileri
üzerindeki
deneyimleri sonucunda,
güneş enerjili sokak aydınlatma
sistemlerinde
kullanılan kurşun asit tabanlı akülerin yerine, yeni
tip bir teknoloji olan lityum
demir fosfat tabanlı enerji
depolama sistemlerinin
bu uygulamayla entegre
edilmesi planlandı. Lityum
teknolojisinin getireceği
avantajlar arasında yüksek çevrim ömrü, sıcaklıktan az etkilenme, enerji
yoğunluğunun
yüksek
oluşu sebebiyle aynı kapasite için daha düşük ağırlıklı bir enerji depolama
sistemine sahip olma bulunuyordu. Bunun sonucunda aküleri direk dibinde bir kabinette tutmak
yerine, güneş paneli arkasında konumlayarak hırsızlık problemlerine karşı
korunabilecek şekilde bir
çözümün tasarlanmasına
karar verildi.
Hazırlık süreçlerinde lityum enerji depolama
sisteminin tasarlanması
projenin ana unsuru olduğundan, öncelikli olarak
bununla ilgilenildi. 24 voltluk sistemlere uygun ve
ışık seviyesi kontrol edilebilecek LED armatürlerin
piyasada yeterince bulunamaması sonucunda,
armatürün firma tarafından tasarlanması gerek-

ti. Armatür kasası, LED ve lensleri dışarıdan temin
edildi. Firma kendi geliştirdiği LED sürücü kartı ve
LED PCB’den oluşan LED armatürünü tasarladı.
Bu noktada İTÜ Enerji Enstitüsü Aydınlatma Bölümü’ndeki çalışan araştırma görevlilerinden konu ile
ilgili teknik destek alındı. Sonuçta projenin ürünü
olan güneş enerjili sokak aydınlatması sistemi, hedef pazar olan M-5 tipi aydınlatma gerekliliği olan
park bahçe ve sokak uygulamalarına uygun yeterlilikte hazırlandı.
Firma, özellikle elektrik hattının çekilmesinin zor
olduğu ormanlık bölgeler ve elektrik şebekesinin
sık kesintiye uğradığı bölgelerde ürünü konumlamayı hedefliyor. Bununla birlikte yurtdışında; yeniden yapılanan ve inşa edilen Ortadoğu ülkelerinde
de ürünün konumlanması planlanıyor. Firmanın
katıldığı fuar ve sergiler ile yapılan pazarlama çalışmalarında, sistemin tamamen temiz enerji ile
çalışıyor olmasının etkisi ile birçok farklı yerden
ürüne ilgi gösterildi.

“Lityum Ferrit Fosfat (LFP) tabanlı enerji depolama
sistemine sahip güneş enerjili LED Armatürlü sokak
aydınlatması” ürününün nihai yararlanıcıları, sistemlerin kurulduğu tüm bölgelerdeki yaşayan halk
olacak. Günümüzde çevrecilik ve enerji alanındaki
verimlilik artışlarını sağlayan projeler insanların algısında önem kazanan değerler arasına girdi. Devletin
de enerji verimliliği ve çevrecilik alanındaki projelere
verdiği desteklerin sonucu olarak, büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin de bu yeni oluşan algıya hitap edecek
çözümleri Türkiye halkına sunmayı talep etmeleri öngörülüyor. Bu bağlamda bakıldığında projenin öncelikli kullanıcı kitlesi; İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyeleri, ilerleyen süreçlerde diğer şehir belediyeleri,
yeni site inşaatları yapan firmalar, aydınlatma sektöründeki mühendislik taahhüt firmaları ve elektrik tesisat kurulum maliyetlerinin yüksek olduğu orman işletmelerinin olması bekleniyor. Proje kapsamında LFP
enerji depolama sisteminin tasarımı, uygun aydınlatma standartlarına sahip LED armatürün tasarımı ve
toplam sistemi taşıyacak direğin mekanik tasarımı
yapıldı. Bunların tamamlanması ile nihai ürünlerin
belirlenmiş olan sahalara entegrasyon ve kurulum işlemleri gerçekleştirildi. İTÜ Enerji Enstitüsü’nde kurulan sistemler çevre aydınlatma ihtiyacını karşılarken,
akademisyenlerden aydınlatma sisteminin teknik
beklentileri karşılayacak düzeyde olduğu konusunda önemli geri dönüşler alındı. Ataşehir’de bulunan
Mimar Sinan Camii’nde kurulan direklerle, bölgedeki
aydınlatma ihtiyacının karşılanması camiye gelenler
tarafından beğeniliyor. Sistemlerin beğenilmesinden
ötürü, farklı yerler içinde daha büyük çaplı projeler
şeklinde ürüne olumlu geri dönüş ve talepler geliyor.

Ericom, 2001 yılında Ericsson’un ‘İş İletişim Sistemleri’ pazarına ilişkin ürünlerinin kurulu olduğu mevcut müşterilerine teknik servis hizmetleri
vermek üzere kurulmuş bir mühendislik şirketidir.
2002 yılından başlayarak Çinli Coslight Storage
Battery Co. firması ile yaptığı işbirliği ile GSM
operatörlerinin baz istasyon sahalarında enerji yedeklemesi için kullandığı VRLA stasyoner tip kuru
akü ürünlerinin Türkiye ve bölge ülkelerdeki distribütörü oldu. 2008 yılı sonu itibari ile başlanan
Ar-Ge projelerine Telco operatörleri için enerji
depolama ve enerji verimliliği konusunda çözümler geliştirmek üzere İTÜ Enerji Enstitüsü ile ortak
çalışmalar başlatıldı.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Projenin katkıları:

www.ericom.com.tr
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GİRİŞİM TEKNOLOJİ FOCUS İŞ ZEKASI PROJESİ
YARARLANICI ADI: Girişim Teknoloji Kontrol Sistemleri Mak. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 512.936,58 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 256.468,29 TL

Tekstil boyahanelerine otomasyon sistemleri yapan firma, boyahanelerin sahip oldukları ürün çeşitliliği ile işlemlerin yapılması esnasında kullanılan
girdilerin çokluğundan dolayı, kalite, maliyet ve
zaman açısından en uygun üretimi yapamadıklarını tespit etti. Boyahaneler açısından,
binlerce reçete arasından uygun olanı
seçmek çoğu zaman
mümkün olamıyordu. Bu yüzden çoğu
zaman uygun olanın
yerine en yakını tercih ediliyordu. Bu da
fazladan işlem yapmak ve kaynak (su,
elektrik, kimyasal vb.)
kullanmak
anlamına geliyordu. Firma,
müşterilerinin
ihtiyaçlarına göre problemi çözmek için, bu
proje önerisini oluşturdu.
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Projenin amacı; tekstil boyahanelerinin planlama
ve iş yapış şekillerinin daha iyi ve verimli platforma taşınması, fabrika giderlerinin azaltılması,
minimum gider harcayarak işlerin tamamlanmasını sağlayacak bir yazılım ve çalışma metodolo-

landırılmasından sonra saha testlerinin yapıldığı
Sun Holding firmasına ilk satış yapıldı. Projenin
İSTKA tarafından desteklenmiş olması ve ilk satışın büyük bir boyahane firmasına gerçekleşmesi,
projenin tanıtımı açısından da iyi bir referans oldu.
Kurulum sonrasında projeyi kullanan firma, su,
enerji ve kimyasal kullanımlarında azalma olduğu
konusunda olumlu yönde geri bildirimler yaptı.

Proje faaliyetleri:

Proje fikrinin ortaya çıkışıyla taslak oluşturup,
İSTKA’ya sunuldu. Ön başvurunun kabul edilmesinin ardından, firma gerekli Ar-Ge düzenlemelerini
yaparak proje için gerekli olan çalışmaları detaylı olarak başlattı. Bu kapsamda proje yönetici ve
mühendislerden oluşan teknik ekip kuruldu.
Projenin her aşamasında müşteri istek ve talepleri toplandı. Bunlar doğrultusunda yazılımlar tasarlanıp geliştirildi. Firma içinde gerekli testler
tamamlandıktan sonra, saha testleri için kapsamlı
bir fabrikada ürün kurulumu gerçekleştirildi. Saha
testlerinin de başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasıyla proje tamamlanıp, tanıtım için gerekli görünürlülük faaliyetlerine geçildi. Proje ekibi, 12 ay
boyunca yapmış oldukları faaliyetler sonucunda
nihai kullanıcıların isteklerini karşılayan bir ürün
ortaya çıkardı. Projenin başarılı bir şekilde sonuç-

2008 yılında kurulan Girişim Teknoloji, endüstriyel otomasyon sektöründe yaratıcı çözümler sunmayı ve bu çözümleri yurtiçi ve yurtdışı kanallarda
yaymayı amaçlıyor. Birincil iş ilanı olan otomasyon
ürünlerini, bugüne kadar tekstil terbiye sektörüne
yansıtan firma, boyahane ve laboratuvar otomasyonunda birçok ilke imza attı. İstanbul merkezli bir
Ar-Ge firması olan Girişim Teknoloji, pazarlama
faaliyetlerini kardeş firması olan Enmos Endüstriyel Otomasyon İmalat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden
gerçekleştiriyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

jisi sağlamaktı. Proje ile kıt su kaynaklarının etkin
kullanılması, enerji verimliliği ile karbon ayak izinin
küçültülmesi, kullanılan kimyasal madde miktarının azaltılması, dolayısıyla çevreye verilen zararın
azaltılması hedeflendi. Aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün üretip yurtdışına ihracat etmek de planlar arasındaydı.

www.enmos.com.tr
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EKO-YENİLİKÇİ ÜRÜN HİZMET VE SÜREÇ GELİŞTİRME PROJESİ
YARARLANICI ADI: Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 261.436,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 130.718,00 TL

Örnekleri yurtdışında olan ve “Oil Skimmer” adı
verilen, suyun üzerindeki petrol ile yağı toplamaya
yarayan cihazlar, firma tarafından hâlihazırda üretilmekteydi. Oil Skimmer cihazları kapasitelerine
göre 10 m3, 20 m3 ve 30 m3 olarak üretilip satılıyordu. Ancak daha büyük kapasiteye sahip olan 50 m3
yağ ve petrol toplamaya yönelik cihazların üretimi
ülkemizde gerçekleştirilmiyordu. Bu çerçevede 50
m3 kapasiteli cihazın üretilebilmesi fikri ortaya çıktı.
Proje kapsamında makine alımları gerçekleştiril-
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mesi planlandı. Ayrıca üretilecek olan cihazın kapasite doğrulaması gerçekleştirildi. Cihazın üretilmesi
ile birlikte piyasaya doğru şekilde pazarlanabilmesi
için insan kaynakları yatırımlarının da önemli olduğu
ortaya kondu. Bu sebeple personele deniz kirliliğine
müdahale semineri aldırıldı ve çalışanların nitelikleri artırıldı. Ayrıca cihazın yurtdışına pazarlanabilmesi için CE markalaması da yapılacak yatırımlar
kapsamına alındı. Son olarak, firmanın kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi için yatırımlar yapıldı.

Bu kapsamda ISO 9001, ISO
14001 ve OHSAS 18001 belgelendirmeleri gerçekleştirildi.
Ulusal ve uluslararası alanlarda geçerliliği olan bu belgeler sayesinde firmanın hem
kurumsal kapasitesi gelişti,
hem de pazarlama kabiliyetleri arttı.

Proje kapsamında yapılan yatırımlar; makine alımları, personele yönelik seminer, ürüne
ve firmaya yönelik belgelendirmelerin gerçekleştirilmesi
şeklindeydi. Bu kapsamda yeni
bir ürün olan 50 m3 yağ ve
petrol toplamaya yönelik Oil
Skimmer üretimi için gerekli
satınalmalar gerçekleştirildi
ve altyapı oluşturuldu. Ürünün Oil Skimmer kapasitesinin 50 m3 olduğuna ilişkin testlerin gerçekleştirilmesi için deney havuzu kuruldu. Proje kapsamında gemici, yük taşıma elemanı ve gemi inşaatı
mühendisi olmak üzere toplamda üç yeni personel
istihdamı gerçekleştirildi. Alınan makine ve ekipmanlar, kurulan deney ve test havuzu ile üretime
yeni başlanan ürün için kapasite doğrulama raporları ilgili kurumdan alındı. Proje kapsamında üretimine başlanan ürüne yönelik CE belgelendirmesi
yapıldı. Bu belge sayesinde ürün ulusal ve uluslararası platformlarda geçerliliği olan bir belgeye sahip
oldu. Bu da ürünün pazarlanabilirliğini artırdı. Ayrıca
firma, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerini de aldı ve kurumsal yapısına katkı sağladı.

2003 yılında kurulan şirket, kurulduğu günden
itibaren çevre temizliğine yatırım yapıp, bu alanda hizmet sağladı. Özellikle deniz temizliği konusunda kendini geliştirip, yeni ürün tasarımları ve
imalatları yaptı. Ar-Ge çalışmaları ile spesifik ve
ülkemizde ilk olma niteliğinde ürünler imal etti.
İmalatı yapılan ürünler, ülke pazarında kullanılmanın yanı sıra toplam 36 ülkeye ihraç ediliyor.
Şirket, ülkemiz denizlerinde meydana gelen deniz
kazalarına da müdahale ediyor. Operasyonlarda
kirlenen bölgeler, eğitimli personellerin kullandığı
ekipmanlar ile temizleniyor. Deniz temizliği konusunda kıyı tesislerine verilen eğitim çalışmaları da
devam ediyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Proje faaliyetleri:

www.mavideniz.com.tr
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TÜNEL TİPİ VİTRİFİYE SERAMİK PİŞİRME FIRINI BACALARINDA
ATIK GAZLARDAN ISI EKONOMİSİNİN SAĞLANMASI

66

YARARLANICI ADI: İdeal Seramik Sıhhi Tes. Malz. San. ve Tic. A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 841.099,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %43 / 361.672,57 TL

Projenin kazanımları:

Yapılan eş zamanlı kurutucular neticesinde doğal
gaz tüketimi aylık ortalama 196.500 m3’ten 151.000
m3’e geriledi. Bunun sonucu olarak yıllık bazda
245.700 TL’lik bir tasarruf sağlandı. Proje öncesinde elektrik tüketim değerleri aylık 525.000 Kwh değerlerinde iken proje ile yapılan sistemlerin kullanılması neticesinde aylık ortalama elektrik tüketim
değerleri 434.000 Kwh değerine düştü. Bu miktar
bir düşüş neticesinde de, yıllık 207.480 TL’lik bir
tasarruf sağlandı. Ayrıca proje ile sırlama ve fırın
yükleme firesi, sır üstü parça hatalarında önemli
azalmalar tespit edildi. Diğer hata türlerinde de düşüşler kaydedildi. Toplam hata oranlarında yaklaşık
% 4-4,5 oranında bir iyileşme olduğu gözlemlendi.

1993 yılında faaliyetlerine başlayan İdeal Seramik, vitrifiye alanında 300 çeşit ürün üretiyor.
Türkiye’nin yedi bölgesine ve 30’dan fazla ülkeye ürünlerini ulaştırıyor. 200 çalışan, yedi Ar-Ge
Mühendisi, iki üretim mühendisi ve sekiz genel
mühendislik gerektiren alanlarda görev yapan uzmanlar çalışıyor. Üretim tesisleri 40 bin m2 kapalı
ve 20 bin m2 açık alana sahip şirket, son üç yılda
TÜBİTAK destekli iki Ar-Ge projesini başarı ile
tamamladı.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Seramik sektörünün en büyük giderlerinden biri
olan enerji ihtiyacını azaltmak amacıyla yapılacak
işlemler araştırılıp incelendi. Bu amaçla şirkette
bulunan vitrifiye seramik pişirme fırını baca gazlarından oluşan atık ısının değerlendirilerek, üretim
prosesi esnasında ihtiyaç duyulan kurutma sistemlerinde kullanılması planlandı. Böylece bu işlemler
için kullanılan doğalgaz ve elektrik enerjisinden tasarruf edilirken, aynı zamanda atmosfere salınan
mevcut emisyonun azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunan bir proje ortaya konuldu.

www.idealseramik.com
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DEPO GAZI ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ATIK ISISININ
VE KOMPOSTUN SERALARDA KULLANIMI
YARARLANICI ADI: İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: İstanbul Ağaç Peyzaj, Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi
İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 622.952,29 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 311.476,15 TL

İstanbul genelinde günde yaklaşık 14 bin ton evsel atık
oluşmaktadır. Bu atıkların 9 bin tonu Avrupa yakasında, 5 bin tonu Asya yakasında olmak üzere, düzenli
depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. Depolanan organik atıkların uzun sürelerde ayrışması sonucu patlama riski de meydana gelmektedir.
Sera etkisi ile küresel ısınmaya sebep olan depo gazı,
gaz toplama sistemiyle toplanıp, blower’lar vasıtasıyla emilerek enerji üretim tesisinde elektrik enerjisine
çevrilmektedir.
Depo gazından enerji üretim tesisi 1,4 MW gücünde
15 adet motordan oluşmaktadır. Elektrik üretim faaliyeti sonucunda gaz motorlarından son derece yüksek sıcaklık ve debide baca gazı çıkışı olurken, bunlar
değerlendirilmeden atmosfere veriliyordu. Bu durum
çevresel ve ekonomik açıdan sıkıntı oluşturmaktaydı.
İçerik bakımından zengin materyaller olan evsel organik atıkların değerlendirilmesinin en yaygın yöntemi kompost üretimidir. İSTAÇ A.Ş. tarafından İstanbul
ili sınırlarında Eyüp ilçesine bağlı Göktürk bölgesi Işıklar Köyü mevkiinde 2001 yılında Kompost ve Geri Kazanım Tesisi kuruldu. Üretilen kompost park, bahçe
düzenlemelerinde, toprak ıslahı çalışmalarında, dü-
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zenli depolama sahalarında örtü toprağı olarak kullanıldı. Ürünün farklı alanlarda kullanım olanaklarının
araştırılmasına devam ediliyor.
Seracılık maliyeti yüksek bir faaliyettir. Maliyetlerin
önemli bir kısmını, sera ısıtılması ve gübre kullanımı
oluşturmaktadır. Isıtma işlemi için Türkiye’nin büyük
bölümünde kömür ve doğalgaz kullanılmaktadır. Kışın seraların ısıtılması için kullanılan fosil yakıtlar pahalı olmakla beraber, çevresel açıdan sıkıntılar ortaya
çıkarmaktadır. Bu sebeple seralarda ısıtma işlemi yetersiz kalmakta, kışı soğuk geçen bölgelerde seracılık
gelişememektedir.
İstanbullu’nun hizmetinde, çevre yönetimi sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluş olan İSTAÇ A.Ş.
sıfır atık politikası çerçevesinde atık ısının, kompostun ve düzenli depolama sahasında kullanılmayan
alanların hazırlanan projeyle değerlendirilmesini
amaçlamıştır.
Proje için yapılan ön araştırmada, bacadan atılan egzoz gazını değerlendirecek geri kazanım sisteminin
kurulması düşünüldü. Bu sistemden elde edilen ısının, yapılacak olan mevsimlik çiçek üretim serasının
ısıtılmasında kullanılması planlandı.
Proje, küresel ısınma ve sera gazı salınımının azaltılması, hava kirliliğinin önlenmesi, geri kazanım, enerji
verimliliği, fosil yakıt kullanımının önlenmesi, istihdama katkı sağlanması, yeni bir ürün ortaya konması
ve farklı uygulanabilir bir sistem oluşturması bakımından farklı kazanımları bir arada topladı.

Proje faaliyetleri:

Depo gazı oluşumu, atık ısı ve değerlendirme yöntemleri incelenerek seracılıkta dikkat edilmesi gere-

Değişik oranlarda kompost kullanılarak denemeler
yapıldı. Bu denemelerde ürünlerdeki zamansal değişim gözlemlendi. Proje sonuçları İSTAÇ A.Ş. internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı.
16-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) tarafından Karabük’te düzenlenen “Tüketim
Toplumu ve Çevre Sempozyumu’na” ve 22-24 Mayıs
2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi
2013” etkinliğine iki adet bildiri hazırlandı.
Maliyet analizlerinin yapılmasına yönelik olarak kurulan seranın işletilmesi ile ilgili veriler toparlandı ve
uzun vadede yatırımın ne kadar sürede geri dönüşü
olabileceği araştırıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda her faaliyete ilişkin raporlar, ekipman ve yapılara ilişkin teknik çizim, şartname ve proje tanıtımı amaçlı bildiriler
hazırlandı.

1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan İSTAÇ A.Ş.,
kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası
standartlar çerçevesinde çevre yönetimi çalışmalarını sürdürmektedir. AB Atık Yönetimi Normları
çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, ambalaj atıklarının
geri dönüşümü, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp gazından elektrik üretimi, gemilerden
ve deniz yüzeyinden atıkların toplanması, organik
ve endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı
gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

ken hususlar ile kompost ve mevcut kullanım alanları tespit edildi.
Depo gazından enerji üretim tesisinde bacalardan
atmosfere verilen egzoz gazının analizleri yapıldı.
Baca gazı analizleri sonucunda emisyonların yasal
sınırlar içerisinde kaldığı, sıcaklıklarının 520 ˚C’e kadar ulaştığı görüldü.
Ön araştırma sonucunda geri kazanım ekipmanı
olarak eşanjör (ekonomizer) kullanılmasına karar
verildi. Sera ısıl ihtiyacı ve baca gazı analizine göre
kullanılacak malzeme çeşitleri belirlendi.
İBB Odayeri Düzenli Depolama Sahası içerisinde uygun alan tespit edilmesi, yetiştirilecek mevsimlik çiçek çeşitlerinin belirlenmesi, sera ölçü, özellikleri ve
içerisinde kurulacak sistemlerin kararlaştırılması ile
sera kurulumu gerçekleştirildi.
Kurulan plastik seranın ölçüleri, oluk altı yüksekliği
4,5 metre, çatı yüksekliği 7 metre ve tünel genişliği
9,6 metre şeklindedir. Çatı şekli gotik olan bu serada yan duvarlar polikarbon, çatı polietilen malzemeden yapıldı. Seranın ebatları, işletme şartları da
göz önüne alınarak 65x48 metre ve 5 adet tünelden
meydana geldi.
Isıtma sistemi ve ısı iletim sistemi belirlendi. Sera ısıl
ihtiyacının yaklaşık 968 bin kcal olduğu hesaplanırken, bu rakamın rejim halinde 700 bin kcal olacağı
öngörüldü.
Isı iletim hattından geçecek su miktarı hesaplandı ve 60 m3/sa debiye göre boru çapları belirlendi.
En uygun toprakaltı borulama sistemi olan ön izolasyonlu DN 150 iç çapındaki borular tercih edildi.
Seranın işletmeye alınması aşamasında fide dikimi
yapıldı ve yetişmeleri için uygun ortam koşullarının
sağlanması amacıyla iklim kontrol ve sulama gübreleme sistemleri aktif olarak kullanıldı. Yeterli iç ortam sıcaklığını sağlamada ekonomizerin sorunsuz
çalıştığı görüldü.

www.istac.com.tr
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KÜRESEL ISITMAYAN TENCERE
YARARLANICI ADI: Kayalar Çelik San. Ve Tic. A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 926.550,00 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %43 / 398.416,50 TL

Firmaya müşteri geri dönüşlerinde, tencere tabanları ile ilgili ısınma, taban düşme, yapışma ve
ağırlık problemlerinin olduğu şikayetler geliyordu. Ar-Ge departmanı bu konuda çalışmalar yaparken, taban yapıştırma ve kalınlık için püskürtme metodu gündeme gelerek değerlendirilmeye
başlandı. Çalışmalar sırasında bu iyileştirme ve
yeniliğin, aynı zamanda enerji tasarrufu ve çevre
ile ilişkileri tespit edildi. Bir numaralı öncelik olan
enerji ve çevre konusu üzerine odaklanarak, Ar-Ge
çalışmalarına hız verildi. Bu sırada İSTKA’nın çevre
ve enerji ile ilgili projelere yönelik desteği duyuldu
ve bir proje hazırlandı. Firma içi personelle başlayan çalışmalarda, Ar-Ge bölümünün sağlayacağı
faydalar belirlendi ve bunları projeye dönüştürmek için danışmanlık desteği alındı. Enerji tasarrufu yansımaları hesaplandı ve projenin teknolojik
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bakımdan olabilirliği görüldü. Bu çerçevede kalıp
ihtiyaçları ve giderler belirlendi.

Proje faaliyetleri:

Proje kapsamında öncelikle satın alınacak makinelerin ve yaptırılacak kalıpların teknik şartnameleri
oluşturuldu. Bu teknik şartnameler ile ihaleler yapılarak proje süresince birlikte olunacak firmalar
belirlendi. Bu firmalara onay sonrası gerekli siparişler verildikten sonra fiziki ortam hazırlandı. Gerekli istihdamı sağlamak için işçi alımları periyodik
yapıldı. Kalıpların tamamlanması ve makinelerin
gelmesi sonucunda deneme üretimleri yapılmaya
başlandı. Planlanan alüminyum kalınlığı 3 mm’ye
ulaştı ve %60 alüminyum tasarrufu sağlandı. Mevcut ürüne göre alüminyum kalınlığının 3 mm’ye
düşmesiyle birlikte ısı iletimi arttırıldı ve ısının homojen dağılımı mümkün oldu. Bu çıktılar, projenin hedeflerini tutturduğunu ve nihai kullanıcının
hedeflenen %30 doğalgaz tasarrufu sağladığını

Kayalar Şirketler grubu, İstanbul’daki 40 bin m²’lik
alana kurulu 18 bin m²’lik kapalı üretim tesislerinde yaklaşık 600 çalışanı, 2 bin çeşitten fazla kalıbıyla 56 yıldır endüstriyel mutfak ve plastik bahçe
mobilya sektörüne hizmet veriyor. Firma, pek çok
otel, restoran, turistik tesis gibi projelere profesyonel mutfak ekipmanları ve bahçe mobilyalarıyla
destek sağladı. Firma pazarlama faaliyetlerini sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da sürdürmektedir. Halen, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere,
Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’daki Türk
Cumhuriyetlerine başarılı ihracatlar yapmaktadır.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

gösterdi. Nihai kullanıcıya yapılan ürünler gönderildi, çeşitli tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapıldı ve
geri dönüşler alındı. Yemeği daha çabuk pişirdiği, homojen ısı dağılımı sayesinde daha ekonomik
olduğu tespit edildi. Proje sonucunda alüminyum
sarfiyatı ve fire oranları düştü.

www.kayalar.com.tr
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ÇAMAŞIR MAKİNESİ İŞLETMESİNDE BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ
ÇIKIŞ SULARININ VE YAĞMUR SULARININ ÜRETİM SÜREÇLERİNDE
KULLANILMAK AMACIYLA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ
YARARLANICI ADI: Arçelik A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 1.051.837,70 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %38,02 / 399.908,69 TL

Arçelik firması, 2008-2009 Sürdürülebilirlik
Raporu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma” politikasını, çevreye dost üretim tesislerini ve bu tesislerde üretilen çevreye dost ürünlerini tanıtarak,
sürdürülebilir gelişim yaklaşımını tüm süreçlerde
benimsediğini duyurdu. Şirketin “Sürdürülebilir
Kalkınma” ilkeleri, üretim aşamasından başlayarak, tedarik zinciri ve satış sonrası kullanım süreçleri boyunca çevreyle dost, müşterilerin ve
toplumun ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayan, kullanım sonunda geri dönüşüm sağlayarak çevreye en az etki bırakan ürünlerin bütün süreçlerini
kapsıyordu.
Şirket, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevre amaç ve hedeflerini
tasarım aşamasından, üretime, ürün hayat çevrimine kadar çevresel etkileri kontrol altına alma-
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ya ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik olarak
belirlemekteydi. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak
planlanan projede, çamaşır makinesi üretiminde
kullanılan suyun azaltılması üzerinde çalışıldı ve
sürdürülebilir gelişme ilkelerinden “çevrenin korunması” ilkesine göre doğal kaynakların korunması esas alındı.
Bu doğrultuda,
• Öncelikli olarak su tüketiminin yoğun olduğu
üretim prosesleri tespit edildi.
• Yoğun tüketimin olduğu alanlardaki su kalitesi ve
ihtiyacı belirlendi.
• Belirlenen kalite ve miktardaki atık sudan kullanım ve saf su temin edebilmek için uygun yöntemler araştırıldı.
• En uygun yöntem seçildikten sonra ihtiyaca göre
kapasiteler belirlenerek tesis projelendirildi.

Projenin nihai faydalanıcısı Arçelik A.Ş. Çamaşır
Makinesi İşletmesi idi. Proje kapsamında kurulan
atık su geri kazanım tesisiyle, biyolojik arıtmaya
tabi tutulan atık sular ve belirli alanlardan toplanan yağmur suları geri kazanıldı. Geri kazanılmış
su, üretim proseslerinde kuyu veya şebeke suyunun yerine kullanıldı. Bu amaç doğrultusunda
atık suyun proseslerde kullanıma uygun kaliteye
ulaşılması için; kum filtresi, ileri arıtma yöntemlerinden ultrafiltrasyon (UF) ve ters osmoz (reverse
osmosis-RO) membran arıtma teknolojileri uygulandı.
Tesise beslenen atık su miktarı günde 460 m3 düzeyindedir. Bu debinin tamamı kum filtresi ve UF
sisteminden geçirilerek yaklaşık günde 405 m3’lük
UF ürün suyu elde ediliyor. UF ürün suyunun yaklaşık günlük 110 m3’lük kısmı saf su üretimi için RO
sistemine besleniyor. Geri kalan 295 m3’lük kısım
ise kuyu ve şebeke suyunun işletme içinde çokça kullanıldığı boyahane prosesine kullanım suyu
olarak besleniyor. Ultrafiltrasyon ürün suyu, aynı
zamanda mevcut arıtma tesisinde bulunan iyon
değiştirici ünitelerin şebeke suyu ihtiyacını da
%50 oranında karşılıyor. Tesisteki ters osmoz üni-

tesinden elde edilen günlük 55,2 m3’lük saf su ise
boyahane prosesinde kullanılıyor.
Proje ile işletmede üretim proseslerinde kullanılan kuyu ve şebeke suyu miktarının azaltılması
hedefi yakalandı. Buna göre Ocak-Mart 2013 döneminde toplam 22.128 m3 atık su geri kazanıldı;
bu miktarın net 19.909 m3’ü üretim proseslerinde
kullanılmak üzere sisteme beslendi.

Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği sektörlerinde üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri ile faaliyet gösteren Arçelik A.Ş., yaklaşık
22 bin çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve
Güney Afrika’da 14 üretim tesisi, dünya çapındaki
satış ve pazarlama organizasyonu ve kendisine ait
10 markasıyla 100’den fazla ülkede ürün ve hizmet
sunuyor. Türkiye beyaz eşya sanayisinin önde gelen firması Arçelik, Avrupa’nın en büyük üçüncü
beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Projenin çıktıları:

www.arcelikas.com.tr
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ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMLARINA YÖNELİK
RAFİNASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: Orüsan Kimya ve Akaryakıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 913.001,12 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %43,81 / 399.985,79 TL

Ülke sanayisinin son yıllarda gösterdiği
gelişme neticesinde ihtiyaç duyulan girdilerin içinde önemli bir yer tutan petrol kaynaklı madeni yağların, kullanımı
sonrasında atık olarak çıkması, hem işletmeler hem de çevre için sorun teşkil
etmeye başladı. Aynı zamanda üretilen
mal ve hizmetlerin yurtiçi hareketleri
neticesinde nakliye hizmetlerine duyulan ihtiyaç, dolayısıyla kara araçlarından
da kaynaklanan atık yağların değerlendirilmesi ve çevreye verecekleri muh-
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Proje aşamaları:

temel zararların
önlenmesi
düşüncesi, atık yağların ekonomiye
yeniden kazandırılması fikrini ortaya çıkardı. Atık
yağların gelişmiş
ülkelerde
geri
kazanılması
ve
böylece ekonomi
ile çevrenin korunmasına katkı
sağlaması, fikrin uygulanmasına ikinci bir ilham
kaynağı oldu.
İlk olarak literatür araştırmasıyla dünyada yapılan
uygulamalar incelenerek taslak planlar çıkarıldı.
Teşkil edilen teknik çalışma ekibiyle uygulama projeleri hazırlanarak mali ve teknik uygulama imkanları araştırıldı.
Hedef atık yağların ülke şartları ve ihtiyaçlarına uygun bir teknoloji ile geri kazanılarak, sanayiye milli
ve ucuz girdi sağlayıp çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktı. İkinci olarak da şirketin imkan ve
birikimi ile oluşturulan bu teknoloji sayesinde ülkeye döviz girdisi sağlamaktı.

Firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre, lisanslı araçları ile atık yağ toplama ve geri dönüştürme alanında
faaliyet gösteriyor. Kurulduğu 1993 yılından beri
faaliyetlerini İstanbul-Tuzla Kimyacılar O.S.B.’deki
adresinde sürdürüyor. Araştırma ve geliştirmeyi
ön planda tutan ve projeler yapan firma, atık madeni yağlardan elde edilen ürünlerin ileri saflaştırılması alanında özgün teknikler geliştirmek üzere
çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Proje kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde
atık yağların kullanılan en son tekniklerle geri kazanılması sağlandı. Rafine edilen atık yağların, sanayi için problem olmaktan çıkarak girdi sağlar hale
gelmesi sağlandı.
Mevcut rejenerasyon sistemi ve proje kapsamındaki rafinasyon sistemi ile geri kazanılan baz yağlar, ithal girdi olan baz yağlara nazaran daha ucuz
olarak elde edildi. Böylece TS 12153 standartlarına
göre üretilen madeni yağlar sayesinde, sanayide
ve kullanılan diğer alanlarda % 10 ila 15’lik bir maliyet avantajı sağlandı.
Projenin nihai uygulama aşamasında giren atık
yağların kontrolü için TS 17025 standartlarına uygun bir araştırma geliştirme laboratuvarı kuruldu
ve teknik personel temin edilip gerekli eğitimden
geçirilerek istihdam imkanı sağlandı.

www.orusankimya.com
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EKO-YENİLİKÇİ BİR SİMÜLASYONA DAYALI
OPTİMAL ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
EĞİTİM UYGULAMALARI VE MODELİN GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: OMSAN Lojistik A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 678.920,79 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 339.460,40 TL

Projenin çıkış noktasında, lojistik sektöründe çalışan sürücülerin yetkinliklerini artırarak yakıt sarfiyatının ve karbon salımının düşürülmesi; sürüş
hatalarından kaynaklı araç ve ekipmanlarda (lastik, balata vb.) meydana gelen aşınma ve yıpranmaların en aza indirilmesi; hasarların ve kazaların
azaltılması (özellikle akaryakıt ve tehlikeli madde
taşımacılığında) hedeflendi. Bu amaçla, firmanın,
bünyesinde çalıştırdığı sürücülere düzenli olarak
verdiği eğitimlerin yeni geliştirilecek emniyetli ve
ekonomik sürüş simülatörü ile gerçekleştirilmesi
hedeflendi.
Treyler içine yerleştirilen simülatörün, 6 DOF hareket serbestisine sahip olması ve treylerde taşınan
yükü de simüle etme özelliği nedeniyle; Türkiye ve
Avrupa lojistik sektöründe bir ilk olacağı göz önünde bulundurularak, konularında uzman şirket ça-
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lışanlarından
oluşan bir proje ekibi oluşturuldu. İlk olarak mühendisler tarafından teknik
çizimler tamamlandı. 6DOF simülatörünün ve eğitmen istasyonunun treyler içerisinde nasıl yerleştirileceğine karar verilip buna uygun ekipmanların
satın almasına başlandı. Simülatör kabininde Renault marka bir çekicinin orijinal parçaları ve ekran
olarak 3 adet LCD TV kullanıldı. Söz konusu 6DOF
simülatör, özel olarak yurtdışında üretildi. Treylerin zemini dayanıklı bir malzeme ile kaplanıp, yan
kapakları açılacak şekilde dizayn edildi. Kapakların
açılmasıyla öğrencilerin oturabileceği alan oluşturuldu. Ayrıca treylere yerleştirilen plazma TV ile öğrencilerin simülatörü kullanan sürücünün ekranını
takip edebilmeleri sağlandı. Türkiye’nin farklı yer-

• Agresif ortamlarda sürüş eğitimi
• Değişik trafik yoğunluklarında sürüş eğitimi

Projenin katkıları:

lerine eğitim veya tanıtım amaçlı götürüldüğünde
eğitmenin kullanması için bir dinlenme odasına da
yer verildi.

• %15 olan yakıt israfı %5’e düşürüldü.
• Emisyon miktarları azaltıldı.
• Yol kazaları ve yük hasarları azaltıldı
• 100 km hız üzerindeki araç hatalı fren yapma sayısı, 90’dan 81’e düşürüldü.
• Sürüş hatalarından kaynaklı araç ve ekipmanlarda
(lastik, balata vb.) meydana gelen aşınma ve yıpranmalar minimal ölçeğe indirildi.
• Kaygan, kuru, asfalt, toprak gibi değişik yol şartları
simüle edildi.
• Eğitim verilen toplam 200 şoförün, sürüş testleri
sonuçlarına bakıldığında, yakıt oranı 0,3451 lt/km’
den 0,3322 lt/km’ye düşerek % 4 iyileşme sağlandı. CO2 emisyonu ise 832 gr/km’ den 801 gr/km’ ye
düşürülerek yine % 4 iyileşme yakalandı.

Proje kapsamında geliştirilen ‘Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü’ ile şu faaliyetler gerçekleştirildi:
• Başta OMSAN Lojistik’te görev yapan ağır vasıta
sürücüleri olmak üzere, sektördeki ağır vasıta sürücülerine eğitim verildi ve sürücülerin yetkinlikleri
artırıldı.
• Kavşaklarda dönüş ve manevra eğitimi
• Parkur oryantasyonu
• Fren, hızlanma, manevra eğitimi
• Sis, duman gibi hava şartlarında kısıtlı görüş mesafesi eğitimi
• Kaza, hasar, yol engelleri gibi beklenmeyen durumlara karşı eğitim
• Kaza öncesi önleme manevraları eğitimi
• Etki/tepki, refleks ve algılamanın geliştirilmesi
• Öngörü ve tahmine yönelik analitik zekanın iyileştirilmesi
• Aksam ve alt sistem arızalarının simülasyonu

1978 yılında bir OYAK iştiraki olarak kurulan OMSAN Lojistik; 1.300 adetlik karayolu nakliye filosu,
340 swapbody ve 205 adet vagondan oluşan intermodal filosu, 2 adet helikopteri, 1 adet kuru yük
gemisi, 1 adet çimento gemisi, 1.100 adet onaylı
tedarikçisi, yurtiçi ve yurtdışındaki lojistik merkezleri ile müşterilerine entegre lojistik hizmetler
sunuyor. 1.250 personeli ile otomotiv, demir çelik,
çimento-inşaat, akaryakıt, tekstil, perakende, gıda
ve iletişim sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve
yurtdışı karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu
taşımacılığı, hava kargo, konteynır taşıma, depolama ve antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında lojistik
hizmetler veriyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

Proje faaliyetleri:

www.omsan.com.tr
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GERİ DÖNÜŞEBİLİR KATI ATIK TOPLAMA OTOMATI
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YARARLANICI ADI: İSBAK A.Ş.
PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ: SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 549,871.80 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 274,935.90 TL

Bilindiği üzere, ülkemizde plastik ve cam şişe, kağıt
ve karton kutu gibi doğaya zararlı ve aynı zamanda
geri dönüşümü mümkün katı atıkların ayrıştırılması
ve geri dönüşümü sağlanarak tekrar kullanıma sunulması konusunda büyük bir ilgisizlik bulunmaktadır. Bu ilgisizliğin sebebinin eğitim eksikliği ve ilgili
alışkanlığın küçük yaşlarda kazandırılmamasından
kaynaklandığı düşünülüyordu.
Bu eksiklikten yola çıkarak hazırlanan projenin genel amacı; ödüllendirme yöntemi ile katı atıkların
ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanmasıydı.
Dolayısıyla bu konuda ödüllendirme gibi insanları
teşvik edici metotların kullanılarak bu alışkanlığın
kazanılması konusunda çalışmalar yapılmasına
karar verildi. Ayrıca geri dönüşüm için gerekli sistem ve ürün altyapılarındaki yetersizlik ve bu ko-
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nuda gerekli yasal düzenlemelerin olmayışı da katı
atıkların ayrıştırılması konusundaki diğer eksiklikler
olarak öne çıkıyordu.
Bütün bunlardan hareketle projenin özel amaçları;
katı atıkların ayrıştırılması için konteynırların konması gereken yerlerle ilgili bir araştırma yapmak
ve geri dönüşümün sağlanması amacıyla “akıllı
konteynır” sisteminin üretilmesi ve ödüllendirme
yöntemini kullanarak insanlarda katı atıkları ayırma
bilinci ve alışkanlığının oluşturulmasını sağlamaktı.

Proje faaliyetleri:

Projenin uygulama sürecinde yoğun bir araştırma
ve teknolojik donanım çalışması yapıldı. Proje ekibi oluşturulurken uygulama sürecinde çıkabilecek
zorluklar göz önüne alındı ve tercihler bu doğrultu-

teynır noktası, güvenlik kameraları ile izlenecek.
Atık ilgili kapağa atıldıktan sonra, atık sayılacak.
Daha sonra kapak kapatılarak, atıkların parçalanması işlemi yapılacak. Atıklar parçalandıktan sonra,
ilgili hazneye düşecek. Konteynırın doluluk oranları
sürekli gözetim altında tutulacak ve bu oran % 75
seviyelerine ulaşınca ilgili merkezler sms ya da mail
ile bilgilendirilecek.
Daha sonra böyle bir senaryo ile birbirini tamamlayacak en uygun tasarım oluşturuldu. Bu arada Akıllı
Konteynır’ın en uygun konumlandırılabilecek lokasyonu için proje teknik ekibi saha keşfinde bulundu.
Proje çalışanlarının ortak düşüncesi olarak, insan
yoğunluğunun ve sirkülâsyonunun maksimum düzeyde olduğu, atık toplama ekiplerinin kolay ve hızlı
ulaşabileceği, güvenlik amacıyla zabıta kontrol noktalarına yakın olan Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi
önü, Şişli Belediyesi önü ve İBB Florya tesisleri gibi
yerlerin Akıllı Konteynırlar için makul olacağı sonucuna ulaşıldı. Bu kapsamda her birinde revizyona gidilerek üç adet akıllı konteynır prototipi oluşturuldu.

İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş (İSBAK); merkezi kontrollü trafik sinyalizasyon sistemleri üretmek, sinyalizasyon üst
yapı donatıları imal etmek ve kurmak, trafik etüt
ve planlama çalışmaları yapmak, “Kavşak Kontrol
Cihazları” imal etmek, trafik sinyalizasyon eğitim
ve danışmanlık hizmetleri sunmak, proje analizi
ve fizibilite çalışmaları yapmak, trafik ve sistem
mühendisliği hizmetlerini kamuya sunmak amacıyla 1986 yılında İBB tarafından kuruldu. Kendi
bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge departmanı ile
Akıllı Ulaşım Sistemleri, LED Uygulamaları ve Şehir Aydınlatma Otomasyon Sistemleri alanlarında
yeni teknolojiler üreten İSBAK; sadece İstanbul’un
değil, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer büyük metropollerin de trafik sorununu çözmeyi hedefliyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

da yapıldı. Proje ekibinin kurulmasının
ardından, faaliyet
ve çıktıların yayınlanacağı, projenin
tanıtımının ve görünürlüğünün sağlanacağı bir internet
sitesi tasarlandı ve
www.akillikonteyner.net adresinden
yayına başlandı.
Daha sonra piyasa
araştırması yapılarak, akıllı
konteynır ile ilgili
dünyada benzer bir
projenin
bulunup
bulunmadığı incelendi. Edinilen bilgiye göre Amerika ve
Almanya’da benzer
projelerin uygulandığı
gözlemlendi.
Bahsi geçen ülkelerde depozito kavramının
oturmuş
olması ve bunun yasal zeminde kendisine yer edinmesi bu tarz projeleri bu ülkelerde kolay kılan bir
unsur olarak belirlendi. Piyasa araştırmasının ardından dünyadaki benzer projeler ele alınarak, Akıllı
Konteynırın nasıl çalışacağı ve vatandaşların ilgisini
çekeceği sorularına yanıt arandı.
Bu kapsamda Akıllı Konteynır için şöyle bir senaryo
düşünüldü:
Kul
lanıcılar akıl
lı konteynır
noktasına
gelip, atıkların barkodlarını okuyucudan
g e ç i r e c e k l e r.
Akıllı
konteynırın ekranında atığın cinsi
belirlenip, ilgili
kapağa
yönlendirilecek.
Olumsuz kullanımların önüne
geçmek amacıyla akıllı kon-

www.isbak.com.tr
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YENİ NESİL LED AYDINLATMA AR-GE
VE ÖLÇÜM LABORATUVARI KURULUMU PROJESİ
YARARLANICI ADI: ALE Teknoloji Sistemleri A.Ş
PROJE ORTAĞI: İstanbul Aydın Üniversitesi
SÖZLEŞME TOPLAM BÜTÇE: 775.178,69 TL
AJANS DESTEK ORANI VE TUTARI: %50 / 387.589,35 TL

Aydınlatma için tüketilen enerji, dünya ve Türkiye’de
üretilen miktarın %25’ine karşılık geliyor. Bu açıdan
bakıldığında, geleneksel aydınlatma sistemleri (flüoresan, halojen, metal halide vb) küresel ısınmaya, iklim
kaymalarına ve yenilenemeyen kaynakların tüketilmesine büyük oranda katkıda bulunuyor. “Işık yayan
diyot” anlamına gelen LED’in gelmiş olduğu verimlilik
seviyesinden dolayı aydınlatma sektöründe kullanılması, toplam enerji tüketiminin en büyük kalemlerinden birini oluşturan aydınlatmada enerji tasarrufu için
çok büyük bir imkan sağlıyor.
Aydınlatma sektörü LED teknolojilerinin gelişmesi ile
geleneksel kaynakların daha verimli olan LED bazlı
aydınlatma kaynakları ile değiştirildiği bir devrim ve
dönüşüm sürecini yaşıyor. Bu dönüşüm, ekonomik
olarak da tüm pazarın ve değer zincirinin değişmesine ve yeni Ar-Ge sahalarının açılmasına sebep oluyor.
Türkiye’de geleneksel aydınlatma pazarına bakıldığında, dünya pazarına hakim olan birkaç yabancı marka
tarafından farklı ülkelerde üretilen ampul ya da flüoresanların ülkemize ithal edildiği görülüyor. Bunun
sonucunda cari açık artarken, aydınlatma sektörünün
yarattığı istihdam alanı doğrudan ticaret çerçevesinde kalıyor ve ülkenin yurtdışına bağımlılığı artıyor.
Bu yönüyle ele alındığında, aydınlatma sektöründe geliştirilecek olan eko-yenilikçi yaklaşımlara, hem
sektör bazında, hem de sektörün ilişkide olduğu enerji
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üretimi alanında ihtiyaç
duyuluyor.
Proje ile kurulan Ar-Ge
laboratuvarının, ortaya
koyulacak yeni ve sürdürülebilir organizasyon yapısı ile üretmeyi planladığı
ürünler ve verecek olduğu hizmetler bakımından, eko-yenilikçilik kapsamında desteklenecek
modifikasyon ve yeniden
tasarlama ile alternatif
türlere kısa, yaratıcılık
türüne ise orta vadede
ulaşacağı düşünülerek bu
çalışma başlatıldı.
Bu hedefler doğrultusunda etkinin maksimum düzeyde olabilmesi için projeye, ortak olan İstanbul Aydın
Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte İAÜ Teknoloji
Merkezi’nde “Yeni Nesil LED Aydınlatma Laboratuvarı” kurularak, akıllı ve verimli aydınlatma sistemleri
ürünü geliştirildi. Bu sayede, LED aydınlatma alanında
yurtdışına gitmeden Ar-Ge çalışması yapabilecek olan
üretici firmaların ve bunu sürekli hale getirerek rekabet edebilirliklerini artırarak yurtdışı pazarlara açılmak
isteyen LED aydınlatma armatürü üreticisi şirketlerin,
yararlanmaları ve büyüyen pazarla birlikte sayılarının
artması hedeflendi.

Proje faaliyetleri:

Öncelikle projeyi başarı ile uygulayabilecek farklı yeterliliklere sahip bir ekip kuruldu. Sonra laboratuvar
kurulması için çalışmalara başlandı. Projenin ortağı olan İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından fiziki
mekân temin edildi. Laboratuvar kurulum aşamasında ve sonrasında laboratuvar kullanıcı el kitabı oluşturuldu. Ürün geliştirme çalışmaları, optik tasarım,
termal tasarım, armatür gövde tasarımı, sürücü tasarımı, elektronik tasarım, baskı devre tasarımı, prototip
imalatı, fotometrik ve termal ölçümler, elektriksel ve
mekanik güvenlik ve dayanım testleri yapılarak, laboratuvar tam anlamıyla işleyebilecek seviyeye getirildi. Bu projenin en önemli hedeflerinden biri olan,

ALE Teknoloji, LED bazlı aydınlatma sistemleri
üretmek, dağıtmak ve bu sistemlerin uygulamasını
yapmak amacı ile kuruldu. Şirket, geleneksel ışık
kaynaklarını, maksimum verimlilik ve %80’e varan
enerji tasarrufu sağlayan LED bazlı aydınlatma sistemleri ile değiştirmek misyonu ile hayatına başladı. Şirket, Türkiye’deki üretim tesislerinde, Türkiye ve yurtdışında dizayn edilmiş armatürlerin
üretimlerini gerçekleştiriyor. Şirket, müşterilerine
doğru çözümleri sunup, aydınlatma maliyetlerinde %80’e varan tasarruf sağlamayı ve karbon emisyonunu azaltmayı amaçlıyor.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

laboratuvarın akredite edilmesi için çalışanlara yönelik birçok eğitim düzenlendi ve sonuçta uluslararası
akreditasyon kurumu IAS tarafından akredite edildi.
Laboratuvarın daha fazla öğrenci, akademisyen ve
firmaya tanıtılabilmesi amacıyla, öncelikle İstanbul
Aydın Üniversitesi’nde bir üniversite içi tanıtım semineri, sonrasında da dışarıdan akademisyen ve firma
yetkililerinin yer aldığı diğer bir seminer gerçekleştirildi. Üniversite-sanayi işbirliği alanında önemli bir örnek teşkil etmesi de çalışmanın özel niteliği olduğunu
gösterdi. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonrası
ortaya çıkan ürünler, laboratuvarın sürdürülebilirliğini
ve sektöre ciddi katkılar sağlayabilmesi açısından oldukça önemliydi. Konu hakkında akademisyenler, öğrenciler ve firmalardan birçok olumlu tepki alınırken,
laboratuvarın görünürlüğünün daha fazla sağlanabilmesi için fuarlara katılım planlandı.

www.lightmaster.com.tr
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DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ

DOĞRUDAN

FAALİYET

DESTEKLERİ
Doğrudan Faaliyet Desteği, 2010-2013 İstanbul
Bölge Planı çerçevesinde İSTKA tarafından bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere destek olmak amacıyla yürütülen bir programdır. İSTKA, bu mali destek
programının sözleşme makamı olarak programın idari ve mali uygulamasından sorumludur.
İSTKA program bütçesinin doğru bir şekilde
kullanılmasının nihai sorumlu olması yanında
sözleşmelerin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden de sorumludur.
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Programın Amaçları:

Bu programın amacı, bölgenin kalkınması ve
rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin
alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve
planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve
girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş
geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli
olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve
gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım
kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin
desteklenmesidir. Ancak, kurum ve kuruluşlarca
hazırlanan stratejik planlar, imar planları, mastır
planlar ve söz konusu planların hazırlık çalışmaları bu programın kapsamı dışındadır.

• Hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik
araştırmalar
• Başta afetler olmak üzere kentsel risklerin
azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
• Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal
dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar
• Bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
• Bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri
• Çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite
faaliyetleri

İSTKA Tarafından Sağlanan
Mali Kaynak:

Bu program kapsamında desteklenecek projeler
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000
TL idi. Program çerçevesinde verilecek destek
tutarları asgari 20.000 TL ile azami 75.000 TL
arasındaydı.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ

Programın Öncelikleri:
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SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL’A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
YARARLANICI ADI: Ekonomistler Derneği
BÜTÇE: 59.710,80 TL
DESTEK ORANI: %94,98
TOPLAM DESTEK: 56.710,80 TL
Faaliyet dahilinde İstanbul’da sağlık turizmi sahasında faaliyet gösteren müesseseler ve sağlık turizminden faydalanan hasta ve hasta yakınları ile
görüşüldü. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkan
sonuçlar analiz edilerek, İstanbul’un sağlık turizmi
SWOT analizi çıkartıldı.

www.ekonomistler.org.tr

SOSYAL RİSK DURUMLARINDA DANIŞMANLIK
İHTİYAÇ ENVANTERİ GELİŞTİRİLMESİ
YARARLANICI ADI: Hak Temelli Politikalar İçin
Hümanist Grup Derneği
BÜTÇE: 26.500,00 TL
DESTEK ORANI: %100,00
TOPLAM DESTEK: 26.500,00 TL
Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği tarafından İstanbul’da yaşayan sosyo-ekonomik
risk altındaki kadınlar ve çocuklara müteveccih
şahsi hayat, aile hayatı, iş hayatı, eğitim, sağlık, adalet, mesken ve muhit, şiddet, acil haller mevzularını
ihtiva eden bir ihtiyaç envanteri tertip edildi.

www.humanistgrup.org

İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞA
YAKLAŞIM STANDARDİZASYONU
YARARLANICI ADI: Marmara Üniversitesi Çocuk
Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
BÜTÇE: 53.550,00 TL
DESTEK ORANI: %100,00
TOPLAM DESTEK: 53.550,00 TL
Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama
ve Araştırma Merkezi tarafından ihmal ve istismar
mağduru çocuklarla alakalı veri toplamak için kullanılan formların standardize edilmesi için çalışmalar yapıldı ve bu maksatla web tabanlı bir program
geliştirildi.

www.marmara.edu.tr
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MESLEĞİMİ SEÇİYORUM PROJESİ
YARARLANICI ADI: Bağcılar Kaymakamlığı
BÜTÇE: 78.875,00 TL
DESTEK ORANI: %95,00
TOPLAM DESTEK: 74.931,25 TL
Yapılan saha araştırması ile, kamu yararına çalışan
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler ve bu kurumlara bağlı alt teşkilatlarda yetişkin eğitimi sahasında gerçekleştirilen çalışmaların,
toplum ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmesi
sağlandı. Yetişkinlere yönelik eğitim hizmetlerinin
kalitesi arttırıldı.

www.bagcilar.gov.tr

İSTANBUL KIYILARI İÇİN
DALGA ENERJİSİ HARİTASININ ÇIKARTILMASI
YARARLANICI ADI: İş Hayatı Dayanışma Derneği
BÜTÇE: 61.500,00 TL
DESTEK ORANI: %75,00
TOPLAM DESTEK: 46.125,00 TL

www.ishad.org.tr

İÇME SUYU KAYIP VE KAÇAKLARINI
İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ
YARARLANICI ADI: İstanbul Su Ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
BÜTÇE: 100.000,00 TL
DESTEK ORANI: %75,00
TOPLAM DESTEK: 75.000,00 TL
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “İçme Suyu
Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi” faaliyeti ile su kayıp ve kaçaklarının azaltılması maksadıyla içme suyu analizi raporu ve proje eylem planı
hazırlandı. Mevcut debi ölçerler dikkate alınarak
izole ölçüm sahaları coğrafi bilgi sistemi tabanlı
olarak planlandı.
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Faaliyet sahibi İş Hayatı Dayanışma Derneği’nin
teşebbüsleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından, İstanbul kıyıları için dalga
enerjisi haritaları çıkartılıp, rapor haline getirildi.
Raporda, Marmara Denizi ve Karadeniz’de dalga
enerjisinin en yüksek olduğu zaman ve mevsim,
enerji cihetinden en mühim sahalar ve vasati dalga
enerjileri izah edildi.

www.iski.gov.tr
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ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİN FİNANSMAN
AR-GE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
YARARLANICI ADI: İstanbul Valiliği
İstanbul Sağlık Müdürlüğü
BÜTÇE: 127.404,51 TL
DESTEK ORANI: %54,98
TOPLAM DESTEK: 70.047,00 TL
Faaliyetin sonunda teşkil edilen Komisyon Raporu
ile “Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik” alanında mahalli neticelere ulaşıldı. Ayrıca Aktivasyon Çalıştayı ve
Acil Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Platformu
faaliyetleri ile ‘Sağlık Hizmeti Ekonomi Bilinci’ ve
‘Sağlık Çıktılarında Uzun Vadede İyileşme’ konularında temel adımlar atıldı.

www.istanbulsaglik.gov.tr

ATIK MADENİ YAĞ RAFİNASYONU İÇİN EN UYGUN TEKNOLOJİ SEÇİMİ
YARARLANICI ADI: Petrol Sanayi Derneği
BÜTÇE: 69.666,00 TL
DESTEK ORANI: %100,00
TOPLAM DESTEK: 69.666,00 TL
Proje ile PETDER tarafından ortaya konan raporda
atık yağ idaresinde Türkiye ve dünya örnekleri karşılaştırılıp, yeniden rafinasyon sahasında öne çıkan
üç metot detaylı olarak anlatıldı. Türkiye’de mevcut atık yağ geri kazanım uygulamasının yapıldığı
15 lisanslı tesis, mevcut mevzuat dâhilinde incelendi. Proje nihayetinde kurulacak bir tesisin kapasitesinin tespit edilmesi için, potansiyel hammadde
miktarı, bu ihtiyacın karşılanacağı lokal kaynaklar ve
tesisin işleme kapasitesi ele alındı.

www.petder.org.tr

SAĞLIKLI YAŞLANMA PLATFORMU
VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE HİJYEN BİLİNCİ
YARARLANICI ADI: İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hijyen Anabilim Dalı
BÜTÇE: 74.936,72 TL
DESTEK ORANI: %100,00
TOPLAM DESTEK: 74.936,72 TL
İstanbul Üniversitesi adına faaliyeti yürüten Dr. Emek
Dümen tarafından, Ümraniye Kaymakamlığı’na
bağlı, tespit edilen iki okulda mikrop haritası çıkartıldı ve öğrencilere hijyen bilinci konularında eğitim
verildi.

www.veteriner.istanbul.edu.tr
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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VİZYONUNDA
KATMA DEĞERLİ SERVİSLERİN GELECEĞİ
YARARLANICI ADI: Mobil Servis Sağlayıcı
İşadamları Derneği
BÜTÇE: 55.814,40 TL
DESTEK ORANI: %96,38
TOPLAM DESTEK: 53.793,92 TL
Faaliyet dahilinde gerçekleştirilen araştırmalar ile
İstanbul’da katma değerli servislerin meydana getirdiği ekonomi ile sektördeki işletmelerin bu alandaki gelişimine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli
strateji tavsiyeleri tespit edilmeye çalışıldı.

www.mobilsiad.org.tr

İSTANBUL BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FİZİBİLİTESİ
YARARLANICI ADI: Türkiye Bilişim Vakfı
BÜTÇE: 63.000,00 TL
DESTEK ORANI: %100,00
TOPLAM DESTEK: 63.000,00 TL

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından dünya bilişim sektörü tetkik edilerek, Vakıf tarafından kurulmak istenen İstanbul Bilişim Enstitüsü’nün modelleme
çalışmaları yapıldı. Neticede, muhtemel enstitünün
vizyonu, misyonu, faaliyetleri ve teşkilat yapısı tespit edildi.

GÖRME ENGELLİLERİN GÜNLÜK YAŞAMA VE EĞİTİME KATILIMI
YARARLANICI ADI: Altı Nokta Körler Vakfı
BÜTÇE: 78.640,00 TL
DESTEK ORANI: %95,00
TOPLAM DESTEK: 74.708,00 TL
Altı Nokta Körler Vakfı tarafından yapılan çalışmayla, İstanbul’da yaşayan görme engelli vatandaşların
günlük hayata ve eğitime dâhil edilmesinde yaşadıkları problemler, yapılan atölye çalışmalarıyla
tespit edildi ve bu problemlerin çözülmesi için ne
tür sistemler gerektiği incelendi. İçinde bulunduğu
bölgeyi tanıtan, yaya nakli esnasında engelleri tespit eden, bilgiye erişme ve eğitim ihtimallerini arttıran ve ev içi ilişkilerde yetenekleri arttıran sistemler
araştırıldı. Bunlardan içinde yaşanılan bölgeyi tanıtan sistem üzerine fizibilite çalışması yapıldı.

ÇEVRE VE ENERJİ DOSTU İSTANBUL

www.tbv.org.tr

www.6nokta.org.tr
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www.kucukmucizeler.com.tr

Havaalanı Kavşağı
EGS Business Park Blokları
B2 Blok Kat: 16 34149
Yeşilköy / Bakırköy / İstanbul
Tel: +90 212 468 34 00
Faks: +90 212 468 34 44
e-posta: iletisim@istka.org.tr

YAPIM-YAYIN

Yayın Koordinatörü
Erkan Ersöz
erkanersoz@kucukmucizeler.com
Küçük Mucizeler Yayıncılık ve
İletişim Hizmetleri Ltd. Şti
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad.
Bilaş İş Merkezi A Blok No:31 K:6 D:63
Şişli / İstanbul
Tel:0212 211 68 53 - 73

Yayın Danışmanı
Tolga Topcu
tolgatopcu@kucukmucizeler.com
Görsel Yönetmen
Uğur Karagül
ugurkaragul@kucukmucizeler.com

Bu kitap, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Mali Destek
Programları çerçevesinde desteklenen projelerin tanıtımı
amacıyla, Ajans tarafından yayına hazırlatılmış ve çoğaltılmıştır.
Her bir projeye ilişkin tanıtıcı metin ve görseller, ilgili kurum
veya kuruluşun verdikleri bilgi ve görüşleri yansıtmaktadır.
Proje yararlanıcıları, söz konusu bilgi ve görselleri yayımlama
yetkisini İSTKA’ya verdiklerini beyan ve kabul etmişlerdir.
İSTKA, yayınlanan projelerden ötürü fikri ve sınai mülkiyet
hakları bağlamında herhangi bir yasal sorumluluk kabul
etmez. Kitaptan alıntı yapmak yazılı izne tabidir.

