
PROJELERİMİZ 



 

İlimizde bulunan örnek çevre teknolojilerinin ve çevre 
ürünlerinin sergilenmesi amacıyla ilimiz Özel Çevre 
Koruma Bölgesi içindeki Karahayıt/Beyazıt  bulunan 200 
Ada 12 Parseldeki 1225 Metrekarelik alanda  Çevre 
Teknolojileri ve Çevre Ürünleri Sergi Salonu yapılarak, 
ilimiz bünyesindeki Müdürlüğümüz görevleri içindeki 
tüm işletmelerin örnek çalışmaları sergilenecektir. Konu 
ile ilgili proje çalışmalarına başlanmıştır. 

 

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ 
SERGİ SALONU 



İlimizde ki sanayi kuruluşlarının üretimlerini yaparken 
çevreye kirletici etkisi en az olan, en iyi çevre 
uygulamalarını yapan sanayi tesislerine 5 haziranda plaket 
töreni yapılması planlanmaktadır.  

  

Sanayi tesislerindeki en iyi çevre uygulamaları yarışmasının 
amacı; tesislerin çevreye kirletici etkisini en aza indirmesi 
ve yaptıkları çalışmalarını, çaba sarf etmelerini 
ödüllendirmek ve çevre bilincini artırmaktır.  

 

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE  
EN İYİ ÇEVRE UYGULAMALARI 



AB-ABD VE TÜRKİYEDE YAPI DENETİM       
SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde Yapı sektörünün daha 
sağlıklı işlemesi ve proje uygunluğunu denetleyen 
sistemlerin neler olduğunu yerinde uygulamalı olarak 
görmek ve öğrenebilmek adına GEKA desteği için proje 
hazırlanmaktadır. 



HİZMET BİNAMIZDA GÜNEŞ ENERJİSİYLE 
ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ 

SİSTEMİN KURULMASI 

 
Hizmet binamızda yıllık 135.000 KW elektrik sarfiyatıyla her 
yıl ortalama 65.000 tl ödeme yapılmaktadır. Tahminen 
100.000-150.000 $ maliyetle kurulacak sistemle yıllık  
elektrik sarfiyatı karşılanacağı gibi yaklaşık 100.000 KW 
enerjinin satılması sağlanacaktır. Konu ile ilgili proje 
çalışmalarına başlanmıştır. Sistemin panel ve elektrik 
donanımının hibe yoluyla karşılanması için çalışmalar devam 
etmekte olup, olumsuz olması durumunda Bakanlığımız 
Strateji Başkanlığının görüşleri alınarak, ödenek talep 
edilmiştir. 



 

DETAK(Denizli tabiatını koruyor projesi) 

 
Denizli ilindeki Özel Çevre Koruma alanları, doğal sitler 
ve tescilli anıt ağaçların tanıtılması ve farkındalık 
yaratılması adına hazırlanacak müzik eşliğinde bir 
tanıtım programı ve kitapçığı hazırlanması için 
çalışmalara başlanmıştır. 



PAMSO (Pamukkale Mimari Standardını 
Oluşturuyor) 

 
Dünya miras listesinde yer alan ve aynı zamanda Doğal 
ve tarihi sit alanı olan Pamukkale'nin karşısında görsele 
giren mahallenin mimari kimliğinin oluşması için ayırt 
edici nitelikler ve farkedilebilir özellikler üzerinde çalışma 
yapılarak uygun bir mimari standart oluşturulması için 
Pamukkale Üniversite Mimarlık Fakültesi  ve Pamukkale 
Belediye Başkanlığı ile çalışmalara başlanmıştır. 



ÇEVÇAT: (Havayı Temizleyen Yeni nesil Çevreci Çatılar.) 

 
 Sera etkisini azaltmak için yapı elemanlarının doğaya en 
az zarar verenlerini imal etmek ve yapı sektöründe 
kullanmak için; fosil yakıtlarının yakılmasıyla yayılan 
zararlı hava kirleticilerini yararlı bir gübre olan kalsiyum 
nitrata çeviren, güneş ışığına maruz kaldığında havadaki 
azot oksitlerle nötralize ederek zararsız kalsiyum nitrat 
haline getiren titanyum teknolojisi ile kaplanmış 
Ecotitanium çatıların imal edilmesi, kullanımının 
sağlanması, çevre ve yapı sektörüne olan etkilerini 
incelemek amacıyla bir yurt dışı eğitim projesi yapılması 
için çalışmalara başlanmıştır. 


