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• Gelir düzeyi düĢük ve sosyal 

açıdan dezavantajlı grupların gün 

içerisinde misafir edileceği sosyal 

donatı alanı oluĢturmak. 

 

• Gün boyu aileleri ile nefes 

alabilecekleri vakit 

geçirebilecekleri alanların 

oluĢturulması.  

PROJE NO:1 SOSYAL DONATI ALANI 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Belediyesi 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde uygun 

taĢınmaz tespitleri yapılacaktır. 

SOSYAL DONATI ALANI 



  

• Tespit edilen sahada toplumsal 

değerlerde göz önünde 

bulundurarak toplum bilinci de 

kazandırılması.   

 

SOSYAL DONATI ALANI 



• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde uygun 
taĢınmaz tespitleri yapılacaktır. 

• Ġlgili Belediyeler ile gerekli 
yazıĢmalar yapıldıktan sonra 
projeye baĢlanacaktır. 

 

SOSYAL DONATI ALANI 



  

• Tarihi mekanların yanına Edirne 

peyniri, badem ezmesi, deva-i 

misk, mis sabunu gibi yöresel 

ürünlerin satılacağı minik dükkanlar 

yapılarak turizme ve ekonomiye 

katkı sağlamak. 

PROJE NO:2 YÖRESEL ÜRÜN PAZARI 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde uygun 

taĢınmaz tespitleri yapılacaktır. 

YÖRESEL ÜRÜN PAZARI 



  

• Bu proje ile Edirne'mize gelen yerli 

ve yabancı turistlere yöresel 

pazarda Edirnemiz’in ürünleri 

sunulmuĢ olacak ve turizme, 

istihdama ve ekonomiye katkı 

sağlanmıĢ olacaktır. 

 

YÖRESEL ÜRÜN PAZARI 



• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde uygun 
taĢınmaz tespitleri yapılacaktır. 

• Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
gerekli yazıĢmalar yapıldıktan sonra 
projeye baĢlanacaktır. 

 

YÖRESEL ÜRÜN PAZARI 
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• Güncel Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği, «su 
tasarrufunun sağlanması amacıyla lavabo ve 
eviyelerde 6 lt/dk’yı, duĢlarda ise 8 lt/dk’yı 
geçmeyecek Ģekilde musluk veya batarya 
kullanılmasının sağlanması» hükmü kapsamında 
sadece yeni yapılacak konutlarda değil,mevcut 
konutlardada gerçekleĢtirilebilmesinin sağlanması 
amacıyla batarya veya su tasarruf apartı (perlatör) 
kullanımının yaygınlaĢtırılması için eğitim 
verilmesi, üretiminin teĢvik edilmesi, ücretsiz veya 
en ucuz Ģekilde satıĢ yapılmasının sağlanması 

PROJE NO:3 KONUTLARDA SU 
TASARRUFUNUN SAĞLANMASI 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Belediye BaĢkanlığı 

• Edirne Valiliği 

Mahaller: 

• ġükrüpaĢa Mahallesi 

 

Öneri Lokasyon:   

• Tüm Kamu Kurumları  

• AlıĢveriĢ Merkezleri 

• Umumi w.c ve çeĢmeler 

KONUTLARDA SU TASARRUFUNUN 
SAĞLANMASI 



  

• Edirne Çocuk Trafik Eğitim 
Parkında, sıfır atık bilincinin 
oluĢturulması amacıyla geri 
dönüĢüm kutularına proje 
kapsamında belirlenecek miktarda 
kağıt, metal, cam veya plastik 
ürününü velileri ile birlikte getiren 
5-12 yaĢ grubu aralığındaki 
çocuklara park içinde bulunan 
elektirikli arabaları 10-15 dk arası 
kullanma olanağının sağlanması  

PROJE NO:4 5-12 YAġ ARASI ÇOCUKLARA GERĠ 
DÖNÜġÜM BĠLĠNCĠNĠN OLUġTURULMASI 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Edirne Belediyesi 

Mahaller: 

• Edirnede bulunan ilkokullar 

5-12 YAġ ARASI ÇOCUKLARA GERĠ DÖNÜġÜM 
BĠLĠNCĠNĠN OLUġTURULMASI 



  

Yenilenebilir enerji kullanımının 

artırılarak enerji giderlerinin azaltılması. 

PROJE NO:5  GÜN IġIĞI AYDINLATMA TÜPÜ ĠLE ENERJĠ 
TASARRUFU 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Belediye BaĢkanlıkları 

• Edirne Valiliği 

Mahaller: 

• Kamu Kurumları  

• Hastaneler 

• AVM’ler 

• Fabrikalar 

 

Öneri Lokasyon:  

• Proje safhasında olan kamu 

yatırımları 

 

GÜN IġIĞI AYDINLATMA TÜPÜ ĠLE ENERJĠ TASARRUFU 



  

Edirne’de proje safhasındaki uygun 

kamu kurumlarına veya AVM, 

hastane gibi yapıların çatılarına 

aydınlatma tüpü montajı yapılarak 

enerji tasarrufu sağlanması, 

yenilenebilir enerjiden pratik biçimde 

faydalanarak zamanla mesken 

yapılarda da kullanıĢlılığını sağlamak. 

 

 

 

GÜN IġIĞI AYDINLATMA TÜPÜ ĠLE ENERJĠ TASARRUFU 



PROJE NO:6 SU GEÇĠREN BETON VE ASFALT 

  

Ġlimiz genelinde yollarda ve uygun 

inĢaatlarda kullanılmak üzere su geçiren 

beton ve asfalt üretiminin ve 

kullanılmasının sağlanması. 



SU GEÇĠREN BETON VE ASFALT 

  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Ġl Özel Ġdaresi 

• Belediyeler 

• Asfalt ve Beton Üreticileri 

• Ġlgili STK’lar 

 

Mahaller: 

• Edirne Kent Merkezi 



Su geçirme özelliği olan 
malzemelerden üretilecek asfalt 
ve betonların Ġlimizde 
kullanılması ile ilgili çalıĢmalar 
yaparak yağmur sularının 
depolanmasının sağlanması, 
yağmurlu günlerde kazalara 
sebep olabilen asfalt üzerinde 
biriken suların önlenmesi. 

SU GEÇĠREN BETON VE ASFALT 



Beton karıĢımının içerisinde bakteri 

eklenerek betonların daha uzun 

ömürlü olmasını ve tamir 

gereksinimlerinin ortadan 

kaldırılmasını sağlamak. Bu dayanımlı 

betonun Ġlimiz inĢaat sektöründe 

kullanılması için çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmek. 

PROJE NO:7 KENDĠNĠ ONARAN BĠYOBETON 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Ġl Özel Ġdaresi 

• Belediyeler 

• Beton Üreticileri 

• Ġlgili STK’lar 

• Üniversiteler 

 

Mahaller: 

• Edirne Kent Merkezi 

KENDĠNĠ ONARAN BĠYOBETON 



Beton üretim sürecinde hammadde 
içerisine bakteri kültürleri eklenerek 
betonda oluĢan gözenek ve 
çatlakların kendi kendini onararak 
betonun daha uzun ömürlü 
olmasının sağlanması ve bu 
dayanıklı betonun Ġlimizde 
belirlenecek projelerde kullanılması. 

 

 

 

KENDĠNĠ ONARAN BĠYOBETON 



  

 

Ġlimizde verimsiz/kullanılmayan 
köy arazilerinin yenilenebilir 
enerji kooperatifleri bünyesinde 
kullanımının sağlamak.  

PROJE NO:8 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KOOPERATĠFLERĠ 



  

PaydaĢlar:  

• Edirne Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Ticaret Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Ġl Özel Ġdaresi 

• Belediyeler 

 

Mahaller: 

• Köylerde tespit edilecek uygun 

araziler  

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KOOPERATĠFLERĠ 



  

Ġlimiz genelinde kullanılmayan, atıl 
durumda bulunan köy arazilerinin tespit 
edilerek bu alanlarda yenilenebilir enerji 
kooperatiflerinin kurulmasını teĢvik etmek 
suretiyle söz konusu arazilerin ekonomiye 
kazandırılması, köylerde yenilenebilir 
enerji projeleri ile istihdamın, üretimin 
artırılmasının sağlanması. 

 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KOOPERATĠFLERĠ 



  

Ġnsan sağlığını ve çevreyi 

KOK’lerin olumsuz etkilerinden 

korumak adına, Stockholm 

SözleĢmesine dayanarak 2003 

yılında yürürlüğe giren AB 

direktifine istinaden bu 

maddelerin 2028’in sonuna 

kadar yasaklanması, aĢamalı 

olarak azaltılması ve ortadan 

kaldırılması kapsamında 

tarımda kullanılan KOK’lerle 

ilgili çalıĢmalar gerçekleĢtirmek. 

PROJE NO:9 KALICI ORGANĠK KĠRLETĠCĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE 
YÖNELĠK ÇALIġMALAR 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

• Ġl Sağlık Müdürlüğü 

 

Mahaller: 

• Mevcut durumda mahal 

belirleme çalıĢmaları devam 

etmektedir. 

KALICI ORGANĠK KĠRLETĠCĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK 
ÇALIġMALAR 



  

 

Ġlgili paydaĢ kurum ve kuruluĢlarla 

beraber kalıcı organik kirleticilerin 

tarımda kullanılmasını önlemek 

amacıyla bilgilendirme toplantıları 

düzenlemek, tarımda kullanılan 

kirletici niteliğindeki organiklerin 

yerine kullanılabilecek maddelerin 

araĢtırılmasını desteklemek.  

 

KALICI ORGANĠK KĠRLETĠCĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK 
ÇALIġMALAR 



  

Kurumlar tarafından sunulan hak ve 
hizmetlerden tüm vatandaĢların eĢit 
koĢullarda ve bağımsız bir Ģekilde 
faydalanabilmesi ile engelli 
vatandaĢlarımızın yaĢamın tüm alanlarına 
tam ve etkin katılabilmesi 
amaçlanmaktadır.  

PROJE NO:10 ENGELSĠZ YAġAM PROJESĠ 



  

PaydaĢlar:  

• Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 

Müdürlüğü 

• Edirne Valiliği 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde 

bulunan Kamu KuruluĢları 

ENGELSĠZ YAġAM PROJESĠ 



  

• EriĢilebilirlik; herkesin tüm hak ve 
hizmetlerden eĢit koĢullarda, bağımsız 
bir Ģekilde faydalanabilmesi, yaĢamın 
tüm alanlarına tam ve etkin 
katılabilmesidir.  

• Kamu yapılarının eriĢilebilir hale 
getirilmesinde yapılması gereken 
onarımlar ve bu imalatlara iliĢkin 
yaklaĢık maliyetler konularında Kurum 
Müdürlerine veya bina sorumlularına 
yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması 
amaçlanmaktadır.  

ENGELSĠZ YAġAM PROJESĠ 



PROJE NO:11 HAVACILIK-DRONE EĞĠTĠMĠ 

  

Ġlimizde havacılık eğitim alanları 
oluĢturmak. Gençleri ve meraklılarını 
havacılık konusunda bilgilendirme, 
havacılık alanındaki geliĢmeleri anlatmak 
ve bölgenin havacılık faaliyet noktası 
olmak.  



  

PaydaĢlar:  

• Edirne Valiliği 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz, Merkez de belirlenecek alan 

HAVACILIK-DRONE EĞĠTĠMĠ 



  

OluĢturulacak alanlarda eğitimler 
vermek (Planör UçuĢ Eğitim Okulu, 
ParaĢüt Okulu, Model Uçak Okulu, 
Drone Eğitimi)      ve 
uygulamalarının 

HAVACILIK-DRONE EĞĠTĠMĠ 



PROJE NO:12 SERACILIK VE HOBĠ 
BAHÇELERĠ 

  

• Belirlenecek alanlarda Ģehrin 

gürültüsünden uzaklaĢma doğayla iç 

içe olmak ve insanların üretim 

yapmalarına imkan sağlamak. Ayrıca 

çocuklara doğa sevgisi ve bitkilerin 

üretim aĢamalarını gösterme fırsatı 

sunmak, eğitimlerin verilmesi ve 

çocukların bilgilendirilmesi 



  

PaydaĢlar:  

• Edirne Valiliği 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz de belirlenecek tarla,bahçe 

v.b.alanlar 

SERACILIK VE HOBĠ BAHÇELERĠ 



  

Belirlenen alanlar eĢit parçalara 

ayrılarak kura veya sıra usulüne 

göre sahiplerine teslim edilecek. 

OluĢturulan hobi bahçesi ve 

seralarda her türlü sebze-meyve 

yetiĢtiriciliğine imkan sağlamak. 

SERACILIK VE HOBĠ BAHÇELERĠ 



PROJE NO:13 KARAVAN PARKI 

  

Edirne ve çevresinde bulunan kırsal 
kesimin turizme kazandırılması ve köyden 
kente göçün engellenmesi için ekonomiye 
katkı sağlamak. 



  

PaydaĢlar:  

• Edirne Valiliği 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz de belirlenecek alan 

KARAVAN PARKI 



  

Edirne Ġlinde belirlenecek ve 
ulaĢım ağına yakın bir noktada ve 
gölet manzaralı olan bir noktada 30 
araç kapasiteli karavan parkı 
sosyal tesis inĢaatı yapımı 

KARAVAN PARKI 



PROJE NO:14 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

  

Edirne ve çevresinde bulunan yenilenebilir 
enerji kaynakları için yatırım yapılmasını 
sağlamak amacıyla ekonomiye katkı 
sağlamak.  



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü 

 

Lokasyon:   

• Ġlimizde rüzgar alan yerler, Kamu 

Kurumları  

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 



  

Edirne Ġlinin Yenilenebilir  Enerji 

potansiyelini basılı ve dijital tanıtım 

rehberi,websitesi broĢür 

hazırlanması ve uzmanların 

katılacağı panel-seminer toplantıları 

düzenleyerek yatırımcıların 

bilgilendirilmesi yoluyla ilgisinin 

çekilmesi amaçlanmaktadır. 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 



PROJE NO:15 ÇEVRECĠ SOKAK 

  

Sokakta Ģehir estetiğinin korunması, 
çevre bilinci oluĢturularak farkındalık 
yaratılması ve çevre dostu örnek sokak 
oluĢturulması. 



Kentimizde belirlenecek uygun bir sokakta 
(trafiğe açık ya da kapalı olabilir) Ģehir 
estetiğinin korunması, çevre bilincinin 
geliĢtirilmesi ve  farkındalık yaratılmasına 
yönelik olarak düzenlemeler yapılması

ÇEVRECĠ SOKAK 



• Görüntü kirliliğinin oluĢmasını önleyici 
faaliyetler kapsamında tabela, çanak anten, 
klima, vb. düzenlemeleri , 

• Pano, tabela ve totem gibi yapıların boyut, 
konum, renk, yapımda kullanılan malzeme ve 
Ģekil gibi unsurlarına yönelik usul ve esasların 
düzenlenerek tek  tip uygulamalar, 

• Organik atıklar ile tehlikeli atıkların (pil, akü, 
floresan lamba ve kartuĢ, toner vb.) kaynağında 
ayrı toplanmasına iliĢkin çevreci uygulamalar ile 
evsel atıkların ayrıĢtırılmasına iliĢkin 
uygulamalar, 

• Sokak aydınlatmasında kullanılan enerji 
tasarrufuna veya alternatif enerji kullanımına 
yönelik uygulamalar , 

• Engelli vatandaĢların kullanımına uygun 
kaldırım düzenlemeleri , 

• YayalaĢtırma alanlarının düzenlenmesi, 

• Çevre düzenlemeleri kapsamında 
ağaçlandırma ve peyzaj uygulamaları yapılması 

ÇEVRECĠ SOKAK 



• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 
Müdürlüğü 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 
Bakanlığı 

• Edirne  Valiliği  

• Edirne Belediye BaĢkanlığı  

 

ÇEVRECĠ SOKAK 



PROJE NO:16  ÇEVRE BĠLĠNCĠ KONULU TĠYATRO OYUNU 

  

Çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek, 
bilinçlendirirken aynı zamanda dikkat 
çekmek ve eğlendirmek. 



Küçük yaĢtaki çocuklarımıza tiyatro 
vasıtasıyla çevre bilincinin aĢılanması ve 
sıfır atık konusunda eğlenerek 
bilgilenmelerini sağlamak.

ÇEVRE BĠLĠNCĠ KONULU TĠYATRO OYUNU 
  



• Trakya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
ile irtibata geçilerek oyun fikrimizin 
paylaĢılması, 

• Oyunun senaryosunun belirlenmesi, 
hitap edeceği yaĢ aralığının 
belirlenmesi, 

• Belirlenecek bir okulumuzdan 
belirlenecek sınıfların oyunumuza 
davet edilmesi, 

• Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 
yada belirlenecek baĢka bir salonda 
oyunun oynanması, 

• Oyunun sonunda katılımcılara sıfır 
atığa iliĢkin hediyeler yada katılım 
belgesi verilmesi. 

ÇEVRE BĠLĠNCĠ KONULU TĠYATRO OYUNU 
  



• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 
Müdürlüğü 

• Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Trakya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 

ÇEVRE BĠLĠNCĠ KONULU TĠYATRO OYUNU 
  



  

Edirne Turizmine Katkı sağlamak 

amacıyla kentte, kente has ürünlerin 

maketleriyle tanıtıldığı minik bir 

müzenin kurulması 

PROJE NO:17  EDĠRNE KENTĠNĠN KENTE HAS ÜRÜNLERĠN 
MAKETLERĠYLE TANITILMASI 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Belediye BaĢkanlıkları 

• Edirne Valiliği 

• Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Mahaller: 

• ġehir Merkezine Yakın Bir 

Lokasyonda 

 

• Öneri Lokasyon:  

• Kaleiçi  Mevkii  

EDĠRNE KENTĠNĠN KENTE HAS ÜRÜNLERĠN MAKETLERĠYLE 
TANITILMASI 



  

• Üzerinde bir çok medeniyetin 

barındığı kadim Ģehir Edirne’nin 

sahip olduğu potansiyel kültürel, 

tarihi, ekonomik yaĢamının kenti 

daha iyi anlatabilmek amacıyla  

sesli anlatımın olduğu  maket 

ürünleriyle tanıtılması 

 

 

EDĠRNE KENTĠNĠN KENTE HAS ÜRÜNLERĠN MAKETLERĠYLE 
TANITILMASI 



PROJE NO:18 KENTE UYGUN ALANLARDA MEYVE AĞACI VE 
SÜS AĞACI EKĠMĠ 

  

Kent merkezine görsellik katmak 

amacıyla uygun yerlere süs bitkileri,göze 

hitap edecek renkli ağaçlar ile meyve 

ağaçlarının ekilmesi, peyzaj çalıĢması 

yapılması 



KENTE UYGUN ALANLARDA MEYVE AĞACI VE SÜS AĞACI 
EKĠMĠ 

  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Belediyesi 

• Edirne Valiliği 

• Ġlgili STK’lar 

• VatandaĢlar 

• Edirne Orman ĠĢletme Müdürlüğü 

 

Mahaller: 

• Yollar, Parklar ,Yol kenarları, BoĢ 

Alanlar 



  

Edirne kentinde yollardaki görselliği  

arttırmak amaçlı peyzaj çalıĢması  

yapılması, yol kenarlarında görselliği  

yüksek ağaçların ekilmesi, boĢ  

alanlarda, parklarda meyve ağacı ekimi 

KENTE UYGUN ALANLARDA MEYVE AĞACI VE SÜS AĞACI 
EKĠMĠ 



T.C. 
EDİRNE VALİLİĞİ 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İL MÜDÜRLÜĞÜ 

VİZYON – 2023 SUNUMU  



  

• Ülkemizin bir deprem ülkesi 

olduğunu hatırlatarak, bu afetin 

oluĢturacağı riskleri ve zararları en 

aza indirmek için deprem 

konusunda farkındalık yaratmak.  

• VatandaĢlarımıza deprem 

öncesinde hangi önlemlerin 

alınması gerektiğini, deprem 

sırasında ve sonrasında nasıl 

davranılması gerektiğini uygulamalı 

olarak göstererek ve deprem anını 

yaĢatarak olası bir deprem 

sonrasında oluĢacak tahribatı 

minimize etmek. 

PROJE NO:19 SĠMÜLASYON TIRI ĠLE DEPREM EĞĠTĠMĠ 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• AFAD Ġl Müdürlüğü 

 

Lokasyon:   

• Edirne Ġli Tüm Ġlçeler ve Köyleri ile 

Trakya Bölgesinde Planlanacak 

Noktalar 

SĠMÜLASYON TIRI ĠLE DEPREM EĞĠTĠMĠ 



• Ġlimizin tüm ilçeleri ve köyleri ile 
Trakya Bölgesinde planlanacak 
noktalarda deprem öncesi alınması 
gereken önlemler, deprem anında 
ve sonrasında yapılması gerekenler 
AFAD eğitmenleri tarafından 
uygulamalı olarak vatandaĢlarımıza 
anlatılacak. 

• Gerekli anlatım ve bilgilendirmeler 
uygulamalı olarak yapıldıktan sonra 
deprem simülasyon tırında 
vatandaĢlara çeĢitli büyüklüklerde 
ve sürelerde gerçekçi deprem anı 
yapay olarak yaĢatılarak olası 
deprem anında ve sonrasında 
yapılması gerekeler tatbik edilecek. 

 

SĠMÜLASYON TIRI ĠLE DEPREM EĞĠTĠMĠ 



  

• VatandaĢların evlerindeki atık 

yağları lavabolara dökmek ya da 

çöpe atmak yerine, planlanacak 

noktalara yerleĢtirilecek bitkisel 

atık yağ toplama makinelerine 

dökmesini sağlayarak atık 

yağların doğaya karıĢmasını 

engellemek, ekonomiye katkıda 

bulunmak ve bu hususta her 

bireyin doğayı korumak adına 

adım atmıĢ olmasını sağlamak. 
 

PROJE NO:20  ATIK YAĞINI ATMA DOĞAYA KATKI SAĞLA 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Merkez ve Ġlçe Belediyeleri 

 

Lokasyon:   

• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde uygun 

alanlara yağ toplama varilleri 

yerleĢtirilecektir. 

ATIK YAĞINI ATMA DOĞAYA KATKI SAĞLA 



• Ġlimiz, Merkez ve Ġlçelerinde ilgili 
Belediyelerle gerekli yazıĢmalar 
yapılarak koordinasyon 
sağlandıktan sonra belirlenecek 
noktalara Bitkisel Atık Yağ 
Toplama Makineleri 
yerleĢtirilecek.  

• Evlerde oluĢan bitkisel atık yağın 
vatandaĢlar tarafından bu bitkisel 
atık yağ toplama makinelerine 
dökülmesi sağlanarak (Makineye 
atılan yağın miktarına göre 
makinenin vatandaĢa madeni 
para vermesi ile  teĢvik 
sağlanacaktır.) bitkisel atık 
yağların Ģehir kanalizasyonuna ve 
çöplere dökülerek doğaya 
karıĢması engellenecektir. 

 

 

ATIK YAĞINI ATMA DOĞAYA KATKI SAĞLA 



  

• Bakanlığımız ve Ġl Müdürlüğümüzün en 

önemli görevlerinden birisi olan, taze 

betona yönelik yapılan “Piyasa Gözetimi 

ve Denetimi” faaliyetinde Müdürlüğümüz 

denetim elamanlarınca alınan taze beton 

küp numunelerinin sertleĢme süresi 

içerisinde dıĢ müdahaleye ( numune 

değiĢtirilmesi, katkı malzemesi katılması, 

çalınması vb.) etkisinin sıfıra indirilmesi, 

alınan numunenin mühür aracılığıyla 

resmiyetinin arttırılması ve böylelikle daha 

güvenli hale getirilmesi.  

• Yapılan denetim faaliyetinin %100 

hedefine ulaĢması.  

• Uygulamanın tüm illere yayılımının 

sağlanması. 

PROJE NO:21 BETON NUMUNE KAPLARINA MÜHÜRLÜ KAPAK 
TAKILARAK NUMUNENĠN GÜVENLĠ HALE GETĠRĠLMESĠ 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü  

 

 

Mahaller: 

• Ġl geneli 

• Tüm Ġl Müdürlükleri 

 

 

 

 

 

BETON NUMUNE KAPLARINA MÜHÜRLÜ KAPAK TAKILARAK 
NUMUNENĠN GÜVENLĠ HALE GETĠRĠLMESĠ 



• Ġl Müdürlüğümüz tarafından 
laboratuvarımızda mevcut küp 
numune sayısı kadar numune 
kaplarına sürgülü geçecek Ģekilde 
çelik sac kapak yaptırılması ve 
kapak ile numune kabını hem 
bağlamak hem de resmiyet 
kazandırmak için Bakanlığımız 
logolu ve sayı numaralı tel 
mühürlerden temin etmek.  

• Mühür numaralarını piyasa gözetim 
ve denetim tutanağına geçmek.  

• Ġl Müdürlüğü internet sitesinde ve 
sosyal medya hesaplarında tanıtım 
ve duyuruların yapılması. 

BETON NUMUNE KAPLARINA MÜHÜRLÜ KAPAK TAKILARAK 
NUMUNENĠN GÜVENLĠ HALE GETĠRĠLMESĠ 



  

• Atık malzemelerden - kullanım ömrünü 

tamamlamıĢ veya sahibi tarafından bir 

daha kullanılmayacak malzemelerden - 

yeni bir görsel ürün, biblo vb. yapılması.  

• Ürünlerin Ģehrin iĢlek alanlarında satıĢa 

çıkarılması ve satıĢlardan elde edilecek 

gelirin ise Valilik koordinatörlüğünde ve 

izninde SMA Tip-1 hastalığında olan 

çocukların tedavisinde kullanılması için 

oluĢturulacak fona aktarılması.  

• Böylelikle topluma hem geri dönüĢüm 

fikrini benimsetme hem de sosyal 

sorumluluk ağı oluĢturarak farkındalık 

yaratma.  

PROJE NO:22 ATIK MALZEMELERDEN MATERYAL, KIYAFET 
VB. YAPILMASI 



  

PaydaĢlar:  

• Edirne Valiliği 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Ġl 

Müdürlüğü 

• Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Trakya Üniversitesi 

• Belediyeler 

• Kamu Kurum ve KuruluĢları 

 

 

Mahaller: 

• Ġl Geneli 

 

 

 

 

 

ATIK MALZEMELERDEN MATERYAL, KIYAFET VB. YAPILMASI 



• Valiliğimiz koordinatörlüğünde Ġl 
Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum 
kuruluĢlarınca yılın belirli 
periyotlarında projenin amacının 
anlatılması ve duyurusunun yapılması. 

• Söz konusu materyallerden hangisinin 
satıĢa sunulacağının tespiti için Vali 
yardımcısı baĢkanlığında komisyon 
kurulması. 

• Elde edilecek gelirin SMA Tip-1 
hastası çocukların tedavisinde 
kullanılması için valilik bünyesinde fon 
kurulması. 

• ġehrin iĢlek alanlarında ürünlerin 
gönüllülük esasına göre 
fiyatlandırılarak satıĢa sunulması. 

ATIK MALZEMELERDEN MATERYAL, KIYAFET VB. YAPILMASI 



  

• Yoğun bir Ģekilde Ġlimize gelen 

çoğunluğu Bulgar ve Yunan olan 

turistlerin (2022 yılının ilk 3 ayında 

yaklaĢık 500 bin ) sebep olduğu 

ekstra“Karbon Ayak Ġzi” etkisine karĢı, 

gelen her turist baĢına sınır kapıları yolu 

boyunca ağaç dikiminin yapılması. 

• Bu Ģekilde dikilen ağaçların, hem 

günümüz dünyasının en önemli tehlikesi 

olan  sera gazlarının olumsuz etkisine 

karĢı savaĢması hem de havayı 

temizleme ve oksijen üretmede ilimize 

fayda sağlaması. 

PROJE NO:23 SINIR KAPILARI  YOLU BOYUNCA AĞAÇ DĠKĠMĠ  



  

PaydaĢlar:  

• Valilik 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Müdürlüğü 

• Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

• Gümrük Müdürlükleri 

• Vakıflar 

 

Mahaller: 

• Sınır Kapıları  

 

 

 

SINIR KAPILARI  YOLU BOYUNCA AĞAÇ DĠKĠMĠ  



  

• Söz konusu projenin ana nedeni olan 

kiĢisel karbon ayak izi hesaplamalarına 

göre bir turistin bir günlüğüne sebep 

olduğu karbon salınımı yaklaĢık olarak 

4,2 kg’dır. (Araç kullanımı, yeme,içme ve 

petrol doğalgaz tüketimi vb.) Bir ağacın 

yıllık karbondioksit emme payı ise 22,5 

kg’dır. 

• Projenin sürdürülebilir olması için ağaç 

dikimi için belirlenen 1 fidanın maliyetinin 

(13,00TL) yapılacak olan yasal 

düzenlemeler ile gümrük kapılarında 

turistlerden alınması. (1,59 BGN, 0,80 

Euro) 

• Haftalık veya aylık periyotlar Ģeklinde 

ağaç dikiminin gerçekleĢtirilmesi. 

 

 

 

 

SINIR KAPILARI  YOLU BOYUNCA AĞAÇ DĠKĠMĠ 



 

Bakanlığımız 2023 hedefleri 
doğrultusunda Korunan 
Alanların her yıl %20 oranından 
arttırılması. 

 

PROJE NO:24 KORUNAN ALANLAR 



  

PaydaĢlar:  

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Ġl Müdürlüğü 

• Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Komisyonu 

• Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığı 

Mahaller:  

• Potansiyel Sit Alanları 

Öneri Lokasyon:  

• Edirne ili, Enez ilçesi, Yenice 

köyünde bulunan anıt ağaç 

topluluğu ve çevresi. 
 

KORUNAN ALANLAR 



  

• Doğal sit alanlarının 

arttırılarak mevcut 

doğal güzelliklerin 

korunması ve gelecek 

nesillere aktarılmasını 

sağlamak 
 

KORUNAN ALANLAR 



Arz ederim. 

ENGĠN ÖZTÜRK 
Edirne Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Ġl Müdürü 

T.C. 
EDİRNE VALİLİĞİ 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İL MÜDÜRLÜĞÜ 

VİZYON – 2023 SUNUMU  


