
HEYBELİADA  
#temizheybeliadaiçin 

 
AMAÇ: Temizliğe, Çevreye, Duyarlılığı Artırmak, Farkındalık Yaratmak.  

Ada halkı, esnaf ve belediye ile ortak çözüm yolları üretmek ve daha temiz bir çevrede 
yaşamak. 

 
SORUNLAR 

▪ Çöp kutularının yetersizliği 
▪ Çöp toplama saatlerinin düzensizliği 
▪ Zamanında toplanmayan naylonlu çöplerin hayvanlar tarafından parçalanması 
▪ Pazar alanının yetersiz temizliği/pazar tezgâhlarının o sokaklarda bir hafta boyunca 

kalması 
▪ Fayton alanının kokusu (FAYTONLAR KALDIRILDI) 
▪ Kurban bayramında hayvanların sahil alanına konması (KALDIRILDI) 
▪ Çöp kamyonlarının gece mahalle aralarında park etmesi 
▪ Mazgalların çöple dolu olması 
▪ Bankların bakımsız ve boyasız oluşu (YENİ BANKLAR GELDİ) 
▪ İskelelerin yarattığı görsel karmaşa 
▪ Birbirinden farklı tentelerin yarattığı görüntü karmaşası 

 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
MOTOR-VAPUR 

▪ Motorla gelenlere çöp/temizlik anonsu yapılması: Türkçe, İngilizce, Arapça 
▪ Motorlara çöp/temizlik uyarı tabelası asılması 
▪ İskelelerde çarpıcı uyarı levhaları bulunması 
▪ İskeleye yanaşan her motora: Hoş geldiniz-Yerlere çöp atmama uyarı anonsu 
 

ÇÖP ATMA CEZASI 
▪ Kabahatler kanunu 41 TL çöp atma cezasının uygulanması 
▪ Toplanan paranın ada güzelleştirme ve temizliği amaçlı kullanılması  
 

ÇÖP TOPLAMA SAATLERİ 
▪ Çöp toplama saatlerinin belirlenmesi/ halka anons edilmesi. 
 

ADA HALKIYLA ORTAK TEMİZLİK 
▪ Haftada bir gün (Perşembe saat 10.00) herkesin kendi sokağını 

süpürmesi/yıkaması 
▪ Her ayın son cumartesi günü: Doğada seçilen bir güzergahın belediyenin ve 

halkın da katılımıyla temizlenmesi 
▪ Yılda 1 kez Eylül ayında düzenlenen “Dünya Temizlik Günü” (Let’s do It”) 

hareketine katılım 
▪ Meydan-Cadde ve Sokakların tazyikli su ve fırçalarla yıkanması (Belediye-Esnaf-

Halk katılımıyla) haftanın en az 1-3 günü  
▪ Denizden pompalama su alımı yoluyla temizlik 

 
OKULLAR 

▪ İlk, orta, lise öğretmenleri ve yöneticileri ile ortak çalışma yürütülmesi 
▪ ÇEVKO, TEMA, WWF (Doğal Hayatı Koruma) vb STK, Üniversite Kulüpleriyle 

işbirliği 



▪ İlköğretim-Lise öğrencilerden Çevre Gönüllü Ekiplerinin kurulması 
 

ADA MASKOTU  
▪ Çevreci ada maskotu yaratılması 
▪ Maskota isim bulunması (Öğrenciler/Ada Halkı Katılımıyla) 
▪ Gönüllü kadın kooperatifi vb aracılığı ile imece usulu maskotun üretilmesi 
▪ Maskotun dikkat çekici tabelalarla yoğun gün ve saatlerde motor/vapuru 

karşılaması hatıra fotoğraf çekimleri 
 

GÖRÜNÜM; BOYAMA-ÇİÇEKLENDİRME 
▪ Bankların boyanması. (YENİLENDİ) 
▪ Korkulukların renkli boyanması (KALDIRILDI) 
▪ Meydana ve büyük saksılara çiçekler ekilmesi. 
▪ Halkı balkonlarını çiçeklendirme konusunda teşvik edilmesi (Örneğin bahar 

ayında uygun fiyatlı bir çiçek pazarı ile belediye tarafından satışı) 
▪ Üzerlerine öğrenci ve resim öğretmenleri eşliğinde çeşitli çiçek vb desenler 

yapılması. 
▪ Yürüyüş yolundaki duvarların beyaza boyanıp, desenlerle renklendirilmesi 

(Muraller) 
▪ Kötü görünümlü duvarlara mural çalışması 
▪ Eksi binaların restorasyonu, korunması 

 
ÖDÜLLENDİRME 

▪ En güzel sokak/ En güzel mahalle/En güzel balkon vb... özendirici 
ödüllendirmeler yapılması 

 
GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 

▪ Ada merkezine büyük, Esnaf dükkanlarına/ sokaklara/parklara ve diğer yerlere 
geri dönüşüm kutuları konması 

▪ Merkeze bilgilendirici geri dönüşüm tabelalarının asılması 
▪ Geri dönüşüm için toplama aracının daha çarpıcı bir renkte giydirilmesi ve 

üzerine ne tür şeyleri topladığının yazılması 
 

DİĞER ÖNERİLER 
▪ Her ada için farklı tarihlerde düzenlenecek Tematik Geleneksel Bir Festival 

yaratılabilir 
▪ Kültürel etkinlik alanı gereksinimi: Amfi tiyatro, mini kültür merkezi, kütüphane vb. 

alanların olabileceği bir mekan 
▪ Halkın takip edebileceği, eğitsel kurslar 
▪ Açık hava sineması, tiyatro, müzik dinletisi, söyleşi vb  
▪ Sahillerin, plajların halka açılması 
▪ Elektrikli araçların daha sempatik bir görünüme bürünmesi 
▪ Faytonlar kaldırılsa bile bir kaç tane bakımlı, güzel atlar, bir örnek sürücü giysileriyle 

(Yurt dışındaki örnekler gibi) belirlenen kısa bir güzergahta turistik amaçlı ve ada 
geleneksellerini de  anımsatan şekilde çalışıyor olması 

▪ Hastanenin, sanatoryumun ya da bir sağlık kuruluşunun açılması 
▪ Adalar arası sirkülasyon ve iletişimin olabilmesi amacıyla sadece adalar arası çalışan 

mini motorlar konabilir. 
▪ Dükkanların görsel tabela kirliliği tek ya da bir kaç model olarak belirlenebilir 
▪ Doğada yürüyüş/bisiklet yolu güzergahları oluşturulabilir 

 


