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Coğrafya 

Singapur, toplam 719,1 km2’lik bir karasal alana sahiptir.
Endonezya’dan Singapur Boğazı, Malezya’dan ise Johor
Boğazı’yla ayrılan şehir, bir büyük ve onlarca küçük adadan
oluşmaktadır. Singapur’da ve bağlı adalarda yaklaşık 40 nehir
bulunmak, 3 kilometre boyunca Singapur’un içinden geçen
Singapur Nehri, Singapur Boğazı’na ulaşmaktadır. Çoğu
karasal alanın deniz seviyesinden 15 metre yüksekte olduğu
ülkenin en yüksek noktası, 163,63 metre yüksekliğindeki Bukit
Timah Yükseltisi’dir. Singapur, arazi ıslahı ve yükseltmesi
uygulamalarını uzun yıllardan bu yana sürdürmektedir.
1960’ta 581,5 km² olan ülke yüzölçümü, bugün 719,1 km²’ye
ulaşmıştır. Ülkede, tropikal yağmur ormanı/ ekvator iklimi
hâkimdir. Singapur, 300’den fazla park ve 4 doğal rezerv
alanına sahiptir. Yoğun kentleşmeye karşın, ülkenin %50’ye
yakını yeşil alan kapsamındadır. Bu nedenle şehir, Yeşil Şehir
(Green City) olarak anılmaktadır.   



Sosyal ve
Demografik Yapı

Singapur, 2015 verilerine göre, 5.535.000 kişinin yaşadığı bir ülkedir. Kilometre kareye düşün insan sayısının 7.697 olduğu
şehir, nüfus yoğunluğu itibariyle, üçüncü en yoğun nüfusa sahip ülke konumundadır. Nüfusun yaklaşık %61’inin
vatandaş olduğu Singapur’da, nüfusun %39’u ise daimi oturma iznine sahip olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişiler,
yabancı öğrenciler ve çalışanlardan oluşmaktadır. 2014 verilerine göre, nüfusun %74,3’ünün Çin, % 10,1’inin Hint,
%8,3’ünün Malay kökenli olduğu Singapur’da, diğer etnik kökenlerden insanlar, nüfusun %3,3’ünü oluşturmaktadır.
İngilizce, Standart Çince, Malayca ve Tamilce ülkenin resmi dilleridir. 2015 verilerine göre, nüfusunun %33,3’ünün Budist,
%18,8’inin Hristiyan, %14’ünün Müslüman, %5’inin Hindu, %11’inin Taoizme ve Çin Halk Dini'ne, %0,7’sinin ise diğer
dinlere inandığı Singapur’da, nüfusun %18,4’ü herhangi bir dine mensup değildir. Bu veriler göz önüne alındığında,

Singapur’un demografik olarak çeşitlilik arz eden bir ülke olduğu söylenebilir. Şehir toplumsal, tarihi ve coğrafi yakınlık
sebebiyle Çin, Hint ve Malay kültürlerinden izler taşımaktadır. 



İdari Yapı

Ulusal ve yerel ölçekteki idari yetki
alanlarının iç içe geçtiği, özgün bir
yönetim modeline sahip olan
Singapur, 150 yıla yakın süren Britanya
yönetiminin ardından 1963'te
bağımsızlığını kazandıktan sonra,

1963-1965 yılları arasında, Malezya'nın
bir parçası olmuştur. 1965'te, parçası
olduğu federasyondan çıkarılarak
bağımsızlığına kavuşan ülke, bir şehir
devleti olması itibariyle özgün bir idari
yapıya sahiptir. 

Üniter sisteme dayalı bir şehir devleti
olan Singapur’da, kolonyal yönetim
döneminde özerk idareye geçildiği 1959
yılında, iktidardaki Halkın Hareketi
Partisi (People’s Action Party)

tarafından, şehir meclisi ve kır
komisyonu lağvedilmiştir. Böylelikle
belediye başkanının, devlet idaresi
içinde, üstlendiği rol de sona ermiştir.
1997’de oluşturulan Merkez Singapur
(Central Singapore), Kuzeydoğu
(Northeast), Kuzeybatı (Northwest),
Güneydoğu (Southeast) ve Güneybatı
(Southwest) adlarını taşıyan beş
toplumsal kalkınma meclisi
(community development council),
Singapur’un coğrafi bölgeleri temel
alınarak adlandırılmıştır. Bu meclisler, 12
ila 80 arasında değişen sayıda, atanmış
üyelerden oluşmaktadır. Her meclise bir
belediye başkanı başkanlık etmekte;

meclis, başkana yardımcı olmaktadır.
Diğer ülkelerdeki yerel yönetimlerin
aksine, Singapur’da, belediye başkanları
doğrudan seçimle iş başına
gelmemektedir; mevcut yapıda,

belediye başkanları, yerel yönetici
değil, toplumdan ve sosyal
hizmetlerden sorumlu yerel idareci
konumundadır. 

Singapur Cumhuriyeti Arması

Singapur Toplumsal Kalkınma Meclisleri'nin Yetki Alanlarına Göre İdari Bölgeler



İdari Yapı

Singapur’daki özgün yönetim modeli uyarınca, ulusal parlamento tarafından,

amacı, hakları ve yetkileri tanımlanmış “kanunla düzenlenmiş kamu yönetim
kurulları”ndan (statutory boards) biri olarak, ırksal uyumu ve sosyal kaynaşmayı
desteklemek için 1960’ta kurulmuş olan Halkın Birliği (People’s Association/ PA)

kurulunun başkan ve başkan yardımcıları toplumsal kalkınma meclislerinin
üyelerini belirlemektedir. Bu birliğin kurulu; (1) kurul başkanlığını yapan başbakan;

(2) genellikle kabinenin kıdemli üyesi olan ve başkan yardımcısı olarak görev
yapan bir bakan; (3) başkan tarafından atanan sekiz üye; (4) başkanın çeşitli sivil
toplum örgütleriyle istişare ederek seçtiği bir üyeden oluşmaktadır. 

Oluşturulan bu meclisler aracılığıyla
daha kaynaşmış, dayanışmacı ve
özgüvenli bir toplum yaratılmaya
çalışılmaktadır. Meclisler, üç ortak
stratejik amaç doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmektedir:
ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak;

halkı birleştirmek; toplumu birbirine
bağlamak. Başlangıçta, kuruldukları
idari bölgede, kent sakinlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
yerel programlar sunan meclisler,
2001’den sonra, sosyal hizmetlerin
sağlanması görevini de, çocuk,

öğrenci ve aile bakım merkezlerini
kapsayacak şekilde, Toplumsal
Kalkınma, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’ndan devralmıştır. Söz
konusu meclisler, tabana daha yakın
olmaları itibariyle, bakanlıklardan
daha seri şekilde kent sakinlerinin
ihtiyaçlarına eğilebilmektedir. Bu
meclisler, aynı zamanda, geçici
finansal destek veya iş bulma
süreçlerinde destek vb. konularda
desteğe gereksinim duyan kent
sakinlerinin ihtiyaçlarının
karşılanmasında, toplumu harekete
geçirmede etkin role sahiptir.  

Merkez Alan (Central Area), Singapur Şehri  (City of Singapore ya da Singapore
City) ya da diğer bir ifadeyle Şehir (The City) olarak anılan Singapur’un ana kentsel
yerleşim alanı, şehrin merkezini oluşturmakta ve ulusal düzeydeki idari yapılanma
içersinde şehir statüsüne sahip tek yerleşim birimi konumundadır. Merkez Alan,

idari olarak Merkez Singapur Bölgesi'nin (Central Singapore Region) bir
parçasıdır. Planlama bölgesi olarak oluşturulan bu bölgeyle Merkez Singapur
Toplumsal Kalkınma Meclisi'nin (Central Singapore Community Development
Council) yetki sınırları farklıdır.



Siyasal Yaşam

Singapur’da otonom yönetimin oluşturulduğu
1959’den beri, Halkın Hareketi Partisi iktidardadır. Bu
nedenden ötürü dış gözlemciler, muhalif parti ve
hareketler, Singapur’un anayasal olarak çok partili
bir siyasal rejime sahip olmasına karşın uygulamada
bir tek parti devleti olduğunu belirtmektedir.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency
International), 2015 yılına ait şeffaflık algısı endeksine
göre, Singapur, 168 ülke içersinde 8. sırada
bulunmaktadır. Singapur, Dünya Bankası’nın 1996-

2004 yılları arasındaki yönetim göstergelerine göre,

hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun kontrolü,

yönetimin verimliliği alanlarında iyi; yurttaşlık
hakları, siyasi haklar ve hayvan hakları alanlarındaysa
eksikleri olan bir ülke olarak değerlendirilmektedir.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (Reporters
Sans Frontières/ RSF) 2015 tarihli raporuna göre,

basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içerisinde 153.

sıradadır. Bazı muhalif parti liderleri, ulusal
mahkemelerin iktidar partisinden yana bir ağırlığı
olduğunu belirtmektedir. İktidar partisinin, sansür
uyguladığı, seçim bölgelerinin belirlenmesinde
stratejik taksimata gittiği, muhaliflere yönelik
karalama kampanyaları yürüttüğü iddiaları
bulunmaktadır. Belirtilen nedenlerden ötürü,

Singapur, çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından,

gelişmiş bir ekonomiye sahip olmakla birlikte
siyasal hak ve özgürlükler açısından eksikleri olan
bir ülke olarak değerlendirilmektedir. 

Merkez Singapur'un (Central Singapore) belediye başkanı olan
Denise Phua (Halkın Hareketi Partisi), 2014’te göreve gelmiştir.
Aynı zamanda milletvekili de olan Phua, engelli ve özel
ihtiyaçları olan yurttaşlara yönelik programlar geliştirilmesine
odaklanmaktadır.

Ülkenin kurucu lideri ve 1959-1990 yılları arasındaki başbakanı
olan Lee Kuan Yew (1923-2015), farklı kesimlerce hem
Singapu'un ekonomik başarının hem de ülkedeki otoriter
rejimin mimarı olarak kabul edilmektedir.



Şehrin
Planlanması

Singapur’u beş bölgeye ayıran, Kentsel Gelişim Kurumu
(Urban Redevelopment Authority), 1990’ların başında,

İmar Kılavuz Planı’nı (Development Guide Plan)

hazırlayarak şehri, 55 planlama bölgesine ayırmıştır.  Her
planlama bölgesi için oluşturulmuş olan İmar Kılavuz
Planı, yaklaşık 150.000 kişiye kentsel hizmetlerin
ulaştırılacağı bir şehir merkezi etrafında şekillendirilmiştir.
Her bir planlama bölgesi kendi içinde alt-bölgelere
ayrılmış olup bu bölgelerin merkezlerinde ise birer ticari
merkez bulunmaktadır. 

Singapur'un 1991 tarihli konsept master planı

Singapur'un 55 planlama bölgesi

1998’de tüm bölge ve alt-bölgelerin planları tamamlanmış
olup aynı yıl resmi gazetede, 1998 Master Planı şeklinde
yayınlaşmıştır. Plan, her beş yılda bir gözden geçirilmektedir.
Belirli kentsel hizmetler, bu planlama bölgelerinin sınırları
gözetilerek yeniden düzenlenmiştir. Singapur’un polis
teşkilatının mahalle polis merkezlerinin yetki sınırları bu
planlara göre yeniden çizilmiştir. Diğer pek çok hizmet
amacıyla yapılan haritalamada bu planlara uygun hale
getirilmektedir. Bu planlama  bölgelerinden bağımsız olarak
oluşturulmuş bir de seçim bölgeleri bulunmaktadır.
Toplumsal kalkınma meclislerinin yetki sınırları, farklı seçim
bölgelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.



Şehrin
Planlanması

Singapur Şehir Galerisi (Singapore City Gallery), Singapur Kentsel Gelişim Kurumu’na bağlı olarak kurulmuş olan bir
şehir planlama müzesidir. Yılda 200.000 ziyaretçisi bulunan galeri, şehrin Asya’nın en yaşanabilir şehirlerinden biri
olmasına giden son 40 yılda yaşadığı fiziksel dönüşüm sürecini sergilemeyi amaçlamaktadır. 1999’da kurulan galeride, 10
tematik alan bulunmaktadır. Galeride, şehir planlama, mimarlık ve ilgili diğer disiplinlerde yapılmış olan çalışmaların
sergilendiği geçici sergi alanı, Singapur Şehir Merkezi’nin bir replikasının bulunduğu bir alana ve tarihi öneme sahip
binaların korunması, sürdürülebilir kalkınma ve kentsel tasarım alanlarına ait kalıcı sergiler bulunmaktadır.



Sosyal Konutlar

İskân ve İmar Kurulu (Housing & Development Board/ HDB)

Yakın zamanda, İskân ve İmar Kurulu tarafından, Kuzeydoğu
Bölgesi'nde bulunan Jalan Kayu Sokağı'nda inşaatı yapılan
yeni sosyal konutlar 

Nüfusun %90,3’ünün ev sahibi olduğu Singapur’da,

ortalama hane nüfusu 3.43’tür. Toplam karasal alanın
kısıtlı olduğu Singapur’da, şehir halkının %80,4’ü
devlet tarafından sübvanse edilen, yüksek kamu
binalarında ikamet etmektedir. 1960’ta kurulan,

Ulusal Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olan ve kamu
adına, ada genelindeki harabe evler ve gecekonduların
yıkılmasıyla açılan alanlarda, düşük maliyetli evler inşa
eden İskân ve İmar Kurulu (Housing & Development
Board/ HDB), şehirdeki meskûn alanların çoğunun
yapım ve yönetimini üstlenmiştir. Toplu konut alanları
şeklinde tasarlanmış olan bölgelerde bulunan daireler,
kendi içinde okul, market, spor ve rekreasyon
alanlarına da yakın konumdadır. Bu toplu konut
alanları aynı zamanda, oturum ve toplu ulaşım
alanlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmış olan
yemek merkezlerine (hawker centres) sahiptir. Çok
farklı sayıda ve formda daire modelinin bulunduğu bu
konut alanları farklı bütçelere hitap edecek şekilde
tasarlanmıştır. İskân ve İmar Kurulu’nun inşa ettiği
binalar, esas itibariyle alt gelir grubundan kişilerin
barınma ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Dairelerin
satın alınma süreçlerinde, Singapur’da daimi oturan ve
çalışan kişilerin sağlık, emeklilik ve barınma
ihtiyaçlarının karşılanması için, zorunlu tasarruf
planları oluşturan ve İşgücü Bakanlığı’na bağlı bir
kurul olarak çalışan Merkezi Tasarruf Sandığı (Central
Provident Fund) Singapurlulara finansal destek
sunmaktadır. 



Sosyal Konutlar

Yenilenmiş binaları ile Ev-İşyeleri (Shophouses)
Mahallesi

Kolonyal dönemde, şehir, Singapur Nehri’nin iki yakasında,

farklı etnik gruplar için farklı mahallelerin olduğu, insanların
çoğunlukla birden fazla aileyi barındıran ev-işyeri
(shophouse) adlı ortak kullanım binalarında ya da
gecekondularda yaşadığı bir yerleşim alanıdır. Kırsal alandaki
yerleşim ise, daha az sayıdaki Avrupalı ve üst gelir grubuna
mensup Singapurluların geniş araziye sahip mülklerinden,

geleneksel Malay ve Çin köylerinden oluşmaktadır. Kolonyal
yönetim, 1927’de, uygun fiyatlı konut yapımı için Singapur
Gelişim Ortaklığı (Singapore Improvement Trust/ SIT)

 oluşturmuştur. Bu tarihten ülkenin otonom yönetime sahip
olduğu 1959’a değin 23.000 yeni konut birimi inşa ediliyor
Bağımsızlık sonrasında oluşturulan İskân ve İmar Kurulu’nun
ilk beş yıllık inşaat programı, kiralama esaslı bir sisteme
dayanırken 1964’ten sonra Ev Sahipliği Planı (Home
Ownership Scheme) devreye sokularak insanların ev sahibi
olması da teşvik edilmeye başlanıyor. Dört yıl sonra ise
Merkezi Tasarruf Sandığı’ndaki birikimlerin peşinat ve ön
ödeme için kullanılmasına başlanıyor. İskân ve İmar
Kurulu’nun değerlendirmesine göre 1959-1969, ortalama
147.000 adet konut birimi – 80.000 adet mevcut açık, 20.000
adet Merkez Bölge’nin (Central Area) yeniden geliştirilmesi
için, 47.000 adet ise nüfus artışı dolayısıyla - arzına ihtiyaç
olduğu tespit ediliyor. Bu yılda ortalama 14.000 adet yeni
konut birimi inşa edilmesini gerektiriyor. Oysa özel sektör
yılda ancak 2.500 adet yeni konut birimi sağlayabiliyor. İskân
ve İmar Kurulu, 1960-1965 arası dönemde, bu açığı kapatmak
adına, 54.430 konut birimi inşa ediyor. 1965 yılı itibariyle, şehir
konut açığı probleminin en kötü dönemini atlatıyor.   

1960'lı Yıllarda Singapur'un Çin Mahallesi
(Chinatown)



Sosyal Konutlar

1974’ten başlayarak İskân ve İmar Kurulu, orta gelirli insanların kullanımına yönelik konutlar da
inşa etmeye başlıyor. 1982’den sonra ise bu bir fonksiyon haline geliyor. 1999’da, kurul, yönetici
kondominyumları (executive condominiums) inşa edilmeye başlanıyor. Bu konut birimleri ve
mülkler, İskân ve İmar Kurulu’nun standart dairelerinde oturmayı tercih etmeyen ama özel
firmaların yaptığı konutları pahalı bulan Singapurlular için tasarlanıyor.

Oluşturulan belediye meclisleri, İskân ve İmar Kurulu’na bağlı işlememekle birlikte, 900.000
konut biriminin, ortak alanlar başta olmak üzere genel bakımdan sorumludur. Belediye
meclislerinin yetki sınırları, İskân ve İmar Kurulu tarafından kurulan kentlerin sınırları ile birebir
örtüşmeyebilmektedir. Bir kent, birden fazla belediye meclisi tarafından yönetilebilmektedir.

Kurul konutlarında oturanların %95’i kendi dairesine sahiptir. Dairelerin satışı 99 yıllık kira
sözleşmesiyle yapılmaktadır.  Kalan diğer konutlar ise finansal destek sağlanmasına karşın en
düşük bedelli sosyal konutu almayı karşılayamayan insanlar için ayrılmıştır.

Etnik gruplarını entegrasyonu politikası kapsamında, Singapur'da, demografiyi gözeten bir
kota sistemi uygulanmaktadır. Konutların satışı yapılırken ırklar arasında ayrıma müsaade
edecek ya da etnik kümelenmeler oluşturacak bir dağılım oluşmamasına dikkat ederek, ulusal
demografik verileri yansıtacak bir dağılımla hareket edilmesine karşın bazı kentler belirli etnik
grupların göreceli olarak daha yoğun olduğu yerler olmaktadır.

Daire satın almak için, Singapur vatandaşı ya da sürekli oturum iznine sahip olmak, 21
yaşından büyük ve aile sahibi olmak zorunludur. Bunun haricindeki kriterler dairelere göre
değişiklik göstermektedir. Yeniden satış durumlarında, Satıcı ile alıcının ortak bir fiyatta
anlaşması yeterlidir. Kurulun fiyatlara bir müdahalesi olmamakla birlikte, satıcı ve alıcı dairenin
alış-satış fiyatını kurula gerçek fiyat üzerinden bildirmekle yükümlüdür. Satış öncesi belirli bir
süre konutun alıcı tarafından kullanımını zorunlu kılan Asgari Kullanım Süresi (Minimum
Occupation Period/ MOP), vurgunculuğu önlemek amacıyla başlatılmış bir uygulamadır.



Toplum Lokalleri

Toplum Lokalleri (Community Clubs), özerk yönetim hakkının elde edildiği 1959’da istihdamın ve eğitim
olanaklarının kısıtlı; rekreasyonel ve sosyal tesislerin, spor alanlarının sayısı oldukça az olduğu bir dönemde,

Singapur’da, Halkın Birliği, kolonyel dönemde yemek dağıtımı için kurulan merkezleri, halkın belirli beceriler
geliştirebileceği, sosyal etkinliklerde bulunabileceği ve topluluk ruhunun yaratılabileceği birer toplum merkezine
(community centre) dönüştürmüştür. Singapur’un ekonomik kalkınma süreciyle birlikte, bu merkezler, çeşitli
derslerin, etkinliklerin, programların, olanakların sunulduğu toplum lokallerine dönüşmüştür. Bu lokaller,
gönüllülerden oluşan Toplum Lokali Yönetim Komitesi tarafından idare edilmektedir. Bu komitenin görevleri
arasında; (1) Halkın Birliği adına toplum lokalini idare etmek; (2) toplum lokalinin bulunduğu mahallenin sakinleri
için sosyal, eğitme yönelik, sportif ve rekreasyonel etkinlikler düzenlemek; (3) Hükümet politikalarına ilişkin halkı,
toplum lokalindeki mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerine dair ise hükümeti bilgilendirmek; (4) mahalleliler arasında
iyi yurttaşlığı teşvik etmek.

Merkez Singapur'da bulunan Bishan Toplum Lokali Merkez Singapur'da yer alan Batı Geylang Toplum
Lokali



Merkez Singapur

Merkez Singapur (Central Singapore), Ang Mo Kio, Bishan-Toa Payoh, Jalan Besar ve Tanjong Pagar, Radin Mas ve Batı
Sengkang mahallelerinden oluşmaktadır. Merkez Singapur Toplumsal Kalkınma Meclisi (Central Singapore Community
Development Council), bir yerel meclis olarak, iki seçim bölgesini temsil eden üyelerden oluşmaktadır. Merkez Bölgesi’ne
giren her yol, elektronik yol ücretlendirmesine tabi tutulmuştur.

2013 itibariyle, sosyal destek hizmetleri alanına giren çalışmalar, Aile ve Sosyal Gelişim Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmet
Birimi’ne; istihdam desteği ise İşgücü Bakanlığı’na bağlı Singapur İşgücü Geliştirme Ajansı'na devredilmiştir.

Merkez Singapur Toplumsal Kalkınma Meclisi, kültür-sanat, sağlıklı yaşam tarzı, özel ihtiyaçlar ve çevre alanlarında
yürüttüğü çalışmaları dört hedef gruba – yetişkin, yaşlı, genç ve çocuk – yönelik olarak düzenlemektedir.  



Çocuklar

Yaşları 1 ile 12 arasında değişen yaklaşık 113.000 çocuğun yaşadığı Merkez Singapur Bölgesi’nde, çocuklara yönelik
Eğitim 2.0 (Nurture 2.0), Keşif Kampı (Camp Explore) ve Okul Araç-Gereçleri için Hazır (Ready for School Kit) adlı üç
program yürütülmektedir.

Eğitim 2.0 (Nurture 2.0) adlı program, 7 ile 12
arasında değişen çocuklara yönelik hazırlanmış
olan 40 haftalık bir eğitim programıdır. Program,

çocukların karakterlerinin gelişimi ve kişisel
gelişimleri için fırsatlar sunmak, öğrenmenin
farklı yönlerini göstermek ve pozitif bir öğrenme
ortamı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Bugüne değin, 11 merkezde 500’den fazla çocuk
Eğitim 2.0 programına dahil olmuştur. Mevcut
merkezlere de katkıda bulunulabileceği gibi 10
çocuk ve 5 gönüllüyle yeni bir merkez de
oluşturulabilmektedir. İngilizce ve matematik
alanlarından birinde, önceden yapılandırılmış bir
ders programından oluşan 20 oturumluk ana
modülle birlikte, öğrencilere, yine 20 oturumluk,

kendi isteklerine göre tasarlayabilecekleri
destekleyici bir modül seçeneği de sunulmuştur. 

Bu kapsamda sunulan destekleyici modüller şu şekildedir: Bilişim teknolojileri, el becerileri, robot teknolojisi
oturumlarından oluşan yaratıcılık modülü; Eğitim materyalleri ile desteklenen uygulamalı etkinlikler üzerinden çevresel
değerlerin öğrenilmesini hedefleyen çevre modülü; kolaylaştırıcılar eşliğinde Singapur’un ilginç ve tarihi yerlerine eğitici
geziler düzenleyen seyahat modülü; karakter gelişimine katkı sunmak için gönüllülerce düzenlenen ve toplumun-

doğanın bir parçası olmayı aşılayan yaşlılar evi ziyareti, sahilde çöp toplama etkinlikleri düzenleyen hizmet modülü; ve
gönüllüler tarafından yürütülen oyun üzerinden öğrenme ve simülasyonu teşvik eden serbest oyun oturumlarına yer
verilen oyun modülü.  



Çocuklar

Keşif Kampı (Camp Explore), alt gelir grubundan ailelerin
9 ile 12 yaş arasındaki çocukları için tasarlanmış olan iki
günlük bir kamptır. Gelir seviyesi yüksek ailelerin
çocuklarıyla alt gelir grubundan ailelerin çocukları
arasındaki sürekli eğitime ve tamamlayıcı eğitim
programlarına erişim konusundaki eşitsizliği gidermek
amacıyla oluşturulmuştur. Keşif Kampı, popüler bir Asya
eğitim modeli olan, eğitimin beş farklı yönünü – ahlak,

kavrama, fiziksel, sosyal ve estetik – açığa çıkarmaya
çalışmaya bir eğitim yaklaşımını temel almaktadır.
Konuyla ilgili kuruluşlar ve gönüllüler varolan Yetişme
Merkezleri’ne de katkı sunabilmekte ya da 10 çocuk ve 5
düzenli gönüllü ile yeni bir grup da başlatabilmektedir.

Program, ahlaki yönden, Eğitim Bakanlığı’nın 21. Yüzyıl Becerileri olarak adlandırdığı saygı, sorumluluk, doğruluk ve
metanet değerleriyle denk düşecek bir anlayış kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kavrayış yönünde, yazma becerisinden e-

kitap yayınlamaya çeşitli beceriler kazandırılması ve okul müfredatı içinde yer bulamayan bilim atölyelerine yer verilmesi
hedeflenmektedir. Programın fiziksel yönünde, softball ya da yakartop gibi sporlar üzerinden kişinin fiziksel
kondisyonunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal yönden, yeşil ekran ve çeşitli efektler kullanılarak birlikte film
yapmak;  bu sayede çeşitli sosyal becerilerin inşa edilmesi düşünülmektedir. Estetik yönünde ise bir kişinin müziğe olan
ilgisini onu yeni bir enstrümanla karşı karşıya getirerek ortaya çıkarmaya teşvik etmektedir.

Okul Araç-Gereçleri için Hazır (Ready for School Kit), alt gelir grubundan ailelerin çocuklarına yönelik olarak, okulların
açıldığı dönemde, ailelerin ek bir maddi yükle karşılaşmaması için, okul araç-gereçleri için 100$’lık bir destekte
bulunulması için düzenlenmiş bir programdır. İlkokul öğrencilerinin ihtiyaçları için verilen bu kuponlara, gönüllüler yılda
100$ vererek destek olabilmektedir.



Gençler

Merkez Singapur Bölgesi’nde, 13-24 yaş arası yaklaşık 124,000 genç yaşamaktadr. Bölge gençleri için Ben
Yetenekliyim (I Am Talented) ve Okuluna Destek – FeTeMM@ Merkez Singapur (Fuel Your School – STEM@ Central
Singapore)  adlı iki program yürütülmektedir.

Ben Yetenekliyim (I Am Talented) adlı program, üç gün süreyle
düzenlenen, öğrencilerin akademi-dışı alanlardaki ilgisini
keşfetmeye yönelik bir atölyeleri kapsamaktadır. Fotoğraf, mobil
uygulama ve oyun, gazetecilik, moda tasarımı ve benzeri
alanlarda düzenlenen atölyeler, öğrenci sunumlarıyla
bütünlenmektedir. 2011’de altı öğrencinin küçük bir sosyal
destek semineri olarak başlayan program, 2015’te Merkez
Singapur Toplumsal Kalkınma Meclisi’nin işbirliğiyle, ortaokul ve
lise öğrencilerine yönelik, daha geniş katılımlı bir sosyal
güçlendirme programına dönüşmüştür.  

Okuluna Destek – FeTeMM@ Merkez Singapur (Fuel Your School
– STEM@ Central Singapore), ortaokul öğrecilerine yönelik
hazırlanmış bir program olup katılımcıların fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanlarındaki bilgi ve becerilerini
arttırmayı hedeflemektedir. Bir gün süreyle düzenlenen kamp,

eğitici gezileri ve uygulamalı etkinlikleri kapsamaktadır.
Öğrencilerin problem çözme, modelleme ve ölçüm yapma
becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu programın, 22-25
Haziran 2015’ tarihleri arasında düzenlenen ilk ayağı Caltex
tarafından destekleniyor ve programa, 13 farklı okuldan 320
öğrencinin katılımı sağlanıyor.



Yetişkinler

Merkez Singapur Bölgesi’nde yaşları 25 ile 50 arasında 370,000 kişi yaşamaktadır. Bu grup, bölgenin en büyük
demografik grubunu oluşturmaktadır. Toplumsal kalkınma meclisinin bu yaş grubuna yönelik olarak Amaç Peşinde
(In Search of Purpose), Singapur Zürafaları (Giraffes Singapore) adlı programları bulunmaktadır. 

Amaç Peşinde Konuşma Dizisi (In Search of Purpose Talk Series),
toplumsal kalkınma meclisi tarasından, şehir sakinlerinin
yaşadıkları toplum içindeki rollerini ortaya çıkarmaya teşvik
etmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Yerli ve yabancı
konuşmacıların, çeşitli konulardaki görüş, düşünce ve
deneyimlerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenmektedir.
Konuşmalar, “... ile bir Akşam” (“An Evening with ....”) şeklinde
kamuoyuyla paylaşılmakta;  çevrimiçi ve basılı olarak da
yayınlanmaktadır. 

Singapur Zürafaları (Giraffes Singapore), toplumsal kalkınma
meclisinin, insanları, ”İyilik Yap. (Başkaları için) Riske Al” (“Do
Good. Stick Your Neck Out [for Others]”) sloganıyla hareket
ederek, başkaları için riske giren ve iyi şeyler yapan sıradan
insanların hikayelerini toplamaya çağırmaktadır. İlk olarak
ABD’de ortaya çıkan bu hareket, 6 Ağustos 2015 tarihinde, ülke
genelinde başlatılmıştır. Saint Andrew’s adlı okuldan 800 öğrenci
ve gönüllü, bir haftasonu, Singapur’un 20 farklı noktasında
farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerde bulunmuşlardır. 



Kıdemli
Yurttaşlar

Merkez Singapur Bölgesi’nde yaşları 50 ve
üzeri şehir sakinlerinin nüfusu 366,000’dir.
Bölge, Singapur’un, beş planlama bölgesi
içinde, en yüksek 50 yaş ve üstü nüfusa sahip
olan bölgesidir. Bölgede bu yaş grubuna
yönelik olarak gümüş evler, arkadaşlar ve
geziler programları düzenlenmektedir.

Gümüş Evler (Silver Homes), kiralık konut birimlerinde ikamet eden
50 yaş ve üstündeki yurttaşlar için temiz, güvenli ve sağlıklı bir çevre
sağlayarak, bu kişilerin fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi halde
olmaları amaçlanmaktadır. Ev iyileştirme çalışmaları (temizlik, boya-

badana vb.), tahtakurularına karşı dezenfeksiyon için evin
boşaltılması, enerji tasarruflu ampullerin yerleştirilmesi, basit
mobilya bakım işleri bu amaç doğrultusunda yapılan faaliyetler
arasındadır. Yürütülen çalışmalar, gönüllülerin katılımına da açık
olup konuyla ilgilenen kuruluşlar ve en az 10-15 kişiden oluşması
kaydıyla gönüllü gruplar, çalışmalara katkı sunmak için ya da
“yardımcı olan arkadaş” (befriender) olmak için toplumsal kalkınma
meclisi ile iletişime geçebilmektedir.

Gümüş Arkadaşlar (Silver Friends), bir ya da iki odalı kiralık
dairelerde oturan, alt gelir grubundan, 50 yaş ve üstü yurttaşlar için
oluşturulmuş olan bir “arkadaşlık etme programı”dır (befriending
programme). Program, gönüllü grupları ve konuyla ilgilenen
organizasyonlar için esnek bir platform oluşturmaktadır.
Gönüllülerin düzenli olarak 50 yaş ve üstü yurttaşlarla bir araya
gelmesi, arkadaşlık kurması ve bu kişilerin basit ihtiyaçlarına –

alışveriş, doktor randevusu almak, muayeneye gitmek vb. – yardımcı
olunması teşvik edilmektedir. 

Gümüş Geziler (Silver Outings), hareket güçlüğü olan 50 yaş ve üstü
kişilere, gezi esnasında gönüllülerin eşlik ettiği bir programdır.
Konuyla ilgilenen kurum ve gönüllü gruplarına (en az 10 kişi),
tekerlekli sandalye eğitimi verilmesi ve tekerlekli sandalyeye uygun
ulaşımın sağlanması toplumsal kalkınma meclisinin
sorumluluğundadır.



Kültür-Sanat

ALKIŞ! Harkeket Halinde (CLAP! On the Move), fiziksel
nedenlerden ötürü sanata ulaşımda güçlük çeken
yurttaşlara yönelik olarak hazırlanan bu girişim, iki ana
bileşenden oluşmaktadır: Gülümsemeleri Boyamak
(Painting Smiles) ve Şarkı Söyleyen Telgraf (Singing
Telegram). Bu programlardan ilki, Gülümsemeleri
Boyamak, ortak kamusal alanlara, iyileştirici etkisi olan
renklerde, duvar resimleri yapılmasını; ikinci program ise
sosyal ve/ veya maddi kısıtlardan ötürü doğumgününü
kutlayamayan kişilere yönelik doğumgünü kutlaması
yapılmasını içermektedir. 

Sanatı Önemsiyoruz Kaynağı (WeCare Arts Fund), Ulusal
Sanat Konseyi’nin (National Arts Council), Halkın Birliği
(People’s Association/ PA) ile işbirliği yaparak oluşturduğu
bir ödenek planıdır. Ödenek, beş toplumsal kalkınma
meclisi aracılığıyla gönüllü sosyal yardım organizasyonlarını
desteklemeyi amaçlamaktadır. Ödenek dahilinde,

sanatçılar ve sanat grupları sosyal yardım
organizasyonlarındaki fayda sağlayıcılarla sanat aracılığıyla
bir araya gelmektedir. Ödenek, toplum içindeki bağların
güçlendirilmesine yardımcı olan bir yol işlevi görmektedir.
Ödenek, sanatçılarla sosyal yardım organizasonları ve
organizasyonun faydalanıcılarını birlikte çalışmaya
yönelten tüm projeleri ve projeyle bağlantılı masrafları
karşılamaktadır. Bu çalışmaların çeşitli atölyeleri (6-8
oturumluk olması tavsiye olunan), birlikte yaratımı yapılan
performans ve sergileri kapsaması beklenmektedir.



Çevre

Yukarı Dönüşüm Projesi (Project Upcycle), istemedikleri
malzemeleri işe yarayan ve değerli ürünlere
dönüştürmelerini sağlayarak atık miktarını azaltmayı
hedeflemektedir. Şehir sakinleri için düzenli aralıklarla
düzenlenen atölyeler, yukarı dönüşüm uygulamalarının
öğrenilmesine katkı sunmaktadır. Program dahilinde,

dönüştürülen ürünleri satışa sunacak olan bit pazarları da
bulunmaktadır. Çevresel farkındalığı arttırmayı ve gençler
arasında girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan program, yıl
boyu süren bir yukarı dönüşüm yarışması da
düzenlenmektedir. 

Alışkanlıklarımı Değiştirmek için Başvurduğum Basit
Yollar (S.W.I.T.C.H. 2.0/ Simple Ways I Take To Change my
Habits), dört alanda – reddet, azalt, yeniden kullan, geri
dönüştürü –  farkındalık yaratmak için düzenlenen gönüllü
esaslı bir programdır. Program, ekoloijk olarak
sürdürülebilir bir hayat tarzının teşvik edilmesini; alt gelir
grubundan şehir sakinlerinin yaşadığı kiralık konutlarda
geleneksel ampullerden enerji tasarruflu ampullere
geçilmesini; şehir sakinlerini kullanılabilir durumda olan
ama kullanmadıkları eşyalarını, Ver Onu (Pass It On) adlı
program kapsamında bağımlamaya teşvik etmeyi;
toplumsal kalkınma meclisi tarafından, Dünya Günü ile
bağlantılı olarak, desteklenen geri dönüşüm
kampanyalarını kapsamaktadır. 



Sağlıklı Yaşam 

Sağlıklı Yaşam Tarzı
Kulüpleri (Healthy
Lifestyle Clubs),
sürdürülebilir ve
düzenli olarak birlikte
spor yapmayı dileyen
şehir sakinlerini bir
araya getirmeyi
amaçlamaktadır. Tüm
ırklar,  farklı yaş grupları
arasındaki ve aile
içindeki etkileşimi
arttırmayı da
hedeflemektedir. Her
ay, kulüp üyeleri,
Singapur’un ilgi çekici
noktalarına yürüyüş
turları
düzenlemektedir.

İyilik Yap Fonu (Do-Good Fund), Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak, öz-aşkınlık
(self-transcendence) ilkesi doğrultusunda, şehir
sakinleri, paydaşları ve Singapurlular arasında iyilik
yapmayı bir yaşam biçimi haline getirmeyi
amaçlayan Merkez Singapur Toplumsal Meclisi
tarafından oluşturulmuş bir kaynaktır. Çeşitli
kaynak desteklerini ve fırsatlarını kapsayan İyilik
Yap Fonu, ilkesel olarak 10,000$’a kadar ya da daha
az meblağdaki proje için gerekli masrafların
%80’ini karşılayacak miktarda ödeneği
sağlamaktadır. Projelerin, bir amaç ya da mevcut/
doğmakta bir ihtiyaç üzerinde olumlu ve
kaydadeğer bir etkisi olması gerekmektedir. Başarılı
başvuru sahipleri, aynı zamanda, toplumsal
kalkınma meclisinin sosyal ve kurumsal
paydaşlarıyla da çalışabilmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, bir bilgilendirme dosyası
hazırlanmıştır.

İyi Yiyin @ Merkez Singapur (Eat
Good @ Central Singapore), şehir
sakinlerini, geleneksel sefer tasları
(bento) hazırlamaya teşvik ederek,

doğru ve sağlıklı beslenme
alışkanlığının yaygınlaşmasını
amaçlayan bir programdır. Üç ayda
bir düzenlenen Sağlıklı Sefer Tası
Örnekleri (Healthy Bento Demos),
sefer tası hazırlamanın inceliklerini
ve nasıl sağlıklı sefer tasları
hazırlanacağını; şehrin çeşitli
noktalarında, düzenli olarak
yapılan Sağlıklı Sefer Tası
Atölyeleri (Healthy Bento
Workshops) ise düzenli olarak nasıl
sefer tası hazırlanabileceğini, farklı
hazırlama yöntemlerinin neler
olduğunu göstermektedir.



Sağlıklı Yaşam 

Singapur'da, tüketicilerin daha sağlıklı gıdalara erişebilmesi için, gıda sanayisi,
AVA ve hükümetin güvencesiyle çalışıyor. Gıda ürünlerinin, satışa çıkmadan
önce, yönetmelik gereği, etiketlenmesi gerekmektedir. AVA tarafından basılan
gıda etiketleri, alışveriş yaparken, tüketicilerin, daha bilinçli, sağlıklı, doğru
beslenme kurullarına ve ihtiyaçlarına uygun ürünler alınmasına yardımcı
olmaktadır. 

Kuzeybatı Singapur'da yer alan Lim Chu Kang planlama bölgesindeki Agri Bio-

Parkı'nda Veterinerlik Kamu Sağlığı Merkezi, Hayvan ve Bitki Sağlığı Merkezi,
Denizcilik ve Su Ürünleri Araştırma Merkezi bulunmaktadır. 

Singapur Tarımsal Gıda ve Veterinerlik
Kurumu (Agri-Food and Veterinary
Authority of Singapore/ AVA), 2000'de
Ulusal Kalkınma Bakanlığı'na bağlı
olarak kurulmuş olan bir kamu
yönetimi kuruludur.

Singapur, dünyanın geri kalanına göre,

gıda kaynaklı salgın hastalıklara
orantısal olarak en az rastlanan ülkedir.
Singapur’da tarım arazlerinin az ve
balıkçılığın sınırlı düzeyde yapılıyor
olmasından ötürü, tüketilen gıdaların
%90'ını ithal ürünler oluşturmaktadır.
Singapur’da üretilen gıdaların dağılımı
şu şekildedir; sebze %8, balık ve deniz
ürünleri %8, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar %26.

AVA Gıda Fonu, yerli şirketlerin,

denizaşırı ülkelerde, tarım potansiyeli
olan gıda bölgelerle ticari anlaşmalar
yürütmesi için sağlanan bir fondur. Fon,

tedarik stratejisini gıda kaynaklarını
çeşitlendirmek ve tek bir kaynağa
bağımlı olmamak üzerine kurmuş;
ihtiyaç duyulduğunda alternatif
kaynaklara hızlı geçiş sağlamasına
dayandırmaktadır..

AVA yerel üretimi teşvik etmek amacıyla  “Biz Singapuruz” kampanyasını
Nanyang Teknoloji Üniversitesi (Nanyang Technological University/ NTU)

öğrencileri ile işbirliği içinde yürütmektedir. Kampanyada 10 restoran ve bir
adet gıda kamyonu, yerel çiftlik malzemelerini kullanarak bir menü hazırlandı.
Tüketicilere, Singapur'un yöresel yiyecekleri olan yemekleri servis edildi. Gıda
kamyonu günde 2000‘den fazla ziyaretçisine ücretsiz yemek dağıttı.
Kampanyanın asıl amacı ise “yerel yiyecek, yerel destek” sloganı ile yerel
üreten ve tüketen bir kültür oluşturulmasıydı.



Dezavantajlı
Gruplar

Mor Geçit (Purple Parade),

Singapur’un, her yıl düzenlenen,

en geniş katılımlı sosyal
organizasyonudur. Geçit, özel
ihtiyaçları olan kişilerin beceri
ve yapabilirliklerinin toplum
nezdinde kabul ve takdir
görmesini; toplumsal yaşamın
daha kapsayıcı olmasını
savunmaktadır. Mor Geçit’in
kampanya, karnaval, grup
yürüyüşleri, konser ayakları
bulunmaktadır.

İlk Mor Geçit, 2013’te,

Singapur’un toplumsal
gösteriler için tek açık kamusal
alanı olan Hong Lim Park’ta
gerçekleştirilmiş olup etkinliğe,

gönüllü organizasyonlar,
okullar, sosyal kurumlar, resmi
kurumlar ve şirketler katılmıştır.
2014’teki etkinliğe, 250 gönüllü
çalışan, 359 orkestra üyesi, 26
yürüyüş grubu, 85 organizasyon
katılım göstermiştir. Toplam
katılımcı sayısı 5.000 olmuştur.  

Mor Orkestra (The Purple Symphony), özel ihtiyaçları olsun olmasın herkesi
kapsamaya yönelik oluşturulmuş bir orkestradır. Üyelerinin farklı türde Batı ve Asya
enstrümanlarını  çaldığı orkestranın Çin orkestrası, yaylı çalgılar, Çin nefesli çalgıları,
vurmalı çalgılar ve özel koro bölümleri bulunmaktadır. Singapur’un ilk herkesi
kapsayan orkestrası olan Mor Orkestrası, müzik tutkusu olan, bir enstrümanı yetkin bir
şekilde çalabilen, bir yıllık bir eğitim ve performans dönemi için uygun olan kişilerin
orkestraya katılımı için adayları, 2-3 dakikalık bir performans videosu
hazırlayarak orkestra seçmelerine katılmaya çağırmaktadır. 



Dezavantajlı
Gruplar

Serbest Vuruşlar (Free Kicks), dezavantajlı genç ve
çocuklara yönelik olarak, 2003’te oluşturulmuş bir
programdır. Eğitimli profesyoneller tarafından yürütülen
haftalık futbol seansları, toplumsal kalkınma meclisinin
ortakları, gönüllüler, Singapur Futbol Federasyonu’nun
işbirliği ile yürütülmektedir. Program, alt gelir grubundan
ailelerin 8-18 yaş arası çocuklarına ve Merkez Singapur
Bölgesi’nde bulunan özel eğitim kurumlarında eğitim gören
çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir. 

Mor Geziler (Purple Outings), çeşitli organizasyonlardan,

okullardan gönüllülerle birlikte çalışarak, özel ihtiyaçları
olan genç ve yetişkinlerin toplumsal yaşama daha aktif
katılımını sağlamayı, Singapur’u keşfetmesine, yeni
arkadaşlıklar kurmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Her
bir grubun 10-15 kişiden oluştuğu bu etkinliklerin yiyecek-

içecek, ulaşım ve etkinlik masrafları Merkez Singapur
Toplumsal Kalkınma Meclisi tarafından karşılanmaktadır.  



Kardeş Şehirler

Batam (Endonezya)

Hat Yai (Tayland) 

Jakarta (Endonezya)

Johor Bahru (Malezya)

Marikina (Filipinler)
Silivri (Türkiye)

Riyad (Suudi Arabistan)

Kuveyt (Kuveyt)
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