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PSLifestyle 3. Yaşam
Laboratuvarına 
Hazır Olun!

PSLifestyle 
Pilot Kent İzmir
Etkinlikleri

Sürdürülebilir Yaşam
Tarzı Rehberini
Keşfedin!

Öne Çıkan
Haberler

PSLifestyle 
Pilot Kent İzmir 
2022 Bültenleri

PSLifestyle 
Pilot Kent: İzmir 
2022 Yılının Öne
Çıkan Paylaşımları

Ondev AppsPSLifestyle projesi, iklim eylemlerinin yerel bağlamla
uyumlu olması ve mevcut yaşam tarzlarına en iyi şekilde
entegre edilebilmesi için, 8 Avrupa Pilot ülkesinde yaşam
laboratuvarları düzenliyor ve vatandaşlarla birlikte
çalışmaya devam ediyor.

Pilot kent İzmir'de, Zeytince Ekolojik Yaşamı Derneği ekibi
olarak 2022 yılının ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde 2
tane PSLifestyle Yaşam Laboratuvarını gerçekleştirdik. Her
bir Yaşam Laboratuvarı farklı haftalarda düzenlenen iki
farklı oturumdan oluştu. Birinci Yaşam laboratuvarlarının
ilk ve ikinci oturumlarında, katılımcılar, PSL uygulamasının
karbon ayak izi testini kullanarak tüketimlerinin farklı
boyutlarında ortaya çıkan karbon ayak izlerini ölçtüler.
Ardından sürdürülebilir yaşam üzerine tartıştılar ve karbon
ayak izi testinin İzmir'deki yaşam koşullarına nasıl daha
uyumlu hale getirilebileceği üzerine görüş bildirdiler. İkinci
Yaşam Laboratuvarlarında katılımcılar, barınma, gıda,
ulaşım ve tüketim gibi yaşam tarzlarımızının kilit
alanlarında sürdürülebilir ve iyi bir yaşam için yaklaşık 100
Akıllı Öneri/Eylemi belirlemek ve birlikte geliştirmek üzere
bir araya geldi. Bu oturumların ana hedefi ise, Avrupa'nın
her ülkesinden vatandaşlardan mümkün olduğu kadar çok
bakış açısı toplayabilmekti.

PSL çevrimiçi uygulamasının içerdiği test ve planlama
fonksiyonları, yaşam laboratuvarlarında katılımcılardan
alınan tüm geri bildirimler ışığında İzmir'in özgün
koşullarına göre uyumlaştırılacak ve PSL Sürdürülebilir
Yaşam Tarzı Çevrimiçi Uygulaması tüm fonksiyonlarıyla
2023 yılında tamamlanmış olarak bir tanıtım lansmanı ile
tüm İzmirlilerin kullanımına sunulacak!

Haber Bülteni

https://pslifestyle.eu/tr
https://pslifestyle.eu/tr
https://pslifestyle.eu/tr
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Estonya Finlandiya Almanya Yunanistan 

8 ülkenin pilot kentlerinde düzenlenen
Yaşam Laboratuvarımızın öne çıkan özelliklerine göz atın.

 

PSLifestyle Horizon 2020 Projesi
8 Pilot Ülkede Aynı Anda!

İtalya Portekiz Slovenya Türkiye

8 PİLOT ÜLKE

https://pslifestyle.eu/
https://pslifestyle.eu/


PSLifestyle projesini, 11 Mayıs 2022 İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde 200
kişiye yakın davetlinin katıldığı büyük bir etkinlik ile İzmir kentimize tanıttık.
Lansman açılışında konuşan,  Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay iklim
krizi ile mücadelenin aciliyetini ve bu konuda farkındalık yaratılması için tüm kent
paydaşlarının sürece katkı sağlamalarının önemini vurguladı. Bu kapsamda İzmir kent
sakinlerinin iklimle mücadele sürecinde önemli bir çözüm ortağı olmalarını hedefleyen
PSlifestyle projesine,  Karşıyaka Belediyesi olarak her zaman destek vereceklerini ifade
etti.
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Aynı gün içinde İzmirli kent paydaşları ve sakinlerinden oluşan 36 katılımcının bir
araya geldiği Birinci Yaşam Laboratuvarında, yaşam tarzlarımızı daha sürdürülebilir
ve doğa ile uyumlu kılmak adına barınma, gıda, ulaşım ve genel tüketim
alışkanlıklarımızı değiştirmemizin yaratacağı farklar üzerine konuşuldu. Çalışma
boyunca daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı inşasında karşılaşılan zorluklar, fırsatlar
ve bunlara dair çözüm önerileri paylaşıldı.

1. YAŞAM LABORATUVARI

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI



Mayıs 2023'te lanse edilecek olan PSLifestyle Online Web Aracı’nı birlikte kurgulamayı
ve kullanıcıların yaşamlarına daha sürdürülebilir tüketim önerileri getirmeyi
amaçlayan bir platform oluşturmayı amaçlayan 1. Yaşam Laboratuvarlarının 2.
Çalıştayı 4 Haziran 2022 tarihinde Withco Coworking Space'te 24 kent paydaşının bir
araya gelmesi ile gerçekleşti. Çalıştay'da, PSLifestyle Online Web Aracı, arayüz, tasarım
ve içerik ana başlıklarında değerlendirildi. Kent sakinlerinin aktif katılımı ile kurgulanan
PSLifestyle Online Web Aracı'nın daha kullanıcı dostu bir uygulama olması için
katılımcılar, yaratılan sinerji ile fikirlerini paylaşarak geri bildirimde bulundular.
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1. YAŞAM LABORATUVARI

WITHCO COWORKING SPACE
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İkinci Yaşam Laboratuvarının oturumları 20 Eylül ve 11 Kasım’da Karşıyaka Belediyesi 
 Sürdürülebilirlik Ofisi ile işbirliği kapsamında Karşıyaka Ahavat Şalom Sinagogu (Eski
Havra Binası)’nda gerçekleştirildi.

İklim farkındalığı ve bireysel eylem arasındaki açığı kapatmayı hedefleyen PSLifestyle
Sürdürülebilir Yaşam Rehberinin Beta versiyonunu birlikte tasarlamak için toplam 78
gönüllü iklim elçisi ile test aşaması tamamlandı.

İkinci Yaşam Laboratuvarı oturumlarında, PSL online uygulamasının ilk prototipini
kullanan katılımcılar gündelik tüketim alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının yol açtığı
çevresel ayak izi - karbon ayak izi - hakkında bilgi sahibi oldular. Ardından, insanların 
 daha sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam planları oluşturup uygulayabilmeleri
doğrultusunda kullanıcıları motive edecek, sürdürülebilir yaşam alternatifleri üzerine
önerilerde bulundular. 

2. YAŞAM LABORATUVARI

ESKİ HAVRA BİNASI

https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
https://forms.gle/RiiAQH3V2gktXpNq5
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Proje Kapsamında geliştirilen PSL web aracıyla,  projenin pilot kentlerinde yaşayan
toplam 4 milyon vatandaşa ulaşılması ve vatandaşların gündelik yaşamlarında ve
tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin –karbon ayak
izlerinin- düşürülmesi hedefleniyor.  

PSLifestyle Projesi konsorsiyum üyelerinin ilk yüz yüze buluşması Berlin'de Temmuz
2022'de gerçekleştirildi.  Bu ilk yüz yüze buluşmaya sekiz Avrupa ülkesinden gelen
proje partnerleri katıldı. Türkiye/İzmir’den yerel partner olan Zeytince Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği'ni temsilen proje yerel koordinatörü Doç. Dr. Meneviş
Uzbay Pirili ve proje ekibinden Dr. Pınar Börü ve Leyla Öğüt katıldılar.

PSLifestyle Horizon 2020 Projesi
Berlin Buluşması Gerçekleşti!

2023 yılının bahar döneminde PSlifestyle Projesinin 3.Yaşam Laboratuvarının iki
oturumunu, yine Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi ile işbirliği içinde
gerçekleştireceğiz. Bu iki çalıştayda PSL uygulamasına yeni ilave edilen fonksiyonları
katılımcılarımıza tanıtacağız. PSL uygulaması önce kullanıcıların tüketimlerindeki
karbon ayak izini hesaplayacak; ardından kullanıcıya karbon ayak izini düşürebilmesi
için çeşitli yaşam alternatifleri önerecek ve son fonksiyon olarak da kullanıcılar PSL ile
aylık veya belirledikleri zaman aralığı için sürdürülebilir yaşam planlarını yapabilecek
ve  uygulamadan geri bildirimler alabilecekler.   

Siz de pilot şehir İzmir'de bulunuyorsanız ve PSL uygulamasının geliştirilmesine dahil
olmak isterseniz, uygulama için yapılacak son geliştirmelere katkı sağlamak ve bir
parçası olmak için Mart 2023'te düzenlenecek üçüncü Yaşam Laboratuvarına
davetlisiniz.

YAŞAM LABORATUVARI

PSL TOOL İÇİN HAZIR OLUN!3.
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https://pslifestyle-app.net/

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Rehberini
Keşfedin!
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91.İZMİR ENTERNASYONEL FUARI'NDA 
KARŞIYAKA BELEDİYESİ STANDINDA KARBON AYAKİZİ KÖŞESİ
OLUŞTURDUK.

AEGEE IZMIR-SUMMER UNIVERSITY WANDERLUST 
ÖĞRENCİLERİNE PSLIFESTYLE PROJESİNİ TANITTIK.

SUGEP AKADEMİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 
PROJEMİZİ İZMİRLİ GENÇLERE TANITIYORUZ.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ATIKSIZ MUTFAKLAR
FESTİVALİ'NDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
KARBON AYAKİZİNİ ÖLÇTÜK.

İLÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSLERİ ÇALIŞTAYI'NDA İZMİR'İN
25 İLÇESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSLERİNDEN GELEN
YETKİLİLERE PROJEMİZİ TANITTIK.

PSLifestyle İzmir Pilot Kent Etkinlikleri

PSLifestyle Projesi İzmir ekibi olarak 2022 yılında birçok
etkinlikte yer aldık.

SKA HAZİNE AVI ETKİNLİĞİ'NDE 1 GÜN BOYUNCA İZMİR KÜLTÜRPARK'TA 300'E
YAKIN KATILIMCIYA PROJEYİ TANITTIK, KARBON AYAKİZLERİNİ ÖLÇTÜK.

AGRO WEEKEND ÇALIŞTAYI'NDA ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİ İLE TÜKETİMDEKİ KARBON İZİNİ AZALTMAK
ÜZERİNE ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS GÜNÜ
ETKİNLİĞİ'NDE PROJEMİZ İLE YER ALDIK.

İZMİR'DE YENİ AVRUPA BAUHAUS GİRİŞİMİNİ
BAŞLATMAK İÇİN PAYDAŞLARLA GÖRÜŞMELER YAPTIK.
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PSLifestyle Pilot Kent: İzmir 
2022 Yılının Öne Çıkan Paylaşımları

2022 ETKİLEŞİMLERİ

https://www.instagram.com/reel/Cj5wn1EJ4p1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CkJaZrnJQQf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CmwNAIOB5YS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/pslifestyleizmir/
https://www.instagram.com/reel/CmwNAIOB5YS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CmwNAIOB5YS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cm_ilpKh9xO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/pslifestyleizmir/
https://www.instagram.com/pslifestyleizmir/
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PSLifestyle Pilot Kent: İzmir 
2022 İklim Bültenleri

İKLİM BÜLTENLERİ

https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2022/10/PSL-Zeytince-Newsletter-for-June-1.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2022/10/PSL-Zeytince-Newsletter-for-July.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2023/01/Pslifestyle-Bulten-Agustos.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2022/10/PSL-Zeytince-Newsletter-for-October-13.50.46.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2022/10/PSL-Zeytince-Newsletter-for-May.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/wp-content/uploads/2023/01/PsLifestyle-Bulten-Kasim.pdf
https://www.pslifestyleizmir.com/yayinlar/
https://www.pslifestyleizmir.com/yayinlar/
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PSLifestyle Projesinin  yayınladığı raporlar; kent sakinleriyle nasıl etkileşim
kurduğumuzu ve onları olumlu değişime öncülük etmeleri için nasıl

güçlendirdiğimizi ayrıntılı olarak açıklıyor.
 

PSLifestyle Yaşam Laboratuvarları 
Yönetim Çerçevesi
PSLifestyle Yaşam Laboratuvarları Yönetim Çerçevesi,
PSLifestyle yaşam laboratuvarlarının yürütülmesinde yer alan
amaç, süreç, konular, roller ve sorumluluklar hakkında genel bir
bakış sunar.

Buradan Okuyabilirsiniz...

Katılımcı Seçimi ve Katılım Stratejisi
Yaşam laboratuvarı katılımcılarının nasıl seçileceği, katılımın
nasıl sağlanacağı ve sürekliliği konusunda tavsiyeler sunar.
Özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılık yönleri dikkate alınır.

Buradan Okuyabilirsiniz...

PSLifestyle Yaşam Laboratuvarı Kılavuzu
Yaşam Laboratuvarı çalışmalarını düzenlerken ve uygularken
atılacak temel adımların yanı sıra kolaylaştırma teknikleri ve
vatandaşların etkili bir şekilde katılımını sağlayacak araçları ana
hatlarıyla belirtir. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi toplantılar için
tavsiyeler verir.

Buradan Okuyabilirsiniz...

Kaynak Köşesi

https://pslifestyle.eu/fileadmin/user_upload/PSL-CSLS-Governance_Framework_2022-05-31.pdf
https://pslifestyle.eu/fileadmin/user_upload/PSL_-_Participant_Recruitment_and_Engagement_Strategy_FINAL_May_2022.pdf
https://pslifestyle.eu/fileadmin/user_upload/PSLifestyle-Manual_final_V2.pdf
https://pslifestyle.eu/resource?t=Report%3A+The+PSLifestyle+Citizen+Science+Labs+Governance+Framework
https://pslifestyle.eu/resource?t=Participant+Recruitment+and+Engagement+Strategy
https://pslifestyle.eu/resource?t=Report%3A+The+PSLifestyle+Citizen+Science+Labs+Manual
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Proje Partnerleri



 

@pslifetsyleizmir turkiye@pslifestyle.euwww.pslifestyle.eu/tr
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Daha fazlası için...

Bizimle iletişime geçin.

Bizi takip edin.

www.pslifestyle.eu

turkiye@pslifestyle.eu

LinkedIn: PSLifestyle Project
Twitter: @PSLifestyle_EU

https://www.instagram.com/pslifestyleizmir/
https://mail.google.com/mail/u/0/?fs=1&tf=cm&source=mailto&to=turkiye%40pslifestyle.eu
http://www.pslifestyle.eu/tr
https://mobile.twitter.com/pslifestyle_eu


 

@zeytincedernegi info@zeytince.orgwww.zeytince.org

Daha fazlası için...

Bizimle iletişime geçin.

Bizi takip edin.

www.zeytince.org

info@zeytince.org

LinkedIn: Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
Twitter: @ZeytinceDernegi

Zeytince 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
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