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Mutluluk İçin Sağlık Şart… 
Çankaya Belediyesi ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Bir taraftan bütün elçilikler Çankaya’da 

bulunmakta ve dünya ile iletişim Çankaya’dan gerçekleşmektedir. Diğer yandan Çankaya örnek ve 

öncü projeleriyle dünya ve Türkiye arasında bilgi, iletişim, ortak çalışma alanında köprü görevi 

görmektedir. Bu çerçevede 2004 yılında üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliği bizim belediye olarak 

yerine getirmekle sorumlu olduğumuz, kendimizi sorumlu gördüğümüz ve kent yönetiminin olmazsa 

olmazı olarak kabul ettiğimiz ilke ve hareket tarzını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Dünya Sağlık 

Örgütü’nün bu projesinin her alanda hayata geçmesi için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. 

Sağlıklı Kent teması aslında insanın yaşadığı çevrenin bütünlüğüne, bu bütünlük içindeki bütün 

bileşenlerin ortak hareketine ve en nihayetinde sağlıklı bir ortamda insanın yaşamasına dönük bir 

eylem planıdır. Bu planın kapsayıcılığına dönük olarak biz de belediyemiz bünyesinde farklı eylem 

planları hazırladık ve bunların altyapılarını kurarak birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 

Belediyemizin bütün bileşenlerini bu çok önemli projenin bir paydaşı haline getirdik. Her alanda sağlıklı 

bir kent anlayışının yerleşmesi için hem teorik hem pratik süreçleri işlettik. Kadınlardan gençlere, 

yaşlılardan engellilere toplumun bütün kesimlerine dönük projeler hayata geçirdik. İnsanın çevresiyle 

olan bütünsel ilişkisini koparmamak adına doğaya yatırım yaptık. Yaşanılabilir, sürdürülebilir sağlıklı 

bir yaşamın altyapısını kurmak adına çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Toplumun dezavantajlı 

kesimlerini bütün projelerimize ortaklaştırdık. 

Çankaya Belediyesi geleceğin kent temasının, bunun gereklerinin, sorumluluklarının farkında 

olarak Çankaya’nın envanterini çıkarmış, her alandaki ihtiyaç sahiplerini belirlemiş ve buna dönük 

eylem planlarını devreye sokmuştur. Bu çabalarımızı belli bir disiplin, plan ve elbette insanlara karşı 

duyduğumuz sorumlulukla sürdüreceğiz. Daha çok çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. 

Ancak böylesi bir çaba dünyayı yaşanabilir kılacaktır.

Alper TAŞDELEN

Çankaya Belediye Başkanı 
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SAĞLIKLI KENT ÇANKAYA
Dr. Ethem TORUNOĞLU*

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Sağlıklı Kentler Projesini “herkes için sağlık” prensiplerinin yerel 
seviyede uygulanmasını sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. 
DSÖ’nün, 1978 yılında, o günkü Sovyetler Birliği’nin Alma Ata Kentinde (Kazakistan) düzenlediği konferans sağlık 
kavramına getirdiği yeni bakış açısıyla bir anlamda sağlıklı kent felsefesinin de başlangıcı olarak görülebilir. 1978 
Alma Ata Konferansı,  temel sağlık hizmetleri alanına dair son derece önemli bir toplantı olmuştur. Bu uluslararası 
konferansta, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için hükümetlerin, sağlık 
ve kalkınmada görevli kurum ve kişilerin ve dünya toplumlarının en kısa zamanda gerekli çalışmaları yapmaları ve 
sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesi için önlemler almalarını içeren bir bildirge yayınlanmıştır. 
1978 “Alma Ata Bildirisi” ile sağlık alanında yeni bir bakış açısı ortaya çıkmıştır. Halkların Temel Sağlık Bildirgesi olarak 
da bilinen bu belgede, sağlık hakkını ulusların temel insan hakkı olarak benimsemesi gereği üzerinde durulurken, 
kentsel koruma, sağlıklı yaşam ortamları gibi kavramlar sağlığın sosyal belirleyicileri olarak vurgulanmıştır. 
Süreç içinde, DSÖ sağlıklı kent olgusu ile ilgili proje ve programları temel çalışma alanları içerisine alarak, kendi 
bünyesinde merkezler ve ağlar oluşturmuştur. DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı tarafından düzenlenen konferanslar 
ve bu alanda yapılan proje ve çalışmalar, üye kentlerin kentleşme ve sağlık sorunlarının çözümünde yol gösterici bir 
işleve sahip olmuştur.

Bu hareket, 1986 yılında Avrupa’da seçilen 11 kent ile başlamış ve kısa sürede 30 ülkede oluşturulan ulusal ağlar ile 
1400 kent ve kasabaya ulaşmıştır. Hareketin amaçları;

• Kentlerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir yerleşim yeri yaratmak üzerine deneyimlerini paylaşarak tüm 
vatandaşların yaşamaktan mutlu olacakları bir çevre yaratmak,

• Eşitlik temelinden yola çıkarak din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin eşit ve kaliteli bir 
yaşam ortamı sağlamak için sağlık, ulaşım, çevre gibi alanlarda ortak projeler geliştirmek olarak sıralanabilir.

Sağlık sadece sağlık sektörünün değil, tüm sektörlerin işidir ve herkes belirli bir role sahiptir. Özellikle yerel yönetimler 
sağlığın geliştirilmesinde ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir konumdadır. Çünkü yerel yönetimler sağlığı 
etkileyen temel faktörlerden (çevre, konut, sosyal hizmetler vb.) sorumludur. Ayrıca, kentte yaşayan çeşitli grupların 
sorunlarını en yakından bilen, bunlar için çözüm yollarına ihtiyaç duyan ve bunları uygulamaya koymak için uğraş 
veren de yerel yönetimlerdir. İçinde yaşadığımız kentler, sağlığımızı etkileyen ve geliştiren canlı bir organizmadır. 
Kentin canlılığını ve gelişimini sürdürmesi için, ihtiyaçlarını belirlemek, bunları giderecek kaynaklar sağlamak, planlar 
yapmak kent sakinlerinin başlıca görevidir. Kentlerin; yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli değişen bir iç dinamiğe 
sahip, karmaşık bir organizmalar olarak yaşamını sürdürmesi için bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlıklı olmak bunlardan 
birisidir. DSÖ’nün tanımına göre sağlıklı kent, “İnsanları için en iyi imkânları sağlayan, yaşamlarını kolaylaştıran ve 
geliştiren bir ortamı sağlamak amacıyla çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen bir kenttir.” 

* Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü / Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kent Proje Koordinatörü 
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 Sağlıklı Kent: 
• Belli bir sağlık statüsüne ulaşmakta olan kenttir. 

• Sağlık bilincine sahip ve bunu geliştirmek için çaba gösteren bir kenttir. 

• Sürekli olarak fiziksel ve sosyal çevrenin oluşması ve gelişmesi, toplumsal kaynaklarını hayatın tüm 
aşamalarında, karşılıklı olarak birbirini geliştirme yönünde kullanılmasıdır. 

• Kentte yaşayan değişik gruplar için sosyal projeler yolu ile özgür, eşit ve demokratik bir kent ortamının 
sağlanmasıdır. 

Sağlıklı Kentin Nitelikleri
• Temiz, güvenli, yüksek kalitede fiziksel çevre

• Dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem

• Güçlü, dayanışma içinde, sömürülmeyen bir toplum

• Kendi hayatı, sağlığı ve refahını etkileyen kararlara katılımı ve bu kararlar üzerinde etkisi

• Şehirde yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması (gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb.)

• Çeşitli iletişim, etkileşim ve bağlantıları kullanarak, varolan tüm  deneyim ve kaynaklara ulaşma

• Farklı, yaşam için gerekli olan ve yenilikçi şehir ekonomisi

• Kültürel, tarihi ve biyolojik geçmişine ve mirasına sahip çıkan kentliler 

• Önceden sahip olduğu özellikleri ile uyumlu ve onları geliştirme kapasitesine sahip bir yapı

• Herkes tarafından ulaşılabilen ve yeterli düzeyde halk sağlığı ve bakım hizmeti

• Yüksek sağlık düzeyi (yüksek düzeyde önleyici sağlık hizmetleri ve düşük düzeyde hastalık)

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlıklı Kent Hareketi 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Sağlık 2020” temel politika belgesinde işaret ettiği herkes için sağlık, sağlık ve sosyal 
hizmet politikalarında eşitlik ve yaşam boyu sağlık yaklaşımı Çankaya Belediyesi proje ve uygulamalarının ana 
aksını oluşturmaktadır. Çankaya’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma sürecinde, kente dair sorunların (planlama, 
imar, yeşil alan, sağlık, yoksulluk, eşitsizlik vb.) belirlenen ilkeler ve planlama kararları dâhilinde halkın katılımı ile 
çözüme kavuşturulması önceliklidir.
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Birleşmiş Milletlerin (BM) daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya için evrensel “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri”  2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirme, refahı ve insanların esenliğini destekleme ve çevreyi koruma 
amacını güden yeni bir sürdürülebilir kalkınma gündemidir. 
Sağlıklı Kentler Belfast Deklarasyonu (2003), Sağlıklı Kent Hareketi’nin 15. yılında, “yerel eylemin gücü” başlığı ile 
sağlık alanında ve sürdürülebilir kalkınmada “kent liderliğinin” ve katılımın önemi üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014 
yılında düzenlenen ve sağlıklı kentler hareketinin 25. yılına tekabül eden DSÖ Sağlıklı Kentler Atina Konferansı ve bu 
konferansın sonrasında yayınlanan Atina Bildirgesi’nde ise herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik kavramlarının politik 
bir strateji olarak benimsenmesi üzerinde durulmuştur.
DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi’nin “2019-2024 yıllarını kapsayacak VII. Faz ana temaları,  Ekim 2018’de Belfast’ta 
düzenlenen Uluslararası Sağlıklı Şehirler Kongresinde ‘toplum, mekân, gezegen, barış, refah ve katılım’ olarak 
belirlenmiştir.

Sağlıklı Kent Çankaya

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde süren Avrupa Sağlıklı Kentler 
Ağına ve Sağlıklı Kentler Projesine ilişkin süreçlere 1994 yılında dâhil olmuştur. “Sağlık” ve “Kent” kavramlarının 
bir yerel yönetim dizgesinde taşıdığı önem ve öncelik Çankaya Belediyesi’nin bu süreçte var olmasının temel 
nedenlerinden biri olmuştur. Dönemin Çankaya Belediye Başkanı Sayın Doğan TAŞDELEN’in ön açıcı yaklaşımları 
ve çabalarıyla, Çankaya Belediyesi Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ve DSÖ Türkiye Temsilciliği ile ikili iyi ilişkiler 
geliştirmiştir. Bu süreç bir süre sonra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile çalışma ve ortaklıklar kurma biçimine dönüşmüştür. 
Çankaya Belediyesi, 2002 yılında DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına dâhil olmuştur. DSÖ Avrupa Sağlıklı Kent Ağının 
üyesi olmak, öncelikle sağlıklı kent felsefesini ve düşüncesini kent bütününde hayata geçirmek yönünde bir iradenin 
ortaya koyulması olarak görülebilir. Ayrıca, böyle bir üyelik Çankaya Belediyesine Türkiye’deki yerel yönetimlere de 
öncülük yapmak gibi bir sorumluluğu yüklemiş, Çankaya hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda “sağlıklı kent 
kavramı” ile anılan ve tanınan bir kurum olmaya başlamıştır.
Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye bir belediye olarak, kentsel 
hizmetlerde “herkes için sağlık” temel politikasını benimsemiştir. Çankaya Belediyesinin 2004 yılında Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliğinin (SKB) kurucu üyeleri arasında yer alması da bu politikanın bir yansımasıdır. Ayrıca, yürütülen 
projelerde, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile oluşturulan işbirliği, dayanışma ve katılımcı anlayış öncelikli 
çalışma aksıdır.
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Çankaya Belediyesinin Sağlıklı Kentler Ağına Üyelik Süreci

• 09.09.1994: Çankaya Belediyesi Meclis Kararı ile Sağlıklı Kentler Projesi’ne katılım sürecinin yasallaşması 

• 2000: Danimarka’nın Horsens Kentinde Düzenlenen “Sağlıklı Kentler” Toplantısına Katılım

• Şubat 2002: Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin Kurulması ve SKP Proje Koordinatörü’nün görevlendirilmesi

• Ağustos 2002: Çankaya Sağlıklı Kent Göstergeleri ve Kent Sağlık Profili, Kent Sağlık Gelişim Planı’nın 
hazırlanması ve yayınlanması

• Eylül 2002: Hırvatistan’ın Rijeka Kentinde Düzenlenen “Sağlıklı Kentler” Toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na Üyelik (Türkiye’den ilk 5 kent/belediyeden biri) 

• 22.12.2004: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliği

• 2004-2009: DSÖ Sağlıklı Kent Projesi’nde, IV. Fazda Belirlenen Program ve İlkeler Doğrultusunda Yapılan 
Çalışmalar

• 2009 yılında DSÖ Sağlıklı Kent Projesi’ne 5. Faz’a Türkiye’den üye olan ilk belediye 

• 21.12.2015: DSÖ 6. Faz Üyeliği (Türkiye’den 13 kent/belediyeden biri) 

• Nisan 2018: Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı’nın (2019-2023) 
hazırlanması ve yayınlanması 
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Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisi

Çankaya Sağlıklı Kent Proje çalışmaları, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler 
Müdürlüğüne bağlı “Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisi” dâhilinde ayrı 
bir birim olarak çalışmaktadır. Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisinin temel 
görev ve sorumluluk alanı, Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planının hayata 
geçirilmesi yönünde temel ilke ve önceliklerin ilgili Belediye birimlerince 
uygulamasını sağlamak olmuştur.

Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kent Proje Ofisi, DSÖ ortamındaki tüm bu 
birikim ve ilkeleri temel alan bir bakış açısıyla çalışmalarını ele almaktadır. 
Bu noktada, Türkiye’de halk sağlığı ve sağlığın sosyalizasyonunda 
önemli bir isim olan Prof. Dr. Nusret Fişek’in düşünceleri ve yaptıkları 
Belediyemizce özel bir önem ve anlam taşımaktadır.

Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda ve 6. Faz’ın ana temaları çerçevesinde, Çankaya ilçesinde 
yaşayan insanlar ve toplumun değişik kesimleri arasında kent sağlık 
bilincinin yaratılması, sağlıklı bir kent yaratma sürecinde tarafların 
katılımını ve ortaklığını sağlamak yolunda çalışmalar yürütmüştür.  7. 

Faz’ın ana temaları yeni dönemde sürdürülecek ve yürütülecek çalışmaların çatısını oluşturacaktır.

Çankaya Belediyesinde çalışmaların sürekliliğini sağlayacak organizasyonlar oluşturulması, bu anlayıştan hareketle, 
oluşturulan organizasyonları dayanışma içerisinde harekete geçirmek temel öncelik olmuştur.  Bu çerçevede; Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Gündüz Çocuk Bakımevleri, Evde Bakım Hizmetleri, Baharevleri, Aile Danışmanlığı, Aile 
Sağlığı ve Eğitimi, Hoşgeldin Bebek, Çankaya’nın Filizleri, Sağlık Kart projeleri ile Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nde 
sunduğu hizmetler, Çankaya Sağlıklı Kentler projesini doğrudan destekleyen hizmetlerdir. 

Ayrıca, Çevre ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünün sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilen Avrupa Bisiklet Meydan Okuması, Bitkisel Atık Yağların 
Toplanması ya da Biyolojik Gölet projeleri  “sağlıklı çevre eşittir sağlıklı kent” olarak özetlenebilecek bir stratejinin 
ürünüdür.       

Çankaya Belediyesinin geliştirdiği projeler, 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin Sağlıklı Kentler 
En İyi Uygulama Ödülleri’nde de karşılık 
bulmaktadır. Çengel Atölye ile 2007 yılı Sağlıklı 
Kentler En İyi Uygulama Ödülleri,  özel teşvik 
ödülüne, Çankaya Ahşap Oyuncak Atölyesi 
Projesi (ÇAÇOY), 2012 yılı Sağlıklı Kentler 
En İyi Uygulama Ödülleri Sosyal Sorumluluk 
kategorisinde birincilik ödülüne, Doğal 
Biyolojik Gölet/Çansera Park projesi, 2015 
yılı Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülleri, 
jüri özel ödülüne, Sokak Toplayıcılarının 
Sisteme Entegre Edilmesi projesi, 2016 yılı 
Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülleri 
Sağlıklı Çevre kategorisinde birincilik ödülüne,  
Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi projesi, 
2017 yılı Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülleri Sağlıklı Yaşam kategorisi dalında birincilik ödülüne, kentsel tarımı 
desteklemek amacıyla hayata geçirilen Yağmur Hasadı projesi ise 2017 yılı Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülleri 
Sağlıklı Şehir Planlaması dalında jüri özel ödülüne layık görülmüştür. 
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Sağlıklı Bir Kent ve Sağlık Öncelikli Projeler İçin Temel Politika, Çankaya Kent Sağlık Profili ve Kent Sağlık Gelişim 
Planı Hazırlanması…

Sağlık Gelişim Planı, sağlık hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılan temel araçlardan biridir. Bir kentteki sağlığın 
geliştirilmesi ve sağlıkla ilgili eşitsizliklerin azaltılması amaçlı geniş politikaları ve stratejik amaçları ve belirlenen 
bir süre içerisinde söz konusu amaçlara ulaşılması için atılacak olan adımları açıklar. Bu planlar “Herkes İçin Sağlık” 
stratejisi ile sağlık önceliklerinin yerel analizi arasında bir bağlantı kurar, yerel yönetimlerin ve diğer kurumların 
sağlığın yerel düzeyde geliştirilmesine ilişkin taahhütlerini belirtir.

Sağlık Gelişim Planı kent sağlığının geliştirilmesi için stratejiler ve müdahale programları geliştirir, önerilen faaliyetlerin 
yapılması için hedefler ve zaman çizelgeleri tanımlar ve izleme-değerlendirme faaliyetleri belirler. 
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Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planı 2002-2007
       

Çankaya Sağlıklı Kent Göstergeleri ve Kent Sağlık Profili, ilk olarak 2002 yılında DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına 
üyelik sürecinde hazırlanmıştır. 2002-2007 yıllarını kapsayan Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı ise, Çankaya Kent 
Profili ve Sağlıklı Kentler Göstergeleri çerçevesinde değerlendirilerek öncelikli konuların ve sorunların belirlenmesi 
için hazırlanmış bir kılavuz plandır. Bu plan, bir anlamda hizmet ve proje öncelikleri ortaya koymaktadır. Her iki 
belge Ağustos 2002’de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne iletilmiştir. Kent Sağlık Gelişim Planı, Çankaya 
Belediyesinin sağlık, çevre, kent planlama, kentte suç ve şiddet, eşitsizlikler, kültür-sanat ve spor, eğitim, ekonomi 
gibi alanlarda tespit ettiği öngörüler ve proje önerileri üzerine şekillenmiştir. Bu gelişim planı, demokratik- katılımcı 
bir tarzda sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler ve konu ile ilgili uzman kurumların katkıları 
ile son şeklini almıştır. 

Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisi, Çankaya Belediye Meclisi ve Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşedelen’in 
siyasi destek ve kararları doğrultusunda, 2017 yılında Çankaya Kent Sağlık Profili ve Kent Sağlık Gelişim Planını 
güncellemek üzere yeniden çalışmalara başlamış, bir yıl içerisinde de çalışma tamamlanmış ve kitap olarak Türkçe 
ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
 
Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planı 2019-2023
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Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planı (2019-2023), üç ana bölümden oluşmaktadır: 
1. Herkes için Sağlık 

• Ankara ve Çankaya’nın Tarihçesi 

• Sağlıklı Kent Kavramı ve Çankaya Belediyesi 

2. Çankaya Kent Sağlık Profili Ve Sağlık Gelişim Planı 

• Sağlığın Sosyal belirleyicileri ve Stratejiler 

3. Sayılarla Çankaya Belediyesi 

• İnsan Kaynakları 

• Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planı, Çankaya ve Ankara’da; Sağlık ve Sosyal Hizmetler, 
Eğitim Düzeyi ve Dinamikleri, Ekonomik Yaşam, Konut ve Barınma, Çevre, Kültür, Sanat ve Turizm alanlarında tespit 
edilen veriler, öngörüler ve proje önerileri üzerine şekillenmiştir. 

Sağlıklı Kent Bir Sonuç Değil Süreçtir…

Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kent Projesi, sağlık ve sosyal hizmet politikalarının geliştirilip yaygınlaştırılmasını, kent 
ve çevre alanındaki proje ve uygulamalarının kentin her mahallesine erişmesini hedeflerken, insanlarımızın daha 
sağlıklı, güvenli ve mutlu bir çevrede yaşamalarını amaçlamaktadır. Bu noktada, temel ilkemiz, “mutluluk için sağlık 
şart” olmuştur. 

Çağdaş medeniyet ve uygarlık, kent ölçeğinde, özgür ve mutlu insanların yaşadığı kentleri yaratmayı öngörür…
Buradan hareketle, Belediyemizce, yerel ölçekte sağlıklı yaşam, dayanışmacı sosyal çevre ve kent ortamında sağlıklı 
çevre koşullarının oluşturulması gibi ana temalarda çalışmaların ele alınması temel hedefler olarak öne çıkmaktadır. 
Bu yaklaşımın bir gereği olarak, Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kent Proje Ofisi 2014 – 2019 yılarını kapsayan proje ve 
çalışmaları bir yayında toplayarak, kalıcı bir eser oluşturmanın yanında diğer belediyelere ve kent, sağlık, çevre gibi 
alanlarda çalışan uzman ve akademisyenlere de kaynak bir kitap sağlamayı hedeflemiştir.
Bu çalışmanın, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine başladığı 
1919 yılının 100. yılında yayınlanması, Ülkemizin aydınlık yarınları, güzel ve çağdaş bir gelecek adına büyük bir anlam 
ve değer taşımaktadır. 
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Sağlıklı Kentler  Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Kentlerde sanayileşmenin etkisiyle yaşanan hızlı kentleşme eğilimi kırsaldan kente gelen göçle yaşanan nüfus 
büyümesi ve nüfus yapısındaki değişim, sağlığı etkileyen kentsel sorunlar olarak belirmiş ve kent sağlığı, kentlilerin 
sağlığı gibi düşüncelerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’da küçük 
bir proje olarak başlattığı Sağlıklı Kentler Projesi yaklaşımı kısa bir sürede önemli bir harekete dönüşmüş dünya 
çapında politikalar ve mekânsal uygulamalar yapılan bir yaklaşım olmuştur.

Sağlıklı Kentler Projesi, şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi 
amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesidir.

Sağlıklı Kentler Projesi bir şehrin ne olduğu ve sağlıklı şehrin ne olması gerektiğinden yola çıkar.

Sağlıklı kent sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba 
harcayan şehirdir. Nitekim herhangi bir şehir var olan sağlık statüsüne bakılmaksızın sağlıklı şehir olabilir; gerekli olan 
başarmak için bir yapı ve işleyişe sahip olmak ve sağlık için kesin karar almaktır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlıklı Kentler Projesinde beşer yıllık süreçlerde farklı konular belirlenerek bu konular 
çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.

Her fazda farklı konular belirlenerek bu konu başlıkları doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler arasında 
ağlar oluşturularak, ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlıklı Kentler Projesinin başladığı 1987 yılından itibaren gerçekleştirilen fazlara ve çalışma başlıkları şöyledir.

1987-1992 yılları arasında gerçekleşen 1. Faz çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı içerisinde 35 şehri 
kapsamıştır. Değişim rolü üstlenecek üyelerin yeni yapılar yaratması ve şehir içerisinde sağlık için çalışmanın yeni 
yollarını araştırması hedeflenmiştir.

1993-1997 yılları arasında gerçekleşen 2. Faz çalışmaları 39 şehri kapsamıştır. Bu faz, sağlıklı toplum politikası ve 
kapsamlı şehir sağlık planlaması konusunda odaklanmıştır.

3. Faz, 50 şehri kapsamıştır. Sağlığın geliştirilmesi için entegre planlamaya odaklanılmış ve ana çalışma konuları eşitlik, 
sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişme olarak belirlenmiştir. Kentlerden sistematik olarak izleme ve değerlendirme 
çalışmaları talep edilmiştir.



22

4.Faz 2003-2008 yılları arasını kapsamıştır. Üye ve aday sayısı 100’e yaklaşmıştır. 4. Faz’da ana tema olarak Sağlık 
Etki Değerlendirmesi, Sağlıklı Yaşlanma, Sağlıklı Şehir Planlaması, Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam konularına 
odaklanılmıştır. Üye kentler bu konularda çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve deneyimlerini paylaşmaktan 
sorumlu olmuşlardır.

5. Faz 2009-2013 yıllarını kapsamıştır. 2008 yılında Zagreb’te gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıklı Kentler Konferansında 
bir araya gelen Avrupa kentlerinin belediye başkanları ve üst düzey yöneticileri 5. Fazın genel konusu olan tüm yerel 
sağlık politikalarında sağlık alanında eşitlik konusunu kabul ederek ‘Önemseyen ve Destekleyici Çevreler’, ‘Sağlıklı 
Yaşam’ ve ‘Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım’ temalarında çalışmalar yapacaklarını taahhüt etmişlerdir.

6. Faz 2014-2018 yıllarını kapsamıştır. Kentler ‘herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin 
azaltılması’ ve ‘sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi’ üzerinde çalışmalar yapmaktan sorumlu 
olmuşlardır.

7. Faz 2019-2023 yıllarını kapsayacak olup bu 5 yıllık dönemde kentlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
çerçevesinde “6p” olarak tanımlanan “toplum, mekan, gezegen, barış, refah, katılım” başlıkları altında çalışmalar 
yapmaları gerekmektedir. 
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Sağlıklı Kentler Birliği (SKB)

Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve  Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam 
eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için 
formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya 
gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği için “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” çok gerekli bir düzenlemedir.

1996 Habitat II, 2002 Johannesburg Yerel Yönetimler Zirvesi ve WHO (DSÖ)’nün 2000 Milenyum yılı Deklarasyonunun 
ana temaları, hep “Sürdürülebilir Kentler“ yaratmak, etkili yerel yönetimler sağlamak, ulusal-bölgesel-yerel 
ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli stratejiler üretmek olmuştur. 2003 yılında Belfast’ta yayınlanan kentlerin politik 
temsilcilerinin imzaladığı ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı deklarasyonda da; uluslararası birlikteliği ve ilişkileri 
güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması gerektiği, diğer 
bölgelerde sağlıklı şehirler hareketini destekleyerek sorumluluğunun bilincinde olmak, her bölgenin küresel olarak 
erişilebilir olmasında öncülük edebilmek gerektiği belirtilmiş, +Kentler tek başlarına hareket edemezler. Onları davet 
ediyoruz.” denilmiştir.

Tüm bu deklarasyonlara imza atmış, Türkiye’den ilk Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi üye kenti olarak 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği kurulması ve geliştirilmesi için öncülük etmiştir. Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin kurulması ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ulusal 
ağa üye kentlere çağrı yapılarak “Tüzük Hazırlama Komisyonu” kurulmuştur. 20.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı, 
Bursa Valiliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile III. Faz üyesi olan Bursa Büyükşehir, Çankaya, Tepebaşı, Bartın, Yalova 
Belediyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve tüzükle ilgili öneriler alınmıştır.

Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliğine kurucu üye olarak katılma çağrısı yapılmış, Yalova, Van, Kadıköy, 
Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten 
meclis kararı almış ve birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik 
Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

“Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları”

Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliğinin kurulması ile üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları 
aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde 
güç birliği oluşturmaları sağlanacaktır.

Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak 
ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam 
edecektir.
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Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent 
konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu 
hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler 
yaratılacaktır.

23 Eylül 2005 tarihinde kabul edilen Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı 2005-2020 belgesinde Birliğin misyonu ve 
vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Birliğin Misyonu:

• Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile 
mücadele etmek amacıyla üye kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği 
oluşturmak

• Üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, ortak projeler geliştirmelerini, 
uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyeler 
danışmanlık hizmeti vererek Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymak

• Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı ve kültürel 
varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak

Birliğin Vizyonu:

• “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de 
gelişebilmesini, benimsenmesini ve uygulanabilmesini sağlamak

• Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek ve bu kentler arasında sağlık ile 
planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası 
eşitsizlikleri azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak

• Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak

• Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı 
çağdaş kentler yaratmak



25

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ÖDÜLÜN AMACI

Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı 
olarak 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulmuştur. Yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü 
bir lobi oluşturmayı hedefleyen Sağlıklı Kentler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler 
Birliği, 71 üye belediyesiyle “Herkes için sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için çalışmaktadır. 
DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ulusal Ağlarının akredite olmuş bir üyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği, hem Birlik olarak 
hem de DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyesi belediyeleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin hedefi “Sağlıklı şehir bilincini yaygınlaştırmaya çalışarak, sağlık, ulaşım, planlama, çevre, 
altyapı gibi konular ile ilgili eğitimler düzenleyerek danışmanlık yapmaktır.”

Bu amaç doğrultusunda gerek düzenlenen eğitim ve konferanslarla gerekse yayınlarla üye belediyeler arasında 
işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan Sağlıklı Kentler Birliği, başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini 
özendirmek amacıyla her yıl “Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Yarışması” düzenlemektedir.

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Kent Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride 
verilen “Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama Ödülü”, üyeler arasında yarattığı rekabet ile şehircilik için güzel örneklerin 
ortaya çıkarılmasını desteklemektedir.

ÖDÜLÜN KONUSU

DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi çerçevesinde Birliğe üye belediyeler tarafından sürdürülen projeler.

Sağlıklı Kentler Projesi

•	 Sağlıkta ve sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliği azaltmak, 

•	 Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikasını geliştirmek, 

•	 Sağlığı destekleyen fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmak, 

•	 Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek, 

•	 Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak, 

•	 Herkes için sağlık stratejisi ve sağlık gelişimi prensipleri ile uyumlu sağlık hizmetleri kurma amaçlarına yöneliktir.

Sağlıklı Kent Prensipleri 

•	 Hakkaniyet 

•	 Sürdürülebilirlik 

•	 Halkın katılımı 

•	 Sektörlerarası işbirliği

Sağlıklı Kent Özellikleri

•	 Nitelikli konut da dahil olmak üzere temiz, güvenilir bir fiziksel çevre 

•	 Bugün dengeli olan ve uzun vadede korunabilecek doğal çevre - ekolojik sistem 

•	 Güçlü, dayanışma içinde sömürülmeyen toplum

•	 Toplumun kendi hayat, sağlık ve refahını etkileyecek kararlara katılımı ve kontrolü

•	 Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb. temel gereksinimlerini karşılamak

•	 Her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik 

•	 Geniş, yenilikçi ve canlı bir kent ekonomisi
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•	 Geçmişe, kentte yaşayanların kültürel ve biyolojik mirasına, diğer grup ve bireylere bağlılığın desteklenmesi

•	 Önceki özelliklerle uyumlu ve onları geliştiren bir idari yapı

•	 Herkese ulaşabilen optimum düzeyde uygun halk sağlığı ve sağlık bakım hizmeti

•	 Yüksek sağlık düzeyi (yüksek pozitif sağlık ve düşük hastalık düzeyi)

•	 Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesi, çekici bulması ve 
doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı, birleştirici 
niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin öneminin vurgulanması

Sağlıklı kentler yaratmaya yönelik olarak üye belediyelerin yürüttüğü bütün projeler ödül için başvuru yapabilirler.

PROJELERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

•	 Projenin uygulanmaya başlamış olması veya 2017-2018 yıllarında tamamlanmış olması 

•	 “Tüm Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik” konusuna özel bir önem vermesi 

•	 Şehrin mevcut ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi 

•	 Kent Sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunması 

•	 Sağlıklı Kent ilkeleri doğrultusunda hazırlanması

•	 Sosyal, ekonomik, çevresel alanlardaki gündemi birleştirebilmesi ve yeni ortaklıkları devreye sokması

•	 Çok paydaşlı ve geniş bir çevre ile ilişkili olması 

•	 Yaratıcı olması

•	 Yüksek etki potansiyeline sahip olması 

•	 Toplum katılımını desteklemesi 

•	 Sürdürülebilir olması 

•	 Katma değer yaratması 

•	 Özgün olması

•	 Kamusal, doğal ve sit alanlarının çıkarları ile örtüşmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KATEGORİLERİ

Sosyal Sorumluluk Kategorisi

Destekleyici Çevreler: Tüm çocuklar için daha iyi çevreler, göçmenler ve sosyal bütünleşme, yaş dostu şehirler, sağlıklı 
yaşlanma, aktif vatandaşlık, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler, sağlık bilinci, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin 
sorunlarına duyarlılık.

Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, yerel sağlık sistemleri, dumansız şehirler, bağımlılık ile mücadele, aktif 
yaşam, sağlıklı ortamlar, sağlıklı gıda ve beslenme, şiddet ve yaralanmalar, esenlik ve mutluluk.

Sağlıklı Kent Planlaması Kategorisi

Sağlıklı/sürdürülebilir şehirsel gelişme, ulaşım, barınma ve dönüşüm, güvenlik, yeşil alanlar ve rekreasyon, ekolojik 
mimarlık (az enerji tüketen, çevreci, geri dönüşümlü malzeme kullanılan, karbon salınımı düşük vb. tasarlanmış 
yapılar).

Sağlıklı Çevre Kategorisi

Hava, su, toprak ve katı atık kirliliğini önleme, görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadele ve yaşanabilir kentsel çevreler 
yaratmak.
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Jüri Özel Ödülü

Yarışma jürisi uygun bulduğu takdirde, proje değerlendirme kriterlerine uygun olan projelere jüri özel ödülü 
verebilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ

Asil Üyeler

•	 Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi E. Öğretim Üyesi 

•	 Erdem SAKER, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, SKB Danışma Kurulu Üyesi

•	 Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, SKB Danışma 
Kurulu Üyesi

•	 Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı, SKB 
Danışma Kurulu Üyesi

•	 Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, SKB 
Danışma Kurulu Üyesi

•	 Doç. Dr. Gül ATANUR, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı, SKB Danışma 
Kurulu Üyesi

•	 Murat AR, Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü

Yedek Üyeler

•	 Doç. Dr. Emel İRGİL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi, SKB Danışma 
Kurulu Üyesi 

•	 Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm 
Başkanı, SKB Danışma Kurulu Üyesi

Raportörler

•	 Mustafa SEVİM, Sağlıklı Kentler Birliği Sekretaryası 

•	 Y. İhsan ŞAHİN, Sağlıklı Kentler Birliği Sekretaryası 

•	 M. Furkan YURTSEVEN, Sağlıklı Kentler Birliği Sekretaryası
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 

YARIŞMASI

Sosyal Sorumluluk Kategorisinde
• Hoş Geldin Bebek Projesi

• Sağlıklı Büyüyorum Projesi

• ÇAYED Yarım Elma Projesi

• Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi

Sağlıklı Yaşam Kategorisinde
• Avrupa Bisiklet Meydan Okuması Projesi

Sağlıklı Çevre Kategorisinde
• Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi

Sağlıklı Şehir Planlama Kategorisinde
• Doğal-Biyolojik Gölet Projesi

 2015
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Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama

Ödülü 2015

Mülkiyeti: Çankaya Belediyesi Proje Ortakları: Muhtarlıklar

Çankaya Belediyesi
“Hoşgeldin Bebek”
Sosyal Sorumluluk
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk 

PROJENİN ADI: Hoş Geldin Bebek

PROJENİN AMACI: DSÖ’nün ortaya koyduğu “Sağlık 2020”  temel politika belgesi ve 2014 DSÖ Atina Konferansının 
kabul gören belge ve dokümanları, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesini geliştirerek,   “Sağlık ve Toplumsal Refah 
İçin Yenilikçilik ve Yaşam Boyu Yaklaşımlar” politikasını benimsemiştir. Belediyemiz “Hoş Geldin Bebek” projesini 
bu temel yaklaşımın bir yansıması olarak ele almaktadır. Buradan hareketle, söz konusu proje ile ailelere destek 
olunmasının ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin yanında, Çankaya Belediyesi, “Hoş Geldin 
Bebek Projesini” yaşam boyu sağlık politikasının bir gereği olarak koruyucu ve destekleyici sağlık ve sosyal hizmet 
uygulamasının önemli bir adımı olarak görmektedir. 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde; “1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip 
olduğunu kabul ederler. 2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı 
gösterirler.” denilmektedir. Bu temel yaklaşımın gereği olarak yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmekte 
olup, TÜİK verileri ve Belediyemizin hazırladığı istatistiklerin ortaya çıkardığı bebek ölümlerindeki yüksek hız, acil 
önlemler alınması gereğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, insan hayatının her alanının belediyeciliğin ilgi ve 
hizmet alanı olduğunu düşünerek temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlerine de ağırlık veren 
Çankaya Belediyesi toplum sağlığı alanında yeni doğan bebeklerin sağlığı konusunda önemli bir adım atmıştır. “Hoş 
Geldin Bebek” projesini hayata geçirmiştir.

Sağlıklı bir geleceğin, sağlıklı anne ve sağlıklı bebeklerle mümkün olacağına inanan Çankaya Belediyesi, toplum 
sağlığına yeni doğan bebeklerin sağlığı konusunda da destek veriyor. 

PROJE ORTAKLARI: Yeni doğan bilgileri Çankaya İlçesi Muhtarlıklarından alınmaktadır.

PROJE SÜRECİ: Anne-çocuk sağlığını, anne adayları ile annelerin bilgilendirilmesini amaçlayan Çankaya Belediyesi 
bu kapsamda görevli iki hemşire aracılığıyla ziyaret ettikleri aileye “Hoş Geldin Bebek” buketini hediye ederek 
ebeveynlere bebek bakımı konusunda eğitim veriyor. Bunun yanı sıra, doğum sonrası hijyen ve bebek bakımı, 
sezaryen doğum sonrası yapılması gerekenler, anne ve bebeğin bakım ve temizliği, emziren annenin beslenmesi, 
bebeğin beslenmesinde anne sütünün önemi, bebek emzirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, meme bakımı 
ve göbek bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgi veren hemşireler günde ortalama 10 aileye 
ulaşmaktadır. 

Ayrıca, ailenin sosyal ve ekonomik sorunları konusunda notların alındığı ziyarette bebeğin sağlıklı ortamda yetişmesi 
için gerekli destek sağlanıyor. Mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla bebeğin nüfus cüzdanını çıkaran aileye ulaşan 
Belediyemiz, aynı zamanda bebeğin gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğunda bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için 
de ücretsiz danışma hattı hizmeti veriyor.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Proje ile ilgili çalışmalar ve elde edilen verilen henüz 
çözümlenmemiş olup, Belediyemiz 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve Performans Göstergelerinin hazırlanması sürecinde 
projenin halk sağlığı ve koruyucu sağlık ve sosyal hizmet uygulamaları açısından değerlendirmesi yapılabilecektir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Projemiz 2015-2019 Stratejik Planımızda yer almamaktadır. 
Bu proje, Çankaya Belediyesi Sağlık Gelişim Planı doğrultusunda yapılan demografik çalışmalar sonucu hayata 
geçirilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: Projede yer alan görevli iki hemşire Belediyemiz personeli olup, ailelere verilen 
hediyeler Belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk 

PROJENİN ADI: Sağlıklı Büyüyorum

PROJENİN AMACI: İnsanların her yönden sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmesi, toplumda, barışın, hoşgörünün, 
cinsiyet grupları arasında eşitliğin, insan ve doğa uyumunu öngören davranış etiğinin oluşması ile doğrudan 
ilintilidir. Bireysel ve toplumsal ilerleme; herkese yeteneği, ilgisi, kendi özgünlüğü doğrultusunda eğitim görme 
hakkının sağlanmasına bağlıdır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesi, çocukların eğitim hakkını tanımakta,  
29. maddesi ise devletlerden, çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca 
geliştirilmesini, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak; çocukların anlayış, barış, hoşgörü, cinsiyetler 
arası eşitlik, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla yetiştirilmesini ve özgür bir toplumda etkin bir yaşantıya 
sorumluluk üstlenecek biçimde hazırlanmasını istemektedir. Sözleşmenin nitelikli eğitime yaklaşımı ise, çocukların 
fiziksel, toplumsal, duygusal ve moral gelişimlerini gözetmektedir.

DSÖ’nün ortaya koyduğu “Sağlık 2020”  temel politika belgesi ve 2014 DSÖ Atina Konferansının kabul gören belge ve 
dokümanları, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesini geliştirdiği   «Sağlık ve Toplumsal Refah İçin Yenilikçilik ve 
Yaşam Boyu Yaklaşımlar” politikasını benimseyen Çankaya Belediyesi; 3-6 yaş grubuna yönelik 11 gündüz bakımevi ve 
7-12 yaş grubuna yönelik 3 etüt merkezi ile çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini 
sağlayan ve ticari kar amacı gütmeyen çocuk merkezleri ile “Sağlıklı Büyüyorum” projesini; çocuklara yönelik yerel 
sosyal hizmet uygulaması olarak sürdürmekte ve bu modelin öncelikle ilçe, ardından kent ve ülke çapında yaygınlaşması 
için çalışmalar yürütmektedir. Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde uygulanan projede; 
bir yandan çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerini desteklemeyi diğer yandan yaşamın 
gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Projenin sahip olduğu çocuk odaklı ve yaşam 
boyu yaklaşımına dayanan eğitim anlayışı, çocukların duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının 
farklılığını ve bu farklılıkların tanınmasını ve vurgulanmasını ve bu yolla her yönden sağlıklı bireylerin yetişmesine 
öncülük etmeyi temel almaktadır. Bu düşünce, çocuğun tanınmasına yönelik bilinçli bir çaba ve programın her öğesi 
için (hedefler, içerik, öğretim yöntemleri, öğretim materyalleri, değerlendirme) çocuğun aktif katılımcı olması ilkesi 
ile hayat bulmuştur.

PROJE ORTAKLARI: Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Devlet 
Opera ve Balesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO),  ITC Mamak 
Geri Dönüşüm Merkezi, Üniversiteler, Büyükelçilikler

PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde yıl boyunca; çocuk merkezli, aile 
katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, “özgürlük, eşitlik, barış, umut, dostluk” gibi evrensel insani değerleri temel 
alan eğitim programları şeklinde uygulanmıştır. Uygulanan programda olumlu bir benlik kavramı desteklenirken, 
sosyal, duygusal, entelektüel, estetik büyüme ve psikomotor gelişim alanlarında çocuklar için gelişimsel olarak en 
uygun malzeme ve faaliyetlerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 

Planlanan faaliyetlerle çocuklara, keşfetme, problem çözme, eleştirel, esnek ve yaratıcı düşünme, fikir üretme 
becerileri, dil ve kavramlar geliştirmek ve genişletmek için olanak yaratan öğrenme ortamları oluşturulmuştur. Temel 
faaliyet alanları ve uygulamalar ise şöyledir:

Sağlık: Gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde çocukların sağlıklı gelişimleri; beslenme uzmanlarınca hazırlanan 3 
öğünlük beslenme programı ile desteklenir. Çocukların kendi öğünlerini kendilerinin hazırlamalarına olanak sağlayan 
faaliyetler yürütülür. Hareket odaklı yaşamın sürdürülebilir olması amacıyla uzman eğitimcilerle dans ve beden 
eğitimi etkinlikleri haftalık programlanarak uygulanır. Yıl boyunca eğitim programı, doğru beslenme alışkanlıkları, 
kişisel temizlik ve sağlık bilgisi, hareketli yaşam, ağız ve diş sağlığı alanlarında, uzman sağlık kadrosu tarafından 
verilen uygulamalı eğitimlerle desteklenir.
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Çevre ve Doğa: Doğanın barındırdığı biyolojik çeşitlilik, öğrenme sürecinde kullanılabilecek en iyi araçlardan biridir 
ve bu çeşitliliğinin ve iç uyumunun anlaşılması ve merkeze alınması, bugünkü toplumsal düzenin dayattığı “rekabet” 
koşullarından “işbirliği” koşullarına geçişin mümkün olabilmesinin de ilk adımıdır. Bu amaçla gündüz bakımevleri 
ve etüt merkezlerinde çocukların; doğadaki bu çeşitliliği ve çoklu geliştirim türlerinin işbirliği ile oluşan dengeyi 
görmelerine olanak sağlayan öğrenme ortamları oluşturulur. Eğitim programı; TEMA gibi Sivil Toplum Örgütleri 
ile yapılan işbirliği ile çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi, doğada kaliteli vakit geçirmelerini, doğanın 
köklü, kalıcı, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir alternatif olduğunu keşfetmelerini sağlayacaktır. Öğretmenlere 
ise doğa ile ilgili yatay ve dikey oluşumlara açık etkinlik havuzu sunacak etkinlikler ile desteklenir. Tüm çocuk 
merkezlerinde geri dönüşüm bilincinin günlük yaşam pratiğine dönüşmesini sağlamak amacıyla; çocuklarla farklı 
atık türleri üzerine çalışılır,  çocukların atıkları farklı yerlerde biriktirmesine yönelik ÇEVKO geri dönüşüm kutuları 
bulundurulur ve ITC Mamak Geri Dönüşüm Merkezi gezisi her yaş grubu için planlanır. Çankaya Belediyesi Hayvan 
Barınağı ve Çansera Kent Bahçesi eğitim programının temel yaşama-öğrenme mekânlarındandır.

Sanat:  Gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde; çocukların kendilerini sanatla ifade etmelerini sağlayacak, sezgi 
ve becerilerini geliştirecek drama, müzik, resim, seramik etkinlikleri yıl boyunca uygulanır. Çocukların her türlü 
sınırlamadan ve müdahaleden uzak, özgür ve yaratıcı üretimleri desteklenir. Atölye çalışmaları sanat alanının başlıca 
uygulamalarıdır. Ancak sanat eğitimi programı; müze ve galerilerde uzman eğitim kadromuzca gerçekleştirilen 
interaktif çalışmalar, heykel ve resim sanatçılarının atölyelerine yapılan ziyaretler ve DOB müzisyenlerince çocuk 
merkezlerinde yapılan dinletiler ile desteklenir. 

Okul Dışı Öğrenme: Gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde planlanan tüm okul dışı faaliyetlerin genel amacı 
öğrenmenin mekândan bağımsız gerçekleştiğinin çocuklarca hissedilmesine olanak yaratmaktır. Bu amaçla yıl 
boyunca çoğunluğu çocuk katılımını esas alan, özellikle oyun ve drama temelli pek çok gezi planlanır. Bunların yanı 
sıra doğada uyum, doğada araştırma tiyatro ve sinema faaliyetleri de yıl boyunca düzenli olarak uygulanır

Farklı Kültürler: Dil, din, ırk  ve her türlü farklılığa karşı  ayrımcılıktan uzak, temel farkların ve benzerliklerin 
çocuklarla yeniden keşfedilmesi ve fiziki sınırların bağ kurmanın önüne geçmemesi amacıyla Büyükelçilikler 
işbirliği ile yürütülen “Kardeş Ülkem”  etkinliğinde;  her ülkenin kültürüne yönelik görsel, işitsel, dokunsal hafıza 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılır. Farklı tarihlerde farklı büyükelçiliklerden gelen konuklar tarafından, önce 
tanıtıma yönelik sunumlar yapılır, sonrasında ise çocuklarla o ülkenin simgesi olan geleneksel bir yemek pişirme, 
geleneksel enstrümanlar eşliğinde o ülkenin şarkılarını söyleme, yöresel danslarını öğrenme gibi ülkededen ülkeye 
çeşitlilik gösterecek aktiviteler deneyimlenir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Çankaya Belediyesi Eşitlik Eylem Planı Sivil Toplum Örgütleri Paydaş Toplantısı’nın raporu 
doğrultusunda gündüz bakımevi ve etüt merkezlerinin eğitim programına, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu da 
eklenmiş bulunmaktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Sağlıklı kentlerin oluşumunun eşitlik, toplumsal adalet, 
özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, 
sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık ve empati 
değerlerini içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağı açıktır. Çankaya 
Belediyesi gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerine devam eden ve “Sağlıklı Büyüyorum” projesi kapsamında çok 
yönlü bir yaşam-öğrenme ortamını deneyimleyen çocukların; kendini doğru ve açık ifade edebilen, yaşadığı çevreyle 
sağlıklı ilişkiler geliştiren, farklılıklara duyarlı, yeniliklere önyargısız yaklaşabilen, soru soran araştıran, üreten ve 
üretimden haz duyan, doğa-insan uyumunu gözeten, yaşadığı kente karşı sorumluluk taşıyan gelişimsel özellikler 
taşıdığı açıkça gözlenmekte, ailelerinden ve devam ettikleri okullardan olumlu dönütler alınmaktadır. 



35

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: DSÖ’nün oluşturduğu “Sağlık 2020 Yönetimler ve Toplum 
Arasında Sağlık ve Esenliğe Yönelik Eylemleri Destekleyen Avrupa Politika Çerçevesi”nde vurgulanan “İnsanların 
sağlıkla ilgili fırsatları doğdukları, büyüdükleri ve yaşlandıkları koşullarla yakından ilişkilidir. Hızla değişen bir ortamın 
sağlık etkilerinin (özellikle de teknoloji, çalışma, enerji, üretim ve kentleşme ile ilişkili olarak) sistematik olarak 
değerlendirilmesi esastır ve sağlık alanında pozitif faydalar elde etmek için eylemlerle desteklenmelidir. Güçlü 
topluluklar yeni veya zorlu durumlara karşı aktif olarak cevap vermekte, ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere 
hazırlık yapmakta, kriz ve zorlu durumlarla daha iyi mücadele etmektedir. ‘DSÖ Sağlıklı Kentler ve Topluluklar’ 
hareketi bu gibi dayanıklılığın oluşturulması hakkında, özellikle de yerelde insanların dâhil edilmesi, sağlık konularına 
toplumun sahip çıkması ile ilişkili kapsamlı örnekler sunmaktadır” ilkesi Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevleri 
ve etüt merkezlerinde çocukların her yönden sağlıklı bireyler olarak toplum yaşamına katılmasına yönelik uygulanan 
“Sağlıklı Büyüyorum” projesinin çıkış noktasıdır. Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı “Sosyal ve Sağlıklı 
Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim Vermek  (Amaç 3)” başlığında yer alan Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacı 
ile geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı sağlamak için kent sağlık profili çıkarılacak ve dünya standartlarında 
kabul edilir bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır”  hedefini gerçekleştirmeye 
yönelik; gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde “Sağlıklı Büyüyorum” projesi uygulanmaktadır. Buradan hareketle 
Hedef 3.1’de yer alan okullarda sağlık taraması, ilk yardım eğitimi sağlıklı beslenme gibi koruyucu-önleyici sağlık 
hizmetlerinin verilmesi gibi alt hedeflere erişilmesi ve Hedef 3.4’te “çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın 
ve nitelikli olarak uygulamak” konusunda oldukça yüksek sayıda öğrenciye hizmet veren gündüz bakım evlerimiz ve 
etüt merkezlerimiz vazgeçilemez çalışma alanlarımız olarak ele alınmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: Proje için gerekli harcamalar Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 
2015 yılı bütçesinden yapılmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU
 
BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk 

PROJENİN ADI: ÇAYED Yarım Elma

PROJENİN AMACI: Kentsel yoksulluk ve bu yoksulluğun neden olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık 
alanındaki sorunları azaltmak için çaba göstermek içinde bulunduğumuz koşullarda yerel yönetimlerin vazgeçilmez 
sorumluluklarından biri haline gelmiş durumdadır. Yoksulluk sorunu ile yüz yüze kalan vatandaşlarımızın gerek günlük 
hayatlarını asgari sağlık koşulları içerisinde idame ettirebilmesi gerekse de çocuklarının eğitim ve sağlık olanaklarından 
yararlanabilmeleri önemli bir sosyal sorun olarak ortada durmaktadır.Belediyemiz yoksullukla mücadele açısından 
yerel sosyal politika uygulamaları olarak nitelenebilecek destek uygulamalarını belirli ilkeler çerçevesinde yürütmek 
amacıyla “ÇAYED Yarım Elma Projesini” geliştirmiştir. Kent ortamında yaşayan yoksulluğu ve bazı temel ihtiyaçlara 
erişememe sorununu çözmeyi amaçlayan ÇAYED Yarım Elma, temel olarak soysal dayanışma ve yardımlaşma eksenli 
bir politikanın hayata geçirilmesidir. Yarım Elma Projesi’nin dayandığı temel ilkeler ise şu şekilde özetlenebilir:

• Yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

• Yardımların düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesi 

• Yardımların gizliliği

• Yardımların çok yönlü destekleyici özelliğe sahip olması

ÇAYED Yarım Elma Projesi ile insanlarımıza, bir anlamda; “…kentte yalnız değilsiniz, sizin dostlarınız ve sizin için hizmet 
üreten kurumlar var” düşüncesini yansıtmak hedeflenmiştir. Bu proje ile “yarım elma, gönül alma” felsefesinin bir 
sosyal sorumluluk yaklaşımı ile hayata geçirilmesi temel amaç olarak kurgulanmıştır.

PROJE ORTAKLARI: Muhtarlıklar ve ÇAYED

PROJE SÜRECİ: ÇAYED Yarım Elma Projesi’ne Çankaya İlçesinde ikamet eden ekonomik yetersizliği bulunan 
vatandaşlarımız ve Ankara dışından öğrenim için gelen üniversite öğrencileri ağırlıkla başvurmaktadır. Çankaya 
Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği’ne (ÇAYED) kayıtlı ihtiyaç sahibi 7 bin 500 kişi bulunmaktadır. ÇAYED 
Yarım Elma Projesi ile yılda kayıtlı kişiler/üyeler dışında yaklaşık 11 bin vatandaşımıza temel ihtiyaç, giysi ve eşya 
yardımında bulunulmaktadır.  “Yarım Elma Projesi” ile ÇAYED ile irtibatlı ve sistemde kayıtlı kişilere/ailelere periyodik 
olarak gıda ve giysi yardımı, ihtiyaç sahiplerine ev eşyası yardımı, ilkokul öğrencilerine kitap, kırtasiye, oyuncak 
ve giysi yardımı, Ramazan ayında daha fazla gıda yardımı, Türkiye’ye sığınmacı olarak gelenlere gıda, giysi ve eşya 
yardımı yapılmaktadır. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün eşgüdümünde süren çalışmalar, ÇAYED kanalı 
ile yürütülmektedir. ÇAYED gıda ve giyim/eşya yardımlarının organize edildiği iki merkeze sahiptir.  

2014 yılı Nisan ayından bu yana ÇAYED Yarım Elma Projesi ile 10 bin kişiye giysi,6 bin aileye temizlik ve gıda,155 
aileye ve 275 üniversite öğrencisine eşya, yoksul bölgelerdeki okullarda öğrencilere giysi ve bot yardımı yapılmıştır. 
Ayrıca, kent içinden ve dışından 18 okula kitap, kırtasiye, giysi ve oyuncak desteğinin yanı sıra özel eğitim merkezleri, 
huzurevleri, sivil toplum kuruluşu ve derneklere de kitap, gıda, spor aleti gibi yardımlarda bulunulmuştur. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Sağlıkta eşitlik ve toplumsal gönencin arttırılması konusunda 
soysal dayanışma amaçlı bir projedir “Yarım Elma”… Kısa vadede ölçülebilir sonuçlar elde etmek mümkün olmamakla 
birlikte, kentte yaşayan insanların sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacı ile süren çabalar, 
mutlu ve sağlıklı bireyler yanında “mutlu kentleri” yaratmayı hedeflemektedir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nın Amaç  
3 Bölümü’nde: Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek, Eğitim Hizmeti Vermek başlığı altında yer almıştır. 
Buradan hareketle, Hedef 3.13 kısmında ise; “Çankaya’daki Yoksulların Temel Gereksinimlerini Karşılamak” stratejisi 
projenin çıkış noktası olarak tarif edilmiştir. 

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: Belediyenin öz kaynakları ve ÇAYED kaynakları  



38



39

 

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Yaşam 

PROJENİN ADI: Avrupa Bisiklet Meydan Okuması

PROJENİN AMACI: Avrupa Bisiklet Meydan Okuması (European Cycling Challenge) Avrupa çapında günlük yaşamda 
bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bu teşvik sonucunda günlük yaşamda bisiklet kullanımın artmasıyla birlikte 
fosil yakıt kullanan araçların atmosfere saldıkları karbondioksit miktarında orantılı tasarrufa yönelik bir projedir. 
Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı kentler yaratabilmek için bisikletin gücünden faydalanmayı amaçlayan 
Avrupa Bisiklet Meydan Okuması, İtalya’nın Bologna Belediyesi’nin öncülüğünde ve teknik altyapı sağlayıcılığında 
gerçekleşmektedir. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Meydan Okuma’ya toplam 26.020 bisikletli katılmıştır. Mayıs 
ayı boyunca katılımcıların yaptıkları toplam kilometrenin hesaplanması ve sıralanmasıyla ortaya çıkan sonuçlarda 
kentler “daha temiz bir çevre için” birbirlerine meydan okumaktadırlar.

Tüm yurttaşlara açık olan ve bir bisiklet yarışı olmayan ECC’nin tek şartı katılımcıların günlük yaşamdaki faaliyetlerini 
bisikletle gerçekleştirmeleridir. Daha önce motorlu taşıtlarla gidilen alışverişe, okula, işe vb. yerlere bisikletle gitmeyi 
teşvik etmek amaçlanmaktadır. Avrupa Bisiklet Meydan Okuması ağına girmiş belediyelere internet üzerinden kayıt 
olan katılımcılar telefonlarına bir uygulama indirerek kilometrelerini kayıt altına almaktadırlar.

PROJE ORTAKLARI:  Bologna Belediyesi – İtalya, Ankara Bisikletliler Ortak Platformu,  Perşembe Akşamı Bisikletlileri, 
Ankara Bisiklet Topluluğu

PROJE SÜRECİ: Proje süreci, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Bologna Belediyesi’nin ilgili birim 
yetkilileriyle iletişim kurması ile başladı. Daha sonra bu projeye yönelik alınan Belediye Meclisi Kararı ile de proje 
süreci resmiyete dökülmüş oldu. Bu noktadan sonra tüm katılımcıların kullanacakları internet sitesi Çankaya 
Belediyesi tarafından Türkçeye çevrildi ve hizmete açıldı.1 Mayıs 2015 tarihini projenin başlangıcı olarak kabul 
eden ağ üyeleri ile birlikte Belediyemiz de çalışmalarını bu takvimi göz önüne alacak şekilde planladı. Katılımcı bir 
süreçle projeyi götürme amacıyla hareket ederek Ankara’daki bisikletlilerin ortak platformu olan Ankara Bisikletliler 
Ortak Platformu ile toplantılar yapıldı. Bunun dışında, bisikletlilerin bulunduğu mahallelerde akşam buluşmaları 
örgütlendi, hem bisiklet gruplarının hem de vatandaşların bu sürece katılımları için yoğun bir çaba gösterildi. Bu 
sürecin sonunda, oluşturulan tüm metin ve broşürler ortak karar alma süreçleriyle belirlendi.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Avrupa Bisiklet Meydan Okuması sonucunda, Çankaya 
Belediyesi’nin oluşturduğu Çankaya Bisikletlileri Takımına toplam 442 bisikletli kaydolmuştur. 442 bisikletli Mayıs 
ayı boyunca toplam 33.823 km bisiklet kullanmıştır. Bunun tasarruf edilen karbon karşılığı ise 6800 kilo karbondur. 
Bu sonuçlardan hareketle insan sağlığını doğrudan etkileyen egzoz gazlarına sebep olacak motorlu taşıtlarla kat 
edilebilecek olan 33.823 km yol temiz bir ulaşım aracı olan bisikletle alınmıştır. Bisikletlilerin ne kadar kilometre 
yaptıklarını ölçen GPS uygulaması sayesinde aynı zamanda bisikletlilerin tercih ettikleri yollar da ortaya çıkmıştır. 
Buradan hareketle bisikletlilerin tercih ettikleri yollarda, bu temiz ulaşım aracına yönelik olarak iyileştirmeler 
yapılabilecek ve projenin amacı olan “günlük yaşamda bisiklet kullanımını teşvik etme” etkisi sadece Mayıs ayıyla 
sınırlı kalmadan, her an kendisini gösterebilecektir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yaşam kalitesi ve 
estetik değeri yüksek bir kentsel alan yaratmak Belediyemiz 2014-2109 Strateji Planı’nda yer almaktadır. (Hedef1.2: 
Çankaya’nın Her Noktasında Engelsiz ve Güvenli Ulaşımı Sağlamak) Ayrıca, Belediyemiz Sağlıklı Kent Gelişim Planı’nda 
da bisiklet kullanımının teşviki ve bisiklet yollarının yapımı yer almaktadır.  

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: Projenin katılım bedeli olan 2.000 Euro ve gerekli broşür, afiş ve pankartlar 
Çankaya Belediyesi tarafından finanse edilmiştir. Katılımcı bisikletlilere verilen ve üzerinde belediyemizce hazırlanan 
Çankaya Bisikletlileri logosu ve Avrupa Bisiklet Meydan Okuması logosu bulunan güvenlik yelekleri ise sponsorlardan 
karşılanmıştır.



40

Türkiye'de evde bakım hizmetine yönelik bilimsel 
çalışmaların, bu alanda hizmet alan ya da alacak 
olan gereksinim sahiplerine yönelik sosyal 
politikalar ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi 
yönünden yeterince gelişmediği düşünülmektedir.

Bu çalışmanın özellikle yerel yönetimlerdeki evde 
bakım hizmeti sunan birimlerin yürüttükleri 
çalışmalarını sunmalarında yön verecek, hizmeti 
şekillendirip, içeriğini değiştirip geliştirmesinde 
belirleyici etkilere sahip verilerin elde edilmesi 
açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

PROBLEM

AMAÇ
Bu projenin amacı Evde Bakım Hizmeti alan 
birey ve ailelerinin, sosyo demografik özellikleri ile 
Evde Bakım Hizmetine yönelik bilgi, beklenti, 
gereksinimler ve aldıkları hizmetler yönünden 
mevcut durumun ortaya konulmasıdır.

Araştırmanın amaçları doğrultusundaki 
soru cümleleri şunlardır:
1- Çankaya Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti 
alan kişilerin sosyo-demografik özellikleri nelerdir?
2- Evde Bakım Hizmeti alan bireylerin yakınlarının 
yaşadığı problemler nelerdir?
3- Çankaya Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti 
alan kişiler ve yakınları, evde bakım hizmetinin 
içeriği hakkında bilgiye sahip midir?
4- Çankaya Belediyesi tarafından verilen Evde 
Bakım Hizmetleri, hizmeti alan bireylerin ve 
yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?
5- Çankaya Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmeti 
alanlar ve yakınları, Evde Bakım Hizmeti 
kapsamında hangi hizmetlerin sunulmasına 
gereksinim duymaktadır?

Bu projenin verileri genel tarama (survey) 
modellerinden betimsel tarama modeli kullanılarak 
elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına zaman 
sınırlılığı nedeniyle Çankaya Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 1 Şubat 2014–31 Mart 
2015 tarihleri arasında Evde Bakım Hizmetinden 
yararlanan 64 birey ve yakınları üzerinden 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma bulguları 
araştırmacılar tarafından geliştirilen soru kağıdı ile 
elde edilmiştir. Nicel veriler SPSS 21,0 programıyla 
bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Nicel verilerin 
analizinde, frekans ve yüzde dağılımı metotları 
kullanılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma verilerine Çankaya Belediyesi tarafından 
sunulan Evde Bakım Hizmetlerini alan 64 hasta ve 
hasta yakını üzerinden ulaşılmıştır. Araştırma 
bulgularına göre araştırma grubunun; %56.25'nde 
bakıma muhtaçlık riskinin yaşa bağlı olarak arttığı, 
% 60.37'nin 1500TL daha aşağıda bir gelire sahip 
olduğu, yaşlılık, engellilik ve kronik hastalık yanında 
ameliyat sonrası evde bakım gereksinimin (%23.44) 
önemli bir oranı oluşturduğu, Evde Bakım 
Hizmetlerini daha önce hastane ve Belediyelerden 
almış olanların oranlarının yüksek oluşunun bu 
hizmetin bilinir olduğunu gösterdiği ile Çankaya 
Belediyesi'nin Evde Sağlık ve Evde Temizlik 
boyutunda verdiği hizmetler dışında, Evde Bakım 
Hizmeti kapsamında pek çok farklı konuda da 
(refakatçi ve psikolojik destek gibi) hizmete 
gereksinim duyulduğu belirlenmiştir.

Çankaya Belediyesi tarafından verilmekte olan 
Evde Bakım Hizmetinin araştırma grubunun ifade 
ettiği gereksinimleri doğrultusunda, ilk 
değerlendirme ve izleme aşamasında sosyal hizmet 
uzmanını da ekip içine dahil ederek 
yapılandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

BULGULAR ve ÖNERİLER

Sağlıklı Şehirler
En İyi Uygulama

Ödülü 2015

Mülkiyeti: Çankaya Belediyesi Proje Ortakları: Ankara Tabip Odası, Hacettepe Üniversitesi

EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ

Çankaya Belediyesi
“Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti”

Sosyal Sorumluluk
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Yaşam 

PROJENİN ADI: Evde Sağlık-Evde Bakım

PROJENİN AMACI: Birleşmiş Milletlerin “Yaşlılık İlkeleri” tüm dünyada olduğu gibi Belediyemizde de bu alanda 
yapılan çalışmalara kaynaklık etmektedir. Bu ilkeler, “Bağımsızlık, Katılım, Bakım, Kendini Gerçekleştirme, İtibar” 
başlıkları altında sıralanmaktadır. Yaşlı ve engelli bireylerin, toplumsal yaşama aktif katılabilmelerini sağlamak için 
toplumsal ve bireysel duyarlılıkların geliştirilerek, yaşlı haklarına gerekli desteğin sağlanması gerekmektedir. Çankaya 
Belediyesi, yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın yalnızca ihtiyaçları değil haklarının da olduğu bilinciyle, sağlık ve sosyal 
hizmet politikalarını hayata geçirmektedir. Amacımız; bütün hizmetlerin, ihtiyaç sahiplerine bir bütün olarak ve insan 
onuruna yaraşır bir biçimde götürülmesini sağlamaktır.

Belediyemiz, “siz neredeyseniz, biz oradayız!.” sloganı ile evde sağlık, bakım ve temizlik hizmetlerini,  65 yaş üstü 
bakıma gereksinim duyan,  hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisi evde sürdürülmesi gereken Çankayalılara 
ev ortamlarında sunmaktadır. Amacımız; ihtiyaçlarını kendi olanaklarıyla karşılamakta güçlük çeken engelli ve yaşlı 
yurttaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, hastalığın ve yaşlılığın olumsuz etkilerini en aza indirmek , yaşam 
ortamlarını iyileştirerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

PROJE ORTAKLARI: Ankara Tabip Odası ve Muhtarlıklar

PROJE SÜRECİ: “Evde Sağlık Bakımı ve Temizlik Hizmetleri” kapsamında; yaş sınırı olmaksızın tüm engelli yurttaşlara, 
65 yaş üstü ve sağlık hizmeti alabilmek için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki hastalara, fiziksel olarak 
evini temizleyemeyecek (yaşlı, hasta, engelli), maddî açıdan bakıcı ve temizlikçi çalıştıramayacak durumdaki ilçe 
sakinlerinin, evlerinde daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla hizmet 
verilmektedir. Günümüzde, yoksulluk ve yoksunluk içinde olan yaşlı ve engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, 
yaşam standartlarının iyileştirilmesi sistemli ve programlı hizmetlere dönüştürülmüştür. Yardımın niteliği ve kapsamı 
yasalarla belirlenmiştir. Çankaya Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın yalnızca 
ihtiyaçlarının değil haklarının da olduğu bilinciyle, evde yaşamlarını sürdürebilmeleri için günlük yaşam faaliyetlerine 
yardımcı olunması amacıyla “Evde Sağlık Bakımı ve Temizlik Hizmeti” verilmektedir. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü’nün eşgüdümünde süren çalışmalar, öncelikle sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlı ve 
engelli yurttaşların tespitinin yapılmasını, bunun ardından bir program dâhilinde bakımı ile ilgili sosyal hizmetleri 
düzenler. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Proje ile ilgili değerlendirme ve ölçülebilir bilgiler, buradan 
hareketle elde edilecek veri seti, 2015 yılı Faaliyet Raporunun ve Performans Programının hazırlanması sürecinde 
ortaya çıkacaktır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Proje ilk olarak 2009-2014 Stratejik Planında yer almış,  
2015-2019 Stratejik Plan döneminde de kapsamlı bir şekilde uygulama imkanı olmuştur.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: Belediyenin öz kaynakları
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre 

PROJENİN ADI: Bitkisel Atık Yağ Toplama (BAYTOM) Projesi

PROJENİN AMACI: Kızartma yağlarının lavaboya veya çöpe dökülmesi atık su giderlerinin tıkanması, kanalizasyon 
hattında istenmeyen canlı oluşumu, arıtma tesisi işletme maliyetlerinin artması, çöp sahalarında yer altı suyuna 
karışması gibi dünyamızı ve ülke ekonomimizi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. 

Çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağın tamamının, bitkisel atık yağ 
toplama sistemine dâhil edilmesi gerekmektedir.

Çankaya Belediyesi Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinaları (BAYTOM) aracılığıyla yemeklerinden ve kızartmalarından 
biriken evsel atık yağları çöpe dökmek yerine bu makinelere aktararak çevre duyarlılığına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında bitkisel atık yağların toplanmasının hızlanması hedeflenmektedir.

BAYTOM Türkiye’de sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil büyüme konusunda en iyi uygulamalar arasında yer alarak 
Brezilya Rio +20 zirvesine katılmaya hak kazanmış bir projedir.

PROJE ORTAKLARI: DEHA BİODİZEL

PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi tarafından 2015 Nisan ayında Kızılay’da bulunan Belediye Hizmet Binası ile 
Çayyolu Ek Hizmet Binası’nın önüne konan Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinaları (BAYTOM) çevre duyarlılığını artıran 
bir uygulama olmuştur. Özel olarak tasarlanmış çalışma sistemiyle haznesine dökülen sıvıları algılayıp ayırt etme 
özelliği olan BAYTOM’lar, çevre duyarlılığı karşılığında vatandaşlara küçük de olsa para kazanma şansı da sağlıyor.

Çankaya Belediyesi’nin çözüm ortağı Deha Biodizel ile birlikte yürüttüğü uygulamaya ilgi gösteren vatandaşlar, 
yemeklerinden ya da kızartmalarından biriken evsel yağları çöpe dökmek yerine bu makinalara aktarıyor. 60 litrelik 
yağ haznesine sahip olan BAYTOM’lar bir litre karşılığında 50 kuruş ödeme yapıyor. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Üç ayda Kızılay’da bulunan makinaya 282 litre, Çayyolu’ndakine 
ise 135 litre yağ dökerek yarım tona yakın atık yağın lavabolara dökülmesini ve dolayısıyla içilebilir suların ve doğanın 
kirletmesini engelleyen Çankayalıların bu projeye yönelik duyarlılıkları her geçen gün artmaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: DEHA BİODİZEL firması bir protokol ile atık yağ toplama makinalarını Belediyemizin 
uygun gördüğü alanlara yerleştirmektedir. Belediye bütçesine herhangi bir yansıması bulunmamaktadır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2015

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Şehir Planlama 

PROJENİN ADI: Doğal-Biyolojik Gölet / Çansera Park

PROJENİN AMACI: Hayatın kaynağı olan su her zaman insanların etrafında yaşadıkları, fiziksel ihtiyaçlarını 
giderdikleri, tarım ve temizlikte yoğun biçimde kullandıkları en önemli doğal madde olmuştur. Canlıların ihtiyaçlarının 
karşılanmasının yanısıra huzurlu ve ahenkli manzaralar teşkil eden doğal göllerin insanların yaşam alanlarına 
getirilmesi, gelişen teknoloji ile mümkün olmuştur. Teknolojinin yanısıra stresin, gürültü ve hastalıkların arttığı 
günümüzde huzurlu ve doğal manzaralar oluşturan, spor yapma ve dinlenme imkanları sağlayan gölet veya havuzlar 
lüks olmaktan çıkmıştır.

Biyolojik gölet ve havuzlar; klor veya başka herhangi bir kimyasal maddeye gerek kalmadan suyun ortamdaki bakteriler 
aracılığıyla temizlendiği ekolojik oluşumlardır. Suyun temizliği, yosun konsantrasyonunun mikroorganizmalar yolu ile 
azaltılması ve sudaki fosforun dengelenmesi prensibi ile sağlanır.

Suyun verdiği huzur ve sakinleştirici etkiyi bahçelerine, parklara ve her türlü rekreasyon alanlarına taşımayı başaran 
insanlar, suyun temizliğini korumak adına kimyasal madde kullandıklarında ise yine doğadan uzaklaşmışlardır.

Kimyasal madde kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle kendi kendini temizleyen biyolojik gölet ve havuz 
sistemleri oluşturarak bölgenin yaşam ve sağlık kalitesini arttırmak projenin amacıdır. Bu sayede peyzaj unsuru 
olarak çevre ile uyumlu, bitkileri, iskelesi, taşları, su oyunları sağlayan fıskiyeleri ve hatta balıkları ile sağlıklı ve görsel 
bir şölen oluşturan göletler elde edilmiştir.

Biyolojik göletler, kimyasal bir temizlik yapmaya gerek kalmadan suyun bitkiler ve ortamdaki bakteriler ve ilave 
biyolojik filtreler yoluyla temizlenmesi ile oluşan ekolojik oluşumlardır. Çankaya Belediyesi biyolojik gölet inşa 
ederek doğal bir ortam oluşturarak, ekolojik bir sistem kurmayı hedeflemiştir. Biyolojik gölet, doğal ortamda bulunan 
göletlerin benzeri olup, içinde bitki ve diğer canlılar bulunan; suyu temiz ve kokusuz olan biyolojik bir sistemdir.

PROJE ORTAKLARI: Proje ortağı yoktur.

PROJE SÜRECİ: Ankara’daki ilk biyolojik gölet uygulamasını 2014 yılında ekim ayında uygulamaya koyan Çankaya 
Belediyesi 518 metrekare alan üzerine Ahlatlıbel rekreasyon alanında inşa etmiştir. Projemizin konusu olan ikinci ve 
çok daha büyük biyolojik gölet ise Çansera Kent bahçesinde inşa edilmiştir. 

Öncelikle Çansera Park alanında uygun yer tespit edilmiş olup, hakim rüzgar yönü belirlenmiştir. Mevcut yer altı su 
kaynaklarının analizi yapılmış olup, gölet suyuna karışmaması amacıyla taban drenajı yöntemiyle önlem alınmıştır. 
1500 metrekare toplam alana sahip biyolojik gölet inşaatının tamamlanmasının akabinde; gölet nilüfer, kara ayakotu, 
mor süsen, ve eğir bitkileri ile bezenmiştir. Su bitkileri ve nilüferler rejenerasyon alanlarında, istenilen bölgelere 
m²’ye ortalama 5-8 adet uygulanmıştır. Uygulama için temin edilen tüm bitkiler, her türlü böcek ve zararlıdan arınmış 
olarak, (yapraksız olduğu dönem dışında) solmuş ya da zarar görmemiş bir şekilde kullanılmıştır. Bitkiler göletlerin 
çevrelerinde ve/veya rejenerasyon alanlarında yer alacak şekilde 10 ile 40 cm boyları arasında (kış aylarında bitkiler 
budanacaktır.) olup, doğadaki şeklinin aynısına getirilmiştir. Su yüzeyine düşen bitki artıkları, yaprak vb. mümkün 
olduğunca uzaklaştırılmasına özen gösterilmektedir. Su yüzeyinin temizliği ve hareketi skimmer filtrelerle sağlanacak 
olup sistemde sadece kuru pompa kullanılmıştır. Su değerlerini istenilen şartlara getirmek için suya ilave kimyasal 
dengeleyiciler kesinlikle eklenmeyecek olup sistem doğal ekolojik çevrimi ile çalışmaktadır. Aylık olarak fiziksel 
parametreler, Ph, sıcaklık, iletkenlik, sertlik, bulanıklık değerleri laboratuvarlarda ölçülerek kontrol edilmektedir.
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Göletin çevre düzenlemesi rekreasyona olanak verecek şekilde yapılmıştır. Göletin bitiminden itibaren 2m genişliğinde 
bodur çalılar ve yerörtücü bitkilerden oluşan görsel şölen sunan koruma bandı yapılmıştır. 

Dışarıdan müdahaleyi önlemek amaçlı yapılan bu bandın akabinde 2m genişliğinde yürüyüş yolları ve banklar gibi kent 
mobilyaları tasarlanmıştır. Bu alanda gölge yapması için çınar ağaçlarında yararlanılmıştır. Aktif ve pasif rekreasyon 
aktivitelerine uygun olarak şevler yeşil alan oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Alanın orta bölümünde yer alan 
ahşap deck ve washbeton uygulaması ise gerekli etkinliklerde sahne ve konser amaçlı kullanılacak bölümlerdir. 
Göletin seyrine imkan sağlayan ahşap deck çıkmalar iskele gibi suyun içine uzanmaktadır. Gölet içerisinde 6m atış 
sağlayan zambak şeklinde fıskiyeler yer almaktadır ve buralarda aydınlatmalar (RGB) yer almaktadır. Havuz içerisinde 
yer alan yüksekliğin azaldığı, 80m genişliğindeki bölmede doğal taş ve bitkilerin kullanımı ile havuzun biyolojik özelliği 
öne çıkarılmıştır.

Teknik altyapı çalışmaları tamamlanan proje ile suni havuzlara benzemeyen doğal güzelliğinin yanı sıra hiçbir kimyasal 
madde kullanılmadan suyun bitkiler ve özel filtreler yoluyla temizlenmesini sağlayan, doğada insan eli değmeden 
oluşan göletler gibi görünecek olan “Biyolojik Gölet” Ahlatlıbel’in ardından Çankaya’nın kent bahçesi Çansera’da da 
hayata geçirilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: 	

Parklarda kullanımı henüz yaygınlaşmamış Biyolojik Gölet uygulamasının çalışmalarını başlatan Çankaya Belediyesi, 
Çansera’nın güzelliğine yeni bir görsel güzellik eklemiştir. Su bitkileri ve yararlı mikroorganizmalar sayesinde suyun 
arıtılması hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılır. Dolayısıyla, şehrin içinde doğadan bir parça sunan biyolojik 
göletler ekosisteme olan katkısının yanında insan sağlığına da zararlı hiçbir bileşen içermez.

•	 Her mevsim estetik manzara sunan biyolojik göletin yüzme amacı ile kullanılması halinde sudan çıkışta klor 
kokusu olmadığı için duş almaya gerek kalmamaktadır. Klasik sistemlerde kullanılan klorun insan sağlığına zararlı 
etkileri ve kokusunun dezavantajı biyolojik göletlerde giderilerek tamamen doğal ekosistemler oluşturmaktadır. 
Bunun yanı sıra suyun arıtılması biyolojik arıtma sistemi ile yapıldığından işletme maliyetleri klor/kimyasal madde 
kullanılan sistemlere göre çok daha ekonomiktir.

•	 Gölet sularının klor veya kimyasal madde içermemesi nedeni ile çevre düzenlemesinde doğal malzemelerin 
kullanımı mümkün hale gelmektedir. Böylece doğal taşlar, ahşap malzemeler ile bitkiler biyolojik gölet 
sistemlerinde kullanılmaktadır. Böylece biyolojik gölet çevre düzenlemesi ile de ekolojik sisteme katkı sağlayarak 
insanların yaşam kalitesini arttıran unsurlar sunmaktadır.

•	 Biyolojik gölet inşasında beton kullanımına gerek olmadığı için arazi şekline göre kaskat ve kenarlarda beton 
duvara yer verilebilir. Arazinin doğal formunun şekillendirilmesi ile oluşturulan sistemlerdir.

•	 Gölet sistemi fıskiyeler gibi uygulamalarla desteklenerek sadece göze değil kulaklara da hitap eden bir sistemdir. 
Farklı tasarımlara sahip, tamamen doğal ve özgün gölet tasarımları geliştirilerek uygulamak mümkündür. Standart 
havuzlar gibi belirli geometrik şekiller ve standartlarda olması zorunluğu yoktur.

•	 Çevreye zararsız sistemlerdir. Doğaya zarar verebilecek kimyasal maddeler kullanılmaması sayesinde çevrenin 
korunmasına katkı sağlanır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Stratejik planda yer alan “Çankaya’yı daha temiz ve daha yeşil yapmak, Çevre bilincini arttırmak” amacına yönelik 
“Çağdaş kent yaşamına uygun ve sağlıklı yeşil alanları arttırmak ve kaliteyi yükseltmek” hedefi ile performans 
göstergelerinde gölet yapımı olarak ele alınmıştır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Proje bütçesi yaklaşık 450.000,00 TL olup, biyolojik göletin finansmanı hibe yolu ile sağlanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 

YARIŞMASI

Sosyal Sorumluluk Kategorisinde
• Biz Olmadan Asla Projesi

Sağlıklı Yaşam Kategorisinde
• Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum Projesi

Sağlıklı Çevre Kategorisinde
• Atık Pili Topla Doğayı Koru Projesi

• Sokak Toplayıcılarının Sisteme Entegre  
Edilmesi Projesi

Sağlıklı Şehir Planlama Kategorisinde
• Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent ve Tarım  

Hobi Evi Projesi

• Yaşar Kemal Parkı Projesi

 2016
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2016

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Şehir Planlaması

PROJENİN ADI: Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi

PROJENİN AMACI: Türkiye’nin büyük kentlerinde, yoğun nüfus artışı ve göçe bağlı olarak gerçekleşen hızlı kentleşme, 
yoğun bir yapılaşma dokusunu beraberinde getirmiş, bununla birlikte kentlilerin aktif biçimde kullanabileceği yeşil 
ve doğal alanlar yeterli büyüklükte geliştirilememiştir. Oysa doğayla temas eksikliğinin ve hızlı yaşam döngüsünün 
insan sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Nitekim doğal alanların şehir hayatının yarattığı stresi azaltıcı etkisi, 
insan sağlığına ve yaşam kalitesine olumlu etkilerini bulgulayan çok sayıda çalışma mevcuttur.

Çankaya Belediyesi bu ihtiyaca cevap vermek üzere, her sene çok sayıda yeni parkı hizmete açmakta, mevcut parkları 
iyileştirmektedir. Bunun yanında, doğa, köy ve toprak özlemi çeken kentliler ve bitkisel üretim süreçlerini tanımayan 
çocuklar için farklı bir rekreasyon modeli geliştirilmiştir. “Aktif, bilgilendirici ve ekolojik” olarak nitelendirdiğimiz bu 
rekreasyon modelinde, parkın yerini bostan almakta, kentliler, yıllık kullanım hakkını aldıkları tarım parsellerinde 
doğal sebze yetiştirmektedir. Ayrıca bostanın yanında yer alan, eğitim merkezi olarak düzenlenmiş Kent ve Tarım 
Hobi Evi’nde sebze yetiştirme, hastalıklarla mücadele gibi konuları öğrenip, organik tarım, ekoloji gibi konularda 
bilgilendirilmektedir. 

Çankaya’da mahalle bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi’nin kurulmasının temel amaçlarını 3 başlık altında toplamak 
mümkündür:

Aktif:

•	 Kentlilerin faaliyetin yürütülmesine aktif katılımıyla, kent yönetimine vatandaş katılımını desteklemek 
•	 Mahallelilerin bir amaç doğrultusunda, aynı mekanda buluşmalarını sağlayarak mahalle kültürünü canlandırmak 

ve sosyal bütünleşmeye katkıda bulunmak
•	 Kentlilerin, kendi elleriyle üretken yeşil alanlar oluşturmalarına olanak sağlamak
Bilgilendirici:
•	 Kentlilerin, sebze yetiştirme yeterliliği kazanmalarını sağlamak
•	 Kentlilerin, Kent ve Tarım Hobi Evi’nde sunulan eğitim ve etkinlikler yoluyla, iklim değişikliği, sağlıklı gıda, ekoloji  

vb. konularda bilgilendirilmelerini sağlamak
•	 Yeni nesillerin bitkisel üretim konusunda bilgi ve farkındalık kazanmalarını sağlamak
Ekolojik
•	 Tarım parsellerinde sentetik kimyasallar, hormon vb. ürünlerin kullanılmamasını sağlayarak, ilaçsız yeşil alanlar 

oluşturmak
•	 Kentlilerin güvenli gıda, organik tarım ve ekoloji konularında farkındalık ve duyarlılık kazanmalarını sağlamak, 

yerel üreticinin ve organik tarımın desteklenmesini teşvik etmek
•	 Bu yeni rekreasyon modelinin yaygınlaşmasını sağlamak, böylece gıdanın tarladan sofraya aldığı yolun kısalma-

sıyla karbon ayak izinin azalması, doğal gıda üretim ve tüketiminin artması imkanlarını geliştirmek
PROJE SÜRECİ: Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi Projesi, Ümitköy çevresindeki mahalle 
halkından gelen bostan talebinin değerlendirilmesiyle başlamıştır. Mahalle bostanı fikri, aynı dönemde, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler arasında yer aldığı için, fikir reel bir taleple 
buluştuğu anda, ilk uygulamanın o bölgede yapılmasına karar verilmiş ve yer arayışına başlanmıştır. Mutlukent 
Mahallesi’nde Çankaya Belediyesi’ne ait geliştirilebilir nitelikte bir park ve eğitim merkezine çevrilebilecek bir 
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binanın bulunmasından dolayı, ilk mahalle bostanı burada kurulmuştur. Toplam 2000 m²lik bir alan çevrilerek, 
yükseltilmiş yataklar halinde yaklaşık 6 m² büyüklüğünde 46 adet tarım parseli oluşturulmuştur, elektrik ve sulama 
tesisatı kurulmuştur, parsellere toprak aktarılmıştır. Bina bakım ve onarımdan geçirilerek, mobilya ve ekipmanlarla 
donatılarak eğitim merkezi haline getirilmiştir. 

Hazırlık sürecinde, mahalle halkı ve bostan çevresindeki kentlilerle görüşmeler yapılmış, mahallelilerin görüş ve 
talepleri alınarak, uygulamanın tanıtımı yapılmış ve parsel isteyen gönüllüler saptanmaya başlanmıştır. Liste 
tamamlandığında Kasım 2015’te bostanın açılışı yapılmış ve kurayla parseller dağıtılmıştır. Parsellerin yalnızca kullanım 
hakkı, belirli kurallar çerçevesinde ve 1 seneliğine verilmektedir. Kullanıcılar herhangi bir ücret ödememektedir. 
Parsellerde kullanılan fideler, Çankaya Belediyesi tarafından tohum takas şenliklerinden toplanan tohumların 
Karahasanlı Uygulama Bahçesi’nde çoğaltılmasıyla elde edilmiştir. Bostanda, parsellerde yalnızca yerel tohumdan 
elde edilen fidelerin kullanılması, hibrit ve gdolu tohum, kimyasal ilaç ve hormon gibi kirletici ve sağlığa zararlı 
ürünlerin kullanılmaması kuralı uygulanmaktadır. Parsel sahipleriyle 1 senelik sözleşmeler yapılmakta, bostanın 
ilkeleri güvenceye alınmaktadır.

Parsellerde üretimin başlamasıyla eş zamanlı olarak, Kent ve Tarım Hobi Evi’nde kentsel tarım eğitimleri verilmeye 
başlanmıştır. Kentsel tarım eğitimleri; sebze ve meyve yetiştirme, kentsel arıcılık gibi konularda gereken teknik 
bilgileri aktarmakla kalmayıp, vatandaşların tüketici olmaktan türetici olmaya geçişini sağlayacak bilinçlendirme 
etkinliklerini de içerecek şekilde planlanmıştır. Rutin devam eden kentsel tarım eğitimleri dışında, atölye, seminer ve 
söyleşi etkinlikleri gerçekleşmiştir.

Eğitimler kurulan mahalle bostanına entegre edilmiştir, böylece mahalle halkının, tarım eğitimleri alırken, 
uygulamasını hemen yanı başındaki bostanda yapabilmesi sağlanmaktadır. Büyük ilgi gören merkezdeki eğitimlere 
sadece mahalle halkı değil diğer tüm semtlerden katılım sağlanmış, artan talepler doğrultusunda, ikincisinin de 
Yüzüncü Yıl Mahallesinde Eylül 2016’da açılması planlanmıştır.

Eğitim merkezinde verilen rutin eğitimlerin programı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KENT TARIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BAŞLIKLAR

Ana Başlıklar Alt Başlıklar
Kentsel Tarım Semineri Dünyadan kentsel tarım örnekleri

Kent Bahçeciliği
Uygulama Eğitimi

Tohumdan fide elde etme
Fideden toprağa
Işık, su, toprak, gübre, verimlilik için yöntemler
Zararlılarla mücadele ve ev yapımı tarım ilaçları
Hasat, tohum alma
Kompost yapımı
Dikey yetiştirme teknikleri

Kent Arıcılığı Semineri Dünya’da ve Türkiye’de kent arıcılığı 
Kent Arıcılığı Uygulama Eğitimi Temel arı yetiştiriciliği

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: 

•	 60 kişi sebzecilik sertifikası aldı. 
•	 100 okul öncesi çocuk bostanı ziyaret ederek, sebzecilik konusunda uygulamalı kısa eğitimler aldı. 
•	 160 kişi kent ve tarım hobi evinde eğitimlere katıldı.
•	 Bu eğitimler sırasında sık sık organik tarım, sağlıklı gıda, ekoloji ve iklim değişikliğinden bahsedildi. Bunun sonu-

cunda halkın gıda ve sağlıklı çevre konularında farkındalığı arttı. 
•	 49 parsel sahibi parselinde tarımsal üretim yaptı. 
•	 Kent ve Tarım Hobi Evi’ne gelen insanlara, konvansiyonel ve endüstriyel tarımın insan sağlığına ve ekolojiye zarar-

ları, organik ürünlerin sertifikasyon ve denetleme mekanizmaları aktarıldı, böylece halk organik ürün tüketimine 
teşvik edildi. Bunun sonucunda organik ve yerel ürün satın alan insan sayısı arttı, kendilerine ait arazi ve bahçe-
lerde üretimi artıran ve kendilerine ait bahçe kurmayı planlayan kişiler oldu.
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SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda geçen proje 
hedef ve sonuçlarıyla ilgili kısımlar aşağıdaki gibidir.

Çevre Koruma Hizmetleri

•	 Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kent için gerekli olan çevre bilincini geliştirecek önlemler almak ve bu doğrultuda 
hizmet üretmek

•	 Çevre konusunda halkı bilinçlendirmektir.

Mahalle bostanı ve Kent ve Tarım Hobi Evi’nde verilen eğitimler, çevre bilincini geliştiren hizmetlerdir.

Eğitim, Toplumsal ve Sosyal Hizmetler

•	 Sivil toplum örgütlerinin, toplum gönüllülerinin ve semt sakinlerinin enerjilerini birleştirerek toplumsal dayanış-
ma ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, alandaki örgütlerle işbirliği yapmak

Mahalle bostanı Çayyolu Kent Meclisi’nin talepleri değerlendirilerek geliştirilmiş ve projelendirme süreçlerinde 
mahallelilerle toplantılar yapılarak, görüş ve önerileri dinlenerek geliştirilmiştir. Mahalle bostanındaki faaliyetlerin 
niteliği mahalle kültürünü, mahalleliler arası etkileşim, dayanışma ve işbirliğini canlandıracak niteliktedir.

Kültür Sanat Hizmetleri

•	 Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri vb. etkinlikler düzenlemek

Kent ve tarım Hobi Evi’nde ekoloji, iklim değişikliği, bitkisel üretim,  organik tarım, permakültür, su tutma konularında 
eğitim, atölye ve film gösterimi benzeri kültürel etkinlikler düzenlenmek

Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar

•	 Bu bölgelerin ve dolayısıyla ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak organik tarım projelerini destekle-
yerek uygulanmasına yardımcı olmak

•	 Organik tarım ve buna bağlı olarak organik tarım turizminin ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri hayata 
geçirmek üzere çalışmalar yapmak

Kent ve tarım hobi evinde verilen eğitim ve türevi etkinliklerde organik tarımın insan ve çevre sağlığı açısından önemi 
vurgulanmakta, organik tarım, sertifikasyon, denetleme süreçleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Katılımcılar organik 
ürün tüketmeye teşvik edilmesi, Ankara çevresindeki organik ürün üreticilerini ve organik pazarların desteklenmesini 
sağlamaktadır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 

Mutlukent Mahalle Bostanı ve Kent Tarım Hobi Evi Projesi Bütçe Tablosu

 Maliyet Finansman + Kaynak

Bina içi tadilat 10.500 TL Çankaya Belediyesi (öz kaynak)
Mobilyalar 20.300 TL Çankaya Belediyesi (ihale) + hibe 
Klimalar 22.550 TL Çankaya Belediyesi (ihale)
Bostan çevresi çit 2.200 TL Çankaya Belediyesi (öz kaynak)
Bina çevresi peyzaj düzenleme, 
asfaltlama 4.500 TL Çankaya Belediyesi (öz kaynak)
Yükseltilmiş yataklar, 
elektrik ve su tesisatı 48.700 TL Çankaya Belediyesi (ihale)
Toprak 4.300 TL Çankaya Belediyesi, Çansera (öz kaynak)
Mutfak beyaz eşya - Hibe
Mutfak sarf malzemeleri 1.500 TL Çankaya Belediyesi (öz kaynak)
Ofis sarf malzemeleri 553 TL Çankaya Belediyesi  (öz kaynak)
Ofis elektronik eşya ve sarf malzemeleri 4.850 TL Çankaya Belediyesi  (öz kaynak)
Projeksiyon cihazı Hibe
Toplam 119,953 TL  
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Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum
Sağlıklı Yaşam Kategorisinde

Ödülü 2016

Türkiye Aile Planlaması Vakfı ve Çankaya Belediyesi projenin 
ortağıdır. Projenin ilerleyen basamaklarında Bileşmiş Milletler 
Nüfus Fonu da yer alacaktır.

Kadınım Güçlüyüm Özgürüm Öncüyüm Yaşamın İçindeyim

 SAĞLIKLI KADIN
SAĞLIKLI PLUMT  

Çankaya Belediyesi
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2016

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Yaşam

PROJENİN ADI: “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum”

PROJENİN AMACI: Kadınların sağlık hizmetlerinden tam, eşit ve en yüksek standartlarda faydalanmalarını sağlamak, 
kadının insan haklarının tam olarak sağlanmasının temel koşullarından biridir. Çeşitli uluslararası ve ulusal mevzuat 
hükümlerinde de tarif edildiği üzere, sağlıklı olmak yalnızca hasta olmamayı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan 
bütünüyle iyi olma durumunu ifade etmektedir. Kadınların sağlık haklarının insan hakları içinde değerlendirilmesiyle 
birlikte, kadının insan haklarının, sağlık bilgisine erişim, yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını 
da kapsadığı kabul edilmiştir. 

Kadın sağlığı; aile ve toplumdan kaynaklanan psiko-sosyal faktörler, kadının bireysel sağlık durumu, doğurganlık 
davranışı, sağlık hizmetlerinin kalitesi gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin 
yetersizliği ve mevcut hizmetlerin kadınlar tarafından gerçek anlamda kullanılamamasıyla ilgili bir diğer önemli 
faktör de toplumsal yapının kendisidir. Varlığını koruyan geleneksel yaşam biçimi ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin önünde bir engel teşkil etmeye devam etmektedir.  Kadınlar, özellikle de 
kırsal kesimler ve gecekondu bölgelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmada karar verici konumda değildirler. Bu 
durum, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi açısından bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

DSÖ Avrupa Ağının 6. Fazının da çatısını oluşturan, “Sağlık 2020”   temel politika belgesinin iki stratejik hedefi “herkesin 
sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanında eşitsizliklerin azaltılması ve sağlık için katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi” 
şeklinde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de (CEDAW) 
“Sağlık Hizmetlerine Erişim”i düzenlemektedir.

Bu noktadan hareketle; Çankaya Belediyesi, “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” eğitim programını, kadınların ve 
ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından 
koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla uygulamaya geçirmiştir. Eğitim programının öncelikli 
hedef kitlesi, dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içinde yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip 
kadınlardır. Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımda önemli engeller yaşayan ve üreme sağlığı sorunlarının yoğun 
görüldüğü bu grupta, ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için öncelikli olarak kadınların sağlık 
eğitimi gereksinimlerinin karşılanması, bilinçli, duyarlı ve hayatın içinde etkin biçimde var olmaları amaçlanmıştır. 

PROJE ORTAKLARI: Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı projenin ortağıdır. Projenin ilerleyen 
basamaklarında Bileşmiş Milletler Nüfus Fonu da yer alacaktır.

PROJE SÜRECİ: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Türkiye’de farklı bölgelerde kadın çalışmaları yürütmekte olan 
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programı, 
eğitici eğitimlerini başlatmıştır. Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinden yönlendirilen ve eğitici eğitimini 
tamamlayan hemşireler, eğitimlerin hayata geçirilmesi için belediye üst yönetimi tarafından cesaretlendirilmiştir. 
Hem kurum içinde hem de halka duyurular yapılmış ve eğitime katılmak isteyen belediye çalışanları ve yurttaşların 
kayıtları alınmıştır. Eğitici hemşireler; kendi bölgelerinde oluşturdukları kadın gruplarında programı uygulamaya 
başlamışlardır. Eğitimler; katılımcıların ulaşımlarını kolaylaştırmak için, merkezi bir konumda bulunan Çankaya 
Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde ve yoğun iç göç alan ve sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan Bademlidere 
Mahallesinde gerçekleştirilmiştir.
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“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programı 13 haftalık kapalı grup çalışması yöntemiyle, haftada 
90 dakika olmak üzere, modüller ve görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmıştır. Eğitim materyalleri, eğitim 
aktivitelerini desteklemek, kadınların eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla hedef grubun özellikleri 
dikkate alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca tüm katılımcılara dağıtılmak üzere eğitim programındaki ana mesajların 
özetlendiği resimli “Kadın Sağlığı” kitapçığı hazırlanmıştır.  Eğitim programının konuları şu şekildedir:
•	 Tanışma, 

•	 Üreme organları ve işlevleri, 

•	 Temizlik-beslenme, 

•	 Güvenli annelik

•	 Doğurganlığın düzenlenmesi,

•	 Üreme sağlığını koruyucu davranışlar, 

•	 İletişim 

•	 Cinsellik I-II

•	 Haklar 

•	 Çocuklar ve ergenler 

•	 Genel sağlığı koruyucu davranışlar  

•	 Değerlendirme 

Geleneksel sağlık eğitiminin otoriter yapısından farklı olarak; “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitimi 
programı yetişkinler arası ilişki içinde bilinmeyenlerin öğrenilmesine, yanlış bilinenlerin tartışılarak düzeltilmesine 
ve kadının kendi deneyimlerini cesaretle paylaşmasına olanak vermektedir. Nitelik olarak özgün ve özgürleştiricidir. 
Eğitim, katılımcılar ve eğitmen arasında küçük ölçekli hukuki bir metin olarak da kabul edilebilecek bir sözleşme ile 
başlamıştır. Bu kontrat ile kadınların kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmıştır.

TAP Vakfı, uygulama sürecinde niceliksel ve niteliksel verileri değerlendirerek, geleceğe ilişkin adımları saptayacaktır. 
Uygulamaların izlemi, tanımlanan program amaçları kapsamında, bu amaçların ne oranda/nasıl gerçekleştirildiğini, 
olası sorunların/engellerin neler olduğu ve nasıl çözümlenebileceğini görmek ve çalışmanın kurumsallaşmasını 
desteklemek için yapılmaktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitimi programı, 
katılımcı tüm kadınlar tarafından benimsenmiş ve her birinin tüm haftalarda eksiksiz katılımı ile gerçekleşmiştir. Geri 
bildirimlerin tamamı olumlu olarak kayıt altına alınmıştır. Eğitime katılan kadınlara TAP Vakfı ve Çankaya Belediyesi 
ortak imzalı sertifikalar verilmiştir. Gelecek eğitim programlarına mülteci kadınların katılması yönünde Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu ile mutabık kalınmıştır.

Çankaya Belediyesi tarihsel olarak da karar mekanizmalarında yurttaş katılımını öne çıkaran bir yerel yönetimdir. 
Bu sebeple eğitim yöntemi kadınların yurttaşlık bilincini de güçlendirecek şekilde planlanmıştır. Kadınların iletişim 
becerilerindeki gelişimlerinin ve haklarının bilincine varmalarının; eşit yurttaş olmak konumunda ilerleme yarattığı 
açıktır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadınlarla ilgili haksız ve sağlıksız yargılamalarının farkına varmak; hem 
kadının ruh sağlığına hem de toplumsal iyilik haline katkı sunmuştur. 

Kadınların özellikle üreme sağlığı ve cinsellikle ilgili yaşadıklarını ifade güçlüğü; hastalıkların tespitini ve çözümünü 
zorlaştırmaktadır. Uygulanan eğitim ile bu sorunun çözümünde de aşama kaydedilmiştir. Kadınların süreç 
içerisinde hem eğiticiye hem gruba duydukları güven duygusunun güçlendiği ve kendilerini daha açık ifade ettikleri 
gözlemlenmiştir. Katılımcıların sadece kadın sağlığı konusunda değil, etki alanlarındaki çocukların ve ergenlerin 
sağlığı konusunda da bilgi düzeyinde artış sağlanmıştır. Ayrıca sağlıklı beslenme ve çevreye zarar vermeyen temizlik 
ürünleri kullanma konusunda da bilinç yükseltilmiştir.

“Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programı yoluyla katılımcı kadınların toplum adına çok yönlü 
güçlendiği izlenmiştir. Her bir katılımcı, kendisinden başlayarak yakın çevreden uzak çevreye doğru toplum sağlığını 
ve mutluluğunu koruyan ve geliştiren birer aktivist olarak yaşamın içinde yer alması beklenmektedir.
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Ek olarak, projenin hayata geçirilmesi ile kurum bünyesindeki hemşirelerin eğitiminden kazandıkları vasıflara uygun 
olarak hizmet kapasitelerini geliştiren-arttıran biçimde eğitim uzmanı olarak nitelik kazanmaları ve “Sağlıklı Kadın 
Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programının Halk Sağlığı Merkezinde kurumsallaşması çalışmayı sürdürülebilir 
kılmıştır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: DSÖ Avrupa Ağının 6. Faz ana temalarının dayanak bulduğu, 
“Sağlık 2020 Yönetimler ve Toplum Arasında Sağlık ve Esenliğe Yönelik Eylemleri Destekleyen Avrupa Politika 
Çerçevesi”nin temel önceliklerinden olan; “insan odaklı sağlık sistemlerinin, halk sağlığı kapasitesinin ve acil 
durumlara hazırlık ve izleme çalışmalarının güçlendirilmesi ve dayanıklı bir toplum ve destekleyici ortamların 
oluşturulması” ilkeleri Çankaya Belediyesinin “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitimi projesinin çıkış 
noktasıdır. Proje aynı zamanda; Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı “Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını 
Geliştirmek ve Eğitim Vermek  (Amaç 3)” başlığında yer alan Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacı ile geleceğe 
yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı sağlamak için kent sağlık profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilir 
bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır” hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak 
mahallelerde düzenlenen eğitimler ve kadınların yönetime doğrudan katılımı konusunda geliştirilen yaklaşımlarla 
eşgüdümlü olarak hayata geçirilmiştir.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzalamasıyla Şartta yer alan ilkelerin hayata geçirilmesi ve 
belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin yansıtılması amacıyla “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlayan 
Çankaya Belediyesi, “Kentsel Hizmetlerin Sunumu’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında “Sağlıklı Kadın 
Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı eğitim programını öncelikli uygulamalar arasında sürdürmeye devam edecektir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Bu proje Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Eğitici olarak yer alacak sağlık lisansiyerlerinin kadın sağlığı eğitici eğitimi ve eğitimler sırasında 
kullanılacak tüm eğitsel donatıları TAPV tarafından temin etmiştir. “Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum” kadın sağlığı 
eğitimi programında yer alacak personel, araç, mekân tahsisi, basılı materyaller, ulaşım vb. konular ise Çankaya 
Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2016

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk

PROJENİN ADI: “Biz Olmadan Asla”

PROJENİN AMACI: Çankaya Belediyesi bir milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçe belediyelerinden 
birisidir. Gündüz bu sayı iki milyona yaklaşmaktadır. İlçeye genellenebilen bir engelli çalışması bulunmamaktadır. 
Engelli bireylerin, sosyal hayata tam katılımı ve erişilebilirliğin kısıtlılığı sorunu bulunmaktadır.

Çankaya Belediyesi “herkes için sağlık ve eşitlik ilkesi” kapsamında, engelli grupların toplumla bütünleşmesini 
amaçlamaktadır. Engelli bireylerin, toplumdaki diğer bireylerle bir arada yaşamalarının koşullarını oluşturmak 
sosyal belediyecilik anlayışının bir gereğidir. Belediyemizin engelli politikalarının temelinde engelli bireylerin ve 
yakınlarının yaşam kalitelerini yükseltebilmek, karşılaştıkları sorunları çözebilmek, herkes için sağlıklı ve yaşanabilir 
bir kent ortamı sağlayabilmek yer almaktadır.  

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi bünyesinde; Ahşap Çocuk Oyuncakları 
Atölyesi, Çengel Kafe, Sesli Kütüphane, Çengel Atölye, Engelsiz Dershane ve Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu birimlerin her birine başvuran engelli bireyler ve yakınlarına ilişkin kayıtlarının 
bulunduğu bir veri tabanı sistemi bulunmaktadır.

Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi ve Çengel Kafe, engelli bireylere tam korunaklı bir iş ortamı sunmaktadır. Özetle 
engelli bireylerin yapabilirlikleri üzerinden planlanmış yerelde öncü olan uygulamalardır.

Hedeflenen değişim, Çankaya Belediyesi’nin, yerel yönetimler düzeyinde örnek uygulamalar arasında gösterilen 
engelli bireyler ve yakınlarına yönelik hizmetlerinin örgütlenme biçimlerinde iyileştirme yapmaktır. Bu iyileştirmenin 
ana amacı, hizmetlerin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik seviyesini artırmaktır.

PROJE ORTAKLARI: Lidingö Belediyesi, Fransız Kalkınma Ajansı, Engelsiz Hacettepe Öğrenci Topluluğu, ODTÜ Lodos 
Topluluğu, Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Merkezi (GÖÇEM), Engelli Konfederasyonu, Çankaya Belediyesi, 
Görme Engelliler Spor Kulübü (ÇGESK), Altı Nokta Körler Derneği, Ankara Lions Kulübü Otistik Çocuklar Eğitim 
Merkezi, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Evde Bakım Derneği, Fotoğraf Sanat Kurumu, GÜÇKOBİR, İlgi Otizm 
Derneği, İşaret Adam Akademi, SERÇEV, ZİÇEV, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, 
Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği, Zihinsel Özürlüler Federasyonu

PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle, dezavantajlı gruplara çeşitli hizmetler 
götürmektedir. Bu hizmetlerin önemli bir kısmı, engellilik alanındadır. Hizmetlerin ana amacı, engelli bireylerin 
sosyal hayata ve istihdam sürecine katılmalarını sağlayıp, bağımsız yaşamalarını desteklemektir. Bu doğrultuda 
engelli alanında uygulanan çok sayıda hizmet bulunmaktadır. 

Ç’engel Kafe

Çankaya Belediyesi’nin 2005 yılında hayata geçirdiği Ç’engel Kafe uygulaması, eğitilebilir-öğretilebilir düzeyde 
zihinsel engelli gençlerin toplumun diğer kesimleri tarafından daha iyi tanınarak, anlaşılmalarına, engelli olan ve 
olmayanların ortak bir mekânda buluşmalarına, iletişim kurmalarına, aynı zamanda sosyal rehabilitasyonlarının 
sağlanmasına olanak tanınması amacını taşımaktadır. Ç’engel Kafe Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde ilk 
uygulama örneğidir. 
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Ç’engel Kafe 2

Çengel Kafe 2 projesinde zihinsel engelli gençler için düzenlenmiş mekânda, profesyonel meslek elemanlarının 
gözetiminde servis elemanı yardımcılığı eğitimi verilmektedir. Kursiyerlere yaklaşık olarak 4 ay süren teorik ve 
uygulamalı eğitim sonunda “servis elemanı yardımcısı” sertifikası verilmektedir. 

Çengel Atölye 

Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile yürütülen bir uygulamadır. Atölye engelli 
gençlerin sosyal ve mesleki rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Engelli gençler ilgi, yetenek 
ve yapabilirlikleri doğrultusunda ahşap boyama, seramik, mis sabunu, mum yapımı ve büro-kurum temizliği vb 
konularda yönlendirildikleri atölye çalışmalarını gerçekleştirirken, toplumla bütünleşmelerini sağlayacak sosyal 
etkinliklere de dâhil edilmektedirler. 

Atölyenin kuruluşundan 2016/Mart tarihine kadar 575 genç atölye çalışmalarına katılmış ve 471’i sertifika almaya 
hak kazanmıştır. 

Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi

Zihinsel ve bedensel engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. ÇAÇOY, profesyonel meslek elemanları gözetiminde ahşap çocuk oyuncakları 
yerel ve ulusal düzeyde sergilenmesini, tanıtımını ve satışını yapmak üzere kurulmuştur. 

Almanya Frankfurt’ta 100 yıldan fazla süredir bu alanda çalışan Praunheimer Werkstatten adlı vakıf ve şirketiyle 
yapılan protokol ile korunaklı atölyeler ve üretim süreçlerine dair bir işbirliği yapılmıştır. 

Sesli Kütüphane 

2013 yılında hizmete açılmış olup, sesli kütüphaneden yararlanmak isteyen görme engelli vatandaşlar, sağlık raporu 
ve üyelik formunu doldurarak üye olmak koşulu ile kitaplardan yararlanabilmektedir. Sesli kütüphane tamamen 
gönüllü okuyucuların desteği ile yürütülen bir uygulamadır.

Engelsiz Dershane

Görme engelli bireyler için birebir eğitim veren bir kurumsallaşmanın olmaması ihtiyacından hareketle hayata 
geçirilen “Engelsiz Dershane” uygulaması kapsamında, üniversiteli gönüllü öğrencilerin desteğiyle haftanın 6 günü 
ücretsiz olarak EKPSS, TEOG, YGS ve LYS sınavlarına yönelik ve lise destek kursları şeklinde eğitim vermektedir. 

Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü

Görme engelli gençlerin sağlıklı, zinde bir vücuda ve ruha kavuşabilmeleri ile kültürel ve sosyal yaşama katılmalarını 
sağlamak amacıyla 2006 yılında Türkiye’de görme engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor kulübüdür. 
Atletizm, halter, futbol, satranç, goalball, judo ve yüzme alanlarında 93 lisanslı sporcuyla faaliyet göstermektedir.   

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Engelliğe bağlı olarak yaşanan ekonomik güçlükler ve 
aile bütçesine getirdiği ek masraflar, engelli bireyin bakımının daha fazla zaman gerektirmesi, yakın çevre ve 
toplumdan soyutlanması, toplumda pek çok alanda karşılaşılan güçlükler, eğitim ve meslek yaşamına ilişkin 
yaşanan sorunlar, geleceğe yönelik kaygılar, yeterli sosyal destek alamama gibi birçok etken ailenin yaşadıkları 
güçlükleri arttırmaktadır.  

Engelli bireyle yaşayan aile üyeleri açısından, engelli bireyin çeşitli alanlarda gelişimlerinin sağlanacağı etkinlikler 
içinde yer alması (spor, kurslar, hobi etkinlikleri, mesleki rehabilitasyon vb.) özellikle bakım ve destek sorumluluğunu 
üstlenmiş olan üyeye, kendine ait zaman kazandırarak soluklanma desteği sağlamasının ailenin sağlıklı fonksiyonlar 
sergilemesinde olumlu etki yarattığı belirlenmiştir.

Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü’nde yer alan sporcularımız engellerinden kaynaklanan sınırlılık nedeniyle 
daha az sosyal yaşamın içinde yer almak yerine, sporla uğraşarak hem beden hem de ruh sağlıklarını korumuşlardır. 
Sporcular uluslararası halter, atletizm, futbol, goalball ve satranç branşlarında Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları 



61

kazanmış ve dereceler elde etmişlerdir. Engelli sporcuların aldığı sonuçlar toplumda eşit fırsatlar yaratılıp, uygun 
koşullar sağlandığında en üst hedefe ulaşabileceği yönünde diğer engelli bireylere örnek teşkil ederken, toplumdaki 
sağlıklı grupların kendilerine yönelik önyargılarının azalmasında da etkili olmuştur. 

Engelsiz Dershaneden günümüze kadar eğitim alan 128 öğrenci üniversitede başarılı olup öğrenime devam etme 
hakkı kazanarak vasıflı bireyler olarak istihdam sürecinde yer almalarının önü açılmıştır. Engelsiz Dershane TEOG, 
lise destek, YGS ve LYS kurslarının yanı sıra engelli bireylerin istihdam sürecinde yer almalarını sağlamak için EKPSS 
kursları başlatılmış 47 engelli gencin resmi kurumlarda işe yerleşmesi sağlanmıştır. Tüm bunların sonucunda, 
engelli bireyler ile süreçte yer alan gönüllülerin karşıt transferans geliştirdikleri ve psiko-sosyal ve eğitsel destek 
nedeniyle iyi hissetmelerinin ruh sağlıkları üzerinde olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.

Çengel Atölye’den Temmuz 2016’ya kadar yararlanan toplam engelli birey sayısı 605’dir. İşe yerleştirilen engelli 
genç sayısı 37’dir. Çengel atölye uygulamasında kursiyer olarak yer alan engelli bireyler iş ve toplumsal yaşamın 
içinde yer almaları nedeniyle hem ruh hem de beden sağlıklarının korunması yönünde olumlu etkileri belirlenmiştir. 

Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimince koordine edilen, mesleki eğitim ve sosyal rehabilitasyon temalı 
hizmetler, engellilerin psiko-sosyal gelişimine son derece olumlu katkı sağlamaktadır. Çengel Kafe 2, ÇAÇOY ve 
Çengel Kafe projelerinden hizmet alan engelli bireyler, farklı sektörlerde istihdam alanlarına katılmaktadır. 
Hizmetlerin, istihdam sorununun çözümüne ve kişilerin mesleki eğitimine katkıda bulunması, dolaylı yönden 
gelişimlerine olumlu etki yapmaktadır. Projeye aktif katılan kursiyerlerin, özgüvenli ve sağlıklı iletişim becerileri 
geliştirmiş bireyler olarak kurstan ayrıldıkları gözlemlenmiştir. Bunun yanında, kursiyerlerin aileleri engelli bireyin 
bakımına ayırdıkları zamanı kendilerine ayırabildikleri için sağlıklı aile fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince belediyelere 
atfedilen fiziksel ortamı düzenleyici görevlerin dışında aynı zamanda sosyal hizmetlerin sağlanabileceği ortamı 
da oluşturmakla görevlidir. Çünkü yerel yönetimler demokratik katılımın ilk adımı olduğu ve ihtiyaçlara doğrudan 
pratik çözümler getirebilme yeteneğine sahip oldukları için bu hizmetlerin planlanması sürecinde, toplum 
içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı grupları (engelli, yaşlı, yoksul gibi) göz önünde bulunduran çalışmalar 
yapmak gerekmektedir. Ayrıca bu hizmetlerin sunumu noktasında engellilere erişilebilirlik ortamının sağlanması 
da önemli bir husustur.

Belediyelerin, sağlıklı kent ortamını oluşturmada, engellilerin normal toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak, 
fazla maliyeti olmayan ve onların yaşamı paylaşmalarına fırsat verecek düzenlemelere yer vermeleri Dünya Sağlık 
Örgütü’nün de politika olarak destek verdiği bir yaklaşımdır (DSÖ, ilk olarak 1976 yılında engelliler alanında Toplum 
Temelli Rehabilitasyon Programı’na başlamıştır).

Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planına göre; engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama engelsiz 
katılımını sağlamak hedeflenmiştir. ( Amaç 2, Hedef 3.3)

Engellilere yönelik belirlenen stratejiler şunlardır:

1-  Engelli bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. 

2- Engelli bireylere yönelik projeler hazırlanacak. 

3- Sponsorlar tarafından yapılan bağışlar ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılacak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Çengel Atölye Çankaya Belediyesi Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği, Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu, 
Ç’engel Kafe projesi, Çankaya Belediyesi ve Belde A.Ş, Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi, Çankaya 
Belediyesi ve Belde A.Ş, Sesli Kütüphane projesi, Çankaya Belediyesi, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler 
Spor Kulübü ve Engelsiz Dershane, Çankaya Belediyesi ve Uygar Görme Engelliler Derneği tarafından finanse 
edilmektedir. Ç’engel Kafe 2 uygulaması, Çankaya Belediyesi tarafından mekân tahsisi, işletme giderleri ve idari 
personelin istihdamını karşılamakta olup, İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Birimine bağlı Engelli ve Eski Hükümlü 
Çalıştırmayan İşverenlerden Kesilen Ceza Parası Komisyonu tarafından projeye maddi destek sağlanmaktadır.     
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2016

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre

PROJENİN ADI: Atık Pili Topla, Doğayı Koru

PROJENİN AMACI: Günümüzde elektronik endüstrisindeki gereksinimler, üretim maliyetindeki düşüş ve çok 
yönlü kullanımları sebebiyle pil tüketiminde önemli bir artış yaşanmaktadır. Tüm pil bileşenleri, özellikle metalik 
içeriğinden dolayı uygunsuz biçimde uzaklaştırıldığında tehlikeli atık olarak göz önüne alınmakta ve çevre kirliliğine 
katkıda bulunmaktadır. Pillerdeki potansiyel tehlikeli bileşenler olarak bulunan civa, kurşun, bakır, çinko, kadmiyum, 
mangan, nikel ve lityumun uzaklaştırılması gerekmektedir. Son yıllarda pillerdeki ağır metallerin çevreye ve insan 
sağlığına zararlı etkileri dikkatleri çekmiştir. Bu konudaki endişeler atık pillerin yeniden değerlendirilmesine yönelik 
programların düşünülmesine sebep olmuştur.

Avrupa pazarında çinko-karbon ve alkali piller, ucuz olmaları ve çok yönlü kullanımları sebebiyle diğer pillere kıyasla 
daha yüksek oranda (% 90 civarında) kullanılmaktadır. Ülkemizde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
31.08.2004 tarihinde yayımlanmış ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik Avrupa Birliği Atık Pil 
Yönetmeliği ile uyumlu olması bakımından 03.03.2005 tarihinde revize edilmiştir. Söz konusu yönetmelikle atık pil 
ve akümülatörlerin çevreye zarar verecek şekilde kullanımları ve doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi 
yasaklanmıştır.

Yakın zamana kadar pillerin toplanma ve yeniden değerlendirme çalışmaları sadece otomobil pilleriyle sınırlıyken, 
son yıllarda ilgi evsel atıklardaki pillerin yeniden değerlendirilmesinde odaklanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar 
pillerin zararlarını ortadan kaldırmak amacıyla güvenli depolanmalarına, geri kazanılmalarına ve bertaraf edilmelerine 
yöneliktir.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliği ile farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmaları 
kapsamında Çankaya ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda ‘Atık Pili Topla, Doğayı Koru’ projesi düzenlenerek, atık 
pillerin kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve atık pillerin yaratmış olduğu çevresel olumsuzlukları 
minimize etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kampanya düzenlenen eğitimler ve Çankaya Belediyesi 
tarafından hazırlanan “Çevre Kitapları Serisi” ile desteklenmiştir. 

PROJE ORTAKLARI: Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

PROJE SÜRECİ: Bu amaçla, 08 Aralık 2015 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir eğitim 
düzenlenmiştir. Eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve ortaokul öğretmenleri davet edilmiştir. 310 kişi 
katılımlı eğitimde atık pillerin çevreye zararları anlatılırken, kampanya duyurusu da yapılmıştır. Okullar atık pil kutuları 
ve kampanya afişleri dağıtılmış, kampanya duyurusu yapılmıştır.

01 Kasım 2015 tarihinde başlayan kampanya 30 Nisan 2016 tarihinde sonlandırılmıştır. Bu projenin başlangıcıyla eş 
zamanlı olarak, Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincini geliştirmek ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik “Çevre Kitapları Serisi” hazırlanmaya başlanmıştır. Üç kitaptan 
oluşan seri; “Çanki ile Çevre”, “Çanki ile Geri Dönüşüm” ve “Çanki ile İklim Değişikliği” adlı kitaplardan oluşmaktadır. 
İlk kitap “Çanki ile Çevre” çevre, çevre kirliliği ve nedenleri, çevre kirliliği çeşitleri, kirliliğin önlenmesi hakkında bilgiler 
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içermekte olup, başlangıç niteliğindedir. “Çanki ile Geri Dönüşüm” atık, atık yönetimi, kaynakta ayrı toplama, atık 
çeşitleri ve geri dönüşümün önemi konularını içermektedir. “Çanki ile İklim Değişikliği” ise, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin nedenleri, alınabilecek önlemler, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu konularını içermektedir. 2016 
yılında tasarımı ve içeriği belirlenen “Çevre Kitapları Serisi”, 10.000 adet basılmıştır. Mayıs sonu itibariyle basımı 
tamamlanan kitapların, ‘Atık Pili Topla, Doğayı Koru’ projesi kapsamında yer alan atık pil toplama kampanyası ile 
okullar arasında yapılan yarışmanın birincisi olan Ayten Tekışık Ortaokulu’nda 17 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 
ödül töreninde tanıtımı yapılmış ve tüm okul öğrencilerine dağıtımına başlanmıştır. 

Çevre Kitapları Serisi’nin yeni eğitim-öğretim yılında okullarda ve Belediye tarafından düzenlenen çeşitli eğitim 
çalışmaları, etkinlik ve seminerlerde dağıtımına devam edilecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Atık pil ve akümülatörlerin içerdikleri toksik bileşenler düzensiz 
depolandığında suya, toprağa karışmakta; yakıldığında ise dioksin emisyonları oluşturmaktadır. Pillerdeki toksisite 
daha çok kurşun, civa ve kadmiyumdan ileri gelmektedir. Bununla birlikte pillerde kullanılan çinko, bakır, mangan, 
lityum ve nikel gibi diğer metaller de çevresel tehlike oluşturabilmektedir. Alkali ve çinko-karbon pillerde civa, çinko, 
mangan gibi ağır metalleri içermeleri sebebiyle geri kazanılması gereken bir atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
atık piller toksik olmaları, çok miktarda bulunmaları ve dirençli olmaları sebebiyle çevresel ve sağlık açısından büyük 
bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, atık pillerin mutlaka kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir.

Bu proje ile 6 aylık süreçte Çankaya İlçesi’ndeki ilk ve orta dereceli okullarda 2225 kg atık pil toplanmış olup, toplanan 
atık piller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin ayrı toplanmasında yetkilendirilmiş tek kuruluş olan 
Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)’ne teslim edilmiştir.

TAP tarafından toplanan atık piller, türlerine göre ayrıştırabilen anlaşmalı lisanslı firmalar tarafından çok kullanımlı pil 
atıklarını yurt dışındaki tesislere gönderilerek nikel ve kobalt gibi değerli metallerin geri dönüşümünden ekonomik 
getiri sağlanabilmektedir.

Tek kullanımlı pil atıkları ise İBB’nin yan kuruluşu İSTAÇ A.Ş.’nin Şile yakınlardaki Kömürcüoda’daki yaklaşık 58.000 
m2’lik endüstriyel atık düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmektedir. Bu alan özel sızdırmazlık katmanlarına sahip 
bir toprak üstü depolama alanıdır ve buradaki depolama halen sürdürülmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 
“Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına yönelik “Atıkları Yeniden 
Değerlendirerek Ekonomiye Kazandırmak” ve “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak” hedefleri 
doğrultusunda bu proje hayata geçirilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı ve TAP Derneği’nin öz kaynaklarından 
karşılanmıştır.
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PROJENİN AMACI:  

Çankaya Belediye Başkanlığı ile sözleşmesi olan
ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi lisanslı firmalar
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2016

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre

PROJENİN ADI: Sokak Toplayıcılarının Sisteme Entegre Edilmesi

PROJENİN AMACI: Yerel yönetim, yerinden yerele hizmet üreten ve hem çevreye hem de insana doğrudan dokunan 
yönetim biçimidir. Bu nedenle insan odaklı, çevreyi koruyan sürdürülebilir kentleşmenin hem bugünü hem de yarını 
sağlıklı, mutlu ve özgür yaşama olanaklarını düşünerek planlamak gerekir. Projemiz atık yönetimini sağlıklı çevre ve 
sağlıklı insan duyarlılığı içinde planlanmış pilot uyguma niteliğindedir.

Atıkların türlerine göre ayrılarak ilgili geri dönüşüm endüstrisine sevk edilmesi çalışmalarının tümüne kaynağında 
ayrı toplama uygulaması denir. Kaynağında ayrı toplama uygulamaları ile ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik ve 
kağıt-karton) çöpten ayrı, temiz, verimli, sağlıklı ve hijyenik olarak toplanması amaçlanmaktadır.

Ambalaj atıkları oluştuğu yerde atığı üretenler tarafından temiz ve sağlıklı bir şekilde çöpten ayrı bir torba veya 
kutu içinde biriktirilecektir. Biriktirilen bu atıklar belediye tarafından çöpten ayrı olarak temiz ve düzenli bir şekilde 
toplanıp, ayırma tesisine ulaştırılacaktır. 

Atık maddelerin yeniden kullanım amacıyla dönüştürülmesi yeni bir ekonomik sektörü ortaya çıkarmıştır: Sokak 
toplayıcılığı. Göç ve Türkiye’de var olan işsizlik, eğitim sorunu vb. nedenler sonucunda ortaya çıkan sokak toplayıcılığı, 
son iki yıldır Afgan ve Suriyeli göçmenlerin de katılmasıyla daha karmaşık hale gelmiştir. Çankaya  ilçesinde 2 bini 
aşkın sokak toplayıcısının iş güvenliği ve iş sağlığından yoksun bir şekilde toplama yaptığı bilinmektedir.

Kayıt dışı toplanan ambalaj atık miktarının azaltılması, daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir atık toplama sisteminin 
oluşturulması amacıyla Ankara ilinde yaşayan özel sosyal politika gerektiren bir grup kapsamında yer alan sokak 
toplayıcıları, Belediyenin toplama sistemine entegre edilmiştir. Aynı zamanda bu proje ile sokak toplayıcılarının 
sosyal içermesinin sağlanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının arttırılması 
hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda Çankaya Belediyesi var olan kaynağında ayrı toplama uygulamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
çıkarılan kanun ve yönetmelik çerçevesinde uyarlayarak sokak toplayıcıları ile lisanslı toplayıcı firma arasında köprü 
görevi üstlenmiştir. Bu proje ile sokak toplayıcıları Belediye ile sözleşmesi olan firmanın sigortalı çalışanı yapılarak, 
Türkiye’nin ilk sigortalı sokak toplayıcısı grubu olmuştur.

PROJE ORTAKLARI: Proje ortakları Çankaya Belediye Başkanlığı ile sözleşmesi olan ambalaj atıkları toplama ayırma 
tesisi lisanslı firmalardır.

PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi çatısı altında sokak toplayıcıları ile Başkanlık düzeyinde toplantılar yapılmıştır. 
Sokak toplayıcılarının çalışma şartları, yaşam koşulları ve diğer sorunları hakkında bilgiler alınmış, Belediyenin kayıt 
dışı ile ilgili yaşadığı sıkıntılar da görüşülerek ortak bir çözüm arayışı içerisine girilmiştir. Görüşmeler sonucunda 
sosyoekonomik düzey, yerleşim alanı ve sokak toplayıcılarının yoğun olması nedeniyle ilk pilot bölge Bahçelievler 
bölgesi seçilmiş ve sokak toplayıcılarının sosyal içermesi (sisteme entegre edilmesi) projesi hayata geçirilmiştir. 
Pilot bölge çalışmasına dahil edilmeden önce belirlenen kişiler iş güvenliği ve insan ilişkileri konusunda eğitime tabi 
tutulmuştur. Bu eğitimi tamamlayan sokak toplayıcılarının araçları Yönetmeliğe uygun olarak giydirilmiş ve belediye 
logolu kıyafetlerle çalışmaya başlamışlardır.
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Pilot bölge çalışma süresi altı ay olarak belirlenmiştir. Belediyenin toplama sisteminde yer alan lisanslı firmanın 
çalışanı olarak başladıkları işlerinde,  ilk gün itibari ile sigortaları yaptırılarak güvenceli bir çalışma hayatına dahil 
olmuşlardır. Sokak toplayıcıları araç takip sistemiyle izlenen giydirilmiş araçlar ile ambalaj atıklarını toplayıp geri 
dönüşüm sistemine katmaktadırlar. Pilot bölge çalışmasının başarılı olması durumunda Belediyemiz anlaşmalı 
olduğu firmalar ile bu çalışmayı genele yayacak ve aynı zamanda diğer belediyelere de örnek olacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Sokak toplayıcılığı kentsel çevre ve toplum sağlığı sorunu 
olarak hem yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin öncelikli sorunu olma eğilimindedir. Çünkü informal sektör 
işçiliği, sağlık sorunları, aile işçiliği dolayısıyla çocuk işçiliğinin varlığı kaba gözlemle bile görülmektedir. Bu nedenle 
tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışması ve ilgisine ihtiyaç vardır. Sokak toplayıcılığı; ağır, tehlikeli ve yasadışı olma 
niteliği olan bir iştir.

Bu proje ile kaynağında ayrılmayan ambalaj atıklarının çöp içerisinden sokak toplayıcıları tarafından alınması 
sırasında, çöplerin dağıtılması, çocukların atık içinde hem kendi sağlıklarını riske atması hem de toplum vicdanında 
yara açması biçimindeki olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, kaba, gürültülü ve kuralsız-
sağlıksız toplama hem halk sağlığını hem de sokak hayvanlarının sağlığını tehdit etmektedir. Sokak toplayıcılarının 
atıkları depolamaları da çevre sağlığını tehdit ettiğinden, kamu müdahalesinin gereği vardır. Bu olumsuzlukların 
giderilmesi ya da kısmen azaltılması hem atık toplayan kişinin, ailesinin hem de çevre sağlığında, diğer canlıların da 
yararına iyileşme olacaktır. Pilot bölgedeki istihdam edilen sokak toplayıcılarının işgücü olarak sisteme bütünleşmesi 
ve düzenli çalışma hayatına adaptasyonu izlenmektedir. 

Ayrıca bölgede toplanan ambalaj atığı miktarındaki artış ölçülecektir. Bu ölçüm kentsel yaşamı planlarken gerçek 
bilgi olarak değerlidir. Cadde ve sokaklarda sokak toplayıcıları nedeniyle yaşanan çevresel kirliliğin ve bölgeden gelen 
şikayetlerin azalıp azalmadığı değerlendirilecektir. Pilot uygulama içeriği, sokak toplayıcılığının güvenceli istihdama 
dahil edilerek yasallaşması, çalışan kişinin de iş güvenliği ve işçi sağlığı bağlamında haklarının olması nedeniyle 
kentsel yaşama sağlıklı koşullarda içermesinin çevre ile de bütünleşik olarak sosyal politikadaki yeri tanımlanacaktır. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 
“Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına yönelik “Atıkları Yeniden 
Değerlendirerek Ekonomiye Kazandırmak” hedefi ile bu proje hayata geçirilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı ile sözleşmesi olan lisanslı firmaların 
öz kaynaklarından karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 

YARIŞMASI

Sosyal Sorumluluk Kategorisinde

• Sağlık Kart Projesi

Sağlıklı Yaşam Kategorisinde

• Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi Projesi

Sağlıklı Çevre Kategorisinde

• Çankaya’nın Yeşil Okulları Projesi

Sağlıklı Şehir Planlama Kategorisinde

• Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine 

 2017
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2017

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre 

PROJENİN ADI: Çankaya’nın Yeşil Okulları

PROJENİN AMACI: Çevre bilinci kavramının içeriği, birçok bilim adamının da vurguladığı gibi çevre bilgisi, çevreye 
olan tutum ve çevreye yararlı davranışladır. Okul eğitiminde, çevre bilinci ile amaçlanan, sürdürülebilir kentleşme-
gelişme mantığını içerecek şekilde öğrencilerin çevreyi koruma, geri dönüşüm ve yeşil alan yaratma konusunda 
farkındalıklarını arttırmak ve yararlı tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sunmaktır. 

Çalışmamızın dayanak noktası olarak kabul ettiğimiz bilimsel araştırmalar, öğrencilerin çevre hakkındaki bilgi 
sahipliğinin yetersiz olması, çevreye duyarlı davranış geliştirmemeleri ve çevre üzerine olan davranışlarının 
istatistiksel olarak anlamsız olduğunu ortaya koymaktadır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümü tarafından İlkokul 5’ten üniversiteye kadar öğrencilerin, neler bildiklerini ve tutumlarının nasıl olduğunu ve 
ne derece çevre dostu davranışlar gösterdikleri konusunda genel bir fikir edinmek amacıyla yapılan bu araştırma,  
olumlu tutumların davranışa dönüşmesinin kısa zamanda olamayacağını, bunun zaman alacağını göstermektedir. 

Proje kapsamında, çerçevesini çizdiğimiz amacımıza uygun olarak belirlediğimiz hedeflerimiz;

• Proje ile İlçe sınırlarındaki, ilk ve orta dereceli okulların çevre konusundaki mevcut durumları belirlenerek, 
eksikliklerinin giderilmesi,

• Okullar arası rekabet ortamı yaratarak, çevre konusundaki faaliyetleri teşvik etmek amacıyla 2017 yılı yaz 
döneminde projenin hayata geçirilmesi, 

• Çevre konusunda gençlere yönelik farkındalık yaratmak, geri dönüşüm, çevre koruma vb. konular ele alınarak 
çevre bilincinin arttırılması,

• Okulların ve öğrencilerin çevre koruma, geri dönüşüm ve yeşil alan yaratma konularında bilinçli davranma 
konusunda özendirilmesidir.

Çevre koruma ve geri dönüşüm konularında örnek projeler üreten; düzenlediği eğitimler, seminerlerle, kampanya 
ve yarışmalarla 7’den 70’e her yaştan Çankayalıyı çevre bilinci hareketine dahil eden Çankaya Belediyesi bu projeyle 
okullardaki etki alanını genişletmeyi planlamaktadır.

PROJE ORTAKLARI: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE SÜRECİ: Projemizin uygulama sürecinde amacımıza ve hedeflerimize uygun olarak çeşitli faaliyetler 
düzenlenmiştir.

Çankaya ilçe sınırları içindeki ilk ve orta dereceli okulların çevre ile ilgili mevcut durumunu analiz edebilmek için, 
proje duyuru metni ile okullara gönderilen anketin doldurularak, geri dönüş yapılması istenmiştir. Anket; genel 
bilgiler, geri dönüşüm, etkinlik ve faaliyetler başlıklarında 14 sorudan oluşmaktadır. Bu sorularla; okulda yapılan 
çevre ile ilgili çalışma ve faaliyetlerin, atık yönetimi uygulamalarının ve özellikle Çevre Mevzuatı gereğince ilçe 
belediyeleri yükümlülüğündeki kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yasaya uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği 
araştırılmıştır.
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca Çankaya İlçesindeki ilk ve orta dereceli okullara proje duyurusu 
yapılmıştır. Rekabet ortamı oluşturmak amacıyla yarışma ödüllü hale getirilmiştir. Ödüller, okulların ihtiyaçlarına 
göre belirlenmiştir.

15 okul; anketi doldurarak, projeye katılmıştır. Anket sonucunda en yüksek puan alan üç okul, anket bilgilerinin 
doğrulanması için Belediyemiz ilgili birim uzmanlarınca, okul yöneticileri ile görüşülerek yerinde değerlendirilmiştir. 
Yapılan puanlama ve yerinde gözlem çalışması sonucu üç okul belirlenmiştir. Birinci olan okul Atatürk köşesi, ikinci 
olan okul bahçe spor alanı ile üçüncü okul ise okul bahçesi için kameriye oturma alanı ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca 
okullar adına yaptırılan plaketler, 5 Haziran Dünya Çevre gününde Belediyemizce yapılan etkinlik kapsamında plaket 
töreni ile okul yöneticilerine takdim edilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ortamında olanaklıdır. Bu 
nedenle her insanın bilinçli davranması hem kişisel sağlığı, hem toplum sağlığı hem de gelecekteki yaşantıları etkiler, 
belirler. Çevre duyarlılığının geliştirilmesinde ailenin, eğitim kurumlarının, kitle iletişim araçlarının ve sivil toplum 
örgütlerinin önemli rolleri vardır. Çevre duyarlılığı diğer bir deyişle çevre bilinci, yaşam boyunca gelişebilen dinamik 
bir yapı içerir. Yani yaşamımızın bir döneminde oluşup daha sonra hiç değişmeyen bir yapı olmayıp, yaşam boyunca 
gerek kişinin kendisinden gerekse çevresinden gelen etkilerle şekillenen, gelişen, kimi zaman da gerileyebilen bir 
yapıdır. Bu değişimin olumlu anlamda (kişinin kendisine ve çevresine zarar vermeksizin) akılcı düşünerek davrandığı 
biçimlerde olabilmesi için “çevre, çevre sorunları, çevre duyarlığı, çevreyi koruma yolları” gibi konuların gündemden 
düşürülmemesi gerekmektedir.

Kişilerin sağlıklı bir çevre kavramını geliştirmeleri için bu konuda bilgilenmelerinin önkoşul olduğunu görmekteyiz. 
Bir toplumu oluşturan bireyler, içinde yaşadıkları toplumun ve daha geniş bir açıdan bakarsak evrenin bugünü ve 
geleceğine zarar veren durumlar hakkında ne ölçüde bilgilenirlerse, bu bilgilerle çelişen davranışlarının yoğunluğu 
oranında çelişki yaşayacaklardır. Özellikle kişilerin bu çelişkiden çıkma yolu olarak çevreye karşı olumlu tutum 
geliştirme ve buna uyan davranışlar geliştirme yönünde yönlendirilmeleri anlamlı olacaktır. Bu da formal eğitimle, 
kitle iletişim araçları yoluyla olası görünmektedir. Projemiz ile ilk ve ortaokul öğrencileri sağlıklı çevre konusunda 
bilgi edinmiştir.

Çevre bilincini yansıtan davranışların çeşitli örgütlerin çatısı altında maddi-manevi ödüllerle desteklenmesi, kitle 
iletişim araçları yoluyla tanıtılması diğer insanlara model olabilir. Çevre bilincinin düşünsel, duygusal ve davranışsal 
boyutları vardır. Diğer bir deyişle çevre bilinci; çevreyle ilgili kararları, ilkeleri, yorumları içeren düşüncelerden, bu 
düşüncelerin yaşama aktarılması olan davranışlardan ve bütün bunlarla ilgili olarak çeşitli duygulardan oluşmaktadır. 
Böylesine kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanoğlunun çevresiyle 
etkileşime girişiyle ivme kazanan bu süreç, yaşam boyu devam eder. Çevre bilinci kişilik gelişimine paralel olarak 
çeşitli etkenlerin karşılıklı etkileşimi ile gelişmektedir. Bu üç boyutun her zaman aynı oranda geliştiğinden söz 
edilemez. Örneğin çevre ile ilgili bilgisi olup bunu davranışlarına dönüştüremeyen insanlar olduğu gibi, çevrenin 
kirlenmesinden endişe duyup ama onu koruma yönünde davranışlar sergilemeyenler de olabilmektedir. Sözünü 
ettiğimiz gerekçeler ile öğrencilerin sadece bilgi sahibi olması değil, okullarındaki çevre ile ilgili uygulamalarda karar 
mekanizmalarına katılımları da sağlanarak konuyla duygusal bağ kurmaları, bilinçli yurttaş olmalarının tohumları 
atılmıştır.

Çocukların erken dönemde gelişim özellikleri dikkate alındığında verilecek çevre eğitimi, çocukların bilişsel 
gelişimlerine (sorgulama, keşfetme vb.) katkıda bulunurken,  aynı zamanda okul öncesi dönemdeki fen eğitimine 
yönelik olumlu tutum geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 

“Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına yönelik “Çevre Bilincinin 

Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak” hedefi ile bu proje hayata geçirilmiştir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2017

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi
BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Yaşam 
PROJENİN ADI: Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi
PROJENİN AMACI: HIV Enfeksiyonu ilk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana, tüm dünyada artarak yayılmaya 
devam eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2015 yılı raporuna 
göre; dünyada 2015 yılı içinde yaklaşık 2,1 milyon kişinin HIV enfeksiyonuna yakalandığı, 36,7 milyon HIV taşıyıcısının 
bulunduğu ve 1,1 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü belirtilmektedir. Dünya genelinde hasta sayısı azalırken Doğu 
Avrupa ve Orta Asya’da artmakta, Türkiye de hasta sayısının artmakta olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de, 1985 yılından günümüze kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek 
bildirilen 12 bin 281 HIV ve 1.485 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların yüzde 78’i erkek, yüzde 22’si kadındır. Vakaların 
en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29’dır. Yıllar itibari ile hastalık trendinde artış izlenmektedir. 2010 yılında 
HIV pozitif kişi sayısı 529 iken, 2015 yılında bu sayı dört katından daha fazla artış göstererek HIV pozitif kişi sayısı 2 
bin 130 olmuştur.

HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. Enfeksiyonun 
ortaya çıktığı ilk dönemlerin aksine günümüzde HIV/AIDS, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül hastalıklar 
listesinden çıkartılarak, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalıklar listesine alınmıştır. Doğru zamanda ilaç tedavisine 
başlayan HIV pozitifler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde olan kişiler 
dahi ilaç tedavisiyle sağlık ve yaşam kalitelerini artırarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bunların yanı sıra, HIV pozitif 
annenin; gebelik döneminde, doğum sırasında ilaç tedavisi alması, doğum sonrasında bebeğe uygulanan ilaç tedavisi 
ve emzirmenin önlenmesi ile anneden bebeğe HIV bulaşması önlenebilmektedir.

BM’in; daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya için evrensel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer 
alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı; HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların 2030 yılına 
kadar engellenmesi ve bu enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölümlerin önlenmesini hedeflemektedir.

Çankaya Belediyesi de, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri 
zamanında sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine 
eriştirebilmek amacıyla Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde, “Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi”ni 
oluşturmuş ve 2016 yılı 1 Aralık Dünya AIDS gününde anonim HIV/AIDS testi ve danışmanlığı hizmetini başlatmış 
bulunmaktadır. Mekân tasarımı ve çalışma yöntemi belirlenirken, özellikle risk grubundaki gençlerin, şüpheli cinsel 
temasta ya da madde kullanımında bulunan bireylerin ve yasal olmayan şekilde fuhuşu meslek edinen kişilerin 
hizmetten yararlanabilmesi olanaklı kılınmıştır. Tüm başvuranların, insan haklarına saygılı, mahremiyeti koruyan 
bir anlayışla saklı tutulduğu birimde, HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili  koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili 
konularda erken tanı ve tedavi için destek hizmeti sunulmaktır.

PROJE ORTAKLARI: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu danışmanlığında, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol 
çerçevesinde, Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimini oluşturmuş ve anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığını 
başlatmıştır.

Projenin uygulanması, yaygınlaştırılması, kapsayıcılığının arttırılması, hizmetlerin kalitesinin artması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ise Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve Sağlıkta Genç 
Yaklaşımlar Derneği ile işbirliği yapılmaktadır.
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PROJE SÜRECİ:  Çankaya’da nüfus yoğunluğu, 2016 Anlara Kalkınma Ajansı istatistiklerine göre, bir milyona (919.119) 
yaklaşmış olup ilçede ikamet etmeyen ama ilçeyi kullanan kişi sayısı yaklaşık iki milyondur. 

İlçede çok sayıda üniversitenin varlığına bağlı olarak genç nüfus oldukça fazladır. Bu dinamik nüfus yoğunluğu 
sürekli değişen ve gelişen hizmet modellerini zorunlu kılmakta, hizmet alanlarında yeni bakış açıları ihtiyacını 
doğurmaktadır. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Ağlarının 6. Faz için Eylem Taahhütlerinde, sağlıklı şehirlerin 
prensip ve değerlerinden olan eşitlik ilkesi; sağlık alanında eşitsizliklerle mücadele etmek, zarar görebilir ve sosyal 
açıdan dezavantajlı olan kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek (eşitsizlik, sağlık alanındaki adaletsizlikler ve kötü sağlığın 
engellenebilir nedenleri anlamına gelmektedir) şeklinde tanımlanır. Sağlık hakkı, cinsiyet, ırk, dini inanç, cinsel 
eğilim, yaş, engellilik veya sosyoekonomik imkanlardan bağımsız olarak herkes için geçerlidir. Anonim HIV/AIDS 
testi ve danışmanlığı ile ilgili çalışma süreci bu noktadan hareketle başlatılmıştır.

Projenin oluşum sürecinde, Çankaya ilçesinin bu konudaki ihtiyaç analizi ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile 
yapılan görüşmeler yoluyla tespit edilmiştir.

Anonim HIV/AIDS testi ve danışmanlığı konusunda, yerel yönetimlerin daha önce yürüttükleri çalışmaları ve olumlu 
örnekleri incelemek üzere çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Uzmanlaşmış 
sağlık ve sosyal hizmet personelinin yetişmesi amacıyla aşağıda listelenen eğitimlere katılım sağlanmıştır.

•	 Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen HIV/AIDS 
Bilgilendirme Eğitimi

•	 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Sağlık Personelinin HIV Testi Uygulama Eğitimi

•	 Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün düzenlediği, Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü ve Albany New 
York Eyalet Üniversitesi’nden Dr. Arash Alae’nin yürüttüğü “Sağlık Çalışanları İçin Gönüllü HIV Danışmanlığı ve 
Testi Eğitim Atölyesi” Eğitimi

Sağlık Bakanlığı ile proje ortaklığının görev ve sorumluluklarını belirleyen protokol anlaşması yapılmıştır. İştirakçi 
STK’lar bu konudaki taahhütlerini içeren İyi Niyet Mektuplarını Çankaya Belediyesine iletmişlerdir. Gönüllü Test ve 
Danışmanlık Birimi 1 Aralık 2016 tarihinde, “Dünya AIDS Günü”nde faaliyete başlamıştır.

Çalışma içeriği, telefonla ya da yüz yüze danışmalık sunmak,  anonim ve hızlı HIV testi yapmak, eğer sonuç pozitif ise 
tedaviye yönlendirmek biçimindedir.

1 Ağustos 2017 tarihine kadar 316 test ve doğrudan danışmalık hizmeti yapılmış, hızlı test uygulaması sonucunda 
ulaşılan 3 adet pozitif sonuç tedaviye yönlendirilmiştir. 96 kişiye telefon ile danışmalık hizmeti verilmiştir.

Koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili çalışmalar, yavaş ilerlese bile etkili olmaktadır. Enfekte olan bireylerin tedavi 
süreçlerine erken dâhil olması ve bulaşıcılığın yayılmaması için önlem alınması halk sağlığı için uzun erimli ve yararlı 
çalışmalardır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Çankaya Belediyesi Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi 
1 Aralık 2016 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Ancak birimin kuruluşu ve kuruluş süreci başlı başına 
toplum sağlığının korunmasına ivme katabilecek niteliktedir. HIV enfeksiyonunun ağırlıklı olarak korumasız cinsel 
ilişki yoluyla geçtiği ve hastalık tanısı konulan kişilerin yüzde yetmişinin heteroseksüel olduğu bilinmektedir. 
Bu bilgiden yola çıkarak HIV pozitif kişilerin %30’u lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseksüel (LGBTİ) 
bireylerden oluşmaktadır. Toplumun genel olarak %30’u LGBTİ bireylerden oluşmasa da risk grubu olarak büyük 
bir oranı temsil ettiğini söylemek olanaklıdır. Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi verilerine göre hızlı test için 
başvuran kişilerin yarısı LGBT’li bireylerinde oluşmaktadır. Ancak birimin faal olduğu süre henüz bir yılını bile 
doldurmadığından sayısal verilerle ilgili verilerin geçerliliği zaman içinde kesin niteliğine bürünecektir.

Gönüllü Test ve Danışmanlık Biriminde mesai, hafta içi iki gün, 08.00-20.00 saatleri olarak belirlenmiş, yani mesai 
sonrası saatleri kapsayacak şekilde esnetilmiştir. Bu esnemenin amacı farklı yaşama biçimi nedeniyle etiketlenen 
bireylerin hizmete ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Ayrıca hasta kayıt sistemi, anonimdir. Kişilerin kişisel bilgisi 
istenmemekte kendileri için uygun buldukları sembolik isimler ile kayıt yapılmaktadır. Birim, hemen her vatandaş 
için kolaylıkla ulaşılabilir merkezi bir konumdadır.
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Gönüllü Test ve Danışmanlık Biriminde telefonla ya da yüz yüze danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Danışmanlık 
hizmeti genel anlamda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma, bulaşma durumunda da tedaviye yönlendirme 
ve tedavi içeriklerine ilişkin olmaktadır. Bu hizmetin koruyucu sağlık hizmeti boyutuyla, toplum sağlığı üzerine etki 
gücü yüksek olacaktır. Hem kulaktan kulağa iletilen yanlış bilgilenme en aza inecek, hem de güvenli cinsel yaşamın 
gerekliliklerine dair doğru bilgilendirme yaygınlaştırılacaktır.

Gönüllü Test ve Danışmanlık Biriminde 1 Aralık 2016 tarihi sonrasında 316 kişiye doğrudan danışmalık sunulmuş ve 
hızlı test yapılmış, 96 kişi ile de telefonda danışmalık hizmeti verilmiştir. 3 kişi pozitif tanı ile tedaviye yönlendirilmiştir. 
Ağırlıklı olarak gençlerin danışmanlık hizmetine başvurduğu gözlenmektedir. Genç kişilerin aktif, potansiyel olarak 
uzun sürecek ve ihtimal olarak korunmasız cinsel ilişki yaşama olasılığının daha yüksek olması, danışmalık almasının 
yani koruyucu sağlık hizmetinin önemini arttırmaktadır.

HIV ağırlıklı olarak gençleri, LGBTİ bireylerini ve farklı nedenlerle toplumsal yaşamdan dışlanan, madde bağımlılarını,  
sonunda ölüm olacak şekilde tehdit etmektedir. Tedavi yöntemleri henüz tam olarak gelişmemiş olduğundan 
koruyucu sağlık hizmeti vermek ve hizmeti yerel yönetim özelinde yaygınlaştırmak toplum sağlığını korumak için 
şarttır. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılması hem ilgili personelin eğitimi hem de gerektiğinde tedavi mekanizmalarına 
yönlendirme yapılması konusunda, diğer yerel yönetimler için de model geliştirme, hizmetin yaygınlaştırılması 
için örnek olabilecek niteliktedir. BM’in; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı 
Bireyler” başlığı; HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların 2030 yılına kadar engellenmesi ve 
bu  Danışmanlık Biriminin çalışmaları uzun vadede bu hedefe de katkı sağlayacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 

Çankaya Belediyesi 2015-2019S Stratejik Planı “Amaç-3: Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim 
Vermek ” 

•	 Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve düzeyli yaşamı 
sağlamak için Çankaya’nın kent sağlığı profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilebilir sağlıklı yaşam 
düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimi 
kucaklayan ve eşit hizmet götüren program ve projeler uygulanacak, toplumsal dayanışma Çankaya’nın her 
noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız bırakılmayacaktır.

Hedef 3.11: Sağlıklı Kent İlke ve Politikalarını Hayata Geçirmek, Sağlıklı Kentler Birliği’nde Etkinliği Artırmak

•	 Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ve Sağlıklı Kentler Birliği Projesi’nin 6. Fazı kapsamında yer alan “sağlıkta eşitlik” he-
defi doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik faaliyetler hayata geçirilecek. 

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık 
bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmelerini 
gerçekleştirmek için açılan Gönüllü Test ve Danışmanlık hizmet birimi Çankaya Belediyesi’nin çalışma ilklerinin 
göstergesi olan Stratejik Plan ve hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir performans göstergesi olacaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: 

Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmakta olup toplam 218.7432 TL’dir.

•	 Yıllık Personel Giderleri: 2 Hemşire ve 1 sosyoloğun brüt maaşı X 12 ay = 200.493 TL

•	 Yıllık Sarf Malzeme Giderleri:  Printer Toner Kağıt Kalem, Defter, vs… 750 TL

•	 Yıllık Tıbbi Malzeme Giderleri: 3.500

•	 Yıllık Bina Giderleri: Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi hizmeti, 8 katlı bir bina olan Halk Sağlığı Merkezi içinde 
yalnızca üç oda kullanılarak verilmektedir. Birim başına düşen harcanan genel işletim gideri yaklaşık (elektrik, su 
telefon doğalgaz, internet) 14.000 TL
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA ÖDÜLÜ /2017

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Şehir Planlaması 

PROJENİN ADI: Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum

PROJENİN AMACI: 

Çankaya Belediyesi, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliği ile yürütülen 
proje geleceğe dokunan bir kent oluşturmak için, kentsel/kırsal ekoloji çalışmalarına başarılı bir örnek sunmak ve bu 
kapsamdaki çalışmaları geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İklim değişikliği sürecinde Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı öngörülen sorunların başında, yağış rejiminde değişiklik, 
kuraklıkta artış ve buna bağlı olarak su kaynaklarında azalma gelmektedir. Kentsel ve kırsal peyzajlarda ekolojik 
çözümlerden yağmur hasadı ve su tutma yöntemleri ile, yağmur suyunu depolayarak farklı sektörlerin su ihtiyacı 
karşılamak mümkündür. Bu nedenle kentlerin iklim değişikliği sürecinde uyum kapasitesini arttırılması için yağmur 
hasadı yöntemini öğrenmek, öğretmek ve doğru uygulamaları yaygınlaştırmak temelinde ele alınan projemiz sağlıklı 
bir çevrede yaşam hakkı sunulmasına önem vermektedir.

Projemizin genel amacı İklim değişikliğine uyum kapsamında Türkiye ve AB arasında işbirliğini geliştirirken, sivil 
toplum diyaloğunu teşvik eden bilgi ve deneyim paylaşım ortamı oluşturmaktır. 

Bu amaca uluşmak için takip edilen hedefler; yerel düzeyde iklim değişikliğine adaptasyon kapasitesinin artırılması, 
yağmur hasadı metoduyla etkin su yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve iklim direnci konusunda sürdürülebilir 
modellerin sözlü ve basılı materyaller yoluyla diğer kurumlara yaygınlaştırılmasıdır. Projemiz günümüzde acil çözüm 
ihtiyacı duyan kuraklık sorununa yönelik bir iyileştirme önerisi olarak geliştirilmiştir.

Proje kapsamında yağmur hasadı ve su tutma yöntemlerini öğrenmek, PAD ve Belediye bünyesinde bu konuda çalışan 
yöneticiler, tasarımcılar, uzmanlar ve uygulayıcıların sürekliliğini sağlamak için farkındalık temelinde eğitimlerle 
yağmur hasadı yöntemini Çankaya’ya uyarlamak yer almaktadır. Proje ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruşlarını 
bir araya getirerek halka doğrudan ulaşmak ve projemizin çıktılarını geniş kitlelere aktarmak mümkün olmuştur.

Yağmur hasadı ve su tutma konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiği proje ile; 
tüm yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar için bir örnek oluşturularak iklim 
değişikliğine adaptasyon konusunda farkındalık sağlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI: 

Peyzaj Araştırmaları Derneği, Ankara, Türkiye

Portekiz İnsani Dünya Derneği (Association for a Humanitarian World ), Odemira, Portekiz

PROJE SÜRECİ:

Avrupa Birliği ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV. Hibe Programı kapsamında Peyzaj Araştırmaları Derneğinin 
yürütücülüğünü yaptığı, Çankaya Belediyesi ve Portekiz’den İnsani Dünya Derneği (AMH) nin eş başvuran rollerinde 
yer aldığı projemiz, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmüş bir AB projesidir.

Projemizin çıkış noktası, İklim değişikliğine uyum için somut bir çözüm önerisi gündeme getirerek dünyadaki en iyi 
örnekleri incelemekle başlamıştır. Bu noktada, Portekiz İnsani Dünya Derneğinin 2007 yılında inşasına başladığı ve 
kısa sürede içinde tamamen su ile dolu rezervlerde, çorak toprak yüzeyler üzerinde yağmur hasadı yöntemleri ile 
tonlarca suyu tutmayı başarmış olmaları bizlere bir adım ileriye götürdü. Bu nedenle doğru su tutma yöntemini 
Çankaya’ya özgü geliştiren eğitim modeli ile uygulamaya geçirebilmek için sivil toplum kuruluşları ile ortak hedefler 
çerçevesinde projemizi geliştirip, hayata geçirdik. 
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Projemiz 15 şubat 2016 tarihinde başlamış ve 14 şubat 2017 tarihine kadar 1 yıl süresince resmi olarak devam 
etmiştir. Projenin resmi kapanışının ardından Çankaya Belediyesinin özkaynakları ile geliştirilmeye devam eden 
konular arasında projemiz yerini almıştır.

Proje süresince yapılan ana faaliyetler arasında;

-Uluslararası uzmanlar Portekiz’den Ankara’ya gelerek arazi ziyaretini 13-17 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. 
Bu faaliyet kapsamında; projenin akışının detaylandırılması, arazi üzerinde çalışma alanlarının incelenmesi ve 
Portekiz’de yapılacak eğiticilerin eğitimi programı için Çankaya verilerinin toplanması sağlanmıştır.

• 10 çiftçi (Çankaya İlçesine bağlı kırsal mahallelerden Karahasanlı, Evciler, Akarlar, Tohumlar, Yayla Köyleri çiftçileri) 
ve 3 kişilik karar vericiler ekibi (Belediye başkan yardımcısı, müdürler ve yardımcıları), su tutma peyzaj uygulama-
larını yerinde görmek için 23-25 Mayıs 2016 tarihinde Portekiz AMH’ye 3 günlük arazi ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Bu kapsamda su tutma alanlarını yerinde inceleyerek uygulanan yöntemleri yerinde gözlemlemişlerdir.

• 12 kişilik uzman ekibin AMH’de su tutma peyzaj uygulamalarını ve iklim değişikliği adaptasyon projelerini teorik 
ve uygulamalı olarak öğrenmek için Portekiz’de eğiticilerin eğitimi programına katılması 23 Mayıs- 3 Haziran 
2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Portekiz’den Ankara’ya gelen uzmanlar, Eğitici Eğitimi’nin arazi çalışmaları için 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde uygu-
lamalı eğitim programı gerçekleştirmiştir. Böylece 12 uzman su tutma eğitici eğitimi sertifikası almıştır.

• 3-4 Ekim 2016 tarihinde İklim Değişikliğine Yerel Çözümler:  Yağmur Hasadı Uluslararası Konferansı gerçekleştiril-
miştir. 175 kişinin katılım sağladığı konferans ile geniş kitlelere ulaşmak mümkün olmuştur.

• Model Eğitim Programı oluşturulmuştur ve Eğiticilerin eğitimi programına katılarak eğitmen olan uzmanlar Anka-
ra’da 3 farklı gruba (STK, belediye uzmanları ve  çiftçilere) eğitim vermişlerdir.

• İklim değişikliği konusunda Rehber kitap oluşturularak ilgili kurumlara dağıtılmıştır.

• İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için yağmur günü proje kapanış toplantısı etkinliği  13 Aralık 
2016 tarihinde düzenlenmiş, proje çıktıları broşürler, ajandalar, rehber kitaplar ve usb bellekler halka dağıtılmış-
tır.

Projemiz sağlık alanında eşitlik konusuna ayrıca önem vermektedir. Çünkü bireylerin en temel yapı taşı olan su ve 
suya doğrudan erişim yaşam kalitesi yüksek sağlıklı bir hayatın göstergesidir. Projemiz kapsamında gezegenimizdeki 
suyu doğru kullanarak, tam su döngüsünün akışı içerisinde doğru şekilde nasıl rol alacağımızı öğrendik. Bu kapsamda 
öğrenilenleri paylaştık kitaplar hazırladık; konferanslar, eğitimler, toplantılar düzenledik. Eşitliği sağlamak için sadece 
kentte yaşayanlar değil kırsal alanda yaşayanlara da ulaştık. Ayrıca her cinsiyete fırsat eşitliği sunmak açısından kırsal 
alanda yaşayan katılımcıların kadın ve erkek sayısındaki eşitliğe dikkat ettik. Suya doğru erişimin nasıl olacağını 
sağlıkta fırsat eşitliği noktasından aktardık.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: 

Projemizin sonuçları beş temel grup altında ele alınmıştır.

•  İklim değişikliğine uyum kapsamında proje ortakları ile birlikte sürdürülebilir ortaklık ve ağlar kurulmuştur.

• Belediyemiz ve PAD uzmanları ile yağmur hasadı uygulamalarına yönelik eğiticilerin eğitimi programı düzenlen-
miştir.

• Yağmur hasadı yöntemini uygulamak için kapasite geliştirilmiştir.

• İklim değişikliğine uyum konusunda rehber kitaplar hazırlanmıştır.

• İklim değişikliğine uyum kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılmıştır.

Projemizin çıktıları ile sağlık gelişim planlarında yer alan;

• Yerel düzeyde sağlıklı toplum politikası geliştirmek,

• Sağlık için toplum çalışmalarını güçlendirmek,

• Yeni gelişmelere uyum gösteren bir toplum oluşumunu sağlamak,

adına politikaların geliştirilmesine katkı sunulmuştur.
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Projemizin sağlıklı şehir prensiplerinden hakkaniyet, sürdürülebilirlik, halkın katılımı, sektörler arası işbirliği gibi 
konuların her birine göndermesi bulunmaktadır. Projemiz Hakkaniyetlidir, çünkü her paydaşın adil erişimine olanak 
vermiştir. Proje kapsamında yöneticiler, planlamacılar, tasarımcılar, uygulayıcılar ve özellikle çiftçi kadınlar ve eşleri 
örnekleri yerinde görme ve öğrenme şansı yakalamıştır. 

Projemiz sürdürülebilirlik ilkesi temelinde hareket etmektedir. Projemizin AB projesi olarak almış olduğu fon desteği 
tamamlanmış olsa bile, Belediyemiz proje kapsamında öğrenilenleri Çankaya’nın tüm parklarında uygulamaya 
sunabilmek için parkların tasarım kriterleri arasına yağmur hasadının/su tutma prensiplerinin yer almasını 
sağlanmıştır. Belediyemiz uygulanacak yeni parklarda artık “su tutma” kavramlarını kapsayan iki temel, beş alt kriterle 
hareket etmektedir. Temel iki kriter; su tutma yöntemleri ve ağırlıklı olarak yerel bitkilerin kullanımını kapsamaktadır.

Projemiz halkın katılımını ve ihtiyaçlarını baz alarak hazırlanmıştır. Çeşitli paydaş yelpazesi ile halkımızı temsil eden 
her kitleye yönelik farklı aktiviteler içermiştir. Proje kapsamında halkı bilgilendirmeye yönelik broşürler, bilgi içeren 
ajandalar basılmıştır. Basılan bu materyaller tüm etkinliklerde ve Çankaya evlerinde (Yaygın eğitim merkezleri) 
dağıtılmıştır. Çocuklara yönelik ajandalar tasarlanmıştır ve Çankaya etüt merkezlerinde verilen eğitimlerle çocuklara 
ulaşılmıştır. Proje kapsamında her faaliyet halkın katılımına açık düzenlenmiştir.

Projemiz sektörler arası işbirliği ve sivil toplum diyaloğu özünde doğmuş, temellerini bunun üzerine kurmuştur. 
Belediyemiz ile birlikte ulusal ve Uluslararası ortaklara sahip olmak projemizin yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları, kamu ve üniversite ayağını yan yana getirmiş, düzenlenen etkinlerde farklı sektörlerin katılımı işbirliğini 
güçlendirmiştir.

Çankaya’nın Sağlıklı şehirler arasında yer almasını sağlayan özelliklerden bir çoğuna projemiz ile katkı sunmak 
mümkün olmuştur.  

Bugün dengeli olan ve uzun vadede korunabilecek doğal çevre-ekolojik sisteme yönelik Yağmur Hasadı yöntemi 
doğrudan girdi oluşturmakta, ekosistem bütünü destekleyen yöntemler içermektedir.

Kentte yaşayan tüm bireylerin gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb temel gereksinimlerini karşılamak adına en 
temel gereksinim olan suyu doğru kullanmak için öneriler sunmaktadır.

Her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilirlik konusunda yüzünü AB ye 
dönmüş uluslararası mecralarla paralel çözümlere ulaşmayı sağlamaktadır.

Bireylerin mutluluğu, yaşam çevresine bağlılığı, aidiyet duygusuyla çevresini benimsemesi çekici bulması ve 
doğal çevresini koruması, sürdürülebilirliğin ve pozitif gelişmenin sağlanabilmesi, katılımcı, paylaşmacı, birleştirici 
niteliklerin desteklenmesi için kent estetiğinin öneminin vurgulanması konusunda ekoloji ve estetiği birlikte öneren 
bir yöntemi yağmur hasadını gün yüzüne çıkarmıştır.

Projemizin uygulanmaya geçmesi ile yeni sivil toplum kuruluşları ile farklı işbirliklerini devreye girmiştir.  Bu konuda 
iklim değişikliğine adaptasyon konusunda yeni projeler üretilmiştir. Türkiye’de yerel yönetim ölçeğinde Yağmur 
hasadı konusunda yapılan başka bir çalışma olmaması nedeniyle projemiz özgün bir projedir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI: 

Projemizin bütçesi 143 bin Euro’dur. Bütçenin % 90’ı Avrupa Birliğinden hibe olarak alınmıştır. Kalan %10 Belediyemizin 
eş finansman katkısıdır.

Proje bütçesinin ana giderleri 25 kişinin yurtdışı arazi çalışmaları ve eğitim bütçeleri kapsamında kullanılmıştır. Diğer 
bütçe kalemleri arasında, uluslararası uzmanların Türkiye’ye ziyaretleri, konferans etkinlikleri, istihdam edilen kişiler, 
basılı materyaller ve rehber kitabın oluşturulması yer almıştır.  
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2017

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk

PROJENİN ADI: Sağlık Kart

PROJENİN AMACI:DSÖ sağlık kavramını “yalnızca hastalık ya da sakatlık durumunun olmayışı değil; ruhen, bedenen 
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” şeklinde tanımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelerde sağlık, tüm bireylerin doğuştan sahip olduğu sosyal bir hak olarak vurgulanmaktadır. Kişisel 
sağlığın korunması, toplum sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için; eğitim, gelir düzeyi, bireylerin sağlıklarını 
geliştirmeye yönelik tutum ve davranışlar sergilemesi gibi kişisel durumların yanı sıra akılcı sağlık politikalarının 
geliştirilmesi, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti üretilmesi, kaynak dağılımı ve kullanımında hakkaniyetin sağlanması 
önemlidir. 

Bu noktada; yasal düzenlemelere bağlı kalarak, kaliteli ve etkili şekilde sunulan sağlık hizmetine bireylerin ihtiyaç 
duydukları anda adil bir şekilde erişebilmelerine mani olan, dezavantaj yaratan durumların ortadan kaldırılması 
‘sağlıkta eşitlik’ olarak tanımlanabilir. Sağlık alanındaki eşitsizliklerle mücadele, yalnızca en zayıf gruba yönelik bir 
politika veya program değildir. Şehir nüfusunun tamamının sağlığını arttırmak hedeflenmelidir. Şehirde yaşayan, 
çalışan veya şehirden sadece geçmekte olan insanların tamamı, sağlıklı yaşamdan direk olarak yararlanan ve sağlığı 
yaratan etmenler olmaları dolayısıyla bu meselelerin odağında bulunmaktadırlar. Sadece sağlığı risk altında bulunan 
insanlar değil, tüm yerel toplum dikkate alınmalıdır. sağlığın sosyal tabakalarının arasındaki eğimi azaltmak için 
alınan aksiyonların evrensel, aynı zamanda en dezavantajlı kesimin ihtiyaçlarıyla da orantılı olması gerekmektedir. 
Sağlıkta adalet ve sağlık gelişimi konuları, sağlıkta eşitsizlikleri yaratan sosyo-ekonomik eşitsizliklerin daha fazla 
yerleşmemesi için daha güçlü bir şekilde gündeme getirilmelidir.

Çankaya Belediyesi; Sağlıklı Kentler Birliğinin “Herkes için sağlık, sağlıkta eşitlik” ilkesi çerçevesinde; sağlı hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırmak ve sağlıkta fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, başkentteki özel sağlık kuruluşlarından alınan 
sağlık hizmetlerinde %50’ye varan  indirimlerden yararlanma imkanı sağlayan “Sağlık Kart” uygulamasını başlatmış 
bulunmaktadır. 

PROJE ORTAKLARI: Proje ortağı olan özel sağlık kuruluşları:

1. Özel Çankaya Yaşam Hastanesi

2. Dünya Göz Hastanesi

3. Liv Hospital

4. Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

5. Minesera Aldan Hastanesi

6. Avrupa Göz Hastanesi

7. Medicana

8. Özel Ankara Cerrahi Tıp
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9. Özel Ortadoğu Hastanesi

10. Özel HRS Kadın Hastanesi

11. Özel Doğal Hayat Polikiliniği

12. Özel Natomed Hastanesi

13. Özel Kudret International Hospital

14. Kudret Göz Hastanesi

15. Özkaya Tıp Merkezi

16. Bayındır Hastanesi

17. Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü

18. Centrum Tüp Bebek Merkezi

19. Doğa Tıp Bebek Merkezi

20. Özel Elitya Polikliniği

21. Denge Tıp Labaratuvaru Ve Tıbbi Görüntüleme Müessesesi

22. Özel Ankara Umut Hastanesi

23. İlgi Göz Hastanesi

24. Özel Çankaya Hastanesi

25. Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

26. Maxtone İşitme Merkezi

27. Özel Tandoğan Tıp Merkezi

28. Özel Viromed Labarotuvarları

29. Özel Medipark Tıp Merkezi

PROJE SÜRECİ: Sağlık Kart uygulaması,  7 Nisan 2017 tarihinde “Dünya Sağlık Günü”nde, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. 
Pavel URSU’nun da katılımıyla, özel sağlık kuruluşlarıyla yapılan protokol imza töreninin hemen ardından gerçekleşen 
dağıtım ile başlatılmıştır. 

Çankaya’da yaşayan ya da ticari faaliyette bulunan herkes, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri ya da Bahar 
Evlerine nüfus cüzdanıyla başvuru yaparak Sağlık Kartı edinebilir. Uygulamadan yararlanmak için herhangi bir koşul 
aranmamaktadır.

Sağlık Kartın geçerli olduğu özel sağlık kuruluşlarında; muayene, tahlil-tetkik ve tedavi gibi temel sağlık hizmetlerinin 
yanı sıra, robotik cerrahi ile obezite ameliyatı, koroner anjiyo, tüp bebek uygulaması, check-up gibi pek çok hizmette 
de indirimli olarak erişim imkanı sağlanmıştır.

Sağlık Kart uygulamasına protokolle katılan özel sağlık kuruluşları ile kurulan işbirliğinin kapsamı yalnızca sağlık 
hizmetlerinde indirim sağlamakla sınırlı kalmamakta aynı zamanda, Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri, 
Bahar evleri gibi birimlerde sürdürülen şeker ölçümleri, tansiyon ölçümleri, göz muayeneleri, üreme ve kadın 
sağlığı eğitimleri, madde bağımlılığı ana-baba eğitimleri ile de toplum sağlığına bütüncül bir yaklaşımla kalıcı katkı 
sağlamak amacıyla genişletilmektedir. Bu kapsamda Sığınma Evinde yaşayan kadınlara yönelik psikolojik destek, 
çocuklarına yönelik ise beslenme eğitimleri ile engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz check-up uygulaması planlanmış 
bulunmaktadır.  

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Projenin başlangıç tarihinden bugüne Sağlık Kart 20.000 kişiye 
ulaştırılmıştır. Toplam 50.000 kişiye ulaştırılması hedeflenmektedir. Proje henüz bir yılını doldurmadığından Sağlık 
Kart kullanımına dair sayısal veriler henüz netlik kazanmamıştır. Ancak işbirliği yapılan özel sağlık kuruluşlarından 
gelen bildirimlere göre; 4 aylık süre içerisinde kartın kullanımı yaygınlık kazanmış durumdadır. 
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Toplumun tam iyilik halinin sağlanması her yönden sağlıklı bireyler ile mümkündür.Çankaya Belediyesi; sağlık 
alanındaki mevcut durum ve potansiyel arasındaki eksikleri azaltmak için doğrudan ilişkiler kurabilecek bir proje 
olarak sunduğu Sağlık Kart uygulaması ve beraberinde gerçekleştirilen farkındalık eğitimleri ve ölçümler ile bireylerin 
sağlıklı olma kapasitelerini tam olarak yerine getirmeleri için koşullar yaratmak konusunda sorumluluk almaktadır. 
Bu da uzun vadede toplumun tam iyilik haline kalıcı katkı sağlayacaktır.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019S Stratejik Planı “Amaç-3: Sosyal 
ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim Vermek ” 

•	 Çankaya’nın “mutluluk veren kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve düzeyli yaşamı 
sağlamak için Çankaya’nın kent sağlığı profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilebilir sağlıklı yaşam 
düzeyi ve yüksek standartlarda eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimi 
kucaklayan ve eşit hizmet götüren program ve projeler uygulanacak, toplumsal dayanışma Çankaya’nın her 
noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız bırakılmayacaktır.

Hedef 3.11: Sağlıklı Kent İlke ve Politikalarını Hayata Geçirmek, Sağlıklı Kentler Birliği’nde Etkinliği Artırmak

•	 Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ve Sağlıklı Kentler Birliği Projesi’nin 6. Fazı kapsamında yer alan “sağlıkta eşitlik” he-
defi doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik faaliyetler hayata geçirilecek. 

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık 
bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmelerini 
gerçekleştirmek için uygulamaya sokulan Sağlık Kart projesi Çankaya Belediyesi’nin çalışma ilklerinin göstergesi olan 
Stratejik Plan ve hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir performans göstergesi olacaktır.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Projenin bütçesi Çankaya Belediye Başkanlığı öz kaynaklarından karşılanmakta olup 
toplam maliyeti 43.000 TL’dir. 
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 

YARIŞMASI

Sosyal Sorumluluk Kategorisinde
• Çocuk Teknoloji Evi Projesi

• Görme Engelli Spor Kulübü ve Engelsiz  
Dershane Projesi

• Kreşlerde Ülkeler Projesi

Sağlıklı Yaşam Kategorisinde
• 100. Yıl Çankaya Evi Projesi

Sağlıklı Çevre Kategorisinde
• Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya  

Temiz Hava Alıyor

• Oyunlu Bahçeler Sağlıklı Nesiller

Sağlıklı Şehir Planlama Kategorisinde
• Yaşayan Pazarlar Projesi

• Çankaya’nın Ortasında Yeşil Bir Vaha:  
İsmet İnönü ve Zafer Park Projesi

 2018
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Çankaya Belediyesi
100. Yıl Çankaya Evi Projesi
Sağlıklı Yaşam Kategorisi

Ödülü 2018

Farklı yaşam tarzları ve olanaklarına sahip kitlelerin, farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
yaptığımız Çankaya Evi ile yaş dostu bir kent uygulamasını hayata geçirdik. 

Yapmış olduğumuz Çankaya Evi ile her yaş grubundan, her gelir düzeyinden, her kültürel 
düzeyden semt sakininin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara düzenli olarak vakit 
geçirebildikleri bir mekan sunarak, bir arada yaşam kültürünün gelişmesini, yaş grupları arası 

iletişimin artmasını ve mahallelinin sosyal ilişkilerinin güçlenmesini sağladık. 
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Yaşam Kategorisi

PROJENİN ADI: Yaşsız Bir İletişim Yaş Dostu Bir Kent – 100. Yıl Çankaya Evi

PROJENİN AMACI: İşçi Blokları Mahallesi, Ankara’nın büyük üniversitelerinden ODTÜ ve Çankaya Üniversitesi’nin 
kampüslerinin bir kısmını barındıran, bu nedenle öğrenci ve genç nüfusun yoğunlukta olduğu, ancak oldukça eski 
bir yerleşim yeri olmasından dolayı yaşlı nüfusun da azımsanamayacak ölçüde bulunduğu, kalabalık bir yerleşim 
alanıdır. Semt sakinlerinin ihtiyaçları gözetildiğinde, birbirinden çok farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 

Farklı yaşam tarzları ve olanaklarına sahip kitlelerin, farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığımız Çankaya Evi ile 
yaş dostu bir kent uygulamasını hayata geçirdik. 

PROJE ORTAKLARI: Proje ortağı bulunmamaktadır.

PROJE SÜRECİ: Çankaya Evi’nin içerisinde;

•	 Yaşlı ve aktif çalışma hayatına katılmayan kitlenin sosyalleşmelerine zemin hazırlayacak, oturup kitap okuyup, 
sohbet edebilecekleri, birlikte çay – kahve içebilecekleri, uzun uzun zaman geçirebilecekleri bir mekân olarak 
Bahar Evi, 

•	 Üniversiteli gençlerin ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, haftanın her günü 24 saat açık bir 
kütüphane,

•	 Yine üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları gözetilerek, ücretsiz çamaşır yıkayıp kurutabilecekleri çamaşırhane,

•	 Her yaştan katılımcıya açık olan,  resim, müzik, el işleri, yabancı dil gibi kursların verildiği atölyeler,

•	 Ebeveynlerin kendi işlerini yaparken, çocuklarının güvende zaman geçirmesi için emanet edebilecekleri, çocuk-
ların ise drama derslerinden, oyun saatlerine, resim yapmaktan, ödev yapmaya kadar ihtiyaçları ve istekleri doğ-
rultusunda faydalanabildiği çocuk etüt alanları,

•	 Binaların, site yönetimlerinin, mahallelinin, sivil toplum kuruluşları ve inisiyatiflerinin kullanımına tahsis edilmiş, 
aynı zamanda taziye evi olarak kullanılan bir toplantı salonu,

•	 Tamamı ücretsiz bir şekilde hizmet veren, ağız ve diş sağlığı ünitesi

bulunmaktadır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Yapmış olduğumuz Çankaya Evi ile her yaş grubundan, her gelir 
düzeyinden, her kültürel düzeyden semt sakininin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan ve düzenli olarak vakit geçirebildiği 
bir mekan sağlayarak, bir arada yaşam kültürünün gelişmesi, yaş grupları arası iletişimin artması, mahallelinin sosyal 
ilişkilerinin güçlenmesi gibi faydalar elde ettik.  

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve 
sorumluluklarımızdan, “Eğitim, Toplumsal ve Sosyal Hizmetler” kapsamında;
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•	 Koruyucu sağlık önlemleri alarak toplum sağlığına katkıda bulunmak, 

•	 Dar gelirli toplum kesimlerine parasız sağlık hizmeti sunmak, 

•	 Cenaze hizmetlerini yapmak,

•	 Gündüz çocuk bakım ve etüt merkezlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak, 

•	 Kadınları, çocukları ve yaşlıları koruyacak önlemleri almak, eğitimler gerçekleştirmek, 

•	 Yoksul ve dar gelirli yurttaşlara yardım ederek sosyal eşitsizliği gidermek,

•	 Sivil toplum örgütlerin, toplum gönüllülerinin ve semt sakinlerinin enerjilerini birleştirerek toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak,

•	 Gençlere yönelik eğitim/öğretim ve istihdam sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek, projeler üreterek uygulamak-
tır.

“Kültür Sanat Hizmetleri” kapsamında;

•	 Semtlerde çok amaçlı kültür sanat merkezlerini yaygınlaştırmak,

•	 Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri vb. etkinlikler düzenlemek

olarak açıkladığımız sorumluluklarımızın gereği doğrultusunda, aynı stratejik planda ilkelerimiz arasında belirttiğimiz 
“Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.” ve “Kadın, çocuk, yaşlı ve 
engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli 
nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hakimdir.” 
maddelerine dayanarak, stratejik planda açıkladığımız amaçlardan aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda 
projemizi yürütmekteyiz:

AMAÇ 3 Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek, Eğitim Hizmeti Vermek: “Çankaya’nın “mutluluk veren 
kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı sağlamak için Çankaya’nın kent 
sağlık profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilir bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda 
eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimini kucaklayan ve eşit hizmet götüren 
program ve projeler uygulanacak, toplumsal dayanışma Çankaya’nın her noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız 
bırakılmayacaktır.”

Hedef 3.12 Dayanışma ve Yardımlaşma Ağını Güçlendirmek ve Yaygınlaştırmak 

Stratejiler: 

•	 Toplumsal Dayanışma Merkezleri kademeli olarak “Çankaya Evleri”ne dönüştürülecek. 

•	 Bu merkezlerin fiziki koşulları iyileştirilecek. 

•	 Toplumsal Dayanışma Merkezleri’nde kaliteli ve alternatif eğitim çalışmaları yapılacak.

•	 Toplumsal Dayanışma Merkezleri’nde hizmet içi eğitim arttırılacak. 

•	 Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgeler için erişilebilirlik raporu hazırlanacak. 

•	 Toplumsal Dayanışma Merkezleri’nde çocuk ve gençlere yönelik etüt çalışmaları yaygınlaştırılacak. 

•	 Düzenli ve sistematik bir yardım ağı oluşturulacak. 

•	 Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte seminer ve atölye programları düzenlenecek. 

•	 Devam eden projelerin daha kapsamlı hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. 

•	 Özel hayatın gizliliği ilkesini korunarak, hizmetin görünür olacağı bir bilişim ağı kurulacak.

•	 Bölgedeki yaşlı nüfusun ülke ortalamasına göre fazlalığı düşünülerek yaşlıya özgü farklı dayanışma ağı kurulacak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Proje, belediyenin kendi imkânlarıyla, Belediye bütçesinden karşılanmaktadır.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ
ÇOCUK TEKNOLOJİ EVİ
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk Kategorisi 

PROJENİN ADI: Çocuk Teknoloji Evi

PROJENİN AMACI: Çocukların doğasında merak varsa teknoloji neden olmasın…

Merak etmek, soru sormak, keşfetmek çocukların doğasında vardır. Bu yönleriyle çocuklar gerçek bir araştırmacıdır. 
İletişim çağının tam ortasında dünyaya gelen çocuklarımızın, internete bağımlı olmadan dijital dünyaya adapte 
olmaları en çok üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Çünkü teknoloji, onların gelişim düzeylerine uygun ve 
sosyal yaşantılarını engellemeden verimli olarak kullanıldığında onlara olumlu yönde katkılar sunacaktır.  Günümüzde 
günlük yaşamımızın her anında teknolojinin varlığını yadsımadan, teknolojinin uygun koşullarda uygun yazılımlarla 
kullanımı teşvik edilmelidir. 

•	 Bir çocuğun hayallerinin gerçekten sınırı yoktur ve bu konuda onlara sunulabilecek fırsatlar bambaşka fikirlerin 
ve ürünlerin ortaya çıkmasına aracı olabilecektir. Çocuğun teknolojiyle tanışması güç haline geldiğinde ortaya 
çıkan fikir ve ürünler arkadaş, öğretmen ve aile çevresinde yankı bularak, geribildirim sonucu yaratılan sinerji ile 
anlamlı olacaktır. Belki de bambaşka sonuçlar ortaya çıktığında bunlara bizler de şaşırarak tanık olacağız.  

•	 Çocuğun soru sorma yetisinin erken yaşlardan itibaren geliştiği bilinen bir gerçektir. Soru soran, eleştirel gözle 
bakan çocuğunun tüm sorularına cevap bulmaya yardımcı ve rehber olacak ebeveyn için hayatın her anında var 
olan teknoloji soruların cevaplarını bulmaya araç olacaktır. 

•	 Eğitimin her alanında yaygın bir şekilde kullanılan bilgisayarlar, eğitimin başladığı erken çocukluk döneminde de 
önem kazanmaktadır. Teknoloji çocuklara kendine özgü zihinsel, sosyal deneyimler ve olanaklar sunmaktadır. 
Çocukların düşünme süreçlerini aktif kılarak daha etkili öğrenme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, 
keşfetme, karar verme gibi becerilerini geliştirmekte, yeniliklere ve teknolojiye açık olmalarını sağlamaktadır.  

•	 İnsan-makine sistemleri olarak adlandırılan ortamlarda verilen girdinin istenilen çıktıya dönüşmesi karşılıklı etki-
leşim gerektirmektedir. Sistemin başarıya ulaşması bir bütün olarak uyumlu çalışmaya bağlıdır. Geleceğin birçok 
mesleğine dokunacak olan bu adaptasyon, kişinin aktif katılımını esas almakta, amacına uygun fonksiyonları ye-
rine getirmeyi hedeflemektedir. 

•	 Ekonomik olarak dezavantajlı çocuklarımızın bilgisayarla tanışması, doğru ve olumlu etki yaratacak teknolojik 
oyuncaklar ve ürünler ile onlar için eşsiz bir deneyim olacaktır. Onlar için hiçbir ayrım gözetmeden bu eğitimi 
sunabilmek, fırsat eşitliği yaratmak; her birinin eğlenirken öğrenmesine, kendilerini ifade edebilecekleri cihazlara 
erişebilmesine, gerçekten ilgi duydukları alanları belirleyebilmesine, yararlı olanı ayırt edebilmesine yöneliktir. 

PROJE ORTAKLARI: MEB’e bağlı ortaöğretim kurumları ile Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evimiz için işbirliği 
yapılmıştır. 
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PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi’ni 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle hayata geçirmiş, güz, bahar 
ve yaz dönemi kamplarıyla yaklaşık 1500 çocuğa hizmet vermiştir. 9-16 yaş arası çocukların teknoloji eğitimi 
almaları sağlanmaktadır. Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Park’ında yer alan Çocuk Teknoloji Evi, farklı atölyelerinde 
gerçekleşen eğitimi ücretsiz olarak sunmaktadır. 

Eğitimlerin içeriği:

Çocuk Teknoloji Evi Eğitimi 3 farklı atölye çalışmasından meydana gelmektedir; 

•	 Robot Atölyesi: Robot atölyesinde LEGO Mindstorms EV3 ve LEGO Education WeDo setleri kullanılmaktadır. Lego 
firmasının yüksek teknoloji oyuncakları, eğlenirken becerilerini de artırmaları için en uygun oyuncakların başında 
gelmektedir.  Yaş gruplarına göre sınıflandırılmış lego setleriyle robot oluşturmakta, onlara hareket komutları 
yükleme ve programlama öğretilmektedir.  

•	 Kod Atölyesi: Kodlama Atölyesindeki asıl amacımız çocuklara programlama ve programcılığın temeli olan algorit-
ma eğitimi ile birlikte analitik düşünebilmeyi  öğretmek, çevrelerini ve dünyayı anlamalarını kolaylaştırmaktır. Bu 
eğitimle öğrenciler bilgisayar programları aracılığıyla bir yandan matematik, fen bilimleri, tasarım ve teknoloji de 
ortaya çıkan problemler için gerçeğe yakın çözümler arayacak, bir yandan da dijital sistemlerin çalışma mantığı ve 
makine ile insan arasındaki ortak dili öğrenerek bilgi ve hesaplamayı bir araya getirmeyi öğreneceklerdir.  

•	 3D Tasarım Atölyesi : Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile 
ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını yaşayacaktır. Böylece boyut-
sal, gözlemsel zekalarını ve hayallerini 3 boyutlu yazıcılarla gerçeğe dönüştüreceklerdir.  

Eğitim Takvimi :

	 Güz ve Bahar Dönemi 

• Her atölyenin Cumartesi ve Pazar günleri farklı öğrencilerden oluşan 6 grubu mevcuttur. Bu gruplar dönem sonu-
na kadar bu eğitimi almayı sürdürmektedir. Her bir dönem Robot Atölyesinde 72, Kod atölyesinde 60, 3 Boyutlu 
Tasarım Atölyesinde 60 öğrenciye eğitim verilmektedir.

• Ayrıca okullar için de bir hizmet geliştiren Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi, MEB ile yaptığı işbirliği ile bu 
bahar dönemi itibariyle okulların da hafta içi Teknoloji Evimizi ziyaret edebilmelerine olanak tanımıştır. Günde 2 
okulu 10:00-12:00 ve 13:00-15:00 arasında burada ağırlanmakta, öğrencilerimizin atölyelerde farklı çalışmalar 
ortaya koymaları teşvik edilmektedir. 

		Yaz Dönemi

• Bu dönemde 3 atölyemizle 2 haftalık yoğun programla eğitim verilmektedir. Her bir grupta 96 öğrenci olmak 
üzere toplam 5 gruba 2 haftalık eğitim verilmektedir. 

Yaz dönemi için her grup dersi öncesi ve sonrasında Kızılay Çankaya Belediyesi ileTeknoloji Evi arası ulaşım servis 
hizmetiyle gerçekleştirilmektedir. 

Güz ve bahar dönemlerinde toplam 384 öğrencimiz ders almış, hafta içi günlerde 21 okul ziyaretleriyle 672 öğren-
cimiz teknoloji evimizden faydalanmıştır. Yaz dönemindeki eğitim programımızdan 480 öğrencimiz yararlanmıştır. 
Bugüne kadar yaklaşık 1500 öğrencimize Çocuk Teknoloji Evi ile hizmet sunmuş bulunmaktayız. 

Eğitmen Kadrosu: Çocuk Teknoloji Evi’nde, hizmet içi gerekli eğitimleri alan 6 öğretmen ve bir koordinatör bulun-
maktadır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Teknolojiyle tanışmış olan ve zaten araştırmacı ruhla doğan 
bir çocuk, projemiz ile her daim sorgulamayı, bilgisini taze tutmayı ve aktif şekilde kullanması gerektiğinin farkına 
varacaktır. Teknoloji yaşamın her anında ve her kavramın içinde vardır kültür, sanat, edebiyat, müzik vb… Çocuklar 
günlük yaşamın içinde olan tüm süreçlerin ve mesleklerin teknolojiye dokunmamasının mümkün olmadığını 
keşfedecektir. Kısacası teknolojinin, açıklayıcı özelliği ile yaşamın sorgulanmasına, anlamına varılmasına yardımcı 
olduğunu gözlemleyecektir. 
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Bilim ve teknolojinin eğitime katkısı yadsınamaz. Ancak şu da bir gerçektir ki, eğitim sisteminde anlaşılabilir olması 
uygulanabilirliğine bağlıdır. Çocuk Teknoloji Evimiz; “sorgulamayan, keşfetmeyen, yeniliklere kapalı zihinler yetiştirme 
yaklaşımının ve ezbere dayanan sistemlerin aksine uygulamacı, araştırmacı ve yenilikçi yöntemlere dayalı yaklaşım” 
ortaya koymaktadır. 

Bilim ve teknolojinin sağlık alanındaki etkileri ise oldukça çarpıcı hale gelmiştir. Son yıllarda sağlık alanındaki 
uygulamalar, teknolojinin bu alanı ne denli etkilediğini göstermiştir. Hastaların gerek tedavi süreçlerinde gerekse 
hayatlarını kolaylaştırmada çözümler sunan teknoloji kullanımı, sağlık sektöründe yaygınlaşmakta, hizmet 
verimliliğini ve güvenirliliği arttırmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, nanoteknolojinin tanı ve tedavi süreçlerini 
hızlandırması,  hastaların yaşam kalitesini arttıran buluşlar,  3 boyutlu yazıcılarda kişiye özel tedaviler ve robotlar 
vasıtasıyla hastaların günlük yaşamına yardımcı olacak buluşlar bunlardan yalnızca birkaçıdır. Çocuk Teknoloji 
Evimizde alacağı uygulamalı eğitimle çocuğumuz sayısız alanda kendini geliştirip gösterebileceği gibi sağlık alanında 
da katkı ve ürünler ortaya koymak adına bir adım atabilir. 

Hayallerin Gerçeğe Dönüşmesi: Çocuğun hayalini bir fikre, fikrini bir ürüne dönüştürmesi süreci…  Bahsedilen tüm 
bu becerilerle donatılmış bir bireyler olarak etrafını etkileyebilecek, sinerji yaratabilecek somut bir ürüne sahip… Biz 
Çocuk Teknoloji Evimiz ile çocuklara “bilim ve teknolojiyle” tanışmaları, azimle ve sabırla bir ürün ortaya koymuş, 
özgüvenli ve başarılı bireyler olmaları yolunda önemli bir fırsat sunmaktayız. Üstelik bu hizmetimizi hiçbir ayrım 
gözetmeden ve şart koşmadan tüm çocuklarımıza eşit ulaştırma yolunda ilerlemekteyiz. 

Kodlama eğitimi ile çocuk, geleceğin hemen her mesleğine dokunmayı başaran, insanları hayata hazırlayan, 
etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamalarına olanak tanıyan liberal sanatlardan kabul edilen bu eğitimi alacaktır. 3 
boyutlu tasarım atölyeleri ile çocuklar proje fikirlerini ve ürünlerini bilgisayar ortamında oluşturup, hayal dünyalarına 
dair her şeyi keşfetme ve anlamlandırma imkanı bulacaklardır. Robot Atölyeleri robotların içinde ne var, nasıl çalışıyor 
tarzı düşünmelerine, problem çözme ve işbirliği kurma becerilerini geliştirmelerine, problemlere daha hızlı, analitik 
ve pratik çözümler sunmaya teşvik edecektir. 

Geleceğe umut veren yeni bir nesil yetiştirme yolunda uzman öğretmenlerimizle birlikteliğimiz hayalleri, deneyimleri, 
becerileri çoğaltmaya ve geliştirmeye dair olacaktır. Elbette öğretilen bilimsel yöntemler, deney yapma, gözlemleme 
ve sonuç alma safhalarının deneyimlenmesi olacaktır. Kazanılan ise çok şeydir; çocuğun içindeki gücün dışarı çıkması 
ile yaratılan katma değer…

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi binamız, belediyemize bağlı binalar 
içerisinden seçilmiştir. Eski bir binayı, çocuklara uygun hale getirmek için kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tadilat 
masrafı olan 200.000 TL hibe edilmiştir. Teknoloji evinin bina dışındaki tüm masrafları (bilgisayarlar, mobilyalar,  
ekranlar, Lego, 3 boyutlu yazıcılar) 220.000 TL tutmaktadır. 70.000 TL tutarındaki bilgisayarlar hibedir.



98

Çankaya Belediyesi
Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava Alıyor

Sağlıklı Çevre Kategorisi
Ödülü 2018

Çankaya Belediye Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı ve
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

Günümüzde insan kaynaklı çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden 
biri katı atıklardır. Katı atıklar, teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun 
bir şekilde bertaraf edilmediklerinde hava, su ve toprak kirliliğine neden 
olabilmektedirler. Bu nedenlerle gerek çevre kirliliğinin önlenmesi 
gerekse doğal kaynakların bilinçli kullanılmasında, geri kazanılabilir 
atıkların değerlendirilerek ekonomiye yarar sağlayan birer kaynak du-
rumuna getirilmeleri önem kazanmaktadır. Diğer yandan; özellikle 
sanayi sonrası dönemde artan sera gazı salınımı, değişen tüketim 
alışkanlıkları, nüfus artışı, ulaşım ve teknolojide yaşanan değişimler 
bugün küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak iklim değişikliğinin en 
temel nedenleri olarak bilinmektedir.
Sağlığı destekleyen,  fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmayı ve korumayı 
hedefleyen Çankaya Belediyesi yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarını 
iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salınımı azaltım önlemleri ile 
birleştirmiş, “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava 
Alıyor” projesi ile çift yönlü kazanım hedeflemiştir.

Proje için 6 Çankaya Evi merkez olarak belirlenmiş, 26 Mart – 13 Nisan 2018 tarihleri 
arasında belirlenen bu merkezlerde ve okullarda, iki poşet ambalaj atığı getiren 
vatandaşlara ve öğrencilere akçaağaç, meşe, bozardıç, dut, kayısı, mavi selvi 
fidanı olmak üzere 9000 adet fidan hediye edilmiştir.
Dağıtılan fidanlarla, geri dönüşüm alışkanlığı ve çevre bilinci teşvik edilen çocukların, 
bu alışkanlıklarını evlerinde de sürdürmesi ve hane halkı için de itici güç oluşturması 
sağlanmıştır.Fidan dağıtımı sonrasında; dağıtımın yapıldığı okullardaki çocuklar, 
6-13 Nisan tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Alacaatlı yerleşkesinde be-
lirlenen alanda, öğretmenleri ve Çankaya Belediyesi görevlileri eşliğinde fi-
danlarını toprakla buluşturmuştur. Çocukların gelecekte, yetişen ağaç ve 
meyvelerini gördüklerinde “Bu ağacı ben dikmiştim.” duygusunu yaşamaları 
amaçlanmıştır.
Çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak, Çankaya’yı yeşil ve temiz tutabilmek, 
sürdürülebilir ve yaşanası bir çevre yaratmak hedefiyle Çankaya Belediyesi, katılımcı 
bir modelle çağdaş ve yaşanabilir kent çevreleri oluşturma çabasındadır ve çevre 
çalışmalarında önceliği daima çocuklara vermektedir. Küçük yaşta edinilen aidiyet 
duygusuyla çevrenin benimsenmesi ve doğal çevrenin korunması; alışkanlığa 
dönüşerek, sürdürülebilirliğin, pozitif gelişmenin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. 
Bu da bireylerin dolayısıyla da toplumun mutluluğuna etki etmektedir.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre Kategorisi

PROJENİN ADI: Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava Alıyor

PROJENİN AMACI: Dünya üstündeki yaşamın ekolojik bir denge içinde devam etmesi için hayati öneme sahip olan 
doğal kaynaklar, dünya nüfusunun hızla artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün 
azalmaktadır. Günümüzde insan kaynaklı çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri katı atıklardır. Katı atıklar, 
teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun bir şekilde bertaraf edilmediklerinde hava, su ve toprak kirliliğine neden 
olabilmektedirler. Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayi ve kentleşmeye bağlı olarak katı atıkların miktar ve 
bileşimlerinde meydana gelen artış, bir yandan hammaddelerin bilinçsizce tüketilmesine yol açmakta, diğer yandan 
çevrenin yükünü de arttırmaktadır. Bu nedenlerle gerek çevre kirliliğinin önlenmesi gerekse doğal kaynakların bilinçli 
kullanılmasında, geri kazanılabilir atıkların değerlendirilerek ekonomiye yarar sağlayan birer kaynak durumuna 
getirilmeleri önem kazanmaktadır.

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı geri dönüşebilecek malzemelerin kaynağında ayrılarak 
toplanmasıdır. Kaynağında ayrı toplama bilinci ve farkındalık yaratmak için çocuklar ile yapılan çevre eğitimleri çok 
önemlidir. Çocukluk döneminde edinilen çevre eğitimi deneyimleri bireylerin ileriki yaşlardaki çevreye yönelik bakış 
açılarını etkiler.  Dolayısıyla, doğayı tanımak, korumak ve farkındalık yaratmak açısından çevre eğitimine çocuklardan 
başlamak en doğru adımdır.

Diğer yandan; özellikle sanayi sonrası dönemde artan sera gazı salınımı, değişen tüketim alışkanlıkları, nüfus 
artışı, ulaşım ve teknolojide yaşanan değişimler bugün küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak iklim değişikliğinin 
en temel nedenleri olarak bilinmektedir. İnsanlık olarak üzerinde yaşadığımız gezegene şimdiye kadar verdiğimiz 
zarar tartışılamaz boyuttadır. İklim değişikliği, gezegenimizin bize verdiği bir yanıttır ve bununla savaşmak yerine 
onu iyi anlayıp dönüştürmeyi bilmemiz gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda ağaçlandırma, geri dönüşüm, perma 
kültür, yenilenebilir enerji kullanımı ve ışıklandırmaların düzenlenmesi gibi oldukça geniş bir yelpazede önlemler 
alınmaktadır. 

Sağlığı destekleyen, fiziksel ve sosyal çevreyi oluşturmayı ve korumayı hedefleyen Çankaya Belediyesi yürüttüğü 
geri dönüşüm çalışmalarını iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salınımı azaltım önlemleri ile birleştirmiş, “Geri 
Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava Alıyor” projesi ile çift yönlü kazanım hedeflemiştir. 

PROJE ORTAKLARI: Proje ortakları Çankaya Belediye Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

PROJE SÜRECİ: “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava Alıyor” projesi kapsamında öncelikle, 
çocukların projeye yoğun ve etkin katılımlarını sağlamak için Çankaya sınırlarındaki okullar ile görüşme yapılmış 
ardından Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okulların projeye katılımları için gerekli izinleri almak üzere yazışma 
süreci başlatılmıştır.

Proje için 6 Çankaya Evi merkez olarak belirlenmiş, 26 Mart-13 Nisan 2018 tarihleri arasında belirlenen bu merkezlerde 
ve okullarda, iki poşet ambalaj atığı getiren vatandaşlara ve öğrencilere akçaağaç, meşe, bozardıç, dut, kayısı, mavi 
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selvi fidanı olmak üzere 9000 adet fidan hediye edilmiştir. Fidan seçiminde iklim ve bitki örtüsüne uyumlu bitkiler ve 
meyve ağaçları seçilmiştir.

Fidan dağıtımı sonrasında; dağıtımın yapıldığı okullardaki çocuklar, 6-13 Nisan tarihleri arasında Çankaya Belediyesi 
Alacaatlı yerleşkesinde belirlenen alanda, öğretmenleri ve Çankaya Belediyesi görevlileri eşliğinde fidanlarını 
toprakla buluşturmuştur. Çocukların gelecekte, yetişen ağaç ve meyvelerini gördüklerinde “Bu ağacı ben dikmiştim.” 
duygusunu yaşamaları amaçlanmıştır.

Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında düzenli bakım ve sulamaları yapılmadığında; dikilen fidanların ağaca 
dönüşemediğinden, dikim alanının periyodik sulama yapılabilecek şekilde seçilmesine önem verilmiştir.

Çankaya Evleri kursiyerlerine de fidan dağıtımı öncesinde geri dönüşümün ne olduğu ve nasıl katkı sağlanabileceğine 
ilişkin bilgi verilmiştir. Kursiyerler ile Çankaya Evlerinin bahçelerine ve belirlenen alanlara toplu ağaç dikimi 
gerçekleştirilmiştir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava 
Alıyor” projesi ile ambalaj atığı biriktiren kursiyer ve öğrencilere verilen toplam 9000 adet fidanın dikimi yapılmıştır. 
Dağıtılan fidanlarla, geri dönüşüm alışkanlığı ve çevre bilinci teşvik edilen çocukların, bu alışkanlıklarını evlerinde 
de sürdürmesi ve hane halkı için de itici güç oluşturması sağlanmıştır. Cam, metal, plastik, kağıt/karton, kompozit 
gibi ambalaj atıklarının geri dönüştürülebileceği bilincinin oluşturulması, kaynağında ayrı toplama çalışmalarını 
daha etkin hale gelmiştir. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp geri dönüşümü sağlanarak; doğal kaynakların 
korunumuna ve enerji tasarrufuna katkı sağlanmış olurken, çevre kirliliğine dikkat çekilmiş, proje sayesinde konu 
gündemde tutularak toplumda farkındalık yaratılmıştır.

Projenin, dağıtılan fidanların dikimi ile bütünleştirilmesi, çocukların dikim faaliyetlerinin içerisinde doğa ile 
buluşmalarını ve ağaç türlerini tanımalarını sağlamıştır. Yapılan araştırmalar; doğadan uzak büyüyen çocukların ruh 
sağlıklarının olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Dağıtılan fidanların belirlenen alanlarda dikimi ile hem yeşil alan 
miktarı arttırılmış dolayısıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için adım atılmış; hem de topraktan, 
hayvan ve bitkilerden uzak büyüyen çocuklarımızın, doğa ile tanışması için olanak sağlanmıştır.

Çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak, Çankaya’yı yeşil ve temiz tutabilmek, sürdürülebilir ve yaşanası bir çevre 
yaratmak hedefiyle Çankaya Belediyesi, katılımcı bir modelle çağdaş ve yaşanabilir kent çevreleri oluşturma 
çabasındadır ve çevre çalışmalarında önceliği daima çocuklara vermektedir. Küçük yaşta edinilen aidiyet duygusuyla 
çevrenin benimsenmesi ve doğal çevrenin korunması; alışkanlığa dönüşerek, sürdürülebilirliğin, pozitif gelişmenin 
sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu da bireylerin dolayısıyla da toplumun mutluluğuna etki etmektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: “Geri Dönüşümler Birer Fidan Oluyor Çankaya Temiz Hava 
Alıyor”  projesi Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil 
Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” amacına yönelik “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak” 
hedefi doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Proje Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planında yer alan “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak” 
ve “Atıkları Yeniden Değerlendirerek Ekonomiye Kazandırmak” hedefleri ve “Geri kazanım projelerine işlerlik 
kazandırmak” önceliği ile de doğrudan ilişkilidir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Projede dağıtılan fidanların 5000 adedi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 2000 adedi Çankaya Belediyesi seralarından temin 
edilmiştir. 2000 adedi ise satın alınmıştır.

Nakliye, ulaşım, dikim alanının hazırlanması, okul servis hizmetleri vb. giderler Çankaya Belediye Başkanlığı öz 
kaynaklarından karşılanmıştır.
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk Kategorisi

PROJENİN ADI: Engelli Rehabilitasyonunda Yenilikçi Bir Yaklaşım: Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü

PROJENİN AMACI: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinden 
tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ile insanlık onuruna saygıyı güçlendirmek, engellilere 
karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek amaçlanmıştır. Sözleşmede Taraf 
Devletlerin, engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın bütün engellilerin tüm insan hak ve temel 
özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama ve güçlendirme sorumluluğu altında olduğu belirtilmiştir. Bu 
amaçla taraf devletler; eşitlik ve ayrımcılık yasağı, engelli kadınlar, engelli çocuklar, hizmetlere erişilebilirlik, yaşama 
hakkı, bağımsız yaşama ve topluma dahil olma, eğitim, sağlık, habilitasyon ve rehabilitasyon, yeterli hayat standardı 
ve sosyal korunma, çalışma ve istihdam, kamusal yaşama katılım, kültürel yaşama, dinlenme, eğlence ve spor 
etkinliklerine katılım haklarını taahhüt etmektedir (www.ozida.gov.tr/../BM_ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ pdf.). 

Spor, insanlara kişisel ve sosyal kimlik, grup üyeliği duygusu vererek, onları bir araya getirir. Sporun sosyal sınıf, ırk, 
cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeyen bir olgu olması, bireylerin sosyal rollerini daha kolay yerine getirmesini, gerilim ve 
çatışmanın sınırını aşarak, insanlar ve toplumlar arasında iletişimin kurulmasını sağlar. Önyargıları yenmeye yardımcı 
olur ve bireylerin birbirine daha saygılı ve gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalarını sağlar. Spor etkinliklerine katılma, 
bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımını sağlayan sosyal bir etkinliktir. Sportif etkinliklere katılan bireyler, oyun ve 
hareketler aracılığıyla duygularını ifade etme imkânı bulurlar. Dolayısıyla spor bireyin fiziksel olduğu kadar sosyal 
gelişimine de katkıda bulunur. 

Spor, engelli bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak toplumla iletişime geçmelerinin, sosyalleşmelerinin en 
kolay yoludur. Engelli bireylere yönelik spor olanaklarının artması, bu olanaklara erişimin kolaylaştırılmasıyla engelli 
bireylerin toplumla bütünleşmesi de kolaylaşabilir.

Ülkemizde engelliler alanında spor faaliyetleri 1990 yılından beri Türkiye Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde 
sürdürülmektedir. Türkiye de görme engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor kulübü ise Çankaya Belediyesi 
Görme Engelli Spor Kulübüdür.  Görme engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif ve sağlıklı olarak katılabilmeleri, 
bağımsız yaşam becerilerinin artması ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren 
Görme Engelli Spor Kulübünde, farklı dallarda takımlar bulunmaktadır. Görme engelli bireyler, ilgi alanları ve 
yetenekleri doğrultusunda, atletizm, halter, futbol, satranç, goalball, judo ve yüzme gibi alanlarda eğitimler alarak, 
yer aldıkları takımlarla müsabakalara katılmaktadırlar. 

Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübünde, görme engelli genç bireylerle kurulan sağlıklı iletişim gençlerin 
başka ihtiyaçlarının da belirlenmesini kolaylaştırmıştır. Görme engelli sporcu ve öğrencilerin eğitim sürecinden 
kopmaması ve eğitim yaşamlarına destek sağlanması ile sınavlara hazırlık olanaklarından sağlıklı gelişen bireylerle 
eşit şekilde faydalanabilme ihtiyacından hareketle; Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü çatısı altında 
“Engelsiz Dershane” oluşturulmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz engelsiz dershane faaliyetleri arasında EKPSS, 
LGS, lise derslerine destek kursları ve İŞKUR ortaklığı ile bilgisayar kursları yer almaktadır.  
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PROJE ORTAKLARI: Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Uygar Görme Engelliler Derneği; İŞKUR ve 
Bilkent Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,  Başkent Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi engelli toplulukları ile işbirliği yapmaktadır.  

PROJE SÜRECİ: Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Türkiye’de yerel yönetim adını alan ilk görme 
engelli spor kulübüdür. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü; atletizm, halter, futbol, satranç, goalball, 
judo ve yüzme alanlarında 93 lisanslı sporcuyla 7 branşta faaliyet göstermektedir. Kulüp aynı zamanda Türkiye’nin 
çeşitli illerinde faaliyet gösteren 200 kulüp arasında milli takımlara 35 sporcu kazandırarak en fazla sporcu veren 
kulüp unvanını da elde etmektedir. Aynı zamanda Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanmış ve dereceler elde 
etmiş erkek ve kadın sporcular bulunmaktadır. 

Sporun yanı sıra eğitim alanında da hizmet veren kulüp görme engelli öğrencilerin mevcut dershanelerden 
faydalanamamaları nedeniyle lise destek ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla başlattığı “Ücretsiz 
Engelsiz Dershane” projesi kapsamında Ankara’da bulunan (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Gazi, Ankara ve Yıldırım 
Beyazıt) üniversitelerden katılan 110 gönüllü öğretmen kadrosuyla haftanın 6 günü eğitim vermektedir.

Engelsiz dershanede görme engelli öğrencilere birebir dersler verilmekte ve staj dönemlerinde sosyal hizmet 
uzmanlarıyla birlikte grup çalışmaları yapılmaktadır. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası, 15 Ekim Dünya Beyaz 
Baston Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve diğer özel gün ve haftalarda gezi ve çeşitli sosyal etkinlikler, söyleşiler, 
konserler ve toplu yemekler düzenlenmektedir. Her yıl yeni eğitim dönemi başlangıcında engelsiz dershane 
motivasyon pikniği ve dönem sonunda engelsiz dershane veda pikniği düzenlenmektedir. 

Engelsiz dershanedeki gönüllü öğretmenlerin sayısı her eğitim döneminde artmakla birlikte dönemde ortalama 80 
ile 100 arasındadır. Görme engelli öğrenci sayısı da ortalama 30 ile 50 arasındadır. 

Ankara’da bulunan üniversitelerin tüm bölümlerinden gönüllü bireyler engelsiz dershanede görme engelli öğrencilere 
eğitim vermektedirler. Görme engelli bireylerle ilk kez çalışacak olan gönüllü bireylere 3 günlük oryantasyon eğitimi 
verilmekte, eğitimin içeriğinde engelli bireylerle doğru iletişim yer almaktadır. 

Bugüne kadar gelinen eğitim-öğretim dönemlerinde 10 öğrencisiyle %100’lük başarıyı yakalayan engelsiz dershane, 
2 öğrencisinin de ÖSS Türkiye sıralamasında ilk 600 öğrenci arasında yer almasını sağlamıştır. Engelsiz dershaneden 
bugüne kadar eğitim alan 147 öğrenci Türkiye’nin çeşitli üniversitelerini kazanmıştır. Engelsiz dershane LGS, lise 
destek, YGS ve LYS kurslarının yanı sıra engellilerin istihdamına yardımcı olmak için EKPSS (Engelli Kamu Personeli 
Seçme Sınavı) kurslarını başlatarak 47 öğrenciyi çeşitli resmi kurumlarda işe yerleştirmeyi sağlamıştır. Kulüp, Türkiye 
İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattığı bilgisayar işletmenlik ve web tasarım kursları sonucunda 
öğrencilerin istihdam sürecinin yolunu açmıştır. Engelsiz dershane haftanın 6 günü faaliyetlerini sürdürmektedir. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü üyeleri 
kulüpte geçirdikleri zaman süresince vücut gelişimlerini olumlu etkileyecek antrenmanlara düzenli olarak 
katılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre engelli tanımı: “Sağlık alanında ‘sakatlık’ bir noksanlık sonucu meydana 
gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu 
ifade eder.” (http:/www.who.com). Dolayısıyla sağlık kavramı sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlık olma 
halini değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. 

Çankaya Görme Engelliler Kulübüne katılan bireyler, aktif bir sosyal çevre edinmekte, milli sporcu kimliğine geçen 
sporcularımız profesyonel olarak bu işi yapmaya başladıkları için düzenli bir gelir elde ederek iş imkânlarından 
faydalanmaktadırlar. Sporcular kazandıkları başarılar sonucunda motive olmakta ve dolayısıyla yaşam kaliteleri 
artmakta, aile, sosyal çevrelerinde ve toplumda daha fazla kabul görmektedirler. 

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün Dünya Avrupa ve Türkiye Şampiyonlukları, ulusal ve uluslararası 
başarıları Milli Eğitim Bakanlığının da dikkatini çekmiş olup örnek bir çalışma olarak ilköğretim 4. Sınıf Türkçe Çalışma 
kitaplarında başlamak üzere Türkiye›nin tüm ilköğretim okullarında konu anlatımı olarak yer almıştır. 
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B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonu, Avrupa Futbol Şampiyonu ve 2016 Brezilya Paralimpik 
Oyunlarında 5. olmuştur. B2-B3 (Az Görenler) Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonu, Türkiye 2.si ve 3.sü olmuştur. 
Atletizm sporcuları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında uzun atlama, koşu ve cirit alanlarında çok sayıda altın, gümüş 
ve bronz madalyalar kazanmışlardır. Türkiye’de engelli sporcular tarafından alınan ilk Olimpiyat Madalyası kulübümüz 
sporcusuna aittir. Uluslararası ilk madalyayı Yunanistan’da kulübümüz sporcusu almıştır. 2014-2016 Avrupa Atletizm 
Şampiyonu olmuştur. 2013 Fransa Dünya Şampiyonluğu 3.sü kulübümüz sporcusudur. Halter de kadınlar ve erkekler 
kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonlukları vardır. Satranç da ise Türkiye Şampiyonlukları, Türkiye 2.ci ve 
3.cülükleri bulunmaktadır. Judo sporcuları Uluslararası Avrupa dereceleri ve madalyalar kazanmışlardır. Ayrıca 3 milli 
sporcudan 2’si kulübümüz sporcusudur. Goalball sporcularının ise Türkiye birincilikleri bulunmaktadır. 

Çankaya Belediyesi’nin milli takıma sporcu yetiştiren, Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye Şampiyonluğu kazandıran Görme 
Engelliler Spor Kulübü Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) 
ödülünü de kazanmışlardır.

Engelli alanında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de, engelli bireylerin istihdam alanlarına katılamamasıdır. 
Kamu kurumlarının birçoğunun yasal açıdan, çalıştırmakta zorunlu olduğu engelli sayısının üstüne çıkmadığı hatta 
birçok kurumun kotayı dahi dolduramadığı görülmektedir. Engelli bireyler, sağlıklı bireylerle eşit şekilde eğitim 
olanaklarına erişememektedir. Bu durumun bir sonucu olarak “Engelsiz Dershane” ve benzeri uygulamalar daha 
da önem kazanmaktadır. Sadece engelsiz dershane değil spor kulübü de engelli istihdamına olumlu katkılar 
sağlamaktadır. Spor kulübüne katılan başarılı sporcular ve Avrupa Şampiyonları istihdam edilmektedir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: Çankaya Belediyesi 2015-2019 stratejik planına göre, engellilerin 
toplumsal ve ekonomik hayata engelsiz katılımını sağlamak hedeflenmiştir. ( Amaç 2, Hedef 3.3.)

Engellilere yönelik belirlenen stratejiler şunlardır:

1. Engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

2. Engellilere yönelik projeler hazırlanacak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarından karşılanmakta olup, toplam 
327.180 TL’dir.

Yıllık Kira Bedeli: 19.800 TL 

Yıllık Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet ve Telefon Faturaları: 7.380 TL

Sporculara Yıllık Malzeme Yardımı: 50.000 TL 

Turnuvalardaki Konaklama, Ulaşım, Yemek ve Muhtelif Giderleri: 250.000 TL 
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Çankaya Belediyesi
Çankaya’nın Ortasında Yeşil Bir Vaha: İsmet İnönü ve Zafer Park

Sağlıklı Çevre Kategorisi
Ödülü 2018

ÇANKAYA’NIN ORTASINDA YEŞİL BİR VAHA:
“İSMET İNÖNÜ VE ZAFER PARK”

ÇANKAYA’NIN ORTASINDA YEŞİL BİR VAHA:
“İSMET İNÖNÜ VE ZAFER PARK”

Araç yoluyla birbirinden ayrılan İsmet İnönü ve Zafer Parklarımız;
Çankaya Belediyesi’nin en büyük 2 biyolojik göleti, 1200 m  fitness
alanı, 1150 m’lik bisiklet yolu, 850 m’lik koşu parkuru, 3000 m  ’lik
çocuk oyun alanı, tenis, basketbol ve voleybol sahaları olmak üzere
toplamda 80 dönümlük yeşil alana sahiptir.

2

2
Araç yoluyla birbirinden ayrılan İsmet İnönü ve Zafer Parklarımız;
Çankaya Belediyesi’nin en büyük 2 biyolojik göleti, 1200 m  fitness
alanı, 1150 m’lik bisiklet yolu, 850 m’lik koşu parkuru, 3000 m  ’lik
çocuk oyun alanı, tenis, basketbol ve voleybol sahaları olmak üzere
toplamda 80 dönümlük yeşil alana sahiptir.

2

2

Kentlerde hızla artan betonlaşma nedeniyle yalnızlaşan
insanların bir araya gelmesini ve yaşam standartlarının
arttırılmasını hedefleyen, bunun için “Daha Yeşil Çankaya”
ilkesiyle çalışan Çankaya Belediyesi, kentin tam merkezinde
125.000 m  ’lik park alanını Çankaya sakinlerine kazandırmıştır.2

Kentlerde hızla artan betonlaşma nedeniyle yalnızlaşan
insanların bir araya gelmesini ve yaşam standartlarının
arttırılmasını hedefleyen, bunun için “Daha Yeşil Çankaya”
ilkesiyle çalışan Çankaya Belediyesi, kentin tam merkezinde
125.000 m  ’lik park alanını Çankaya sakinlerine kazandırmıştır.2
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre Kategorisi

PROJENİN ADI: Çankaya’nın Ortasında Yeşil Bir Vaha; İsmet İnönü ve Zafer Park

PROJENİN AMACI: Daha yeşil bir Çankaya neden olmasın…

•	 Yüksek katlı binalarda, kapalı sınırlar içerisinde beton yığınlarında yaşayan, kent halkının yaşam faaliyetlerinin 
AVM’lere sıkıştırıldığı, monoton yaşamların kentleri esir aldığı günümüzde, kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, 
toplumsal birlikteliği ve insan ilişkilerini geliştirmek için kentsel çevre sağlığı yüksek yaşam alanları oluşturmak.

•	 Kentlerde insanların hızla teknoloji bağımlısı ve asosyal bireylere dönüşen, yalnızlaşan kentli insanların bir araya 
gelmesi, etkileşimde bulunacağı yeşil mekanlar yaratmak.

•	 Çocukların, gençlerin mental ve fiziksel gelişimlerine doğa, çevre, yeşil duyarlılığı katmak, bilinç kazandırmak ve 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak.

•	 Yaşlılara ve aktif çalışma hayatına katılmayan kentlilere huzur verici, dinlenme ve sosyalleşmeleri için olanak tanı-
yan, yeşil ve ferah bir çevre oluşturmak.

•	 Tüm kitlelerin toplumsal memnuniyet, kentlilik bilinci, toplum olmanın en temel taşlarından biri olan sosyalleşme 
ve sağlıklı kent kimliği oluşturmak için sağlıklı çevre oluşturulması Çankaya Belediyesi’nin benimsediği öncelikli 
misyonlardan biridir.

PROJE SÜRECİ: Kentlerde hızla artan betonlaşmanın sebep olduğu yalnızlaşan kentli insanların bir araya gelmesi 
ve yaşam standartlarının arttırılmasını hedefleyen bunun için “Yeşil Çankaya” misyonunu benimseyen Çankaya 
Belediyesi kentin tam merkezinde 125.000 m2’lik park alanını Çankaya sakinlerine kazandırmıştır.

•	 Araç yolu ile ayrılıp, İsmet İnönü ve Zafer Park adlarıyla anılan parklarımız Çankaya Belediyesinin en büyük 2 
biyolojik göletine sahiptir. Kimyasal hiçbir maddenin kullanılmadığı ve doğadaki ekolojik döngünün çalışma 
prensibinden yararlanılan biyolojik göletler parklarımıza ve kent sağlığına başka bir bakış açısı sağlamaktadır.

•	 Her yaşta kişiye hitap eden 1200 m2’lik fitness alanı engelliler dahil olmak üzere çeşitli fitness aletleri ve daha 
basit ancak modern çözümler sunan “Calisthenic Workout Station” birimini de içermektedir.

•	 Parkların topografik yapısı en iyi şekilde kullanılarak 1150 m’lik bisiklet yolu oluşturulmuştur.

•	 Sağlıklı kent çevrelerinde insanların hareketsiz yaşamlarından bir nebze uzaklaşmaları için yapabilecekleri en ba-
sit faaliyetlerden biri olan yürüyüş için mesafe ölçülendirmeleri parkur etrafında 50 metre aralıklarla belirtilmiş 
850 m’lik koşu parkuru oluşturulmuştur.

•	 0-15 yaş arası tüm kategorideki çocuk ve gençlerimiz için toplamda 3000 m2’lik, zemini ağaç kabuğu ve kumdan 
oluşan farklı oyun alanları oluşturulmuştur.
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•	 Yürüyüş, bisiklet binme, oyun alanlarının yanı sıra sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazı spor alanları da her yaşta 
spor sever kentliler için tenis sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası olarak parkımızda oluşturulmuştur.

•	 Tüm bunlarla birlikte insanları doğayla ve toprakla temas edebilmeleri için, kentin günlük stres ve yorgunluklarını 
atmalarına imkan tanıyacak serbest aktivite yapabilecekleri toplamda 80 dönümlük yeşil alan oluşturulmuştur.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Park alanı kent sakinleri tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Kullanımlarla ilgili kentlilerin memnuniyet/şikayet bildirimlerinin daha sonraki projelerimizde 
bize en büyük geri besleme olması tarafımızca dikkate alınarak analiz edilmektedir. Özellikle konutlarda bilgisayar, 
tablet ve televizyon arasında sıkışıp kalan genç nüfusun parkın en yoğun kullanıcı grubu olması toplum sağlığı ve 
kültürel etkileşimlerin artması adına bizleri doğru işler yapmakta olduğumuz noktasında mutlu etmekte ve bu 
konudaki hassasiyetlerimizin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Parkın konumu itibariyle yoğun konutlaşma 
alanlarına komşu olması sağlıklı kentsel çevreye olan ihtiyaca cevap vermekte oldukça başarılıdır. Sağlıklı kent 
kimliğini oluşturmak adına her kesimin bir arada olması hedefiyle parkın belli bir kitle değil tüm yaş grupları ve 
farklı kullanıcılar düşünülerek yapılan tasarımı tam olarak hedeflenen sağlıklı kent olgusuna hizmet vermektedir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan;

Amaç 2: “Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak” kapsamında;

“…Doğa ile bütünleşik, çimlerine basılabilen ve çocukların kumda oynayabileceği birbirleri ile ilişkilendirilmiş parklar 
ve yeşil alanlar yapılacaktır….” çerçevesinde,

Hedef 2.2. Çağdaş Kent Yaşamına Uygun ve Sağlıklı Yeşil Alanları Artırmak ve Kaliteyi Yükseltmek

Stratejiler:

•	 Çankaya Belediyesi sınırlarına dahil edilen alanlarda bulunan parklar düzenlenecek ve yeni parklar oluşturulacak.

•	 Suni göller oluşturulacak.

•	 Parklardaki spor aktiviteleri çeşitlendirilerek geliştirilecek. 

•	 Çocuk oyun alanları geliştirilecek.

•	 Yeşil alanlarla ilişkilendirilmiş yürüyüş yolları düzenlenecek.

Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planında yer alan “Kentte kişi başına düşen yeşil alanların artırılması” önceliğine yönelik 
“Okul öncesi ve okul çağı çocukların oyun alanı ve spor alanı gereksinimlerini yaya ulaşabilirlik ölçütleri çerçevesinde 
karşılayacak şekilde her mahalleye park alanları tesis etmek” amacıyla da doğrudan ilişkilidir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Çankaya Belediyesi tarafından karşılanmıştır.
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14 haber
çankaya

Avrupa’da 20 yılı aşkın bir süredir 
devam eden Sağlıklı Kentler Hareke-
ti’nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet 

yürüten ve 71 üye belediyesi bulunan 
Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da, sağlıklı şehir projelerinin üre-
tilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama Yarışması dü-
zenliyor. 2005 yılından bu yana Birliğin 
kurucu üyesi de olan Çankaya Beledi-
yesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama 
Yarışmasına bu yıl 8 projeyle katılıyor. 
Belediye; Sosyal Sorumluluk Kategori-
sine Çocuk Teknoloji Evi ve Kreşlerde 
Ülkeler Projesi, Sağlıklı Yaşam Katego-
risine Görme Engelliler Spor Kulübü ve 
Engelsiz Dershane, 100. Yıl Çankaya Evi,   
Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisine İs-
met İnönü Parkı, Zafer Park ve Pazaryer-
leri, Sağlıklı Çevre Kategorisine de Okul 
Bahçeleri ve Geri Dönüşümler Fidan 
Oluyor projeleriyle katılacak. 16 Ağustos 
2018’de jüri üyelerinin değerlendirmeye 
alacağı projelerin ödül töreni ise Ekim 
ayında gerçekleşecek. 

KREŞLERDE ÜLKELER PROJESİ
2015-16 eğitim öğretim yılında başlatı-
lan proje kapsamında, Çankaya Bele-
diyesi Gündüz Çocuk Bakımevlerinde 
eğitim gören çocuklara, farklı ülkelerin 
kültürlerini tanıtmak amaçlanıyor. Büyü-
kelçiliklerin kültür ataşelikleri işbirliği ile 
gerçekleşen projede, her ülkenin kültü-
rüne yönelik görsel, işitsel ve dokunsal 
hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar 
yer alıyor.

ÇOCUK TEKNOLOJİ EVİ
Çocukların çevre, kültür, sanat, spor, 
bilim, edebiyat gibi çeşitli alanlarda 
eğitimleri konusunda bugüne kadar çok 
sayıda proje hayata geçiren ve etkin-
likler düzenleyen Çankaya Belediyesi, 
çocukları teknoloji ile buluşturuyor. Kod, 
3D Tasarım ve Robot atölyesi olmak üze-
re üç bölümden oluşan Teknoloji Evi’nde 
kendilerini geliştiren çocukların gelece-
ğe dair mesleki hayalleri de şekilleniyor. 
Kod Atölyesinde blok tabanlı bir sistem-
le programlamanın ön aşamalarını ve 
algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 
3D Tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu 
tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara 
dair kendi projelerini oluşturabiliyor. 
Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl 
tasarımların kullanıldığını ve neler 
yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen 
çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 
boyutlu çıktılar almanın heyecanını da 
yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan 
robot atölyesinde ise yaş guruplarına 
göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, 
onlara hareket komutları yüklemeyi ve 
programlamayı öğreniyor.

GÖRME ENGELLİLER SPOR 
KULÜBÜ VE ENGELSİZ DERSHANE
Görme engelli gençleri kötü alışkanlık-
lardan korumak, eğitimli, kültürlü ve 
sosyal özelliklerle donatılmış bireyler 
olarak yetiştirmek, sağlıklı, zinde bir 
vücuda ve ruha kavuşabilmeleri kül-
türel yapılarına ve sosyal yaşamlarına 
katkı sağlamak amacı ile 2006 yılında 
Türkiye de görme engelliler alanında 
kurulan ilk yerel yönetim spor kulübü 
olan Çankaya GESK, atletizm, halter, B1 
futbol (hiç görmeyenler), B2-B3 Futbol 
(az görenler) satranç, goalball, judo ve 
yüzme alanlarında 102 lisanslı sporcuyla 
7 branşta faaliyet gösterüyor. Türki-
ye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 
280 kulüp arasında milli takımlara 43 
sporcu kazandırarak en fazla sporcu 
veren kulüp unvanını da sahip... Avrupa, 
Dünya şampiyonlukları ile Olimpiyatlar-
da madalya kazanmış ve dereceler elde 
etmiş kadın ve erkek sporcuları bulunan 
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler 
Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4. 
Sınıf Türkçe kitaplarında da konu anlatı-
mı olarak yer aldı. 

Görme engelli öğrencilerin mevcut 
dershanelerden yararlanamamaları 
nedeniyle lise destek ve  üniversite 
sınavlarına hazırlık amacıyla yürütü-
len ücretsiz Engelsiz Dershane Projesi 
kapsamında  Ankara'da bulunan çeşitli 

ÇANKAYA, SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 
YARIŞMASINA 8 PROJEYLE GİDİYOR

ÇANKAYA BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NİN SAĞLIKLI ŞEHİR PROJELERİNİN ÜRETİLMESİNİ ÖZENDİRMEK İÇİN HER YIL 
DÜZENLEDİĞİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASINA BU YIL 8 PROJEYLE KATILIYOR

üniversitelerden katılan 150 gönüllü 
öğretmen kadrosuyla eğitim dönemin-
de haftanın her günü kurslar veriliyor. 
Engelsiz Dershane, engellilerin kamuda 
istihdam edilmelerine ve üniversiteye 
girmelerine de vesile oluyor.
 
100. YIL ÇANKAYA EVİ 
Çankaya Belediyesinin sahip olduğu 
27 Çankaya Evi’nin kapasite olarak en 
büyüğü olan 100. Yıl Çankaya Evinin kur-
siyer sayısı ise yaklaşık 2 bin... 27 branşta 
her gün farklı kurs programlarına ev 
sahipliği yapan 100. Yıl Çankaya Evi, 
mahalleye de farklı bir enerji katıyor. Üç 
katlı yapı içerisinde 7 dersliği, Baharevi, 
çok amaçlı salonu, terası ile bölge halkı-
na hizmet ediyor. Yabancı dil kursları, bil-
gisayar, işaret dili, dijital fotoğrafçılık gibi 
kursların yanı sıra kağıt rölyef, makyaj 
teknikleri, dans, cam boyama, sulu boya, 
gitar gibi 27 farklı branşta eğitimlerin 
verildiği kurslar, mahalleliden yoğun 
ilgi görüyor. Üniversite öğrencilerinin 
ücretsiz yararlanabileceği çamaşırhane-
si, terası ile vatandaşların birçok sosyal 
aktiviteyi bir arada yapabileceği yaşam 
alanına dönüştü.

İSMET İNÖNÜ PARKI 
VE ZAFER PARK 
Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin kurul-
duğu Çankaya’da Cumhuriyetin değerle-
rine sahip çıkmak, bu değerleri sonsuza 
kadar yaşatmak için en değerli arsalarına 
park yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş ve kurtuluşunu simgeleyen isim-
ler veriyor. Binlerce dönümlük parklarda 

tarihini yaşatan Çankaya Belediyesi, her 
gün yüzlerce vatandaşın spor, dinlenme, 
nefes alma ve çocukların oyun oynama 
ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yaklaşık 60 bin metrekareyi bulan 
Zafer Park’ta; çocuk oyun alanları, 
spor sahaları, yürüme yolları, bisiklet 
yolları, güvenlik binası bulunuyor. Bin 
384 metrekarelik biyolojik göleti ile de 
Çankaya’nın prestij parkları arasında ye-
rini alan Zafer Park, 2 basketbol sahası, 
voleybol ve tenis sahası ve koşu yolu ile 
vatandaşlara geniş spor alanları imkanı 
sunuyor. Ankara’ya 40 bin 500 metreka-
re daha yeşil alan kazandıran Zafer Park 
bölgede yaşayanların tüm isteklerine 
cevap verecek nitelikte yaşam alanına 
dönüştü.

Giriş bölümündeki tören alanıyla ziya-
retçileri karşılayan İsmet İnönü Parkı’nda 
ise orta meydan, büyük bir süs havuzu, 
2 metre genişliğinde doğal dere ile 
bisiklet ve araç yolları bulunuyor. 57 bin 
metrekarelik parkın 22 bin metrekaresi 
yeşil alan. Çankaya Belediyesinin halkın 
sosyalleşmesi adına büyük önem ver-
diği Çankaya Evlerinden biri olan Birlik 
Çankaya Evi de bu park alanı içinde yer 
alıyor.

YAŞANAN PAZARLAR; 
KENT MEYDANI 
Çankaya Belediyesi, Çankaya’nın 
çehresini değiştirdiği yatırım programı 
kapsamında pazaryerlerini de modern 
kent meydanlarına dönüştürüyor. Hiz-
mete sunduğu 100. Yıl Pazaryeri ve Kent 
Meydanı ile Esat Pazaryeri ve Özgürlük 

Meydanı gibi pazaryerleri haftanın 
7 günü bölge halkının hem alışveriş 
ihtiyaçlarını gideriyor hem de sosyal 
aktivitede bulunmalarını sağlıyor. Spor, 
çocuk oyun alanı, alışveriş mağazalarının 
yer aldığı pazaryerleri, sosyal ve kültürel 
etkinliklerin yanı sıra konser, sergi ve 
dev ekranlar kurarak yayınladığı önemli 
spor müsabakalarında mahalle sakinleri-
ni buluşturuyor. 

OKUL BAHÇELERİ VE GERİ 
DÖNÜŞÜMLER FİDAN OLUYOR
Çankaya ilçesinde bulunan okullarda 
çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim 
alması için 181 okulun fiziki şartlarını 
iyileştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar 
yapan Çankaya Belediyesi, okul bahçe-
lerini rahatlıkla kullanılabilecek alanlara 
dönüştürüyor. Spor alanları oluşturarak 
sahaları farklı renklerde boyayarak, 
pota, file gibi donanımları yerleştirerek 
çocukların iyi bir ortamda spor yapmala-
rını sağlıyor. Belediye aynı zamanda okul 
bahçelerinin çevre düzenlemesini ve 
çevre temizliğini de gerçekleştiriyor. 

Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı ça-
lışmaları kapsamında “Geri Dönüşümler 
Birer Fidan oluyor, Çankaya Temiz Hava 
Alıyor” sloganıyla başlattığı kampanya 
ile 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı geti-
rene gelecek için bir fidan hediye ediyor. 
Her yıl dönemsel olarak gerçekleşen 
çevre kazanım projesinde, binlerce fidan 
toprakla buluşuyor. Kampanya, çocukları 
geri dönüşüm konusunda teşvik etmek 
ve bilinçlendirmek için okullarda da özel 
önem verilerek düzenleniyor. 

Çankaya Belediyesi’nin 
Sağlıklı Kentler 
Birliği Ödülleri

• 2007 yılında Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği tarafından dü-

zenlenen İzmir Konferansında 
sunulan Zihinsel Engelli Birey-
lerin Mesleki ve Sosyal Rehabi-

litasyonunda Yerel Yönetimlerin 
Sorumlulukları “Çengel Cafe 

Uygulaması” Projesi.

• 2012 yılında “ÇAÇOY Projesi” ile 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinde 

“En İyi Uygulama Ödülü”.

• 2015 yılı Sağlıklı Kentler Birli-
ği’nin En İyi Proje Yarışmasında, 
“Doğal-Biyolojik Gölet/Çansera 
Park” projesi ile Jüri Özel Ödülü.

• 2016’da En İyi Proje dalında, 
“Sokak Toplayıcılarının Sisteme 

Entegre Edilmesi Projesi" ile Sağ-
lıklı Çevre kategorisi Ödülü.

• 2017 yılı En İyi Proje Yarışmasın-
da "Yağmur Hasadı Yoluyla İklim 
Değişikliğine Uyum Projesi" ile  
Sağlıklı Şehir Planlaması kate-

gorisinde Jüri Özel Ödülünü ve 
"Gönüllü Test ve Danışmanlık 

Birimi Projesi" ile Sağlıklı Yaşam 
kategorisinde birincilik  ödülü.

ZAFER PARK
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sosyal Sorumluluk Kategorisi

PROJENİN ADI: Kreşlerde Ülkeler

PROJENİN AMACI: Çok kültürlülük; çeşitli kültürel grupların varlığının kabul edilmesi ve bu çeşitli kültürel grupların 
bir arada uyumlu bir şekilde yaşaması olarak tanımlanabilir. Çok kültürlü eğitim ise, eğitim politikalarında ve 
öğretim ortamlarında kültürel farklılıklara değer veren bir yaklaşımdır. Çok kültürlü eğitim; farklılıklara saygı, eşitlik, 
adalet, empati, kabul ve anlayış gibi toplumsal bütünlüğe yönelik ilkeleri ve eğitim ortamlarında eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirmeyi, çocukların öğrenme süreçleri ile günlük yaşam deneyimleri arasında bağlantı kurmayı amaç 
edinir.

Kavramsal olarak bakıldığında çok kültürlülük; her etnik grubun varlığını sürdürebilmesi için demokratik haklara 
sahip olduğunu, evrensel insan haklarını, kişilerin kültürlerini ve dillerini devam ettirme özgürlüğünü ve farklılıklara 
saygı duymayı içermektedir. Farklı kültürleri içerisinde barındıran toplumlar, bireylerin gelişimine destek olabilmek 
ve onların çoklu bakış açıları kazanabilmelerini sağlamak için, çok kültürlü eğitim uygulamalarına gereksinim 
duymaktadırlar. Çok kültürlü eğitim sayesinde farklılıkların farkına varılır, normal kabul edilir ve bu farklılıklara saygı 
ve hoşgörü ile yaklaşılır.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunan Türkiye, doğu ve batı kültürü arasındaki köprü olarak 
nitelendirilir. Gerek tarihsel geçmişi gerek jeopolitik konumu düşünüldüğünde Türkiye için çok kültürlü eğitimin 
oldukça önemli olduğu açıktır.  Okul öncesi dönemden başlayarak iyi kavramsallaştırılmış ve birbirini izleyen çok 
kültürlü eğitim müfredatının uygulanması bu anlamda bir gerekliliktir. 

Çankaya, başkent Ankara’nın merkez ve en önemli ilçesi konumundadır. Çankaya’da yer alan kamu kurumları, 
büyükelçilikler, uluslararası örgütlerin temsilcilikleri, üniversiteler, kültür merkezleri ilçeye, üretim ilişkilerinin 
çeşitlendiği, ticari faaliyetlerin en üst düzeyde olduğu, kültürün-sanatın ve bilimin de merkezi olma niteliğini 
kazandırmaktadır. Çankaya konumu itibarı ile Türkiye’de temsilcilikleri bulunan toplam 124 Büyükelçiliğe ev 
sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin ve iletişimin de yoğun olduğu bir ilçedir. Çankaya Belediyesi 
bu bağlamda, Türkiye’nin dış politikası ile uyumlu bir şekilde, yerel yönetimler alanında ülkeler ve halklar arasında 
kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ilkesini benimsemiştir.

Çankaya Belediyesi, Çankaya’ya özgün bir rol biçen bu özel koşulların bilinci ile yerel yönetim alanına örnek olabilecek 
çalışma ve projeleri hayata geçirmektedir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı, 3-6 yaş grubundaki çocukların 
bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerini 
desteklemek, sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmak, çocukları ilköğretime hazırlamak üzere faaliyet sürdüren 12 
Gündüz Bakımevinde, Çankaya’da bulunan Büyükelçilikler işbirliği ile “Kreşlerde Ülkeler” projesini okulöncesinde 
çok kültürlü eğitim yaklaşımı ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Fiziki sınırların bağ kurmanın önüne geçmemesi, temel farklılıkların ve benzerliklerin çocuklarla yeniden keşfedilmesi 
amacıyla yürütülen “Kreşlerde Ülkeler”  projesinde;  dil, din, ırk ve her türlü farklılığa karşı ayrımcılıktan uzak bir 
yaklaşımla, her ülkenin kültürüne yönelik görsel, işitsel, dokunsal hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmakta, 
kültürlerarası iletişimi arttırmak, yeni bir dil öğrenmeyi teşvik etmek üzere faaliyetler sürdürülmektedir.
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PROJE PAYDAŞLARI:

• Almanya, Arjantin,  Azerbaycan, Ekvator, Fas, Fransa, İtalya, İspanya, Kolombiya, Meksika, Sırbistan, Şili, Portekiz, 
Romanya, Yunanistan Ankara Büyükelçilikleri

• Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüsü

• Avrupa Birliği Bilgi Merkezi

• Goethe Enstitüsü

PROJE SÜRECİ: Proje kapsamında öncelikle Çankaya’da yer alan Büyükelçilikler ile projeyi tanıtan ve işbirliğine 
davet eden bir yazışma süreci başlatılmış, olumlu dönüş yapan Büyükelçilikler ziyaret edilerek projeye nasıl destek 
verebilecekleri, çocuklarla hangi faaliyetleri sürdürebilecekleri detaylandırılmış, ardından proje takvimi oluşturulmuş 
ve çocuklar ile Büyükelçilik temsilcilikleri kreşler, Büyükelçilikler ve kültür merkezleri gibi farklı farklı ortamlarda bir 
araya gelmişlerdir.

Büyükelçiliklerin belli bir program dahilinde belirlenen ziyaretlerinden önce kreşlerde, o ülkenin dili, kültürü, 
coğrafi özellikleri,  iklimi, mutfağı, müziği, sanatına dair temel kavramlar eğitim programına dâhil edilmiş, ailelerin 
katılımı ile çocukların o ülkeye yönelik araştırmalar yapması sağlanmış, resim ve seramik dersinde o ülkenin öne 
çıkan sanatçıları tema olarak işlenmiş, müzik dersinde şarkıları söylenmiş, beden eğitimi ve dans derslerinde yerel 
danslarına yer verilmiştir. Ortaya çıkan ürünler ile kreşte o ülkeye yönelik bir tanıtım köşesi oluşturulmuş ve o ay 
boyunca kreşte sergilenmiştir.  Böylelikle çocukların farklı bir kültürü çok yönlü tanıyabilmelerine, o kültüre yönelik 
merak ve ilgi duymalarına olanak sağlanmıştır.

Ardından kreşlere yapılan Büyükelçilik ziyaretlerinde çocuklar kimi zaman Büyükelçi, kimi zaman Kültür Ataşesi 
kimi zaman da eğitimciler ve sanatçılar ile bir araya gelmişlerdir. Bu ziyaretlerde büyükelçiliklerden gelen konuklar 
tarafından, önce ülke tanıtımına yönelik sunumlar, söyleşiler yapılmış, çocukların o ülkeye dair merak ettikleri 
sorular yanıtlanmıştır. Sonrasında ise çocuklarla o ülkenin simgesi olan geleneksel bir yemek pişirme, geleneksel 
enstrümanlar eşliğinde o ülkenin şarkılarını söyleme, yöresel danslarını öğrenme, geleneksel çocuk oyunlarını 
oynama gibi ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterecek aktiviteler deneyimlenmiştir. Proje kapsamında Almanya, 
Azerbaycan, Fas, Sırbistan, Romanya, Yunanistan Büyükelçiliklerinden temsilciler kreşleri ziyaret etmiş, çocuklar ise 
Almanya ve Romanya Büyükelçiliğine konuk olmuştur.

“Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetler şunlardır:

• Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Ortak Kültürü Solumak” etkinliği kapsamında, İspanya ve 
Yunanistan Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla çocuklar “Don Kişot” ve “Lysistrata” ile tanıştılar. Dünya edebi-
yatının iki büyük eseri hakkında doğdukları kültürün temsilcilerinden bilgi alan çocuklar hayal gücü, barış ve umut 
üzerine bir seramik atölyesi gerçekleştirdiler. Ardından tiyatro sahnesinde Shakespeare ile buluştular.   

• “İspanyolca Konuşan Ülkelerin Büyükelçilikleri” ile Çağdaş Sanatlar Merkezinde bir araya gelen çocuklar tango, 
salsa, Flamenko dans atölyeleri, İspanyolca dil oyunları ve film gösterimlerine katıldılar.

• Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüsü ve Portekiz Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Dil Günü” etkinli-
ğinde çocuklar Fransızca, Yunanca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce ile tanıştılar, mini dil derslerine 
katıldılar.

• Goethe Enstitüsü tarafından Ankara’ya davet edilen Alman sanatçı Julio Rölle ile Umut Gündüz Bakımevinde 
“Umutları Boyamak” atölyesi kapsamında doğaçlama bir duvar boyama etkinliği gerçekleştiren çocuklar, özgür ve 
özgün bir iş üretip, sanatçı ile yakın bir iletişim kurdular.

• Alman Büyükelçiliğinde düzenlenen “Leternenumzug” (fener alayı) gecesine katılan çocukları, Ankara’da yaşayan 
Alman aileler çocuklarıyla bir araya geldiler, olumlu bir etkileşime geçtiler ve birlikte Almanca şarkıları söylediler. 

• Romanya Çocuk Bayramı nedeniyle Romanya Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ülke 
bayraklarını çizip boyadılar, kendileri için hazırlanmış animasyon gösterileri ile eğlendiler. Öğrenmiş oldukları Ro-
manca çocuk şarkılarını söyleyip, geleneksel sokak oyunlarını oynadılar. 

“Kreşlerde Ülkeler” projesi Çankaya’da yer alan Büyükelçilikler işbirliği ile yeni eğitim döneminde de devam edecektir.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Toplumsal ve kişisel ilişkilerde farklı kültürler, yaşam biçimleri, 
inançlar, ırklar, bedensel, zihinsel vb. farklılıklardan kaynaklanan sorunların temelinde ön yargılar yatar. Doğuştan 
gelenlere ek olarak, bazı farklılıklar, sosyo-ekonomik, kültürel, teknolojik ya da politik değişimlerle ortaya çıkabilir. 
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Değişimi ve farklılıkları, bir karşıtlık olarak değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak gören eğitim anlayışı, 
çocukların barışçıl ve mutlu bir birey olarak yetişmesine olanak tanır. Farklılıklara saygı duymayı, eşitliği, empati 
kurmayı, kabul ve anlayışı yaşayarak öğrenen çocuklar, barışa çok daha kolay bir şekilde hayat kazandırabilirler.

Günümüzde hem ülkemizde hem dünyada yaşanan gelişmeler, özellikle çatışmalar, etnik çözülmeler, din ve mezhep 
farklılıkların sebep olduğu iç savaşlar kültürlerarası etkileşim çalışmalarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Kültürler arasındaki 
farklılıkların temeli, sadece bir ülkenin coğrafya, dil, inanç, yeme alışkanlıkları vb. unsurlara dayanmamakta, bir 
ülkede yetişen ve o ülkenin kültürünü benimseyen kişilerin algı, değer, tutum ve davranışları ile yakından ilişkili 
olmaktadır. Bu nedenle de kişiler arasında görünmez sınırlar oluşmaktadır. Kültürlerarası eğitim ile kişiler kültürler 
arasındaki farklılıkları ve bu farklılıkların beraberinde getirdiği anlayışı da öğrenmeyi sağlamakta, böylece görünmez 
sınırların aşılması daha kolay olmaktadır. 21. yüzyılda dünya vatandaşı olabilmenin önemli koşullarından birisi diğer 
kültürlerin farkına varmaya ve bu kültürleri anlamaya bağlıdır.

Sağlıklı kentlerin oluşumunun eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük, dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet karşıtlığı, ayrımcılık karşıtlığı, farkındalık ve empati değerlerini içselleştirmiş ve 
yaşam biçimine dönüştürmüş bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağı açıktır. 

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde yürütülen “Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında kültürlerarası iletişim 
ve etkileşimi, çok yönlü bir yaşama-öğrenme ortamında deneyimleyen çocukların; kendini doğru ve açık ifade 
edebilen, yaşadığı çevreyle sağlıklı ilişkiler geliştiren, farklılıklara duyarlı, yeniliklere önyargısız yaklaşabilen, soru 
soran, araştıran gelişimsel özellikler kazandığı açıkça gözlenmekte, ailelerinden olumlu dönütler alınmaktadır. 

Proje süresince çocukların özellikle farklı dillere olan ilgi ve meraklarının çok yüksek olduğu gözlemlenmiş, çocukların 
yeni bir dil öğrenmeye yönelik olumlu tutumları kreşlerde sürdürülen İngilizce Atölyesine de olumlu yansımıştır. 
Çocuklarda dil öğrenmeye yönelik oluşan motivasyon sebebiyle Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri yeni dönem 
eğitim programına İspanyolca Atölyesi de dahil edilmiştir.

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: “Kreşlerde Ülkeler” projesi, Çankaya Belediyesi 2015-2019 
Stratejik Planında yer alan  “Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek ve Eğitim Vermek” amacına yönelik  “Çocuklara 
yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak” hedefi doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

“Kreşlerde Ülkeler” projesi, Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planında yer alan “Kentte kültürlerarası kaynaşmanın 
sağlanması” önceliğine yönelik “Çankaya’da yer alan Büyükelçiliklerin kendi ülke kültürlerini kentte yaşayanlara 
tanıtımı ve güçlü bir bağ olarak farklı milliyet, bölge ve ülke hakları arasındaki kültür alışverişini simgeleyecek 
etkinlikler düzenlemek”  amacıyla da doğrudan ilişkilidir.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Proje için gerekli harcamalar Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 
öz kaynaklarından karşılanmıştır. Proje kapsamında yapılan kreş içi etkinliklerde gerekli kırtasiye vb. malzemeler, 
günlük eğitim programları için kullanılan kırtasiye sarf malzemesinden karşılanmıştır.  Kreşler için kırtasiye sarf 
malzemesi yıllık satın alma ile temin edilmektedir ve 2017-2018 yılı için maddi karşılığı yaklaşık olarak 318.000 TL’dir. 
Ancak, bu oranın “Kreşlerde Ülkeler” projesi için kullanılan oranı çok düşük olduğu için, maddi değerini ayırmak 
oldukça güçtür. Kurum dışı etkinliklerde ulaşım için araç kiralama bedelleri ise çocuklarının aileleri tarafından 
karşılanmıştır.
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Çankaya Belediyesi
Oyunlu Bahçeler Sağlıklı Nesiller Projesi

Sağlıklı Çevre Kategorisi

Ödülü 2018

Güvenli ve keyifli bir oyun ortamı sunulmasıyla birlikte, sağlıklı ve gülen 
çocukların okullarıyla bağları güçlendi, derslerdeki performansları arttı.

Proje Sahibi:
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Çevre Kategorisi

PROJENİN ADI: Oyunlu Bahçeler Sağlıklı Gençler

PROJENİN AMACI: Artan yapılaşma, trafik yoğunluğu, yoğunlaşan çalışma hayatından dolayı mahalle sakinleri 
arasında kurulan sosyal bağların gün geçtikçe zayıflaması, güvenliğe dair endişeler gibi modern zamanın kent 
hayatına etkilerini değerlendirdiğimizde, çocukların oyun alanlarının oldukça kısıtlandığı bir gerçeklik olarak 
karşımızda durmaktadır. Günümüzde, bir arada yaşam kültürünün gelişmesinde önemli bir faktör olan ve çocukların 
sosyalleşmelerini sağlayan kalabalık katılımlı sokak oyunlarının kaybolmaya yüz tutmasıyla hem toplumsal bağların 
şekillenmesi hem de evlere kapanan çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Buradan 
yola çıkarak; ilk ve orta öğretim öğrencilerinin gerek teneffüslerde, gerekse okul dışı vakitlerde, fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerine, sosyal bağlarının sıkılaşmasına, iletişimlerinin artmasına ve okulla kurdukları ilişkilerin daha canlı ve 
güçlü olmasına olanak tanıyan bir ortam yaratmak istedik. Bu nedenle, güvenli bir alanda oyun oynayabilecekleri 
mekanlar yaratmaya çalıştık. 

PROJE ORTAKLARI: Proje ortağı bulunmamaktadır.

PROJE SÜRECİ: Okul bahçelerini, renkli ve canlı oyun alanlarına dönüştürdük. Böylece, okul bahçelerinde yaptığımız 
boyamalar ile oyun köşeleri oluşturarak; seksek, körebe, yağ satarım gibi sokak oyunlarının geleneğini devam 
ettirmenin yanı sıra, basket, futbol, voleybol gibi spor aktivitelerini keyifle yapacakları ve canlı satranç oynayacakları 
bir mekanı onlara sunmuş olduk. 

Pilot okulda yaptığımız ilk uygulamanın, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerden olumlu geri dönüş almasıyla, ilçe 
genelindeki okullarda bu projeyi yürürlüğe soktuk ve her sene, uygulama yaptığımız okul sayısını arttırıyoruz. 
Projemizde, bugüne kadar 23 okulda oyun bahçesi yaptık.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Okul bahçelerinin, geleneksel sokak oyunları ile spor 
dallarını birleştiren, canlı renklere sahip, güvenli ve keyifli bir oyun ortamı sunmasıyla birlikte, çocukların okullarıyla 
daha güçlü bağlar kurması, derslerdeki performanslarının artması, yaşıt ilişkilerinin güçlenmesi gibi olumlu sonuçları 
gözlemliyoruz. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve 
sorumluluklarımızdan, “Açık Alanlar” kapsamında;

•	 Belediye sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarına, okullar, kreşler, huzurevleri vb. kurumlara bank, çöp ko-
vası, yeşil alan, spor alanı vs. konularında yardım etmek

olarak açıkladığımız sorumluluklarımızın gereği doğrultusunda, aynı stratejik planda ilkelerimiz arasında belirttiğimiz 
“Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş 
memnuniyeti önceliklidir.” , “Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde 
yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı 
kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hakimdir.” ve “Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda 
tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.”  maddelerine dayanarak, stratejik planda açıkladığımız 
amaçlardan aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda projemizi yürütmekteyiz:
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AMAÇ 1. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Çankaya’yı Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Bir 
Kentsel Alan Yapmak:  “Çankaya çağdaş standartlar açısından değerlendirilecek, yaşam alanları yeni teknolojilerle 
donatılarak yaşam kalitesi yüksek bir kente dönüştürülecektir. Mevcut ve planlanan yeşil alanlar, altyapılar, 
tesisler ve diğer kentsel kullanım alanları ile donatılar insan öncelikli olarak ve çağdaş gerekler dikkate alınarak 
düzenlenecektir. “ 

Hedef 1.3 Ortak Yaşam Alanlarının Kullanım Kapasitesi ve Kalitesini Yükseltmek

Stratejiler:

•	 Kent merkezlerindeki fiziki, toplumsal ve ekonomik sorunlar analiz edilerek ortak yaşam alanlarına yönelik proje-
ler gerçekleştirilecek.

•	 Kent kimliğine katkıda bulunacak projeler kent genelinde yaygınlaştırılacak.

•	 Grafiti sanatını destekleyen çalışmalar yapılacak.

AMAÇ 2. Çankaya’yı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Arttırmak: “Sağlıklı, yaşanabilir ve temiz 
bir kent için; çevre bilinci geliştirilerek, her türlü atık, gürültü ve kirlilikle mücadele edilecektir. Atığın kaynağında 
azaltılması, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması, depolanacak atık miktarının azaltılması 
ve ekonomik değer yaratılması amacıyla geri dönüşümü olan atıkların geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine 
sokulması konularında çalışmalar sürdürülecektir. Doğa ile bütünleşik, çimlerine basılabilen ve çocukların kumda 
oynayabileceği birbirleri ile ilişkilendirilmiş parklar ve yeşil alanlar yapılacaktır. Çankaya’da yaşama hakkı olan 
hayvan dostlarımıza sağlıklı bir ortam yaratılarak insan-doğa ilişkisi iyileştirilecektir.”

Hedef 2.2 Çağdaş Kent Yaşamına Uygun ve Sağlıklı Yeşil Alanları Artırmak ve Kaliteyi Yükseltmek

•	 Parklardaki spor aktiviteleri çeşitlendirilerek geliştirilecek. 

•	 Çocuk oyun alanları geliştirilecek.

AMAÇ 3. Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek, Eğitim Hizmeti Vermek: “Çankaya’nın “mutluluk veren 
kent” amacını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamı sağlamak için Çankaya’nın kent 
sağlık profili çıkarılacak ve dünya standartlarında kabul edilir bir sağlıklı yaşam düzeyi ve yüksek standartlarda 
eğitim oluşturulacaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimini kucaklayan ve eşit hizmet götüren 
program ve projeler uygulanacak, toplumsal dayanışma Çankaya’nın her noktasında gerçekleştirilerek kimse yalnız 
bırakılmayacaktır.”

Hedef 3.4 Çocuklara Yönelik Hizmetlerimizi Etkin, Yaygın ve Nitelikli Olarak Uygulamak

 Stratejiler: 

•	 Öncelikli gereksinimler belirlenecek ve karşılanacak.

•	 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Proje, belediyenin kendi imkanlarıyla, bütçeden karşılanmaktadır.
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Çankaya Belediyesi
Yaşayan Pazarlar Projesi

Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi

Ödülü 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ankara Valiliği
Çankaya Kaymakamlığı

●

●

●

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar:

ANITKAB
İR

YAŞAYAN PAZARLAR
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ
UYGULAMA YARIŞMASI /2018

BAŞVURU FORMU

BELEDİYE ADI: Çankaya Belediyesi 

BAŞVURU KATEGORİSİ: Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi

PROJENİN ADI: Yaşayan Pazarlar

PROJENİN AMACI: Çankaya ilçesi, yapılanmanın ve yerleşimin çok büyük oranda tamamlandığı, yeni mekan yaratımı 
konusunda bu nedenle olanakların sınırlı olduğu, ancak değişen yaşam şartları, demografik yapı nedeniyle, toplumsal 
yaşama dair mekânsal ihtiyaçların sürekli arttığı bir ilçedir.

Bu ihtiyaçların başında semt sakinlerinin alışveriş yaptıkları pazaryerlerinin hem esnaf açısından yetersiz kalması 
hem de eskimiş yapıların vatandaş tarafından kullanımı konusunda eksik kalması, pazaryerlerinin yenilenmesi 
zorunluluğunu doğurmuştur. Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan pazaryerlerinin değerlendirmesi yapılarak, 
semt sakinlerinin ihtiyaçları gözetilmiş, bölgenin ve pazaryerlerinin mekân kullanımı açısından analizleri yapılmış 
ve pazaryerleri çok amaçlı, semt pazarlarının kurulumu dışında da yoğun ve aktif kullanılan yaşam alanları olarak 
tasarlanmıştır.

Bu bağlamda, mülkiyeti belediyemize ait olan pazaryerlerinde, semtin özgün ihtiyaçları gözetilerek, hem 
pazaryerlerinin kapasitesi arttırılacak şekilde en uygun yerleşimi olanaklı kılan, hem inşaat teknolojilerinin gelişimiyle 
daha sağlıklı bir yapı ortaya koyan ve çevredeki apartmanların da pazar alanının da güneşten maksimum faydayı 
alabileceği şekilde tasarlanarak enerji sarfiyatı konusunda hassas, bunun yanı sıra pazar kurulumu dışında kalan 
günlerde semt meydanları olarak kullanılan, açık hava sinema gösterimleri, milli maç gösterimleri, semt toplantıları, 
resim sergileri ve konserler gibi pek çok kültür sanat ve sosyal aktivitesinin düzenlenebildiği, çocukların ve gençlerin 
daha güvenli bir alanda sokak oyunları ve sporları ile ilgilenmesine imkân tanıyacak şekilde organize edilmiş, çocuk 
oyun grupları, spor aletleri, basket potaları gibi donatılara sahip birer yaşam alanı oluşturulması hedeflenmiştir. 

PROJE ORTAKLARI: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Valilik, Çankaya Kaymakamlığı

PROJE SÜRECİ: Proje kapsamında; 

• Ankara’nın büyük üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi’nin kampüslerinin bir 
kısmını içeren, bu nedenle de genç nüfus oranının çoğunluklu olduğu İşçi Blokları Mahallesi, 

• Çankaya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan, yaşlı ve emekli nüfusun yoğunlukta olduğu ve bununla beraber bu 
nüfusun büyük oranda çocuk bakımı ile ilgilendiği Esat semti, 

• Genç, orta yaş, yaşlı nüfusun oransal olarak daha homojen bir dağılıma sahip olduğu ve karma bir şekilde bulun-
duğu Cebeci semtlerinde, 

yedi gün yirmi dört saat yaşamın devam ettiği pazaryerleri tamamlanmış, orta yaş çekirdek aile yapısında çalışan 
ailelerin yoğunluklu olarak ikamet ettiği Huzur Mahallesi’nde ise bu proje kapsamında inşaata başlanmıştır. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: Haftanın her günü yaşayan bir mekân ve semt için ihtiyaçları 
karşılayan bütünleşik bir yapı olarak tasarlanan pazaryerleri projesi; tüm yaş gruplarında, bütün sosyo-kültürel 
kategorilere, çevre duyarlılığı gözetilerek hizmet veren, kentin meydan ihtiyaçlarını karşılayan, Gümrük ve Ticaret 
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Bakanlığı’nın Valilik, Kaymakamlık ve Yerel Yönetimler işbirliği ile oluşturduğu Esnaf ve Sanatkârların Desteklenmesi 
Eylem Planı (ESDEP) kapsamında, Çankaya ilçe sınırları içerisinde alışverişin canlandırılması ve esnafa sunulan 
olanakların geliştirilmesi için belediyemiz tarafından oluşturulan ve yürütülen politikaya uygun bir proje olarak, ilçe 
genelinde uygulanmaya devam edecektir. 

SAĞLIK GELİŞİM PLANI/STRATEJİK PLANDAKİ YERİ: 2015-2019 Stratejik Planı’nda bulunan görev, yetki ve 
sorumluluklarımızdan, “Kentsel Ekonomik Hayatın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi” kapsamında;

• Üretici ve tüketici haklarını korumak

• Üretici ve tüketiciyi buluşturacak projeler geliştirmek

• Ekonomik hayatı canlandıracak alternatif hizmetler üretmek

• Belli merkezlerde trafikten arındırılmış yeni yaya alanları düzenleyerek bu alanlarda sosyo-ekonomik canlılığı art-
tırmak,

olarak açıkladığımız sorumluluklarımızın gereği doğrultusunda, aynı stratejik planda ilkelerimiz arasında belirttiğimiz 
“Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız” 
maddesine dayanarak, stratejik planda açıkladığımız amaçlardan aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda 
projemizi yürütmekteyiz:

AMAÇ 1. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Çankaya’yı Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Bir 
Kentsel Alan Yapmak:  “Çankaya çağdaş standartlar açısından değerlendirilecek, yaşam alanları yeni teknolojilerle 
donatılarak yaşam kalitesi yüksek bir kente dönüştürülecektir. Mevcut ve planlanan yeşil alanlar, altyapılar, 
tesisler ve diğer kentsel kullanım alanları ile donatılar insan öncelikli olarak ve çağdaş gerekler dikkate alınarak 
düzenlenecektir. “ 

Hedef 1.3 Ortak Yaşam Alanlarının Kullanım Kapasitesi ve Kalitesini Yükseltmek

Stratejiler:

• Kent merkezlerindeki fiziki, toplumsal ve ekonomik sorunlar analiz edilerek ortak yaşam alanlarına yönelik proje-
ler gerçekleştirilecek. 

• Çalışmalara kamuoyunun katılımı sağlanacak. 

• Görsel kirliliğe neden olan cephe düzenleri iyileştirilecek. 

• Kent kimliğine katkıda bulunacak projeler kent genelinde yaygınlaştırılacak. 

• Malzeme renk ve form açısından özgün ve baskın imaja sahip tasarımlar gerçekleştirilecek.

• Pazaryeri standartları belirlenecek ve semt pazarları standart hale getirilecek.

PROJE BÜTÇESİ VE FİNASMANI: Proje, belediyenin kendi imkânlarıyla, bütçeden karşılanmaktadır.
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Var mı gazete 
isteyen? 

Gazete Çankaya, okurlarına 
posta yoluyla ulaşıyor. 

Gazetemizin kapınıza gelmesini 
istiyorsanız adınız

soyadınız, açık adresiniz ve
telefon numarınızı içeren 

iletişim bilgilerinizi 
iletisim@gazetecankaya.com 

adresimize gönderin, gazeteniz 
posta kutunuza gelsin...

100 Bin Tiraj

444 06 01

HOŞ GELDİN
BebekÇankaya Belediyesi 

“Hoş Geldin Bebek” projesi ile, 
içerisinde body, şapka, temizleme 

mendili, önlük, çorap, çocuk 
bezi gibi yeni doğan bebek 

ihtiyaçlarının bulunduğu bir 
paketi, ailelere armağan edecek...

Çankaya Belediyesi yeni bir projeyi daha 
hayata geçiriyor. Temel belediyecilik 

hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlerine de 
ağırlık veren Çankaya Belediyesi, ebeveyn-
lerin mutlu gününe mutluluk katacak. Hoş 
Geldin Bebek buketi, Çankaya Halk Sağlığı 
Merkezi’nin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmet-
lerinde görevli iki hemşiresi tarafından aile 
ziyareti yapılarak hediye edilecek.  Mahalle 
muhtarlıkları vasıtasıyla bebeğinin nüfus cüz-
danını çıkaran aileye ulaşacak olan Belediye, 
randevu alarak ziyarette bulunacak. Günde 
on aileye hediye edilmesi planlanan bebek 
seti, zaman içerisinde çeşitlendirilecek. 

“HİZMETLERİMİZİN 
GÜLÜMSETEN KISMI OLACAK”
Temmuz Ayı’nda başlayan proje hakkında 
açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taşdelen, “Toplum sağlığına 
yeni doğan bebeklerin sağlığı konusunda da 
destek vermek bizim için çok önemli. Anne ve 
çocuk sağlığını ve anne adayları ile annelerin 
bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz. Halk 
Sağlığı Merkezimizle halkımıza verdiğimiz üc-
retsiz sağlık hizmetinin en sevimli ve gülüm-
seten kısmı bebekler olacak sanıyorum” dedi.

Ayrıntılar
Sayfa 10’da...

Çankaya Belediyesi, yeni doğan 
bebeklerin evine iki sağlık 
görevlisi ile konuk olacak. 

Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmet 
Birim görevlileri, çocuk sağlığı 

konusunda ailelere bilgi verecek.

Çankaya Belediyesi’nin 
kurumsal internet 
sitesi yenilendi.  
Kullanıcı dostu 
olarak tasarlanan 
yeni internet sitesi, 
vatandaşların, 
Belediye’nin 
hizmetlerine erişimini 
ve bilgi edinme 
hakkının kullanımını 
kolaylaştıracak.

07
Ayrıntılar Sayfa 11’de

Balık simidini denediniz mi?
Ankara’nın Lezzet 
durakları’nda bu ay 

Çayyolu’nda bulunan ve 
şehrin içinde bir vaha 
gibi sığınılabilecek bir 
mekan var; Balıklı Bahçe... 
Bahçe’nin bir de apayrı 
ürünü var ki söylemeseler 
bilemezsiniz. Balık simit. 
Evet bildiğimiz susamlı, 
pekmezli simit. Ama içinde 
balık var. Yanında peynir 
ve zeytin ile servis ediliyor.21

KILIÇDAROĞLU’NDAN

120 BİN BAŞKENTLİYİ 
KONUK ETTİ

ÇANKAYA’YA TEŞEKKÜR 
Çankaya Belediyesi bu yıl ikinci 
kez Ramazan için iftar çadırları 
kurdu. Dikmen, Cebeci, Esat ve 
Türközü’nde kurulan çadırlarda 

120 binden fazla Başkentliye 
iftar yemeği ikram edildi.

Çankaya Belediyesi’n iftar çadırla-
rında, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu da ağırladı. Çankaya’yı 
Ramazan’da yaptığı çalışmalar için 
kutlayan Kılıçdaroğlu “Hizmetleriyle 
farkını hissettiren ve halkıyla bütün-
leşen Alper Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.  HABER SAYFA 3’te   

KREŞTE MARKA “ÇANKAYA”
Kaliteli ve çok yönlü eğitimi uygun ücretle ailelerin 
hizmetine sunan Çankaya Belediyesi’ne, bu yıl da 
2 bin 240 gibi rekor bir başvuru oldu. Çankaya, 
1400 çocuk kapasiteli kreş ve etüt merkezleri ile 
Türkiye’nin en büyük okulöncesi ve etüt eğitimi 
veren yerel yönetimi…

ÇÖP SİSTEMİ 
DEĞİŞİYOR
Çankaya Belediyesi, katı atıkların ve 

çöplerin toplanarak çöp döküm ala-
nına nakli ile ilgili “Yeni Sistem Çöp 

Konteyneri” uygulamasını başlattı. 
Proje hakkında konuşan Başkan Taş-

delen: “Yeni konteynerlerimiz sayesin-

de artık sokaklarda çöp ve çöp poşet-

leri olmayacak. Çankayalılar, gelişmiş 

Avrupa kentlerinde olan sisteme 
kavuşmuş olacak” dedi.

08

“Daha yaşanabilir bir 
kent için çalışıyoruz”

Nisan ayından bu yana 96 mahallede çalış-
malarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ilk 

altı aylık dönemde 39 bin 565 ton asfalt kulla-
nırken 2015 hedefi olarak belirlediği 130 bin 
ton rakamına doğru emin adımlarla ilerledi. Bu 
süreçte 100 sokakta tam kaplama ve 495 sokakta 
onarım çalışması yapan ekipler, çalışma takvim-
lerine resmi kurum ve okulları da dâhil etti. 

Ayrıntılar Sayfa 12 ve 13’te

Belediyecilik bir kamu hizmetidir. 
Bu, hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet 
götürmek demektir.  Sosyal demokrat bir bele-
diye sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini 
sergilemelidir. Biz de bunu yapıyoruz. 
Ramazan ayında 120 bin yurttaşımızı iftar 
çadırlarımızda ağırladık. Açtığımız Halk Sağlığı 
Merkezimizde 6 ayda 11 bin yurttaşımıza 
ücretsiz sağlık, evde bakım, sağlık, temizlik 
hizmeti verdik. 25 bin yurttaşımıza gıda, giysi 
ve eşya yardımı yaptık. Büyük beğeni kazanan 
Çocuk Kitapları Serimizden 140 bin kitabı 
Çankaya’da ve Türkiye’nin her yerinde ücretsiz 
dağıttık. Bine yakın çocuğumuza ücretsiz 
olarak doğa kamplarında tatil, yaz spor okul-
larında yüzmeden, aikidoya kadar çeşitli spor 
faaliyetleri yaptırıyoruz. Yeni doğan çocukların 
3-6 ay arasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
“Hoş Geldin Bebek” setimizi hediye etmeye 
başladık. Çankaya’nın her tarafında sürmekte 
olan renkli asfalt, kaldırım yapımından, yeni 
çöp sistemine kadar çalışmalarımız da cabası. 
Biz, çok laf etmek yerine iş yapıyoruz. İçi boş 
şovlar yerine halkımıza hizmetle gidiyoruz. 
Daha çok çalışacağız, hizmetlerimizle 
konuşacağız. 

Saygılarımla...

İşimiz sosyal 
belediyecilik

gazeteçankaya
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Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Evde Temiz-
lik, Evde Sağlık, Hoş Geldin Bebek, Ağız ve 

Diş Sağlığı Hizmetleri, Aile Sağlığı Hizmetleri 
gibi hizmetlerinin yanı sıra çiftlere yönelik 
psikolojik destek veren Aile Danışmanlığı Hiz-
meti de veriyor. Birim görev iki psikologdan 
biri olan Perran Söğütlü, kültürel çatışmaların, 
genel anlaşmazlıkların, cinsel problemlerin, 
ekonomik sorunların ve uzun süreli evlilik-
lerde yaşanan problemlerin,  zamanla iki kişi 
arasındaki iletişimi koparabildiğini belirterek, 
çiftlere geç olmadan bir uzmana başvurma-
ları çağrısında bulundu. Psikolog Söğütlü, 
çiftlerin bu hizmeti Çankaya Belediyesi’nin 
Aile Danışmanlığı biriminden ücretsiz olarak 
yararlanabildiklerini de ekledi.  

“BİZ SADECE 
YOL GÖSTERİCİYİZ”
“Biz sadece yol göstericiyiz” ifadesiyle ailede 
paylaşımların azalması, daha az konuşulması, 
cinsel problemlerin yaşanması ve iletişim 
sorunlarının başlaması gibi durumların ortaya 
çıktığı zamanlarda uzmana danışılması gerek-
tiğini söyleyen Perran Söğütlü, “Vakit kay-
betmeden kendinize bir şans verin. Hayat bir 
problem çözme becerisidir. Hep ben derseniz 
iletişim kopar. Beraberlik ‘biz’ olmayı gerek-
tirir. Biz eşlerin sorunun farkında olmalarını 
sağlıyoruz” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPTINIZ?
Çiftlerin problemi gördükleri halde çözüm 
yolunu bulamadıkları için nasıl çözeceklerinin 
farkında olmadıklarından söz eden Psikolog 
Söğütlü, uygulama yöntemlerini gösterdik-
lerini ve doğru çözümü çiftlerin kendilerinin 
bulduğunu belirtti. Araştırma esnasında so-
runun çözümü için çiftlere Ne Yaptınız? soru-

sunu yönelttiklerini ve ne yapmadıkları tespit 
ettiklerini ifade eden Söğütlü, “Bir psikolog 
evli çifte boşan veya boşanma demez, böyle 
bir misyonumuz yok. Çözümler konusunda 
birkaç yöntem uyguluyoruz. Gerektiğinde 
bireysel terapi yoluna da gidiyoruz” dedi.

ÇOCUKLA İLGİLİ SORUNLAR 
EBEVEYN KAYNAKLI 
OLABİLİYOR
Çocuklarla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle 
de ebeveynlerin kendilerine başvurduğu bil-
gisini veren Perran Söğütlü, “Çocuklar açısın-
dan bakıldığında ebeveyn odaklı problemler 
olduğu ortaya çıkıyor. Çocuk çocuktur zaten 
anne babanın davranışları çocuklara şekil ve-
rir. Ancak ergenlik dönemi çevresel faktörler, 
fiziki ve kişisel gelişim değişim yaşanması bazı 
problemleri de beraberinde getirir. Bu normal 
bir dönemdir. Anne babanın doğru yaklaşımı 
problemi çözer. O nedenle çözüm konusunda 
destek almak için ebeveynler bizlere rahatlık-
la başvurabilirler” diye konuştu.

AİLE DANIŞMANLIĞI 
NASIL ÇALIŞIYOR?
Çankaya Halk  Sağlığı Merkezi’nde verilen Aile 
Danışmanlığı Hizmeti, evlenme aşamasında 
olan ve evli çiftlere psikolojik destek veriyor. 
Randevu yöntemiyle çalışan birime 0850 
455 02 65 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. 
Aldatma, şiddet gibi durumlar yaşanıyorsa 
ya da madde bağımlılığı varsa danışan kabul 
edilmiyor, doğrudan psikiyatriste yönlendiri-
liyor. Danışmanlık hizmeti ilk görüşmede bir 
buçuk saat, sonraki görüşmelerde 45 dakika 
olarak ve ücretsiz veriliyor. Nisan ayında hiz-
met vermeye başlayan birim bugüne kadar 
200 görüşmeyle ailelere destek verdi.

Aile Danışmanlığı hizmeti veren Psikolog Perran Söğütlü çift-
leri, sorunlarını paylaşmak ve çözüm üretmek için ücretsiz ola-
rak yararlanabilecekleri Halk Sağlığı Merkezi’ne davet ediyor

BİR ŞANS VERİN!
Çankaya Belediyesi’nin Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet 
veren Aile Danışmanlığı, çiftlere psikolojik danışma hizmeti veri-
yor. 2015 Nisan ayında hizmet vermeye başlayan birimden, şimdi-
ye kadar 20 aile düzenli danışmanlık hizmeti aldı

Haber • Arzu Kocataş

AİLENİZE

İzciler Ortaokulu öğrencileri, 
Çankaya Belediyesi’nin Anadolu 

Sanat Tarihçileri Derneği ile birlikte 
düzenlediği etkinlik kapsamında ta-
rihle buluştu. Öğrenciler, her ay bir 
okulun gezdirildiği etkinlik kapsa-
mında müze hakkında ön bilgi aldı. 
Müzede uymaları gereken kuralları 
ve ne tür eserler göreceklerini öğre-
nen çocuklara, içinde kil, çivi yazısı 
kalemi ve Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi rehber kitabının bulunduğu 
çantalar da armağan edildi. 1997 
yılında İsviçre’de 68 müze arasından 
seçilerek “Avrupa’da Yılın Müzesi” 
unvanı elde eden Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’ni gezen öğrenciler, 
arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan 
başlayarak günümüze kadar krono-
lojik sırayla görme olanağı buldu. 

Çankayalı çocuklar tarihe dokundu

Çankaya Belediyesi’nin Anadolu 
Sanat Tarihçileri Derneği ile 
birlikte düzenlediği etkinliğe katılan 
çocuklar, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde tarihe dokundu

Ödüllerle Yürüyoruz…
Sağlıklı Kent Çankaya’ya

Merhaba, 

Çankaya’yı yaşanabilir ve sağlıklı bir 
kent yapmak için verdiğimiz uğraşlar-
la ilgili bir güzel haberim daha var. Be-
lediyemiz, Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
(SKB) her yıl üye belediyelerin katılımı 
ile düzenlediği ve “sağlıklı kent” tema-
lı en iyi proje/uygulama yarışmasında 
Jüri Özel Ödülü aldı.  2015 yılı en iyi 
uygulama ödülleri, Osmaniye’nin 
Kadirli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen ve “Kent ve Göç” temalı 
konferansın da yapıldığı buluşmada 
sahiplerine takdim edildi. Birlik Meclis 
toplantısı için bir araya gelen SKB 

üyesi belediyeler, bu konferansta 
sağlık, çevre ve sosyal hizmetler ala-
nındaki projelerini diğer belediyelerle 
paylaşma imkânını da buldu. 

13 Belediye 43 Proje
Belediyemizin, başkent Ankara için 
bir ilk olan Biyolojik Gölet Projesi 
ile çöp alanından devasa bir yeşil 
alana dönüşen Çansera Park Projesi, 
13 belediyenin 43 projesi arasından 
sıyrılarak Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. 
Çankaya’nın ödülünü, Belediye Baş-
kanımız Alper Taşdelen adına, Başkan 
Yardımcımız Anıl Sevinç, Sağlıklı 
Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
elinden aldı.

Ödüllü projelerimiz “Biyolojik Gölet 
ve Çansera Park Projesi”, Çankaya 
Belediye Meclisi’nin Sağlıklı Kentler 
Projesi’nden sorumlu üyeleri Emre 
Çakır ve İbrahim Yollu ile Park ve 
Bahçeler Müdürü Zeynep Özen ve 
Dış İlişkiler Müdürü Berrin Aydın’ın da 
katıldığı toplantı ve törenin ardından 
yarışmaya sunduğumuz diğer pro-
jelerimizle birlikte konferans salonu 
fuaye alanında sergilendi. Katılımcıla-
rın yoğun ilgisiyle karşılaşan projeler 
hakkında katılımcı diğer belediyelerle 
de görüş alışverişleri yapıldı.

Makale • Ethem Torunoğlu

Çocuklar kent tasarımında 
bir harikalar...

Çankaya Belediyesi ile gerçekleştirilen iş-
birliği çerçevesinde, etüt merkezlerinde bir 

çalışma yürüten Atılım Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri, çocukların kent 

ve mekan beklentilerini ortaya çıkarmalarını 

sağladı. Yapılan çalışmanın sonunda iki yaş 

kategorisindeki çocukların kent tasarımında-

ki yönelimlerinin daha akılcı olduğunu ortaya 

koydu. Çocuklarla ön görüşme yaparak 
bilgilendiren Atılım Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğrencileri, 8-9 yaş grubu çocuklarla 

en sevdikleri hayvanlarla yaşayabilecekleri 

mekanlar çizmelerini isterken, 10-11 yaşında-

ki çocuklara da bir kent planlaması yapmak 

düştü.

MİNİKLERLE BİREBİR 
ÇALIŞMA YAPILDI
Mimarlık öğrencisi ablalar, çocukların en 
sevdiği hayvanları yadırgasalar da birebir ça-

lışma yaparak çocukların kent, insan, hayvan 

ve çevre ilişkilerini çözümlemeye çalıştılar. 

Eğitim yaşamına 2 çocuk annesi olduktan 
sonra devam eden Özlem Açıkalın, çocuklarla 

etkinlik yapmaya alışkın olduğunu ve onların 

hayal dünyalarını çok iyi bildiğini söyler-
ken diğer yandan da bir vaşak için mekan 
tasarımı yapan Rauf Orbay İlkokulu öğrencisi 

Yunus Ege Kollu (8)’ya refakat etti. İnsanların 

vaşak gibi hayvanlardan korktuğunu ifade 

eden küçük Yunus, kentlerde hayvanlar için 

yaşamın zor olduğunu söyleyerek vaşağının 

ihtiyaç listesini belirledi.
Kentlerde orman olmadığı için vaşağın bir 

arabaya da ihtiyaç duyacağını söyleyen Yu-

nus, kendi evlerinin önünde sadece iki ağaç 

olduğunu söylerken yüzünü buruştururken 

durumun çocuklar içinde iç açıcı olmadığına 

vurgu yaptı.

Çankaya Belediyesi ve Atılım 
Üniversitesi’nin işbirliğiyle çocuk-
ların kentten beklentilerini ortaya 
çıkarmak amacıyla, Nusret Fişek 
Etüt Merkezi’nde “Çocuk ve Mi-
marlık” çalıştayı düzenlendi
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Ana maddesi süt olan 
dondurma; ülkemizde 
genellikle yaz aylarında 
daha çok tüketilen, ama 

aslında, yılın her mevsiminde tüke-
tilebilecek özellikte, beslenme için 
önemli bir gıda maddesidir. Türk 
Gıda Kodeksi’ne göre, içerisinde; 
süt, şeker, su, salep, yumurta veya 
yumurta ürünleri, aroma madde-
leri ve çeşni maddeleri bulunabilir. 
Bu maddeler, karışım halinde 
hazırlandıktan sonra işlenir ve 

dondurulur. Böylece 
elde edilen dondur-
ma, yumuşak veya 
sertken tüketilebilir.  

Bazı gıda madde-
lerinin hazırlanarak 
karıştırılması ve 
buzdolabı ya da 
derin dondurucular-

da dondurulmasıyla elde edilen 
her nihai ürün dondurma değil-
dir. Yani, her dondurulan ürün, 
dondurma değildir. Sağlıklı ve 
kaliteli dondurma, ancak belirli 
usul ve yöntemlerle hazırlanarak 
yapılabilir. 

DONDURMANIN TARİHİ
Dondurmanın ilk olarak ne zaman 
yapıldığı kesin olarak bilinme-
mektedir. Ancak ilk dondurmanın, 
günümüzden 3 bin yıl kadar önce 
Çin’de bulunduğu; Türkiye’de ise, 
dondurma yapma tarihinin 17. 
yüzyıla kadar uzandığı tahmin 
edilmektedir. 

AZI KARAR ÇOĞU ZARAR 
Sütün gıda değerini, sütten 
daha çok içeren dondurmanın A 
vitamininden zengindir ve önemli 
bir protein kaynağıdır. Kalsiyum, 
fosfor, protein ve yağ oranları yük-
sek olan dondurmanın 100 gramı 
yaklaşık 100-200 kalori içerir ki bu 
değer, birçok tatlının kalori değe-
rinden daha düşüktür. Dondurma, 
antioksidan etkiye sahip olan ve 
kataraktı önleyen B2 vitaminince 
zengindir. Hamile kadınlar, günlük 
süt gereksinimlerinin bir kısmını 
dondurma yiyerek; çiğneme ve 
yutma zorluğu çeken yaşlılar da 
günlük kalsiyum gereksinimlerinin 
bir kısmı dondurmadan karşıla-
yabilirler. Ve dondurma tabi ki 
çocukların gelişimi açısından da 
önemlidir.

Çok faydalı bir gıda olmasına 
karşın dondurmanın da bazı olum-
suz yönleri vardır. Örneğin günlük 
100 gram dondurma, bir insanın 
günlük kalsiyum ve fosfor ihtiya-
cının önemli kısmını karşılamak-
tadır. Ancak fazla kilosu olanlar 
ve çocukların bu miktar üzerinde 
dondurma tüketmesi şişmanlığa 
neden olabilir. Yine bir yaş altında-
ki çocuklara dondurma yedirilme-
si, besin alerjisi oluşturabileceği 
için sakıncalıdır. Solunum enfeksi-
yonu sırasında, yutak ve bademcik 
iltihaplarının tedavi sürecinde de 
dondurma yenmemelidir.

NELERE 
DİKKAT ETMELİ?
Dondurma tüketirken, gerçek 
sütten yapılan dondurmalar tercih 
edilmelidir.  Bir süt ürünü olan 
dondurma, soğuk ve karanlık or-
tamda saklanmalıdır. Aksi takdirde, 
bozularak zehirlenme riski oluştu-
rabilir. Erimiş, eridikten sonra tek-
rar donmuş dondurmalar kesinlik-
le tüketilmemelidir. Alınan ürünün 
üretim izni ve son kullanım tarihi 
mutlaka kontrol edilmelidir. Ve son 
olarak aç karna yenirse iştahı kapa-
tan dondurmanın ara öğün olarak 
tüketilmesinde fayda vardır.

Dondurma
HEM SAĞLIK HEM NEŞE KAYNAĞI

Prof. Dr. 
Yunus PINAR*

*

BİLGİ PINARI

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Eski Dekanı 

Maraş Dondurması 
hem Roma dondur-

masından hem de dünya-
daki diğer dondurma çeşit-
lerinden çok farklıdır. Tarihi, 
bundan 300 yıl öncesine 
dayanır. O zamanlar, Maraş-
lılar, yazları serinlemek için 
Ahır Dağı’ndan getirdikleri 
kar içerisine pekmez ve 
meyve özleri ekleyerek 
“Karsambaç” yapıp yerlerdi. 
Karsambaç, daha sonraları 
geliştirilerek “Dövme Don-
durma” olarak da bilinen 
Maraş Dondurması adını 
aldı. Maraş Dondurması’nın 
yapımında; Ahır Dağı’nda 
yetişen keven, kekik ve 
yabani orkide çiçekleriyle 
beslenen keçilerin sütü ile, 
bu orkidelerin yumruların-
dan toplanan salep kulla-
nılır. Ayrıca, şeker de katılır. 
Karışım, uzun süre karıştı-
rılarak dondurma kıvamını 
aldıktan sonra sakız kıvamı-
na gelinceye kadar dövülür. 
Böylece elde edilen Maraş 
Dondurması, ancak bıçakla 
kesilebilecek kadar sert 
olur. Dünyanın hiç bir 
yerinde, bu kadar sert bir 
dondurma çeşidinin bu-
lunmadığı belirtilmektedir.  
Daha önceleri sadece kol 
gücüyle hazırlanan Maraş 
Dondurması, artık modern 
ve dövme tekniğine göre 
çalışan makinelerle hazır-
lanıyor. 

MARAŞ DONDURMASI

Dünyada ve Türkiye’de yaygın 
olarak bilinen, yapılış usul-

leri bakımından diğer dondurma 
çeşitlerine göre farklılık arz eden 
“Roma Dondurması” ve “Maraş 
Dondurması” hakkında biraz bilgi 
vermek istiyorum. Meşhur Roma 
İmparatoru Neron'un, Apenin 
dağlarından kar ve buz getirterek, 
içerisine bal ve şerbet karıştırtmak 
suretiyle yaptırdığı, ve böylece 
bundan sonra aynı şekilde yapılan 
dondurmalara da Roma Dondur-
ması (Gelato) ismi verildiği tahmin 
edilmektedir. Bu çeşit dondurma-
nın yapımında; süt, krema, şeker 
ve meyve çeşitleri kullanılır. Ayrıca, 
içerisinde en az yüzde 3,5 oranın-
da tereyağı olmalıdır. Bu özelliğiy-
le, diğer dondurma çeşitlerinden 
farklılık gösteren Roma dondur-
ması yumuşak durumda tüketilir.

ROMA MI 
MARAŞ MI? 

Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) her yıl üye 
belediyelerin katılımıyla “sağlıklı kent” 
ana temasında en iyi proje/uygulama 
yarışması düzenliyor. Sağlıklı Kentler 

Birliği’nin kurucu üyelerinden biri olarak Çan-
kaya Belediyesi de, bu platformdaki faaliyetlere 
etkin bir şekilde katkı sunmayı her zaman önem-
siyor. 2015 Yılı Sağlıklı Kentler Alanındaki En İyi 
Uygulamalar Yarışması’nı da bu nedenle değerli 
bir çaba olarak görüyoruz. 

Bu yarışmaya katılım kararının ardından bizleri 
son derece zor bir çalışma takvimi bekliyordu. 
Belediyemizin onlarca iyi uygulamasından han-
gisini seçip yarışmaya gönderecektik? Sonuçta, 
yarışma duyurusu elimize ulaşınca, projelerimizi 
ülke gündemine taşımak ve söz konusu yarışma 
vasıtası ile Çankaya Belediyesi’nin sağlıklı kent 
alanındaki en iyi uygulamalarını diğer belediye-
lere tanıtabilmek amacı ile yola koyulduk.

Çalışmalarını Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesin-
de sürdüren “Çankaya Sağlıklı Kent Proje Ofisi”;  
SKB tarafından belirlenen dört kategori için, her 
bir kategoriye iki proje önermeyi prensip olarak 
kabul etti. Ancak asıl zorluk burada başladı. 
Hangi projemizi aday gösterecektik? Belediye-
mizin proje ve örnek uygulamalarının arasından 
seçim yapmak kolay bir iş değildi. Sonuç olarak, 
adeta bir ön eleme ve ön yarış sonrasında, bazı 
projeleri tercih ettik. Bu bağlamda, Sağlıklı Kent-
ler Birliği Yarışma Sekretaryasına, gönderilen 
projelerimiz ve çalışmalarımız şu şekilde oluştu:

Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Hoşgeldin 

Bebek” ve “ÇAYED - Yarım Elma”; Sağlıklı Yaşam 
kategorisinde “Evde Sağlık-Evde Bakım” ve 
“Sağlıklı Büyüyorum… Kreşler Benim Yuvam”; 
Sağlıklı Çevre kategorisinde “Avrupa Bisiklet 
Meydan Okuması” ve “Bitkisel Atık Yağ Toplama 
(BAYTOM)” ile Sağlıklı Şehir Planlama kategori-
sinde “Ahlatlıbel Doğal-Biyolojik Gölet” ile “Kent 
Bostanları” başlıklı projelerimiz, Çankaya’yı SKB 
yarışmasında temsil edecek. 

ANA EKSEN HİZMETTE 
EŞİTLİK VE YAŞAM BOYU SAĞLIK 
Bu yazıda her bir projeyi ayrıntılı olarak ele 
almak ve teknik detaylarını aktarmak müm-
kün görünmüyor. Ancak, şu ifade edilebilir ki; 
yarışma için aday gösterilen proje ve uygula-
malarımız, “Yeni Nesil Belediyecilik” programı-
nın bir yansıması olan sosyal projeler ve çevre 
koruma projeleri olarak öne çıkmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün “Sağlık 2020” temel politika 
belgesinde işaret ettiği hususlar, yani herkes için 
sağlık, sağlık ve sosyal hizmet politikalarında 
eşitlik ve yaşam boyu sağlık yaklaşımı Belediye-
miz proje ve uygulamalarının ana aksını oluş-
turmaktadır. Örneğin, Hoşgeldin Bebek Projesi, 
bir bebeğin hamilelik döneminden başlayarak, 
çocukluk, gençlik ve ileri yaş dönemlerinde, yani 
yaşam boyu sağlıklı kent ortamında yaşamını 
sürdürmesinin sosyal ve ekonomik temellerin 
atılması açısından değerlidir. Evde Sağlık ve Evde 
Bakım Projesi, sosyal belediyecilik uygulaması 
olarak, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik po-
litikasının yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi engelli 
yurttaşlarımıza yönelik bir yönüdür.  Ayrıca, çev-
re koruma ve sağlıklı kent planlaması açısından 
gündeme gelen çalışmalarımız ve uygulamala-

rımız ise küresel çevre sorunlarının çözümüne 
ışık tutabilecek örnekler olarak görülebilir. Bu yıl 
Kasım ve Aralık ayları içinde, Fransa’nın başkenti 
Paris’te düzenlenecek olan “İklim Değişikliği 
Konferansı” ( COP 21-Paris 2015) , küresel sıcaklık 
artışlarının engellenmesi ve ekolojik krizin eşiği-
ne gelen dünyamızın bu önemli çevre sorununa 
çözüm bulma çabası açısından önem taşıyor. 
İşte böyle bir süreçte, bir anlamda, küresel iklim 
değişimi meselesi karşısında, küresel düşünüp 
yerel hareket eden Çankaya Belediyesi çözüme 
katkı olarak görülebilecek, çorbada tuz misali 
projelerin sahibi olmuştur. Avrupa Bisiklet Mey-
dan Okuması, Bitkisel Atık Yağların Toplanması 
ya da Biyolojik Gölet projelerimiz iklim, çevre ve 
enerji politikaları açısından “sağlıklı çevre eşittir 

sağlıklı kent…” olarak özetlenebile-
cek bir stratejinin ürünüdür.      

KATILIMCILIKLA BÜYÜYOR 
VE GÜÇLENİYORUZ 
Bu süreçte, elde ettiğimiz sonuç-
lardan biri de Çankaya’da yaşayan 
yurttaşlarımızın her bir projeden ve 
çalışmadan haberdar olmalarıydı. 
Bu nedenle, katılımcı belediyecilik 
açısından son derece önemli olan 
bu durum belediye hizmetlerimizin 
ve projelerimizin ödül alıp alma-
masından daha değerli bir olguyu 
işaret etmektedir. “Kentin sakini 
değil, sahibi oldukları” için Çanka-
yalılara binlerce kez teşekkür etmek 
gerekiyor. Çalışmalarımızda bize 

yön veren, katkı sunan, eleştiride bulunan yurt-
taşlarımız, dernek ve meslek odası temsilcileri, 
muhtarlıklar bu anlamda yine kocaman bir te-
şekkürü hak ediyorlar. Bir kocaman teşekkür de 
her bir projede, uygulamada özverili çalışmaları 
ile yer alan yöneticilerimize, uzmanlarımıza… 
Ayrıca, unutmadan geçmemiz mümkün değil, 
Belediyemiz proje ve uygulamalarını, faaliyetleri-
ni görünür kılan, yaratıcı tasarımları ile Çankaya 
Belediyesi’nin çabalarına bir kimlik katan Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün grafik 
tasarımcılarına teşekkür etmemiz gerekir.

Ve tabii ki, çok değerli Belediye Başkanımız Al-
per TAŞDELEN’e teşekkür etmemiz gerekiyor, iyi 
bir ekip ve takım ruhu oluşturduğu ve demokra-
tik bir çalışma ortamı tesis ettiği için…

Projelerimiz ödül alsın ya da almasın, kararlı-
lıkla üzerine gidilen sorunlar, çözüme kavuşan 
işler ve uygulama şansı bulan çalışmalarımız, 
biliyoruz ki değişik ortamlarda örnek projeler 
ve uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü ve Sağlıklı Kentler Birliği buluş-
malarında Belediyemiz çalışmaları ve projeleri 
diğer kent/belediyeler tarafından örnek olarak 
gösterilmektedir. 

Tüm bunların yanında, bizler biliyoruz ki, en 
büyük ödül, Çankayalı hemşerilerimizin çabaları-
mızın ve çalışmalarımızın bir parçası olmalarıdır. 
Belediye yönetiminde söz ve karar sahibi olan, 
bize öneri ve eleştirileri ile her zaman güç ve 
değer katan Çankaya halkının teveccühü ve 
takdiridir en büyük ödül…

Haydi, sağlıklı kent Çankaya 
için bir adım daha… 

*Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Üst Sorumlusu / Çankaya Sağlıklı Kent Proje Koordinatörü ve 
Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Makale • Dr. Ethem Torunoğlu* 
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Çankaya Belediyesi, temel belediye-
cilik hizmetlerinin yanı sıra halka do-
kunan projelerine bir yenisini daha 

ekledi. Çankaya Belediyesi, Çankayalıla-
rın aldıkları sağlık hizmetlerinde, yüzde 
50’ye varan indirim sağlayan "Sağlık 
Kart" projesini imzalanan protokol 
töreniyle başlattı. Törenin ev sahipliğini 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşde-
len yaparken, imza protokolüne Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi 
Dr. Pavel Ursu ile 19 özel sağlık kuruluşu 
temsilcileri katıldı.

BAŞLANGIÇTA 
23 SAĞLIK KURULUŞU
İmza töreninde konuşan Çankaya Bele-
diye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya 
Belediyesi olarak temel belediyecilik 
hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan 
hayırlı projelerimize bir yenisini ekliyo-
ruz. Sosyal demokrat belediyeciliğe yeni 
bir örnek sergileyerek; herkes için sağlık 
ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde 
binlerce Çankayalı hemşerimize 'Sağlık 
Kart’ı dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

Sağlık Kart hizmetinin vatandaşlara 
Başkentteki özel sağlık kuruluşların-
dan belli oranlarda indirim sağlayacak 

olmasının sağlıkta fırsat eşitliği getire-
ceğini belirten Alper Taşdelen, “Hede-
fimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz 
Çankayalıların mutluluğu için, yararlan-
mak istedikleri sağlık hizmetlerinden 
daha düşük ücretle faydalanmaları 
amacıyla bir adım attık. Bu protokolle 
Çankayalılar, aldıkları sağlık hizmetle-
rinde, muayene, tahlil-tetkik ve tedavi 
masraflarında yüzde 50’ye varan farklı 
oranlarda indirimlere kavuşacak" diye 
konuştu.

BELEDİYE-ÖZEL SEKTÖR 
İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge 
Ofisi’nin eşgüdümünde 'Sağlıklı Kentler 
Projesi'ne Türkiye’den üye olmuş öncü 
belediyelerden biri olduklarını kayde-
den Taşdelen "Sağlıkta fırsat eşitliğini 
savunuyor, eşitliği sağlamak için herke-
sin yararlanabileceği bir hizmet sunu-
yoruz. 23 sağlık kuruluşu ile başlangıç 
yaptığımız projemize zamanla başka 
sağlık kuruluşları da eklenerek daha da 
büyüyecek” dedi. Çankaya’da yaşayan 
veya Çankaya’da ticari faaliyette bulu-
nan tüm Çankayalıların yararlanabilece-
ği Sağlık Kart uygulaması için herhangi 

bir koşul aranmadığına dikkat çeken 
Başkan Taşdelen şunları söyledi: 
"An itibariyle Belediyemiz, ilçe bele-
diyelere verilen yetki doğrultusunda 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmet-
lerini özellikle yoksul, yaşlı, engelli ve 
çocuklara ulaştırıyor. Evde sağlık, hasta 
nakil, ağız ve diş sağlığı, HIV testi ve 
danışmanlığı, aile ve çocuk psikolojik 
danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sağlı-
yoruz. Tüm hizmet birimlerimizde sağlık 
eğitimi hizmetleri ile göz, diyabet, obe-
zite, ruh sağlığı taramaları da gerçek-
leştiriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken 
kurumsal personel kapasitemiz yanın-
da, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve 
sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket 
ediyoruz. Sağlık Kart'ın tüm Türkiye'de 
yerel yönetimlere örnek olacak bir proje 
olacağını düşünüyorum. Çünkü bu pro-
jeyle, belediye-özel sektör işbirliğinin 
en güzel örneğini başlatıyoruz. Talepte 
bulunan her vatandaşa özel sağlık 
kuruluşlarımız vasıtasıyla hizmet götü-
receğiz.  Vatandaşlarımız Sağlık Kart'ı 
Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü ile Belediye’nin Çankaya Evi, 
Baharevi gibi birimlerinden alabilecek."

URSU: "BÖYLESİNE GÜZEL 
BİR PROJENİN İÇİNDE 
YER ALMAKTAN ONUR 
DUYUYORUZ"
Başkan Taşdelen'in ardından söz 
alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye 
Temsilcisi Dr. Pavel Ursu da 7 Nisan 
Dünya Sağlık Günü'nde böylesine 
anlamlı ve güzel bir proje başlat-
tıkları için Çankaya Belediyesi'ne 
teşekkür etti. DSÖ olarak insan-

ların sağlık hizmetlerine kolay 
erişimi adına yapılan tüm çalışma-
ları desteklediklerini kaydeden Dr. 
Ursu, "Çankaya Belediyesi Dünya 
Sağlıklı Kentler Birliği'nin en aktif 
üyelerinden biri. Bu anlamlı günde 
başlattıkları böylesine güzel bir ça-
lışmanın içinde yer almaktan DSÖ 
olarak onur duyuyoruz" dedi.

İLK KART URSU'YA
Konuşmaların ardından Başkan 
Taşdelen, Sağlık Kart uygulama-
sını başlatan imzaları attı. Projeye 
katılan 23 sağlık kuruluşunun tem-
silcilerini tek tek kutlayan Başkan 
Taşdelen, ilk basılan Sağlık Kart'ı 
da sembolik olarak DSÖ Türkiye 
Temsilcisi Dr. Ursu'ya verdi. 

TAŞDELEN’DEN ÇEKİLİŞ
Törenin ardından Başkan Taşdelen, 
projeye katılan özel sağlık kuruluş-
larından birinin ücretsiz check-up 
çekilişini de yaptı. Çekilişte dört 
kişi ücretsiz, iki kişi de yüzde 50 
indirim kazandı.

ÇANKAYA BELEDİYESİ, 7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ’NDE YEPYENİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATTI. BELEDİYE, ÇANKAYA’DA YAŞAYAN HER VATANDAŞA, ÖZEL 
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM SAĞLAYAN "SAĞLIK KART" UYGULAMASINI BAŞLATTI. ÇANKAYA BELEDİYESİNİN “SAĞLIK KART” 

PROJESİNE KATILAN 23 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU, ÇANKAYALILARA MUAYENE, TAHLİL-TETKİK VE TEDAVİ MASRAFLARINDA İNDİRİM UYGULAYACAK

"SAĞLIK KART" PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİNDE KONUŞAN ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN, "BUGÜN ÇANKAYA BELEDİYESİ OLARAK TEMEL 
BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN YANI SIRA HALKA DOKUNAN HAYIRLI PROJELERİMİZE BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ. SAĞLIK EN TEMEL İNSAN HAKKI. HERKES İÇİN 

SAĞLIK VE SAĞLIKTA EŞİTLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE BİNLERCE ÇANKAYALI HEMŞERİMİZE SAĞLIK KART’I DAĞITMAYA BAŞLIYORUZ" DEDİ.

MUTLU ÇANKAYA İÇİN SAĞLIK KART
MUTLULUK İÇİN SAĞLIK ŞART,

SAĞLIK KARTIN GEÇERLİĞİ OLDUĞU KURUMLAR
• Özel Çankaya Yaşam Hastanesi 
• Dünya Göz Hastanesi
• Liv Hospital
• Özel İncek Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi
• Minasera Hastanesi 
• Avrupa Göz Hastanesi
• Medicana
• Özel Ankara Cerrahi Tıp Hastanesi 
• Özel Ortadoğu Hastanesi
• Özel HRS Kadın Hastanesi
• Özel Doğa Hayat Polikliniği
• Özel Natomed Hastanesi
• Özel Kudret International Hospital 
• Kudret Göz Hastanesi
• Özkaya Tıp Merkezi
• Bayındır Hastanesi
• Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü,
• Centrum Tüp Bebek Merkezi
• Doğa Tıp Laboratuvarı
• Özel Elitya Polikliniği
• Denge Tıp Laboratuvarı
• Özel Ankara Umut Hastanesi 
• İlgi Göz Hastanesi

Çankaya’da yaşayan veya 
Çankaya’da ticari faaliyette 
bulunan tüm vatandaşların 

yararlanabileceği Sağlık 
Kart uygulamasına katılan 

özel sağlık kurumları ise 
şöyle sıralandı:

Erdoğan Dulda (90)
Halkla çok yakından ilgile-
nen Çankaya Belediyesinin 
sağlık yönünden de Çanka-
yalılara böyle bir hizmette 
bulunması oldukça güzel. 
Çankaya Belediyesi her hiz-
metiyle kendisine artı bir 
değer katmayı başarıyor. 
Bayrağı hep bir adım ileri 
taşıyor. Sağlık Kart uygula-
ması da takdir edilecek bir 
uygulama. Tüm emekçile-
rin ellerine sağlık.

Gönül Sezen (78)
Çankaya Belediyesinin 
sosyal içerikli bu uygula-
ması takdire şayan. Sağlık 
çok önemli, bu nedenle bu 
kart da fazlasıyla önemli, 
özel hastanelerde bize sağ-
layacağı indirimler yüzleri 
güldürecektir. Sürekli ya-
nımda taşıyacağım bu kart 
Çankayalı olduğumu bana 
her zaman hatırlatacak.

Emine Öztürk (65)
Çankaya Belediyesinin 
hastanelerde indirim 
imkanı sağlayan bir kart 
dağıttığını duyduğumda 
inanamadım. Muhtemelen 
alamam, bana vermezler 
düşüncesiyle gelmiştim 
ama kartımı aldım. Bu 
kartın hiçbir şart olmadan 
Çankaya’da oturan herkese 
ayrım yapılmadan verilme-
si çok güzel bir uygulama. 
Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Güler İnceoğlu 
(Emekli Öğretmen)
Yıllarca TED Ankara Kole-
jinde öğretmenlik yaptım. 
Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen de bizim 
öğrencimizdi. Türkiye’nin 
göz bebeği Çankaya’ya 
bir belediye başkanı 
yetiştirmenin gururunu 
yaşıyoruz. Şimdi bu sevgili 
öğrencimi bütün hizmetle-
ri için ayrıca sağlık yönün-
den gerçekleştirdiği bu 
büyük hizmet için candan 
kutluyorum, başarılarının 
devamının diliyorum.

Ece Sezen 
(Emekli Mühendis)
Çankaya Belediyesinin 
ücretsiz bir şekilde vermiş 
olduğu Sağlık Kart ile 
hastanelerde bize uygula-
nacak olan indirim olana-
ğından yararlanacağım için 
memnunum. Birden çok 
hastalığım olduğu için kar-
tı sıkça kullanacağım. Bu 
projede emeği geçen her-
kese ve Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taşdelen’e 
teşekkür ediyorum. 

ÇANKAYA HER ZAMAN ÖNCÜ
ÇANKAYA BELEDİYESİ, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YILLIK İŞ VE TEKNİK KONFERANSI’NDA KABUL EDİLEN 

PECS DEKLARASYONU’NU İMZALAYAN İLK TÜRK BELEDİYESİ OLDU

Ortak olduğu uluslararası işbirliği 
ağlarıyla proje ve hizmet kalitesini 
sürekli artıran Çankaya Belediyesi, 

“Başkentin Başkenti” olma sıfatına 
yakışan bir ilke daha imza attı. Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin aktif üyelerinden 
olan Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından 
Macaristan’ın Pecs kentinde düzenle-
nen Yıllık İş ve Teknik Konferansı’nda 
hazırlanan Pecs Deklarasyonu’nu ka-
bul eden ilk Türk yerel yönetimi oldu.

Çankaya Belediyesi Meclisi’nce de 
kabul edilen Pecs Deklarasyonu, yerel 
yönetimlerin sağlık ve sosyal politika-
lar alanındaki önceliklerini tanımlayan, 
sağlık alanındaki eşitsizlikleri giderme-
yi öngören bir politika belgesi niteliği 
taşıyor. Geçtiğimiz yıl Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin “En İyi Uygulama Ödülü”nü 
kazanan ve Halk Sağlığı Merkezi, Evde 
Bakım Hizmeti gibi uygulamalarıyla 
örnek teşkil eden Çankaya Belediyesi, 
Pecs Deklarasyonu sayesinde özellikle 
sağlık alanındaki hizmetlerini bir adım 
öteye taşıyabilecek.

BAŞKAN TAŞDELEN: “POLİTİK 
SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ”
Pecs Deklarasyonu’yla ilgili bilgi veren 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşde-
len, “Sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı 
şehirler inşa edilmesini öngören bu 
deklarasyona imza atan ilk Türk bele-
diyesi olmak bizim için önemli. Çünkü 
bu deklarasyon, bizim proje üretirken 
halihazırda bağlı kaldığımız ‘tüm 
insanların gelişmiş sağlık ve esenlikten 
zevk almalarını ve insan haklarını tam 
olarak kullanmaları’ ilkelerini siyasi bir 
belge niteliğine dönüştürüyor. Bele-
diye Meclisimiz de bunu onaylayarak 
bize halk sağlığı ve esenliği alanında-
ki projelerimize hız verme yetkisini 
tanıdı” dedi.  

Kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdü-
rülebilir toplumların yaratılmasına 
yönelik politik sorumluluklarının bilin-
cinde olduklarını kaydeden Taşdelen, 
“Bir şehirde yaşayan herkesin sağlık ve 
esenliği, herhangi bir şehrin sürdürü-
lebilir kalkınmasının en etkili göster-
gelerinden biridir” dedi.

“İLK ADIMI 
SAĞLIK KARTLA ATTIK”
Çankaya Belediyesi’nin sosyal hizmet 
proje ve uygulamalarını, kent ve çevre 
sağlığını temel alan, kentsel yaşam 
kalitesini korumayı ve geliştirmeyi 
öngören proje ve çalışmaları "Herkes 
için Sağlık" temel ilkesi çerçevesinde 
hayata geçirdiğini hatırlatan Taşdelen 
“7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde, Dün-
ya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. 
Pavel Ursu’nun da katılımıyla ‘Sağlık 
Kart’ projemizi hayata geçirdik” diye 
konuştu.

Çankayalılara özel sağlık kuruluşla-
rından belli oranlarda indirim sağlayan 
ve isteyen her Çankayalıya ücretsiz ve-
rilen Sağlık Kart’ın fırsat eşitliği yarata-
cağını kaydeden Taşdelen, “Başlangıç 
olarak anlaşma yaptığımız 23 sağlık 
kuruluşu, başvuran her vatandaşımıza 
yüzde 50’ye kadar indirim olanağı su-
nacak. Bu hizmete aşama aşama başka 
sağlık kuruluşları da eklenecek. Sağlık 
her şeyden önemli. O nedenle, herkes 
için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesiyle, 
yeni bir hizmet daha sunmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz” dedi.

Pecs Deklarasyonu’nun ikinci adımı 
olarak Haziran sonunda yeni yerine 
taşınacak olan Rafet Genç Gündüz 
Bakım Evi’nden boşalacak binanın 
tamamen engelsiz hale getirilerek 
Engelliler Merkezi olarak kullanıla-
cağını kaydeden Taşdelen, “Hizmet 
planlamada ve sunmada merkezimiz 
daima insan oldu. Yine aynı bilinçle 
çalışacağız” dedi.

Yerel yönetimlerin sağlık ve 
sosyal politikalar alanındaki 
önceliklerini tanımlayan, sağlık 
alanındaki eşitsizlikleri gidermeyi 
öngören temel bir politika belgesi 
niteliği taşıyan Pecs Deklarasyonu 
Çankaya Belediyesi Meclisi’nde 
de kabul edilerek yürürlüğe girdi

Çankaya Belediyesi Dünya Sağlık Haftası 
nedeniyle Çankaya Evlerinde vatandaşa 
ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.  Özel sağlık 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılan çalış-
ma ilk olarak Bayraktar ve Sokullu Çankaya 
Evi’nde başladı. Vatandaşların ücretsiz olarak 
faydalandığı hizmetler arasında; göz tarama-
sı, kan şekeri ve tansiyon ölçümü bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin insanların sağlık ku-
rumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilin-
cine kavuşması adına farkındalık yaratmak 
adına kutlanan 7-13 Nisan Sağlık Haftası’nda 
birden çok etkinliğe imza atan Çankaya Be-
lediyesi’nin sağlık taraması hizmetinden çok 
sayıda vatandaş faydalandı.  Yapılan ölçüm-
ler sonrası çıkan sonuçlara göre vatandaş-
lara gerekli bilgiler aktarıldı. Hizmetten 
ücretsiz faydalanan vatandaşlar, Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür 
ederek, “Hastaneye gitsek bu hizmet için 
gün boyu beklerdik, sağlık hizmeti ayağımı-
za kadar geldi, çok memnunuz” dedi.

Sağlık Haftası kapsamında Çankaya Evle-
rinde düzenlenen ücretsiz sağlık taraması-
nın bir hafta boyunca devam edeceğini dile 
getiren Taşdelen, “Halkımızın sağlığı bizim 
için her şeyden önemli. Belediye olarak 
başlattığımız Sağlık Kart uygulaması ile de 
vatandaşlarımıza 19 özel sağlık kuruluşunda 
yüzde 50’ye varan indirim imkanı sunuyo-
ruz. Çankaya Halk Sağlığı Merkezimiz ve 
sağlık evlerimiz de hizmet vermeye devam 
ediyor” diye konuştu.  Hafta boyunca farklı 
semtlerde bulunan Çankaya Evlerinde dü-
zenlenecek sağlık taramalarından isteyen 
herkes yararlanabilir.

SAĞLIK HAFTASINDA ÇANKAYA’DAN ÜCRETSİZ HİZMET
ÇANKAYA BELEDİYESİ DÜNYA SAĞLIK HAFTASI DOLAYISIYLA ÇANKAYA EVLERİNDE 

ÜCRETSİZ ŞEKER-TANSİYON ÖLÇÜMÜ VE GÖZ TARAMASI YAPMAYA BAŞLADI

Sosyal belediyecilik alanında 
öncü çalışmalara imza atan 
Çankaya Belediyesi, Nisan 

ayında kutlanan Otizm Farkın-
dalık Haftası nedeniyle otizmli 
çocuklar ve aileleri ile eğitimci-
ler ve sosyal sorumluluk projesi 
üreten paydaşları buluşturan bir 
etkinliğe imza attı. Çankaya Be-
lediyesi, Beyaz Koza Özel Eğitim 
Kurumu ve ODTÜ Teknokent 
Otsimo işbirliğiyle düzenlenen 
etkinliğin odak noktası, otizmli 
çocukların gelişiminde spor 
eğitiminin önemiydi. Beyaz 
Koza Özel Eğitim Kurumu’ndan 
Engin Uysal’ın sunumuyla baş-
layan programda ilk olarak spor 
faaliyetlerinin otizmli çocukların 
fiziksel ve bilişsel gelişimlerine 
yaptığı katkı paylaşıldı.Sporun 
otizmli çocuklarda motor bece-
rileri artırdığını, sosyalleşmeyi 
ve odaklanmayı sağladığını, 
çocuğun fiziksel sağlığını iyileş-

tirdiğini kaydeden Uysal, otizmli 
çocukların bu alanda uzman 
eğitmenler eşliğinde spor yapa-
rak önemli yol kat ettiğini ifade 
etti. ODTÜ Teknokent’te faaliyet 
gösteren Otsimo’yu temsilen bir 
sunum yapan Baran Kayır ise, 
tablet ve bilgisayarlara indirilen 
ücretsiz bir uygulama olan Ot-
simo’nun dikkat ve odaklanma 
sorunu çeken otizmli çocukların 
sayı, renk gibi temel kavramları 
öğrenmesine katkı sağladığını 
kaydederek Otsimo programını 
tanıttı. Otsimo’nun yaratıcısının, 
programı dikkat ve odaklanma 
sıkıntısı çeken otizmli kardeşi-
nin sadece tabletle uzun süre 
meşgul olabildiğini fark ettikten 
sonra hayata geçirdiğini kay-
deden Kayır, otizmli çocukların 
eğitiminde uzman kişilerin 
desteği alınarak hazırlanan 
eğitim uygulamasının ücretsiz 
olduğunu belirtti.

ÇANKAYA’DA “OTİZM FARKINDALIK HAFTASI” BULUŞMASI
ÇANKAYA BELEDİYESİ, OTİZM FARKINDALIK HAFTASI 

NEDENİYLE DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIDA AİLELERİ, 
EĞİTİMCİLERİ VE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

ÜRETEN PAYDAŞLARI BULUŞTURDU

ÇANKAYALI 
SAĞLIK 
KARTI 
SEVDİ
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II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE 
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II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ  
YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI  

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 
 
1)  YARIŞMANIN ADI 
Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması 
2) DÜZENLEYİCİ BİRİM  
Yarışma II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kapsamında 

gerçekleştirilecektir. Kongre Düzenleme Kurulu Yarışmanın düzenleyici 
birimidir. 

3) YARIŞMANIN AMACI 
“Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması”, “Şehir, Çevre ve 

Sağlık” alanında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Yerel 
Yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin 
değerlendirilmesini ve bilgi/deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasını 
hedeflemektedir.  

4) YARIŞMANIN KAPSAMI 
 “Şehir, Çevre ve Sağlıkta” işbirliği teması ile yola çıkan Kongrede şehir, 

çevre ve sağlık konularında gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmalar sonucunda; 
sağlıklı ve sürdürülebilir kentler yaratmak için akademisyenlerin, yerel 
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, merkezi idare kuruluşlarının, 
vatandaşların ortak bir yaklaşımla hareket etmesi ve sağlıklı çevrede yaşama 
hakkı konusunda farklı disiplinlerin ortak bir anlayışa ulaşması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Kongrede Şehir, çevre ve sağlık alanında işbirliğinin zorunlu olduğu ve 
bu İşbirliğinin temelini de yerel yönetimlerin kurması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Bu çerçevede, Yerel Yönetimler tarafından planlanan ve uygulanan 
projelerin tüm mahalli idarelerce paylaşılmasını hedefleyen “en iyi uygulama 
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yarışması”; dört farklı kategoride en iyi uygulamaları değerlendirmeyi 
hedeflemektedir.   

Yerel Yönetimlerce , “En İyi Uygulama Yarışması” için sunulan projeler; 
şehir çevre ve sağlık üçgenindeki işbirliğini ve vatandaşların yaşam kalitesini ne 
ölçüde güçlendirdiğine göre ele alınacaktır. 

Yarışma başvuruları e-posta kanalıyla üzerinden yapılacaktır. 
En iyi uygulama yarışması kapsamında dereceye giren projelerin ilgili 

yerel yönetimler tarafından kongrede sunulması sağlanacaktır.  
5) YARIŞMA KATEGORİLERİ
- Akıllı Kent
- Sağlıklı Çevre
- Sağlık ve Sosyal Hizmet
- Sağlıklı Şehir Planlama
- Şehir Sağlığını Ölçme
- Şehir Sağlığını Geliştirme Planları
6) BAŞVURU ŞARTLARI VE YAPILACAK İŞLEMLER
6.1. Başvuru 
Başvurular yarışma başvuru formunun içinde yer alan bilgilerin 

doldurularak Kongre Organizasyon Sekreteryası’na gönderilmesi ile 
gerçekleştirilecektir.  

Yarışma başvuruları bütün yerel yönetimlere açıktır. Yarışmaya başvuran 
her yerel yönetim bir kategoride en fazla 1  proje ile yarışmaya katılabilir.  

Başvurular, sehircevresaglikkongresi@gmail.com adresine e posta 
yoluyla yapılacaktır.  

6.2-Başvuruların Teslimi İçin Son Tarih  
Başvuruların yapılması için son tarih 16 Mart 2018’dir.  
6.3-Başvuru Belgesi İle Birlikte Gönderilecek Diğer Dokümanlar 
Kongre web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, 

istenen belgeler ve materyaller eksiksiz olarak gönderilmelidir.  
İstenen doküman ve materyaller şunlardır: 
1. Uygulamayı tanıtan yazılı bilgilendirme, kısa proje yönetici özeti
2. Uygulama ile ilgili fotoğraflar en az 3 fotoğraf
3. Uygulamayı tanıtan powerpoint sunuları (gerektiğinde)
4. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgi
Başvuru hakkında bilgiler www.sehircevresaglikkongresi.com internet 

adresinden ya da sehircevresaglikkongresi@gmail.com adresine e posta 
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yoluyla başvurularak temin edilebilir. Başvuru sahipleri yarışma ile ilgili 
sorularını, kongre iletişim merkezi telefon numaralarından ve e posta 
adresinden ulaşacakları yetkiliye iletebilirler.  

Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Değerlendirme 
Kurulu bir başvuru sahibinin, ortağının veya projenin uygunluğu konusunda ön 
görüş beyan edemez.  

7) DEĞERLENDİRME 
7.1. Değerlendirme Kurulu (Jüri)  
Kongre sürecinde, Üniversitelerin çevre, sağlık, kent bilimleri 

alanlarından, akademinin sosyal ve sağlık bilimleri ile ilgili bölümlerinden, Yerel 
Yönetimler şehir sağlığı alanındaki deneyimli yönetici ve uzmanlarından oluşan 
bir değerlendirme kurulu oluşturulur. 

Projeler, makul bir süre içinde oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından 
incelenip, değerlendirilecektir.  

7.2. Değerlendirme Kurulu’nun Çalışma Esasları  
7.2.1. Değerlendirme Kurulu üyeleri, projelerin teslim edildiği tarihten 

itibaren 30 gün içinde değerlendirmelerini tamamlar ve her bir proje için yüz 
(100)puan üzerinden değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirme sonunda, 
her bir Değerlendirme Kurulu Üyesi kendi puanını belirler ve sonucu yazılı ve 
imzalı olarak Kongre Organizasyon Sekretaryasına teslim eder.  

7.2.2. Kongre Organizasyon Sekretaryası Değerlendirme Kurulunca 
yapılan puanlamaların ortalamasını alarak her bir kategoride dereceye giren 
projeleri belirler ve Değerlendirme Kurulunun bilgisine sunarak, yazılı ve imzalı 
olarak teyitlerini alır ve sonuçları kesinleştirerek, ilan edilmek üzere Düzenleme 
Kurulu’na arz eder. 

8) SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜLLENDİRME 
Yarışma kategorilerinde, dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan 

projelere; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve KONGRE ÖZEL ÖDÜLÜ 
verilecektir.  

Yarışma Sonuçları 16-20 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan II. Uluslar 
arası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamındaki etkinlikte açıklanacak ve ödül 
töreni aynı etkinlikte yapılacaktır.  
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 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI  
BAŞVURU FORMU 

 

Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
Projenin Ad  Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimi 
 Projenin Uygulama 
Alan 

Çankaya İlçe Snrlar  

 
Projenin Bütçesi  

 

Yllk Personel Giderleri:  

2 Hemşire +1 Sosyolog brüt maaş X 12 ay=200.493 TL 

Yllk Sarf Malzemesi Gideri: 750 TL 

Yllk Tbbi Malzeme Gideri: 3500 TL 

Yllk Bina Giderinden Birime Düşen Pay: 14.000 TL 

Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarndan karşlanmaktadr ve 
toplam 218.743 TL’dir. 

 
Projenin Ortaklar  

 

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu danşmanlğnda, Sağlk 
Bakanlğ  Türkiye  Halk  Sağlğ  Kurumu  Başkanlğ  ile  imzaladğ  protokol 
çerçevesinde, Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimini oluşturmuş ve anonim 
HIV, AIDS testi ve danşmanlğn başlatmştr.  

Projenin  uygulanmas,  yaygnlaştrlmas,  kapsayclğnn  arttrlmas, 
hizmetlerin kalitesinin artmas ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasna yönelik 
ise Krmz Şemsiye Cinsel Sağlk ve İnsan Haklar Derneği ve Sağlkta Genç 
Yaklaşmlar Derneği ile işbirliği yaplmaktadr. 

 
Projenin Amac  

 

HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalktr ve korunma önlemleri tedaviden 
çok daha etkili ve ucuzdur. Enfeksiyonun ortaya çktğ ilk dönemlerin aksine 
günümüzde HIV/AIDS, Dünya Sağlk Örgütü tarafndan ölümcül hastalklar 
listesinden çkartlarak, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalklar  listesine 
alnmştr. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitifler kaliteli ve 
sağlkl bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tans alan ve AIDS evresinde olan 
kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlk ve yaşam kalitelerini artrarak yaşamlarn 
sürdürebilirler. Bunlarn yan sra, HIV pozitif annenin; gebelik döneminde, 
doğum srasnda ilaç tedavisi almas, doğum sonrasnda bebeğe uygulanan 
ilaç tedavisi ve emzirmenin önlenmesi  ile anneden bebeğe HIV bulaşmas 
önlenebilmektedir. 

BM’nin;  daha  sağlkl,  gelişmiş  ve  yaşanabilir  bir  dünya  için  evrensel 
"Sürdürülebilir  Kalknma  Hedefleri"  arasnda  yer  alan  "Hedef  3:  Sağlkl 
Bireyler"  başlğ;  HIV,  AIDS,  tüberküloz,  stma  gibi  enfeksiyonlarn  ve 
hastalklarn  2030  ylna  kadar  engellenmesi  ve  bu  enfeksiyonlara  bağl 
hastalklarn ve ölümlerin önlenmesini hedeflemektedir. 

 
 

 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU 

 

 Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
 Projenin Ad  Eşitlik Dostu İş Yeri 
 Projenin Uygulama Alan  Çankaya İlçe Snrlar  

 Projenin Ortaklar 
 

Ankara’daki esnaf örgütleri ve tüketici dernekleri ve yerel eşitlik 
eylem plannn hazrlanmasna katk sağlayan kadn örgütleri 

 Projenin Amac 
 

Kadnlarn  toplumda  çağdaş  ve  güçlü  bireyler  olarak  yerlerini 
alabilmeleri  için  işverenleri  kadn  istihdamna  özendirmek,  kadn 
girişimcilerin  saysn arttrabilmek, kaliteli ve  temiz hizmet vermek, 
iyi  koşullara  sahip,  çalşanlar  açsndan  kadnlara  pozitif  ayrmclğ 
gözeten iş yerlerinin saysn arttrabilmektir. 

Projenin Kapsam 
 

Çankaya  ilçe  snrlar  içinde  faaliyet  gösteren  ve    “Değerlendirme 
Komisyonu”  tarafndan,  kadn  istihdamna  öncelik  verdiği;  kaliteli 
hizmet  sunduğu,  teknik  ve  hijyenik  koşullar  sağladğ  belirlenen 
işyerlerini kapsar. 

Projenin Şehre Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 Çankaya’da toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkndalğn 
artrlmas  

 Kadn istihdamnn artrlmas konusunda iş yerlerinin teşvik 
edilmesi 

 Kadn girişimcilerin desteklenmesi 
 İş yaşamnda kadn görünürlüğünün artrlmas 
 İş yerlerinde "eşit işe eşit ücret" anlayşnn desteklenmesi 
 Engellilerin sosyal hayata katlmlarnn desteklenmesi ve bu 

konuda karşlaşlan engellerin ortadan kaldrlmas 
 İş yerlerinin engelli erişimine açk hale getirilmesi 

  
Projenin Çevreye Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 
 

 Çankaya ilçesinde temel hijyen koşullarn sağlayan iş 
yerlerinin teşvik edilmesi ve bu kriterlere sahip iş yeri 
saysnn artrlmas 

 Çevreye duyarl iş yerlerinin bu anlayş sürdürmelerinin 
teşvik edilmesi 

 Projenin Sağlğa Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin katk sağlanmas ile hem 
toplum sağlğ hem de kadn sağlğ açsndan temel 
problemlerden biri olan şiddetin ortadan kaldrlmas, 

 Hijyen koşullarn yerine getiren iş yeri saysnn artrlmas 
 Engelli erişimine açk iş yeri saysnn artrlmas 
 Engellilerin sosyal hayata katlmlarnn önündeki engellerin 

kaldrlmas 
 Kaliteli, temiz ve sağlk kurallarna uygun hareket eden iş 

yerlerinin desteklenmesi 

 Proje Hakkndaki Diğer 
Bilgiler  
 

2017  ylnda  uygulanmaya  başlayan  “Eşitlik  Dostu  İş  Yeri  Projesi” 
kapsamnda 14 Mart 2018 tarihi itibariyle, 10 iş yeri “Eşitlik Dostu İş 
Yeri” belgesini almaya hak kazanmştr.    
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 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI  
BAŞVURU FORMU 

 

Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
Projenin Ad  Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimi 
 Projenin Uygulama 
Alan 

Çankaya İlçe Snrlar  

 
Projenin Bütçesi  

 

Yllk Personel Giderleri:  

2 Hemşire +1 Sosyolog brüt maaş X 12 ay=200.493 TL 

Yllk Sarf Malzemesi Gideri: 750 TL 

Yllk Tbbi Malzeme Gideri: 3500 TL 

Yllk Bina Giderinden Birime Düşen Pay: 14.000 TL 

Proje bütçesi Çankaya Belediyesi öz kaynaklarndan karşlanmaktadr ve 
toplam 218.743 TL’dir. 

 
Projenin Ortaklar  

 

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu danşmanlğnda, Sağlk 
Bakanlğ  Türkiye  Halk  Sağlğ  Kurumu  Başkanlğ  ile  imzaladğ  protokol 
çerçevesinde, Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimini oluşturmuş ve anonim 
HIV, AIDS testi ve danşmanlğn başlatmştr.  

Projenin  uygulanmas,  yaygnlaştrlmas,  kapsayclğnn  arttrlmas, 
hizmetlerin kalitesinin artmas ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasna yönelik 
ise Krmz Şemsiye Cinsel Sağlk ve İnsan Haklar Derneği ve Sağlkta Genç 
Yaklaşmlar Derneği ile işbirliği yaplmaktadr. 

 
Projenin Amac  

 

HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalktr ve korunma önlemleri tedaviden 
çok daha etkili ve ucuzdur. Enfeksiyonun ortaya çktğ ilk dönemlerin aksine 
günümüzde HIV/AIDS, Dünya Sağlk Örgütü tarafndan ölümcül hastalklar 
listesinden çkartlarak, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalklar  listesine 
alnmştr. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitifler kaliteli ve 
sağlkl bir yaşam sürdürebilirler. Geç HIV tans alan ve AIDS evresinde olan 
kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlk ve yaşam kalitelerini artrarak yaşamlarn 
sürdürebilirler. Bunlarn yan sra, HIV pozitif annenin; gebelik döneminde, 
doğum srasnda ilaç tedavisi almas, doğum sonrasnda bebeğe uygulanan 
ilaç tedavisi ve emzirmenin önlenmesi  ile anneden bebeğe HIV bulaşmas 
önlenebilmektedir. 

BM’nin;  daha  sağlkl,  gelişmiş  ve  yaşanabilir  bir  dünya  için  evrensel 
"Sürdürülebilir  Kalknma  Hedefleri"  arasnda  yer  alan  "Hedef  3:  Sağlkl 
Bireyler"  başlğ;  HIV,  AIDS,  tüberküloz,  stma  gibi  enfeksiyonlarn  ve 
hastalklarn  2030  ylna  kadar  engellenmesi  ve  bu  enfeksiyonlara  bağl 
hastalklarn ve ölümlerin önlenmesini hedeflemektedir. 

 
 

 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU 

 

 Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
 Projenin Ad  Eşitlik Dostu İş Yeri 
 Projenin Uygulama Alan  Çankaya İlçe Snrlar  

 Projenin Ortaklar 
 

Ankara’daki esnaf örgütleri ve tüketici dernekleri ve yerel eşitlik 
eylem plannn hazrlanmasna katk sağlayan kadn örgütleri 

 Projenin Amac 
 

Kadnlarn  toplumda  çağdaş  ve  güçlü  bireyler  olarak  yerlerini 
alabilmeleri  için  işverenleri  kadn  istihdamna  özendirmek,  kadn 
girişimcilerin  saysn arttrabilmek, kaliteli ve  temiz hizmet vermek, 
iyi  koşullara  sahip,  çalşanlar  açsndan  kadnlara  pozitif  ayrmclğ 
gözeten iş yerlerinin saysn arttrabilmektir. 

Projenin Kapsam 
 

Çankaya  ilçe  snrlar  içinde  faaliyet  gösteren  ve    “Değerlendirme 
Komisyonu”  tarafndan,  kadn  istihdamna  öncelik  verdiği;  kaliteli 
hizmet  sunduğu,  teknik  ve  hijyenik  koşullar  sağladğ  belirlenen 
işyerlerini kapsar. 

Projenin Şehre Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 Çankaya’da toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkndalğn 
artrlmas  

 Kadn istihdamnn artrlmas konusunda iş yerlerinin teşvik 
edilmesi 

 Kadn girişimcilerin desteklenmesi 
 İş yaşamnda kadn görünürlüğünün artrlmas 
 İş yerlerinde "eşit işe eşit ücret" anlayşnn desteklenmesi 
 Engellilerin sosyal hayata katlmlarnn desteklenmesi ve bu 

konuda karşlaşlan engellerin ortadan kaldrlmas 
 İş yerlerinin engelli erişimine açk hale getirilmesi 

  
Projenin Çevreye Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 
 

 Çankaya ilçesinde temel hijyen koşullarn sağlayan iş 
yerlerinin teşvik edilmesi ve bu kriterlere sahip iş yeri 
saysnn artrlmas 

 Çevreye duyarl iş yerlerinin bu anlayş sürdürmelerinin 
teşvik edilmesi 

 Projenin Sağlğa Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin katk sağlanmas ile hem 
toplum sağlğ hem de kadn sağlğ açsndan temel 
problemlerden biri olan şiddetin ortadan kaldrlmas, 

 Hijyen koşullarn yerine getiren iş yeri saysnn artrlmas 
 Engelli erişimine açk iş yeri saysnn artrlmas 
 Engellilerin sosyal hayata katlmlarnn önündeki engellerin 

kaldrlmas 
 Kaliteli, temiz ve sağlk kurallarna uygun hareket eden iş 

yerlerinin desteklenmesi 

 Proje Hakkndaki Diğer 
Bilgiler  
 

2017  ylnda  uygulanmaya  başlayan  “Eşitlik  Dostu  İş  Yeri  Projesi” 
kapsamnda 14 Mart 2018 tarihi itibariyle, 10 iş yeri “Eşitlik Dostu İş 
Yeri” belgesini almaya hak kazanmştr.    
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Birim,  hemen  her  vatandaş  için  kolaylkla  ulaşlabilir  merkezi  bir 
konumdadr. 

Gönüllü Test ve Danşmanlk Biriminde telefonla ya da yüz yüze danşmanlk 
hizmeti de verilmektedir. Danşmanlk hizmeti genel anlamda cinsel yolla 
bulaşan  hastalklardan  korunma,  bulaşma  durumunda  da  tedaviye 
yönlendirme ve tedavi içeriklerine ilişkin olmaktadr. Bu hizmetin koruyucu 
sağlk hizmeti boyutuyla, toplum sağlğ üzerine etki gücü yüksek olacaktr. 
Hem kulaktan kulağa iletilen yanlş bilgilenme en aza inecek, hem de güvenli 
cinsel yaşamn gerekliliklerine dair doğru bilgilendirme yaygnlaştrlacaktr. 

HIV ağrlkl olarak gençleri, LGBTİ bireylerini ve farkl nedenlerle toplumsal 
yaşamdan  dşlanan, madde  bağmllarn,    sonunda  ölüm  olacak  şekilde 
tehdit  etmektedir.  Tedavi  yöntemleri  henüz  tam  olarak  gelişmemiş 
olduğundan  koruyucu  sağlk  hizmeti  vermek  ve  hizmeti  yerel  yönetim 
özelinde  yaygnlaştrmak  toplum  sağlğn  korumak  için  şarttr.  Sağlk 
Bakanlğ  ile  işbirliği  yaplmas  hem  ilgili  personelin  eğitimi  hem  de 
gerektiğinde  tedavi mekanizmalarna  yönlendirme  yaplmas  konusunda, 
diğer yerel yönetimler için de model geliştirme, hizmetin yaygnlaştrlmas 
için örnek olabilecek niteliktedir.  

 Projenin Çevreye 
Sağlamş Olduğu 
Etkiler 
 

 

BM’in;  "Sürdürülebilir  Kalknma Hedefleri"  arasnda  yer  alan  "Hedef  3: 
Sağlkl Bireyler" başlğ; HIV, AIDS, tüberküloz, stma gibi enfeksiyonlarn ve 
hastalklarn  2030  ylna  kadar  engellenmesi  ve  bu  enfeksiyonlara  bağl 
hastalk  ve  ölümlerin  önlenmesini  hedeflemektedir.  Gönüllü  Test  ve 
Danşmanlk  Biriminin  çalşmalar  uzun  vadede  bu  hedefe  de  katk 
sağlayacaktr. 

 
 
 
 
 
 Projenin Sağlğa 
Sağlamş Olduğu 
Etkiler  

 

Gönüllü  Test  ve  Danşmanlk  hizmet  birimi,  insanlarn  sağlkl  bir  yaşam 
sürmelerini  ve  herkesin  her  yaşta  refahn  sağlamakta,  tüm  bireyleri 
zamannda,  sağlk bilgisi,  koruyucu  sağlk hizmetleri  ile buluşturmakta  ve 
gerek  duyulan  durumlarda  tedavi  hizmetlerine  eriştirebilmelerini 
gerçekleştirmektedir.  

Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimine ağrlkl olarak gençlerin danşmanlk 
hizmetine  başvurduğu  gözlenmektedir.  Genç  kişilerin  aktif,  potansiyel 
olarak  uzun  sürecek  ve  ihtimal  olarak  korunmasz  cinsel  ilişki  yaşama 
olaslğnn daha yüksek olmas, danşmalk almasnn yani koruyucu sağlk 
hizmetinin önemini arttrmaktadr. 

Koruyucu  sağlk  hizmeti  ile  ilgili  çalşmalar,  yavaş  ilerlese  bile  etkili 
olmaktadr. Enfekte olan bireylerin tedavi süreçlerine erken dâhil olmas ve 
bulaşclğn yaylmamas için önlem alnmas halk sağlğ için uzun erimli ve 
yararl çalşmalardr. 

 
 Proje Hakkndaki 
Diğer Bilgiler  

 

Çankaya  Belediyesi  Gönüllü  Test  ve  Danşmanlk  Birimi  1  Aralk  2016 
tarihinden  itibaren  faaliyete  başlamştr.  Hasta  kayt  sistemi  anonimdir. 
Hastalarn  kişisel  bilgileri  istenilmemekte,  kendileri  için  uygun  bulduklar 
sembolik isimlerle kayt yaplmaktadr. Hizmet verilmeye başlandğ günden 
bu yana 1019 kişiye doğrudan danşmalk sunulmuş ve hzl  test yaplmş, 
400 kişi ile de telefonda danşmalk hizmeti verilmiştir. 15 kişi pozitif tan ile 
tedaviye yönlendirilmiştir.  

 

Çankaya Belediyesi,  insanlarn  sağlkl bir yaşam  sürmelerini ve her yaşta 
refahlarn sağlamak, tüm bireyleri zamannda sağlk bilgisi, koruyucu sağlk 
hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine 
eriştirebilmek amacyla Çankaya Halk Sağlğ Merkezi bünyesinde, “Gönüllü 
Test ve Danşmanlk Birimi”ni oluşturmuş ve 2016 yl 1 Aralk Dünya AIDS 
gününde anonim HIV/AIDS testi ve danşmanlğ hizmetini başlatmştr.  

 
 Projenin Kapsam  

 

Çankaya’da  nüfus  yoğunluğu,  TÜİK  ADNKS  2017  istatistiklerine  göre,  bir 
milyona  (921.999)  yaklaşmş  olup  ilçede  ikamet  etmeyen  ama  ilçeyi 
kullanan kişi says yaklaşk iki milyondur.  

İlçede  çok  sayda  üniversitenin  varlğna  bağl  olarak  genç  nüfus  oldukça 
fazladr.  Bu  dinamik  nüfus  yoğunluğu  sürekli  değişen  ve  gelişen  hizmet 
modellerini zorunlu klmakta, hizmet alanlarnda yeni bakş açlar ihtiyacn 
doğurmaktadr.  

DSÖ Avrupa Sağlkl Şehirler Ağ ve Avrupa Ulusal Ağlarnn 6. Faz için Eylem 
Taahhütlerinde,  sağlkl  şehirlerin  prensip  ve  değerlerinden  olan  eşitlik 
ilkesi; sağlk alannda eşitsizliklerle mücadele etmek, zarar görebilir ve sosyal 
açdan  dezavantajl  olan  kişilerin  ihtiyaçlarn  gözetmek  (eşitsizlik,  sağlk 
alanndaki adaletsizlikler ve kötü sağlğn engellenebilir nedenleri anlamna 
gelmektedir) şeklinde tanmlanr. Sağlk hakk, cinsiyet, rk, dini inanç, cinsel 
eğilim,  yaş,  engellilik  veya  sosyo‐ekonomik  imkânlardan  bağmsz  olarak 
herkes için geçerlidir. Anonim HIV/AIDS testi ve danşmanlğ ile ilgili çalşma 
süreci bu noktadan hareketle başlatlmştr. 

Mekân tasarm ve çalşma yöntemi belirlenirken, özellikle risk grubundaki 
gençlerin,  şüpheli  cinsel  temasta  ya  da  madde  kullanmnda  bulunan 
bireylerin ve yasal olmayan şekilde fuhuşu meslek edinen kişilerin hizmetten 
yararlanabilmesi  olanakl  klnmştr.  Tüm  başvuranlarn,  insan  haklarna 
saygl, mahremiyeti koruyan bir anlayşla sakl  tutulduğu birimde, HIV ve 
cinsel  yolla  bulaşan  hastalklarla  ilgili  koruyucu  sağlk  hizmeti  ile  ilgili 
konularda erken tan ve tedavi için destek hizmeti sunulmaktr. 

Çalşma içeriği, telefonla ya da yüz yüze danşmalk sunmak,  anonim ve hzl 
HIV  testi  yapmak,  eğer  sonuç  pozitif  ise  tedaviye  yönlendirmek 
biçimindedir. 

 
Projenin Şehre 
Sağlamş Olduğu 
Etkiler  

 

Çankaya  Belediyesi  Gönüllü  Test  ve  Danşmanlk  Birimi  1  Aralk  2016 
tarihinden itibaren faaliyete başlamştr. Ancak birimin kuruluşu ve kuruluş 
süreci  başl  başna  toplum  sağlğnn  korunmasna  ivme  katabilecek 
niteliktedir.  HIV  enfeksiyonunun  ağrlkl  olarak  korumasz  cinsel  ilişki 
yoluyla  geçtiği  ve  hastalk  tans  konulan  kişilerin  yüzde  yetmişinin 
heteroseksüel  olduğu  bilinmektedir.  Bu  bilgiden,  HIV  pozitif  kişilerin 
%30’unun  lezbiyen,  gey,  biseksüel,  transseksüel,  interseksüel  (LGBTİ) 
bireylerden  oluştuğu  sonucu  çkmaktadr.  Toplumun  genel  olarak %30’u 
LGBTİ  bireylerden  oluşmasa  da  risk  grubu  olarak  büyük  bir  oran  temsil 
ettiğini söylemek olanakldr. Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimi verilerine 
göre  ise,  hzl  test  için  başvuran  kişilerin  yars  LGBTİ’li  bireylerden 
oluşmaktadr. Gönüllü Test ve Danşmanlk Biriminde mesai, hafta içi iki gün, 
08.00‐20.00  saatleri  olarak  belirlenmiş,  yani  mesai  sonras  saatleri 
kapsayacak şekilde esnetilmiştir. Bu esnemenin amac farkl yaşama biçimi 
nedeniyle  etiketlenen  bireylerin  hizmete  ulaşmasn  kolaylaştrmaktr. 
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Birim,  hemen  her  vatandaş  için  kolaylkla  ulaşlabilir  merkezi  bir 
konumdadr. 

Gönüllü Test ve Danşmanlk Biriminde telefonla ya da yüz yüze danşmanlk 
hizmeti de verilmektedir. Danşmanlk hizmeti genel anlamda cinsel yolla 
bulaşan  hastalklardan  korunma,  bulaşma  durumunda  da  tedaviye 
yönlendirme ve tedavi içeriklerine ilişkin olmaktadr. Bu hizmetin koruyucu 
sağlk hizmeti boyutuyla, toplum sağlğ üzerine etki gücü yüksek olacaktr. 
Hem kulaktan kulağa iletilen yanlş bilgilenme en aza inecek, hem de güvenli 
cinsel yaşamn gerekliliklerine dair doğru bilgilendirme yaygnlaştrlacaktr. 

HIV ağrlkl olarak gençleri, LGBTİ bireylerini ve farkl nedenlerle toplumsal 
yaşamdan  dşlanan, madde  bağmllarn,    sonunda  ölüm  olacak  şekilde 
tehdit  etmektedir.  Tedavi  yöntemleri  henüz  tam  olarak  gelişmemiş 
olduğundan  koruyucu  sağlk  hizmeti  vermek  ve  hizmeti  yerel  yönetim 
özelinde  yaygnlaştrmak  toplum  sağlğn  korumak  için  şarttr.  Sağlk 
Bakanlğ  ile  işbirliği  yaplmas  hem  ilgili  personelin  eğitimi  hem  de 
gerektiğinde  tedavi mekanizmalarna  yönlendirme  yaplmas  konusunda, 
diğer yerel yönetimler için de model geliştirme, hizmetin yaygnlaştrlmas 
için örnek olabilecek niteliktedir.  

 Projenin Çevreye 
Sağlamş Olduğu 
Etkiler 
 

 

BM’in;  "Sürdürülebilir  Kalknma Hedefleri"  arasnda  yer  alan  "Hedef  3: 
Sağlkl Bireyler" başlğ; HIV, AIDS, tüberküloz, stma gibi enfeksiyonlarn ve 
hastalklarn  2030  ylna  kadar  engellenmesi  ve  bu  enfeksiyonlara  bağl 
hastalk  ve  ölümlerin  önlenmesini  hedeflemektedir.  Gönüllü  Test  ve 
Danşmanlk  Biriminin  çalşmalar  uzun  vadede  bu  hedefe  de  katk 
sağlayacaktr. 

 
 
 
 
 
 Projenin Sağlğa 
Sağlamş Olduğu 
Etkiler  

 

Gönüllü  Test  ve  Danşmanlk  hizmet  birimi,  insanlarn  sağlkl  bir  yaşam 
sürmelerini  ve  herkesin  her  yaşta  refahn  sağlamakta,  tüm  bireyleri 
zamannda,  sağlk bilgisi,  koruyucu  sağlk hizmetleri  ile buluşturmakta  ve 
gerek  duyulan  durumlarda  tedavi  hizmetlerine  eriştirebilmelerini 
gerçekleştirmektedir.  

Gönüllü Test ve Danşmanlk Birimine ağrlkl olarak gençlerin danşmanlk 
hizmetine  başvurduğu  gözlenmektedir.  Genç  kişilerin  aktif,  potansiyel 
olarak  uzun  sürecek  ve  ihtimal  olarak  korunmasz  cinsel  ilişki  yaşama 
olaslğnn daha yüksek olmas, danşmalk almasnn yani koruyucu sağlk 
hizmetinin önemini arttrmaktadr. 

Koruyucu  sağlk  hizmeti  ile  ilgili  çalşmalar,  yavaş  ilerlese  bile  etkili 
olmaktadr. Enfekte olan bireylerin tedavi süreçlerine erken dâhil olmas ve 
bulaşclğn yaylmamas için önlem alnmas halk sağlğ için uzun erimli ve 
yararl çalşmalardr. 

 
 Proje Hakkndaki 
Diğer Bilgiler  

 

Çankaya  Belediyesi  Gönüllü  Test  ve  Danşmanlk  Birimi  1  Aralk  2016 
tarihinden  itibaren  faaliyete  başlamştr.  Hasta  kayt  sistemi  anonimdir. 
Hastalarn  kişisel  bilgileri  istenilmemekte,  kendileri  için  uygun  bulduklar 
sembolik isimlerle kayt yaplmaktadr. Hizmet verilmeye başlandğ günden 
bu yana 1019 kişiye doğrudan danşmalk sunulmuş ve hzl  test yaplmş, 
400 kişi ile de telefonda danşmalk hizmeti verilmiştir. 15 kişi pozitif tan ile 
tedaviye yönlendirilmiştir.  
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 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI  
BAŞVURU FORMU 

 

   Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
   Projenin Ad  İlhan Cavcav Park 
   Projenin Uygulama Alan  Çankaya İlçesi Ahmet Taner Kşlal Mahallesi 
 Projenin Bütçesi  

 

Çankaya Belediyesi öz kaynaklarndan karşlanmaktadr. 

 Projenin Amac  
 

İklim  değişikliğinin  en  büyük  etkilerden  biri  olan  su  ktlğna 
yağmur  hasad  yöntemiyle  çözümler  sunmak  projenin  temel 
amacdr. 

 Projenin Kapsam  
 

Çankaya  ilçe  snrlar  içerisinde  bulunan  İlhan  Cavcav  Park’nda 
geçirimsiz yüzeyleri azaltarak yağmur suyunun emilimini artrmak, 
yeralt  sularna  ulaşmna  olanak  sağlamak  ve  parkta  kullanlan 
yerel  bitki  türleriyle  su  tüketimini  azaltmak  hedefi  parkn 
şekillenmesini  sağlayacak  etkinliklerin  temeli  yaklaşmn 
oluşturmaktadr.  

Projenin Şehre Sağlamş 
Olduğu Etkiler  

 

 Kentteki yeşil alan miktarnn artrlmas 
 Yağmur suyunun tutulmas yoluyla flora, fauna ve yer alt 

sularnn  beslenmesinin  ve  toprağn  verimliliğinin 
arttrlmas,  şebeke  suyunun  kullanmnn  azaltlmasnn 
sağlanmas projenin kente doğrudan sağladğ etkilerdir. 

 
 Projenin Çevreye Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 

 İlhan  Cavcav  Park’nda  “Yağmur  Hasad  Yöntemi”nin 
kullanlmas  öngörülmüştür.  Böylelikle  yağmur  suyunun 
doğal  akşnn  yavaşlatlmas,  alanda  eşit  miktarda 
dağtlp  yedirilmesi  ve  yeralt  sularna  ulaşmas 
sağlanmaktadr. 

 Çankaya  Belediyesinin  yerel  ölçekte  iklim  değişikliği  ile 
uyum  ve mücadele  stratejisinin  bir  gereği  olarak,  çevre 
dostu bir tasarm düşünülmüştür. 

 Parkn  yllar  içinde  Ankara  kent  ekosistemine  katk 
sunacağ,  Ankara’nn  ve  Çankaya’nn  aktif  yeşil  alan 
miktarn artracağ planlanmştr.   

 
 
 
 
 
 Projenin Sağlğa Sağlamş 
Olduğu Etkiler  

 

İlhan  Cavcav  Park’nda  yağmur  hasad  yöntemiyle  geçirimli 
yüzeylerin artrlmasnn yan  sra, park  içerisinde  kullanlan  tüm 
donat  ve  malzemelerin  seçiminde  insan  ve  çevre  sağlğna 
uygunluk  ön  planda  tutulmuştur.  Bunun  için  doğal  malzeme 
seçimi yaplmştr: 

 Koşu  yolunda  0‐12  mm  agrega,  çocuk  oyun  alan  ve 
kondisyon  alan  zemininde  doğal  ağaç  kabuğu,  çocuk 
oyun  grubu,  elemanlar  ve  kondisyon  aletleri  ahşap 
malzeme kullanlmştr. 

 “  Vita  course”  spor  aletleri  kullanlarak  bireylerin  kendi 
vücut ağrlğ ile spor hareketlerini yapmas sağlanmştr. 
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 YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI  
BAŞVURU FORMU 

 

   Yerel Yönetimin Ad  Çankaya Belediyesi 
   Projenin Ad  İlhan Cavcav Park 
   Projenin Uygulama Alan  Çankaya İlçesi Ahmet Taner Kşlal Mahallesi 
 Projenin Bütçesi  

 

Çankaya Belediyesi öz kaynaklarndan karşlanmaktadr. 

 Projenin Amac  
 

İklim  değişikliğinin  en  büyük  etkilerden  biri  olan  su  ktlğna 
yağmur  hasad  yöntemiyle  çözümler  sunmak  projenin  temel 
amacdr. 

 Projenin Kapsam  
 

Çankaya  ilçe  snrlar  içerisinde  bulunan  İlhan  Cavcav  Park’nda 
geçirimsiz yüzeyleri azaltarak yağmur suyunun emilimini artrmak, 
yeralt  sularna  ulaşmna  olanak  sağlamak  ve  parkta  kullanlan 
yerel  bitki  türleriyle  su  tüketimini  azaltmak  hedefi  parkn 
şekillenmesini  sağlayacak  etkinliklerin  temeli  yaklaşmn 
oluşturmaktadr.  

Projenin Şehre Sağlamş 
Olduğu Etkiler  

 

 Kentteki yeşil alan miktarnn artrlmas 
 Yağmur suyunun tutulmas yoluyla flora, fauna ve yer alt 

sularnn  beslenmesinin  ve  toprağn  verimliliğinin 
arttrlmas,  şebeke  suyunun  kullanmnn  azaltlmasnn 
sağlanmas projenin kente doğrudan sağladğ etkilerdir. 

 
 Projenin Çevreye Sağlamş 
Olduğu Etkiler  
 

 

 İlhan  Cavcav  Park’nda  “Yağmur  Hasad  Yöntemi”nin 
kullanlmas  öngörülmüştür.  Böylelikle  yağmur  suyunun 
doğal  akşnn  yavaşlatlmas,  alanda  eşit  miktarda 
dağtlp  yedirilmesi  ve  yeralt  sularna  ulaşmas 
sağlanmaktadr. 

 Çankaya  Belediyesinin  yerel  ölçekte  iklim  değişikliği  ile 
uyum  ve mücadele  stratejisinin  bir  gereği  olarak,  çevre 
dostu bir tasarm düşünülmüştür. 

 Parkn  yllar  içinde  Ankara  kent  ekosistemine  katk 
sunacağ,  Ankara’nn  ve  Çankaya’nn  aktif  yeşil  alan 
miktarn artracağ planlanmştr.   

 
 
 
 
 
 Projenin Sağlğa Sağlamş 
Olduğu Etkiler  

 

İlhan  Cavcav  Park’nda  yağmur  hasad  yöntemiyle  geçirimli 
yüzeylerin artrlmasnn yan  sra, park  içerisinde  kullanlan  tüm 
donat  ve  malzemelerin  seçiminde  insan  ve  çevre  sağlğna 
uygunluk  ön  planda  tutulmuştur.  Bunun  için  doğal  malzeme 
seçimi yaplmştr: 

 Koşu  yolunda  0‐12  mm  agrega,  çocuk  oyun  alan  ve 
kondisyon  alan  zemininde  doğal  ağaç  kabuğu,  çocuk 
oyun  grubu,  elemanlar  ve  kondisyon  aletleri  ahşap 
malzeme kullanlmştr. 

 “  Vita  course”  spor  aletleri  kullanlarak  bireylerin  kendi 
vücut ağrlğ ile spor hareketlerini yapmas sağlanmştr. 
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Konu: EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI SONUÇLARI 
 
 
Sayn Ethem TORUNOĞLU, 
Çankaya Belediyesi 

16‐20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan II. Uluslarlararas Şehir Çevre ve Sağlk Kongresi 
Kapsamnda düzenlenmiş olan En İyi Uygulama Yarşmas Sonuçlanmştr. 

Yarşmaya SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KATEGORİSİNDE sunmuş olduğunuz “ÇANKAYA BELEDİYESİ 
EŞİTLİK DOSTU İŞYERİ PROJESİ” başlkl proje başvurulan kategoride BİRİNCİLİĞE layk görülmüştür. 
Yarşmaya ŞEHİR SAĞLIĞINI ÖLÇME KATEGORİSİNDE sunmuş olduğunuz “GÖNÜLLÜ TEST VE 
DANIŞMANLIK BİRİMİ” başlkl proje ise KONGERE ÖZEL ÖDÜLÜNE layk görülmüştür. 

En İyi Uygulama Yarşmas ödül plaketleri 17 Nisan 2018 Sal günü kongre açlş kokteyli programnda 
takdim edilecektir. Kongre program ekte sunulmuştur. 
Kongreye katlacak olanlarn bilgilerinin tarafmza ivedi olarak bildirilmesini bekliyoruz. 
Kongreye katlmnz diler sayglar sunarz. 
 

Bahar ALBAN 
Kongre Organizasyon Koordinatörü 
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