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PROJENİN AMACI

Sağlıklı Mahalleler, Sağlıklı Bireyler Projemizde;

• Aktif bir yaşam biçimini benimsemeye teşvik etmek

• Sosyal bütünlük ve eşitliği güçlendirmek

• Ekonomik kalkınmaya destek vermek

• İklim değişikliğine ve çevre kirliliğine duyarlı bir kentsel hayat sunmak

Ana hedeflerimizdir.



PLANLAMA İLKELERİMİZ

Belirttiğimiz amaçlara yönelik uygulama geliştirebilmek adına şu planlama ilkeleri 
benimsenmiştir:

1. Alternatifli Ulaşım

 Mevcut ve planlanan konut ile servis alanları çevresinde, motorsuz ulaşım modelleriyle
yolculuğa olanak sağlayan

 Farklı ulaşım modelleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek mahalle içi ve dışı erişim
kolaylığını arttıran

 Engelsiz/kesintisiz kaldırımlar ve yürüyüş yollarıyla herkes için yaya önceliğini gözeten

 Yeterince aydınlatılmış ve motorlu araç trafiğinden ayrılmış yaya yollarıyla kullanıcının
güvenliğini sağlayan bir ulaşım altyapısı tasarlamak.



PLANLAMA İLKELERİMİZ
2. Erişilebilir Kentsel Hizmetler

 Her yaştan ve her cinsiyetten kentlilerin kullanımına uygun kamusal ve özel fiziksel aktivite
alanları

 Ömür boyu eğitime destek verecek meslek ve hobi kurslarının yer alabileceği sosyo-kültürel
tesisler

 Toplumun sosyal bağlarını ve aidiyet hissini güçlendiren konser/festival/açık hava sineması
gibi aktivitelerin gerçekleşebileceği kamusal mekanlar tasarlamak.

 Her yaştan ve her cinsiyetten kentlilerin kullanımına uygun kamusal ve özel fiziksel aktivite
alanları

 Ömür boyu eğitime destek verecek meslek ve hobi kurslarının yer alabileceği sosyo-kültürel
tesisler

 Toplumun sosyal bağlarını ve aidiyet hissini güçlendiren konser/festival/açık hava sineması
gibi aktivitelerin gerçekleşebileceği kamusal mekanlar tasarlamak.



PLANLAMA İLKELERİMİZ

3. Doğayla Özdeşleşmiş Çevre

 Mevcut topoğrafya ve bitki örtüsünü koruyan ve zenginleştiren

 Isı adası etkisini azaltmayı hedefleyen ve kentsel toprak geçirgenliğini arttıran

 Kullanıcılarının doğayla bütünleşebileceği

 Sokak hayvanlarının ve evcil hayvanların ihtiyaçlarını gözeten yeşil alanlar ve
rekreasyon alanları tasarlamak.



PROJE KÜNYESİ

Proje Yürütücüleri:

 Fen İşleri Müdürlüğü

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Proje Bütçesi:

 Yaklaşık olarak 13.330.106.44 TL

 Belediye atölye imkanlarıyla yapılan üretimler.



PROJE SÜRECİ

1. Planlama Süreci:

• Projede pilot bölge seçim kriterlerimiz:

 Demografik özellikler

 Topografik özellikler

 Kullanım yoğunluğu

 Yeşil alan yoğunluğu

Bu kriterler çerçevesinde ilçe genelindeki bölgeler veri bazlı* değerlendirilerek, Birlik Mahallesi; 

• 2017 yılı verilerine göre yaklaşık olarak %12’lik 65 yaş üstü nüfus oranıyla, yaklaşık olarak %17’lik 16 yaş
altı nüfus oranıyla, %23’e yakın 25 yaş üstü üniversite mezunu olmayan kadınların nüfus oranıyla
demografik açıdan kırılgan grupların temsiliyetine sahip, 

• Eğimler dikkate alındığında Çankaya geneline göre sosyal açıdan, erişilebilirlik açısından ve güvenlik
açısından iyileştirmeler yapabilmek için fiziksel potansiyeli yüksek, 

• İlçenin bina yoğunluğu ve trafik yoğunluğu en yüksek olan mahallelerinden biri olması nedeniyle çevre
kirliliği ve gürültü arttırıcı potansiyeliyle çevresel sorunlar açısından dezavantajlı,

• Kentsel toprak geçirgenliğinin nüfusa oranı düşük olduğundan ısı adası etkisini arttırma ve sera gazı
salınımını arttırma gibi etkilerle potansiyel sorunlu alan,

Olması nedeniyle, Çankaya’da sağlıklı kentsel çevre yaratmak hedefiyle yola çıkılan projede pilot bölge için 
uygun bulunmuştur.



PROJE SÜRECİ

2. Tasarım ve Uygulama Süreci

• Orta yoğunlukta konut alanlarının bulunduğu bölgede; 

 Çankaya Belediyesi’nin kendi mülkiyetlerinden oluşan bir parsel kentlilerin sosyal ihtiyaçları için Sosyo-
Kültürel Alan olarak ayrılmış ve Kapalı Yüzme Havuzu/Fitness Alanı olarak halkın kullanımına 
sunulmuştur. 

 İmar Planında Park kullanımına ayrılan alan içerisinde atıl durumda olan bir şantiye ofisi, sosyokültürel 
merkez olarak yeniden tasarlanmış ve Çankaya Evi olarak faaliyete geçirilmiştir. 

• Kentte doğa deneyimini arttırarak hem kullanıcı açısından hem de çevre sağlığı açısından olumlu 
etkiler yaratmayı amaçlayan parklar, kentlilerin güvenle kullanabileceği şekilde planlanırken;

 Mevcutta bir parkın revize edilmiş ve toplamda 130.000 m² kullanım alanında 86.000 m²’lik yeşil alanıyla 
iki yeni park ve rekreasyon alanı birbirini tamamlayacak şekilde yapılarak, faaliyete geçirilmiştir. 

 Piknik alanları,

 Tenis/basketbol/voleybol gibi aktivite alanları,

 Kafeler ve restoranlar 

 Çocuk oyun grupları bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. 

• Söz konusu sosyal ve kültürel alanlar, park alanları ile konut alanlarının arasındaki ulaşım ağları 
imar planı aşamasında planlanmış olup, motorsuz erişilebilirlik imkanları tasarım aşamasında yeşil 
bağlantılar ile güçlendirilmiştir.



PROJENİN KAZANIMLARI
• Proje, kentin kullanıcılarını sağlıklı bir çevreyle fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir yaşama teşvik etmektedir. 

• Kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları fiziksel aktiviteler için; doğal ve tasarlı yeşil alanlar, kapalı sosyo-
kültürel alanlar, özel ve kamusal toplanma alanları, sosyal aktiviteler ve hayat boyu öğrenme için uygun ortamlar oluşturmaktadır. 

• 25 yaş üzeri üniversite okumayan kadın nüfusunun yoğunluğu yüksek olan mahallede, kadınların kent yaşamına katılımının arttırılması için 
Çankaya Evi ile sürekli bir eğitim ve sosyalleşme olanağı sağlanması planlanmış, 2019-2020 döneminde 750 üye ve 17 farklı kurs/aktivite ile 
yoğunluk olarak mahalledeki kadınların kullanımıyla, bu hedefle ilgili performans alınmıştır.

• Çankaya Evi’nin konumu itibariyle 3 etaptan oluşan rekreasyon alanı ile kesintisiz yaya yolu bağlantısının kurulmuş olması, engelsiz ve güvenli 
bir şekilde kent doğasına erişimlerini kolaylaştırmıştır. 

• Bütünsel bir şekilde kesintisiz ve güvenli bir yaya yolu aksıyla ulaşılabilen Kapalı yüzme havuzu ve fitness alanına aylık ortalama olarak 3000 
kişinin giriş yapması, proje hedeflerinin performanslarından bir diğeridir. 

• Proje kapsamında 3 etap olarak ele alınan 168.453 m²’lik kullanım alanı içerisinde toplam 101.519 m²lik yeşil alan olacak şekilde yapılan park ve 
rekreasyon alanlarıyla;

 Bölgedeki mevcut yeşil alan miktarı yaklaşık 5 kat arttırılmıştır

 1.135 m’lik bisiklet yolu faaliyete geçirilmiştir.

 3.650 m’lik yürüyüş ve koşu yolu bölgeye kazandırılmıştır.

 315m²’lik açık fitness alanı ve tenis kortları ile basket ve voleybol sahaları yapılarak bölge halkının spora ücretsiz ve engelsiz erişimi 
desteklenmiştir.

 Park alanı içerisinde tasarlanan meydanlar, seyir terasları, çim amfi ve kafetarya ile sosyalleşme mekanları üretilmiştir.

 1.593 m²’lik mevcuttaki çocuk oyun alanı yenilenerek toplam 3.955  m²’lik çocuk oyun alanı kazandırılmıştır.

• 1.400 m²’lik biyolojik gölet ve 87.434 adet yeni ve 3.000 adet mevcutta korunan ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtülerinden oluşan bitk i topluluğu ile 
kent-doğa ilişkisi kurulmuş ve iklim değişikliği ile mücadele açısından önemli bir rol oynayan toprak geçirgenliği arttırılarak, bina yoğunluğunda 
ısı adası etkisinin azaltılması desteklenmiştir. 

• Alan bağlantılarında yaya akslarının sürdürülebilir şekilde olması sağlanarak motorsuz ulaşım teşvik edilmiş ve bölgedeki trafik 
yoğunluğunun ve bu sebeple oluşan gürültü ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.



LOZAN PARK



İSMET İNÖNÜ PARKI



İSMET İNÖNÜ PARKI



ZAFER PARK



ZAFER PARK



BİRLİK ÇANKAYA EVİ



BİRLİK ÇANKAYA EVİ
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