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Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar 

• Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız 

• Parklarımız 

•       - Yaşar Kemal Parkı 

•       - Cansera 

•       - Ahlatlıbel  

•  «Tacin İncisi» Projesi      



Çankaya Kırsal Alanı 

• Akarlar  

• Çavuşlu   

• Evciler   

• Karahasanlı 

• Karataş 

    

 

• Kömürcü 

• Yakupabdal 

• Yayla 

• Tohumlar 

Çevre Yolu Güneyi Kırsal Kesim Toplam Alan: 22.315 hektar 

Çankaya  Belediye Sınırları İçi Toplam Alan:  40.833 hektar 

30 Mart 2014 itibariyle          46.220 hektar 



Parklarımız ve Biyolojik 
Göletler 



Yaşar Kemal Parkı 





Ahlatlıbel-Biyolojik Gölet 





Cansera-Biyolojik Gölet 



Cansera-500 Bin Çiçek Üretimi 





Tacın İncisi Projesi 



AMAÇ 

 

Çankayalıların yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere, yaklaşık 70 bin m² 
büyüklüğündeki atıl alanı;  

- kendine yeten,  

- bakım maliyetleri düşük,  

- ekolojik döngüleri gözeten; yağmur suyu kullanımı, ekolojik binalar, 
alternatif enerji kaynakları, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunması 
gibi konuları içeren sistemlere sahip yeşil alana dönüştürmek. 

 



TASARIM BİLEŞENLERİ 

Rekreasyon Alanı 

Permakültür 
Eğitimi ve 
Uygulama 
Merkezi 

Fidanlık 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 



PERMAKÜLTÜR UYGULAMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

BOSTAN ALANLARI 

Permakültür, konusunda 
farkındalığı artırmak ve 
permakültür uygulamalarını 
kentte yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulacak merkezde özellikle; 
gençlere doğayla uyumlu 
yöntemleri kullanarak kendi 
gıdasını üretme yeterliliği 
kazandırılacaktır.  
 

Arıların kent ekosistemine 
katkılarından yararlanmak,  
arıcılık konusunda artan ilgiye 
cevap vermek üzere  uygulamalı  
arıcılık eğitimleri verilecektir. 

ARICILIK 

Bölgede yaşayan dar gelirli halkın 
küçük ölçekli doğal sebze meyve 
üretimi yapmasını sağlayacak 
alanlar ayrılarak, ev 
ekonomilerine katkı verilecek ve 
üretken hale getirileceklerdir.   

    EKOLOJİK  BİNALAR 

 FİDANLIK VE İDARİ BİRİMLER 

Ekolojik evler saman balyası ve 
sıvama yöntemiyle inşa edilen 
dayanıklı, sağlıklı, düşük 
maliyetli yapılardır.  
 
Saman ev yöntemini tanıtmak 
ve yaygınlaştırmak amacıyla 
bu bölgedeki yapılar bu 
yöntemle inşa edilecektir. 

Çalışma alanının merkezi 
bir konumda olması 
nedeniyle fidanlık ve idari 
birimlerin bu noktada yer 
alması düşünülmektedir. 



KAYALIK BÖLGE, EROZYON ÖNLEME VE SETLER 
Alanın en kayalık, sarp kısmı olan 
bölgede kaya tırmanışı alanları 
oluşturulacaktır. Bunun yanında, 
erozyon önleme, toprak ve vejetasyon 
restorasyonu için su tutma yöntemleri 
kapsamında setleme, malçlama, 
ağaçlandırma ve hendek oluşturma 
çalışmaları yapılacaktır.  

HENDEKLER KONTROL SETLERİ 

KAYA TIRMANIŞI KIR KAHVESİ PİKNİK ALANI 

DOĞA SPORLARI MERKEZİ 

Bu bölgede aynı zamanda rekreatif 
alanlar oluşturacak şekilde su 
tutma Alanları yer alacak, bu öğeler 
bitkilendirme ve ağaçlandırmayı 
güçlendirerek görsel zenginlik 
sağladığı gibi ekolojik restorasyon 
sağlayacaktır. 

SU TOPLAMA ALANI 



• Yağmur suyu hasadı yoluyla iklim değişikliğine uyum projesi kapsamında 
eğitim alan personel bilgi ve deneyimleriyle yağmur suyu tutulması 
çalışmalarında yer alacaktır. 

• Arazide Yağmur Suyu Hasadı Eğitiminin ilk bölümü Mayıs 2016’da 
Portekiz’de yapıldı.  

• On iki teknik personel iki haftalık bir eğitim aldı. 

• Belediye Yöneticileri ve Çankayalı çiftçiler de yerinde incelemelerde 
bulundular. 

 

 

Yağmur Suyu Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Proje ile Entegrasyonu 



BEKLENEN SONUÇLAR 

1. Sosyo ekonomik düzeyleri farklı mahalleler ortak bir 
alanda buluşacak, 

 

2. Bölgede yaşayan gelir düzeyi düşük ailelere bostanlık alan 
tahsis edilerek bütçelerine katkıda bulunulacak ve aileler 
üretici hale getirilecekler, 

 

 



 
PERMAKÜLTÜR: Yaşamın, doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe, 
istikrara ve dirence sahip, tarımsal verimliliğe yönelik 
ekosistemlere uygun olarak tasarlanması ve sürdürülmesidir. 
 
Diğer bir deyişle  "sürdürülebilir yerleşimler" tasarlamaktır.  

3.    Permakültür eğitim merkezi kurulacak, 

4. Permakültür ilkeleri gözetilerek doğa koruma odaklı alan 
tasarımı yapılacak, 

5.  Eğitim merkezi ulusal ve uluslararası deneyim 
paylaşımına açık olacak. 

 

 

 

BEKLENEN SONUÇLAR 



Parkı Farklılaştıran Özellikler 

1. Ekolojik restorasyon odaklı tasarım yaklaşımı, 
2. Kaynakların verimli kullanımı, 
3. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetimin Permakültür Eğitimi 

verecek olması, 
4. Dünya ve Türkiye’de bu ölçekte sulaması yağmur suyu tutma 

yöntemi ile yapılacak ilk park olması 
5. Ankara’nın en büyük temalı parklarından biri olacaktır. 
 
 -Mavi Göl 2.120.964 
 - Harikalar Diyarı 1.300.000 m2 
 - Dikmen Vadisi 707.337 m2 
 - Tacın İncisi Parkı 603.770 m2 
 -Göksu parkı 508.000 m2 
 
 
 
  

 



Kuş Gözlem Alanı 



TEŞEKKÜRLER.. 


