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ÇİĞDEMİM DERNEĞİ VE 
KENT KATILIMI



• 1996 yılında mahallenin ilk seçilen muhtarına, yeni kurulan mahallenin altyapı
sorunlarının çözümü, eğitim, sağlık tesislerinin getirilmesi, yol-kaldırım-otobüs gibi
hizmetlerin sağlanması gibi konularda destek olmak amacıyla ve her şeyi devletten
beklemek yerine işlerin bir ucundan da tutulması gerektiğine inanan 14 kişi
tarafından kuruldu.

• Sonrasında Çiğdem Mahallesi ve sakinlerinin her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak
ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri, gönüllülük ve katılımcılık esasıyla sunmak
misyonu ve herkesin mensubu olmaktan gurur duyacağı, Ankara'nın en yaşanılabilir,
güvenilir ve örnek alınan bir mahallesi olmak vizyonunu belirlemiş ve bu doğrultuda
çalışmalar yürütmeye başlamıştır.

• BAĞIMSIZ-TARAFSIZ VE GÖNÜLLÜ bir harekettir.

KURULUŞ



Temel amacı semt sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, giderek unutulmaya yüz tutan
komşuluk ilişkilerini güçlendirmek olan Derneğimiz bu doğrultuda çok geniş bir
yelpazede çalışmalar yürütmektedir.

Yapılan her etkinlik ve çalışmada, insanların birbirleriyle tanışmalarına ve
kaynaşmalarına böylece komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı geliştirmeye çalışıyoruz.

Mahalle sakinleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda bir toplumsal sorumluluk bilinci
geliştirmeye özen gösteriyoruz.



MİSYONUMUZ (ÖZGÖREVİMİZ): Mahalleli olma kültürünü yaygınlaştırarak; mahalle
sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve karar alma süreçlerinde etkili olmak

VİZYONUMUZ (ÜLKÜMÜZ): Mahalleli olma ve dayanışma kültürünün etkin olduğu, 
bölgesel ve ulusal karar alma süreçlerinde etkili olan, yaşam alanlarıyla farklı özellikteki 
bireylerin (yaş, cinsiyet, engelli)mutlu olduğu bir mahalle olmak.

Mahalleli olmak demek; Mahalleli olma ruhuyla (dayanışma, birlikte yapma, hareket 
etme ve iyi komşuluk), örgütlü yapıyla, tüm karar süreçlerine dâhil olmak, mahallesinin 
yaşam kalitesini yükseltirken otoritelere ve diğer örgütlenmelere yardımcı olmak

MİSYON -VİZYON



ÇİĞDEMİM DERNEĞİ FAALİYETLERİ 

Kültürel 
Faaliyetler 

Sanatsal 
Faaliyetler 

Toplumsal 
Faaliyetler 

Çevre 
Faaliyetleri 

Sosyal 
Yardımlaşma 

Eğitsel 
Faaliyetler 

Yürüttüğümüz 
Savunuculuk Faaliyetleri 

Edebiyat Topluluğu  TSM 
Topluluğu  

Komşuluk Günü 
Panayırı  

Ağaçlandırma ve 
ağaç bakım 
çalışmaları 

Eğitim  
Bursu  

Lisan  
Kursları  

Çiğdem Mahallesinde 
Yaşam Engel Tanımaz 

Kültürel ve Turistlik 
Geziler 

Fotoğraf 
Topluluğu  

II. El Takas, Paylaşım, 
Satış Pazarı  

Atık Toplama ve 
Değerlendirme  

Eşya 
İhtiyaçları 
Karşılama  

Yaz Okulu 
Uygulamaları 

Sokak Hayvanları (KAY) 
Projesi 

Kültürel Etkinliklere 
(Opera Tiyatro Konser 
Bale) Toplu katılım 

Enstrüman 
Kursları  

Mimarlık ve 
Fiyasko/ODTÜ  

Mahalle Bostanı 
Uygulaması 

Mekanik 
Elektronik 
Tamir  

Çocuklarla 
İngilizce-Rusça 
Dil Eğitimi 

Baz İstasyonları ile 
mücadele 

Mahallede 
Söyleşiyoruz 

Resim 
Topluluğu  

Hayalimdeki Çiğdem 
Mahallesi 
ODTÜ Tasarım  

Ekoloji Günleri 
I – II - III -IV 

Kan Bağış 
Kampanyası  

Çocuklarla 
Dans Atölyesi  

Halı saha tesisleri yerine 
park yapılması (Halk 
oylaması) 

Semt Kütüphanesi  Kırkyama 
çalışmaları 

Çiğdemim Mahalle 
Kimliği 
ODTÜ Tasarım  

Kullanılmayan 
İlaçların Toplanması 

Huzur Evlerine 
Ziyaret  

Çocuklarla 
Ritim Atölyesi 

Otobüs güzergahının 
düzeltilmesi. 

Sinema Topluluğu  El Sanatları 
Çalışmaları 

Kardeşlik Sofrası İftarı  Ekoloji sohbetleri Sosyal 
Yardımların 
Dağıtımı  

Çocuk ve 
Kodlama 

ODTÜ Ormanı ökse otu ile 
mücadele 

Ankara Müze Gezileri 
 

Aylık Online Dergi Hep Birlikte 
Mahallemizi 
Temizliyoruz 

 
Çocuklara 
Masallar 

Okul bahçesine inşaatın 
engellenmesi 

Çiğdem Kabare 
 

Birlik Aşuresi Sürdürülebilir Yaşam 
Film Gösterimleri 

 
Çocuklarla 
Resim 

Yüksek gerilim hattının yer 
altına alınması 

Bir Belgesel Bir 
Yönetmen 

 
Sokak Oyunları Şenliği 

  
 PTT şubesi ve 

bankamatiklerin açılması 

Briç Topluluğu 
 

Geleceğe Mektup 
  

 Kapalı otobüs durakları 

Müzik Söyleşileri 
 

Yürüyüş Topluluğu 
  

 ODTÜ Ormanına hafriyat 
dökümünün engellenmesi 

Sağlık Söyleşileri 
 

Gençlik Topluluğu – 
Edinburg Dükü Uluslar 
arası Ödül Programı 

   
Okul sorunu (Lise ve ikili 
öğretim) 

      
Şirindere imar sorunu 

      
Kent Konseyine katılım 



• En üst karar alma organımız yılda bir kez toplanan Genel Kurulumuzdur. Tüm önemli
kararlar tüzüğümüz doğrultusunda bu toplantıda alınır. Yönetim kurulu faaliyet raporunu
genel kurulun onayına sunar ve kurul tarafından ibra edilir.

• Genel Kurulda gündemdeki konularda ve gündem dışı öneriler ile kararlar alınabilir.

• Bir yıl için seçilen Yönetim ve Denetim Kurulları genel kuruldan aldıkları yetkiler ve
tüzük doğrultusunda bir yılı yönlendirir.

• Ayrıca yılda iki kez toplanan üye danışma toplantısında üyelerimizin görüş ve önerileri
değerlendirilmektedir.

YÖNETİM VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ



• Dernek Yönetim Kurulu 7 Asıl 7 Yedek olmak üzere 14 kişiden oluşuyor.

• 3 Asil 3 Yedek olmak üzere 6 adet Denetim Kurulu Üyesi var.

• Bütün Yönetim Kurulu toplantılarına 20 üye katılıyor ve kararlar 20 kişiyle alınıyor.

• En az ayda bir kez yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen üyeler katılıp görüş bildirebiliyorlar.

• Yönetim Kurulu üyeleri : Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyeleri arasında işbölümü yapılarak her

faaliyetten sorumlu bir-iki yönetim kurulu üyesi belirleniyor ve o

faaliyetten onlar sorumlu oluyorlar.

• Üyeler : Üyeler topluluk çalışmalarında görev alıyorlar.

• Gönüllü çalışanlar : Topluluk çalışmalarında görev alan ve Kütüphanemizde çalışan

gönüllerimiz var.

• Profesyonel çalışan : Derneğin bütün sekreterya ve günlük rutin işlerin takibi amacıyla bir

kişi ücretli olarak çalıştırılıyor.

• Topluluklar : YK üyesi ve üyelerden oluşuyor ve kendi konularında karar alıp YK

onayına sunarak uygulamaya geçiyorlar.

YÖNETİM VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ



• Sahiplenmenin oluşup gelişmesi için zaman gerekir. 24 yıllık süreç içinde Çiğdemim Derneği üyelerinin
geliştirip, pekiştirdiği sahiplik duygusu adeta gelenek haline gelmiştir.

• Üyelerine ve Gönüllüsüne soran, onu dinleyen, tüm üyelerini sürece katmak için çözümler üreten bir
derneğiz.

• Dernek mahalledeki tüm komşulara açıktır. Hepsine yönelik, hepsini kapsayacak kararlar alır. Derneğe
katılmak isteyen, öneride bulunan herkesi dinler. (Öneri formu)

• Yeni katılan üyeler ilk Yönetim Kurulu toplantısına çağrılır. Çalışmaları görmelerini sağlanır.

• Demokrasinin en önemli faydalarından biri de kararların katılımcı anlayışla alınmasını ve dolayısı ile iyi
uygulanmasını sağlamaktır. Çünkü uygulanmayan kararlar değer yaratamıyor, sahiplenilmeyen kararlar
ise iyi uygulanamıyor.

YÖNETİM VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

KULLANDIĞIMIZ YÖNTEMLER

• İlgili kurum ve kuruluşlara dilekçeler ile başvuru
• İmza kampanyaları
• Lobi çalışmaları
• Basın açıklamaları
• Belediye Meclis gündem ve kararlarının takibi
• Sosyal medyadan kampanyalar
• Halk oylaması



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

Dernek tüzüğümüzde yazan amaçlarımızdan birisi: ‘Çiğdem Mahallesinin çağdaş kent
gereklerine uygun altyapı ve çevre düzenlemesini gerçekleştirmek için girişimlerde bulunur’
Bu amaç doğrultusunda
• Uzun yıllar mücadele edilerek, halı saha tesisleri yerine Can Yücel parkının yapılması
• Otopark projesinin engellenmesi
• Birlik Parkında imar değişikliği ile mücadele
• Okul bahçesine yapılacak inşaatın engellenmesi
• ODTÜ ormanına hafriyat dökümü ve ökse otu mücadelesi
• Şirindere vadisi sorunları
• Malazgirt Bulvarı yapımı ve kavşakların sorunu
• Ağaçlandırma
gibi sayısız çalışmalar yürüttük.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak da Kalkınma Bakanlığı 11.Kalkınma programı hazırlıkları
çerçevesinde ‘Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu’ çalışmalarına davet edildik ve
görüşlerimizi aktarma fırsatı yakaladık.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

2001 Yılında mahallenin girişinde kurulan oto pazarının yarattığı olumsuzluklar (trafik-kirlilik vs.) 
için imza kampanyası yapılarak kaldırıldı.

ODTÜ ORMANINDA ÖKSE OTUYLA MÜCADELE
2005 yılında ODTÜ ormanında ağaçların ökse otu adı verilen bir asalak tarafından zarar 
gördüğünü tespit ettik. Yaptığımız araştırmayla bunun güçsüz ağaçları yok edecek bir zararlı 
olduğunu öğrendik. Orman Bakanlığından uzmanlar getirerek derneğimizde ve ODTÜ Mezunlar 
Derneğinde seminer verdirdik. ODTÜ rektörlüğüne dilekçeler yazdık ve ormanda bununla ilgili bir 
mücadele başlatmalarını sağladık.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

YÜKSEK GERİLİM HATTININ YER ALTINA ALINMASI
Mahallemizin içinden geçen yüksek gerilim hattının insan sağlığına zararlı olduğunu ve yer altına 
alınması gerektiğini içeren dilekçe verdik. Ancak isteğimiz gerçekleşmedi. Mahallede imza 
kampanyası başlattık ve topladığımız imzalarla bakanlığa baskı oluşturduk. Birçok görüşme yaptık. 
Bu arada kablo mafyası adına çalışmakla bile suçlandık. Ancak ısrarlı takip sonucunda programa 
alındı ve yüksek gerilim hattının tamamı yer altına alındı.

ODTÜ ORMANINA HAFRİYAT DÖKÜLMESİ
Yangın yolu yapıyoruz bahanesiyle Dikmen tarafındaki hafriyatların ODTÜ Ormanına döküldüğünü 
tespit ettik. Rektörlüğe başvurduk ancak yangın yolu açılıyor dediler. İnanmadık. Fotoğraflarla 
böyle geniş yangın yolu olamayacağını ilettik. Hafta sonunda komşularımızla toplanarak ormana 
hafriyat dökülen bölgeye yürüyüş düzenledik. Bu eylemlerimiz yerel basında da yer alınca 
rektörlük inceleme başlattı ve hafriyat dökümünü durdurdu.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

OTOBÜS GÜZERGAHIMIZIN DEĞİŞTİRİLEREK BALGAT’IN İÇİNE GİRMESİ
Kullanımı az diyerek otobüslerimizin güzergahını değiştirdiler. 20 dakikada gittiğimiz Kızılay’a 35-
40 dakika da gitmeye başladık. Durumun düzeltilmesini isteyen dilekçelerimize az kullanıldığı için 
yaptık cevabı geldi. Bunun üzerine bilgi edinme yasası çerçevesinde otobüsümüzün geriye dönük 
1 yıllık kullanım detaylarını aldık. Bunu incelediğimizde değişiklikten sonra kullanımın artmadığını 
aksine azaldığını tespit ettik ve bu yönde detaylı bir dilekçe verdik. Sonunda güzergahımız eski 
haline döndü.

OTOBÜS DURAKLARI
Mahallemizde 3-4 otobüs durağında kapalı durak olmadığı için dilekçeler verdik ancak olumlu bir 
cevap alamadık. Bunun üzerine kendi durağımızı kendimiz yapıyoruz diyerek bir otobüs durağına 
çadır kurduk. Basında haberlerde olmasına rağmen duraklarımız yapılmadı.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

PTT ŞUBESİNİN AÇILMASI
Mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan PTT şubesi konusunda dilekçelerimize 500 metre mesafede 
100.yılda PTT olduğu bu nedenle Çiğdem’de açamayacakları cevabı geldi. Tekrar bir dilekçe 
vererek mesafenin 3 km olduğu, direkt ulaşımın olmadığı bildirilerek istek tekrarlandı. Bu sefer yer 
bulamadık cevabı geldi. Bizde müsait olan 2 yer önerisini götürdük ve yetkilileri dükkan sahibine 
yönlendirdik. Sonunda anlaşma sağlandı ve PTT şubesi açıldı.

BAZ İSTASYONLARI
Mahallemizde bulunan iş merkezinde 3 şirkete ait baz istasyonu bulunuyordu. Bunların zararlı 
olduğu, herkesin kullandığı alanda olmaması gerektiğini bildirdik. Çarşı yönetimine baskı yaparak 
anlaşmayı iptal etmelerini istedik. Bir süre mahalle sakinlerini esnafı boykot etmeye çağırdık. İptal 
olmayınca dava açtık. İlk davayı kazandık ve bir tanesi kaldırıldı. Bunu emsal gösterip diğerleri için 
de dava açtık ama o davayı kaybettik. Mahkeme masraflarını ödemek zorunda kaldık.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

HALI SAHA TESİSLERİ

Mahallemizde sitelerin arasında, görüntü ve gürültü 
kirliliği yaratan halı sahaların kaldırılması için yıllardır 
mücadele ettik. Burası bir işletmeciye verilerek rant 
elde ediliyordu. 3 dönem böyle devam etti. Sürekli 
girişimlerimiz, seçim öncesinde dile getirip söz 
almamız nedeniyle ve sonrasında ısrarlı takibimizle 
halkoylaması yapılarak mahalle sakinlerine 
sorulmasına karar verildi.
Çankaya Belediyesi Yerel demokrasi ve katılımcılık 
konusunda önemli bir adım attı ve mahallede halk 
oylaması yapıldı.
Büyük oranda park olması kararı çıktı. Belediye proje 
çizip mahallelilerin görüşüne sundu. Öneriler 
doğrultusunda proje revize edildi ve sonrasında park 
yapıldı.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

MAHALLENİN OKUL SORUNLARI
• Mahalledeki ilk okulun açılışında destek olduk.
• Sonrasında 4+4+4 sistemine geçilince, ilkokul-ortaokul aynı binada eğitim görmeye başladı.
• Yeni okul için okulun bahçesindeki yeşil alana okul yapılmaya kalkıldı. Bunu engellemek için yoğun bir

lobi çalışması yürüttük.
• Lise ihtiyacımız için girişimlerde bulunduk. İmam Hatip lisesi açılmasına karar verilince asıl ihtiyacımızın

normal lise olduğunu bildirdik ve bu yönde çalışmalar yürüttük.
• Etkin, bilgiye dayalı ve ısrarlı mücadelemiz sonucunda Çiğdem Anadolu Lisesi açıldı. Ortaokul’da yeni bir

yerde yapıldı.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

ŞİRİNDERE İMAR SORUNU

• Mahallemizin 250 civarında konut bulunan ve şirindere adı verilen bölgesinde imar sorunlarıyla mücadele ediyoruz.
• Bu alan kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Hak sahiplerinin boşaltması üzerine çoğu binaya kağıt toplayıcıları girdi.
• Alan atık toplama alanına dönüştü. Çevre kirliliği ve hırsızlık olayları arttı. Can ve mal güvenliği had safhada. Bununla ilgili

ilgili mercilere başvurularda sonuç alınamıyor.
• İmar planı ile ilgili belediye meclis kararlarına itiraz edilip emsal değerler düşürüldü.
• Son planda yürürlüğü durdurma kararı alındı.
• Mücadele devam ediyor.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

KENT KONSEYLERİ

• Karar alma süreçlerine katılımın en önemli araçlarından birisi Kent Konseyleri ve

Semt/Mahalle Meclisleridir. Bu nedenle hem Çankaya hem Ankara Kent

Konseylerinin tüm süreçlerine katılıyoruz. Her iki konseyinde genel kurul

bileşeniyiz.

• Yürütme Kurulları ve Çalışma Grupları içerisinde bulunuyoruz.

• 4 mahalleden oluşan semt meclisi kuruluşunu gerçekleştirdik.

• Belediye Meclis toplantılarının gündemini takip ediyor ve süreçlere müdahil

oluyoruz.

• Belediyelerin stratejik plan hazırlık toplantılarına ve paydaş toplantılarına

katılıyoruz.



SAVUNUCULUK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE 
KATILIM

Bütün bunları yaparken doğru bilgilere ulaşıp, bu bilgiler ışığında 

taleplerde bulunuyoruz.

Öncelikle bilgi sahibi oluyor, sonra bu bilgileri doğru zamanda ve 

doğru yerde kullanmaya çalışıyoruz.



Mahalle/semt derneklerinin çoğalmasının önündeki en büyük sorun 

mekan, dernek merkezi sorunudur. 

Semtlerde   “kültür ve yaşam merkezi”  işlevi de görebilecek bir semt meclisi binası olmalı, bu merkezlerde 

semt derneklerine mekan sağlanmalıdır. Bu binalar, semt yaşantısının merkezinde yer alacak nitelikte 

olmalıdır. Bunun için bu binalar; takım sporları, jimnastik, sahne sanatları,  toplantı, eğlenme, dinlenme, 

kurs, çocuk, internet, yönetim vb salon ve odaları bulunacak biçimde tasarlanmalıdır. Her mahallelinin 

haftada bir kez uğramadan yapamayacağı bu binalar, toplumsal yaşama büyük bir canlılık katacaktır. 



Katılım demokrasinin koşuludur ama Kim, neye, nasıl katılacak? İyi 
belirlenmelidir.

Göstermelik olarak otobüsün rengini, durağın şeklini katılımcılıkla 
belirlemek «katılım« anlamına gelmez.

Gerçek anlamda katılım yaşam çevremizde yapılacak her değişikliğin, her 
yeni kamusal mekanın ve bunlardaki değişikliklerin o çevrede yaşayanlara 
sorulması ile olmalıdır.

Bunun için Belediye Meclisi toplantılarında o yaşam merkezi ile ilgili bir 
konu görüşülürken varsa mahalle/semt derneklerinin ve muhtarların 
görüşleri mutlaka alınmalıdır.



Belediyelerin yatırım bütçeleri belirlenirken her mahallenin kendine özgü 
ihtiyaçları tespit edilmeli ve bütçe ona göre belirlenmelidir.

Bu belirlenirken de mahallenin bütün paydaşlarının görüşleri alınmalı ve 
bir öncelik sıralaması yapılmalıdır.



ÇİĞDEMİM DERNEĞİ OLMASAYDI VE SAVUNUCULUK 
FAALİYETLERİ YÜRÜTMESEYDİ ÇİĞDEM MAHALLESİNDE

• Şu anda herkesin kullandığı Can Yücel Parkı yerinde halı saha tesisleri 
ses-gürültü ve görüntü kirliliği yaratmaya devam edecekti.

• Ahmet Barındırır İlkokulunun bahçesindeki ağaçlar ve yeşil alan 
olmayacak, birbirine bitişik, beton yığını iki okul yan yana olacaktı.

• Çiğdem Anadolu Lisesi yerine «Anadolu İmam Hatip Lisesi» olacaktı.

• Bir PTT şubemiz olmayacaktı. 

gibi bir çok örnek verilebilir.



O halde Çiğdemim Derneği gibi mahalle derneklerinin sayısı artmalı ve 
karara alma süreçlerinde görüşleri dikkate alınmalıdır.

Teşekkürler……



Teşekkürler...
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