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MİSYONUMUZ (ÖZGÖREVİMİZ): Çiğdem Mahallesi ve sakinlerinin her
açıdan gelişmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek
hizmetleri, GÖNÜLLÜLÜK VE KATILIMCILIK esasıyla sunmak.

VİZYONUMUZ (ÜLKÜMÜZ): Herkesin mensubu olmaktan gurur duyacağı,
Ankara'nın en yaşanılabilir, güvenilir ve örnek alınan bir mahallesi olmak.
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Bu projedeki amacımız;

Özellikle, 2006 Yılında çıkartılan yerel tohumların üretilmesi,
elde tutulması, el değiştirmesi ve satılmasını engelleyen,
yerel tohumların yok olmasına neden olacak 5553 sayılı
“Tohumculuk Yasası”na karşı bir duyarlılık oluşturmak ve
kent merkezi dışında kurulan doğal üretim çiftliklerinin
(bostanların) kent merkezinde de olabileceğini göstermektir.

TOHUMUN GELECEĞİ ASLINDA İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR.
Vandana Shiva
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o Edindiğimiz temel bilgileri herkesle paylaşmak, 

o Toprakla tanışmak, tanıştırmak, onu zenginleştirmek,

o Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi doğalın tadı ve 
rengi ile tanıştırmak, 

o Yerel bitki türlerini tanıtmayı sağlamak,

o Ürün yetiştirme alışkanlıkları kazandırmak,

o Ürettiğimiz tohumlarla tohum bankası oluşturmak, 
tohum ve fideleri öncelikle yakın çevremiz ve 
komşularımızla paylaşmak gibi…



Mayıs 2012

İnci – Ali Gökmen hocalarımızdan  ilk dersimizi alıyoruz..
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o Yapılan ön bilgilendirme toplantısının ardından 20 
Mayıs 2012 pazar günü saat 11:00’de dernek binamızın 
hemen yanındaki boş alanda çalışmalara başladık. 

o Kağıt üzerinde bostan çalışma alanın krokisi 
çıkartılarak çalışmanın yapılacağı alanın sınırları 
belirlendi ve işaretledi, 

o İlk etapta 12 X 25 metrelik bir alanda sebze dikim 
alanı; 6 adet yükseltilmiş yatak, kompost alanı, faydalı 
bitkiler dikim alanı ve gölgelik ve sera alanı olarak 
planladı, 



İlk yerleşim ve uygulama planımız..
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o Sonraki aşamada, çalışma grupları oluşturuldu,

o Bir grup oldukça killi-çakıllı sert zemine sahip olan 
alanda temizlik yapıp yabancı ot mücadelesi, taş, çakıl, 
kağıt, plastik vs. atıkların toplarken

o Bir başka grupta kompost yapmak üzere gerekli 
materyal ve kompost oluşturma ortamı hazırlıklarına 
başladı,



Uygulama öncesi bilgilendirme ve alan düzenleme çalışmaları…



…alan , yükseltilmiş yatak düzenleme çalışmaları…



Yükseltilmiş yatak ve tava yer belirleme çalışmaları..
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Sonraki aşamada;

o Damlama sulama donanımı projelendirildi,

o Su tankı (5 ton), hidrofor, pompa, hortum vana ve 
aksesuarları temin edildi,

o Her yatakta 40 cm ara ile üç yol boruların döşenmesi 
planlandı ve döşemesi komşularımızın katılımı ile 
gerçekleştirildi,



Damlama sulama tesisatı kurma ve deneme 
çalışmaları.. 
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o Bostan alt yapı hazırlık çalışmaları sürdürülürken,  güvenilir 
tohum temin kaynaklarından, doğal üretim yapan çiftliklerden 
edindiğimiz tohumları; seramızda plastik kaplara dikerek 
tohumlardan fide elde etme becerileri kazandık. 

o Yine ayni kanallardan aldığımız fideleri de yataklara ekerek; 
kardeş  bitkiler dayanışmasını da ihmal etmeden rutin bakım, 
çapalama ve sulama faaliyetlerini deneyimledik.

Tohum ve fide temin kaynaklarımız;
* Güneşköy – Elmadağ (Ankara)
* Bayramiç – Çanakkale (Tohum Takas Şenliği)
* Yeryüzü Derneği – İstanbul
* İzmir – Marmaris – İzmit gibi Doğal tarım çiftlikleri… 





Serada tohumdan ürettiğimiz dikime hazır fidelerimiz….



………..fidelerin yataklara indirilmesi…



Çardakta bilgilendirme, kompost hazırlık ve faydalı bitki sarmalı…



Fide tanımlama, yataklar indirme  ve malç uygulamaları..



Yabani ot temizleme ve çapalama..
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o Kompost gübre ve malç’ımızı kendi imkânlarımızla; 
bostan atıkları, komşularımızın getirdiği mutfakta 
tencereye girmeyen her şey-bahçe ve sitelerden gelen 
çim budama atıklarından yonga elde ederek 
üretiyoruz.

o Ürünlerimiz; domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, 
kavun, karpuz, maydanoz, dereotu, nane, sarımsak, 
soğan. limon kekiği, yabani ada çayı, lavanta, Asma, 
günebakan, mısır, fasulye, börülce, vs…lerden
oluşuyor..



İlk ürünlerimiz..



İlk Hasat ürünlerimiz…



Ankara Ekoloji Günleri; 
Meyveli kek, merhem, mayalı 

ekmek ve kestirme peynir 
atölye çalışmaları..



Ankara  Ekoloji Günleri; Bostanda etkinlikler…
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o ODTÜ öğrenci topluluklarının, yaz okulu 
uygulamalarında bostanımız uygulama alanı olarak 
kullanıma açıktır.

o Zaman zaman Ahmet Barındırır ilk okulundan gelen 
öğrenciler içinde tohum, toprak, fide dikme, yaban ot 
temizleme, çapa gibi konularda bilgiler verilir; tohum 
ve fide paylaşımlarında bulunulur..



Yaz Okulu Atölye  
Çalışmaları ;

Bostanda öğrencilerle 
uygulama..
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o En önemli kazanımlarımızdan birinin de; mahallemizin 
kuruluş yıllarında, Dernek binamız ve çevresinin 
şantiye alanı olarak kullanılmasından kaynaklanan 
zeminin çok örselenmiş, sıkışmış kireçli bir yapıya 
sahip olmasına karşı beş yıl içinde çok verimli bir 
dokuya dönüşmesi,

o Doğanın gerçek sahihlerinin dönüş yapmaları ve her 
geçen yıl tür ve oransal artışlarını memnuniyetle 
gözlemliyoruz diyebilirim..



Bostan faunasında 
ölçemediğimiz, görebildiğimiz 

zenginliklerimiz..



Yeni Dönem 
Hasat 

Ürünlerimiz



Tohum alma kurutma 
faaliyetlerimiz…





Hasat sonrası bostan ürünlerimizden sebzeli tava  kutlaması..



23 Yasında
Çiğdem Eğitim Çevre ve 

Dayanışma Derneği 
olarak 

yaşadigimiz çevrenin 
yakin gelecekteki 
görünümünden

Kendimizi sorumlu olarak 
görüyoruz..

O nedenlerle 
“Politik Ekoloji” nin

Kent çeperlerinde, bahçelerinde, 
yerel yönetimlerde 

çokça konuşulmasını 
uygulama alanlarının 

çoğaltılmasını
diliyoruz.. 



Bu nedenle bostan çalışmalarımızın yanı sıra mahallemizin 
ekolojik olarak şekillenmesi içinde çalışmaya devam ediyoruz.

• Yıllardır geri dönüştürülebilir atıkların evlerde kaynağında 
ayrıştırılarak derneğimize getirilmesi için komşularımızda 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

• Her türlü atık kağıdı, plastikleri, alimünyumu yıllardır 
dernekte topluyor ve geri dönüşüm firmalarına veriyoruz.

• 10 yıldan fazla süredir atık pilleri dernekte topluyor ve 
lisanslı firmalara teslim ediyoruz.



• Atık bitkisel yağları ve elektronik atıkları dernekte topluyor 
ve lisanslı firmalara teslim ediyoruz.

• Son olarak atık ilaçların toplanması için girişimlerde 
bulunuyoruz. (mevzuat daha yeni )

• Evsel atıkları da bostanımızda kompost yapmak üzere 
topluyoruz.

HEDEFİMİZ ÇİĞDEM MAHALLESİNDE ÇÖPE TEHLİKELİ 
ATIKLARIN KARIŞMASINI ÖNLEMEK.



ANKARA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YAŞAM FİLM AKŞAMLARI

Geçtiğimiz iki yıl boyunca her ay 
bir belgeseli izleyip sohbetler 
gerçekleştirdik.
Çevreci Etkinlikler ve 
Sürdürülebilir Yaşam TV 
işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz  
etkinliklerle farkındalık 
oluşturmaya çalıştık. 



ANKARA EKOLOJİK  TOPLUM VE 
YAŞAM GÜNLERİ

Bu etkinliklerle katılımcıları, konunun 
uzmanları ve akademisyenlerle 
buluşturarak Ekolojik Zeka'nın kent 
çeperlerine yayılmasını amaçlıyoruz.

2013-Mahallemizi Ekolojk Olarak 
Şekillendirelim.
2014-Kent ve Kır arasındaki köprüyü 
oluşturmak için gerçek gıdaya erişim.
2015-Gerçek gıda ve gıda hakkı
2017- Çocuk ve Ekoloji

2018-Kadın ve Ekoloji (olamadı)



EKO MAHALLE

Kentlerde İklim Değişikliğine Yönelik Uyum Kapasitesinin Arttırılması 
projesi kapsamında Çankaya Belediyesi ve PAD ile birlikte 
başvurduğumuz «EKO MAHALLE» projesi ilk aşamayı geçtiği halde 
sonrasında belge eksikliği nedeniyle hibe almaya hak kazanamadı.

Bu projenin hedeflerinden birisi ÇİĞDEM MAHALLESİNDE, Katılımcı 
yaklaşımla, sürdürülebilir ve ekolojik mahalle için bir model 
geliştirmekti.  

EKO MAHALLE MODELİ ile Çiğdem Mahallesinde Yağmur Hasadı, Güneş 
Panelleri, Güneş Bacası, parklarda kompost üretimi gibi örnek 
uygulamalar geliştirilecekti.

Bu proje olmadı ama bizim gelecekteki Çiğdem Mahallesi için ufkumuz 
açıldı.



Bu proje olmadı ama bizim gelecekteki Çiğdem Mahallesi için ufkumuz 
açıldı.

Teşekkürler……

İletişim için : dernek@cigdemim.org.tr
www.cigdemim.org.tr
Tüm sosyal medya hesaplarında: /cigdemimdernegi
Tel: 285 20 47

mailto:dernek@cigdmim.org.tr

