ANKARA/GÜDÜL İLÇESİ CİTTA SLOW BAŞVURU DOSYASI
İÇİNDEKİLER
I.ÇEVRE POLİTİKALARI
1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
1.2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
1.3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
1.4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması
1.5. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
1.6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması
1.7. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
1.8. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
1.9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
1.10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması
1.11. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
1.12. Biyoçeşitliliğin korunması.
II. ALTYAPI POLİTİKALARI
2.1. Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
2.2. Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması
2.3. Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri
2.4. Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması
2.5. Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
2.6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler
2.7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik
2.8. Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı
2.9. Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı
III. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ POLİTİKALARI
3.1. Kentin direnci için planlama
3.2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin
arttırılması için programlar
3.3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi
ve/veya oluşturulması
3.4. Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması
3.5. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması
3.6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinden faydalanılması
3.7. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması
3.8. Kentin internet ağına sahip olması
3.9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
3.10. Tele çalışmanın geliştirilmesi
3.11. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki
3.12. Sosyal altyapıyı desteklemek
3.13. Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki
3.14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi
3.15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması
3.16. Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş merkezlerinin
yaratılması
3.17. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı
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IV. TARIMSAL, TURİSTİK, ESNAF VE SANATKÂRLARA DAİR POLİTİKALAR
4.1. Agroekolojinin geliştirilmesi
4.2. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması
4.3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması
4.4. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini
arttırmak
4.5. Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse organik
ürünlerin kullanılması
4.6. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik
yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi
4.7. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması
4.8. Otel kapasitelerin arttırılması
4.9. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
4.10. Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için yeni
fikirlerin varlığı
V. MİSAFİRPERVERLİK, FARKINDALIK VE EĞİTİM İÇİN PLANLAR
5.1. İyi karşılama
5.2. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak
5.3. Yavaş güzergahların mevcut olması
5.4. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif tekniklerin
benimsenmesi
5.5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim
görmesi
5.6. Sağlık eğitimleri
5.7. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek
5.8. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
5.9. Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi
5.10. Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı
VI. SOSYAL UYUM
6.1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
6.2. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması
6.3. Engelli kişilerin entegrasyonu
6.4. Çocuk bakımının desteklenmesi
6.5. Genç neslin istihdam durumu
6.6. Yoksulluk
6.7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti
6.8. Farklı kültürlerin entegrasyonu
6.9. Politikaya katılım
6.10. Belediyenin kamu konut yatırımı
6.11. Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alanların ve bir gençlik merkezinin mevcudiyeti
VII. ORTAKLIKLAR
7.1. Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
7.2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek
7.3. Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood
felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak.

2

I.ÇEVRE POLİTİKALARI
1.1 Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
04.06.2018-18.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü seyyar hava kalitesi izleme aracı ilçemizde 15 gün boyunca ölçüm
yapmıştır. Genel Müdürlüğün mobil hava kalitesi ölçüm raporuna göre; ısınma, ulaşım,
sanayi, kaynaklı hava kirliliği olmadığı belirtilmiştir. Rapora göre partikül madde
konsantrasyon, kükürt dioksit konsantrasyon, karbon monoksit konsantrasyon, ozon
konsantrasyon ve azot dioksit konsantrasyon değerlerinin hava kirliliği sınır değerlerini
aşmadığı görülmüştür. Ölçüme ait raporlar ekli dosyada bulunmaktadır.
Ek 1: (12 Sayfa) 04.10.2018 tarih ve E.173612 sayılı Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Raporu
yazısı
1.2 Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
02.07.2018 tarihli Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
içme suyu analiz raporuna göre; Güdül içme suyu 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre uygun
olduğu değerlendirilmiştir.
Ek 1: 02.07.2018 tarih ve E.593 sayılı yazı
1.3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
İstatistiki verilere göre Ankara ilinde kişi başına düşen su tüketimi son yıllarda hatırı sayılır
biçimde artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’de
ortalama yıllık su kullanım miktarı 203 litre iken, Ankara’da bu sayı 211 litre ile ortalamanın
üstüne çıkmaktadır. İlçemizde içme suyu depolardan sağlanmaktadır ve 2018 yılı itibari ile
ilçemize bağlı birçok mahallede su depoları yenilenmiştir yada yeni depo yapılmıştır.
2018 Mart ayında Güdül Garipçe Mahallesine Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 200
m3 istenildiği zaman modüler şekilde büyültülebilecek içme suyu deposu yapılmıştır. Bu
depo Ankara’nın ilk uygulama örneğidir. Bu deponun inşaatı bitmiştir, kullanıma açılmıştır ve
300 haneye içme suyu sağlamaktadır.
Güneyce Mahallesinde 500 tonluk 487 haneye 788 abonenin kullanılacağı temiz içme suyu
deposu yapılmıştır. Bu depo kullanıma açılmıştır. Çağa mahallesinde ki deponun inşaatı
bitmiş ve kullanıma açılmıştır. Akbaş, Güzel, Yeşilöz Mahallesindeki depolar inşaat
halindedir. Güdül merkezde ki deponun ihalesi yapıldı, proje bitti ve yer belirleme
çalışmaları başlamıştır. Çağa, Güneyce, Karacaören ve Kayı’da yeni depo yapımı için sondaj
çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ek listede sunulmuştur. Ayrıca Güneyce, Garipçe,
Güzel Mahalleleri ve GüdülMerkezde içme suyu hattı için ihaleler sonuçlandı ve imalat
çalışmaları başlamıştır. Bütün bu çalışmalar 2019 yılında bitirilecektir.
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Ek 1:Güdül Belediyesi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Hattı İhale Listesi
Ek 2:Güdül Belediyesi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Su Deposu İhale Listesi
Ek 3:Güdül Belediyesi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Sondaj Çalışması İhale Listesi
Ek 4: Güdül İlçesi 1000 m3 lük revize depo aplikasyon planı
1.4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması
Ankara Büyükşehir Belediyesinin katı atık transfer çalışması kapsamında Ankara Kuzey
Bölgesindeki Beypazarı ,Kızılcahamam, Güdül ve Çamlıdere ilçeleri iş birliği yapıp katı
atıkların biyoyakıt ve kompost gübre yapımı için kullanılması planlanmaktadır. Bu plan
kapsamında Güdül’e 2 adet katı atık transfer istasyonu yapım planı çizimleri hazırlanmıştır.

İlçe merkezimizdeki hayvan pazarının olduğu yere katık atık merkezinin yapımı planlanmakta
ve yapım için çalışmalar devam etmektedir. Proje sonuçlandığında Büyükşehir Belediyesi
atıkların taşınması ve enerjiye dönüştürülmesi ile ilgili destek olacaktır.
Belediye binamızda ve ilçemizdeki tüm okullarda atık pil toplama kutuları vardır. Aralık ayı
içerisinde bütün okullarımıza dağıtılmak üzere tekrar atık pil kutusu istenmiştir.
Okullarımızda belirli aralıklarla atık pil toplama kampanyaları düzenlenmektedir.
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Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında 2014 yılında uygulanan proje
ile Güdül içerisindeki evsel atıkların ve atık yağların değerlendirilmesi ve çevre bilincinin
oluşturulması için halk bilgilendirilmiştir. Proje kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve veliler
olmak üzere 300 kişi eğitim almıştır. Halka yönelik seminerler verilmiştir ve numunelerle
gerçek uygulamalar yapılmıştır. Eğitim ve seminerler sonunda katılım belgeleri
düzenlenmiştir. İlçenin belirli yerlerine geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir. 2018 yılında
tüm okul ve kamu kurumlarına belediye tarafından geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir.
2016 yılından itibaren İlçemiz okullarından Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu
Lisesi ve Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Pansiyonları yemekhanelerinden atık
yağlar belli periyotlarla belediye tarafından toplanmakta ve geri dönüşüm olarak bir firmaya
verilmektedir.

2019 yılında Güdül Halk Eğitim merkezinde kadınlara yönelik “katı atıklardan el sanatı
üretimi” kursu açılması ve atıklarla vazo, bez bebek, file, mumluk, kalemlik gibi hediyelik
eşya yapımı planlanmaktadır.
1.5. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
İlçemizde 2 aile amatör olarak solucan gübresi üretimi yapmaktadır. Yaygınlaştırma için İlçe
Tarım Müdürlüğü aileleri desteklemektedir.
Sebze meyve üretimi yapan bazı aileler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bitkisel atıklardan
evsel kompost üretmekte ve üretimde hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmamaktadır.
Ürettikleri kompostları tekrar kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveler için gübre olarak
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kullanmaktadırlar. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından evsel kompostlama ve organik gübre
konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
İlçe Tarım Müdürlüğümüz ev hanımlarına yönelik evsel kompost yapımı ve üretilen
kompostları ticari ürün haline getirme, çiftçilere yönelik ise hayvan gübresi kompost üretimi
için eğitimci eğitimi projesi hazırlığı yapmaktadır. Bu proje Ankara Kalkınma Ajansı teknik
destek programına 2019 yılında sunulacaktır.
1.6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması
İlçemizde atık su gideri direk kanalizasyona bağlıdır. Kanalizasyonda atık su arıtma tesisi için
ihale yapılmıştır. İmalat başlamıştır ve şuan yapım aşamasındadır. Beypazarı Güdül yolu
üzerinde çalışmaları devam etmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Güdül Yukarı Mah. Bük Yolu üzerinde , Güdül Merkez Yenimahalle’de 2. Tesis
kurulmaktadır. 2019 yılında tesislerin bitirilmesi planlanmaktadır.
Güdül’ün mevcut kanalizasyon alt yapısının tamamı çalışır durumdadır. Kanalizasyon alt
yapısı olmayan Çağa, Emirler, Yeşilöz ve Güneyce mahallelerimizin, kanalizasyon alt yapı
çalışmaları Eylül 2018 tarihinde başlamıştır. 2019 yılında çalışmalar bitirilecektir. Bu
çalışmalardan sonra kanalizasyon alt yapısı olmayan mahallemiz kalmayacaktır.

Ek 1: Güdül Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Hattı Listesi
1.7. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
Güdül’de bulunan hanelerin büyük çoğunluğu sıcak su için güneş enerjisini kullanmaktadır.
Çatılarda güneş kolektörleri vardır. Elektrik üretimi için nüfusun yaklaşık %10’luk kısmı
güneş paneli kullanmakta ve bu kullanım giderek yaygınlaşmaktadır.
İlçemizdeki tüm okulların ve kaymakamlık binasının 2016 yılında Ankara Valiliği Yatırım
İzleme Koordinasyon Başkanlığı(YİKOP) tarafından mantolama çalışmaları yapılmıştır. Yine
YİKOP tarafından 2017 yılında, 3 ayrı binadan oluşan ve 2 ayrı noktada ısı merkezi bulunan
Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesinin tüm ısınması tek bir noktaya toplanarak ısı
ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.
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Kamu binaları ve kaymakamlık binasında enerji verimliliği yüksek lambalar
kullanılmaktadır. Kademeli olarak tüm binalarda led aydınlatma sistemine geçilmesi
planlanmaktadır.
1.8. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
Ankara Sanayi Odası tarafından 2011 yılında Güdül-Çağa-Çobanhamamı mevkiinde 300
km²’lik bir alanda jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etüt gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalarda
belirlenen lokasyonda iki adet kuyu açılmıştır. Bu iki kuyudan elde edilen akışkanlar
bölgedeki termal turizme yönelik turizm otellerinin termal su ve ısınma ihtiyacı olarak
kullanılmaktadır. Kuyulardan üretilen akışkan jeotermal sıvı ile Ankara şartlarında 750
konut, 40 dönüm sera ısıtması sağlanabilecek ya da yatak başına günlük 1 ton su temel
alındığında 8000 yatak kapasiteli termal tesislerin ihtiyacı karşılanabilecek miktardadır. Bu
kuyular;
Çobanhamamı-1 Kuyusu (Sıcaklık: 58,5°C Debi: 50 lt/s Derinlik: 175,5 m )
Ankara Güdül Çağa Çobanhamamı-2 Kuyusu (Sıcaklık :58°C Debi:60 lt/s Derinlik:553 m)
MTA Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği Özel İdare Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme
gereği Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Güdül-ÇağaÇobanhamamı (Ankara) Jeotermal Etüt Projesi kapsamında 2015 yılında jeolojik, jeofizik
etütler, jeokimya ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve var olan kuyuların sondaj
bakımları yapılmıştır.
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Belediye başkanımız Hava YILDIRIM ve Başkan Yardımcımız Muzaffer Yalçın Jeotermal
belediyeler birliği kurucu üyesidir ve Muzaffer YALÇIN şuan bu birliğin başkan
yardımcısıdır.
Güdül Yenimahalle’de özel bir işletmeci güneş enerjisi santralı (Karamanlar Enerji Santralı)
kurmuştur. Bu santralın aylık enerji üretimi 80.000 kw’dır ve Enerjisa’ya elektrik satışı
yapmaktadır. Aynı şirketin 2017 yılında kurulan tavuk çiftliği bulunmaktadır. Bu çiftlik için
aylık 150 kw enerjiyi ürettiği güneş enerjisinden kullanmaktadır. Aynı şirket sulamada da
kullanılacak güneş enerjisi temelli enerji sistemi kurma yatırımı planlanmaktadır. Bu şirketin
yeni planlamaların da tarım ve hayvancılık ta yapılacak bütün işlemlerde katı atık yerine
güneş enerjisi kullanımı vardır.
Ankara Valiliği YİKOP Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güdül Belediyesi, Ayaş
Belediyesi ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yürütülmekte olan “Çağa, Güneyce ve İlhan
Ilıca Mahalleleri sınırları içinde kalan yaklaşık 750 dönüm hazine adına kayıtlı olan arazinin
tescili yapılarak bu alanın jeotermal enerji kullanılarak “Organize Sera Bölgesi” yapılması
planlanmaktadır. Belediyemiz 15 hisselik Organize Sera Bölgesine 2 hisse ile ortak olmak
için 07.06.2018 tarihinde meclis kararı almıştır. Bu bölge faaliyete girdiğinde yenilenebilir
jeotermal enerji kaynaklarından seraların ısınması için enerji üretimi gerçekleşecektir ve
ilçemiz ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlanacaktır.
Ek 1: 07.06.2018 tarihli organize sera bölgesi kurulması hakkında belediye meclis kararı
1.9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
İlçe merkezimizdeki araç sayısının azlığı nedeniyle trafik gürültüsü sorunu yok denecek kadar
azdır. Hatta ilçemiz sınırları içerisinde trafik lambası bulunmamaktadır.
Şu an projesi onaylanmış ve yapım aşamasında olan Güdül Çevre Yolu projesinde; şehirler
arası ulaşım yolu şehir merkezinden çıkarılacaktır.
Güdül Merkezinde ki eski tarihi özelliği olmayan binalar yıkılarak, yerine kentsel dokuya
uygun olarak yapılan yeni binalar yapım aşamasındadır. Tarihi özelliği olan bir kısım eski
bina ise restore edilmiş olup bir kısmı ise hala restorasyon aşamasındadır. Eski tarihi
binalardan biri restore edilerek “Güdül Sofrası Yöresel Ürünler Mutfağı” olarak Belediye
tarafından işletilen lokantaya çevrilmiştir.
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Güdül’de 23 sokak sit alanı ilan edilmiş olup, tescilli binaların yaşı 50-100 yıl arasında
değişmektedir. Kentsel sit alanı içerisinde 3 adet cami 2 adet tarihi çeşme bulunmaktadır. Bu
alanlarda restorasyon yapmak İl Kültür Turizm Müdürlüğünün onayı ile olduğu için bu
alanların restorasyonunu kısa sürede yapılması mümkün olmamaktadır. Bu alanların
restorasyon çalışması için İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmaktadır.
Restorasyon aşamasında ticari binaların da tabelalarının üniter bir biçimde yenilenmesi
sağlanacaktır. 2017 yılından itibaren Belediyemiz inşaat ruhsatına izin verirken yeni bina
yapımlarında sadece beyaz ve kahve rengi renklerin yapılmasına izin vermektedir. Şuanda
devam eden imar plan notlarına bu husus işlenmektedir. Ayrıca yeni yapılan kamu binaları da
tarihi dokuya uygun olarak yapılmaktadır.
Sit alanı dışında bulunan tarihi Merkez Çarşı Cami restorasyonuna başlanmıştır. Diğer
yapılarda sırayla restore edilecektir.

İlçe merkezimizde ki halk pazarı plansız bir şekilde yapıldığı için görsel kirliliğe sebep
oluyordu. Bu pazar yerine Şubat 2017 tarihinde yeni bir tarihi dokuya uygun modern
şartlarda içinde pazar yerini de kapsayacak çok amaçlı bina yapımına başlanmıştır. Bu
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binanın 1. katı kapalı otopark, 2. katı kapalı pazar yeri ve 3. katı kongre ve düğün salonu
olarak hizmet verecektir. Bu bina 2019 yılında hizmete girecektir.

Güdül evleri mimarisin de Güdül Yatılı Kuran Kursu yapılmıştır. 2018 yılının başından
itibaren bu bina kullanılmaya başlamıştır.

2018 Ekim ayından itibaren ilçe merkezimizde ki yollar belediye tarafından yeniden asfalt
çalışmasına alınmış ve Aralık ayında bitirilmiştir. İlçe merkez meydanımızda çarşı
düzenlemesi şeklinde restorasyon çalışmasına başlanmıştır. Çarşı içi yol zeminleri ve
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kaldırımlar sökülüp yerine Arnavut taşı döşenerek tarihi dokuyla bütünleştirilme çalışmaları
başlamıştır. Tüm çalışma 2019 Şubat ayında bitirilecektir.

2017 yılında ilçe merkezimizdeki tüm okulların dış cepheleri kentsel dokuya uygun olarak
YİKOP kapsamında boyanmıştır.

Güdül’de bir adet mini (butik) sanayi sitesi bulunmaktadır; ancak burası oldukça küçük ve
ilçe merkezinin çıkışında olduğu için görsel ya da işitsel bir kirlilik oluşturmamaktadır.
Ek 1: Güdül Merkez Otopark, Pazaryeri ve düğün Salonu yapım belgesi
1.10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması
Belediyemiz ilçenin doğal görüntüsünü bozacak her türlü ışıklandırmaya karşı durmaktadır.
Sokak aydınlatması haricinde bina aydınlatması ya da parkların içinde kullanılan spot ışıkları
gibi ışıklar kullanılmamaktadır. İlçemizdeki aydınlatma sistemleri Genel Aydınlatma
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. İlçemizde bütün parklarda standart avizeli park
lambaları ile aydınlatma sağlanmaktadır. Bütün mahallelerin gece aydınlatma sistemi vardır
ve genelgeye uygundur.
1.11. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
09.03.2018 tarih ve E.266 sayılı yazımız ile Başkent elektrik dağıtım AŞ’den ilçemizdeki
hane başına düşen yıllık elektrik enerji miktarı istenmiştir. 03.04.2018 tarih ve 11741 sayılı
kurumun cevabı ile ilçemizde kişi başına düşen yıllık elektrik enerjisi miktarının 932 kw/saat
olduğu bildirilmiştir. Bu miktar Türkiye ortalamasının çok altındadır. TUİK verilerine göre
2015 yılında Türkiye genelinde kişi başına düşen toplam elektrik tüketimi 2.760 KWh’dir.
Ek 1: 03.04.2018 tarih ve 11741 sayılı Başkent elektirik Dağıtım A.Ş. nin yazısı
11

1.12. Biyoçeşitliliğin korunması
İlçemizde keçi besiciliği açısından çok önemli bir olgu vardır; Türkiye genelinde sayıları çok
azalmış olmasına rağmen Güdül ilçesinde “tiftik keçisi” varlığı halen önemli miktarlardadır.
İlçedeki 16.500 keçinin yaklaşık 12.000 tanesini tiftik keçileri oluşturmaktadır. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma v e Jeotermal Daire Başkanlığı tarafından 02/01/2017
tarihinde 18 çiftçiye 50 damızlık keçi 1 er tane teke dağıtımı yapılmıştır. Tarım ve Orman
Bakanlığı “Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında Ankara Keçisinin desteklenmesi
uygulaması ile her yıl ilçemizdeki çiftçilere Ankara keçisi verilmektedir. Bu kapsamda
Boyalı, Çağa, Salihler, Garipçe ve Merkez mahallelerine dağıtım yapılmaktadır. Ankara’da
tiftik keçisinin en fazla üretildiği yer Güdül’dür. Yine aynı kurum tarafından çiftçilere arılı
kovan dağıtılmıştır.

Ankara genel olarak İç Anadolu Ekolojik Bölgesinde yer alırken, Güdül ilçesi Karadeniz
Geçiş Bölgesi içinde bulunmaktadır. Bu bölgenin bölümlerinden biri “Kuru Orman Bölümü”
iken, diğeri “Karadeniz Yarı Nemli Orman Bölümü” dür. Kuru orman bölgesindeki Güdül
ve çevresinde genel olarak; bozkırlar, vadiler, tuzlu topraklar, sulu ve kuru tarım alanları,
meralar, meyve ve sebze bahçeleri, bağlar, kayalık alanlar ve erozyonlu yerler gibi tür
zenginliğini destekleyen farklı yaşam ortamlarına rastlanır. İlçemiz sınırları içerisindeki
Sorgun Tabiat Parkı coğrafi sınır olarak Batı Karadeniz Bölgesi sınırındadır. Bu nedenden
dolayı İç Anadolu Bölgesi coğrafi yapısı olan bozkır özeliğinin yanında ilçemiz karaçam,
meşe, ardıç türlerine sahip ormanlık bölgeye de sahiptir. Bu alandaki ağaçları zararlı
böceklerden korumak için Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından böcek kapanları
ormanlık alana yerleştirilmiştir. Gölette kaçak balık avcılığını önlemek için gölet çevresine
avlanmanın yasak olduğuna dair tabelalar yerleştirilmiştir.
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2014-2015 yıllarında yürütülen Ankara Kalkınma Ajansı destekli “Toplumsal Birliktelik”
Projesi kapsamında “Güdül’ün Tarihi” isimli kitap basılmıştır. Bu kitabın Güdül Coğrafi
Yapısı bölümünde Güdül Biyoçeşitliliği bilgileri hazırlanmıştır. Kitaba göre Güdül’de doğal
olarak yetişen yaklaşık 500 bitki türü mevcuttur.

İlçemiz orman ve toprak yapısı olarak bazı endemik bitki ve meyve türlerinin doğal olarak
yetiştiği bir coğrafyadadır. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlisi
Burcu TARIKAHYA’nın Güdül Kirmir Çayı Florası üzerine yaptığı araştırmaya göre Güdül
ile Yeşilöz arasındaki alanda doğal olarak 74 familya, 267 cins,440 tür, 6 alt tür ve 6 varyete,
kültür olarak da 5 familya ve 31 cinse ait 42 tür bulunmaktadır. Bu alanda ki 452 taksondan
36’sı endemik olup, toplamda bitkilerin %8’i endemik bitki kategorisindedir.
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Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz
2006’da yayınlanan Burcu Elçi ve Sadık Erik’e ait “Güdül (Ankara) ve Çevresinin
Etnobotanik Özellikleri” araştırmasında 23 bitkinin halk ilacı olarak kullanıldığı tespit
edilmiştir.
İlçemiz sınırları içinde çok yaygın ve doğal olarak yetişen üvez dünyadaki 5 endemik çeşitten
birisidir ve yerel ürün olarak ticarileştirilmeye uygun bir üründür. Yine hünnap, alıç, üzüm,
kiraz gibi birçok meyve Güdül’de yetişmektedir. Güdül Belediyesi koordinatörlüğü Güdül
Kaymakamlığı ortaklığı ile Ankara Kalkınma Ajansı destekli 2018 Ekim ayından itibaren 16
ay sürecek olan “Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” isimli proje
yürütmekteyiz. Bu proje kapsamında ilçemizde doğal olarak yetişen bitki ve meyveler doğal
olarak işlenip yenilikçi ürünlere dönüştürülmektedir. Aynı zamanda proje kapsamında üvez,
hünnap gibi endemik meyvelerimizi çoğaltmak amacıyla 2019 Mart-Nisan aylarında
belediyenin tahsis ettiği yerlere meyve fidanları dikilecektir.
İlçemizde endemik olarak yetişen ürünler ve bu ürünlerden üretilen yenilikçi ürünlere için
marka tescili, coğrafi işaret başvuruları yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Marka
tescili alınan ürünler şunlardır.

Ek:1 Domates Fidesi Marka Tescil Belgesi
Ek 2:Güvey Marka Tescil Belgesi
Ek 3:Şibiit Marka Tescil Belgesi
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Ek 4:Keymaan Marka Tescil Belgesi
Ek 5: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tiftik Keçisi Bilgi
Notu
Ek 6: 6 Sayfa Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi
II. ALTYAPI POLİTİKALARI
2.1. Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
Kamu binalarına bağlı bisiklet yolları mevcut olmasa da, Güdül arazi yapısı ve görsel peyzaj
elemanlarının çeşitliliği sebebiyle bisiklet sporu için oldukça uygundur. Karasal ve sucul
ekosistemin yarattığı görsel zenginliğin yanında tarihsel zenginlik bisikletle gezilecek uygun
alanlar yaratmaktır. Beypazarı-Güdül yolu güzergah yenileme çalışmaları kapsamında
planlanan projede 33 km’lik bisiklet yolu bulunmaktadır. Ayrıca Güdül merkezde alana ağır
vasıtaların girmesini engellemek için projelendirilen 2 adet çevre yolumuzda bisiklet yolu
bulunmaktadır. Bu projelerin en geç 2020 de bitirilmesi planlanmaktadır.
Sorgun Gölü içerisindeki mesire alanında bisiklet turları yapılmakta ve bisiklet
kiralanmaktadır.
2.2. Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması
İlçemizde tescilli ya da ölçümü yapılmış bir bisiklet yolu bulunmamaktadır. Ancak Güdül
Merkez Çevre Yolu projemizde çevre yolu yanında 40 km bisiklet yolu projelendirilmiştir. Bu
proje 2020 yılında bitirilecektir. Güdül Merkezdeki araç yollarının toplamı 6 km’dir. Proje
bittiğinde Bisiklet yolları araç yolarından yaklaşık 7 kat fazla olacaktır.
Ankara merkezdeki bisiklet grupları Sorgun Tabiat Parkı’na uzun mesafeli bisiklet turları
düzenlemektedir. Bu organizasyonun tanıtımı yapılarak daha fazla grubun ilçemize gelmesi
sağlanacaktır.
Ek 1: 14.12.2018 tarih E.434436 sayılı yazı
2.3. Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri
İlçemizde ulaşım için en uzak mesafe yürüme mesafesi olduğu için metro bulunmamaktadır
ve toplu taşıma aracı olarak da mahalleler arası haftanın belirli günlerinde servis
bulunmaktadır. Araç yolları üzerinde otobüs durakları bulunmamaktadır. Ancak “Merkez
Çevre Yolları” projesinin içinde bisiklet park yerleri de planlanmıştır.
2.4. Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması
Güdül merkezde en uzak mesafe yürüme mesafesi olduğu için özel taşıt kullanımına çok
fazla gerek duyulmamaktadır. Ancak çevre beldeler ve köylerden ilçeye ulaşım için araca
ihtiyaç vardır. Belediyemiz tarafından tüm beldeler ve köylere haftanın belirli günlerinde
dolmuş seferleri konulmuştur. İlçe merkezimizde esnaf ve halk tarafından doğa dostu mini
elektrikli bisiklet kullanımı başlatılmıştır. Belediyemiz bu ulaşımı destekleyici ve tanıtıcı
çalışmalar yapmaktadır. Uygulamaya destek vermek için belediye başkanımızın oğlu ilçe
merkezinde elektrikli bisiklet kullanmaktadır. Bu davranış halk için emsal teşkil etmektedir.
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2.5. Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
Kaymakamlık binasında engelli rampası ve asansörü, otoparkında engelliler için ayrılmış
bölüm bulunmaktadır. Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Güdül Fen
Lisesi binalarında engelli rampaları vardır. Görme engellileri için kamu binaları içerisindeki
tüm tabelalarda kabartmalı(Braille alfabesi) yazı ve zeminlerinde sarı şeritler mevcuttur.
Yapılan yeni belediye binası ve yapımı devam eden tüm yeni binalarda engelliler ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır.
2.6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler (Eksik)
Güdül İlçe Entegre Devlet Hastanesi çatısı altında çalışmakta olan Güdül Toplum Sağlığı
Merkezi ve Güdül Aile Sağlığı Merkezi Güdül İlçesi sınırları içerisindeki tüm insan sağlığı ve
çevre sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması görevini üstlenmektedir. Sağlık İle ilgili Eğitim
Faaliyetleri, evlilik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası, çocuk sağlığı, anne sağlığı, aile
danışmanlığı eğitimlerini kapsayan hizmetler verilmektedir.
2015 yılında Ankara Kalkınma Ajansı “Toplumsal Birliktelik” Projesi kapsamında
parçalanmış ailelere yönelik aile eğitimleri ve tüm ailelere yönelik “ailede kaynak yönetimi”
eğitimleri verilmiştir.
Ayrıca bu proje ile seçilmiş ve şiddet görmüş 32 kadına psiko-sosyal destek verilmiş ve
kadınların dertlerinin görüşülebileceği dertleşme günü yapılmıştır.
2.7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik (Eksik)
Güdül Entegre İlçe Hastanesi ve Hastaneye bağlı birimler olan Güdül Aile Sağlığı Merkezi,
Güdül Toplum Sağlığı Merkezi, Güdül 112 Acil Servisi, Aile Hekimlikleri ilçe merkezinde
olduğundan dolayı ilçemizde yaşayan tüm bireyler kolaylıkla sağlık hizmetlerine
ulaşabilmektedir. 2017 yılında 1005 kişi hastaneden yararlanmıştır. Doktorlar haftada bir gün
yatalak hastalara yönelik evde bakım hizmetine gitmektedir. 2017 yılında 48 kişi evde bakım
hizmetinden yararlanmıştır. Hastanemizde nöbetçi hekimlerimiz tarafından 24 saat acil sağlık
hizmeti sunulmaktadır. Bununla beraber Röntgen ve Laboratuvar tetkik hizmetleri de
verilmektedir. Hastanemiz Entegre Hastane Statüsüne geçirildiğinden Diş Sağlığı Hizmeti
Polikliniği bulunmakta fakat Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlandığı için yalnız
Pazartesi ve Perşembe günleri hizmet vermektedir.
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Güdül Toplum Sağlığı Merkezi tarafından; evde sağlık işlemleri, evde bakım işlemleri,
neonatal tarama işlemleri, okul ağız ve diş sağlığı takibi, kanser taramaları, fiziksel aktivite
ve sağlıklı beslenme faaliyetleri, sağlık ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.
İlçemizde 5 adet Sağlık evi ( Çağa, Yeşilöz, Akçakese, Karacaören ve Sorgun ) ile Yelli,
Boyalı ve Akbaş sağlık istasyonları bulunmaktadır. Güdül merkeze uzak olan mahallerimizde
yaşayan halkımız bu merkezler yoluyla 1. Basamak sağlık hizmetlerine daha rahat
ulaşabilmektedirler.
2018 yılı içinde Güdül Kaymakamlığı tarafından “Yaşlı Bakım Projesi” başlatılmıştır ve
yaşlılara yönelik ev temizliği hizmeti verilmektedir.
Güdül Kaymakamlığı, Güdül Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ile
2018 yılı içerisinde yapılan görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler sonucunda Güdül’de bulaşıcı
olmayan hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanserler gibi kronik hastalıklar) risk
faktörlerinin önlenmesi konusunda uzun vadeli bir işbirliği çalışması başlatılmıştır. Bu
kapsamda; öncelikle mevcut durumu saptamak üzere hane halkı temelli bir bilimsel araştırma
planlanmıştır. Hacettepe Etik Kurul'dan alınan izin ve idari izinler sonrası 2018 Ekim-Kasım
ayları boyunca "Ankara İli Güdül İlçe Merkezinde Yaşayan 18 Yaş Üstü Nüfusun Beyana
Dayalı Bulaşıcı Olmayan Hastalık Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Saptanması" isimli bir
araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama süreci tamamlanmış olup, analiz ve
raporlama aşamasına geçilmiştir. Bu işbirliği kapsamında aynı zamanda, Hacettepe
Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim
üyeleri tarafından kronik hastalıklar ve risk faktörlerinden korunmaya ilişkin bilgileri içeren
ve halk eğitimlerinde dağıtılmak üzere kitapçık oluşturulmuş olup bu kitapçık basım
aşamasındadır. Bahsedilen araştırmanın sonuçları da göz önüne alınarak, Güdül’de sık
görülen bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ilişkili risk faktörleri konusunda toplum eğitimleri
yapılmaya başlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan
müdahalelerin etkisini ortaya koymak amacıyla da periyodik olarak izleme araştırmalarının
yapılması planlanmıştır.
Ek 1: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Brifing Dosyası Evrağı (Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfınca Gerçekleştirilen Projeler)
2.8. Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı
Güdül’de az sayıda esnaf olduğu için şehir merkezinde malların dağıtımında belirli saat
uygulaması yapılmamaktadır. Bu uygulama sürdürülebilir dağıtımı engelleyebilecek bir
durum değildir. Fakat Güdül Merkez Çevre Yolları Projesi bittikten sonra ağır tonajlı
araçların şehir merkezine girişi sınırlandırılacak ve belirli bir saat uygulaması getirilecektir.
2.9. Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı
Güdül’de yaşayan ve şehir dışında çalışan sakin sayısı hiç yoktur.
III.KENTSEL YAŞAM KALİTESİ POLİTİKALARI
3.1. Kentin direnci için planlama
Belediye ve kaymakamlıkta çalışan personele gereksiz elektrik ve su kullanımını azaltmak
amacıyla yazılı bilgilendirme yapılmıştır. Kaymakamlık yoluyla kamu kurumu binalarında
israfı önleme çalışmaları yapılması ve tasarruflu lambalar kullanılması istenmiştir.
Belediyeden anons yöntemi ile elektrik ve su tasarrufu konusunda halka bilgilendirme
yapılmaktadır.
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İlçemizde çıkabilecek yangın risklerine karşı Güdül Belediyesi İtfaiye Merkezinde 2 araç, 6
personel bulunmaktadır.
İlçemizde bazı zamanlar sel ve dolu olayları görülmektedir. Yerli halkın büyük bir kısmı
tarım ve hayvancılık ile geçindiği için sel ve dolu olaylarında özellikle ekili tarım alanları
zarar görmektedir. En son 2016 ve 2017 yılarında yaşanan sel olayından dolayı bir kısım
çiftçimizin tarım arazileri zarar görmüştür. Bu dönemde belediyemiz tarafından durumun
Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi ile zarar gören çiftçilerimizin kayıpları
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmış ve çiftçi kredi borçları ertelenmiştir. Belediye
ve kaymakamlık tarafından; yaşanabilecek doğal olaylara karşı “tedbir planı” çalışması
yapılmıştır. Modern afet yönetimi anlayışı içinde önemli yere sahip olan risk yönetimi
aşamasının en etkin bileşenlerinden biri; afetlere karşı hazırlıkta, halkın bilinçlendirilmesi ve
eğitimler ile birey, kurum, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesidir. Bu
anlayış içerisinde Güdül Kaymakamlığı tarafından ayda bir tüm kamu idarecileri ile güvenlik
önlemleri toplantısı yapılmaktadır.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2013 yılında “Afetlere Hazır
Bir Türkiye için Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği” başlatılmıştır ve ilçemizde de eğitim
verilmiştir.
Güdül sürekli göç veren bir ilçe olduğu için genel nüfus içerisinde genç nüfus oranı düşüktür.
Halkın büyük bir kısmı ihtiyacı ölçüsünde tarımla uğraşmakta ve tarımı ticari amaçla
kullanamamaktadır. Kaymakamlık vakfından yardım alarak geçimini sürdüren 556 aile vardır.
Genel olarak halkın büyük bir kısmı yerel ve tarım ürünlerinin ticarileştirilmesine direnç
göstermektedir. Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programından geçirdiğimiz
“Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi ” isimli projemiz 2018 Ekim ayında
yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında kadınların yerel ürünlerin üretim ve satışlarını
yapacağı ve kendilerinin yöneteceği bir kooperatif kurulacaktır. Projeyi tanıtmak için esnaf,
muhtarlar, kamu idare amirleri ve ev kadınları eğitimlere alınmıştır. Eğitimler esnasında
kadınların istihdamı ve üretime katkı yapmalarına muhtarlar, esnaf ve yaşlı nüfus gibi bir
kesim direnç göstermiştir. Yapılan eğitimler ile bu direnç asgariye indirilmiş ve kadın
girişimciler kooperatifi kurulma işlemleri başlatılmıştır. 2019 Şubat ayında kooperatifin resmi
olarak kurulması planlanmaktadır. Belediye başkanımızın kadın olması direncin kırılmasında
önemli bir aşama oluşturmuştur. Aynı zamanda 2019 yılı yaz mevsiminde yerel ürünlerin
pazarlanacağı kooperatife ait “Yöresel Ürünler Pazar Yeri” kurulacaktır. Bütün bu
çalışmalarla halkın üretime karşı özellikle kadın girişimciliğine karşı direncinin kırılacağı
düşünülmektedir.
Ek 1: Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi Proje Broşürü
Ek 2: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Ayı Brifing Dosyası Evrağı (Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Genel Durum)
3.2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının
değerlerinin arttırılması için programlar
Eski Pazar yerinin oluşturduğu görüntü kirliliğinin iyileştirilmesi için Güdül Belediyesince
kent merkezinde yaptırılan çok amaçlı binanın yapımı sürüyor. Bu bina kapalı pazaryeri,
kapalı otopark, düğün salonu ve kongre merkezinden oluşacak ve "Anadolu Selçuklu
Mimarisi" tarzında yapılacaktır. Bina kent merkezinin değerinin artırılmasında önemli bir
katkı sunacaktır.
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2017 yılında Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan Güdül Kent Müzesi 2018 yılında
hizmete açılmıştır. Müze içerisinde Güdül kültürünü yansıtan eşyalar ve Güdül Salihli
Mahallesinde bulunan Kaya Yazıtlarının (Orhun Anıtlarından daha önce Köktürk Alfabesi ile
yazıldığı ve ilk Türk Yazıtları olduğu düşünülmektedir ) örnekleri sergilenmektir.

Tarihi Güdül Evlerinin restorasyonu çalışması kapsamında evler aslına uygun olarak restore
edilmektedir. Kent merkezindeki tüm binaların uyumlu olması amacıyla yeni yapılan
binalar kahverengi-beyaz boya kullanılarak yapılmaktadır. Belediye imar izni verirken renk
kuralı getirmiştir.

19

Güdül Çağa Beldesi Tarihi Roma Hamamı Kazı alanı İlçemiz Çağa Beldesi sınırları
içerisinde yer alan Sarıkaya mevkiinde bulunmaktadır. (Kayıp antik Kent Mnizos) Halk
arasında Çoban Hamamı ve Kötü Hamam olarak da isimlendirilen alanda, 2003 yılında
Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalara
10.06.2012-14.08.2012 ve 10.09.2012- 28.11.2012 tarihleri arasında iki farklı zaman
diliminde devam edilmiş olup hamam yapısının yaklaşık beşte birlik bir bölümü açığa
çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan alanda travertenler mevcut olup, bu hamam ve hamama sıcak
mineralli su taşıyan doğal su yolları ile birlikte antik bir değere sahiptir. 2018 yılında 400
metrekarelik bir alanda devam eden çalışmalar da bulunan binanın Roma Dönemine ait olan
piskoposluk merkezi olduğu bilinen Kayıp Antik Kent Mnizos’a ait olduğu tespit edilmiştir.
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İlçemiz merkezine ortalama 2 km mesafede bulunan İnönü mağaraları restorasyon çalışmaları
kapsamında cam teras, yürüyüş yolları, seyir alanları yapma projesi Ankara Valiliği
tarafından kabul edilmiştir.

Yeşilöz Mahallesi Kirmir Çayı Vadisinde yer alan mağaralar ve kaya yazıtlarının bulunduğu
alan Bizans Dönemine ait tarihi yer altı şehri olduğu düşünülerek Kültür Bakanlığı Ankara
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece arkeolojik ve doğal sit
alanı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır.
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Güdül merkezde 2015 yılında gençlik merkezi yapılmıştır. Bu merkezde fitnes salonu, masa
tenisi, tekvando ve karate alanı bulunmaktadır.
İlçemizde 1 adet halı saha, 1 adet çim saha, 1 adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. 2018
yılında Güdül Belediyesi Meydan Düzenleme ve Spor Donatıları Projesi hazırlanmış ve proje
2018 yılında ihaleye çıkmıştır. Kasım ayında yapım çalışmaları başlamıştır. 2019 yılı
başlarında tesisin yapımı bitecektir. Projede futbol, basketbol sahaları, koşu yolu, gençlik
merkezi ve fitness binaları bulunmaktadır.

Yine 2019 yılında hizmete girecek şekilde kreş hizmeti de verecek olan ana okulu kompleksi
binasının yapımına başlanmıştır. Bu kompleks de çocuk el sanatları atölyesi ve mini serada
bulunmaktadır. Bu bina Ankara ilinde örnek bir uygulama olacaktır.
2018 yılında çok programlı lise ve fen lisesi öğrencilerinin yararlanacağı 2 adet yurt binası
yapılmıştır. Bu binaların üst katı konferans salonu olarak hizmet vermektedir. Öğrenci yurdu
olması ilçemiz okullarına diğer ilçelerden öğrenci gelmesini sağlamaktadır.
Ek 1: 11.07.1995 tarih ve 334 sayılı Kültür Bakanlığı Yeşilöz Kasabası Kaya yazıtları için
koruma kararı yazısı
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3.3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi
ve/veya oluşturulması
Doğası itibariyle zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Güdül’de, yol kenarları ormanlık araziler
ve boş alanlarda doğal ortamında büyümüş çeşitli çalı ve ağaçlar bulunmaktadır. İlçenin giriş
ve çıkışındaki yollarda yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmalarında, yolun geliş
taraflarına ıhlamur ve hanımeli gibi güzel kokulu bitkiler dikilmesi amaçlanmaktadır. Ankara
Kalkınma Ajansı destekli yürüttüğümüz “Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi”
projesi kapsamında 2019 Şubat- Mart ve Nisan aylarında belediye ve kamuya ait boş arazilere
üvez, hünnap, kiraz gibi meyve ağaçları dikilecektir.
Güdül’ün tüm mahallelerin de uygun tüm boş arazilere 5-6 bin Hünnap fidanı dikimi
başlamıştır. Bu çalışma büyük şehir belediyesi, güdül belediyesi, kaymakamlık ortaklığında
yürütülmektedir.
Çağa-Güneyce bölgesinde 50.000 akasya ağacı dikilmiştir. Akasya ağaçları bal üretiminde
verimi artırmaktadır.
İş-Kur çalışanları ile birlikte belediye tarafından 20.000 adet merkezde çam, akasya türünde
ağaç dikilmiştir.
3.4. Kentsel yaşana bilirliğin arttırılması
Kentsel yaşana bilirliğin artırılması konusunda Belediyemiz diğer kamu kurumları ile birlikte
projeler yürütmektedir.
Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile yürütmüş olduğumuz “Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi
ve Geliştirilmesi” projesi sonunda gençlere ve kadınlara iş istihdamı yaratılacaktır. Kurulacak
olan Kadın Girişimciler Kooperatifi kanalıyla yerel ürünler üretilecek ve pazarlanacaktır.
Pazarlama sadece yerel boyutta kalmayıp e-ticaret satışları ile ulusal ve uluslararası boyutlara
ulaşacaktır. Böylece ilçemizdeki göçün azalacağı ve kentsel yaşana bilirliğin artacağı
düşünülmektedir.
Kentsel yaşana bilirlik çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde “Güdül Merkez ve
Mahallelerinde Sokak Sağlıklaştırma” işi kapsamında 15.06.2018 tarihinden itibaren 65 km
asfalt yol, 45 km kaldırım çalışması yapılmıştır.

İlçe merkezindeki meydan Arnavut kaldırımı ile döşenmektedir. Merkezde 4 km peyzaj
çalışması yapılmıştır.
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Kapalı spor salonu ve gençlik merkezinde gençlerin kentte zaman geçirebileceği sportif ve
sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
Çocuklar için panayır, konserler, tiyatro etkinlikleri, geziler düzenlenmektedir.
Büyük Şehir Belediyesi işbirliği ile geleneksel olarak “Mahallede Şenlik Var” uygulamaları
yapmaktayız.

2018 yılında Belediyemizin İhalesini bitirdiği ve inşaat çalışmalarına başlanmış olan
“Meydan Düzenleme ve Spor Donatıları Projesi” kapsamında 2019 yılı başlarında yapımı
tamamlanacak olan tesis de bulunan futbol, basketbol sahaları, koşu yolu, gençlik merkezi ve
fitness salonları ile halkımızın yaşam kalitesi yükseltilecektir.
Yine 2019 yılında hizmete girecek olan ve kreş hizmeti de bulunan ana okulu kompleksinde
çocuk el sanatları atölyesi ve mini sera uygulaması gibi farklı uygulamalarla ilçemizin kentsel
yaşana bilirliği artırılacaktır.
Ek 1: Güdül Merkez ve Mahallelerinde Sokak Sağlıklaştırma İş Planı
3.5. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması
Güdül ve çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşim vardır. İlçe yakınından geçen,
Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş mağaralar M.Ö. 8. Yüzyıl ve Çağa Roma Hamamı
Kazıları M.S. 4. Yüzyıl arasında bu bölgenin Roma ve Bizans yerleşim alanı olduğunu
göstermektedir. 2010 yılında TRT tarafından 3 bölüm olarak yayınlanan “Damgaların Göçü”
Belgeseline konu olan, Salihler Mahallesi Düdük Dağı Mevkiinde bulunan, 8 farklı alanda
kaya blokları üzerine işlenmiş binlerce resimden oluşan “ Kaya Yazıtları (Petroglif)”, M.S.
4. Yüzyıl civarında Hun Türklerinin Güdül topraklarında yaşadığının işaretidir. Çağa
Mahallesinde Roma dönemine ait nekropol alanı; Sorgun Göleti yakınlarında bulunan Bizans
dönemine ait Ören Yeri; Yeşilöz Mahallesinde Bizanslılar tarafından kullanıldığı tahmin
edilen Kaya yazıları ve Galat dönemi Asartepe yerleşmesi; Çukurören’de Bizans dönemine ait
antik malzemeler; Güzelçiftlik Köyü Küçük Kalatepe Antik yerleşmesi ve Özköy’de Bulunan
Kale Surları gibi bir çok yapı Güdül’ün Frigler, Etiler, Bizans ve Galatlar gibi medeniyetlere
ev sahipliği yaptığının göstergesidir.
1071 tarihli Malazgirt Zaferi sonrası Güdül ve çevresi Anadolu Selçukluları'nın idaresine
geçmiştir. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut’un eniştesi ve Ankara Emiri (valisi)
olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından bugünkü yerleşimin olduğu yerde küçük bir şehir
olarak kurulmuştur. Şimdiki yerleşimin yaklaşık 850 yıllık bir tarihi olduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde 1554 yılında Ayaş sancak merkezi olarak kabul edilmiş ve Güdül Ayaş’a
bağlanmıştır. 1876 yılında nahiye kabul edilen Güdül 1957 yılında ilçe olmuştur.( Fatma
Arzu DEMİREL, Türkiye Antropolojisinin Tarihçesi ve Gelişimi Üzerine-On the History and
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Develoment of Anthropology in Turkey), Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi Yıl:2011 Sayı:4 Sayfa:128-131-134
Güdül’ün tarihçesinden de anlaşıldığı üzere ilçemizde marjinal alan sayılabilecek tarihi
mekan çok fazladır. Bu mekanlardan Çağa Mahallemizde bulunan ve eskiden çamaşırhane
olarak kullanılan Roma Hamamı (Eski Köy Çamaşırhanesi) ; 2013 yılında restore edilmiştir.
2014 yılında Güdül Belediyesi tarafından kent merkezine 2 km uzaklıktaki kayalara oyulmuş
şekildeki İnönü Mağaralarının yolu asfaltlanmış ve önünden geçen Kirmir Çayı boyunca kent
mobilyaları yerleştirilmiştir. Yeni projelendirilen ve 2019 yılında bitirilecek olan bir
çalışmada da vadi üzerine cam teras yapılacaktır.

Yeşilöz Mahallemizdeki kaya yazıtlarına geçiş için Kirmir Çayı üzerine Asma köprü
yapılmıştır.

İlçemizde bulunan cezaevinin kapatılması, tanımsız ancak marjinal ve rekreasyonel kullanıma
yatkın bir alan yaratmış bulunmaktadır. Bu alanın açık hava sineması, sergi salonu, atölye ve
daha birçok şekilde kullanılması mümkündür. Bu alanın iş-Kur ve Kosgeb işbirliği ile iş
geliştirme merkezi yapımı çalışmaları belediyemiz tarafından planlanmaktadır.
Yeşilöz mahallemizde ki beş yıldır kullanılmayan kampus şeklinde olan okul binaları ve
arazisi gençlik ve doğa kampı alanı olarak düzenlenecektir. Bu amaçla Dernekler Dairesi
Başkanlığına sunulmak üzere proje hazırlanmıştır. Bu alanın gençlik ve doğa kampı alanı
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olması üniversiteler ve liseler gibi Ankara’daki tüm kurumlar için cazibe merkezi
oluşturacaktır.
3.6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve
iletişim teknolojilerinden faydalanılması
Belediyemiz web sayfası olan www.gudul.bel.tr sitesinde, yöreye ait yemekler, çevredeki
Mnizos Antik Kenti, İnönü Mağaraları ve Sorgun Göleti gibi doğal ve antik sit alanları
hakkında bilgiler ve rehberler mevcuttur. Ayrıca bu alanlar web sitesi üzerinden sanal gezinti
aracıyla 3D sanal tur olarak görüntülenebilmektedir.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü web sitesi olan http://sorgungoleti.tabiat.gov.tr/ adresinden
Sorgun Göleti ile ilgili tanıtım bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Belediyemiz tarafından adaylık sürecimizde Cittaslow tanıtımı için http://sakinsehirgudul.net
adresli web sitesi kurulmuştur. Bu sitenin aynı zamanda belediye başkanlığı ve kaymakamlık
web siteleri üzerinden bağlantı linkleri açılmıştır.
“Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” isimli yürüttüğümüz proje kapsamında
E-ticaret alt yapılı yerel ürünlerimizin ve proje faaliyetlerimizin tanıtıldığı
http://gudulticari.net/ isimli web sitesi kurulmuştur. Bu sitelerin kaymakamlık ve belediye
web sitelerinde bağlantı linkleri bulunmaktadır.
3.7. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması
Güdül Belediyesi ve Kaymakamlığı ortak olarak ilçemiz doğal alanlarında bulunan mimari
yapılar için bir komisyon oluşturmuştur. Bu komisyon sürdürülebilir mimari için istişare
halinde fizibilite çalışması yapmaktadır.
2018 Aralık ayında Güdül Kaymakamlığı ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TÖSYEV) ortaklığı ile Ankara Kalkınma
Ajansına Sorgun Göleti Fizibilite projesi sunmuştur. Proje kapsamında özellikle Sorgun
Göleti ve Yaylasında doğa turizmine yönelik biyomimari yapıların araştırılması da
yapılacaktır.
2018 Haziran ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sorgun Göleti’ni gelişim planı içerisine
almıştır. Bu plan kapsamında gölet içerisinde bulunan ahşap ağırlıklı bina 5 odalı konaklama
merkezine dönüştürülmektedir. Tadilat şuanda devam etmektedir.
Güdül, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.06.1996 gün ve 4705
sayılı kararı ile kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Bu karar ile birlikte 32’si kentsel sit alanı
içinde olmak üzere 45 adet taşınmaz tescil edilmiştir. Günümüzde tescilli yapı sayısı 58’e
çıkarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır.
Kültürel miras olarak günümüze kadar ulaşan Güdül evleri ve konaklarını korumak ve aslına
uygun restore etmek için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
kararlarına uyulmaktadır. Belediye tarafından yeni yapılan binalar için bile tarihi binalarla
uyum sağlaması için beyaz ve kahverengi boya kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Yeni
yapılan ve restore edilen binalar tamamen tarihi dokuya uygun olarak yapılmaktadır. Örneğin
2018 yılında yapımı biten Kuran Kursu Binamız tarihi dokuya uygun yapılmıştır.
Sorgun Yaylasında bulunan yayla evleri Güdül halkı tarafından yaz dönemlerinde kullanılan
evlerdir. Burada ki evlerin bir kısmı şahıslara ait olup bir kısmı ise kamuya aittir. Evlerin
görünüşleri turizm açısından ilgi çekebilecek özellikte yöreye özgü olup bu evler halk
arasında “Teneke Evler “ olarak adlandırılmaktadır. Sorgun Yaylası ve Göleti yan yana olup,
Sorgun Köyü ile arasında 4 km vardır. Sorgun Göleti mevkii özellikle yaz dönemi çadır ve
karavan kampçıları, izci grupları ve Ankara’nın her yerinden gelen ziyaretçilerin akınına
uğramaktadır. Fakat kış dönemi yakınında konaklama için mekan olmadığından daha az
ziyaret edilmektedir. Belediyemiz yaylada bulunan teneke evleri aslına uygun olarak restore
edip, yayla pansiyonculuğuna kazandırma planını 2019 yılı programına koymuştur.
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Ek:1 Kuran Kursu Binası Yapım Örneği
3.8. Kentin internet ağına sahip olması
İlçemizde telekomünikasyon ve televizyon alt yapısı hizmetleri yeterlidir. Güdül Sivri
Tepesinde bulunan TRT vericisinden bütün yerleşim birimleri faydalanmaktadır. Vodofone,
Türkcell, Türk Telekom telefon vericileri ile kesintisiz iletişim kurulmaktadır. Güdül merkez
santrali 34 mbit fiber optik hat teçhizatıyla 60 giren 60 çıkan olmak üzere 120 trunk ile
İskitler üst ofisine bağlıdır. Boyalı, Çağa Güneyce ve Tahtacıörencik santralleri fiberoptik
sistemle üst ofislere bağlanmıştır. Akçakese, Karacaören, Sorgun ve Yeşilöz merkezleri
radyolink servisleri ile çalışmaktadır. İlçe okullarımızın hepsinde şifresiz internet alt yapısı
bulunmaktadır. Kent merkezimizin ortak yaşam alanlarına halkın ücretsiz olarak
faydalanabileceği kablosuz internet bağlantısı kurulması planlanmaktadır.
3.9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
Gürültü ve görsel kirlilik oluşturan sanayi faaliyetlerinde bulunan dükkanlar 2015 yılına
kadar şehir merkezi içinde yer alıyordu. 2015 yılında belediye tarafından merkez çıkışında
bulunan sanayi sitesi bölgesine taşındı. Böylece merkezde sanayiden kaynaklanan kirleticiler
önlendi.
Güdül’deki mevcut ışıklar kirlilik seviyesinde değildir. Güdül sınırları içinde Ankara merkez
yolunda trafik levha ışıkları, uyarı lambaları solar sistem ile çalışmaktadır.
İlçemiz merkezindeki elektrik kablolarının büyük kısmı yer altına alınmıştır. Telefon
kablolarının yer altına alınma çalışmalarına başlanmıştır. Güdül’de trafik yoğunluğu az
olduğu için , gürültü yok denilecek kadar azdır ve ilçede trafik ışığı bulunmamaktadır.
3.10. Tele çalışmanın geliştirilmesi
Tele çalışma yapmak için yüksek bir potansiyele sahip olan Güdül, Ankara merkeze yakınlığı,
sakinliği ve doğallığıyla tele çalışma yapmak isteyenler için tercih edilecek yerlerden birisidir.
Gelişmekte olması ve etrafındaki yerlere göre yaşamın ekonomik olarak daha uygun olması
buranın tercih edilebilirliğini arttıracak unsurlardır.
Şu anda ilçemizde bir siyasi partinin başkanlık binasında tele konferans sistemi kurulmuştur.
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Yürütmekte olduğumuz “Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” isimli projemiz
ile e-ticaret web sitesinin temeli hazırlanmıştır. Kısa bir süreç içinde ilçemiz geçlerine eticaret web sitesi kullanımı ve dijital pazarlama eğitimi verilecektir. Yöremizde üretilen yerel
ürünlerin pazarlanması e-ticaret web sitesi üzerinden kadınlar kooperatifi tarafından
yapılacaktır. Böylece e-ticaret yoluyla gençlere ve ev hanımlarına ev ortamından iş imkanı
sağlanacaktır.
Tahtacıörencik mahallemizde faaliyet gösteren Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi
Derneği (TADYA) doğal ürünler yetiştirip e-ticaret yoluyla pazarlama yapmaktadır.
3.11. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki
İlçe merkezimizde solar enerji tesisatı yapan birkaç firma bulunmaktadır. Bu firmalar
özellikle yayla ve bağ evleri için güneş enerjisi ile elektrik üretimi sağlayan güneş paneli
kurulumu yapmaktadır. İlçemizin bir çok mahallesinde ve merkezinde güneş enerjisi ile
ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan evler bulunmaktadır. Böylece aktif ısıtma sistemine
ihtiyaç duymayan ve bu sayede çok düşük enerji maliyetleri ile ısınan konut sayımız
artmaktadır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması için tanıtımlarda firmaya yardımcı
olunmaktadır.
Belediye ve kaymakamlık iş birliği ile bisiklet yolları planlaması yapılmış ve yeni
projelendirilen tüm yol çalışmalarında bisiklet yolları ilave edilmiştir. 2020 yılında bitirilmesi
planlanan 2 adet Güdül Çevre Yolu Projemiz de 40 km bisiklet yolu bulunmaktadır. Bu
uygulamalarla ilçemizde yaşayan insanların araç kullanımı yerine bisiklet kullanımını teşvik
ederek benzin ve mazot kullanımının minimize edilmesi amaçlamaktadır. Böylece hem mali
tasarruf sağlanacak hem de karbondioksit salınımı azaltılarak çevre dostu uygulamalar
desteklenmiş olacaktır. Güdül merkezi içinde ise elektrikli bisiklet kullanmakta olan
vatandaşlarımız vardır ve kullanım oranı giderek artmaktadır.
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İlçemizde yeni bina yapımı yerine Eski Güdül evlerinin aslına uygun olarak restore edilmesi
teşvik edilmektedir. Böylece enerjinin ve hammaddenin boşa harcanması minimumda
tutulmakta ve eski malzemeler yeniden kullanılarak Güdül ekonomisine katkı
sağlanmaktadır. Aynı zamanda yenilenmesi mümkün olmayan tarihi kültür ve kimliğin
korunmasına yardımcı olunmaktadır.
Kamuya ait atıl durumdaki bazı eski binalarda da tadilat yapılarak ihtiyaç duyulan alanların
hizmetine sunulmuştur. Mesela eski öğretmen evi gençlerin spor yapacağı gençlik merkezine,
bir okulun kullanılmayan ek bir binası bölgedeki termal otellere yönelik istihdam sahası olan
yiyecek içecek teknolojileri ve seyahat konaklama hizmetleri alanlarında eğitim yapan
atölyelere dönüştürülmüştür. Bu durum ilçemizde döngüsel ekonomi alanları oluşturmuştur.
3.12. Sosyal altyapıyı desteklemek
Güdül Kent Müzesi 2018 yılında resmi olarak açılmış olup, Müzede 1100 adet etnografik
özellikli koleksiyon malzemesi bulunmaktadır.
Müzeye gelenler için ilçenin bütün tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik durumunu özetleyen
yapıda kurgulanmış olan müze Güdül’ün sosyal alt yapısını destekleme konseptiyle
hazırlanmıştır.

Belediyemiz Güdül’de yaşayanların sosyal yaşam içinde aktif hale gelebilmeleri için
ilçemizde sürekli olarak şölen, festival türünde faaliyetler düzenlemektedir. Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları Güdül’de 28-29 Ekim tarihlerinde iki gün olarak kutlanmakta ve festival
havasında geçmektedir. Türkiye’de kutlamaların iki gün sürdüğü tek ilçe olup geleneksel
Sinsin Oyunu Ateşi ile program başlamakta ve büyük ilgi çekmektedir. Geleneksel Sinsin
Oyununun Cumhuriyet Bayramı Şenliğiyle birleştirilmesi artık Güdül’le bütünleşmiş
durumdadır ve bu şenliğe ulusal basında ilgi göstermektedir.
http://www.milliyet.com.tr/bu-ilcede-cumhuriyet-bir-baska-kutlaniyor-ankara-yerelhaber2368666/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8odgUPAyiE
https://www.haberler.com/gudul-de-sinsin-li-cumhuriyet-coskusu-5237957-haberi/
Ayrıca bağ bozumu geleneği , koç katımı, tarım biçer döver şöleni gibi tarihi kültürel
yapımızı koruyup yeni nesillere aktarabilecek aktivitelerde belediye tarafından
düzenlenmektedir.

29

İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde halkın sosyal alt yapısını destekleyecek şekilde kurslar
açılmaktadır. Merkezde 2018 yılı itibari ile açık olan kurslar; arıcılık, çevre koruma bilinci,
filografi tekniği, drama, elde tül işi yapımı, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen
eğitimi, hamurkar (hamurcu), hasta ve yaşlı öz bakımına destek, iletişim yöntem ve teknikleri,
ilkyardım, işletmelerde hijyen, jel mum yapımı, kadın giyim modelist yardımcılığı, kadın
giysileri dikimi, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi, makine nakışları, meslek etiği, okul
servis araç sürücüleri eğitimi, okuma yazma 1. ve 2. Kademe, öz bakıma destek elemanı
eğitimi, satranç, halk oyunları, step-aerobik, sürü yönetimi elemanı, 3-6 yaş oyun odasıdır.
Güdül’de yaşayan kadınların çok büyük çoğunluğu ev hanımıdır. Halk eğitim merkezinin
açmış olduğu bu kurslara kadın katılımı ciddi sayıda fazladır. Kurslara katılan ev hanımları
hem meslek öğrenmekte hem de sosyal yaşama dahil olmaktadır. Belediye bu kurslar için
halk eğitim merkezine malzeme yardımında bulunmaktadır.
Güdül’de toplam 1045 adet öğrenci bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerin bulunduğu alanda
yeni projelendirilmiş ve yapımına başlanmış spor kompleksi yapılmaktadır. Bu kompleks
halkın ücretsiz kullanımına açık bir tesis olacaktır.
İlçemiz okullarında ki öğrencilere yönelik sık sık gezi, tiyatro etkinlikleri gibi faaliyetler
düzenlenmekte ve bu faaliyetlerde belediyemiz ücretsiz araç temin etmektedir.
Projesi bitmiş ve yapım çalışmaları başlamış olan ana okulu-kreş kompleksi tamamen
çocukların ve ailelerin sosyal yaşam alt yapısını destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bu
kompleks de çocuk el sanatları atölyesi ve mini serada bulunmaktadır. ve Ankara ilinde
örnek bir uygulama olacaktır. Bu bina 2019 yılında hizmete açılacaktır.
Sosyal alt yapıyı destekleyecek olan Güdül Merkez Şehir Park Projesi 4000 m2 alanda
kurulacak olup içinde havuz ve botanik bahçesi de olacaktır.
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Ek 1: Güdül Halk Eğitim Merkezinde açılan kursların listesi
3.13. Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki
Güdül merkezde 2 mahalle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
27.06.1996 gün ve 4705 sayılı kararı ile kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Bu karar ile birlikte
32’si kentsel sit alanı içinde olmak üzere 45 adet taşınmaz tescil edilmiştir. Günümüzde
tescilli yapı sayısı 58’e çıkarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
koruma altına alınmıştır.

Güdül’ün İller Bankası tarafından hazırlanmış 3 imar planı bulunmaktadır. Bu planlar
1952,1980 ve 1997 yıllarında yapılmıştır.
Güdül Kaymakamlığı, Güdül Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığı ile 2005
yılında 30 kadar taşınmazda kentsel sit içerisinde ve çevresinde basit onarım yapılmıştır.2006
yılında ise sit alanındaki yollar koruma planına uygun taşlar ile döşenmiştir. İlçemizde
restorasyonu tamamlanmış 130’a yakın ev ve konak bulunmaktadır ve 360 ev ve konak
restore edilme sürecindedir. Özgün geleneksel Güdül konutları organik dokuda dar sokaklar
ile bitişik nizamda yapılmıştır. Aşağı mahalle, Emirler Mahallesi, Yukarı Mahalle ve Yeni
Mahallede toplamda 500 den fazla tarihi yapı bulunmaktadır.
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Güdül’ün geleneksel kent yerleşimi Aşağı Mahalle, Emirler Mahallesi, Yukarı Mahalle ve
Yeni Mahalle olarak adlandırılmış dört mahalleden oluşmaktadır. Kentsel Sit Alanı Aşağı
Mahalle ve Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Güdül kentsel sit alanındaki ve
çevresindeki tescilli tarihi yapıların yaşı 50 ile 100 yıl arasında değişmektedir. Güdül’de ki en
eski evlerden bazıları; Güvenlerin Konağı (100 yıl), Karaca Konağı (90 yıl), Alaların konağı
(80 yıl), Çakır Konağı’dır (80 yıl ). Buradaki tarihi konaklar Turizm İl Müdürlüğünden izin
onayları alındıkça aslına uygun restore edilmektedir. Güdül kentsel sit alanında Aşağı
Mahalle Camisi, Çarşı Camisi ve Emirler Camisi adında 3 tarihi cami, Yedi Pınar Çeşmesi ve
aşağı mahalle çeşmesi adında 2 tarihi çeşme bulunmaktadır.
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İnönü mağaraları Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.06.1988
tarih, 269 sayılı, 26.01.1990 tarih 1043 sayılı, 13.11.1990 tarih 1453 sayılı ve 11.11.1996 tarih
ve 1909 sayılı kararlarıyla 1. Derecede Doğa ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Güdül
merkeze yaklaşık 2 km uzaklıkta olan bu alan için 2018 yılında Seyir Terası için
projelendirme yapılmış ve teras yapımına 2019 yılında başlanacaktır. Bu teras Ankara’nın ilk
seyir terası olacaktır.
Güdül; Kirmir Vadisi boyunca uzanan kaya mağaraları, bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış
olan Mnizos Antik Kenti, ilk Türk Yazıtları olduğu düşünülen Salihli Kaya Yazıtları,
bozulmayan doğası ve biyolojik çeşitliliği ile Sorgun Göleti, tarihi evleri ve konakları,
kaplıcaları ile evrensel değerleri olan doğal ve kültürel varlıklara sahiptir. Bütün bu
özellikleriyle Cittaslow başvurusu yapıldıktan sonra UNESCO Dünya Mirası Alanı olma
çalışmalarına da belediyemiz tarafından başlanacaktır.
3.14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi
Kent merkezinde ikamet eden çoğu yöre halkının kendine ait bahçesi bulunmakta, bu alanları
halk, çoğunlukla kendi ihtiyaçları kadar sebze ve meyve üreterek değerlendirmektedir.Ankara
Kalkınma Ajansı desteği ile yürütmekte olduğumuz “Yerel ürünlerin Ticarileştirilmesi ve
Geliştirilmesi ” projemiz kapsamında 2019 Şubat, Mart ve Nisan aylarında kent içerisindeki
boş alanlara, yol kenarlarına, parklara ıhlamur ağacı ve meyve fidanları dikilecektir. Projenin
işbirlikçileri arasında bulunan Güdül İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içinde ağaçlar
dikilecektir. Meyve fidanı almak için projede bütçe bulunmaktadır.
Güdül Tekke Mevkii ve Güdül Merkez sınırları içerisinde, Güdül İlçe Tarım Müdürlüğü
tarafından 3-4 bin adet akasya ve 500 adet ıhlamur fidanı dağıtmış olup dikimi sağlanmıştır.
Çevre güzelleştirmesi kapsamında bahçe sahibi şahıslar da evlerinin sınırlarına akasya ,
meyve vb ağaçlar dikmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül halkına dikilmek üzere
çınar, ıhlamur, akçaağaç, servi, ladin, karaçam gibi ağaçlar dağıtmıştır.
Güdül’ün tüm mahallelerin de uygun tüm boş arazilere 5-6 bin Hünnap fidanı dikimi
başlamıştır. Bu çalışma Büyük Şehir Belediyesi, Güdül Belediyesi, Güdül Kaymakamlığı
ortaklığında yürütülmektedir.
Çağa-Güneyce bölgesinde 50.000 akasya ağacı dikilmiştir. Akasya ağaçları bal üretiminde
verimi artırmaktadır.
3.15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması
Güdül’de yaşayan kadınların büyük bir çoğunluğu ev hanımıdır. Yöremizde bir çok çeşit
meyve ve sebze yetişmektedir fakat ailelerin büyük bir çoğunluğu kendi ihtiyacını
karşılayacak kadar bu ürünleri işlemektedir. Daha fazlası için pazarlama alanları bulmaları
zor olmaktadır. İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde yöremiz kadınlarına yönelik yerel el
sanatları, yöresel yiyecekleri işleme ve hazırlama gibi birçok kurs açılmakta ve pazarlanması
için fırsatlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Belediyemiz tarafından da bu kurslara destek
verilmekte ve kurslarda üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için kent merkezimizde ki yöresel
ürünler satış ofisinde imkan sağlanmaktadır.

33

Ayrıca bu kurslar ile üretilen ürünler ilçemiz okulları yatılı pansiyonlarına verilmektedir.
Fakat bu alanlar ürünlerin tanıtımı ve ticarileştirmesi için yeterli olmamaktadır. Çok çeşitli
yerel ürüne sahip olan ilçemizin bu değerlerini ulusal ve uluslar arası tanıtıp ticarileştirilmesi
için 2018 Mart ayında Ankara Kalkınma ajansı Mali Destek Programına Belediyemiz
koordinatörlüğü ve Kaymakamlığımız ortaklığında proje sunulmuştur. Proje kabul edilmiş ve
2018 Ekim ayından itibaren yürütülmeye başlanmıştır. 16 ay sürecek olan “Yerel Ürünlerin
Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” isimli projemizin genel amacı; Güdül’ün sürdürülebilir
kalkınması amacıyla üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların benimsenerek,
yerel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Güdül
yöresinde yetiştirilen ürünlerin; kadınlar, gençler ve dezavantajlı aileler tarafından işlenerek
ticari ürünlere dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Çalışmaları devam etmekte olan projemiz kapsamında bir kooperatif kurulmaktadır. Bu
kooperatifin yönetimi yöredeki kadınlardan oluşacaktır. Proje ile Güdül Bölgesinde yetişen
meyve sebzeler işlenerek yenilikçi yöresel ürünler üretilecektir. Bu hedefler doğrultusunda
kadınlarımıza “sağlıklı gıda üretimi ve hijyen, kooperatifçilik ve girişimcilik, pazarlama
teknikleri ve yöntemleri” konularında eğitimler verilmektedir. 2018 Kasım ve Aralık
aylarında sağlıklı gıda üretimi ve hijyen, kooperatifçilik ve girişimcilik eğitimleri verilmiştir.
Eğitimlere 50 kadın katılmıştır.
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2019 Ocak ayında pazarlama teknikleri ve yöntemleri eğitimi verilecektir. Şubat ve Mart
aylarında bu konuda örnek temsil eden İzmir-Seferihisar ve Bolu-Göynük ilçelerine proje
kapsamında 25 kişilik ekiplerle gezi düzenlenecektir. Gıda üretimi için reçel- marmelat
kavanoz dolum makinesi, etiket makinası, vakumlu poşetleme makinesi, yazıcı, bilgisayar,
kamera alınmıştır. Alınan bu donanımlar proje süresi sonunda kooperatife bırakılacaktır. Eticaret alt yapılı web sitesi hazırlanmıştır. Bu site üzerinden ürünlerin tanıtımı yapılacaktır.
Ayrıca pazarlama için Ayaş-Beypazarı yolu üzerinde “Yöresel ürünler Pazarı” kurulacaktır.
Bu Pazar açılışı 2019 Haziran ayı içerisinde gerçekleşecektir. Proje sonunda Güdül Yerel
Ürünleri Festivali ile reklam boyutu tamamlanacaktır. Bu proje ile yerel ürünlerimizin
ticarileştirilmesi için alanlar yaratılmaya başlanmıştır.
Ek 1: Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi Proje Broşürü
Ek 2: Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi Proje Afişi
Ek 3: 6 Sayfa Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi Proje Tanıtım Sunumu
Evrakları
3.16. Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş
merkezlerinin yaratılması
2017 yılı Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal
Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, "Makineli Kırkımcı Yetiştirme Kursu açmıştır. Bu kurs
kapsamında yöremizde tiftik keçisi yetiştiricisi olan 43 kişi eğitim almış ve bu kişilere eğitim
sonunda kırkım makinesi verilmiştir. Bu eğitim ile yetiştiriciler makineli kırkım öğrenerek
kendi hayvanlarını kırkabilme hatta kendi hayvanlarının yanı sıra diğer çiftçilerin
hayvanlarının da kırkımlarını yaparak ek gelir elde etme fırsatı bulmuşlardır.
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Bölgemizde nohut üretimi yaygındır. Nohut bölgemizde işlenerek leblebi olarak
pazarlanmaktadır. 1990’lı yıllarda Güdül’de ellinin üzerinde leblebi üreten imalathane
varken, sürekli göç veren bir ilçe olduğumuz için 2000’li yıllarda bu sayı giderek azalmış ve
günümüzde sadece birkaç imalathane kalmıştır. Bu imalathanelerin hepsi aynı sokaktadır.
Belediyemiz tarafından leblebi imalatına ilginin artması için bu sokağa “Leblebiciler Sokağı”
adı verilmiş ve sokağın başına tabelası asılmıştır. Sokağın şu anda restorasyonu devam
etmektedir.

Yürütmekte olduğumuz proje kapsamında yerel ürün olarak leblebiye de özel önem verilecek
ve üretimi teşvik edilecektir. Kurulacak Yöresel Ürünler Pazarı Tarihi İpek yolu-Hac yolu
(Eski Ankara-İstanbul Yolu) olan Beypazarı- Abant yolu üzerindedir. Bu yol özellikle yaz
aylarında turist akışı yoğun olan bir yoldur. Leblebinin bu pazar yerinde satışlarından
tanınması ve sonra katma değerinin artacağı düşünülmektedir. Artan bu talep ilçemizdeki
leblebi imalatını da artıracaktır. Hazırlanan e-ticaret alt yapılı web sitesinde leblebinin
tanıtımı yapılacaktır.
Boyalı Mahallemizde el emeği sanat icra eden YÜCEL ŞENGÜL kendi sınırlı imkanları
içerisinde ahşap arabalar ve iş makinaları (asıllarının 20/1 oranında küçültülmüş nostaljik
araçlar) üretmektedir. Belediye ve Kaymakamlık bu faaliyeti geliştirmek ve desteklemek
için çalışmalar yapmaktadır.

3.17. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı
Güdül’de yeşil alanlarında kullanılan beton miktarı tüm alanların yaklaşık %2’inden daha
azdır.
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IV. TARIMSAL, TURİSTİK, ESNAF VE SANATKÂRLARA DAİR POLİTİKALAR
4.1. Agroekolojinin geliştirilmesi
“Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” isimli yürüttüğümüz projede üvez,
hünnap, alıç gibi yöremizde yetişen endemik meyvelerden reçel, marmelat, çay gibi yenilikçi
ürünler geliştirilmektedir. Geliştirilen ürünlerin marka tescili başvuruları yapılmaktadır.
Belediyemiz tarafından T.C. Türk Patent ve Marka Kurumundan şibit, güvey çiçeği ,
keyman, domates fidesi, ürünlerinin marka tescili alınmıştır ve yeni marka tescili ile coğrafi
işaret başvuruları yapılmaya devam edilmektedir.

Son yıllarda ilçemizde bağcılık bir hayli ilerlemiş ve sofralık üzüm yetiştiriciliği artmıştır.
Aynı zamanda pekmez yapımı da artmıştır. Güdül’de hünnap üretimi giderek önem
kazanmaktadır. Hünnap meyvesi yaş ve kuru olarak tüketilebilmektedir. Bu meyve Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe verilen endemik bitkiler arasına
alınmıştır ve kaymakamlık ve belediyemiz tarafından hünnap meyvesi için çoğaltılma
çalışmaları yapılmaktadır.
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2013 yılında Güdül İlçe Tarım Müdürlüğü ve Güdül Kaymakamlığı ile birlikte, serbest
gezinen yumurta tavuğu dağıtımı yapılmıştır.
12-13 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı, Güdül Belediyesi, Güdül İlçe Tarım
Müdürlüğü işbirliğiyle, ilçe çiftçilerine yönelik Permakültür ve Agroekoloji Eğitimi (24
çiftçinin katılımıyla) yapılmıştır.
Yürüttüğümüz proje kapsamında yerel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla kadınlar
kooperatifi kurulmaktadır. Kooperatif şuanda resmi kurulma aşamasındadır. Ürünlerin
işlenmesi, geliştirilmesi ve pazarlanması kooperatif tarafından yapılacaktır. Proje kapsamında
50 kadına 15 saatlik “kooperatifçilik ve girişimcilik” eğitimi verilmiştir. Üretim ve pazarlama
için 50 kadına 15 saat “ sağlıklı gıda hazırlama ve hijyen” eğitimi verilmiştir.
2017 ve 2018 yıllarında 40 aileye Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal ve Kırsal
Kalkınma Dairesi tarafından arılı kovan dağıtılmıştır.
Ek:1 Domates Fidesi Marka Tescil Belgesi
Ek 2:Güvey Marka Tescil Belgesi
Ek 3:Şibiit Marka Tescil Belgesi
Ek 4:Keymaan Marka Tescil Belgesi
Ek 5: Ankara Çiftçileri İçin Permakültür ve Agroekolojiye Giriş Eğitimi belgesi
4.2. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması
İlçemizde geleneksel bıçak üretimi yapmakta olan bir atölye mevcuttur. Bu atölyeyi Erdal
Ulusoy işletmektedir. Ulusoy Osmanlı'nın kullandığı Damascus bıçaklarını özel bir teknikle
kat kat çelikten imal etmektedir. Damascus bıçaklarının yanı sıra gravür işlemeli bıçaklar ve
kişiye özel tasarımlar yapmaktadır. Geyik ve Karaca boynuzundan bıçak sapları tasarımları
vardır. Bıçakların üzerine Salihler Kaya Yazıtlarında ki Av tanrısı gibi figürleri işlemektedir.
Böylelikle yöredeki hem kaya yazıtlarının tanıtılmasına katkı sağlamış hem de seçtiği
sembolle sanatı arasında yöreye özgü tarihsel bir bağ kurmuştur. Böylece Cittaslow
kriterlerine hem tarihsel hem sanatsal olarak büyük katkıda bulunmuştur.
Bıçak Ustası Erdal Ulusoy’un namı Türkiye sınırlarını aşmış ve uluslararası bıçak tasarımı
yapmaya başlamıştır.
http://www.24saatgazetesi.com/gudullu-bicak-ustasi-erdal-atasoy-geleneksel-el-sanatiniyasatiyor/
https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2014/04/27/bu-bicaklarin-baska-yerde-benzeri-yok
https://www.facebook.com/gudulbicakats/
https://www.facebook.com/gudulbicakats/
Belediyemiz ve kaymakamlığımız geleneksel bıçak üretimi için ayni ve nakdi destekler
sağlamaktadır.
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Güdül'e özgü bir “Suzeni” motifi olan “Güdül Gözü” 100 yılı aşkın süre önce üretilmiş haliyle
evlerdeki sandıklarda yerini korumaktadır. Anadolu kadınının uyumlu renkleri yan yana
getirme kabiliyetinin en güzel örneklerinden biri olan bu motif yine bir Güdül’lü kadın olan
Belediye Başkanımız Hava Yıldırım tarafından bizzat gün ışığına çıkarılarak hayata
geçirilmiştir. Yörede geçmişi çok eskilere dayanan “Güdül Kayalı Oyası” ise gerçekten
yapımı çok zor, ortaya çıktığında ise göz alıcı bir motiftir. Kadınlarımız arasında naif bir usta
çırak ilişkisi gibi anneden kıza, toruna geçen bu ince ve zor işçilik yüzyılı aşkın süreyi
geçerek günümüze taşınmıştır. Bu oya Anadolu ve Güdül Kadınının en önemli
özelliklerinden biri olan “güçlülük” simgesidir. Suzeni ve oyaya yönelik yaygınlaştırmak ve
üretim amaçlı Güdül Halk Eğitim Merkezi tarafından sürekli olarak kurslar açılmaktadır.

“Yöresel ürünlerin Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” projemiz kapsamında yöresel ürün
olarak el yapımı ürünlerde değerlendirilmektedir. 2019 yılında kurulacak olan yerel ürünler
pazarında bu ürünlerde satışa sunulacak ve e-ticaret web sitesi yoluyla da tanıtılacaktır.
Böylece yöremiz kadınlarının üretmiş olduğu el yapımı geleneksel ürünler tanıtım ve
pazarlama fırsatı bulacaktır.
Belediyemiz; geleneksel ürünlerin korunmasını ve teşvik edilmesini önemsemektedir.
Bu ürünlerin kent kalitesine önemli katkısı olduğunun ve toplumda bütünleştirici etkisi
olduğunun bilincindedir. Bu nedenle unutulmuş olanları gün yüzüne çıkarmak ve var
olanların üretimini artırmak amacıyla sürekli çalışmalar yapmaktadır. Üretilen ürünlerin
pazarlanması içinde satış alanları yaratmaktadır.
4.3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması
Geleneksel ürünlerimizin daha kaliteli üretilmesi ve değerlerinin artırılması için ilçemizdeki
Halk Eğitim Merkezinde; El Sanatları, Suzeni, Kadın Dış Giysileri Dikimi, Basit Nakış İğne
Teknikleri, El Nakışları, Kadın Elbise Dikimi, Makine Nakışı, Elde Kurdele İşi, Tezhip, Takı
Tasarım, Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, İğne
Oyası, Dekoratif Ahşap Süsleme, gibi eğitimler sürekli olarak verilmekte ve ürünler
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üretilmektedir. Üretilen ürünlerin pazarlanması içinde Belediyemiz yeni alanlar oluşturmakta
ve projeler geliştirmektedir. Belediye bu ürünlerin tanıtımı için çeşitli fuarlarda standlar
açmaktadır. 23-26 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen “Travel Expo
Ankara Turizm Fuarı”nda Güdül’ün sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin etkili
bir şekilde tanıtılması için Belediye tarafından stant kurulmuştur. 17 Mayıs 2017 tarihinde
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın hazırladığı "Anadolu
Çoban Fuarı"na katılım sağlanmış ve yapılan “ Koyun Keçi Kırkım Yarışması”nda eğitim
verilen gençler Güdül’ü temsil etmiştir. Bu fuarlarda Güdül’deki bayanların el sanatları,
Güdül bıçağı ve Güdül’ün diğer değerleri tanıtılmış; böylelikle yöreye özgü el emeği göz
nuru geleneksel iş teknikleri ve zanaatları tanıtılarak değerinin arttırılması amaçlanmıştır.
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4.4. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin
değerini arttırmak
İlçemize bağlı köylerin ulaşım, su ve elektrik konusunda yok denecek kadar sorunu azdır.
Güdül Merkez’den tüm köylere her Cuma ve Pazartesi belediyemizin servisi vardır. Elektriği
ve suyu olmayan köyümüz yoktur. Şebeke suyu bulunmayan tüm mahallerimize su deposu
yaptırılmış ve temiz su ihtiyaçları karşılanmıştır. Kanalizasyon alt yapısı olmayan mahallemiz
kalmamıştır. Merkeze uzak olan 5 mahallemizin ( Çağa, Yeşilöz, Akçakese, Karacaören ve
Sorgun ) sağlık hizmetleri bu mahallelerde bulunan sağlık evleri ile sağlanmaktadır. Ulaşımı
en zor olan 3 köyümüz (Yelli, Boyalı ve Akbaş ) de ise sağlık istasyonları bulunmaktadır.
Güdül merkeze uzak olan mahallerimiz ve köylerimiz de yaşayan halkımız bu merkezler
yoluyla 1. Basamak sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmektedirler.
4.5. Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb.) yerel, mümkünse organik
ürünlerin kullanılması
Okul kantinlerinde Güdül’de üretilen meyve, sebze, sarma, yoğurt gibi ürünler satışa
sunulmaktadır. Çok programlı ve fen lisesi yatılı pansiyonlarında kalan öğrencilerin
yemeklerini Güdül’de yaşayan aşçılar hazırlamakta ve yemek malzemelerini genellikle
Güdül’de yetişen ürünlerden almaktadırlar.
Halk Eğitim Merkezimizde aşçılık ve aşçı yardımcılığı kursları açılmakta ve bu kurslarda
yöremize ait yemekler ön plana çıkartılmaktadır. Kurslardan sertifika alan kişiler Güdül,
Beypazarı ve Ayaş’ta bulunan termal otellerin mutfağında iş imkanları bulmaktadır. Böylece
bu otellerin mutfaklarında Güdül yerel tatları da tanıtılmaktadır. İlçemizde yetişen doğal ve
organik ürünlerin çevre otellere de pazarlaması yapılmaktadır. “Güdül Sofrası Yöresel
Ürünler Mutfağı” olarak Belediye tarafından Güdül merkezde işletilen lokantada hazırlanan
yemekler tamamen yöresel yemeklerdir ve kullanılan malzemeler tamamen Güdül’de yetişen
organik ürünlerdir. İlçe merkezimizde kamu kurumlarında çalışan kişiler genellikle öğle
yemeklerini burada yemektedirler ve ilçemize gelen ziyaretçiler yemek ihtiyacı için buraya
yönlendirilmektedirler. Aynı zamanda bu lokantanın alt katında yöresel ürünler satış ofisi
bulunmaktadır. Bu ofiste tarhana, keyman, kuşburnu yaprağı ve marmelatı, alıç ve yaprağı,
üvez, hünnap gibi yöremizde yetişen meyve sebzelerden elde edilen ürünlerin satışı
yapılmaktadır.
4.6. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse
organik yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi
Güdül Belediyesi Yöresel Ürünler Mutfağımızda çalışan 15 kadına 2018 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından “mutfak içi yiyecek üretimi konusunda işbaşı eğitimi kursu
verilmiştir. Bu eğitimi belediyemiz talep etmiştir.
Mantı, makarna, erişte, sarma gibi yöresel üretimler için Halk Eğitim Merkezimizde kurs
açılmaktadır ve bu kurslarda üretilen ürünler ilçemiz pansiyonları mutfaklarında
kullanılmaktadır. Ayrıca burada üretilen ürünler Güdül Belediyesi Yöresel Ürünler
Mutfağımızda ve ilçe merkezimizdeki lokantalarda tadıma sunulmakta ve bu ürünlerin
kullanılması teşvik edilmektedir. Sağlıklı gıda hazırlama ve hijyen eğitimleri her sene Halk
Eğitim Merkezimiz tarafından kadınlar üretime katılmadan önce düzenli olarak verilmektedir.
Ayrıca yürüttüğümüz proje kapsamında kooperatif için üretim yapacak olan 50 kadına Aralık
ayında 15 saatlik sağlıklı gıda hazırlama ve hijyen eğitimi verilmiştir. Bu eğitimleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fulya Sarper vermiştir.
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2018 Kasım ayında Güdül Natürel Ürün Yetiştiricileri ve Satıcıları Derneği kuruluş
işlemlerini başlatmış ve Güdül Merkezde Natürel Market açmıştır. Bu girişim belediye ve
kaymakamlığımız tarafından desteklenmektedir.
Ek 1: 23.10.2018 tarih E.1299 sayılı Güdül Belediyesi eğitim talebi yazısı
Ek 2: 07.11.2018 tarih E.905703 Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Talebi yazısı
4.7. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile 2017 Kasım ayında Uluslararası 1. Tarım ve Hasat
Festivali düzenlenmiştir. Bu festivalde Yöresel yemek yarışmaları, geleneksel Anadolu
yarışmaları düzenlenmiş ve yöresel ürün satış stantları kurulmuştur.

2018 Mayıs ayında geleneksel olarak yapılan “Güdül Bahar Şenliği” düzenlenmiştir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü “Somut Olmayan Kültürel
Miras Ulusal Envanteri” Listesinde bulunan Sinsin Oyunu ve Seğmenlik Geleneği ilçemizde
milli bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı ile bütünleştirilerek kutlanmaktadır. Bu kutlama
2 gün sürmekte ve kutlamalara geleneksel “Sinsin Ateşi”, yöremiz “Seğmen Ekibi” , “Mehter
Takımı”,” Güdül’lü Ses Sanatçıları” damgasını vurmaktadır. Böylece kültürel mirasımız olan
oyunlarımız yeni nesillerimize aktarılmaktadır. Bu kutlama artık Güdül’le bütünleşmiş olup,
ulusal olarak da ses getirmektedir.

“Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri” listesinde bulunan 111 envanterden 26
envanter Güdül’de yaşatılmaktadır.
Bunlar; Geleneksel Sohbet Toplantıları (Barana, Sıra Gecesi, Yâren vb.), Kahve Kültürü,
Bıçakçılık Geleneği, Çoban Bayramları(Koç Katımı, Saya,
Döl Dökümü, YünümKoyun Yüzdürme) Hamam Kültürü, İmece, Kirvelik, Oya Sanatı, Seğmenlik Geleneği,
Sinsin Oyunu, Yağmur Duası Törenleri, Yayla Şenlikleri, Yaylacılık Geleneği, Yazmacılık
Geleneği, Çeyiz Geleneği, Diş Hediği Geleneği, Kanaviçe İşleme Geleneği, Kına Gecesi,
Ninni Söyleme Geleneği, Ölü Helvası Geleneği, Pekmez ve Şıra İnce Ekmek Geleneği (Yufka
ve Lavaş) Yapımı, Ramazan Gelenekleri, Taziye Geleneği, Yemenicilik Geleneği,
Mevlit Geleneği, Tahta Kaşık Geleneği
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-159257/somut-olmayan-kulturel-miras-ulusalenvanteri.html
Özellikle bağ bozumu geleneği , koç katımı, tarım biçer döver şöleni gibi tarihi kültürel
yapımızı koruyup yeni nesillere aktarabilecek aktivitelerde belediyemiz tarafından
düzenlenmektedir.
Ankara-Güdül–Akçakese Köyüne Hizmet Verenler Derneği’nin seğmen ekipleri
bulunmaktadır. Bu ekipler festival, şölen ve kutlamalarımızda gösteriler yapmaktadır.
2017 yılı Eylül ayında “Güdül Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği” kurulmuştur.
2018 yılında Güdül Karacaören ve Kamanlar Mahallerine Ankara Büyük Şehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı tarafından köy konakları yapılmıştır. Diğer mahallerimizde bulunan
köy konaklarında da tadilat yapılmıştır. Kamanlar mahallesinde 90 m2, Karacaören
mahallesinde 325 m2 olarak hizmet veren konaklar düğün, cenaze gibi yöresel ve kültürel
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.
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Güdül Kent Müzesi 2018 yılında resmi olarak açılmış olup, Müzede 1100 adet etnografik
özellikli koleksiyon malzemesi bulunmaktadır. Bu malzemeler tamamen Güdül’de yaşayan
ailelerin hatıra olarak sakladığı ve Güdül’ün kültürel yaşam geçmişini yaşatan malzemelerdir.
4.8. Otel kapasitelerin arttırılması
Güdül Çağa Çoban Hamamı Mevkiinde Hattusa Vacation Thermal Club Hotel 1300 yatak
kapasitelidir. Bu tesis Türkiye’nin her yerinden gelen turistlerle tam kapasite çalışmaktadır.
Spa, termal, hamam ve spor tesisleri vardır. Tesisin içinde fizik tedavi merkezi
bulunmaktadır. Tesis şuanda yatak sayısını 5000 kişiye çıkarma çalışması yapmaktadır.
110 daire şeklinde Göktaşlar Termal Tesisleri 2019 yılında faaliyete girecektir. İncilafe,
Çağabey ve Estora Jeotermal Konaklama Tesisleri yapım aşamasındadır.
Güdül Merkez’de konaklama tesisi sıkıntısı bulunmaktadır. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla
Güdül merkezde bulunan mülkiyeti belediyeye ait Trikoların Konağının restore edilerek otel
olarak hizmet vermesi projemizin planlama aşaması bitmiştir ve 2019 yılında restorasyonuna
başlanacaktır.

Bu sıkıntı giderilinceye kadar ilçemizde bulunan 110 yatak kapasiteli öğrenci yurdunun
zorunlu durumlarda pansiyon olarak kullanılması planlanmaktadır. Yaz dönemi ve hafta
sonları yurtta öğrenci bulunmamaktadır.
Sorgun Göleti özellikle yaz dönemi günü birlik doğa turizmi bakımından oldukça hareketlidir.
Gölet civarında konaklama imkanı olmadığı için kış dönemi Göleti ziyaret azalmaktadır.
Geçici olarak Sorgun Tabiat Parkı içerisinde bulunan bina şuanda Büyükşehir Belediyesi
tarafından 5 odalı pansiyon şeklinde restore edilmektedir. Belediyemiz Sorgun Yaylasında
bulunan yayla evlerinin (teneke evler) pansiyona dönüştürülmesi için çalışmalar
yapmaktadır.

44

4.9 Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
Zirai üretimin Güdül’de doğal yollarla yapılmasının belediye destekçisidir. Belediye
tarafından domates fidesinin marka tescili alınmış ve çiftçi yerel tohumlarla domates
üretmeye teşvik edilmiştir. Domates yöremizde en fazla üretilen ürünlerden birisidir.
Ankara’da ki kiraz üretiminde Güdül önemli bir yere sahiptir. Çukurören mahallemizde
üretilen kiraz geç ürün kategorisinde bulunduğu için ekonomik olarak katma değeri
yüksektir. Karacaören mahallesinde yetişen üzüm doğal yollar ile pekmez üretiminde
kullanılmaktadır.

İlçemizde bir çok endemik meyve türü (üvez, hünnap, alıç, kuşburnu vb. ) doğal olarak
yetişmektedir. Bu meyvelerin yanı sıra yetiştirilen kiraz, üzüm, elma, armut gibi birçok
meyve vardır. Bu meyveler GDO içermemektedir. Üretilen bazı sebzeler atalık tohum adı
verilen doğal tohum kullanılarak üretilmektedir. Bitkilere hayvansal gübre kullanılmaktadır.
Hibrit tohum kullanılmamasıyla ilgili tarım ilçe müdürlüğü halka yönelik çalışmalar
yapmaktadır. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilerimiz GDO kullanılmaması ile ilgili
bilgilendirilmekte ve denetlenmektedir. İlçemizin birçok yerinde gezen tavuk çiftlikleri
bulunmakta ve doğal yumurta üretilmektedir.
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2013 yılında Güdül Tahtacıörencik Köyünde “Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği”
ismiyle bir dernek kurulmuş ve bu dernek Tahtacıörencik Köyünde küçük ölçekte doğal tarım
ve hayvancılık yapılmasını teşvik etmekte ve köylüyle birlikte üretim yapmaktadır.
Bu köyde yetişen ürünlerin büyük çoğunluğu atalık tohum kullanılarak yetiştirilmektedir.
Dernek Güdül’de ki tüm köyleri dolaşarak yerel tohumları bulmuş ve depolamıştır. Yurtdışı
bağlantıları ile ulusal ve uluslararası tohum takas şenliklerine katılmıştır. Şu anda da
tohumlarını kendileri üretmektedir. (https://tahtaciorencik.org/) Bu derneğin başkanı ODTÜ
Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhan Temürcü’dür.
Belediyemiz Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne İlçemizde “Tarımda
GDO kullanımı denetiminin yapılması” ile ilgili yazı yazmıştır. 14.05.2018 tarihli
Müdürlükten alınan cevapta “mevzuatlar çerçevesinde hayvan yemlerinde kullanımına izin
verilmiş genetiği değiştirilmiş ürünler dışında, Güdül ilçesi sınırları içerisinde GDO’lu
üretimin yasak olduğu” belirtilmiştir.
Ek 1: 14.05.2018 tarih E.1465868 sayılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısı
4.10. Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için
yeni fikirlerin varlığı
İlçemizde toplam 41.900 hektarlık arazinin % 61’i tarıma uygun arazidir. Bu arazinin 22.699
hektarı tahıl için tarla, 1090 hektarı sebze için tarla, 1500 hektarı üzüm bağı, 452 hektarı
meyve bahçesi olarak kullanılmaktadır.
6292 sayılı kanuna göre 2017 yılı öncesinde bir araziyi tarımsal olarak kullandığını ispatlayan
kullanıcısına o arazi kiralanmaktadır.
6292 sayılı kanuna göre Orman vasfını kaybetmiş alanlar tarım arazisi olarak kullanılması
için çiftçilere kiralanmaktadır.
V. MİSAFİRPERVERLİK, FARKINDALIK VE EĞİTİM İÇİN PLANLAR
5.1. İyi karşılama
Cittaslow hazırlık aşamamız olan 2018 yılı Ekim ve Kasım Aylarında muhtarlar, kamu kurum
yöneticileri ve çalışanları, öğretmenler, esnaf ve kadınlara “Halkla ilişkiler, Kaliteli Ağırlama
ve Misafirperverlik, Turizm İşletmelerinde İletişim” konularını da içeren dörder saatlik
cittaslow tanıtım ve iletişim eğitimleri verilmiştir. Toplam 137 kişiyi içeren bu eğitimlerde
özellikle kentimizi ziyaret edecek olan kişileri karşılama, ağırlama ve onlarla iletişim üzerinde
durulmuştur.
İlçemizde ki yol, yön ve tanıtım tabelalarının 2019 yılında yenilenmesi planlanmaktadır. Bu
planlamada tabelalara renk, yazı gibi belirli standartlar getirilerek bir bütünlük sağlanacaktır.
Türkçelerinin altına İngilizceleri de yazılacaktır. Tarihi alanlar ve yapılara Türkçe ve İngilizce
tanıtım tabelaları yerleştirilecektir.
İlçe merkezimizdeki kaymakamlık binasının karşısında turizm danışma bürosu açılmıştır.
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Ek 1: 1 Adet Kurum Amirleri Cittaslow Tanıtım ve İletişim Eğitimi Katılımcı Listesi
Ek 2: 4 Adet Kadınlar Cittaslow Tanıtım ve İletişim Eğitimi Katılımcı Listesi
Ek 3: 3 Adet Esnaf ve Sanatkarlar Cittaslow Tanıtım ve İletişim Eğitimi Katılımcı Listesi
Ek 4: 1 Adet Öğretmenler Cittaslow Tanıtım ve İletişim Eğitimi Katılımcı Listesi
Ek 5: 2 Adet Muhtarlar Cittaslow Tanıtım ve İletişim Eğitimi Katılımcı Listesi
5.2. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak
Cittaslow eğitimlerimiz kapsamında Güdül Merkezdeki 33 esnafa cittaslow tanıtım ve iletişim
teknikleri eğitimi içinde özellikle pazarlama etiği, misafirlerle iletişim, pazarlama esnasında
tavır, davranış, iletişim konuları işlenmiş ve Cittaslow markası olmanın getirdiği
sorumluluklar ön plana çıkarılmıştır.
Farkındalık sağlanması açısından ise kent sakinleri, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları ve esnaf; broşürler ve cittaslow web sitemiz (http://sakinsehirgudul.net/) ile
bilgilendirilmeye çalışılmıştır.
Ek 1: Cittaslow tanıtım broşürü
5.3. Yavaş güzergâhların mevcut olması
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
tarafından hazırlanan bir proje ile 2017 yılında Güdül’ün Trekking Rotaları hazırlandı ve
rotalar bir tur paketi olarak sunuldu. “Ankara’nın Trekking Rotaları” adlı bir kitap basılarak
tanıtıldı. Proje ile ayrıca eko turizm çalışmaları yapıldı, köy sofraları ve pazarları kuruldu,
üniversite öğrencileri, rehber, acente ve STK’larla alanda geniş katılımlı trekking yürüyüşleri
yapıldı. Bu rotalar doğasever ve gezginlerin sık kullandığı rotalar arasındadır. Belediye ve
kaymakamlığımızın web sitelerinde de bulunmaktadır. Şuanda ilçemizde toplam 167 km’lik
trekking yolumuz vardır. Bu yolların hepsi tabelalandırılmış şekilde kullanıma açıktır. Kültür
ve İl Turizm Müdürlüğü ile yapılan trekking turizminin geliştirilmesi işbirliği kapsamında bu
rotalar, mesafeleri ve yönlendirilmeleri ile birlikte Google maps, Google earth ve Wikiloc
gibi internet adreslerinde işaretlenmiştir.
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Salihler Kaya Yazıtları Salihler Mahallesine 5 km uzaklıktadır. Mahalleden Yazıtlara gitmek
için araç yolu bulunmamaktadır. Bu mesafe ancak yürüyerek gidilebilmektedir. Bu alana
belediyemiz özellikle araç yolu yapmamaktadır. Bunun en önemli nedeni önemli bir tarihi
değeri olan yazıtlara zarar verilmesinin önlenmesidir. Aynı zamanda alanda ki arkeolojik
çalışmalar bittikten sonra bu yolu “At ile tarihe yolculuk” şeklinde bir yavaş güzergah olarak
hazırlamayı planlamaktayız.
Beypazarı-Güdül yolu güzergah yenileme çalışmaları kapsamında planlanmış olan projemiz
kapsamında 33 km, Güdül Merkez Çevre Yolları Projemiz kapsamında 40 km bisiklet yolu
bulunmaktadır. Bu projeler 2020 yılına kadar bitirilmeye çalışılmaktadır. Projeler bittiğinde
toplam 73 km’lik bisiklet yolu olarak yavaş güzergahımız olacaktır.
Ek 1: Trekking Turizminin geliştirilmesi planı
Ek 2: 30.03.2018 tarih E.279345 sayılı yazı
5.4. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif
tekniklerin benimsenmesi
30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Liaison Entre Actions Pour le
Développement de L'economie Rurale “LEADER” Yaklaşımı, sorunların masa başında tespit
ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dâhil olmasını sağlayarak “Yerel
Kalkınma Stratejilerinin” desteklenmesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne
katkıda bulunulmasıdır. Avrupa Komisyonu bu yaklaşımı, Batı Balkanlar ve Türkiye’de
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) vasıtasıyla
desteklemektedir. Ankara’nın Çamlıdere ve Güdül ilçeleri olarak IPARD kapsamında
LEADER programına hazırlık için 01/02/2017 tarihinde Çamlıdere ve Güdül Bölgesi için
ortak olarak kalkınmanın sağlanması amacıyla Çamlıdere-Güdül Yerel Eylem Derneği
kurulmuştur. Bu derneğin yönetim kurulu halkın katılımıyla oluşturulmuştur. Dernek
tüzüğünde yönetim kurulunda kadın ve genç olması zorunluluğu vardır.
http://www.gudul.gov.tr/camlidere-gudul-yerel-eylem-dernegi-toplantisi-yapildi
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Muhtarlar ve esnaflarla Belediye ve Kaymakamlık her ay rutin olarak toplantılar
yapmaktadır. Aylık olarak yapılan bu toplantılarda tabanın görüşleri alınarak önemli
yönetimsel kararlar alınırken kullanılmaktadır.
Belediye ve kaymakamlık halkın sorunlarını sürekli olarak dinlemektedir. Her iki kurumda
vatandaş odaklı çalışmaları ön planda tutup, Güdül halkı istediği zaman mesai saatleri dışında
bile yetkililere ulaşabilmektedir. Gaziler, yaşlılar, şehitler günü gibi özel günlerde kaymakam
ve belediye idari amirlerle birlikte halkı yerinde ziyaret etmektedir.
“Çocuk ve Gençlik Meclisi” uygulamaları dünyada birçok kararlara tabandan tavana katılım
sürecini sağlayacak aktif bir teknik olarak kullanılmaktadır. İlçemizde yaşayan çocukların ve
gençlerin toplumsal etkinliklerini arttırmayı ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlamak amacıyla 06.12.2017 tarih 48 numaralı meclis kararı ile belediyemiz
“Çocuk ve Gençlik Meclisi” kurulması kararını almıştır.
Ek 1: 1. 06.12.2017 tarih 48 numaralı meclis kararı
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5.5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim
görmesi
2018 Ekim ve Kasım ayları içinde ilçemizde ki her okuldan birer tane olmak üzere 15
öğretmen, 24 muhtar, 33 esnaf, 16 kamu çalışanı ve yöneticilerine yönelik 4’er saat Cittaslow
tanıtım eğitimleri yapılmıştır. Bu eğitimler de Cittaslow örgütlenmesi, felsefesi, temaları,
cittaslow bilinci konuları üzerinde durulmuş ve ülkemizde ki cittaslow kentleri tanıtılmıştır.
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5.6. Sağlık eğitimleri
Güdül Toplum Sağlığı Merkezi tarafından; evde sağlık işlemleri, evde bakım işlemleri,
neonatal tarama işlemleri, okul ağız ve diş sağlığı takibi, kanser taramaları, fiziksel aktivite
ve sağlıklı beslenme faaliyetleri, sağlık ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.
Güdül Kaymakamlığı, Güdül Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ile
2018 yılı içerisinde yapılan görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler sonucunda Güdül’de bulaşıcı
olmayan hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanserler gibi kronik hastalıklar) risk
faktörlerinin önlenmesi konusunda uzun vadeli bir işbirliği çalışması başlatılmıştır. Bu
işbirliği kapsamında aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından kronik hastalıklar ve risk
faktörlerinden korunmaya ilişkin bilgileri içeren ve halk eğitimlerinde dağıtılmak üzere
kitapçık oluşturulmuş olup kitapçık basım aşamasındadır. Bahsedilen araştırmanın sonuçları
da göz önüne alınarak, Güdül’de sık görülen bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ilişkili risk
faktörleri konusunda toplum eğitimleri yapılmaya başlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Halk
Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan müdahalelerin etkisini ortaya koymak amacıyla da
periyodik olarak izleme araştırmaları yapılmaktadır.
Sağlıklı gıda hazırlama ve hijyen eğitimleri her sene Halk Eğitim Merkezimiz tarafından da
düzenli olarak verilmektedir. Ayrıca yürüttüğümüz proje kapsamında kooperatif için üretim
yapacak olan 50 kadına Aralık ayında 15 saatlik sağlıklı gıda hazırlama ve hijyen eğitimi
verilmiştir. Bu eğitimleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fulya Sarper
vermiştir.
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5.7. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek
http://sakinsehirgudul.net/ isminde web sitesi kurulmuş ve bu sitenin belediye ve
kaymakamlığın web siteleri üzerinde de bağlantı linki bulunmaktadır. Web sitemiz üzerinden
de cittaslow temaları hakkında eğitici yayınlar yapılmaktadır.
Cittaslow hakkında bilgilendirici broşürler hazırlandı ve ilçemizde ki tüm kurumlar ile halka
dağıtıldı.
Öğretmenler ve kurum yöneticilerinin dışında 49 kadın, 33 esnaf ve 27 muhtara da tanıtım
eğitimleri yapılmıştır.
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2018 Aralık Ayında Güdül’de yaşayan yöre halkına yönelik 90 kişinin katıldığı anket
yapılmış ve sonuna “Aşağıda eğitime ihtiyaç duyduğunuz konuları işaretleyiniz? sorusu
yazılmıştır. Eğitim konuları cittaslow felsefesine uygun ve Cittaslow kentinde yaşama
becerilerine uygun konulardan seçilmiştir. Ankete katılan 90 kişinin hepsinin birden çok
eğitim konusu işaretlemesi Güdül Halkının Cittaslow kenti olamaya istekliliğinin önemli bir
göstergesi olmuştur. 2019 yılı içinde halkımızın istemiş olduğu bu eğitimler belediyemiz
bütçesinden ayrılacak katkı, ulusal ve uluslararası fon programlarından alınacak katkılarla
gerçekleştirilecektir.
Ek 1: 2 adet anket örneği
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5.8. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
Cittaslow tanıtım eğitimlerimiz 2018 Ekim ayında başlamıştır. Aşama aşama yöneticiler,
öğretmenler, muhtarlar, esnaf ve kadınlara eğitimler verilmiştir. İlçemizde faaliyet gösteren
tüm sivil toplum kuruluşlarına yönelik de 2019 Ocak ve Şubat aylarında tanıtım eğitimleri
düzenlenecektir.
5.9. Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi
İlçemizde 2018 Ekim ayından itibaren tüm halkımızı içeren cittaslow tanıtımı için eğitim
kampanyaları düzenlenmektedir. Tanıtım kampanyası web sitesi yayınlarımız ve broşür
tanıtımlarımız ile devam etmektedir. Bu kampanyalar tüm süreç boyunca devam edecek ve
desteklenecektir.
Eğitimler bittikten sonra Aralık ayı içerisinde Güdül’de yaşayan 90 kişi üzerinde Cittaslow
hakkında bilgilendirme ve değerlendirme anketi yapılmıştır. Ankete katılanlar ev hanımı ve
esnaf ağırlıktadır. Anket analiz sonucundan Cittaslow tanıtımı ile ilgili yapılan eğitim ve
kampanyaların Güdül’de yaşayan halk üzerinde etkili ve başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca
anket sonucunda “aşağıdaki eğitimlerden hangisini almak istersiniz?” sorusuna ankete
katılanların hepsinin birden çok eğitim isteğini işaretlemiş olması verilen eğitimlerin
verimliliğinin ve Cittaslow kenti olmak için gerekli olan eğitimlere istekliliğin göstergesi
olmuştur. Anket analiz sonucu verileri şu şekildedir:
Cinsiyet: %67.7 kadın, % 33.3 erkek
Yaş: -20 yaş altı: %2.2
-21-31 yaş arası: %4.4
-31-40 yaş arası: %25.6
-41-50 yaş arası: % 24.4
-51 yaş ve üstü: %43.3
Eğitim Durumu
-Okur Yazar: %2.2
-İlkokul: %46.6
-Ortaokul: %16.6
-Lise: % 28.8
-Üniversite.% 5.5
Güdül’de Yaşama Süresi
-Doğuştan: %44.4
-5 yıldan az:% 6.7
-6-10 yıl arası: % 10 -11 yıl ve üstü: %38.9
Cittaslow hakkında bilgi sahibi misiniz?
-Evet: %77.8
-Hayır: % 22.2
Türkiye’nin İlk Cittaslow Kenti Neresidir?
-Mudurnu: % 4.4 -Taraklı: % 2.2 -Seferihisar: %73.3 -Beypazarı:%5.6
-Göynük: %10
Cittaslow ünvanının Güdül’e uygun olduğunu düşünüyor musunuz?
-Evet: % 96.7
-Hayır: %3.3
Cittaslow Birliğinin simgesi nedir?
-Kaplumbağa.%3.3 -Salyangoz:%82.2 -Keçi:%8.9 -Uğur Böceği:%0 Cevapsız:%4.6
Yöremize özgü ürün ve el sanatı üretmek ister misiniz?
-Evet:%100
Cittaslow ünvanı Güdül halkının yaşam kalitesini yükseltecek midir?
-Evet:%96.7
-Hayır: %2.2
-Cevapsız:%1.1
Ek 1: 3 adet örnek anket
5.10. Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı
Cittaslow üyeliğimizin kabul edilmesi durumunda web sitemiz, bilgilendirici afişler ve antetli
kağıdımızda logo kullanılacaktır. Ayrıca şehrin dikkat çekici noktalarında logo görünürlük
çalışmaları yapılacaktır.
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VI. SOSYAL UYUM
6.1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
Güdül Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ilçemizde yaşayan Suriye,
Özbek, Afganistan kökenli insanlarımıza nakdi, ayni yardım, şartlı eğitim ve şartlı sağlık
yardımı yapılmaktadır. Azınlıklara yönelik sosyal uyum programı olarak ilçemiz Halk Eğitim
Merkezinde kurslar açılmıştır. Belediye ve mahalle muhtarlarımız tarafından ilçemizde
yaşayan azınlıklara iş, konut ve yakıt yardımı yapılmaktadır.
Mart 2017 de etnik ayrımcılığa karşı birlik beraberlik temalı Ankara çapında düzenlenen kısa
film yarışmasına amatörce hazırlanıp ilçe olarak katılım sağlanmıştır. Yapım, senaryo ve
oyuncuları tamamen Güdül’e ait olan "Sen Ben Yok TÜRKİYE Var" temalı kardeşlik filmi
47 film arasından dereceye girerek ödül almaya layık görülmüştür.

Ek 1: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Ayı Brifing Dosyası Evrağı (Merkezi Ödemelerde
Şartlı Nakit Transferi kapsamında)
6.2. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması
İlçemizde yaşayan Roman, Suriye, Afgan ve Özbek kökenli insanlarımız hiçbir sorun
yaşamadan halkla uyum içinde aynı mahallelerde yaşamaktadır. Bu insanlara yönelik
kentimizde ayrıştırılmış bir yerleşim alanı bulunmamaktadır.
6.3. Engelli kişilerin entegrasyonu
Kaymakamlık binasında engelli rampası ve asansörü, otoparkında engelliler için ayrılmış
bölüm bulunmaktadır. Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Güdül Fen
Lisesi binalarında engelli rampaları vardır. Görme engellileri için kamu binaları içerisindeki
tüm tabelalarda kabartmalı(Braille alfabesi) yazı ve zeminlerinde sarı şeritler mevcuttur.
Yapılan yeni belediye binası ve yapımı devam eden tüm yeni binalarda engelliler ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır.
Belediyemizde engelli istihdamı kadrosundan 1 kişi istihdam edilmiştir. Engelli
öğrencilerimiz ilçemizdeki okullarda normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim
görmektedirler. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 110 kişiye engelli aylığı
ödenmektedir.
Ek 1: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Brifing dosyası Evrağı (Merkezi Ödemelerde Şartlı
Nakit Transferi kapsamında)
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6.4. Çocuk bakımının desteklenmesi
İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde çalışan annelerin 3-6 yaş arası çocuklarının bakımının
yapıldığı kurslar açılmaktadır. İlçemizdeki ilk ve ortaokulların tümünde ana sınıfı
bulunmaktadır. 2019 yılında hizmete girecek şekilde kreş hizmeti de verecek olan ana okulu
kompleksi binamızın yapımına başlanmıştır. Bu kompleks de çocuk el sanatları atölyesi ve
mini serada bulunmaktadır ve Ankara ilinde örnek bir uygulama olacaktır.
6.5. Genç neslin istihdam durumu
Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Lisesi’nde Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı ve
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı bulunmaktadır. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanından
mezun olan gençlerimizin büyük bir kısmı ilçemiz sınırları içerisindeki termal otellerde,
Beypazarı ve Ayaş ilçeleri sınırları içerisindeki termal otellerde iş bulabilmektedirler.
İlçemizdeki kamu kurumları ve Belediyemizde İşkur üzerinden çalıştırılan kişiler ilçemiz
gençlerinden seçilmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karamanlar Enerji Şirketinde
genellikle ilçemiz gençleri istihdam edilmektedir. Yürütmekte olduğumuz “Yerel Ürünlerin
Ticarileştirilmesi ve Geliştirilmesi” projesi kapsamında kurulacak olan üretim ve pazarlama
kooperatifinin yönetim, üretim ve pazarlama aşamasında ilçemizde ikamet eden gençlerin ve
kadınların istihdam edilmesi planlanmaktadır. Kooperatif 2019 yılının ilk 2 ayı içinde
kurulacaktır ve 2019 yılı yaz döneminde iktisadi işletme ile birlikte pazarlama faaliyetine
başlayacaktır. Pazarlama aşamasında proje kapsamında kurulacak olan yöresel ürünler pazar
yeri kullanılacak ve e-ticaret yapılacaktır. Projenin bu faaliyeti hayata geçirildikten sonra
ilçemizde yaşayan gençler daha geniş bir istihdam alanı bulacaktır.
6.6. Yoksulluk
Ankara Kalkınma Ajansının hazırlamış olduğu “İstatistiklerle Ankara 2017” isimli kitapçığa
göre; 2016 yılı itibarıyla Ankara’da nüfusun %92,93’ü sosyal güvenlik kapsamında (Genel
Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenler hariç) bulunmaktadır. İlçemiz Ankara’nın en
yaşlı nüfusuna sahip 3 ilçe arasında bulunmaktadır. İlçemizde yaşayan halkın büyük bir kısmı
sosyal güvenlik kapsamındadır. Sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan yaşlılara, eşi vefat
etmiş kadınlara, engellilere, muhtaç asker ailelerine ve ilçemizde yaşayan yabancılara
yönelik Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşama Vakfı tarafından yardımlar yapılmaktadır.
İlçemizde yaşayanların büyük çoğunluğu SGK kapsamında olsa da maaşları dışında ek gelir
imkanları kısıtlıdır ve ekonomik refah düzeyleri düşüktür. Belediyemiz ve
kaymakamlığımızın yapmış olduğu Güdül ile ilgili eko-turizm çalışmaları, yerel ürünlerin
ticarileştirilmesi çalışmaları, fizibilite çalışmaları, proje çalışmaları sonucunda halkın
ekonomik refah seviyesinin yükseleceğini düşünmekteyiz.
Ek 1: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Brifing Dosyası Evrağı (İlçemizde Yapılan Sosyal
Yardımlar)
Ek 2: Güdül Kaymakamlığı 2018 Eylül Brifing Dosyası Evrağı (Merkezi Ödemelerde Şartlı
Nakit Transferi Kapsamında)
6.7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşlarının mevcudiyeti
İlçemizde farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren 25 adet sivil toplum kuruluşu
bulunmaktadır. Belediyemiz, kaymakamlık ve ilçemiz kamu kurumları ilgili konularda
ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
Ek: Güdül’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının listesi
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6.8. Farklı kültürlerin entegrasyonu
Güdül dışarıdan göç alan bir ilçe olmadığı için Güdül’de yaşayan halkın büyük çoğunluğu
Güdül’ün yerli halkıdır. Bundan dolayı gelenek, görenek ve kültürel mirasını yaşatan bir
yapıdadır. Son yıllarda dünyada yaşanan çeşitli olaylardan dolayı ülkemize gelen mülteci ve
göçmenlerden Suriye, Özbek, Afganistan kökenli insanlarımızdan Güdül’e de gelenler
olmuştur. İlçemizde yaşayan Azınlıklara yönelik sosyal uyum programı olarak ilçemiz Halk
Eğitim Merkezinde kurslar açılmıştır ve bu insanlar Güdül halkından ayrıştırılmadan onlarla
birlikte yaşamaktadırlar. Farklı kültürlere sahip bu insanlarla ilgili herhangi entegrasyon
sorunu yaşanmamaktadır.
6.9. Politikaya katılım
Güdül’de yaşayan seçmenin seçme hakkını kullanma oranı Türkiye ortalamasının
üzerindedir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye seçmen katılım
ortalaması % 84,3 iken Güdül ortalaması % 87’dir. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde
Türkiye seçmen katılım ortalaması % 86,23 iken, Güdül ortalaması % 89,73’tür. Ayrıca
ilçemizde kadın, genç ve çocukların politikaya katılımı ve kararlarda söz sahibi olması
önemsenmektedir. Güdül Ankara’nın kadın belediye başkanı olan 2 ilçesinden biridir.
Belediyemiz çocuklar ve gençlerimizin politikaya katılımını sağlamak amacıyla çocuk ve
gençlik meclisi kurulması kararı almıştır. İlçemizde çocukların ve gençlerin söz hakkı sahibi
olmalarını sağlamayı amaçları arasında bulunduran “Dünya Çocuk Dostu Kentler
İnsiyatifi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” bulunmaktadır. http://www.dcdkid.org.tr/
6.10. Belediyenin kamu konut yatırımı
Güdül Belediyesi yeni hizmet binası yapımı devam etmekte ve bu bina kentsel dokuya uygun
olarak inşa edilmektedir. 2019 yılında hizmete girecektir.
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İlçemizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmış olan 9 blok oluşan
144 daire vardır. Belediyemiz tarafından yine TOKİ’ye devredilmek üzere 10 blok 400
daireden oluşan yeni konut yapılmasını sağlamak için Hazineden yer tahsisi talep edilmiştir.
Bu yerin belediyeye devrinden sonra konut yapımı için TOKİ’ye devredilecektir. TOKİ
tarafından yapılan ve yaptırılacak olan konutlar kentsel sit alanımızın dışında yer almaktadır.
Yine belediyemiz tarafından projelendirilmiş olan “Gençlik ve Spor Kompleksi” ile
“Anaokulu Kompleksi” binalarının yapımına başlanmıştır. Bu kompleksler 2019 yılında
bitirilip hizmete girecektir.
6.11. Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların ve bir gençlik merkezinin
mevcudiyeti
Şuan ilçemizde 1 adet halı saha, 1 adet çim saha, 1 adet kapalı spor salonu ve 1 adet Gençlik
Merkezi bulunmaktadır. 2018 yılında Güdül Belediyesi Meydan Düzenleme ve Spor
Donatıları Projesi kapsamında ihaleye çıkmış olan kompleksin Kasım ayında yapım
çalışmaları başlamıştır. 2019 yılı başlarında tesisin yapımı bitecektir. Projede futbol,
basketbol sahaları, koşu yolu, gençlik merkezi ve fitness binaları bulunmaktadır.
VII. ORTAKLIKLAR
7.1. Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
Cittaslow ve Slowfood tanıtımının yaygınlaştırılması amacıyla broşürler hazırlanmış ve
ilçemizdeki tüm resmi kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, esnaf, muhtarlıklar ve halka
dağıtılmıştır. Cittaslow tanıtımı için kurulan web sayfamızda (http://sakinsehirgudul.net/) tüm
slowfood aktiviteleri ile kampanyaları yayınlanacaktır. Cittaslow tanıtım eğitimlerimizde
slowfood tanıtımları da yapılmıştır.

Ek 1: Broşür
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7.2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek
İlçemizdeki okul kantinlerin de, okul pansiyonların da ve lokantalarda slowfood felsefesine
uygun gıda satışı özendirilmekte ve yerel, doğal ürünlerin kullanımı teşvik edilmektedir.
Buralarda kullanılacak gıdalar için ilçemiz Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar ile
üretim yapılmaktadır. Yenilikçi, yerel, doğal gıda üretimi ve pazarlaması için Ankara
Kalkınma ajansı destekli proje yürütülmektedir. Cittaslow üyelik aşaması çalışmalarımızdan
ve Slowfood felsefesini tanıtma çalışmalarımızdan sonra ilçemizde yaşayan gençler ile
üreticilere yönelik Slowfood bireysel ve gençlik üyeliği tanıtım çalışmaları yapılacaktır.
7.3. Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve
Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği
yapmak
Güdül Kaymakamlığı ve Güdül Belediyesi olarak 2018 yılında Gazi Üniversitesi ile işbirliği
yapılarak “Ankara Güdül 2030 Vizyonu, Eko-Tek Kent” araştırma ve planlama çalışmasının
yapılmasını sağlamıştır. Bu çalışmayı Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
yapmıştır. Yaklaşık 10 ay süren çalışmada Güdül’ün doğal, kültürel ekonomik, tarım ve
turizm yönünden gelişim ve tasarım planları hazırlanmış ve 2030 hedefleri belirlenmiştir.
Yapılan bu çalışmanın planları ve hedefleri Cittaslow ve Slowfood felsefesi ile birebir uyum
sağlamaktadır. Cittaslow üyeliği sürecinde de üyelik kriterlerimizi tamamlamak ve
felsefelerin yayılmasını sağlamakta kullanabileceğimiz kılavuzlar arasında yer almaktadır.
Belediyemiz üyelik sürecinden sonra Cittaslow Birliğinin tüm faaliyetlerine aktif bir şekilde
katılmayı, Türkiye’de ki Cittaslow şehirleri ile birlikte her türlü faaliyet ve projede işbirliği
yapmayı taahhüt etmektedir. 2019 yılında Avrupa’da Cittaslow kenti olan bir belediye ile
işbirliği yaparak “Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir
yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programı” için Merkezi İhale ve Finans
Birimine proje sunma hazırlığı yapmaktayız. Bu proje kapsamında Cittaslow ve Slowfood
felsefelerinin yayılmasını sağlayacak faaliyetler planlamaktayız.
Ek 1: Ankara Güdül 2030 Vizyonu Kitabından Örnek Sayfalar (22 Sayfa)
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