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GİRİŞ

KENT BAHÇECILIĞI PROJESININ
AARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME
ÇALIŞMALARINI YÜRÜTENLER:

Bu Doğru Uygulama Koleksiyonunda, Kentsel
Bahçe projesinde ortaklar tarafından 39 adet
kent bahçesi örneği toplanmıştır. Toplanan
örnekler bahçelerin farklı va çoklu amaçlarını
sunmaktadır. Ekonomik, gıda arzı, rekreasyon,
eğitim, sağlık ve sosyal entegrasyon bunlardan
birkaçıdır. Bu örnekler, bahçelerin bulunduğu
ülkelere göre gruplandırılmıştır.

I.
KRAKOWSKIE
CENTRUM
ZARZADZANIA I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.
(Kraków /POLONYA) - Koordnatör;
II.
HELLAS
FOR
US
(Kozani
/
YUNANİSTAN);
III.
ACD la Hoya (La Hoya / İSPANYA);
IV.
Sivil Toplum Girişimleri (Ruse /
BULGARİSTAN);
V.
EPLEFPA (Toulouse / FRANSA);
VI.
PRISM (Enna / İTALYA);
VII. Youth Eurasia (İstanbul / TÜRKİYE);

PROJENIN TANIMI
Yetişkinlerin Becerilerini geliştirmesinde ve
toplumsal
büyümede kent bahçeciliğinin
rolü, kent bahçelerinin hazırlanması ve ortak
bahçe alanında çalışılması ile yerel halkın
aktivasyonunu ve eğitimini amaçlayan Erasmus
+ programı çerçevesinde geliştirilen bir AB
projesidir. Kent bahçeciliği projesinin stratejik
amaçları, yenilikçi bir eğitim yöntemi hazırlamak
ve bahçedeki çalışmalarla kişilerarası iletişim,
takım çalışması, yönetim, planlama, bahçe
düzenleme aşamasına bağlı olarak bireylere
sosyal ve profesyonel yetenekler aşılamaktır.

KENT BAHÇECILIĞI PROJESININ
ASIL HEDEFLERI
• 	
AB ve diğer ülkelerdeki bireylerin sosyal
ve profesyonel yetenekler geliştirilmesinde kent
bahçelerinin kullanılmasına yönelik araştırmalar
ve öneriler sunmak.
• 	
Geliştirilen eğitim yöntemini test etmek
amacıyla ortak kurumlardan eğitimcilere yönelik
eğitim düzenlemek.
• 	
Ortak ülkelerde, bahçecilik yoluyla eğitim
yöntemleri geliştirmek.
• 	
Bir entelektüel çıktı olarak, “Yetişkinlerin
Eğitim Alanı Olarak Kentsel Bahçeler” eğitim
seti sağlamak.
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ÜLKELER
BAZINDA
KENT
BAHÇELERININ
DOĞRU
UYGULANMA
KOLEKSIYONU
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DOĞRU UYGULAMA NO. 1 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Minipark (kelebek parkı) “Na rogu Dekerta”

3. BAHÇENIN
ADRESI

Krakow – büyük şehir 500 000+ vatandaş
Bahçe üç caddenin kesişiminde. 554 m2 büyüklüğünde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Kentsel yeşil alanların yönetimi ile ilgili kamu kurumunun
desteğiyle bir grup üniversite öğrencisi.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bahçenin açılışı: 2 Eylül 2017
Projenin başlangıç tarihi: 2016’nın sonu.

Kitlesel fonlama (Projede, yaklaşık 5.500 Euro olan 23.000
PLN’yi arttırdılar)
Şehirden bağış
Proje, kentin imajının olumlu olarak değiştirilmesine yönelik bir
proje olarak halkın dikkatini çekti.
Minipark halka açıktır. Çiçekler, çalılar, kelebekler için küçük
evler, banklar, kaldırım oyunları var. Kelebekler, bitkiler ve
çimlerdeki ateş böceklerini taklit eden güneş ışığı hakkında bilgi
içeren panoların kurulması planlanmaktadır.
Çiçekler kelebekleri çekmek için. Açılış günü kelebekler sepetten
bahçeye bırakıldı.
Girişim, Jagiellonian Üniversitesi’nden öğrenciler hakkında
bir fikirdir. Miniparkın ilham kaynağı New York’tan ve kelebek
bahçesinden Toronto’dan geliyor.
Bahçe işleri yaklaşık bir ay sürdü.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 1 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
yönetim
Bağış
Promosyon (örneğin, basın, e-medya ve sosyal medya
aracılığıyla)
Lehçe ve İngilizce olarak paydaşlarla iletişim
Kamu kurumları ile işbirliği
Bioloji (kelebekler ve bitkiler hakkında bilgilendirici materyallerin
hazırlanması)
Dijital beceriler

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/narogudekerta/
e-mail: narogudekerta@gmail.com, kontakt@narogudekerta.pl

a leaflet:

http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2016/11/ulotka_narogudekerta.pdf

crowfudning:

https://polakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta
articles:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459470,w-krakowie-powstalogrod-motyli.html
http://podgorze.pl/23605-2/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-ma-nowypark-z-motylami-zdjecia-wideo,12445512/
http://krakow.gosc.pl/doc/4157511.Pierwszy-w-Polsce-ogrod-motyli
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-w-krakowie-powstanie-pierwszy-wpolsce-ogrod-motyli,nId,2338227
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DOĞRU UYGULAMA NO. 2 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Sosyal bahçe “Poziomkowa Polana” (En. Yabani çilek
ormanı)

3. BAHÇENIN
ADRESI

Krakow - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Bahçe caddelerin birleşiminde kalıyor. Bahçe 1100m2
büyüklüğünde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Gayri resmi gruplar (bölge vatandaşları dahil) ve NGO’lar
City’s ownership

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2012

Yerel / bölgesel projeler
Bağış
Başlangıçta, bir grup Krakow vatandaşı, konut geliştiricisine
satılacak olan yeşil bir alanın kalanı için savaşmaya başladı.
İlk girişim, annelerin gayrı resmikurdukları bir grup tarafından
başlatılmıştır. Çok sayıda vatandaş katıldı. Çok fazla temizlik işi
vardı.
O zamandan beri vatandaşlar, kültürel kurumlar, sanatçılar,
mimarlar, zanaatkarlar, sosyal aktivistler vb. gibi iki kurum
tarafından bakımı yapılan bir sosyal bahçe oluştu. Örneğin dikey
bahçecilik, söğüt yapılar, eko-mobilya, el sanatları…
Ailelerin ve bireylerin gelip zamanlarını geçirebilecekleri bir yer
oldu bu bahçe. Ayrıca ekilen otlar ve sebzeler de var.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 2 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
yönetim
Bağış toplama
Promosyon (örneğin, basın, e-medya ve sosyal medya aracılığıyla)
Kamusal konuşma ve paydaşlarla iletişim
Kamu kurumları ile işbirliği
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Hikaye Anlatma
Stratejik ve operasyonel planlama
Tartışma becerisi
Müzakere, ikna etme
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş – sosyal yaşam dengesi
Tasarım ve sanatsal bakış

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook:

http://www.facebook.com/poziomkowapolana

e-mail:
poziomka@zywapracownia.pl

blog:

http://zywapracownia.pl/category/ogrody-spoleczne/poziomkowa-polana
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DOĞRU UYGULAMA NO. 3 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Siemaszki Caddesinde Sosyal bahçe

3. BAHÇENIN
ADRESI

Krakow - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Daire blokları arasında bir bahçe var. Bahçe 1000m2
büyüklüğünde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Resmi olmayan bir grup (ilçe vatandaşları)

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2016 (proje 2015 yılında başarılı oldu)

Şehirdeki vatandaşların bağışı

Sosyal Bahçe, şehir bütçesinden sivil girişimler önerisi çağrısında
yer alan projelerden biriydi. Vatandaşlardan destek aldı ve
yarışmayı kazandı.
Bahçe, zamanında hisselerle bölüünmüş arazilerin olduğu
bölgededir. Halka açıktır. Bir çitle çevrilidir ve kapı geceleri
kapalıdır.
4 bölüme ayrılmıştır: sessizlik / dinlenme bölümü (kitap alışverişi
yapılan banklar ve raflar ile), tarım bölümü (sebze ve meyve
yetiştirmek için büyük tahta sandıklar ve alet kutuları içeren
banklar), spor ve eğlence bölümü (ahşap evler ile) Çocuklar
ve diğer oyun tesisleri için) toplantı bölümü (meyve ağaçlarının
altındaki masalar ve sandalyeler ile).
Bahçede organize toplantılar ve partiler ile ortak bahçe işleri
düzenlenmektedir. Toplantıların konuları: yemek tarifi alışverişi,
duvar resmi, piknik ve çocuklar için oyunlar, okuma vb.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 3 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
yönetim
Promosyon (örneğin, basın, e-medya ve sosyal medya aracılığıyla)
Kamusal konuşma ve paydaşlarla iletişim
Kamu kurumları ile işbirliği
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Stratejik ve operasyonel planlama
Tartışma becerisi
Müzakere, ikna etme
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş – sosyal yaşam dengesi

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Ogrodosiedlowykrakow/
e-posta: ogrod.siemaszki@gmail.com
blog: https://ogrodosiedlowy.wordpress.com
haberler:
http://krakow.eska.pl/newsy/oaza-zieleni-wsrod-blokow-przy-ulicysiemaszki-w-krakowie-powstal-ogrod-spoleczny-audio-galeria-zdjec/297799

(videolu)

http://krakow.pl/aktualnosci/204705,29,komunikat,powstaje_nowy_ogrod_
spoleczny.html
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DOĞRU UYGULAMA NO. 4 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Krakow Sosya Bahçesi Krzemionki (Krakow’da)

3. BAHÇENIN
ADRESI

Krakow - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Bahçe Topluma açık bir parkta. Bahçe 2200 m2 büyüklüğünde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Głos Serca Vakfı

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2015

Sponsorluk, yerel şirketlerin KSS hibeleri, Vakfın kendi fonları,
toplu fonlar
Bahçenin alanı Vakıf tarafından şehirden kiralanmaktadır.
Halka açıktır. Bir çitle çevrilidir ve kapı açılır.
Birkaç bölüme ayrılmıştır: dinlenme bölümü (yoga ve benzeri
faaliyetler için alan), tarım bölümü (yetiştirme bitkilerinin
permakültür tipi), meyve bahçesi, chillout bölümü (hamaklı),
çocuk bölümü, mutfak bölümü (bir ekmek fırını ile), çiçek bahçesi,
arı kovanları.
Bahçede organize toplantılar, piknikler, mangallar, sergiler ve
partiler ile ortak bahçe işleri düzenlenmektedir. Okul öncesi
çocuklar için ekim fasulyesi vb. gibi basit tarım işlerinde,
geleneksel tarım uygulamalarının yetişkinlerine yönelik eğitimler,
tırpanla biçme veya bahçecilik terapisinin kullanımı ile toplantılar
gibi organize dersler düzenlenmektedir.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 4 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
yönetim
Bağış
Promosyon (örneğin, basın, e-medya ve sosyal medya aracılığıyla)
Kamusal konuşma ve paydaşlarla iletişim
Kamu kurumları ile işbirliği
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Stratejik ve operasyonel planlama
Tartışma becerisi
Müzakere, ikna etme
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş - sosyal yaşam dengesi
Tasarım ve sanatsal bakış
Duygusal zeka
Ekoloji tutumu

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook:
https://www.facebook.com/pg/krakowskiogrodspolecznykrzemionki/

e-posta: krakowskiogrodspoleczny@gmail.com
internet sitesi: http://kos.krzemionki.edu.pl/
haberler:

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/krakowski-ogrodspoleczny-powstaje-na-krzemionkach/ (videolu)
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DOĞRU UYGULAMA NO. 5 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Nowa Huta bölgesi yarışma bahçeleri (Krakow’da)

3. BAHÇENIN
ADRESI

Krakow - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Bahçeler, Krakow sanayi bölgesinde apartman blokları
arasında veya kamu binalarının yakınında (okullar, bakım
evleri vb.) yer almaktadır.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Topluluk Merkezi (Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida) yarışmanın
organizatörüdür. Bahçeler yerel halk tarafından projelendirilir ve
uygulanır.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2011’den beri her yıl yenilenir

Sponsor - ArcelorMittal Poland S.A.

Yarışma, Nowa Huta bölgesindeki sakinlere açık çağrılarla
yapılıyor.
Başvurmak için vatandaşlar en az 7 kişiden oluşan gruplar
oluşturur, bahçeyi kurmak istedikleri araziyi seçer, başvuruları
projenin açıklamasıyla doldurur.
Jüri (ilçe makamlarının temsilcileri, topluluk merkezi, sponsor ve
belediye yeşil yönetimi), aşağıdaki kriterlere dayanarak iki proje
ödüllendirdi:
- Bahçeye açık erişim,
- Emniyet,
- Bahçenin boyutları,
- Gelecekte bahçenin kullanımı ve bakımı için bakış açıları.
Bir sonraki adım, bölge sakinlerine halkın katılımı ve ihtiyaçlarının
analizidir. Ödüllü bahçelerin uygulanması peyzaj mimarları ve
bahçıvanlar tarafından desteklenmektedir. Proje hazırlandıktan
sonra uygulanmaktadır (gerekirse araziyi temizlemek dahil).
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DOĞRU UYGULAMA NO. 5 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
yönetim
Kamu kurumları ile işbirliği
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Stratejik ve operasyonel planlama
Tartışmabecerisi
Müzakere, ikna etme
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş – sosyal yaşam dengesi
Tasarım ve sanatsal bakış
Duygusal zeka
Ekoloji tutumu

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook:
https://www.facebook.com/OgrodyNowejHuty/

e-posta:
ogrodynh@gmail.com

internet sitesi:
http://ogrodynh.pl/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 6 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Dolne Miasto’da Toplum Bahçesi (Gdansk) “Ogród Centrum
Reduta”

3. BAHÇENIN
ADRESI

Gdansk - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Topluluk merkezinin yanında çitle çevrili bir arazi.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Toplum merkezinin ve vatandaşların gayri resmi grubu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2014

Toplum merkezinin ve Green Cross Poland Vakfının bağışları.

Başlangıçta, topluluk merkezi şehirden araziyi kullanma izinlerini
aldı. Ardından, arazi temizlendi ve çit sabitlendi. Toprağın
tesliminden sonra, ekim çalışmaları gönüllüleri içeriyordu topluluk merkezinden gelen gençler ve yerel vatandaşlar. Çimler
ekildi ve sebzelerin ve çiçeklerin bulunduğu kutular kuruldu.
Masalar ve sandalyeler ahşap paletlerden yapılmıştır. Konser,
tiyatro ve danslar için ahşap bir sahne var.
Green Cross Polonya vakfı bahçeye teknik bilgi ve malzemelerle
(bitkileri tanımlayan araçlar, toprak, kutular, diğer malzemeler
ve tahtalar) desteklemektedir. Bir sonraki adımda, topluluğa
banklar, masalar ve hamaklar sağlayabilir ve atölye çalışmaları
düzenleyebilirler.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 6 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş - sosyal yaşam dengesi
yönetim
Kamu kurumları ile işbirliği
Stratejik ve operasyonel planlama
Müzakere

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

haberler:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Na-Dolnym-Miescie-rozkwita-ogrodspoleczny-W-Trojmiescie-moga-powstac-kolejne-n94516.html#

resim ve videolu
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DOĞRU UYGULAMA NO. 7 – POLONYA

1. ÜLKE:

Polonya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Wrzeszcz’de toplum bahçesi (Gdansk) “Ogród Społeczny
Wrzeszcz”

3. BAHÇENIN
ADRESI

Gdansk - büyük şehir 500 000+ vatandaş
Bahçe, daire bloklarının arka bahçesinde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Fundacja Generacja Vakfı

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2016

Şehirden bağış
Bireysel ve okulun bağışları (örneğin, banklar, su)
Vakıf, toprağı kullanma ve şehirden, ilçe meclisinden, sosyal
bakım kurumundan destek alma izni aldı.
Açılış toplantısı Vakıf tarafından Gdansk vatandaşları arasında
yayıldı. Başlangıçta, bahçıvanlarla atölye çalışmaları, ıspanak
ve domates ekimi, saksılara ekme kabak ve ayçiçeği ekleyerek
insanların evlerine götürebileceği atölyeler yapıldı. Daha sonra
açılış çalışmalarına katılan tüm vatandaşlar, bahçenin çevresine
çit yerleştirebilirler. Bu arada, yabani bitkilerden yemek hazırlama
atölyeleriyle ilgili bir piknik ve çocuklar için farklı aktiviteler yapıldı.
Bahçedeki diğer eserler: sebze mahallelerini hazırlamak, ekim
yapmak (turp, fasulye, domates), bitkileri ekilmek, çimleri, çiçek
çayırlarını ve meyve bahçelerini hazırlamak (armut, erik ve elma
ağaçlarıyla).
Bahçede yerel topluluk toplantıları, atölye çalışmaları (yetişkinler,
yaşlılar, çocuklar ve gençler için), misafirlerle toplantılar, açık
hava sinemaları, sosyal eylemler düzenlenmektedir.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 7 – POLONYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

syal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
Takım oluşturma ve takım çalışması
Etkinlik organizasyonu
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
İş – sosyal yaşam dengesi
yönetim
Kamu kurumları ile işbirliği
Stratejik ve operasyonel planlama
Müzakere

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook:
https://www.facebook.com/ogrodwrzeszcz/

haberler:
https://dziecko.trojmiasto.pl/Ogrod-Spoleczny-Wrzeszcz-imp439419.html
https://rozrywka.trojmiasto.pl/Warsztaty-grzadki-i-kuchnia-blotna-WeWrzeszczu-powstal-ogrod-spoleczny-n115238.html
http://gdansk.gosc.pl/doc/4046769.Ogrod-Spoleczny-we-Wrzeszczu
http://fundacjageneracja.pl/projekt/ogrod-spoleczny-wrzeszcz/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 8 – İSPANYA

1. ÜLKE:

İspanya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

‘’HUERTOS URBANOS DE BENIMACLET’’

3. BAHÇENIN
ADRESI

Bahçe, Benimaclet adı verilen Valensiya’nın bir bölgesinde
yer almaktadır. 4.513,14 m2 büyüklüğündedir.
Adres: Plaça Num 26 Res Urb, 76, 46020 València

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

BENIMACLET’İN KENT BAHÇELERİ Neighbors and Neighboring
of Benimaclet Derneği’nin girişimi olup, tüm bahçıvanların katılımı
ve çabasıyla halka açık park için toprağı geri kazanabilmiştir.
Alan terk edildi ve bu topluluk alanını oluşturmak onbeş yıldan
fazla sürdü. Sahili bir bahçe olarak kullanma iznini verdiği için
sahibineve Valensiya belediyesine teşekkür ederiz.

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

İlk adımlar 1992 yılında atıldı. Elbette o zamandan sonra çok şey
değişti, ancak bu yıl “huertos urbanos de Benimaclet” tarihinin
başlangıcı olarak görülebilir.

6. FINANS
KAYNAĞI:

Bölge, şehir tarafından komşu meclise bağışlanmıştır. Ancak
çiftlikler için her ‘çiftçi’ harcamaların% 50’sini ödemek zorunda.

7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Kendi küçük çiftliğini nasıl kazanabilirsin:
Mahalle ile ilişkilerini gösteren, Benimaclet Komşular Derneği
üyesi olan ve arazileri burada belirtilen kurallara göre kullanma
isteğini ifade eden bir grup insandan seçilmek için başvurabilirsin.
Üye olup olmamayı düşünüyorsanız, bu bahçede bilmeniz
gereken birçok kural var.
Kuralları bu internet sitasindeki pdf’I indirerek bulabilirsin: http://
www.huertosurbanosbenimaclet.com/documentos/internos/
Sadece bir örnek vermek gerekirse, ‘’ kendi küçük çiftliğiniz ‘’
üzerinde çalışıyorsanız, kimlik tespiti için daima bir belge almak
zorundasınız.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 8 – İSPANYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Taze ürünler ve gıda egemenliğinin öz tüketimini teşvik ediyoruz,
Topluluk çalışmaları psikolojiyi olumlu etkiler.
Terapatik ve sosyal etkiler (refah hissi).
Sosyal bütünleşme, topluluk hissi ...)
Komşular arasında, özellikle nesiller arasında ilişkileri teşvik
ediyoruz.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

telefon: 96.351.56.25
e- posta: huerto.benimaclet@gmail.com
https://avvbenimaclet.wordpress.com/proyecto-huertos
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DOĞRU UYGULAMA NO. 9 – İSPANYA

1. ÜLKE:

İspanya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Toplum bahçesi ‘’Huerto El Cruce’’

3. BAHÇENIN
ADRESI

Madrid, 3.141.991 nüfusu ile ispanya’nın başkenti
yer:
Calle de las Violetas s / n
Bahçe 1100 m2 büyüklüğünde.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Topluluk bahçesini sürdüren 70 üye (komşular), aşağıdakiler
bahçe faaliyetleridir:
Asócónón Kültürel El Cruce de Villaverde, Colegios del barrio,
Uniendo Barrios, Aparece ve Los Madriles, Villaverde Deneyimi,
Centro de Salud de San Cristobal, Parroquia
Başlangıç tarihi: 01.08.13
Bahçenin açılış tarihi: in December 2013

Bağış:
Instituto de la Vivienda de Madrid
Bahçe, pazar günleri hariç haftanın her günü (herkes için) açılır.
Birçok farklı kültürel ve sosyal etkinlik için kullanılır, bir kısmı
kamu sanatı için ve spor için de spor salonu kullanılır.
Ayrıca kendi halk kütüphanesi bile olan bu toplum bahçesinde
eğitim projeleri ve sanatsal ve ekolojik atölyeler düzenleniyor.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 9 – İSPANYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Yerel doğal çevre içindeki ve içindeki diğer insanlarla konuşma
becerisi, sorunları birlikte çözme, karar verirken insanlara
danışma, anlaşmazlıkları aşma ve farklı gündemleri olan
insanlarla çalışmak.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

E-posta:
huertocruce@gmail.com

Internet sayfası:
https://www.facebook.com/huerto.cruce
https://diario.madrid.es/huertos/huerto/huerto-el-cruce/#13/40.3241/-3.6750
http://www.naturalenda.com/2014/08/huerto-el-cruce-villaverde.html
http://huertoelcruce.blogspot.com.es/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 10 – İSPANYA

1. ÜLKE:

İspanya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Kent Toplum Bahçesi ‘’Hort Comunitari de Carolines’’

3. BAHÇENIN
ADRESI

Alicante‘de yer almaktadır. Bahçe 220 metrekaredir ve
Carolinas Bajas mahallesindeki Julio Antonio ve Jacinto
Maltés caddeleri arasında bulabilirsiniz.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bu yer, 20 yıl boyunca önemli miktarda çöpün biriktiği terk edilmiş
bir alandı. Komşular, bahçeyle, toplantı alanıyla ve bahçecilikle
kullanmak için alanı temizlemeye karar verdi. Bahçeden sorumlu
komşular meclisidir.

26.04.09

Komşular meclisi

Bu bir mahalle buluşma noktasıdır. Aynı zamanda mahallenin
fiziksel ve psikolojik degradasyonu ile mücadele için bir eylemdir.
Bu düşüncenin sonucudur, ancak aynı zamanda bu fikirlerin
dayandığı temel bir dayanaktır.
İçinde hangi aktiviteler gerçekleştirilir: yaz sineması, doğum
günleri, konserler ve atölyeler gibi komşulara yönelik her türlü
etkinlik.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 10 – İSPANYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

ekolojik tarım
takım çalışması
merak
esneklik
açık fikirlilik
Bahçeciik
Topluluk aktiviteleri

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Facebook-Community:
https://www.facebook.com/hortcarolines/

İnternet sitesi:
https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanoscultivando-barcelona/huertos-urbanos-en-otras-ciudades/alicante/
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2014/08/17/hort-comunitaricarolines/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 11 – İSPANYA

1. ÜLKE

İspanya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Eski şehirin mahallelerinde yeşil alan ‘’ Huerto del Rey
Moro‘’

3. BAHÇENIN
ADRESI

Sevilla’da yaklaşık 3.500 m2 büyüklüğünde bir arsa (Nüfus:
690.566): San Julian semtinde (Casco Antiguo) Calle
Enladrillada 36

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Neighbors of the Historic District (neighborhood)’un kendi
kendine yönetilen organizasyonu

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2004 yılında, Huerta del Rey Moro’nun Dostları Derneği resmen
harekete geçti ve resmen hüküm süren ekonomik çıkarları seçti
ve Şubat 2004’te mahallenin kullanımı ve eğlenmesi için yer
işgalini başlattı. Böylece, komşular, korumaları ve kendi kendini
yöneten bir örgütlenme lehine, geri dönüştürülmüş malzemelerle
ortak bahçeler kurdular. O zamandan beri çeşitli gruplar onları
korudu.
Alan 2004 yılına kadar terk edilmiş sonra ise komşular o bölgeyi
kendi kendilerine yönetiyorlar.
Bahçe herkese açık, ancak güneş battıktan sonra kapalı.
Yemek yapmak, ateş yakmak ve yüksek müzik yasak. Elbette,
hayvanlarınızı veya çocuklarınızı da kapsayan şekilde bahçelere
saygı göstermenizi umuyoruz.
Aktiviteler: çevre, bahçecilik, toplantılar, çocukların doğum günü,
sosyal grup etkinlikleri, yaz sineması, ekmek pişirme, eğitim
atölyeleri, topluluk yemekleri ve diğerleri.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 11 – İSPANYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Faaliyetlere katılırken:
- toprağı nasıl geliştireceğinizi öğrenin
- İnsanları tanıyın.
- doğa ile temas
- gıdanın kökenine duyarlılık
- Bir topluluk projesinde sorumluluk.
- sosyal beceriler
Aynı zamanda, meyve bahçesi, örneğin Green Geuerrilla‘ların
güzergahının başladığı yer mahalle için önemli bir yer.

http://barrioabierto.es/huerto-del-rey-moro/

Website:
http://www.huertodelreymoro.org/

email:
info@huertodelreymoro.org
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1. ÜLKE:

İspanya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Kent / Ekoloji toplum bahçesi ‘’huerto de la alegria’’

3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Bahçe Madrid’de bulunan ‘la calle Canal de Panama’, “La
huella” parkındadır
Sadece 200 m2 bir alana sahip, diğer küçük bahçelerle
karşılaştırıldığında. Ama bu büyük şehirlerde olan şeydir.
Asamblea Popular de la Concepción, sakinlerin ‘’ de la concepción
‘’ bölgesindeki koşulları iyileştirmesi için açık bir meclis.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bu bahçenin başlangıç tarihi 2011 ekim

‘’Asamblea Popular de la Concepción‘’ bağışı

K katılmak isteyen herkes için açık bir alandır. Periyodik aralıklarla
oluşturulanan çalışma gruplarında her türlü çalışma düzenlenir.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Gruplar halinde çalışmanın, sadece tüm grup üyelerinin
inisiyatifleri tarafından yaratılmış olması halinde en iyi sonuçları
sağlayan sonuçlar üzerinde iyi bir etkisi yoktur. Ayrıca tüm
üyelerin iletişim ve uzlaşma bulma yeteneklerini arttırır.
Ayrıca yaratıcılığı ve eleştirel düşünceyi geliştirir.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

E-posta:
huertodelalegria@googlegroups.com

Internet sayfası:
http://huertodelalegria.blogspot.com.es/p/huerto-ecologico.html
http://www.naturalenda.com/2014/10/huerto-de-la-alegria.html
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DOĞRU UYGULAMA NO. 13 – İSPANYA

1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

İspanya
Huerto de la Cuerna

Elche Şehri, 260.000 Vatandaş
Kent bahçesinin alanı: Mahalle Altabix
1.300 metrekare sebze ve yeşillik.
Mahallede yaşlıların yetiştiriciliği için her biri 50 metrekarelik
20 arsa ve devlet okulları için Víctor Pradera ve Miguel
Hernández ile Elche Üniversitesi için 150 metrekarelik iki
büyük arsa var.
Altabix + Elche Belediyesi Komşuluk Derneği

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

“Huerto en Altabix”, 29 Eylül 2007’de yayınlandı

6. FINANS
KAYNAĞI:

Elche Belediyesi toprağı + suyu sağlıyor ve katılımcılar geri
kalanını ödediler: malzeme, bitki, tüp vb.
Okul, üniversite ve Altabix Komşuluk Derneği her yıl bir miktar
para ile katkıda bulunuyor.

7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Altabix Komşuluk Derneği girişimi ile, Elche Şehri ile işbirliği
içinde doğan, hedefleri aşağıdaki gibi olan bir projedir:
1. İlgili mahsullerin geri kazanılmasını gerektiren fiziksel ve
entelektüel alıştırmalarla yaşam kalitelerini artırmak için, okul
topluluğuna ve mahalledeki yaşlı insanlara eğlenceli ve üretken
bir aktivite sağlama.
2. Kimliğin kurtarılmasını teşvik etmek
3. Doğal çevre hakkında doğrudan bilgi sahibi olma ve insan
faaliyetleriyle ilişkilerini sağlama
4. Vatandaş katılımını teşvik etmek
5. Organik olmayan ürünlerin kullanılmasının yasak olduğu
organik tarımı teşvik etmek
Huerto de la Cuerna, katılan insanlar için zaman geçirmelerine
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izin verdikleri için önemli sosyal değerlere sahiptir. Ayrıca, yeni
ilişkiler ağı kurmayı tercih ediyorlar ve sağlıkları için çok olumlu
olan fiziksel aktivite ile yaşam kalitelerini artırıyorlar. Yeni halka
açık alanlar haline geldiklerinden şehre yüksek bir çevresel
değeri de var.
Diğer önemli hususlar, okulları, üniversiteyi, tarım dünyasını
tanıyan perakende satıcıları ve organik tarım ilkelerini
amaçlayan faaliyetler aracılığıyla çevre eğitimindeki rolleridir.
Kent bahçelerinde eğitim faaliyetleri çocuklar, öğrenciler ve
yaşlılar arasındaki ilişkileri teşvik ettiğinden, nesiller arasında bir
arada yaşama ilişkin sosyal bir işlevi de vardır.
Program iki yönden sonra geliştirilmiştir
Boş zaman bahçeleri:
Elche’de ikamet eden 65 yaşın üzerindeki insanlara yönelik, bu
popülasyon grubu için mevcut boş zamanlara alternatif olarak
sunuluyor ve ticari bir amacı bulunmuyor ve ürünler, kullanıcıların
öz tüketimini hedefleyecek, ortaklaşa çalışmaya kararlılar.
bahçenin ortak görevleri, geliştirilen faaliyetlere katılmak, kurslar,
konuşmalar, geziler, belirtilen yönergeleri / önerileri ve kriterleri
izleyerek arazilerde yetiştirmek,
Risklerden kaçınmak için iyi bir sağlık durumuna sahip olmanız
tavsiye edilir, aile birimi başına sadece bir arsa alabilirsin
Okul Bahçeleri
Doğal çevreyi tanımak, kentsel çevreye saygı duymak ve hoşgörü,
dayanışma ve sosyal sorumluluk gibi değerler geliştirmek için
okulda veya okul saatlerinde öğrenciler, veliler ve arkadaşlar için
buluşma noktası olarak tasarlanmıştır.
Üniversite bahçesi:
Üniversitenin öğrencileri, Miguel Hernandez Üniversitesi’nin
çevre alanının uyguladığı seçmeli dersleri seçebilir, kurstan
sonra, 1 yıl boyunca, bahçe kurallarını ve tavsiyelerini izleyerek
sebze, meyve dikim alanlarına erişebilecekleri bir ortam
yaratılmıştır.
Mahallede yaşlıların yetiştiriciliği için her biri 50 metrekarelik 20
arsa ve devlet okulları için Víctor Pradera ve Miguel Hernández
ile sebze, ot ve mevsimlik çiçeklerin yetiştirildiği üniversite için
150 metrekarelik iki büyük arsa var. Pek çok domates, yeşil
fasulye, patates, kabak, çörek, lahana, patlıcan, sarımsak,
soğan, enginar ve marul bulunmaktadır.
Alanlar mevsimsel çiçeklere sahip türlerin tarlaları ile dekore
edilmiştir ve otlar ve aromatik bitkiler organik tarımda önemli
bir role sahiptir, çünkü parazit böcekleri iterek veya çekerek
haşereleri yok etmeye katkıda bulunurlar.
Huerto de la Cuerna’da, kıştan yaza kadar ekim değişiminin
avantajlarından yararlanan yıllık bir ürün rotasyonu vardır. Bir
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komplo 4 alt bölümden oluşuyorsa, ikisinde artık ürünleri alan
aileler vardır, bu aileler onları sabitleyenler olacaktır.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

• Zihinlere ilham verir
• Ekolojik bir bahçe oluşturan farklı unsurları belirlemeyi sağlar.
• Nasıl sebze yetiştirileceğini öğretir.
• toprağı ekime hazırlamayı ve ekolojik olarak zararlılarla
mücadeleyi öğretir
• sebze yetiştirmeyi öğretir
• arsa çalışması
• Sizinkine benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla yaşayın ve
kendi hasatınızı seçin.
• organizasyon becerileri
• Permakültür ve organik büyüme bilgisi
• Yabani bitki teşhisi
• Tohum Tasarrufu
• Fide ekimi
• Takım çalışması
• Kültürel

https://aavvaltabix.wordpress.com/huertos-de-altabix/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 14 – TÜRKIYE

1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

Türkiye
Narköy Ekoloji ve Eğitim Merkezi

Kocaeli
Kocaeli, Türkiye’nin en kalabalık bölgesi olan Marmara
(güneybatı) ve nüfusunun 20 milyondan fazla olduğu bilinen
İstanbul’dan 2 saat uzakta bulunan bir milyondan fazla
nüfusa sahip bir şehirdir.
Narköy, eğitim odaklı bir tesis olup modern bir çiftlik ve
otel olarak hizmet vermektedir. Narköy, 14 oda, aile ve
grup konaklama birimleri, göçebe çadırları, organik tarım
yemekleri içeren bir restoran, iç ve dış mekan sınıfları,
organik tarım çiftçiliği ve doğanın lezzetleri ile dolu
muhteşem bir ormanı ile 150 m2’nin üzerindedir. Çeşitli
eğitimlere, etkinliklere ve atölyelere katılmak, doğanın
merkezinde sevdiklerinizle birlikte bir tatilin keyfini çıkarmak
veya şehir kargaşasından çok uzakta meslektaşlarınızla
projeler yürütmek ve ilerletmek için uygun bir yerdir.
“Nar Eğitim”, “Narköy Ekoloji Merkezi” nin yaratıcı organizasyonu.
“Nar Eğitim”, sürdürülebilir yaşam tarzı odaklı kişisel ve kurumsal
eğitimler veren bir eğitim merkezidir.
http://www.naregitim.com/anasayfa

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

Narköy projesinin kuruluş ve başlangıcı 2007’dir

6. FINANS
KAYNAĞI:

Nar Eğitim tarafın karşılanır
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7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Narköy, doğanın standartlarına ve olanaklarına uygun olarak
şekillendirilmiş, coğrafyasına saygılı, yaşam ve öğrenme için
ev yapımı, çağdaş bir merkezdir. Narköy, “küresel düşün, yerel
hareket et” felsefesini içeren bir mimari etik ile, öğrenilen,
faydalanan ve doğaya katkıda bulunan dersler temelinde
tasarlanmıştır. Narköy’ün mimari anlayışı, her adımında
geri dönüştürülmüş ve doğal malzemeler kullanarak, düşük
karbonlu ayak izi, soğuk çelik sistemden yapılmış yapıları olan
sürdürülebilir enerjiden birine dayanıyor. Yenilebilir peyzajı bu
sistemin önemli bir parçasıdır.
Nar Eğitim Merkezi, şirket firmalarına, üniversitelere ve bireylere
eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, Narköy,
peynir ve ekmek yapımından doğada var olmanın dikkatli yollarına
kadar geniş bir yelpazede atölye çalışmaları yürütmektedir.
Narköy’deki günün zevkleri kahvaltı ile başlar, ardından
seçtiğiniz çiftlik aktiviteleri, doğa yürüyüşleri veya Kerpe’de
yüzebilirsiniz. Ormandan Kuş Çeşmesi’ne (Kuşlar Pınarı) devam
etmeyi ve kıyıya doğru yürüyüş yapmayı, ata binebilmeyi, piknik
yapmayı, meditasyon yapmayı ya da doğanın ortasında küçük
bir doğaçlama yaparak elinizi deneyebilir, açık havada film
izleyebilir, Bir kamp ateşi ile sohbet edebilir ya da eski Kerpe’ye
bir keşif gezisine çıkabilirsiniz.
“Narkoy” halka ücretsiz olarak şu aktiviteleri veriyor: At bakımı,
İnek sağımi, Tavukları beslemek, Tavuk kümesinden yumurta
toplamak,
Çiftlikten başka ürünler toplamak,
Aromatik bitki ve çayların toplanması ve hazırlanması,
Fındık, kestane, ıhlamur çiçeği ve böğürtlenin toplanması
(mevsime bağlı olarak),
Buğday, soğan ve patates hasadı
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

-Sosyal etkileşim,
-Gelişim değişimi,
-İşbirliği ve iletişim,
-Kriz Yönetimi / Öfke yönetimi / Doğaya gevşeme ile Stres
Yönetimi,
- Öğrenme arzusu ve isteği,
- Duygusal Zeka (Narköy’ün NLP ile ilgili özel atölyeleri var)
-Öz farkındalık

http://www.narkoy.com/

Kıncıllı Köyü, Yayla Mevkii, Kerpe Caddesi, No: 13/A Kandıra /
KOCAELİ
Ulaşım için: 0262 561 25 25 (26-27-28)
GSM: +90 549 529 5449
naregitim@naregitim.com
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1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Fransa
Mini M

Toulouse Üniversitesi kampüsünde: Toulouse Üniversitesi
III - Paul Sabatier,
4000m2 bahçeli ve öğrenci konutlarına yakın ağaçlık alan
- Bu halka açık alan öğrenciler, anaokulları “Upsimom” ve
semt sakinleriyle paylaşılıyor
CROUS (Üniversite ve Okul Çalışmaları Ulusal Merkezi),
«partageons
les
jardins»
organizasyonu
tarafından
desteklenmiştir.
ve Toulouse şehri, DCVRU

01/03/16
Toplu fonlar: CROUS ve Toulouse şehrinin hibe edilmesi (hizmet
DCVRU (şehir sözleşmesinin yönü ve kentsel dönüşüm)
Bilgi: en az 10 avroluk bir üyelik ücretine sahip arsaların
paylaştırılması, ayın 1. Perşembe günü ve bahçe faaliyetleri
toplantılara katılmayı gerektirir.
Birlikte ekilecek araziler, kendin yap ve bahçecilik atölyeleri
sırasında buluşacak yeşil alanlar
Her Salı akşamı bahçede kalıcı bir varlık: sivil hizmet animatörleri
öğrencileri bilgilendirir.
Ortak bahçenin animatörleri tarafından düzenlenen atölye
çalışmaları. Her salı toplu bahçecilik, ortak yemekler, bahçecilik
atölyeleri, Kendin Yap, organik tarım önerileri.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Vakıf işleri
Promosyon (basın, elektronik medya ve sosyal medya
aracılığıyla)
tartışma becerisi
İletişim
Kamu kurumları ile işbirliği
Etkinlik organizasyonu
Motivasyon kazandırma
Tasarım ve sanatsal bakış
Duygusal zeka
Ekoloji tutumu

http://www.crous-toulouse.fr/developpement-durable/jardins/
https://www.youtube.com/watch?v=Rj4dbTidk-M
https://www.facebook.com/crous.toulouse/photos/a.750583581625886.1073
741827.729458150405096/1307091942641711/?type=3
https://www.ladepeche.fr/article/2016/03/15/2304158-rangueil-jardinpartage-rapprocher-etudiants-habitants-quartier.html
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1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI

Fransa
Graine de Monlong

In the Mirail a quarter of Toulouse, this site belongs to
the Toulouse town hall and covers an area of 3.5 ha. The
specificity of Parc Monlong is due to the quality of its
environment, particularly remarkable in urban areas: a
wooded area, a canal and a small lake, a great biodiversity
(fauna, flora...).
Some plots of land are dedicated to collective activities
and make up the “Graines de Monlong” shared garden,
managed by a collective that unites:
Resulting from a participative approach (steering committee
with the 5 partners to define the main lines of the project,
gardeners’ committee for the elaboration of the garden
activity program)
5 partners : social services Toulouse, /CAF de Bellefontaine
et Reynerie,social center Alliance et Cultures, neighbourhood
organizations Bellefontaine Services and Reynerie Services

RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

2010

6. FINANS
KAYNAĞI:

The city of Toulouse offers the garden and finances an animator
Grant from Europe for the parc

7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

There are about 70 family plots of land of 100 m²; some gardeners
have been established for about ten years (it was noted that this
part of the site has a certain difficulty in establishing a real policy
of shared gardens);
Graines de Monlong is part of an ecological approach and
proposes to the general public to garden in a collective way with
the support of referent gardeners.
The Park is open to the public at the same times as all other
gardens in the city, even if the keyed gardeners can access it at
any time.
In terms of activity, vegetable crops can be found on individual
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plots and ornamental crops on shared or collective gardens.
Panels were made on an educational circuit in the wooded park.
Many workshops take place in this garden
Meetings once a week about topics like gardening, exchange of
good practices
one-off events eg : Spring is waking up

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Social and civic responsibility
Initiative taking
Creativity
Promotion (eg. via press, e-media and social media)
Cooperation with public institutions
Team building and team work
Events organization
Dispute resolution
Motivating
Networking, interpersonal relationships, friendliness
Adaptability
Enthusiasm
Ecology attitude
exchange of practices

http://www.association.arpe-mip.com/toulouse#MONLONG
https://www.youtube.com/watch?v=1S5F5GoCGWo
http://www.dire-environnement.org/Monlong2pag.pdf
http://3pa.over-blog.org/article-visite-des-jardins-partages-demonlong-123425907.html
https://www.ladepeche.fr/article/2001/02/26/120405-bienvenue-au-parc-demonlong.html
moussa.diallo@mairie-toulouse.fr
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DOĞRU UYGULAMA NO. 17 – FRANSA

1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Fransa
Pousse cailloux (Çakıl taşları)

Saint Cyprien’deki kentsel paylaşımlı bahçe: Toulouse
şehrinin ortasında 200 m2.
St Cyprien, kozmopolit bir popüler bölge haline geldi ve
özellikle şehir merkezine olan yakınlığına kıyasla takdir
edildi.
İlk başta, gayrı resmi bir grup, mahalle sakinleri. Sonra bir
organizasyon oldu: Pousse Cailloux

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

Pousse Cailloux kollektifi 2008 yılında kuruldu ve 15.03.09.2009
tarihinde birleşik olarak düzenlenmiştir.
Viguerie rıhtımlarında, bölgedeki anında tohum ekim alanlarının
dakik, gizli, hazırlıksız eylemleri, bahçeye yapılan arsa araştırma
dinamiklerini başlattı. Ve belediye ve toplu hizmetlerle bağlantı
kurmak için uygun alanlar arandı.
Aralık 2010’da, Pousse Pebbles kolektifi kentin ilk “ortak
bahçesini” imzalamak için davet edildi ve Toulouse Ortak
Bahçeler Charter’a katıldı

6. FINANS
KAYNAĞI:

Üyelik : 30€/yıl bahçe için ve 15€ /yıl üyelik için

7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bahçenin hayatı, mevsimler, enerjiler ve fikirlerin üzerinde
küçük tematik gruplar halinde düzenlenir. Boşluklar karşılıklıdır,
paylaşılır ve birlikte oluşturulur. Hasat yerinde tüketilir, bahçede
pişirilir veya diğer bahçıvanlara sırayla bu kolektif çalışmanın
meyvesini bulma zevkini bırakarak alınır.
Genelde ayın ikinci Pazar günü yapılan aylık toplantılar, bilgi
alışverişi teması veya bahçede bir araya gelmek üzere belirli bir
çalışma teması etrafında zaman alır. Aynı zamanda meraklıları,
sempatizanları ağırlamak ve bahçede arkadaşça bir an geçirmek
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ve örneğin: bitki takas etmek, akşam çorbası, konser aperatifleri
gibi etkinlikler düzenlemek için bir fırsattır.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Başkalarıyla iletişim
yaratıcılık ve iyi uygulamalar araştırma
Bahçıvanlık
takım çalışması
açık fikirlilik
arkadaşlık kurma

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/14/1535083-toulouse-un-jardinpartage.html
h t t p s : / / w w w. a r p e - o c c i t a n i e . f r / f i l e s / R T _ J A R D I N S _ 0 7 1111 / R T _
Jardins_071111_2_Pousse_Cailloux.pdf
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/4p_
jardinspartages_light.pdf
contact@pousse-cailloux.net
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1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI

Fransa
PASTEUR Kliniğinin çatısındaki sebze bahçesi « Un potager
sur le toit de la Clinique Pasteur »

Toulouse, 700 000 vatandaşı
Toulouse şehir merkezine yakın bir kliniğin çatısında.
500m2’lik sebze bahçesi.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Klinik sebze bahçesinin kurulumunu başlattı. Toulouse’dan
“Macadam Garden” a teknik destek için çağrıda bulundu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2014

Pasteur Kliniği

Amaç, kliniğin sağlık ekipleri arasında bir bağlantı oluşturmaktı.
Tarımsal faaliyetler etrafında farklı esnaf bir araya getirmek için
bir bahçe kulübü kurulmuştur.
Klinik kısa devrede sebze üretmek ve sonunda bahçeyi belirli
hastalara açmak istiyor.
Böcek otelleri ve yarasa yuva kutuları kuruldu. Klinik, kentsel
biyoçeşitliliği teşvik ederek ekolojik etkisini azaltmak istemektedir.
Bahçenin günlük bakımından ESAT (engelli işçiler için iş yardımı
kurulması) da sorumludur.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Eğitim
Değişim
Sağlık
biyoçeşitlilik
İletişim
tanıtım
Sebzelerin sezonlarını öğrenme
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

https://www.clinique-pasteur.com/actualite/1607
http://macadam-gardens.fr
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1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI
- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Fransa
Jardin Mandala / Mandala Garden

Mandala bahçesi, Toulouse EPLEFPA tarım okulunda, Cité
des Sciences Vertes (Yeşil Şehirlerin Şehri) içinde yer
almaktadır. Eğitim topluluğunun yaklaşık 2000 kişilik bir
kampüsüdür (öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar…)
Mandala bahçesi 150m2’dir (çap: 14metre)
Bir öğretmen, Thierry POSER, buluşacak ve alış veriş edecek bir
yer oluşturmak için okulun parkından yararlanmaya karar verdi.
İlk fikir, inanılmaz yemekliklerin hareketinde bir bahçe yaratmak.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2015: projenin sunumut
Eylül 2016 : bahçenin oluşturulması

Tohum bağışları
Okul
Amaç, yerel gıdada kendine güvenme, sağlıklı, sürdürülebilir,
kararlı ve kapsayıcı bir süreçte, herkes için paylaşılacak bol
miktarda yiyecek üretmektir. Eğitim topluluğunun her gönüllüsü
bu yerde uygulama yapabilir. İşle ilgili kaygılardan kaçmak için
bir yer. Herkes bahçe ürünlerini toplayabilir.
Bu temelde, permakültür kriterlerini karşıladığı için bir Mandala
bahçesi oluşturmak için seçildi. Bu bahçe estetik bir güzelliktedir.
Avrupalı gönüllüler ve sivil hizmetler bahçenin bakımına
öğrenciler, öğretmenler…
Bu bahçenin etrafında toplantılar yapılır (örneğin yemekler)
Bu bahçe aynı zamanda öğretmenler için bir eğitim desteğidir.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Sosyal ve sivil sorumluluk
Girişimcilik
Yaratıcılık
Promosyon (örneğin, basın, e-medya ve sosyal medya
aracılığıyla, örneğin Facebook)
İşbirliği
Takım oluşturma ve takım çalışması
Motivasyon kazandırma
Ağ kurma, kişilerarası ilişkiler, samimiyet
adapte olabilirlik
coşkunluk
Ekoloji tutumu
Sosyalleşme

Thierry.poser@educagri.fr
Faru.koira@educagri.fr
https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/10/2341136-les-incroyablescomestibles.html
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1. ÜLKE:

İtalya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

P’orto di Lampedusa

3. BAHÇENIN
ADRESI

Lampedusa, küçük ada
Kırsal alanlar ve Lampedusa kentinin caddesi

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Proje, ortak Terra! Onlus tarafından kuruldu, “Circolo Legambiente
Lampedusa“ Esther Ada ”ile işbirliği içinde.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bahçenin açılışı: 2015 yaz
Projenin başlangıcı: 2014 yaz

Kitlesel fonlama kampanyası “Porto l’orto a Lampedusa”
tarafından finanse edildi. http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa
2014’te doğan “P’orto di Lampedusa” projesi, Lampedusa
adasındaki topluluk organik bahçelerini hayata geçirmeyi ve
ortak araştırma, sosyal toplanma ve alışveriş için topluluk yerleri
oluşturarak adanın refahını artırmayı amaçlıyor. 2015 yılında,
Terra’nın ilk saha çalışması, İtalya’nın dört bir yanından gelen
gönüllüler ve Lampedusluların kendileriyle, Lampedusa’nın ilk
topluluk bahçelerinin doğduğu toprağı hazırlamak için adada
gerçekleştirildi. Toprak parçacıkları Eylül 2015’te talep eden
adalara ve fiziksel ve psiko-zihinsel engelli insanlara ev sahipliği
yapan yerel bir günlük sağlık merkezinin konuklarına atandı.
Topluluk bahçelerinin oluşturulması yoluyla, P’orto di Lampedusa
projesi, dezavantajlı kişilerin sosyalleşmesini ve geliştirilmesini
amaçlayarak, kültürler arası alışveriş, engelli insanlar, çiftçiler,
üreticiler ve adanın vatandaşları arasında etkileşim ve ifade için
bir yer sunar.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Organik bir bahçe geliştirmeyi öğrenmek
Bahçe yönetimi
Girişim ve girişimcilik anlayışı
Empati
Takım çalışması
Öz yönetim
Aktif katılım
Aktif vatandaşlık
İletişim
Kültürlerarası diyalog
Farklılıkların ve diğer kültürlerin takdir edilmesi
Sosyalleşme ve kişisel gelişim

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:

http://www.terraonlus.it/progetti/porto-l-orto-a-lampedusa/item/379-porto-lorto-a-lampedusa

Proje hakkında basın ve videolar:
http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa

YouTube’da proje tanıtımı:
https://www.youtube.com/watch?v=FG6Y55HHq5c
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1. ÜLKE:
2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:
3. BAHÇENIN
ADRESI

İtalya
“Çatı sebze bahçesi mutfağı” - Farm Cultural Park

Favara, küçük şehir
Cortile Bentivegna, 92026 Favara (AG)

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:

Orto Capovolto, hem kentsel tarım, gıda ve çevre gibi konulardaki
farkındalık yaratma, hem de Kentsel Çiftlikler (kentsel ve banliyö
sebze) oluşturma yoluyla bir topluluk sebze bahçesi oluşturmak
amacıyla 2015 yılında Palermo’da doğan bir sosyal kooperatiftir.
bahçeler ve çiftlikler). Ekip, genç mimarlar, eğitimciler ve gençlik
çalışanları tarafından oluşur, bireyler, aileler, çocuklar, okullar
ve organizasyonlar için farklı türde kentsel bahçeler planlar,
geliştirilir ve kurulur. Cluster Biomediterraneo Expo Milano 2015
tarafından verilen “niQuea” sosyal inovasyon ödülünü kazandı.
Bahçenin açılışı: Mart 2015
Projenin başlangıcı: Mart 2015

6. FINANS
KAYNAĞI:

“Kış Çiftliği” - Favara’daki Farm Cultural Park tarafından tanıtılan
POP-UP Şehircilik yarışması çerçevesinde kuruldu. Bahçe özel
kaynaklar ile finanse edilmektedir.

7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

“Çatı sebze bahçesi mutfağı”, Orto Capovolto tarafından
Favara’daki Farm Cultural Park’ında kurulan kentsel bir bahçedir.
Küçük ölçekli kentsel tarıma adanmış bir çatı bahçesidir. Farm
Cultural Park, 2010 yılında Andrea Bartoli ve Florinda Saieva
tarafından kentin ihmal ve terk edilme durumuna bir meydan
okuma olarak kurulan ve Sicilya’daki Favara’da büyüleyici ve
büyülü bir yer olan bağımsız bir kültür merkezidir. Sürdürülebilir
kalkınma ve yaratıcı ifade için sürekli değişen bir laboratuvar.
FARM gerçek bir atölye çalışması, sosyal inovasyonun bir serası
olarak görülebilir. Yerli halkın ve yaratıcı yeteneklerin kişisel
olarak problemler ve müdahale stratejileri üzerinde çalıştığı,
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kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya, yeniden kullanmaya,
yeniden üretmeye, yeniden yorumlamaya, canlandırmaya ve
geliştirmeye çalışan bir alandır. “Çatı sebze bahçesi mutfağı”
ayrıca yerel okullar ve uzmanlarla işbirliği içinde eğitim projeleri
ve atölye çalışmalarına ayrılmıştır.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Aktif katılım
Aktif vatandaşlık
İletişim
Toplum katılımı
Kültürlerarası diyalog
Yaratıcılık
Sanatsal anlatım ve sanatsal beceriler
Değişime ve yeniliğe karşı olumlu tutum
Yaygın bir ortamda sağlıklı yaşam
Çevre dostu bahçe uygulamaları hakkında bilgi edinmek
Takım çalışması
Öz yönetim

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi: www.ortocapovolto.com
Facebook: https://www.facebook.com/ortocapovolto
“Çatı sebze bahçesi mutfağı” at Farm Cultural Park ile alakalı
basın ve video:

http://www.ortocapovolto.com/orti/roof-vegetable-garden-kitchen-farmcultural-park/

Farm Cultural Park internet sitesi:
https://www.farmculturalpark.com
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1. ÜLKE:

İtalya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Sicilia Integra - Göçmenlerin ve Sicilyalı Gençlerin SosyoEkonomik Entegrasyonu ile Organik Ürünler

3. BAHÇENIN
ADRESI

Catania, 300 000+ vatandaşlı şehir
Villa Santa Maria degli Angeli, in via Nuovalucello n. 21,
Catania

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU
(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Sicilia Integra, Gaia Education ve Catania Üniversitesi tarafından
Don Bosco 2000 ve I Girasoli göçmen karşılama merkezleri,
organik çiftçilerin kooperatifleri ve Avrupa etik organik gıda
şirketleri ile ortaklaşa geliştirilen bir topluluk projesidir.

Bahçenin açılışı: 2017 sonbahar
Projenin başlangıcı: 2016 yaz
Gaia Education ve Catania Üniversitesi desteğiyle finanse edilen
“Sicilia Integra - Göçmenlerin ve Sicilyalı Gençlerin Organik
Ürünlerle Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu” projesi çerçevesinde
kuruldu.
Sicilia Integra, Sicilya organik ürünlerinin Avrupa pazarlarında
ticarileştirilmesi için alternatif bir ticaret platformu oluşturmak
amacıyla sürdürülebilir topluluk ve agroekoloji kapasite
geliştirme faaliyetleri yoluyla Sicilya’ya gelen göçmenlerin sosyoekonomik entegrasyonunu desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca,
proje, göçmenlerin ve işsiz gençlerin profesyonelleşmelerini
teşvik etmeyi, rejeneratif tarımda yeni iş olanakları yaratırken,
Sicilya’da dairesel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
Göçmen gençler ve işsiz Sicilyalılar, beş haftalık bir
Sürdürülebilirlik ve Organik Gıda Sistemleri Tasarımı kursu ve bir
Gaia Eğitimi liderliğindeki Gaia Education, Catania Üniversitesi
ve Il Nodo’nun öncülüğünü yaptığı “Catania’daki terk edilmiş
kentsel bahçelerin rehabilitasyonu” adlı iki aylık bir öğrenme
yolculuğuna başladı. 3 haftalık saha uygulaması. Program, hem
teorik derslerin hem de saha etkinliklerinin gerçekleştirildiği
Il Nodo Göçmen Karşılama Merkezi’nde gerçekleşti ve 20
yıldan fazla bir süredir terk edilmiş bir kentsel bahçenin tasarım
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ve rehabilitasyonu sağlandı. Göçmenler ve Sicilyalı gençler,
minimum su ile maksimum üretkenlik ile ve çeşitli mikro
iklimlendirme fırsatları kullanarak verimli bir bahçe vaha sistemi
geliştirmeyi öğrendiler. Limonlar, portakallar, dikenli armutlar ve
muşmula ağaçları ile eski bir meyve bahçesini geri kazandılar ve
çeşitli kompostlama teknikleri kullanarak, entegre bir tasarımda
marul, soğan, domates, lahana, brokoli ve patlıcanlı bir sebze
bahçesi kurdular. Şimdi Sürdürülebilirlik için Tasarım becerileri
ile güçlendirilmiş olan kurs mezunları, bazıları organik bahçe
yönetimi hizmetleri için kendi kooperatiflerini kurmayı, bazıları
da kentsel bahçe tasarımı konusunda eğitici olmayı planlıyor.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Bir organik bahçenin nasıl geliştirileceğini, nasıl ekileceğini,
biyolojik teknikleri ve organik kompostları nasıl kullanacağını
öğrenmek
Bahçe yönetimi
Girişim ve girişimcilik anlayışı
Takım çalışması
Öz yönetim
Aktif katılım
Aktif vatandaşlık
İletişim
Kültürlerarası diyalog
Farklılıkları takdir etme, pozitif ilişki geliştirme, empati

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
https://gaiaeducation.org/project-based-learning/siciliaintegra/

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/968968159807185/

Proje hakkında basın ve videolar:
https://gaiaeducationblog.wordpress.com/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 23 – İTALYA

1. ÜLKE:

İtalya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Eclettica Sokak Fabrikası

3. BAHÇENIN
ADRESI

Caltanissetta, küçük şehir
Rochester yolunda, yüzme havuzuyla ortak

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Sicilya’nın kalbi Caltanissetta’da bir paten parkı, kent bahçesi
ve sokak sanatı galerisi işleten kar amacı gütmeyen bir kuruluş
olan Eclettica’yı kuran bir grup genç.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bahçenin açılışı: Haziran 2016
Projenin başlangıcı: Haziran 2016

“Boom - Polmoni Urbani” teklif çağrısı çerçevesinde finanse
edildi. “Cinque Stelle” siyasi partisi tarafından destek verildi.
Eclettica, Sicilya’nın merkezinde, Caltanissetta’da bir paten parkı,
kentsel bir bahçe ve bir sokak sanatı galerisidir. Kendi katkılarını
vermek ve memleketlerinde kentsel yenilenmeye katkıda
bulunmak için, beş genç insan kaykay pistinin yenilenmesi için
bir proje geliştirdi - uzun zamandır ihmal edilmiş bir kamusal
alanda. Mayıs 2015’te proje fikri “Boom - Polmoni Urbani” adlı
özel teklif çağrısı çerçevesinde sunuldu ve ödüllendirildi.
Sekiz ay sürdü ve birçok gönüllünün yeri temizlemesi ve
topluma geri getirmesi için büyük yardımlar aldı. Paten pisti
resmi olarak Haziran 2016’da açıldı ve yerel halkın tepkisi çok
büyüktü. Neredeyse 60.000 nüfusu olan bir kasabada, Street
Factory Eclettica’nın zaten yaklaşık bin üyesi var. Projenin
temel amacı, her yaştan insan için sokak sporlarını güvenli bir
şekilde uygulamak, Caltanissetta topluluğu ve çevresi arasında
sosyalleşmek ve bağlar oluşturmak için bir yer yaratmaktır.
Projenin sürdürülebilirliği aynı zamanda, sebzelerin mevsimsel
olarak toplandığı ve yakındaki restoran ve barlara satıldığı
kentsel bir bahçeye dayanıyor; bahçe bakıcılarının çevrenin
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bakımı veya sağlıklı ve dengeli beslenmenin nasıl sağlanacağı
hakkında düşünmeleri üzerinde olumlu bir etkisi var. Yakın
gelecekte Eclettica ekibi, suç örgütlerinin elinde tuttuğu yakındaki
bölgeleri hasat etmeyi hedefliyor. Sanatsal düzeyde de pek
çok şey yapıldı: paten pisti duvarları ve çitler Rosk & Loste,
Gue, CrazyOne ve diğerleri gibi uluslararası sokak sanatçıları
tarafından boyandı. Paten pistini ve 3000 metrekarelik bir
alandaki tesislerini restore etmek, çocuklar ve ailelerin güzel ve
yeşil bir ortamın tadını çıkarırken spor ve sanat uygulamaları
için büyük bir fırsat oldu: Sicilya’nın ortasında küçük bir kasaba
gibi görünüyor yaşamak için mutlu bir yer olabilir.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Aktif katılım
Aktif vatandaşlık
İletişim
Kültürlerarası diyalog
Farklılıklara ve çeşitliliklere saygı göstermek ve değer biçmek
Yaratıcılık
Sanatsal anlatım, sanatsal beceriler (sokak sanatları, müzik,
atölye çalışmaları)
Yaygın bir ortamda sağlıklı yaşam
Kendi inisiyatifini geliştirmek
Fiziksel gelişim ve spor becerileri (kaykay, basketbol, diğer
sokak sporları)
Takım çalışması
Çatışma yönetimi
Öz yönetim

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
www.streetfactory.it/

Facebook:
https://www.facebook.com/streetfactoryeclettica/

Eclettica hakkında basın ve video:
http://www.streetfactory.it/web/#!/press
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1. ÜLKE:

İtalya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Palermo’da kent bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Palermo
PV 46 co/Velodrome, Zen district, Palermo

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Proje, Codifas (Sicilya Tarım Savunma Konsorsiyumu / Consorzio
di difesa dell’agricoltura siciliana) tarafından kurulmuştur.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Bahçenin açılışı: 2015 yaz
Projenin başlangıcı: 2014 yaz

Kitlesel fonlama kampanyası “Porto l’orto a Lampedusa”
tarafından finanse edildi, http://www.finanziamiiltuofuturo.it/lampedusa
Topluluk bahçesi “Codifas”, Palermo’nun Zen bölgesinde,
Velodrome’un arkasında, PV 46 yoluyla, yıllarca terk edilmiş
bir tarımsal yeşil alanda yer almaktadır. Bahçede sürdürülebilir
yaşam tarzlarını teşvik etmek, taze ürünler ve bitkiler sağlamak,
aynı zamanda emeği, mahalle gelişimini, topluluk duygusunu
ve çevre ile bağlantıyı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Tüm yapımlar doğaldır. Aslında, Konsorsiyum düzenlemelerinin
hükümlerine göre, bitki koruma ürünlerinin veya kimyasal sentez
gübrelerinin kullanılmasına izin verilmez. Ayrıca sebzeler,
Sicilya’daki Deneysel Zooprofilaktik Enstitüsü tarafından,
sağlıklarını kanıtlayacak ücretsiz laboratuvar analizleri
ile izlenmektedir. Haftanın 7 günü sabah 8.30’dan akşam
karanlığına kadar garanti edilen ve bireysel parseller için aylık
kira bedeli ödenen uzman dersi, sürekli teknik yardım ve sulama
müdahalelerinin organize edilmesini sağlar. İnsanların bir araya
geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu, herkesin kendisinden ve
kendisinden öğrendiği ve her şeyden önce kendi zamanlarını
belirleyen doğal varoluşsal ritime daldığı bir tür açık hava kat
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mülkiyeti. Kent bahçesi aynı zamanda bu vatandaşları bilinçli ve
kritik tüketicilere dönüştürebilen bir sistemdir.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Organik bir bahçe geliştirmeyi öğrenmek
Bahçe yönetimi
geri dönüşüm
Girişim ve girişimcilik anlayışı
Eleştirel düşünme ve tüketme
Empati
Takım çalışması
Öz yönetim
Aktif katılım
Aktif vatandaşlık
İletişim
Kültürlerarası diyalog

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
http://www.codifas.it/

Facebook:
https://www.facebook.com/CODIFAS/

Proje hakkında basın ve video:
http://socialstreetpalermo.it/social-experience-orto-urbano/
https://melaniamessina.photoshelter.com/gallery/Lorto-urbano-condiviso/
G0000BopS2n1O_PM
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DOĞRU UYGULAMA NO. 25 – YUNANISTAN

1. ÜLKE:

Yunanistan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Periastikos Kalliergeion ( PERKA)

3. BAHÇENIN
ADRESI

Thessaloniki- Yaklaşık 800 000 nüfusuyla Yunanistanın 2.
En büyük şehri
Şehrin kuzeyindeki Pavlos Melas semtinde bulunan eski
Karatsoy askeri üssünün bir parçası

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Yerel Kültür Kulübü’nün desteğiyle şehir sakinleri

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2011’in başı

Sakinlerin ve gönüllülerin katkısı

Şu anda, PERKA’nın faaliyetleri, ilk askeri harekatta en aktif
gönüllü eylemdir, çünkü ilk denemeden iki yıl sonra, aynı doğal
ve insan kaynaklarına saygı ilkelerine dayanarak çalışan dört
yeni PERKA ekibi vardır. Kamptaki gönüllülerin günlük varlığı,
soygun olaylarını, binaları yağmalamayı ve ağaç kesmeyi
azaltarak bölgeyi ziyaretçiler için daha güvenli bir yer haline
getirdi.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Toplumsallık, özyönetim, eşitlikçilik, sürekli eğitim ve herhangi bir
siyasi parti çizgisi dışındaki ilkeler sayesinde, ekim şehir sakinleri
ve çiftçiler arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olan ve şehir
halkını doğaya daha da yakınlaştıran bir araştırma “laboratuvarı”
haline geliyor. Olumlu tutumumuz ve eylemlerimizle, doğal
döngüleri anlamaya, onlardan bir şeyler öğrenmeye ve krizden,
özellikle de toplumsal olandan kaçmak için ortak bir yol bulmaya
çalışıyoruz.
PERKA grubu, yalnızca kişisel çalışmalarına ve üyelerinin
masraflarına dayanarak, Orta Makedonya’da ilk kendi kendine
organize edilen Ortak Bahçe’yi oluşturdu. Buna ek olarak, çok
kısa bir sürede elde ettikleri insan özeni, bir kolektivite duygusu
ve - en önemlisi - hepsinden öte, ortak bir varoluşta işbirliği
yapabileceklerini ve ortak varlıklarının tadını çıkarabileceklerini
iyimserlikle anladılar. PERKA Karatasou’nun oluşturulması,
Yunanistan’da ve diğer ülkelerde de hızla yayıldı ve benzer
projeler / girişimler / çabalar yaratılması için taklit edilecek bir
örnek oluşturdu.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

http://perka.org/node/226
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1. ÜLKE:

Yunanistan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Elliniko toplum bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

-Yunanistan’ın başkenti Atina
- Elliniko topluluk bahçesi, 2001 yılında terk edilmiş eski
bir havaalanının 2.500 metre kare (27.000 metre kare)
genişliğinde yer almaktadır.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Agros aktivist grubu

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2012

Çifti karşılar

Taban aktivist grubu Agros, arsayı komşu Amerikan üssünden .
Arazileri temizledikten sonra, gönüllüler, ailelerini beslemek için
mücadele eden Atinalıların sayılarının artmasına yardımcı olmak
için çeşitli meyve ve sebzeler yerleştirdiler.
Atina’daki gıda bankalarına yaklaşık 11.000 aile kayıtlıdır
- 2014’teki 6.000’e kıyasla. Onları yöneten örgüt, yeni
kaydedilenlerin 5.000’inin çocuk olduğunu söylüyor.
Toplumu beslemeye ek olarak, yeşil parmaklı Agros aktivistleri
şehirlerinin topraklarını yönetme şeklini etkilemeye çalışıyorlar.
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

“Yunanlıların yarısı Atina’da yaşıyor”
“Bu gerçekten Atina’nın başka bir yönde gelişmesi ve daha iyi
bir havaya sahip olması için bir fırsat”
Yeni nesil için umut
Bahçede ayrıca, toprakla bağlantısı olmayan Atina çocukları için
de eğitim rolü var.
“Çocukların sebze yetiştirmek için ne kadar zamana ihtiyaç
duyduklarını görmeleri gerekiyor - yetiştirmenin ne kadar yorucu
- ve bu şekilde toprağın bize neler verebileceğini anlıyorlar”
Elliniko topluluk bahçesi nispeten küçük bir projedir. Ancak son
yıllarda ortaya çıkan düzinelerce benzer girişimle, umutsuzlukla
mücadele eden ve sorunları kendi ellerine alan insanların
temelini oluşturuyor.
Depresyonun ani etkileriyle baş etmenin ötesinde, sürdürülebilir,
yerel gıda üretimini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi ve insanların
şehirleri hakkında düşünme şeklini değiştirmeyi amaçlar.

http://www.dw.com/en/environment-urban-agriculture-community-gardensgreece-urban-heat-island-effect-sustainability/a-39277047
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1. ÜLKE:

Yunanistan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Petroupoli botanik bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Atina – Yunanistan’ın başkenti
Petroupoli botanik bahçesi

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Petroupoli sakinleri, botanik bahçesini uyuşturucu ve suçlulardan
temizlemek için bir grup oluşturdu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2012

Alan sakinleri tarafından finanse edildi.

Kanıtlanmamış iddialara göre, bahçe, Yunanistan’da hüküm
süren iklim koşulları dikkate alınmadan Kopenhag botanik
bahçesinin standartlarına göre yapıldığı için, proje işe yaramadı
ve terk edildi ...!
Yanlış tasarım nedeniyle bakım maliyetleri muazzam ve kârsızdı.
Tüm projenin AB tarafından finanse edildiğini ve 2.000.000,00 €
tutarında olduğunu belirtmekte fayda var!
Botanik enfeksiyon salgınına, uyuşturucu bağımlılığına ve
çöplüğüne dönüştü ...
Kısa bir süre içerisinde cam bina - sera seralara boğuldu.
Ekipman çalındı, camlar kırıldı ve bina tesisleri yıkılma tehlikesi
altındaydı.
Şehrin vatandaşları tepki gösterdi ...
Şehrin vatandaşları bu görüntüyü görerek tepki gösterdi. Kendi
pahasına, bir grup aktif insan, bölgeyi yeniledi, ona hayat verdi
ve bir çöplükten, süslemeye, fikir alışverişi, kahve dükkanı,
buluşma yeri, kültürel etkinlikler vb. için alternatif bir yer haline
getirdi...
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8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Belirgin olarak, gönüllülük ve vatandaşların sosyal sorumluluk
duygusu nedeniyle aşağıdaki ücretsiz eylemler gerçekleştiriliyor.
- Bitki / sebze bahçesi
-Yetiştirme seminerları
- Tiyatro grubu (kurslar ve performanslar)
-Konserler
-Fotoğrafik projeksiyonlar
-Kütüphaneden ödünç alma
- Dil dersleri
- Çizim dersleri
-Dans dersleri
-Ev ekonomisinin sineması. Sabun, makarna, bira, domates
sosu, ekmek vs. üretimi için laboratuvarlar
-Keçe atölyesi
İlk Yardım Seminerleri
Botanik bahçesinin vatandaşlar tarafından ele geçirilmesi,
yasadışı olarak nitelendirilse de, vatandaşların tepki vermek
istediğini kanıtlıyor

http://votanikoskipos.blogspot.gr/
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1. ÜLKE:

Yunanistan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Gerçek Yaşam Projesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

-Atina
-Marousi

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Marousi Belediyesi

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2015

Çiftçilerin kendisi tarafından finance ediliyor

Marousi, Atina’da resmi bir kent bahçesi düzenlemesi yapan ilk
belediyedir. Fikir basit: Terkedilmiş, boş bir toprak parçası alın ve
onu bölümlere ayırın. Y erel halktan ilk gelene ilk hizmet esasına
göre bir bölüm için başvurmasına izin verin. Başarılı olan
adaylar organik sebze üretmek için kendi bölümlerini (yaklaşık
20 metrekare) kullanabilirler. Üretimin% 80’ini koruyorlar ve
bölgedeki muhtaç aileler arasında bölünmüş ortak bir gıda
bankasına% 20 veriyorlar.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 28 – YUNANISTAN

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Proje birçok yönden büyük bir başarı oldu - araziler komşu
bloklardan insanlara tahsis edildiğinden (fikir mahalle başına bir
topluluk bahçesine sahip olmaktır), büyük bir topluluk duygusu
yarattı ve komşuları bir araya getirdi Atina gibi büyük bir şehirde
çok kolay bir şey değil. Muhtemelen en önemli şey, şehir halkını
toprağa temas ettirme biçimidir - küçük şehir çocuklarının
bahçede takılıp kaldıklarını, küçük yamalarını süslediklerini ve
fideleri büyüdükçe hayranlık içinde izlediklerini görmek harika.

http://www.thereallifeproject.com/urban-gardening-in-athens/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 29 – YUNANISTAN

1. ÜLKE:

Yunanistan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Paylaştırılan Kent Bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

-Alexandroupoli ( Küçük şehir)
Alexandroupoli belediyesi tarafından verilen kamusal alan

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Alexandroupoli belediyesi ( Kipis)

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2011

Çiftçilerin kendisi tarafından finance ediliyor

Sosyal politika bağlamında Alexandroupoli Belediyesi, belediye
sebze bahçelerinin kurulması için “Biyokültür için Altyapı Projesi
İnşaatı” proje sözleşmesini imzaladı. Proje 50 metrekarelik
270 sebze bahçesinin oluşturulmasını içeriyor. - 100 m²,
Alexandroupoli Belediyesi’ne ait bir arsa toplamda 28 dönüm.
Bu sebze bahçeleri ekim için ücretsiz olarak ekonomik kriterler
temelinde seçilen ilgili yararlanıcıya tahsis edilir. Alanda çevre
çitleri, drenaj şebekesi, sulama şebekesi, koridorlar, sera,
kantin, agronomik ofis, tuvalet ve depo inşaatı yapılmaktadır.
Üretilen
ürünlerin,
gıda
sektöründeki
faydalanıcıların
ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanırken, üretimin% 10’u belediye
marketlerinde ekonomik olarak daha zayıf belediyelere yardımcı
olmak için hazırdır.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 29 – YUNANISTAN

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Sebze bahçesine en çok ilgi çeken şey, taze, organik, sağlıklı
ve nispeten düşük maliyetli sebzeler üretmenin yanı sıra,
özellikle mevcut ekonomik krizde, gıda harcamalarındaki aile
bütçesini hafifletme arzusuydu. Bu, tüketicilerin gıdaların kalitesi
ve güvenliği, nasıl üretildiği ve işlendiği, ayrıca menşe yeri
hakkındaki genel endişelerini engeller
İkincisi, yiyecek sunumunun ötesinde, araştırma, kamusal alanın
(yeniden) mülkiyeti için sosyal talebin dinamiklerini ve doğa, tarım
arazileri ve kırsal değerlerle yeniden bağlantı kurma ihtiyacını
karşılar. Kentsel çiftlik evlerinin birçok mahalleyi canlandırdığı,
mahalleleri canlandırdığı ve yeşil alanlar yarattığı, rekreasyon,
zihinsel sağlık, sosyal toplama ve sosyal sorumluluk olduğu
görülüyor.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/dimotikoi-laxanokipoi-kontra-stin-krisi/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 30 – BULGARISTAN

1. ÜLKE:

Bulgaristan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Sofya’nın Üniversite Botanik Bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Sofya, büyük şehir 500 000+ vatandaş

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Sofya’nın tam merkezinde, “Moskovska” 49’da.

İlk kez botanik profesörü Dr. Stefan Georgiev tarafından kuruldu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1892

Sofya Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski, Bulgaristan Devleti ve
E.U.
SOFYA BOTANIK BAHÇESINDE GÖREBILECEKLERINIZ:
Yeşil evler: tropik orkide türlerinin, bromeliad’lerin, aroidlerin,
avuç içi, sikad, kaktüsler ve diğer suculentlerin, eğrelti otlarının,
soğanlı bitkilerin ve birçok ağaç ve çalı türünün koleksiyonlarının
güzelliğini ve eşsiz çeşitliliğini ortaya koyar
Akdeniz bahçesi: farklı turunçgiller, zeytin, mersin, defne defne
vb. dahil tipik subtropikal bitkileri temsil eder.
Gül bahçesi: kırk çeşit gül çeşidinin gösterimi.
Kaya bahçesi: kayalık dağ yaşam alanlarının florasını temsil
eder
Su bahçesi: su ve sulak alan bitkileri - nilüferler, su sümbülü,
yüzen watermoss, eğrelti otları, kuyruğu, saz vb.
Sebze bahçesi olan minyatür bir kır evini temsil etmek için bir
“Mutfak bahçesi” tasarlanmıştır. Bitki ve çiçek yatakları var.
Çocuklar, ebeveynlerinin süpermarketlerden satın aldığı meyve
ve sebzeleri gözlemleyebilir ve yetiştirebilir.
Bilgi ve alışveriş merkezi bahçe aktiviteleri, rehberli turlar ve
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DOĞRU UYGULAMA NO. 30 – BULGARISTAN

egzotik buketler, bitkiler, tohumlar, farklı bitki çeşitlerinin fidanları
hakkında bilgi sunar.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Başlıca görevleri, bitki krallığı hakkındaki bilgiyi genişletmek
ve nadir ve nesli tükenmekte olan bitki türlerinin ek yerinde
korunması üzerine faaliyetler yürütmektir.
Üniversite Botanik Bahçeleri, tanıtıp geliştirdiğimiz bilimsel,
eğitsel, sosyal ve kültürel bir misyona sahiptir.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Address 49 Moskovska Str, PO Box 157
1000 Sofia, Bulgaria
Telefon: + 359 2 9881797
Açık: Haftaiçi: 9.00 - 17.00
haftasonu: 9.00 - 18.00
http://www.ubg-bg.com/en-info-ubg-sofia.html
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DOĞRU UYGULAMA NO. 31 – BULGARISTAN

1. ÜLKE:

Bulgaristan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

ECOPARK (Arboretum kelimesinin farklı bir okuması)

3. BAHÇENIN
ADRESI

Varna, küçük şehir, 357,198
Bulgaristan’ın neredeyse sahil kesiminde, Varna’nın
dışındaki St. Constantine ve Helena Resort’ta bulunmaktadır.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Sofia Üniversitesi “Saint Kliment Ohridski”

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1977

Bulgaristan devleti ve AB

Varna kentindeki Botanik Bahçesi bu ülkedeki ilk eko-parktır ve
hem insan hem de doğal ekosistemleri bir araya getirir. Park 36,0
hektarlık bir alana yayılmıştır. Arboretum’da 300’den fazla egzotik
ağaç ve çalılık türü bulunur, barındırdığı ot bitkileri 100’den fazla
türdür ve süsenlerin toplanması 250’den fazla çeşittir. Gerçekten
ilginç bitki ve hayvan türleriyle tanıştığı, yürüyüş ve açık hava
etkinlikleri için bir yer olduğu bir yer. Doğayı, gelecek için korumak
istediğimiz yolu simgelemektedir.
BAHÇEDE GÖREBILECEKLERINIZ:
Süsen koleksiyonu – Süsen ailesinin diğer üyeleri ile birlikte
250’den fazla çeşit
Yaklaşık 100 dönümlük bir alana yayılmış
Rosarium, çiçeklerini aroma ve 70’den fazla dekoratif gül
çeşidinden daha fazlasını görebilirsiniz
Her gün bozulabilen ancak büyüleyici çiçekleri açan, Lily ailesinin
diğer temsilcilerinin yanı sıra 25 çeşit hibrit ve diğer tür zambak
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DOĞRU UYGULAMA NO. 31 – BULGARISTAN

türlerinin bulunduğu zambak bahçeleri

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Varna şehrinin Botanik Bahçesi - Eco Park, yeşil okullar, bahçe
partileri, düğünler, aile akşamları, barbeküler, at arabalarında
eğlenceli sürüşler, binicilik dersleri için bir mekan sunmaktadır.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Address St. St. Constantine and Helena Resort
9006 Varna, Bulgaria
Telefon: +359 879 140 533
Nisan’dan Kasım’a kadar açık: Nisan: 8.00 - 17.30
Mayıs - Haziran: 8.00 - 19.00
Temmuz - Ağustos: 8.00 - 20.00
Eylül - Ekim: 8.00 - 19.00
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DOĞRU UYGULAMA NO. 32 – BULGARISTAN

1. ÜLKE:

Bulgaristan

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Balchik’te Üniversite Botanik BAhçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Balchik, vilage (12,196 people)
19.4 hektarlık bir alana yayılır ve sürekli zenginleşen 4
600’den fazla tür içeren botanik koleksiyonlara sahiptir.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Balchik’teki Üniversite Botanik Bahçesi, 1955 yılında, 1956-1962
döneminde Sofya Üniversitesi Saint Kliment Ohridski’nin rektörü
akademisyen Profesör Daki Yordanov tarafından oluşturuldu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1955

Bulgaristan devleti ve AB

Üniversite Botanik Bahçesi tarihsel ve fonksiyonel olarak 4
bölüme ayrılmıştır:
Peyzaj parkı, Romanya Kraliçesi Marie zamanından bugüne
kültürel bir miras-bahçe ve park sanatının bir anıtı.anıtı.
Fiziksel engele sahip insanlara uygun bahçe- 1.1 hektarlık bu
alan, ziyaretçilerine Balçık kayalarından kesilmiş taş yataklarda
mevsimlik çiçeklerden, Alp çiçeklerinden, su alanlarından, kaktüs
ve sukulentlerden oluşan bir kompozisyon sunuyor. Sokak
düzenlemesi herkes için erişilebilir ve çevre gereksinimlerine
uygun düzenlenmiştir. Görme engeli olan ziyaretçiler bazı
bölgelerde, Braille alfabesi kullanılarak tarif edilmiş türlere
dokunma imkanına sahiptir.
Korunmuş alan: 2005 yılında Botanik Bahçesi arazisi korunmuş
alan ilan edildi – “insan ve doğanın ahenkle bir arada olduğu
eşsiz bir manzara”. Burada profesyoneller ve amatörler doğal
ekosistemleri gözlemleyebilir, alanın biyolojik çeşitliliğini takdir
edebilirler.
Botanik Bahçesi’nin en çekici yanı büyük boy kaktüs ve
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DOĞRU UYGULAMA NO. 32 – BULGARISTAN

sukulentlerin sergilenmesidir.
Egzotik türlerin başarılı bir şekilde bahçede bulunması da hem
turistler hem uzmanlar adına ilgi çekicidir: antik Gingko, su
ladini(Londra’da sadece Royal Botanic Garden Kew’de farklı
boyutlarda ve yaşlarda görülebilecek bir ağaç), Japon kuru
üzüm ağacı, hevea brasiliensis(bir kauçuk ağacı türü), pırnar,
büyük çiçekli manolya vb.
Bahçenin güzellik içinde düzenlenmiş teraslarında bahar ve yaz
çiçekleri, Alp çiçekleri, su bitkileri, eğrelti otları, korunmuş nadir
türler, lianalar, yaprak dökmeyen çalılar görülmektedir.

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Botanik Bahçesi, Bulgaristan’ın bir güzellik harikası olmasının
yanında; araştırma ve bilimsel faaliyetler için, ekolojik çalışmalar
için ve sanatsal girişimler için uygun bir yer olma özelliği
taşıyor. Botanik Bahçesi’nin altında bir Balkan Ekoloji Merkezi
bulunmaktadır.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI

1 Acad. Daki Yordanov Str, PO Box 56
9600 Balchik
Bulgaristan
Kışın: 8.30 - 17.00
Yazın: 8.00 - 20.00
Telefon: +359 579 72338
Fax: +359 579 76197
e-posta: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg
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DOĞRU UYGULAMA NO. 33 – ABD

1. ÜLKE:

ABD

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Three Part Harmony Farm

3. BAHÇENIN
ADRESI

Washington D.C.-big city over 500.000
Three Part Harmony Farm is located on a 2-acre parcel in
northeast Washington, DC.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

A person who name is Gail Taylor.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

2011

Crowdfunding,
Donations.
Çoğunlukla sebze, meyve, şifalı bitkiler ve çiçek ekiliyor. 2
adet araç-gereç sağlanan dükkana sahip olunup yerel halkın,
okul bahçelerinin ihtiyacını karşılayacak bir sera dikim alanı
mevcuttur. Kimyasal tarım ilaçları veya bitki öldüren maddeler
yerine sürdürülebilir ekim yöntemleri tercih ediliyor.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 33 – ABD

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Training
Knowledge Management
Innovation
Self Assessment
Adaptability
Selling
Diversity Awareness
Inspiring
Networking
Interpersonal Relationships

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Web Page:
http://threepartharmonyfarm.org

Facebook:
https://www.facebook.com/threepartharmony/

Twitter:
https://twitter.com/3PHarmony

Instagram:
https://www.instagram.com/3phfarm/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 34 – ABD

1. ÜLKE:

ABD

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Evsiz Bahçe Projesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Santa Cruz,CA-Küçük şehir, yaklaşık 65.000 nüfuslu
3 dönümlük parsel Organik Çiftlik

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Santa Cruz County kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan
Evsiz Vatandaşları Komitesi

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Mayıs 1990

Santa Cruz Şehri,
Bağış,
Sponsorlar
Evsiz Bahçe Projesi, staj imkanı ve geçici istihdam imkanı
yaratırken evsizlik problemi olan insanlar için destek hizmeti
sağlamaktadır. Evsiz İnsan Projesi’nin tüm toplumu kapsayan,
enerjik, gönüllü eğitim programı resmi, deneysel ve hizmete
dayalı öğretimi harmanlamaktadır.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 34 – ABD

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Çeşitlilik Bilincine sahip
Arkadaş canlısı
Öğrenmek için istekli
empatik
Zor Kişiliklerle Başa Çıkma Deneyimli
Kültürlerarası Yeterlilik
Saygılı insanlar oluşturma

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
http://www.homelessgardenproject.org

e-posta:
info@homelessgardenproject.org

Blog:

http://homelessgardenproject.org/blog/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 35 – AVUSTRALYA

1. ÜLKE:

Avustralya

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Canberra Şehir Çiftliği

3. BAHÇENIN
ADRESI

Canberra- büyük şehir 500 000+ vatandaş
Canberra City Farm 2.000m2’de ve 5.000m2’ye çıkmak izin
istiyor.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Yerel kar amacı gütmeyen bir gönüllü grubu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

Eylül 2011

Sponsorlar
İşbirlikçiler
Canberra Şehir Çiftlikleri projesi, insanların işbirliği yaparak
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gıda üretimi konusunda
bilgilerini paylaştığı öğrenme merkezleri kurmaya adanmıştır.
Insanlar burada yaratıcı bir şekilde bilgilerini paylaşıp uyum
içinde yaşadıkları sağlıklı bir yerel çevre oluştururken:
*Toplumla iç içe oluyorlar,
* var olan faaliyetleri geliştiriyor,
* sağlıklı beslenme için sağlıklı toprak yetiştiriyorlar,
* Sürdürülebilir yaşam için seçenekleri gözler önüne seriyorlar,
Yaparak öğrenme fırsatını kullanıyor,
* İlgili toplulukları teşvik ediyorlar.

I 75 I

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DOĞRU UYGULAMA NO. 35 – AVUSTRALYA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Satış yeteneği
İlham verici
Ağ kurma
Kişilerarası ilişkiler
Çeşitlilik Bilinci
Duygusal zeka
Arkadaş canlısı
Öğrenmek için istekli
Takım oyuncusu
Sosyal

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
http://www.urbanagriculture.org.au

e-posta:
urbanagricultureaustralia@gmail.com
canberracityfarm@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/CanberraCityFarm

Twitter:
https://twitter.com/CanberraCtyFarm
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DOĞRU UYGULAMA NO. 36 – KANADA

1. ÜLKE:

Kanada

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Halk Patates Toplum Bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Montreal- büyük şehir 500 000+ vatandaş
Concordia Üniversitesi Loyola Kampüsü’ndeki bir Toplum
bahçesi

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Bir grup üniversite öğrencisinin bir proje olarak başlatmasıyla,
gönüllü olarak çalışan küçük bir kolektiften 10’un üzerinde
çalışanı olan bir işçi kolektifine büyüdü.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1999

Üniversite Öğrenci Birliği
Üniversite tesisleri yönetimi,
Sürdürülebilirlik Eylem Fonu gibi diğer kuruluşlar
Halkın Patatesi Projesi topluluk üyeleri için bahçe ve sera
alanı sağlayan bir semt kollektifidir. Gönüllüler organik üretimi
toplumda yaygınlaştırmaya çalışmakta, oluşturulan bir besin
bankasına vegan yemek sağlamaktadır. Halkın Patatesi Projesi
aylık workshoplarla bir eğitim programı ve satın alınabilen bir İyi
Beslenme Paketi içermektedir.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 36 – KANADA

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Problem çözme
organizasyon
Planlama
Satış
Ağ
Kişilerarası ilişkiler
Motivasyonu
İlham verici

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

İnternet sitesi:
https://www.peoplespotato.com

e-posta:
peoplespotato@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/peoplespotato

Twitter:
https://twitter.com/peoplespotato

Instagram:
https://www.instagram.com/peoples.potato/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 37 – İNGITERE

1. ÜLKE:

İngiltere

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Chelsea fizik bahçesi

3. BAHÇENIN
ADRESI

Londra (büyük şehir 500 000+ vatandaş)
Chelsea fizik bahçesi Londranın en eski batanik bahçesidir

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

İlk eczacılar tarafından şifalı bitkiler yetiştirmek için kurulan
Londra’daki bu olağanüstü bahçenin dünya çapında geniş bir
etkisi oldu.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1673 yılında kuruldu

Devlet ve bağışlar tarafından finanse edilmiştir.

4 akreyi kaplayan bahçe 5000 den fazla bitki çeşidine sahiptir.
Aynı zamanda, İzlanda’nın bazaltik lavından oluşmuş kaya
bahçelerinin en eskilerinden biri bulunmaktadır.
Duvarlarında geniş bir bilgi yelpazesi ve keşif dizisi bulunmaktadır:
Tıp Dünyası Bahçesi’nde farklı kültürleri tanımak, Endemik Flora
Alanı’nda Girit, Mader ve Kanarya Adalarından endemik türleri
görmek, Parfüm ve Aromaterapi Alanı’ndan kokuları almak.
Chelsea Fizik Bahçesi görülmeye oldukça değer.
Yeni Yenebilen ve Kullanışlı Bitkiler Bahçesi, bitkilerin günlük
hayatımızda önemine vurgu yapıyor.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 37 – İNGITERE

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Topluluk projeleri, kaynaklar, öğrenci ziyaretleri, evokulluluk
grupları için eğitim.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Cadde: 66 Royal Hospital Road
Posta kodu: SW3 4HS
Şehir: London
Ülke: Birleşik Krallık
Telefon: 020 7352 5646
E-Mail: enquiries@chelseaphysicgarden.co.uk
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DOĞRU UYGULAMA NO. 38 – İNGITERE

1. ÜLKE:

Galler

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

St Fagans bahçeli terasları

3. BAHÇENIN
ADRESI

Cardiff (küçük şehir, 341,000 sakin)
Welsh Life Müzesi’nde konumlanmaktadır.

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

Cardiff şehrindeki Welsh Müzesi

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1766

Devlet ve bağışlar tarafından finanse edilmiştir.

St Fagans’taki bahçeli teraslar, tarihi 1766 öncesine dayanan,
balık havuzu olarak bilinen göllerden kaleye, başka bahçelere
açılmaktadır.
Yakın zamanda restore edilen İtalyan Bahçesi, ışığı yansıtan
uzun duvarlarla çevrilmiş olağandışı bir gölete sahiptir. Muhteşem
bir peyzaj.
Rosery ise baş döndürücü olup pergolası küçük bir kanalla
çevrelenmiştir. Rengarenk kıyıları içeren bu güzelliğin daha
fazlası görülmeye değer.
Galler tarihini yaşatan müze, örneği inşa edilen eski mimarilere
uygun bahçeler de oluşturmaktadır.
St Fagans güzel bir gün için ideal.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 38 – İNGITERE

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Eğitim, ziyaret, bilimsel araştırma.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Adres
Cadde: Museum of Welsh Life, St Fagans
Posta kodu: CF5 6XB
Şehir: Cardiff
Ülkr: Birleşik Krallık
İletişim
Telefon: 029 20573500
Website:
http://www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/
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DOĞRU UYGULAMA NO. 39 – İNGITERE

1. ÜLKE:

İrlanda

2. FAALIYETIN/
PROJENIN ADI:

Mount Stewart Evi ve Bahçeleri, Kuzey Irlanda

3. BAHÇENIN
ADRESI

Newtownards (küçük şehir, 28,039 sakin)
Şehir merkezi

- (BÜYÜK ŞEHIR 500 000+ VATANDAŞ,
DAHA KÜÇÜK ŞEHIR, KÖY)
- ADRES TARIFI

4. BAHÇENIN
KURUCUSU

George Dance tarafından Londonderry Marki için inşa edilmiştir.

(KIŞI, ORGANIZASYON, GAYRI
RESMI BIR GRUP, VB.)

5. BAHÇENIN/
PROJENIN
BAŞLANGIÇ TARIHI:
6. FINANS
KAYNAĞI:
7. BAHÇENIN
KURULMASI
VE BAKIMI,
BAHÇENIN
KULLANIM
KURALLARI,
DIĞER FAYDALI
BILGILER:

1820

Bazı projeler, bağışlar ve devlet tarafından sağlanmıştır.

Bahçe, Bayan (Edith) Londonderry’e özgü harika bir peyzaj
sanatını ve zengin işlemeli bir tasarımı yansıtmaktadır. Strangford
Lough’un ılık iklimi, büyüleyici bahçecilik deneyimlerine izin
vermektedir. Her mevsimde görülmeye değer: Resmi bölgeler
güçlü bir Akdeniz havası göstermekte olup İtalyan villa manzarası
görünümündedir; ormanlık alanlar ise dünyanın her köşesinden
bitki çeşitliliği barındırmaktadır.
3 yıllık restorasyon çalışmamız sonucunda bahçe tekrar
açılmıştır. 20.yüzyılın başlarında, 7.Marki Edith, Londonderry ve
ailesinin evi iken var olan zarafetini ve çekiciliğini geri getirdik,
tüm ihtişamıyla ağırlamak üzere sizleri davet ediyoruz.
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DOĞRU UYGULAMA NO. 39 – İNGITERE

8.
ÖĞRENILEBILECEK
SOSYAL VE DIĞER
BECERILER:

Çocuklar için faaliyetler, turizm faaliyetleri, eğitim, araştırma,
dekorasyon.

9. İNTERNET
SITESI, E-POSTA
VE DIĞER ILETŞIM
NOKTALARI:

Cadde: Greyabbey
Posta kodu: BT22 2AD
Şehir: Newtownards
Kontluk: County Down
Ülke: United Kingdom
İletişim
Telefon: 02842 788387 / 788487
E-posta: mountstewart@nationaltrust.org.uk
İnternet sitesi: Mount Stewart House and Gardens, Northern Ireland
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