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Bahçe Nasıl Kurulur (ve Devam
Ettirilir) ?
Hedef
Avrupa kentlerinde birçok çok alan topluluk bahçesi olarak kullanılıyor. Bir topluluk bahçesi kurmak
isterseniz bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz:

Hedef 1: Uygu bir yer bulunduğunda, ihtiyacınız olan:
• Yerel yönetici ya da arazi sahibinden kullanım izni;
• K o m ş u l a r ı n i z n i ve
• Fona erişim
Hedef 2: Topluluk Bahçesini başarıyla idare etmek zor olabilir, zaman alabilir ve diğer faaliyetlerle
çakışabilir. İhtiyacınız olan:
• Sahip olmadığınız ekstra beceriler;
• S o r u m l u l u ğ u p a y l a ş a b i l e c e ğ i n i z b i r t a k ı m ; ve
• El ve idari işlerde yardımcı olacak yerli gönüllüler
Bu bilgi notu bir topluluk bahçesi kurup onu devam ettirmek isteyen kişilere hitap ediyor. Ayrıca, bu
gibi projelere güçlü bir destek ve tavsiye sağlamak için geçerli argümanlar sunarak karar mercilerine
hitap ediyor.

Resim 1 - HirschGruen topluluk bahçesi, Aachen, Almanya. Fotoğraf: Runrid Fox-Kämper
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Resim 2 - Kipos3 topluluk Bahçesi, Selanik, Yunanistan. Fotoğraf: Runrid Fox-Kämper

Resim 3 - Allmende-Kontor topluluk bahçesi1,
Berlin, Almanya. Fotoğraf: Silvio Caputo

Bahçe Kullanıcılarına Tavsiyeler
Bir yer bulmak: Yerel konseye,
derneklere ve kurumlara mesela okullara
danışın; kullanmadıkları alanlar var olabilir.
Çevrenize bakıp insanlara sorabilirsiniz ve
bir yer bulduğunuzda, planlama dairesinin
yardımıyla sahibini bulun.
İzinler: Aklınızda bulunsun ki arazi her
zaman iznini almanız gereken birisine
aittir. Arazi sahibiyle iyi bir ilişki her
şeyi kolaylaştırır ve karşılık almanızı
sağlar.
Bahçenizin ayrıca yerel ahali tarafından da kabul
edilmesi gerekir. Bağlantılar kurun ve yereli
gruplarla iyi ilişkiler kurun topluluk bahçesi
mahallenin kalitesini iyileştirmesine katkıda
bulunabilsin.
Fon: Bazı basit masraflarınız
karşılamak için biraz fona ihtiyaç
duyabilirsiniz. Sosyal araştırma ve
innovasyon, bilimsel araştırma ya da
yeni iş odaklı fon veren kurumlar var.
Topluluk bahçeleri tüm bu kategorilere
uyar. Başka bir olasılık yereli iş yerlerine
(dükkân ve süpermarketler) iyi reklam
için kullanılabilecek bir miktar parayı
bağışlamaları için tavsiyede bulunmak.
Grup: Bir grup içinde bahçecilik
yapmak isteyen aynı kafada insanları
arayın ve bulun. Grup içinde iletişim
kurmak için sosyal medya ve diğer
iletişim yollarıyla bağlantıya geçin.

Bir topluluk bahçesini idare etmek:
İdari ve liderlik becerileriniz güçlendirin.
Grubunuz içinde kural ve talimatlar
belirleyin. Size otorite ve arazi sahipleriyle
pazarlıkta daha güçlü bir pozisyon verecek
projenin bir dernek olarak
kurumsallaşmasına dikkat edin.
Beceriler: İnsan kaynaklarını ve grup çalışmasını
idare etmek ve fon başvurusu yasmak için
becerilere ihtiyacınız olacak. Bir grup tüm gerekli
becerilere sahip olma ve iş yoğunluğunu eşit olarak
bölme imkânı sunar. Üstelik takımın bir üyesi
bırakırsa, proje devam eder ve diğer üyeler,
gidenin yerini dolduracak bir kişi bulabilirler.
Gönüllüler: Tüm aktivitelerde
çalışabilecek birkaç tane gönüllüye
ihtiyacınız olacak. Bahçenizin birçok
gönüllünün oturduğu bir yerde olmasına
dikkat edin. Gönüllü grubu içindeki ilişkiler
her zaman uyumlu olmayabilir ve bir aracı
yardımcı olabilir.
İletişim: Gönüllüler gider ve gider. Yerel
organizasyonlarla bağlantı kurun ve daha çok gönüllü
bulmak için sosyal medyayı kullanın. Yerel medyanın
dikkatini çekmek gönüllü bulmayı kolaylaştırabilir,
grubun amaçlarını duyurabilmek ve genel olarak
projenin sürmesine yardımcı olabilir. Yereli ürünleri
övmek ve topluluk bahçesinin başarılarını halkla
gösterip medyanın dikkatini çekmek için etkinlikler
düzenleyin.

Daha Fazla Öğrenin

Durum Çalışması
NeuLand topluluk bahçesi
(aşağıda, fotoğraf Valerie
Viehoff) Köln, Almanya’da on
yıldan beri inşaat amaçlı
ayrılmış bir alandadır.
Şaşırtıcı olarak, NeuLand’ı
kuran bir grup insanın bu yeri
topluluk projesi olarak
kullanımı için kiralama talebi
üzerine mülk sahibi izin verdi.
Bu, mülk sahibinin hiçbir
maddi yükümlülük almaması,
projenin geçici olması ve talep
edildiğinde sona ermesi ve
garanti olarak depozito
ödenmesi şartıyla oldu. Şu
anda, NeuLand idari kurulu ve
kayıtlı üyeleriyle kayıtlı bir
hayır derneğidir.
Daha fazla bilgi için:
http://www.neuland-koeln.de/

Literatür
Pudup, M. B. (2008). It takes
a garden: Cultivating citizen
subjects in organized garden
projects. Geoforum 39(3), pp.
1228–1240.
Reynolds, R. (2008).
On Guerilla Gardening: a
handbook for gardening without
boundaries, Bloomsbury,
London.
1
eski Tempelhof
Havaalanı arazisinde.
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Resim 4 - Prinzessinnen topluluk bahçesi Berlin, Almanya. Fotoğraf: Silvio Caputo
Bahçe Kullanıcılarına Tavsiyeler
Net amaçlar belirleyin: Grubunuz içinde
tartışın ve dikkatlice projenizin

amaçlarını ve yapısını planlayın.
Projenin uzun vadeli başarısı amaçların
netliğiyle ve nasıl bunların yerel ve
gerekli olursa daha geniş kamuyla
paylaşılmasıyla ilgili olabilir.
•
Bahçecilik
faaliyetleri azınlık
gruplarını yerel
inisiyatiflere dahil ediyor
mu?
• Bu sayede yaşlıları
sosyalleştirip fiziksel
aktivitelere girmelerine
yol açıyor mu?
• Bahçede kolektif olarak
çalışmak ve ürünü
paylaşmak mı yoksa
kişisel arazileri mi tercih
ediyorsunuz?
• Farkındalık yaratmak
mı yoksa sağlıklı gıda
mı?
Bu amaçların her biri farklı eylem rotası
gerektirir. Fakat daha da önemlisi,
açıkça belirtilirse, belirli bir amacı
olmayan bahçeden, yerel topluluklar
tarafından daha çok onay görecek.

Resim 5 - Huttenplatz topluluk bahçesi
Kassel, Almanya. Fotoğraf: Runrid FoxKämper

Karar Mercileri için Mesaj

Topluluk bahçe projelerinin yerel bağlamda
oynayacağı rolü düşünün. Bahçelerin
yararları çok çeşitli:
• Kentsel topluluk bahçeleri
yerel sağlıklı gıdaya kısa
arz zincirleri sayesinde
erişim sağlıyorlar.
• Sağlıklı hayat tarzını
destekliyorlar ve gençler
için öğrenme mekanları
sunuyorlar.
• Sosyal aktivitelere ve
topluluk oluşmasına destek
veriyorlar.
• Kentteki atıl alanların
daha güvenli ve bakımlı
yerler dönüştürüyorlar.
• Kente yeşil alan kazandırıyorlar.
Sonuç olarak, yerel otoritenin üyesi olarak
kent topluluk bahçelerini şöyle
destekleyebilirsiniz:
• Destekleyici girişimler
başlatın mesela bir yardım
masası, atıl bir alanda proje
başlatmak isteyen gruplara
tavsiye ve yardım eden.
• Grup projeleri için fon
kaynakları hayati önemde olabilir: Fon
veren kurumlar hakkında bilgi verir.
• İdari ve organizasyon
becerileri hakkında eğitim
sağlar.
• Diğer yerel otoritelerle
bağlantı kurar, en iyi pratiği
paylaşabilecek grupları
b i r b i r i n e b a ğ l a r . Yerel
organizasyonların sorumlu kişilerin
detaylarıyla listelerini sunar.
• Bağlantıları kolaylaştırır
ve gönüllülüğü destekler.

Daha Fazla Öğrenin
Durum Çalışması
Skip Bahçesi, Londra
(aşağıda, fotoğraf Silvio
Caputo), Global Jenerasyon
tarafından işletilen, arazi ve
halkları birleştiren bir kuruluş
olan, bir alanın geçici kullanımı
için, Londra Kings Cross’da
bulunan şehrin en büyük
rejenerasyon projelerinden
birinin inşaat şirketiyle anlaştı.
Çöp konteynerleri geçiciliği
garantilemek için Bahçecilik
amacıyla kullanıldı. Bugün,
Skip Bahçesi zengin
faaliyetleriyle, mutfak ve
restoranıyla, birçok
gönüllüsüyle yerelde ve başka
yerlerde de çok bilinen bir
yerdir ve faaliyetlerine yerel
toplulukları da dahil eder.
Daha fazla bilgi için:
http://www.globalgeneration.
org.uk/skip-garden-andkitchen-1/

Yararlı Linkler
http://www.urbanallotments.
eu/
http://www.capitalgrowth.org
/
Dublin Kenti Topluluk Bahçesi
Rehberi: http://
dublincommunitygrowers.ie/
wp-content/uploads/2011/03/
FINAL-City-Guide-toCommunity-Gardening.pdf
GrowTo. Toronto için Kent
Tarımı Aksiyon Planı:
http://www.toronto.ca/
legdocs/mmis/2012/pe/bgrd/
backgroundfile-51558.pdf
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YAZARLAR
Runrid Fox-Kaemper1, ILS - Research Institute for Regional and Urban Development
Silvio Caputo, University of Portsmouth
1Sorumlu yazar: runrid.fox-kaemper@ils-forschung.de

İngilizce’den çeviren: Başak Tanülkü
(bağımsız araştırmacı, Türkiye)
Email: tanulkub@gmail.com
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COST (Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği) Avrupa’yı kapsayan hükümetler arası bir çerçevedir.
Misyonu, yeni kavram ve ürünler yaratarak Avrupa’nın araştırma ve inovasyon kapasitesinin
güçlenmesine katkı sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamaktır.
www.cost.eu

COST AB Hedef 2020 Çerçeve Programı tarafından
desteklenmektedir.

Teşekkür
Bu bilgi notu COST (Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği) tarafından desteklenen COST Action TU 1201
“Avrupa Kent Bahçeleri” çalışmasına dayanmaktadır.
www.urbanallotments.eu

Avrupa Kent Bahçelerine Katılın
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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