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BAHÇE ARAZİSİNİN İNŞAAT SEBEBİYLE
KAYBI NASIL ÖNLENEBİLİR?
Hedef
Kent bahçelerinin yok olmalarının önüne geçmek için, bahçeler nasıl düşük değerli ve küçük bireysel alanlardan daha yüksek
değerli ve iyi sosyo-çevresel bir rolü olan sisteme dönüştürülebilir?
Yönetici ve planlamacıları bahçelerin değerli olduğuna ikna etmek ve var olan alanları koruyup yeni bahçe alanları açmak için
hangi görev ve olanaklar kullanılabilir?
Hedef 1: Yerel yeşil alanların, inşaat sebebiyle sayılarının azalmasının nedenleri nelerdir ve bunlara ayrılan bütçe neden
kısılıyor?
Hedef 2: Neden bahçe alanları inşaata açılıyor ve inşaat şirketlerinin hedefi haline geliyor ya da yerel yöneticiler
tarafından, parklardan daha değersiz görülüyor?
• Arazinin maddi değeri bilinmesine rağmen, genellikle (Pazar-dışı) yararlarının maddi açıdan hesaplanmaması
mı?
• Yerleri yüzünden mi? Mesela kent dışı ya da merkezi olması mı?
• Bahçeleri ekip biçenlerin ve halkın bahçelerin çok amaçlı kullanım potansiyelinden yararlanmaması mı?
• Bahçeleri kullanan grupların, yerli halklarla araziyi paylaşmayıp yerel kentsel gelişme politikasına yeterli katkıda
bulunmamaları mı?
Bu bilgi notu hem bahçeleri ekip biçenlere hem de karar mercilerine hitap ediyor: bahçeleri ekip biçenler, nasıl dahili ve harici
verimli bir şekilde çalışabilecekleri ve toplumun önemli ve pozitif bir parçası olabilecekleri hakkında bilgi bulacaklar. Karar alıcılar
ise, bahçelerin topluma ve doğaya nasıl katkıda bulunacaklarına dair bilgi bulacaklar.
Resim 1 – Los Angeles kent bahçelerine hoş geldiniz. Fotoğraf: Werner Heidemann.
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Resim 2 – New York’da topluluk bahçelerinin yıkımına karşı protestocular. Fotoğraf: Werner
Heidemann
Bahçe Kullanıcılara Mesaj

•

Bahçe dernekleri kurun

•

Sürdürülebilir bahçeler
kurmak ve korumak için
kuvvetli topluluklar
oluşturun

•

Akıllı lider ve organizatörler seçin

•

Farklı grup ve aktivist
organizasyonlarla koalisyon
kurun

•

Tavsiye Notu
• Lider ve
yöneticilere mesaj:
bahçe toplulukları
geliştirin; iletişim
kurun; dinleyin,
ve ne öğrettiyseniz
onu uygulayın
• Faaliyetlerinizi elinizden
geldiği kadar gösterin ve
bunları farklı gruplara
anlatın
•

Destek arttırmak için sosyal medya kullanın

• Yerel yöneticinizi yanınıza
çekin
• Komşularınızı harekete
geçirin
• Yerel işlerle bağlantılar
kurun
Yerel okul, dernek ve
kreşlerle çalışın
• Bahçeler için kent veya
şehirde arazi belirleyin

Resim 3 - Garden Park Groenewoud (De Hoge
Weide), Utrecht, Hollanda. Fotograf:AVVN

•

•

•

•

•

Net amaçlar belirleyin,
uygulamaya geçirin ve karar
mercilerine bunlardan
bahsedin.
Yenilikçi projeler geliştirin,
mesela arı kovanları ve
böcek otelleri kurun,
havuzlar yaratın.
Belediyelerle
diyalog
kurarak
faaliyette
olabilmek için, örgütünüzü
kurumsallaştırın,
Politikalarınızı üyelerinize
anlatın, ve onlara sitemi
nasıl iyileştirebileceklerini
gösterin
Sürdürülebilirlik
hedeflerine ulaşmak
için, belediyeye yardım
edin.

Daha Fazla Öğrenin

Yararlı Linkler
http://www.urbanallotments.
eu/
http://jardins-familiaux.org/
https://communitygarden.org/
Referanslar
Micheline Nilsen, (2014)
THE WORKING MAN´S GREEN
SPACE, Allotment Gardens
in England, France and
Germany,1870 – 1919 Univ. of
Virginia Press
Lindsay Campbell and Anne
Wiesen (2011) Restorative
Commons: Creating Health
and Well-Being through Urban
Landscapes, USDA Forest
Service Northern Research
Station
Mark Gorgolewski, June
Komisar and Joe Nasr,
(2011) Carrot City – Creating
Places for Urban Agriculture,
The Monacelli Press

Resim 5 – Genç bahçe kullanıcıları
faaliyette. Fotoğraf: Werner
Heidemann

Resim 4 – New York’ta topluluk bahçelerinin
yıkımına karşı protestocular gösteri düzenliyor.
Fotoğraf: Werner Heidemann
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Resim 6 – Bangladeşli kadınlar bahçe parsellerini hazırlıyor, Ipswich, Birleşik Krallık Fotoğraf:
Birleşik Krallık Ulusal Bahçe Derneği

Karar Mercileri için Mesaj

Resim 7 – Bahçe kullanıcıları yaban arıları için yuva
yerleri sağlıyor. Fotoğraf: Werner Heidemann

Tavsiye Notu

Bahçelerin gelişmesi ve korunması için
10 Ana nokta.

kullanıcılarının amaçlarını
öğrenin.

Bahçe ve bahçe derneklerinin en önemli
değerleri nedir?

• Bahçe arazilerini
belirleyin ve kent planına
kaydedin, resmi olarak
tanınmalarını sağlayın.

•

Bahçe kullanıcıların
baktığı, çok yönlü ve
düşük bütçeli yeşil
alanlar.

•

Topluluklara yönelik
sosyal aktiviteler
düzenleyerek mahalleyi
güçlendirmek.

Bahçe ya da topluluk
dernekleriyle uzun
vadeli anlaşmalara
girmeye hazırlıklı olun.

•

•

Entegrasyon ve kültürlerarası iletişim için
platform olmaları.

Bahçe temsilcileriyle
birleşik bir danışma
komitesi kurun.

•

•

Bahçeler taze gıda, kısa
yollu gıda zinciri ve
terapi edici özelikler
vadediyorlar.

Bahçe kullanıcılarının planlama aşamasında
önemli bir aktör olmalarını sağlayın.

•

•

İnsanların ekip biçme
işiyle beraber uğraşmaları
demokrasiyi de öğretiyor:
bahçe dernekleri tabandan
demokrasiyi uygulamaya
yardımcı oluyor.

Ziyaretçilerin bahçelerden
zevk almalarını sağlamak,
bahçelerin güvenliğini
sağlamak ve suç ve
vandalizmi engellemek için
bahçe kullanıcıları ve
mahalle ile beraber
kurallar koyun.

•

Sistem içinde bürokrasiyi azaltın.

•

•

Bahçeler ihtiyaç
sahipleri için yemek
bankası görevini
görüyorlar.

•

Biyo-çeşitlilik için çekim
merkezi oluyorlar, eski
ve tehlikede olan bitkiler
ve polenleyiciler için de
yaşam alanı açıyorlar.

•

Bahçeler sosyal projeler ve
işbirliklerine olanak
sağlıyorlar, mesela okullar
ve çocuk yuvaları için ya da
doğayı koruma dernekleri
için.

•

Hava
sıcaklığını
ve
su
emilimini
düzenleyerek
kentsel
iklimin
iyileşmesine
yardım
ediyorlar.
• Her katılımcının kazanmasını
sağlıyorlar: mahalle, STK’lar,
karar mercileri ve belediye.
Bölgenizdeki bahçe

Resim 8 – Sebze parselinde müzik gösterisi,
Langemarck parsel bahçeleri, Münster, Almanya.
Fotoğraf: Wilm Weppelmann, Kulturgrün

Daha Fazla Öğrenin
Durum Çalışması
Bahçenin adı, peyzaj mimarı
tarafından
iş
ve
dinlenmeyi
birleştirme amaçlı dizayn edilen ve
Utrecht (Hollanda)’da bulunan
“Park Groenewoud”. Nadide bir
yerde bulunan nadide bir park.
Bahçe arazisi sekiz adet küçük ofis
binası çevresinde konumlanmıştır.
Hem bahçecılar, hem çevredeki
binalarda çalışanlar hem de yakın
semtlerde oturan insanlar için
güzel bir parktır.
Park güneşin doğumundan batışına
kadar açıktır ve özel bölümleri
vardır, mesela: böcek bahçesi,
kompost bahçesi, kuşlar için
çalılıklar, gıda bankası bahçesi,
kurbağa havuzu, böcek duvarları.

Fotoğraflar 9 & 10: Parsel
bahçesi, “Park Groenewoud”
Utrecht, Hollanda. Fotoğraflar:
AVVN
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YAZARLAR

Ans Hobbelink , AVVN, National Federation of Allotment and Leisure Gardens, Netherlands.
1

Malou Weirich, Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
Nazila Keshavarz, ILS - Research Institute for Regional and Urban Development
Simon Bell, Estonian University of Life Sciences
Werner Heidemann, German Allotment Federation
1

sorumlu yazar: ahobbelink@yahoo.co.uk

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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