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KENT BAHÇELERİNİN KENTTEKİ ÖNEMİNİ
NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ?
Hedef
Bahçe ve mahalle bahçeleri çok uzun süredir kentlerin bir parçasıdır ve kent aktivite ve dinamikleriyle içi içe
geçmişlerdir. Ekip biçmek ana aktivite olsa bile, toplumlar değiştikçe mekanlar da güncellik ve çekiciliklerini korumak için
değişime uymak zorunda. Bazı kentlerde, bahçelerle ilgili güncel sorunlar şunlardır:
• Bahçenin geleceği ile ilgili belirsizlik.
• Bahçeyi kentsel dönüşüm sebebiyle yitirmek.
• Yaşlılık, dış göç ya da ailevi nedenlerden dolayı bahçe kullanıcılarının
demografik yapısındaki değişimler.
• Özellikle genç insanlar için, yeni kullanıcılar açısından bahçelerin çekici
olmaması.
• Mekan, kullanım ve kullanıcı çeşitliliğinin az olması.

Soru 1: Bahçe kullanıcıları, bahçelerinin kentteki anlamını nasıl iyileştirebilir? Bahçeyi nasıl daha geçerli ve çekici
yapabilirler?

Soru 2: Kamu otoriteleri neden kent bahçelerinin geçerliliğini güçlendirmeli ve bunu nasıl yapabilir?

Resim 1 (yukarıda)- Walsall Yolu Bahçesi, Birmingham, Birleşik Krallık. Fotoğraf: Sandra Costa.
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Resim 2 – Kamuya açık arıcı etkinliği, Martineau Bahçeleri, Birmingham, Birleşik Krallık.
Fotoğraf: Sandra Costa

Resim 3 - Quinta da Granja, arazilerin
arasındaki kamuya açık yollar, Lizbon.
Fotoğraf: Sandra Costa

Bahçeciler için Tavsiyeler
Bahçemizin önemini nasıl artırabiliriz?
Aşağıdaki tavsiyeleri uygularsanız, bahçeniz
daha popüler ve çekici olur:
•
y
v
k

Yakındaki çocuk yuvasına
a da ilkokula bir arazi
ererek, çocukları işe
atın.

• Daha fazla öğrenmek ve
yeni fikirler geliştirmek
için networkler geliştirin
ve STK’lar ile çalışın.

•

Meyve ağaçları ve
çalılıkların bulunduğu
meyve bahçeleri
sunun; bunlar biyoçeşitliliği arttırıp
polen taşıyıcıları
çeker.
Alana iyi bakın:
• Arazinizi ihmal etmeyin.

Daha Fazla Öğrenin

•

Geçici olarak boş kalan
alanlara bakın.

kullanmak zorunda

•

Bahçenin ortak alanlarının
bakımını ortak olarak
üstlenin.

amaçlar için mekanlar

Bahçenizi daha geniş kullanıcı kitlesinin
kullanımına açın:
• Mahallenizden
insanlara bahçenizi
kullanıp oradan geçip
yürümelerine izin verin.
• İnsanların oturmaları için
banklar koyun.
• Halka açık günler
düzenleyin.

Bahçenizde ne olup bittiğiyle ilgili kamuyu
bilgilendirin:

bahçelere baktığınızda
onların kamuya daha açık ve
daha çeşitli aktivite ve
mekanları olduğunu
görürsünüz. Tüm mekanları
değilsiniz, fakat farklı
geliştirin ki bahçeniz daha iyi
bir hale gelsin.
Durum Çalışması

• Alanda bilgilendirme için bir
pano bulundurun.

Yarım yüzyıldan fazladır boş

•

Prinzessinnengärten,

Sosyal medya kullanın.

olan bir arazide kurulan
Berlin’de bulunan bir
bahçedir. Yerli halk, burada

• Halkın da dahil
olabileceği aktiviteler
düzenleyin.

organik gıda üretimi
deneyimlemek ve biyo-

• Çeşitli workshoplar
düzenleyin, mesela
bahçecilik, kompost
hazırlamak, su idaresi,
arıcılık ve geri dönüşüm
hakkında.
Bahçenin fonksiyonlarını şu şekilde
arttırın:
• Sadece ekip biçmenin
dışında, farklı mekanlar
sunun, mesela ortak bir
sera, oyun sahası, klub
binası, çimenler ve
ağaçlar.
• Farklı insan grupları
için farklı ebatta alanlar
sunun.

Son zamanlarda kurulan

çeşitlilik ve iklim koruması
hakkında daha fazla
öğrenmek için bir araya
geliyor.
prinzessinnengarten.net/about/
Resim 4 – Kamuya açık alanlarda banklar,
Hanbruch bahçesi, Aachen, Almanya.
Fotoğraf: Runrid Fox-Kaemper

Martineau Bahçeları
Birmingham’da II. Dünya
Savaşı’ndan sonra kurulan bir
bahçedir. Kent vahşi yaşamı,
yerli halk ve ziyaretçiler için bir
sığınma yeri olarak da
kullanılan çeşitli alanlar sunar.
Şifa sunan hortikültür pratiği

• Özürlü insanlar için
yüksekte alanlar sunun.

ve eğitim faaliyetleri sayesinde
özürlü ve öğrenme bozukluğu
olan insanlar için terapi mekanı
Resim 5 – Ortak sera, Walsall Yolu Bahçesi,
Birmingham, Birleşik Krallık. Fotoğraf: Sandra
Costa

olarak ünlüdür.
martineau-gardens.org.uk/
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Resim 6 - Quinta da Granja adlı bahçe, ön planda dinlenme parkı ve ekili alanlar arkada,
Lizbon, Portekiz. Fotoğraf: Sandra Costa

Resim 7 - Quinta da Granja bahçesi, Lizbon,
Portekiz. Fotoğraf: Sandra Costa

Daha Fazla Öğrenin

Karar Mercileri için Bilgi
Neden karar mercileri kent
bahçelerini desteklemeliler?
• Kent bahçeleri çok sayıda
ekosistem hizmeti
görürler, sosyal
entegrasyona destek
sağlamak, gıda temini,
eğitim imkanları, iklim
dengesi ve kentsel biyoçeşitlilik.
• Kent bahçeleri birçok
ekonomik yarar sağlar,
mesela sağlık
harcamalarını
azaltmak ve bedava ya
da kamusal alanın
kolektif bakımını
üstlenmek gibi.
Bir kent planlamacısı ya da tasarımcı
olarak kent bahçelerine nasıl katkıda
bulunabilirsiniz?
Kent/mahalle bazında:
• Kısa ve uzun dönemli kent
planlamasında bahçe
alanının yer alabilmesini
sağlayın.
• B a h ç e yi diğer kentsel yeşil
altyapıya bağlayarak
ba ğ l a n t ı l a r ı
kolaylaştırın.

• Esneklik sağlamak ve/veya
bahçelere yakın duraklar
koymak için toplu taşımayı
yeniden düşünün.
•

Kamuya bahçeleri açmak,
bisiklete
binmek
ve
yürümek
için
bahçeye
giden ve bahçenin içinden
geçen yollar yaratın.

• Bahçe kurmak için
okul girişimlerini
destekleyin.

Bahçe bazında:

Durum Çalışması

•

Lizbon (Portekiz), yeşil alanlar

•

Planlama/dizayn sürecine bahçe
kullanıcıları ve yakın oturan ahaliyi
dahil edin.
Bahçenin çok fonksiyonlu
ve
kapsayıcı
olmasını
(yaş, cinsiyet ve etnisite
açısından) planlayın.

ve bahçelerin farklı kullanım
biçimi olarak kent bahçelerini
desteklemek amacıyla özel bir
program geliştirdi. Bu kent
bahçeleri hem gıda temini hem

• Fon bulmak, iş birliği
kurmak ve bahçenin
içindeki mekan
çeşitliliğini iyileştirmek
için tavsiyelerde bulunun.

de dinlenme amaçlı kullanılıyor

• Eğlence, eğitim ve
oyun-bitki yetiştirmek
ve doğal süreçleri
öğrenmek için, oyun
mekanları sunun.

20’den fazla kent bahçesi

• Etkinlik kutlamaları için
mekan sunun.

Mata, D. (2014). Lizbon’un

• Yeni teknolojileri
denemek için
planlayın/dizayn edin
(mesela internet).
• Hasat ve yağmur suyunu
toplamak için enerji
verimliliğini ve yeni
çevre dostu ve verimli
yolları yeniden
düşünerek
sürdürülebilirlik
kavramını benimseyin.
Kentte bahçecilik yapmak için bahçeleri
savunun ve bu amaçla yerler önerin!

ve kentteki yeşil yollar stratejisi
ile birleştirildi. Kent Bahçe
Parkları Programı, 2017 öncesi
kurmayı amaçlamaktadır.
Daha Fazla Bilgi için:

yeşil planlama eylemi: yeşil bir
kente doğru. Şu linkten
ulaşılabilir:
http://ww.urbanallotments.eu/
fileadmin/uag/media/Lisbon/2GVSF-CML-paper_COSTLNEC_
FINAL.pdf (accessed 15 May
2016).
http://www.cm-lisboa.
pt/fileadmin/VIVER/
Ambiente/Hortas_Urbanas/
ParqueHorticolaLisboa.JPG
http://www.cm-lisboa.pt/
en/living-in/environment/
municipal-horticulture-parks

Resim 8 – Bisiklet ve yaya
yolları, ekili alanların yanında,
Quinta da Granja,
Lizbon, Portekiz. Fotoğraf: Sandra
Costa
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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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