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Bahçe Bulamadığınızda Nerede Ekip 
Biçebilirsiniz?  
 
 

 

  Hedef 
 

 

Birçok Avrupa şehrinde bahçe bulabilmek zor ve uzun bekleme listeleri var.  Buna rağmen, belediyeler 

bahçe yerine konut talebi yüzünden inşaata öncelik tanıyorlar. 
 

Hedef 1: Yeşil alanın kısıtlı olduğu durumlarda, bahçe kurmak için nerelerde alternatif yerler 

bulabilirsiniz? 
 

•  Geleneksel olmayan yerlerde bitki yetiştirebilmek mümkün müdür?  

•  A ç ı k  k a m u s a l  a l a n l a r d a  b u l u n a n  k o n t e y n e r l e r i  k u l l a n a b i l i r  m i s i n i z ?   

•  Başka olanaklar var mı?  
 

Hedefe 2: Uygun yerler bulunduktan sonra, bu yerlerin kullanımı konusunda nasıl izin alınabilir? 
 

 

Bu bilgi notu, bahçe kurmak isteyen fakat merkezi kent alanında gıda ekip biçilebilecek uygun toprak 
bulamayan grupları hedef alıyor. Ayrıca, geleneksel olmayan yerlerde bahçelerin kurulmasını 

kolaylaştırabilecek faktörleri sunduğu için karar mercilerine de hitap ediyor. 
 

 
 
 
 
 
 

Resim 1 – Çatıda ortak bahçe, Londra, Birleşik Krallık. Fotoğraf: Silvio Caputo
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Resim 2 - Skip Bahçesi, Londra, Birleşik Krallık. Fotoğraf: 
Silvio Caputo 

 
Bahçe Kullanıcılarına Tavsiyeler 

Resim 3 - Skip Bahçesi, sera, Londra, Birleşik 
Krallık. Fotoğraf: Silvio Caputo 

Daha Fazla Öğrenin

 

Geleneksel Bahçelere 

Alternatifler 

Normalde, bahçecilik resmi olarak 

bu iş için tahsis edilen arazilerde 

yapılır. Fakat alternatif yerler de 

kullanılabilir. Bunlar:  
 

Kaldırımlar: boş ve terk edilmiş 

alan ve meydanlar bahçe 

olabilir. Herhangi bir plastik ya 

da ahşap kutu kompostla 

doldurulabilir. Yerden yüksek 

kutular (geri dönüşümlü) ahşap 

ve suya dayanıklı oluklarla 

birleştirilebilir. Alternatif olarak, 

herhangi bir özel ya da hazır 

üretim konteynerler, mesela çöp 

konteynerleri kullanılabilir.    

Bu konteynerlerin hem alanda 

kullanılabilme hem de başka bir yere 

taşınabilme avantajları var, böylece 

herhangi bir yeri potansiyel bahçe 

haline getirebiliyorlar.   
 

Çatılar: her şehirde birçok düz çatı 

var. Fakat bazı sorunları belirtmek 

gerekiyor. Çatı iskeletinin yük 

kapasitesinin, bahçecilik yapmaya 

elverişli olması gerekir (toprak 

ağırlık yapar), çatılara (serbest) 

erişim sağlanmalı, ve sağlık ve 

güvenlik şartlarının karşılanması 

gerekir. Tüm bu şartlar sağlanırsa, 

çatılar ideal bahçeler haline 

gelebilir.  
 

Okul ve hastane bahçeleri: bu 

kurumlara, kendi bahçelerini 

üretim, eğitim ya da terapi 

amacıyla ekip biçebilecekleri 

önerilebilir. Bu ortaklık, kurumların 

bakım masraflarını azaltıp 

dışarıdaki alanların kalitesini 

arttırır.  
 

Dikey yüzeyler: herhangi bir dikey 

yüzey kullanılabilir. Ekip biçmek için 

kullanılmaya uygun konteynerler 

satılıyor  (bakınız www.woollypocket. 

co.uk). Bloğunda, Mark Risdill Smith 

evinin ön duvarında sebze 

yetiştirmenin zorluklarını anlatıyor.  

(http://www.verticalveg.org. uk/my-

growing-diary/). 
 

Engeller 

Potansiyel olarak, iyi güneş ışığı 

alan her yer bahçecilik yapmak için 

kullanılabilir. Birçok aşılması 

gereken engel var. Bunların 

arasında:  
 

Planlama izni: Bu mekanları 

kullanmak için izin belgesi gerekir. 

Planlamacı ya da otoritelerle diyalog 

başlatılması gerekir. Müzakerelerde 

belirtilirse izin almaya yardımcı 

olabilecek karşılıklı avantajlar 

vardır. Birincisi, işgal edilmiş alanlar 

genellikle ihmal edilirler; bu yerleri 

bahçe olarak kullanmak yukarıdan 

aşağıya yatırım gerektirmeyecek bir 

yenilenme sürecini başlatır. İkinci 

olarak, girişimin, sosyal 

aktivitelerden yararlanması 

beklenilen yerli gönüllüleri çekmesi 

beklenir (mesela yaşlılar ya da daha 

izole hayat yaşayanlar) ve bu da 

yerel yöneticilerin işine gelir. Son 

olarak, anlaşma geçici olarak 

yapılabilirse mülkiyet sorunları 

giderilebilir.   

Yararlı Linkler 
 
Yeşil Çatılar: 

www.thegreenroofcentre.co.uk/ 

http://livingroofs.org/ 

www.greenroofguide.co.uk/ 

Çatı Bahçeleri: 

http://www.gardeningknowhow. 

com/special/urban/creating- 

your-own-rooftop-garden.htm 

 

http://archives.rooftopgardens. 

ca/files/howto_EN_FINAL_ 

lowres.pdf 

 

http://archives.rooftopgardens. 

ca/index.html%3Fq=en.html 

 
Yerden Yüksek Zeminler: 

http://carryongardening.org. 

uk/files/documents/How%20 

to%20build%20raised%20 

beds%20final_Nov08.pdf 

 
https://www.rhs.org.uk/advice/ 

profile?PID=428 
 

 
El Yapımı Seralar: 

http://www.motherearthnews. 

com/diy/diy-greenhouse- 

zmaz09onzraw.aspx 

 

http://garden.org/howtovideos/ 

index.php?page=video004_007
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Resim 4 - Prinzessinnengarten, Berlin, Almanya. Fotoğraf: Silvio Caputo                                 Resim 5 – Dikey Bahçe, Londra. Kaynak: 

http://www.verticalveg.org.uk/my-growing-diary/
 

Bahçe Kullanıcıları 
için Tavsiyeler

 

Karar Mercileri için 
Mesajlar 

 

Daha Fazla Öğrenin

 

Arazi sahiplerinin çıkarı korunursa, 

izin almak kolaylaşır. 
 

Geçicilik: geçici kullanmak araziye 

erişim açısından olanakların yolunu 

açar, fakat başlangıcından itibaren 

de projenin birkaç senede biteceği 

de göz önüne alınması gerekir. Bu 

şartlarda, bir araziyi geçici olarak 

kullanarak bahçecilik yapmak 

isteyen birey/gruplar, zamanlarını 

kuvvetli bağlar kurmak ve geleceği 

planlamakla geçirmeliler. Grup iznin 

bitmesinden sonra da çalışabilir, ya 

da yeni yerler bulabilir ya da 

yaptıkları işi farklı bir boyuta 

taşıyabilir.  Başka bir deyişle, bir 

projeyi hayata geçirme süreci 

projenin kendisi kadar önemlidir ve 

uzun-vadeli olanaklar sunabilir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 6 – Geçici sera, Sosyal Çatı Bahçesi -  
Londra, Birleşik Krallık. Fotoğraf: Silvio Caputo. 

Mekanların geçici olarak işgal 

edilmesine izin veren olanaklar 

yaratılmalı. Bu, daha önce birkaç 

Avrupa kentinde yapıldı, ihmal 

edilmiş alanların yenilenmesinde 

büyük payı olan, mesela Bremen, 

Almanya’da. Bremen’de, yerel 

otoriteler mülk sahipleriyle 

anlaştılar ve kentsel mekanların 

geçici olarak işgal edilme sürecini 

kolaylaştırdılar.  
 
Bahçecilik için açık alanların geçici ya 

da kalıcı olarak işgal edilmesi, yerli 

otoritelerle beraber dikkatlice teyit 

edilmesi gerekir. Mesela, kamu 

hizmetlerinin yaratılması ve idaresi 

için ayrılan bütçenin kısıldığı bir 

dönemde, açık alanları işgal eden 

gruplar kamu yatırımına ihtiyaç 

duymadan bu mekanların bakımını 

sağlıyorlar. Yerel planlama 

çerçeveleri, arazinin kullanımının 

değişim süreçlerini hızlandırmaları 

gerekir, mesela çatıların. 

Kullanılmayan mekanlar, belirlenebilir 

ve kullanıma açık oldukları yerel 

topluluklara bildirilebilir. 

Yararlı Linkler: 

 
www.zzz-bremen.de 
 
Dikey Ekip Biçme: 

http://www.verticalveg.org.uk/ 

my-growing-diary/ 

 

http://www.livingwallart.com/ 

category/do-it-yourself/ 
 

 
Kendin-Yap Hidroponikler: 

http://www.diynetwork.com/ 

how-to/outdoors/gardening/ 

how-to-assemble-a-homemade- 

hydroponic-system 

 

http://www.instructables.com/ 

id/DIY-Hydroponics/ 
 

 
Resim 7 – Topluluk Bahçesi 
Tempelhof Havaalanı, Berlin, 
Almanya. Fotoğraf: Silvio 
Caputo. 

 
Resim 8 (sol) – Yerden yüksek 
yataklar. Çatı topluluk bahçesi, 
Londra, Birleşik Krallık. 
Fotoğraf: Silvio Caputo.

http://www.verticalveg.org.uk/my-growing-diary/
http://www.zzz-bremen.de/
http://www.verticalveg.org.uk/
http://www.livingwallart.com/
http://www.diynetwork.com/
http://www.instructables.com/
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YAZARLAR 
 

Silvio Caputo, University of Portsmouth 

silvio.caputo@port.ac.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/ 

mailto:caputo@port.ac.uk
mailto:tanulkub@gmail.com
http://www.cost.eu/
http://www.urbanallotments.eu/
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/

