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KENT BAHÇELERİ ÖĞRENİM ALANLARI 
OLARAK NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? 

 
 

Hedef 
 

Kent bahçeleri önemli öğrenim alanlarıdır, bireysel ve toplumsal seviyelerde birçok farklı çeşitte yetenek 

ve bilgi yaratır. Bu uygulama hem hobi bahçelerinde hem de umumi bahçeler gibi yeni bahçelendirme 

projelerinde gerçekleştirilir. 
 

Toplumsal seviyede düşünülünce bahçeler; insanların diğer insanlarla nasıl iletişim kuracağını, iç 

çatışmalarıyla nasıl başa çıkacağını, yeni gelenlerle nasıl ilişkiler kuracağını, ayrılık tehditlerine nasıl tepki 

vereceğini ve nasıl politik olaylara dahil olabileceğini öğrendiği alanlardır. Bahçeyle uğraşanlar 

sürdürülebilirlik ve çevre konularında bilgi sahibi olurlar ve bitki yetiştirmeyi öğrenirler. Bunların yanı sıra, 

bahçeler farklı sosyal gruplarla iletişim kurmak ve arkadaşlıklar edinmek için ideal alanlardır. 
 

Kent bahçelerinin öğreniminde birçok farklı faaliyet ve yol izlenmesine rağmen öğrenim potansiyeli her 

zaman tam anlamıyla fark edilemez. Konuyla ilgili yetenekler ve sahip olunan bilgiler olabilecek en 

yüksek seviyeye kadar geliştirilmemiş ve yayılmamıştır. 
 

Bu bilgilendirme formu hobi ve umumi bahçe düzenlemek isteyenlere öğrenim faaliyetlerini nasıl 

destekleyebileceklerini gösterecek ve bahçeyle uğraşanlar arasında yetenek ve bilgi yayılımını 

kolaylaştıracak bilgiler ortaya koymaktadır. 
 

 
Resim 1 - Bahçeyle uğraşanlar, çuvalları sebze yetiştirmek için uygun toprakla dolduruyorlar. Kalevanharju Bahçesi, Tampere,     
Finlandiya. Fotoğraf: Krista Willman. 
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Resim 2 - Mustikkamaa Edible Park'ta bir toplanma esnasında bahçeler sulanırken, 
Helsinki, Finlandiya. Fotoğraf: Krista Willman. 

Bahçe Kullanıcılarına ve Gruplara Mesaj 

Resim 3 - Beraber hasat kaldırmayı öğrenirken,  
Tampere, Finlandiya. Fotoğraf: Krista Willman. 

            Daha Fazla Öğrenin 

 

 

Müşterek Öğrenim  
 

•  Müşterek çalışma hobi ve umumi 

bahçelerde öğrenimin en önemli 

parçalarından biridir. 
 

•  Müşterek çalışma bilgi paylaşımı ve 

bahçelendirme uygulamaları 

yaparken birçok şey öğrenmeyi 

mümkün kılar. 
 

•  Bitki yetiştirme konusunda 

tavsiyeler almak; beraber bahçeyle 

uğraşmak, tecrübelerin ve bazı 

tüyoların paylaşılması adına 

buluşma veya etkinlikler 

ayarlamak, bahçeyle uğraşanların 

birbirlerinden bir şeyler 

öğrenebildiğini gösterir. 

•  İdeal olarak müşterek öğrenim 

bahçe sınırları dışındaki komşu 

alanlara da ulaşmayı amaç 

edinmelidir. 
 

•  Müşterek öğrenim  ve bilgi 

paylaşımın artması için bölgedeki 

kuruluşlar ve küçük firmalar gibi 

aktörler ve bölge halkı ile ortak 

hareket edilmelidir. 
 

Öğrenim Süreçleri 
 

•  Öğrenim yalnızca yeni bilgi ve 

beceriler edinmek değil, aynı 

zamanda bahçeyle uğraşanların 

çözemediği; sürdürülebilir biyolojik 

yollarla, haşarat ve yabani otlarla 

nasıl mücadele edilebilir veya yeni 

dahil edilen unsurlar bahçeye nasıl 

entegre edilebilir gibi sorunlara 

yaratıcı çözümler yaratabilmektir.  
 

•  Yeni öğrenilen bilgi ve becerilerin 

uygulamaya konması bahçeyle ilgili 

sorunların çözülmesini 

sağlayacaktır. 

 
Farklı Öğrenim Şekilleri 

 
•  Yeni umumi bahçeler, birlikte hasat 

toplama fırsatı ve müşterek bir şekilde 

yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için 

geniş alanlar sağlar. 
 

•  Yeni bahçelendirme şekilleri; 

genellikle genç kullanıcı grupları, 

kullanıcılar tarafından belirlenmiş 

kurallar ve resmi olmayan üyelikler 

üzerine kurulmaktadır. 
 

•  Müşterek öğrenim hobi bahçelerinde 

de gerçekleşmektedir. Hobi bahçesi 

firmaları, resmi bir üyelik 

gerektirmekte ve kurallar resmi 

evraklarla belirlenmektedir. Burada 

öğrenme ve paylaşma genellikle 

bahçeyle uğraşan kişiler arasında 

olmaktadır. 
 

•  Diğer sayfada görülebileceği üzere 

her iki bahçe çeşidi de farklı 

öğrenim yolları sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Çalışmaları 
 
Tampere, Finlandiya'daki 

Kalevanharju Umumi 

Bahçesi 2013'te kilisenin 

eski ve terkedilmiş sera 

bölgesine kurulmuştur. 

Burada 15'e yakın aktif 

çalışan bölge sakini 50 

çuval/kutuda sebze 

üretiyorlar; bahçe işlerini ve 

hasatlarını paylaşıyorlar. 

Buradaki bahçeyle 

uğraşanlar yerel kuruluşlarla 

iş birliği yaparak her yaz 

tohumlama, gübreleme ve 

besin üretme konularında 

bilgilendirici etkinlikler 

düzenliyorlar. 

Basel, İsviçre'deki Landhof 

Umumi Bahçesi 2011'de 

kurulmuştur. Yerel kent tarımı 

ağındaki aktif gönüllüler 

tarafından düzenlenen 

bahçelendirme faaliyetleri aynı 

zamanda yerel bahçelendirme 

kuruluşları tarafından da 

desteklenmektedir. 

Sürdürülebilir yaşam ve 

ekolojik bahçelendirme 

konularında bilgi sahibi olmak 

ve bu faaliyete katılmak 

isteyen herkese açık bir 

bahçedir. Müşterek bahçe 

seansları haftada ikikez 

yapılmakta ve bahçe işlerinin 

yanında küçük konserler gibi 

düzenli kültürel aktiveler 

sunulmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4 - Yetkili bitki yetiştiricisi ile bir sonraki sezonun nadas planlaması yapılırken. 
Kalevanharju Umumi Bahçesi, Tampere, Finlandiya. Fotoğraf: Krista Willman. 

   Bahçe kullanıcılarına ve Gruplara Tavsiye

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5 - Çocuk patates hakkında bilgi alırken. 
Tampere, Finlandiya. Fotoğraf: Meri Lampinen. 

 
 

 

Gözlem 

•  Farklı mevsimlerde büyümenin 

gözlemlenmesi ve yetiştirme 

tecrübeleri ile beraber kullanılması 

çok iyi bir öğrenim yoludur. 

Çeşitlilik 

•  Farklı geçmişlere sahip insanları 

yeni eğitim yollarına 

cesaretlendirmek: yaş grubu, 

ırkı, cinsiyeti, sosyal alt yapısı 

ve çalışma konusu farklı kişiler 

ile. 

•  Farklı alt yapıdaki çalışanlar yeni 

bitki türlerinin ve bahçelendirme 

tecrübelerinin ortaya çıkmasını 

sağlayabilir. 

•  Farklı dallardan uzmanların olması 

bahçıvanlık bilgisi, teknik ve pratik 

çözümler öğrenilmesini 

sağlayabilir. 
 

Danışmanlık 

•  Daha tecrübeli olanlar, bahçeyle 

uğraşmaya yeni başlayanlara 

yardımda bulunabilir. 

•  Kuruluşlar, daha tecrübeli 

olanlara yeni gelenler için 

danışman olma görevini 

verebilirler. 
 

Ortak Toplantılar 

•  Haftada veya ayda bir 

düzenlenen toplantılardır. 

•  Haftasonları ekim, tohumlama 

veya hasat için planlanmalı. 

•  Çevredekilerin yapılan 

etkinliklerden haberdar olması için 

yerel iletişim kanalları kullanılmalı. 

(yerel gazeteler, Facebook sayfaları 

vs.) 

Ortak Alanlar 

•  Bahçeyle uğraşanların buluşup 

dinlenebilecekleri ortak alanlar 

ayarlanmalı. 
 

Bilgi Platformları 

•  Bilgi ve deneyimlerin 

paylaşılabilmesi için sosyal medya 

veya mesajlaşma ağı (örneğin depo 

duvarına bir not defteri) gibi 

platformlar kurulmalı. 
 

Okul Etkinlikleri 

•  Kent bahçeleri çocukların 

doğrudan doğa ile buluşmalarını 

sağlayan harika öğrenim 

alanlarıdır. 

•  Yerel kreş ve okullarla iletişime 

geçerek müşterek çalışmalara 

(örneğin reçel veya sos yapımı) 

olan potansiyel ilgi ölçülmeli. 

•  Bir bölgeyle ilgilenmenin bir grup 

öğrenciye verilmesi, çocuklar ve 

öğretmenlerine danışmanlık 

yapılması sağlanmalı. 
 

Açık Bahçe Üniversitesi 

•  Aylık derslerle işin uzmanlarından 

desler verilmesi sağlanmalı 

(örneğin bir proje, bir bitki türü 

veya yeni bir teknik hakkında) 

•  Kırsaldakilerin şehirdekilerle 

tanışmasnı sağlayın. Bir çiftçiyi 

çağırıp bahçelendirmeyi onun bakış 

açısından takip edin. 

•  Bu dersler istekli herkese açık 

olmalı. 

•  Bu dersler birçok insanın biraraya 

gelmesini ve bahçeyle uğraşanların 

öğretirken bildiklerini yansıtmasını 

sağlar.

Faydalı Linkler 

 
Basel'deki yeşillenme 

hareketinin yerel bağlantı ağı: 

http:// urbanagriculturebasel.ch 

 

Bristol'deki besin üretim 

hareketi:  http:// 

ediblebristol.org.uk/ 

 

Finlandiya'daki kent bahçeleri 

araştırması: 

http://kaupunkiviljely. fi/brief- 

in-english/ 

 

Mutfak topluluğu. ABD'deki 

çocukların bahçelendirme 

yetenekleri kazanması ve kent 

bahçeleri hakkında bilgi sahibi 

olması için: 

https://thekitchencommunity. 

org/about-us/ 

 

Başarılı bir kent bahçesi 

kurumu için faydalı 

tavsiyeler: http:// 

urbangardenguide.com 

http://urbanagriculturebasel.ch/
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Nicola Thomas2, University of Applied Sciences, Basel, İsviçre 

Patrick Oehler, University of Applied Sciences, Basel, İsviçre 
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sorumlu yazarlar: 1krista.willman@uta.fi; 2nicola.thomas@fhnw.ch 

İngilizce’den çeviren: Neslihan Demircan, (Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi, Türkiye) Email:demircan@atauni.edu.tr 
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COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği), hükümetler arası bir Pan-Avrupa çerçevedir. Görevi, 

yeni konsept ve ürünleri ortaya çıkaracak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açmak ve Avrupa'nın 

araştırma ve yenilik kapasitesinin artmasında destekte bulunmaktır. 
 

www.cost.eu 
 
 

 
 

COST, AB Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Çerçeve Programı 

2020 tarafından desteklenmektedir. 
 

 
 

 
 

 
Bu bilgilendirme formu COST tarafından desteklenen COST Action TU1201 Avrupa 

Şehirlerinde Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri çalışmasında elde edilen bilgiler ile 

oluşturulmuştur.  
 
 

www.urbanallotments.eu 
 

 
 

 
 
 

Avrupa'daki Kent Bahçelerine Katılın! 

https://www.facebook.com/groups/825421310826607/ 

mailto:2nicola.thomas@fhnw.ch
http://www.cost.eu/
http://www.urbanallotments.eu/
http://www.facebook.com/groups/825421310826607/
http://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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