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Avrupa'daki Kent Bahçeleri
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BAHÇEMİN TASARIMI İÇİN DESTEĞE
İHTİYACIM VAR MI?
Hedef
İş besin yetiştirmeye gelince tecrübeli bir kişiye tahsisli kent bahçesi sahibi yahut profesyonel şehir
çiftçisi size başlangıç seviyesinde yardımcı olabilir. Ancak, göz önünde bulundurulması gereken bazı
karmaşık meseleler vardır. Bu gibi durumlarda tasarımcılar, estetik kalite ve aynı zamanda ekolojik
değere sahip bütünleyici çözümler le problemleri çözmeye yardımcı olurlar.
Bahçe kullanıcıları neden bir tasarımcıya ihtiyaç duyar?
Karar mercileri ve paydaşları neden bir tasarımcıya ihtiyaç duyarlar?
Kişiye Tahsisli Kent Bahçesine sahip olmak; bölge, toprak karakteri, yüzölçümü ve yapım aşamasına
dahil olacak kişilere bağlı olarak zorlayıcı olabilir. Kullanılabilir kent bahçeleri tasarıma uygun
olmadığında şehir planlamacıları toplu taşıma bağlantısına ulaşmak, köşeleri belirtmek, güneşin,
rüzgârın ve suyun en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, eğimden avantaj sağlamak, bağlantılar, bakış
açıları ve kullanışlı tasarım konularında yol gösterir ve destek olur. Tüm bunlar sayesinde bir peyzaj
mimarı ya da profesyonel bir tasarımcı size yardımda bulunabilir
Şekil 1 - Selanik Hobi Bahçeleri - bir bahçede çok ayrıntılı bir tasarım ile üretim sağlanıyor.
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Resim 2 - Ljubljana Özel Hobi ve Eğitim Bahçeleri - Peyzaj tasarımcıları organik besin üretimi için
çalışıyor.

Bahçe ile Uğraşanlara
Mesaj
•

•

•

Tasarımcılar öneri ve çözüm
sağlayabilirler. Bir örnek verecek
olursak tasarımcı, Ljubljana Özel
Tahsisli
Kent
Bahçeleri
çalışmasındaki
gibi
peyzaj
mimarının sadece su ve ekin
döngüsünü
gerçekleştirmenin
değil aynı zamanda nasıl organik
besin
yetiştirileceğine
dair
bahçeyle
uğraşanlara
eğitim
verme konusunda da çözüm
sunan bir yapıyı size gösterebilir.
Bahçeniz güzel ve iddialı olursa
bölgenizdeki büyük yeşil alanın
parçası
olur
ve
şehrinizin
biyoçeşitliliğini
gözle
görülür
şekilde katkı sağlar.

Deneyimli bir tasarımcının
yardımıyla bahçeniz az paraya
mal olabilir, daha fazla ürün
elde edebilirsiniz aynı zamanda
bahçeniz mahallenizin gurur
kaynağı olabilir. Aklınızda
bulunsun, internetten
bulduğunuz her tasarım
çözümü sizin bahçenizin
konumu ve iklimine uygun
olmayabilir.
Şehir planlamacısı şu konularda
yardımcı olabilir:
• Tecrübeleriyle ileride
karşılaşacağınız zorlukları önceden
görürler ve bu işi birçok defa
yapmış oldukları için projenizi
anlarlar.

Tavsiyeler

• Tasarım tavsiyesi pahalı veya
karışık olmak zorunda değildir.
Aşırı tasarlanmış alanlar daha
başarılı olmak zorunda değildir.
Yerinde
verilen
iyi
tavsiyeler,
kullanışlı
ve
basit
bahçeler
yapmaya yardımcı olabilirler.
• Konumu ve çevresi ile tam yerine
oturmalıdır.

Resim 3 - Ljubljana Umumi
Bahçeleri- Kural ve yapısı
olmayan; Anarşist bahçe düzeni

Daha Fazla Öğrenin
Yararlı Linkler
https://www.mcgill.ca/mchg/
projects/ediblecampus
http://www.foodurbanism.org/
bernex-confignon-parcagrourbaincompetition-resultsanalysis/
Çeşitli projeleri ve
ölçeklendirmeleri bulmak için
lütfen linki takip edin;
http://www.foodurbanism.org/
atlas/
Durum Çalışması

• Biyoçeşitlilik, yağmur suyu
yönetimi ve saklanmasını
birleştiren çözüm önerileri
sunabilirler.
• Kullanışlı ve estetik sınırlar,
patikalar, geçişler, toplu taşıma
noktalarına bağlantı ve kolay
geçişler sağlayabilirler.

Ljubljana Özel Öğretim
Bahçeleri işinde kendini
geliştirmiş bir peyzaj mimarı
tarafından, kadınların
sahiplendiği bir iş olarak
kentlerdeki yiyecek üretiminin
yoksunluğu konusunda artan
bilinci daha da yaygınlaştırmak
için kurulmuştur. Gittikçe artan
ilgi bahçenin yanında her yıl
organik ürün yetiştirme
konusunda acemi bireylere
öğretim veren onları
yönlendiren ve sahiplenen
işveren daha çok müşteri
kazanmaktadır. Bahçeyle
ilgilenen her birey 4 farklı arsa
kiralayabilir. Aynı zamanda
ürün rotasyonunu ve organik
yiyecek yetiştirmenin
temellerini öğrenme şansına
sahiptir.

Resim 4 – Özel Ljublijana bahçesinde su toplama
tankı ile sulanan 4 ürün rotasyonu eğitim parseli
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Resim 4 - Selanik Hobi Bahçeleri - Bahçeyle uğraşanlar tarafından kişiselleştirilmiş arsa
tasarımı

Karar Mercilerine Mesaj

Şehir planlamacıları, karar mercileri
ve işçi kesimi için danışmanı olarak
çalışabilirler. Bunu ancak parselleri
yetiştiricilik amacı ile ön plana
çıkarma niyetinde olanlar için
yapmalılardır. Aynı zamanda
aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
• Şehir sınırları içinde bulunan
parseller hem yerleşik halka hem de
kente ekosistem konusunda yardımcı
olurken, dirençlilik ve değişikliklere
adapte olabilme konusunda anahtar
görevi üstlenirler.
• Karar mercileri için, şehrin yeşil
alt yapısını anlayarak sağanak yağış
sularının yönetimi, erişilebilirlik ve
biyoçeşitlilik gibi konular anlamak
kişiye tahsisli kent bahçelerinin doğru
yer seçimi için gereklidir.
• Yenilikçi, sürdürülebilir ve
dirençli yeşil alt yapıların yiyecek
üretme stratejisi için kentleri daha
başarılı ve iddialı yapar.
• Okullara yakınlığı, komşuluk
üniteleri, bisiklet ve spor adına yapılan

Resim 5 - Quinta da Granja -Tasarımcı Yapımı

Eylem Özeti
yürüyüş parkurları; yerli restoranlar,
marketler ve toplu ulaşımı sağlaması
şehir plancılarının aynı zamanda
yürütebileceği,
kenti
oluşturan
özelliklerle halka birçok çözümü
sunacağı özelliklerden birkaçıdır.
•
Planlamacıların
önerdikleri
uyumlu çözümler görünüşe bakılırsa
kentlerdeki
erişimi,
güvenliliği,
estetik görünüşü ve kentin kimliğini
ön plana çıkaracaktır.
•
Yer, karakter, arsa ölçekleri
ve bulunduğu eğimin avantajı gibi
bazı
mekânsal
prensipler
su
kullanımı, rüzgâr gücünü, güneşi,
sınırları
genişletme
ve
toplu
taşımayla
birleştirerek
kolayca
ortaya çıkarılmasına ve bir plancı
tarafından performans bazlı kodlarla
geliştirilir.
•
Bir grup hareket hattı yani
plan oluşturulması ile umut edilen
başarıyı
garantileyebilir
ya
da
gerçekleşebilme
ihtimalini
arttırabiliriz.

Fazlasını Öğrenin
Faydalı Linkler

http://www.ryerson.ca/
carrotcity/board_pages/
community/evergreen_
brickworks.html
http://www.kobenhavnergron.

dk/place/ostergro/?lang=en

Konu Hakkında Bir
Çalışma:
Kipos3 ve Selanik
Kentsel Bostanlar:
Kişiye tahsisli Kent
bahçeleri hakkında fikir
sahibi olan planlamacıları
ve üniversiteleri;
belediyeler ve yerleşik
halk ile bir araya getiren
bir diğer ilgi çekici örnek
birbirleri ile paralel hareket
eden Kipos 3 Kentsel
Bostanlarıdır.
Kent bostanı kurma fikri
kentin valisinden geldi ve
bu fikir kentin üniversitesi
tarafından tanıtıldı ve
geliştirildi. Kipos 3, Selanik
Mimarlık Okulu tarafından
gerçekleştirilen bir
girişimdir. Son zamanlarda
ulaştığı büyük başarılarla
tanınır. Bu başarıyı
belediye tarafından verilen
yetki ve komşu şehirlerin
de bahçe işlerinde yer
alması ile elde etmiştir. İki
proje de çok yeni
olmalarına rağmen, büyük
ilerleme kaydettiler.
Quinta da Granja parkı
hakkında daha fazla bilgi için
2. Factsheet’e göz atınız.
Ayrıca bu belgede parsel
planlaması hakkında önerileri
bulabilirsiniz

Resim 7 – Selanik’de parsel bitkileri Kipos3
bahçesi. Yunanistan. Fotoğraf: Dimitra Theochar

Resim 8 – Selanik’ de ekipman kulübesi, Kipos3
bahçesi, Yunanistan. Fotoğraf: Dimitra Theochari
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YAZARLAR

Dimitra Theochari, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Yunanistan
dimitra.theochari@gmail.com
Sorumlu Yazar: Ina Šuklje - Erjavec, Slovenia Cumhuriyeti Kent Planlama Enstitüsü
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
Programı2020 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/825421
310826607/
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