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ÖNSÖZ

21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri çevre sorunlarıdır. Bu sorunlara çözüm bulmak için geçmişte
kullanılan ve doğa dostu olarak bilinen doğal malzemelerin proje ortağı Litvanya, Türkiye ve Macaristan da
neler oldukları, nasıl temin edildikleri ve nasıl kullanıldıkları, ayrıca organik ürün yetiştiriciliğinde bu
ülkelerdeki uygulamaların gelecek nesillere aktarılması için bir pedegojik materyal hazırlanması amacıyla
tasarlanan bu proje AB Erasmus+ strategic partnerships for adult education kapsamında Litvanya Ulusal Ajansı
tarafından desteklenmiştir.
Proje Litvanya 'dan Susivienijimas Zali.LT koordinatörlüğünde Türkiye'den Oltu Halk Eğitimi Merkezi ile
Macaristan'dan Együttható Egyesület derneği ortaklığında 2014-2016 döneminde yürütülmüştür. Bu proje
ile Litvanya,Türkiye ve Macaristan'da proje konusu olan ekolojik ev ve ekolojik bahçelerin yerinde
incelenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı,iyi uygulamaların transfer edilmesi amaçlanmıştır.
Proje süresince dört uluslararası toplantı gerçekleştirilmiş, paneller düzenlenmiş, yerel dilde ve İngilizce
makaleler yazılmış ve örnek ekolojik bahçeler oluşturulmuştur. Proje sonunda ekolojik evler ve ekolojik
bahçelerin proje ortağı ülkelerdeki uygulamalarını içeren bir kitapçık hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Proje faaliyetlerin yürütülmesinde Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,belediyeler ve okullar ile işbirliği
yapılmış, proje faaliyetlerinin yerel ve ulusal basın sayesinde tanıtımı sağlanmıştır.

Proje faaliyetlerini gerçekleştirilmesinde ve kitabın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi
sunar,kitabın gelecek kuşaklara yarar sağlamasını temenni ederim.

Cemal TANRIVER

Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
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I - PROJE ORTAKLARI TANITIMI
LİTVANYA

Yeşil Derneği.Lt (Susivienijimas Žali.LT), Litvanya’da çevre fikrinin yayılmasını
sağlamak gibi büyük amaçlı genç bir sivil toplum örgütüdür. Dernek girişimler
(Kestaneleri Koruyun, Topluluk Bahçesi gibi), kamusal eylemler (orman koruması, GDO
karşıtı bilinçlendirme gibi), protestolar (nükleer güç santrali karşıtlığı, tüketim karşıtı
kampanyalar gibi), birden belirme, çevreci sivil toplum örgütleriyle yuvarlak masa
toplantıları gibi etkinlikleri örgütler. Dernek çok çeşitli konularda yüksek sayıda
seminerler düzenler, bu konular arasında doğal gıda, yeşil ekonomi, atık yönetimi gibi
önemli konular kapsanır. Okullarda derslerin yanında insanların geri dönüşüm ve diğer yeşil fikirler hakkında
farkındalık sağlaması için atölye çalışmaları (yeni yıl hediyesi hazırlama, kitap yapma ve diğerleri) yapar.
Bu derneğin birkaç yıl önce kurulmuş olmasına karşın bugün Litvanya’nın her yerinden 90 kişiyi bir
araya getirmektedir.
Dernek etkinlikleri temelde gönüllülük ilkesine dayanır. Bütün etkinlikler dernek üyelerinin desteğiyle
gerçekleştirilir. Dernek ilk Avrupa projesi olan, Topluluk Bahçeleri yerel gençlik girişimini uygulamaya
geçirmiştir. Projenin temel ereği, kent bahçeleri fikrini yaymak ve bunlardan toplulukları birleştirmek için
yararlanmaktı. Proje büyük etkiye sahip oldu – üç büyük kentte bahçeler kuruldu.
Yeşil LT farklı uzmanları birleştirdi: çevreciler, biyologlar, ekolojik bina yapanlar, yaygınv e yaygın olmayan
eğitim uzmanları, genç işçiler, halkla ilişkiler uzmanları ve diğerleri. Bu uzmanların çoğu “Kent Bahçesi”
projesinde yer almış ayrıca farklı kuruluşlarla farklı proje uygulamalarına katılmışlardır. Daha önemlisiyse
bunlardan bir kısmının düşük yetili yetişkinlerle ve gençlerle çalışmış olmalarıdır.
Adress

: Skroblų g. 5 – 5, LT-03138, Vilnius

E.mail

: zali.vilnius@gmail.com

Phone
Web

: +37065911080
: http://zali.lt/

TÜRKİYE OLTU HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren
kurumumuz, yetişkin eğitimi amacıyla modül programlar uygulamaktadır. İlçe
merkezinde ve bağlı köylerimizde yıl boyu kurum personeli tarafından yapılan alan
çalışmalarında elde edilen veriler , düzenlenen anket sonuçları ve vatandaşlarımızın
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlenen genel, mesleki ve teknik kurslar açarak
meslek sahibi olmayan bireylere meslek edindirme, meslek sahibi olanların mesleki
gelişimini sağlayarak
iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara iş gücünü
yetiştirme ve istihdamı desteklemeyi hedeflemektedir.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren kurum, yetişkin eğitimi
amacıyla modül programlar uygulamaktadır. Kursiyerlerden bir ücret talep edilmemekte, kurs sonrası başarılı
olan kursiyerlere kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kurum bünyesinde, bilgisayar laboratuarı, Oltu Taşı,
gümüş işleme, nakış, trikotaj ve giyim atölyesi ve derslikler mevcuttur.
Adress
: Karabekir mah. 25400 Oltu- Erzurum / TURKEY
Phone
: +904428161125
E-mail
: cemaltanriver@msn.com

Web

: http://oltuhem.meb.k12.tr
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MACARİSTAN

Çarpan Derneği (EgyütthatóKözösségépítőEgyesület), 2010 yılında gençler ve toplumsal çalışmayla
ilgili eğitimi yaygınlaştırma, yenilikçi topluluk hizmetlerini ve yeni düşünme yollarını özendirme amacıyla
toplum uzmanları ve heyecan dolu genç gönüllülerce kurulmuştur.

Bireysel hedefler veren, işbirliğini özendiren ve üyelerine destek sunan toplulukların gücüne
inanıyoruz. Toplumun, aşağıdan yukarıya doğru özerk, destekleyici topluluklarla gelişeceğine inanıyoruz.
Sağlıklı bir toplumun içerici olması, yalnızca ayrıcalıklı ya da dezavantajlı insanlardan oluşmaması gerektiğine
inanıyoruz. Vizyonumuz, toplulukların bütün gençlere eşit fırsatlar sunduğu ve bunların da sorumlu ve ehil
yetişkinler olmak için kendi becerilerini geliştirebildikleri bir toplumdur.
Kuruluşumuz yaygın bir Avrupa gençlik örgütleri ağına sahiptir, gruplarımızı ortaklarımız tarafından
yürütülen yirmiden fazla uluslararası hareketlilik projesine gönderdik (eğitimler, değişimler), Macaristan’da
10 YiA/E+ destekli proje gerçekleştirdik (1.1,1.2,1.3,4.3, KA1). Haziran 2014’ten itibaren Újpest (Klauzal u
4) gençlik evlerimizi kendi başımıza açabilecek duruma geldik. 2015 itibarıyla Eurodesk ortak kuruluşu olduk.

Gençlik evi, öğleden sonra açılarak gençlere bilgi sunan bir noktadır, koruyucu hizmetlerimiz arasında
dil kulüpleri, güvenli ve sorumlu internet kullanımıyla ilgili kulüpler, iş bulma kulüpleri, tartışma etkinlikleri
ve DORCAS Macaristan ile işbirliği içinde bağış etkinlikleri yer almaktadır. Yerel aile bakım hizmetleri, kamu
kurumları (özellikle okullar) ve yerel sivil toplum örgütleriyle uyuşturucu kullanımının önlenmesi konusunda
yakın işbirliği içinde çalışmaktayız.
Adress

: 1046 Budapest Klauzál u. 4

E-mail

: info@egyutthato.eu

Phone
Web

: +36308743304

: www.egyutthato.eu
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LİTVANYA’DA “EKO” GERÇEKLİKLER

Litvanya’da bina inşa teknik ve yöntemleri çok çeşitli değildir ve bugüne kadar çok da değişmemiştir.
Bina maliyetinin düşük olması her zaman dikkate alınmış ve geleneksel olsa da kil, hasır ve taş ev gibi alternatif
yapıları öne çıkarmıştır. Litvanya halkının çevre konusundaki duyarlılığı ve bağımsızlık sonrasında yeni
ekolojik fikirler temelinde daha ucun yapı malzemeleri arayışları geleneksel, doğal binalara yaklaşımı
değiştirmiştir. Eski geleneksel ve ekolojik yapı teknoloji ve yöntemleri canlanmaya başladı. Son yıllarda ev
fiyatları büyük artışlar gösterdi ve büyük bir çevre ve para sıkıntısı ortaya çıktı. Böylece insanlar çevre dostu
ve çoğu durumda daha ucuz çözümlere yöneldi – doğal, ekolojik konutlar. Hasır, kerpiç, geri dönüşümlü
malzemeler – bunların tamamı güç yeter çevre dostu konut yapmanın yanında topluluklar oluşturma ve çevre
dostu çalışmayı birbirine öğretmenin yolları oldu. Ekoloji ve sürdürülebilir yaşam tarzı bugün yalnızca bilinçli
insanlar için bir seçenek değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma politikalarının bir parçasıdır. Bunu
uygulamakla Litvanya 31 Aralık 2020 itibarıyla bütün yeni binaların pasif ev kategorisi gereklerini
karşılamasını sağlayacaktır. Toplumun ekoloji kavramı değişir ve geleneksel yapı yeni bina inşasında kendi
nişini daha sık bulur ve çevre dostu bina uygulaması yanında etnik kültür ve geleneklerin sürdürülmesini de
sağlar.
Müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda pek çok inşaat şirketi bina inşasında eko-inşa teknikleri
kullanmaya başladıkları için de yeşim materyal üretimi artmıştır. Bazı şirketler insanların gereksinimlerini
karşılamak ve ulusal – uluslararası yapı piyasasında öne çıkmak için yenilikler yaparak kenevir ya da hasır
bloklar ve beton gibi yeni materyaller icat etmiştir. Materyallerin Litvanya’da bulunması zaten kolay olsa da
yeni buluşlar, ev sahibinin kendisi tarafından kullanılabilecek ya da profesyoneller tarafından yapılsa bile daha
ucuz olan eski geleneksel yöntemlerden çok daha pahalı.
Litvanya’da okul öncesi ve temel eğitimden başlayarak yüksek öğrenime kadar çevre sorunlarına
eğitimde büyük önem verilir. Ekoloji konuları müfredatta yer alan pek çok konuyla bütünleştirilmiştir. Aynı
zamanda pek çok okul sonrası etkinlikler ve yaygın olmayan yöntemler de ailelerin ve çocukların bilgi
birikimini artırmak için kullanılmakta, yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda toplumsal projeler hazırlanmaktadır.
Neredeyse bütün üniversiteler farklı bilim dalları temelinde (mühendislik, zirai ekonomi, yapı – inşa, çevre,
tasarım, diğer sanat türleri, jeodezi, biyoloji, eğitim, vb.) çevre ya da ekoloji programları sunar ve bunları alan
öğrenciler lisans düzeyinde ekoloji ya da çevre derecesi alabilirler. Bugünlerde çevre sorunları çok önemli ve
popüler ki bu durumda öğrenciler herhangi bir okul programında ekolojik çalışmalarda çevre konularını
seçmeseler bile konu hakkında çağdaş ve sorumlu bir birey olma birikimini kazanabilmektedir.
Üniversitelerden bir tanesi (VGTU), Litvanya’da çevre araştırmalarına çok yönlü biçimde mühendislik, çevre,
yapı, ulaşım ve benzeri açılardan odaklanmıştır. Kuruluş eko-bina yöntemlerinin onaylanması, bu binaların
yasallaştırılması ve araştırmacıların keşif bilgisi hizmetlerini de vermektedir. Ekolojik binalar (yeşil bina)
Litvanya’da giderek çok daha yaygın duruma gelmektedir. Kırsal alanlarda ve kentlerde ekolojik köyler,
topluluklar yaratmaya başlayan çok sayıda grup vardır ve bunlar sağlıklı ve “yavaş” yaşamı özendirmektedir.
Şantiyelerde atölyeler düzenleyip deneyimlerini paylaşmakta, ilgili tarafları ve uzmanları da davet
etmektedirler. Arkadaşlar, gönüllüler, komşular yardıma çağrılmakta, inşa sürecine bizzat katılarak çevre ve
kendileri hakkında doğaya ve topluluğa daha da yakınlaşarak daha fazla şey öğrenmekteler. Sosyal medyada
oluşturulan çok sayıda grupta eko-bina ve eko-bahçecilik fikir ve teknikleri paylaşılmaktadır. Sürdürülebilir
fikirler ulusal fuarlarda, konferanslarda ve özel seminerlerde sıklıkla sunulmaktadır. Yeşil Bina Konseyi 2013
yılında kurulmuştur. Dokuz ticari işletme ve bir üniversite (VGTU) yeşil binalara yönelik inşaat piyasası
etkinleştiricisi olarak eyleme geçmek üzere yasal bir oluşum kurmaya karar vermiştir. Yeşil Bina uzmanları
için eğitim programları duyurularak uzmanlar ve Litvanya Ulusal Meclisinde Avrupa Bilgi Ofisinde genel bir
kitle için eğitim başlatılmıştır.
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TÜRKİYE’DE “EKO” GERÇEKLİKLER

"Ekoloji, doğa ve insan kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ürünün yapım aşamasından, kullanım
sürecine ve ömrünü tüketip yok oluşuna kadar geçen her aşamada çevre sistemlerine olumsuz etkilerin en az
düzeyde olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar olarak tanımlanır.
Mimarlıkta ekoloji doğa ile uyum içinde yaşamaktır. Geleneksel, kırsal mimari, her şeyden önce doğaya
uygun yapım tarzıdır. Geleneksel mimarilerin oluşmasında etkili temel faktörler, iklim koşulları, yöredeki
mevcut yapı malzemeleri, bu malzemelerin kullanımı ile gelenekselleşen yapı teknolojisi ve maddi-manevi
kültür öğeleridir". (Ekolojik Mimarlık: Doğu Karadeniz Kırsal KonutuTülay Zorlu Yrd. Doç. Dr., KTÜ
Mimarlık BölümüSerap FaizArş. Gör., KTÜ Mimarlık Bölümü)
Doğanın bilinçsizce kullanımı sonucu oluşan çevre kirliliği doğanın bize sağlamış olduğu doğa ürünü
kaynaklarda hızla azalarak canlıların sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Bu gerçekler insanları, çevre
temizliğine, eko bina ve eko bahçe oluşturma fikrine daha sıcak bakmaya yöneltmiştir. Ekolojik bina ve tarım
uygulamalarıyla ilgili olarak ülkemizde üniversiteler, belediyeler, dernekler, sivil toplum kuruluşları yeni
tasarımlar geliştirme, toplumu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla paneller, örnek yerleşim
yerleri, hobi bahçeleri oluşturma gibi faaliyetler yapmaktadırlar. Okullarımız da öğrencilere ekolojik ürünler
ve çevre temizliğinin önemi konusunda bilgiler verilmektedir.
Konu ile ilgili çeşitli yarışmalar
düzenlenmektedir.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğiyle hazırlanan “Yeşil Ev
“Projesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanlarında Türkiye’de bir model oluşturuyor.
Proje, Türkiye’de bir model oluşturmasının yanı sıra bölgede alternatif turizmin geliştirilmesine katkı sağlamak
ve
turizm
alanında
bölgenin
ulusal
ve
uluslararası
faaliyetlerini
desteklemeyi
amaçlıyor.(http://www.haberler.com/yesil-ev-projesi-turkiye-ye-ornek-olacak-3906608-haberi/)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de modern tarım başladığında insanlar daha fazla üretmek ve çok
kazanç elde etmek için kimyasal gübreler, genetiği değiştirilmiş tohumlar kullandılar. Bu sistem doğanın,
suyun ve toprağın kalıcı olarak kirlenmesine ve bir çok hastalığın yaygınlaşmasına sebep oldu. Bu gerçeğin
anlaşılması üzerine her tür okul ve kurumlarda organik tarım ve ekolojik yaşam hakkında bilgilendirme
çalışmaları yapılmaya başlandı. "Eco gardening and Eco Building " projesi ortağı olan kurumumuzda proje
faaliyetleri kapsamında personele yönelik uzman kişiler tarafından ekolojik tarım, ekolojik bina ve ekolojik
yaşam hakkında sunumlar yapıldı.Kurum
bahçesinde yetiştirdiğimiz organik ürünleri tüketen kurum
personeli, ekolojik bahçe çalışmalarımıza ve bilgilendirme toplantılarımıza iştirak eden katılımcılardan imkanı
olanlar organik olarak kendi ürünlerini yetiştireceklerini imkanı olmayanlar ise organik ürünlerin pazarlandığı
yerlerden alış veriş yapacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar binalarda pimapen ve laminat yerine
ahşap, yağlı boya yerine kireç kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu söylediler. Yapılan bu çalışmalar
katılımcılar üzerinde olumlu etki yapmıştır. Gerek proje faaliyetlerinden olumlu kazanımlar sağlayan
katılımcıların görüşleri, gerekse yaptığımız ekolojik çalışmaların yerel basında yayınlanması ekolojik yaşam
konusunda bölgemizde önemli derecede farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
GDO 'lu ( Genetiği değiştirilmiş organizma) gıda tartışmalarının, gıda güvenliğini ortaya çıkarması
organik tarım ürünlerine olan ilgiyi arttırmıştır. Çalışmalarımıza katılarak organik ürün yetiştiriciliği
konusunda yeterli bilgiye sahip küçük çiftçiler, kendi fiziksel güçlerini kullanarak daha küçük toprak parçasını
işleyip kendilerine ekonomik gelir elde edebilecektir.
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Gaziantep'te kurulacak Türkiye'nin "ilk ekolojik yaşam kenti"nin ısınmasında fıstık kabuğundan
yararlanılacak. Konya Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ‘sürdürülebilir mimari
tasarımda kerpiç malzeme kullanımı’ konulu panel düzenlenmiştir. (http://www.eds-a.com)
Çok özel ve ilginç geleneksel ve ekolojik yapı yöntemleri hala Türkiye'de kullanıyor. Bunların adım
adım nasıl yapıldığını anlatan hiç bir kitap ve bilgi bulunmamaktadır.

MACARİSTAN’DA “EKO” GERÇEKLİKLER

Macar ortağının amacı, çevre korumaya katılmak ve daha fazla proje başvurusunda bulunmak, günlük
ofislere yeşil yaklaşımı sokmaktır. Bir topluluk bahçesini kuracağımız yerel okulla temasa geçirildik.
Her bahar, katılımcıların kendi yaşam alanlarındaki çöpleri topladığı daha temiz çevre gönüllü
eyleminde yer alıyoruz.
Yeşil ve ekoloji konularında Macar halkının ne düşündüğü paylaşılmıştır: ekolojik yaşam konusunda
duyarlı olan insanların sayısı çevre koruma ve gıda konularında çok daha fazla olmalıdır. Ne yazık ki çoğu
sürdürülebilirliği akıllarında tutmamakta, rahatlarını sağlamaya çabalamakta ve geleceği ve çocuklarının
yaşamını düşünmemektedir.
Macaristan’da hükümet çevre koruma farkındalığını artırmak için daha fazla yatırım yapmaktadır:
- Sitelerde daha fazla atığa göre çöp kutusu ile ayrıştırma;

- Çoğu mağaza yeniden kullanılabilir ya da biyolojik olarak çözünebilir çantalar vermeye ya da poşetlerin
yeniden kullanılmasını özendirmek ve çevre kirliliğini azaltmak için poşet parası almaya başladı;
- Hükümet, evlerde enerji tasarrufu sağlamak için kampanyalar başlattı (enerji tasarruflu elektrikli makinelerin
alımını destekledi);
- 2000 yılından beri binaların enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlamak için evlerin blokları
yenilenmektedir.

Okullarda ekolojik ve sağlıklı yaşam tarzının tanıtılması, gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemek
için projeler yürütülmektedir. Macaristan 2000 yılında OECD-CERI (ENSI projesine) katılmış ve bu proje
kapsamında Macaristan Eko-Okullar Ağı kurulmuştur.
Topluluk bahçeciliği Macaristan, özellikle de Budapeşte’de giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Daha
fazla sayıda bahçe kurularak insanlar daha sağlıklı bir yaşama özendirilmektedir. Bazı bahçeler ekolojik bahçe
olarak çalışmakta ve yalnızca ekolojik materyal ve yöntemler kullanmaktadır. Bahçeler, insanların ekolojik
yaşam tarzı yöntem bilgilerini artırmak ve bunu yaymak için kullanılmakta, ekolojik bahçe konusunda daha
fazla sayıda eğitim, sunum ve bilgilendirme günleri düzenlenmektedir.
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III - EKO-BİNA VE EKO-BAHÇECİLİĞİN ÖNEMİ

Çevre sorunları yirmi birinci yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunlar en çok hükümetler
ya da politikacılar tarafından değil ama insanlığın dünyaya verdiği zararın farkına varan normal vatandaşlar
tarafından önemsendi. Yeşil işyerleri - farklı Avrupa ve yerel kurumlarının en sık ele aldığı konulardan
birisidir. Yeşil işler yalnızca çevresel olanlar değil pek çok sorunu çözebilir. Konut buna iyi bir örnektir.
İnsanlar eski geleneksel ve çevre dostu binalar ve bahçecilik etkinliklerine ilgi göstermeye başladılar.
Bunun nedeni dünyayı, sağlığı ve ayrıca parayı kurtarma fırsatıydı. Ekolojik toplulukların çoğu ekoloji bilgisini
paylaşmak için oluşturulmuştur. Ekolojik bina yöntemleri yararlanan topluluğu destekleyen, tartışmaları
ağırlayan ve eğitim verilen bir yere dönüştü ve kendileri için de pratik yararlar getirdi: gerçek evler, oyun
alanı, parklar ve benzeri herkesin kullanımı için inşa edildi.
Bu durumda ekolojik bina ve ekolojik bahçecilik, yetişkinlerin becerilerini artırmak ve içinde
yaşadıkları toplulukların etkinliklerinde daha fazla yer almalarını sağlayan bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu
yöntemler aynı anda kişilerin gereksinim ve beklentilerini de karşılar. Ekolojik binalar ve bahçeler pek çok
önemli yana sahiptir: 1. Çevre bilgi birilimi; 2. Kişisel isteklerin karşılanması (Neredeyse bütün insanlar
yaşayacak bir yer ve yiyecek gıda sahibi olmayı ister. Ekolojik konut eski geleneksel yapı yöntemlerini
kullanarak ucuz yoldan konut sahibi olma ve enerji maliyetlerini düşürerek gelenekleri sürdürme olanağı verir.
Ekolojik tarım yöntemlerini kullanan ekolojik bahçeler “tembel bahçeler”de en az girdi ile gıda yetiştirme
olanağı sunar); 3. Becerileri artırır.
Beceri kazandıran etkinlikler iş bulmak açısından da kullanılabilir. Bu nedenle kullandıkları araçlar
insanların günlük yaşamlarında kullanabilecekleri ya da ileride iş bulmalarına yardımcı olacak hatta günlük
etkinliklere daha fazla anlam katacak yeni beceriler kazandırabilir.
İş dünyası, ekolojik yaşam tarzı gereklerini talep eden yeni toplumsal gerekliliklere yanıt verir. Bu da,
daha sorumlu, içerikli ve yaratıcı yoldan sürdürülebilir iş fikirlerini gerektirir. Talep varsa arz da olmalıdır.
Türkiye de çevre dostu binaların yapımına olan ilgi artmaktadır.Gün geçtikçe her alanda yaşanan
sıkıntıların önüne geçebilmek için yapı sektöründe kaynakların doğru kullanılması amacıyla çevre dostu
binaların yapılması fikri oluşturulmuştur.
Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil ev olarak tabir edilen çevreci binalar ortaya
çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil evler veya çevreci binalar yapı sektöründe
daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve
sektör ortaya çıkarmıştır. (http://cevreonline.com/yesil-binalar/)
Türkiye'nin farklı bölgelerinde (örneğin taş, ahşap, kerpiç, saman ... gibi) çeşitli çevre malzemeler
kullanılarak inşa edilen birçok geleneksel Türk evleri hala vardır. Artık geçmişte yaygın olarak kullanılan
ancak kullanılan bu evlerin modelleri yapılmış ve hediyelik eşya olarak satıyoruz.

Organik Tarım; Dünyada yıllardan beri süre gelen bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımı sonucu bozulmaya yüz
tutan tarımsal ekosistemi ve insan sağlığını korumak amacı ile geliştirilen ve önerilen tamamen saf, sağlıklı,
bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi yanında, tarımsal eko sistemi de koruyan bir tarım sistemi olarak
ortaya çıkmıştır.Organik tarımın amacı ; bitkilerin hayvanların, insanların ve toprağın sağlığını ve verimliliğini
korumak ve devamlılığını sağlamaktır. (Ziraat Mühendisi Yunus Emre ÇELİK)
Macar ortağın kuruluşu ekolojik fikirleri kapsamında küresel ısınmayı pek çok sorunun kaynağı olarak
açıklar ve insanların çevre kirlenmesi sonuçlarını dikkate almadığını belirtirken dikkatleri daha sağlıklı, çevre
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dostu bir yaşam tarzının var olduğuna çeker. İnsanların ekolojik yaşam tarzının sağlığımız ve çevre korunması
için neyi nasıl yaptığı, nasıl enerji tasarrufu sağladığı ve bu yöntemlerin zor ya da pahalı olmadığı konusunda
artırmalıyız.
Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara değerli, sağlıklı ve etkin bir yaşam sağlayabilmek için insanların
tavırlarının değiştirilmesi kaçınılmazıdır. Ekolojik bahçe ve bina yöntemlerinin kullanılması, Dünyamızı
korumanın iyi bir yoludur.

IV- İŞLİKLER/PROJE ETKİNLİKLERİ
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Çalışma bilgisine göre iki topluluk bahçesi Vilnius’ta kuruldu. Buraya gelen insanlar etkinlik takımına
katılarak yalnızca becerilerini geliştirmek için değil, aynı zamanda bir arada olarak toplumsal ve yurttaşlık
yetilerini geliştiren bahçeler yaratarak aynı amaca, topluluk yaratmaya çabaladılar. (Fotoğraflar Darž)
Bu çalışmada açıklanan kerpiç ev yöntemleri (Bölüm VI) kamplarda iki uygulama projesi ile sınandı.

İlk ekolojik bina kampı üç gün için Vilnius’taki işlikte gerçekleştirildi, ‘Kerpiç ev inşası’ yapıldı. 11
katılımcı kerpiç ev yöntemini sınadı. Aldıkları yönergelerle yerinde binayı sınadılar. İnsanlar yöntemi denedi
ve değişim anlarını yakaladı ya da ne olması gerektiğini anladı. Katılımcılar, katılımlarının kendileri için
materyallerin yapımını ve kullanımını öğrenmek açılarından çok yararlı olduğunu belirtti. Proje uygulama
takımı da eğitim materyallerinin hazırlanması açısından süreçten oldukça fazla yararlandı. (Fotoğraflar 1
Stovke)

İkinci yöntem sınama kampı “Yapıda Kendir” Eylül ayında gerçekleştirildi. Süreç kerpiç ev sürecine
çok benzerdi. Temel fark, yapı malzemesi olan kendirdi. İlk kamp deneyimini yaşayanlar için bunun
hazırlanması ve kullanılması tamamen farklıydı. 30 kadar katılımcı bu yöntemi sınadı. Bu kampa az becerili
yetişkinler ve özürlüler katıldı ve olumlu geri dönüş yaptılar. Gelecek için yararlı olduğunu belirttiler. Bazı
genç erkekler ekolojik bina yapma becerilerini geliştirerek bu işi kurmak hedeflerini açıkladılar. Katılımcılar
yalnızca binada değil kendirin gıda ve tıpta kullanımı gibi daha yaygın kullanımları hakkında da bilgi edindiler.
Süreç en iyi şömine başında ele alındı, katılımcılar bireysel beceri düzeylerini çözümledi, ekolojik bina
teknolojilerini kendi yaşamlarına nasıl uyarlayabileceklerini aradı. (Fotoğraf 2 Stovke)
AR REIKIA ŠITO? Yapılan proje etkinliklerini ve sonuçlarını sunmak, uygulamaları değişmek,
gelecek projeleri ele almak ve planlamak için ortaklar ikinci ulus ötesi proje toplantısını Ağustos 2015’te
Türkiye’de gerçekleştirdi. Ayrıca, ekolojik bahçe ve bina konusunda Türkiye’deki durum da sunuldu ve
katılımcılar farklı yerlerdeki geleneksel eko-bina örneklerini / modellerini görme fırsatı buldu. (Fotoğraflar)
Seminerin adı “Değişime giden yeşil eğitim” idi ve 23 Ekim 2015’te düzenlendi. Seminer, yetişkinler
için özel eğitim biçimindeydi ve çevre ve sürdürülebilirlik hakkında bilgileri artırmayı amaçlıyordu. 20 kadar
katılımcı ve farklı sivil toplum örgütlerinden 7 konuşmacı, sunumlarında farklı çevre fikirlerini ortaya koyarak
fikir alış verişinde bulundu. Finalde, topluluk bahçemizden toplanan sebzelerden yapılan çorba içildi.

Susivienijimas Žali.LT kuruluşu, Litvanya Eğitim Bilimleri Üniversitesi ile yakın işbirliği içinde
çalışır, bu sayede büyük bir ulusal kongre düzenlenebildi. Litvanya’nın her tarafından yetişkin öğrenciler ve
teknoloji öğretmenleri bir araya geldi. Proje fikri 260’tan fazla katılımcıya sunuldu. Eko bahçeler ve binalar
hakkında çok sayıda yeşil eğitim fikirleri ayrı bir bölümde uzmanlar, psikologlar, mühendisler, mimarlar ve
bahçecilik uzmanları tarafından sunuldu. Konuşmalar sırasında yeni işbirliği fikirleri ortaya çıktı, teknoloji
öğretmenleri, müfredatta yararlı olabilecek yeni çevre konularına dair deneyim ve bilgi edindi.

TÜRKİYE

Litvanya da gerçekleştirilen 1. Toplantıdan sonra proje kapsamında kurumuz tarafından yerine
getirilmesi gereken faaliyetlerinden ekolojik bahçe için Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım fakültesi
ziyaret edildi. Fakülte dekanlığı ile işbirliği sonucu kurum bahçemizde uygulanmak üzere peyzaj ve ekolojik
bahçe planı çizildi. Atatürk üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanı Prof.Dr. Hasan YILMAZ,
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Yahya BULUT, Doç. DR. Serkan ÖZER ekolojik bahçenin planlanması için
kurumumuzu ziyaret etti ve nasıl yapılması gerektiğini bize açıkladı. Mini ekolojik bahçemiz Halk Eğitim
Müdürlüğü Bahçesinde, çizilen plana uygun olarak oluşturulup, domates, biber ve salatalık fideleri dikildi.
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İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziyaret edildi. Proje hakkında bilgi verildi. İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü bir ziraat mühendisi görevlendirdi. Bu mühendis öğretmen ve diğer kurum personeline
ekolojik tarım hakkında açıklamalar yaptı. O ekolojik tarım nasıl olmalı konusunda bize seminer verdi.
Bu fidelerinin dikiminde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünde çalışan Ziraat mühendisi ve
ziraat teknikerleri bizlere yardımcı oldular. Dikilen fidelerin gelişim aşamaları ve bakımları ziraat
mühendisleri tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmektedir. Bizim öğretmen ve kursiyerler bizim
ekolojik bahçelerde yetiştirilen sebze (salatalık, domates, biber) yedi. Biz onlarla yemek yaptık. Biz bu ekolojik
sebzeler ile turşu yaptık.

İkinci faaliyet olarak Türkiye de ekolojik ev konusunda bilgi almak için Atatürk Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği ziyaret edildi. Akademisyenlerle konu ile görüşme yapıldı. Görüşme sonucunda geleneksel ahşap
Türk evinin en güzel örneklerinden birinin Artvin İli Şavşat İlçesinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Şavşat
ilçesi’nde tamamen çam ve ladin ağaçlarından yapılan “ Şavşat Evi”ne gittik. Evi yapan Nazir Ocak’ la evin
yapıldığı atölye de görüştük. Nazir Ocak Şavşat evinde kullanılan malzemeler ve yapım aşamaları hakkında
bizi bilgilendirdi. Bu çalışmalarımız video ve fotoğraf çekimleri ile kayıt altına alındı.
Projenin ikinci toplantısı Oltu da organize edildi. Projenin yaygınlaştırılması kapsamında yerel ve
ulusal basın mensupları tarafından takip edilen proje faaliyetleri ve çalışmalarımız medyada yer aldı. Yapılan
bu
çalışmalarla,
proje
konusu
eco-building
and
eco-gardening
yaklaşımı
hakkındayereldeönemlibirbilinirlikvefarkındalıkoluşturuldu.Yaklaşık 200 kişi, bu yaklaşımdan doğrudan
haberdar oldu, basın yoluyla 40 bin nüfuslu bir bölgede farkındalık oluşturuldu.( Cemal TANRIVER)

MACARİSTAN

Macar ortakların takımı “Doğayla evde”, 3 günlük gezisini, özürlü olan genç yetişkinler için 5- 7
Haziran 2015 tarihlerinde Gömörszőlős’de gerçekleştirdi. Kamp sırasında katılımcılar doğaya daha yakın olma
ve “KARTOLÓ MŰHELY” gibi çevresel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınmanın daha etkin araçları, pasif
saatler, bira kutularından kurutma fırını yapmak, kompozit tuvaletler hakkında bilgi edinme olanağı buldular.
Ziyaret yanında grup inşa etkinliklerini yapma, yakın ormanlarda kuş gözlemi, kerpiç ev bilgileri edinebildiler.
İlk gün yerleştikten sonra toplam 60 kişinin yaşadığı köye gittik. İkinci gün belediye yetkilisi bize köyü
tanıttı ve müze ve kilise gibi önemli yapıları ziyaret ettik. Köyün geçmişi anlatıldı. Burada katılımcılar
dünyanın çoğunluğu tarafından üretilen malların azınlık tarafından tüketildiğini öğrendi; Amerika ya da
Afrikalıların yemek için ne kadar harcadıkları ve dünyada herkes Avrupa standartlarında yaşayacak olsa
dünyanın ne kadarlık bir kapasiteye gerek duyacağı ele alındı. Sunum sonunda ev sahipleri, katılımcıların
katıldığı etkileşimli “XY” oyunundan öğrenilenleri gösterdi.

Sonraki program pasif ev hakkındaydı: bu evlerin yalıtılması, soba enerjisini %100 kullanması,
yapılması gerekene ısıtma sistemi konuları ele alındı. Kimi enerji tasarrufu sağlayan, bir kutularından ahşap
kurutucusu yapmak gibi, örnekler gösterildi. Bira kutuları, kurutma deposuna güneş ışığını toplar. Böylece
ahşap yazın bir ayda kurur, ki bu sistem olmadan yıllar alır.

Sonraki unsur kompozit tuvaletlerdi ve katılımcılar yakından tanıdılar. Bu çözümün çok sayıda olumlu
katkısı vardır: kokusuzdur, kullanılabilir ısı üretir, gerekenden çok su kullanmaz ve kompozit süreci sonrasında
dahili kutuda biriken içerik bahçede humus olaak kullanılabilir.

Köyde bir topluluk bahçesi vardır, burada, doğadaki gibi, gübre kullanılmaz, toprağa bırakılan
yapraklar hem besin olur hem de kışın bitkileri korur. Gençler burada daha az ama daha yağlı süt veren Macar
ineğini gördüler. Bu süt sert biyo-peynir yapımında kullanılır. Katılımcılar aletler ve süreçlere dair temel
bilgileri öğrendi ve yakınlık sağladı.
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İlk gün sonunda katılımcılar geleneksel kerpiçle çalıştılar. Kerpiç tuğlaları kestiler, su eklediler ve
hamur kardılar.
Bu hamurla film çadırın yalıtımını iyileştirdiler.

İkinci gün katılımcılar ziyaret ettikleri “kartolóműhely”de koyun postundan yün yapmayı adım adım
gözlediler. Bu yünler elbise ve yatak için kullanılır. Süreç 3 adım içerir: temizlemek için suya daldırma,
kurutma ve elektrikli bir makinede (önceden buharla çalışan makinelerde) yünün kullanıma hazır hale
getirilmesi.
27 Eylül, Fábiánháza

Proje fikirleri geliştirilen ikinci program, Gyöngyös Öğlen okulundan gençlerin katılımıyla 27 Eylül
2015’te gerçekleştirildi. Fábiánháza Öğlen okulundan gençlerle birlikte topluluk bahçesini ziyaret ettiler.
“Doğayla Evde” proje takımı proje ve amaçlarını tanıttılar ve bizimle ortaklarımızın oluşan
deneyimlerini anlattılar, katılımcılarla ekolojik yaşam üzerine söyleştiler.

Genç katılımcılar ziyaret ettikleri bir yerel bahçede ev sahibinin sunumunu dinledikten sonra bahçede
çalışarak bu yaşam tarzını kişisel olarak deneyimledi. Katılımcılar mısır hasat etti, temizledi, toprağı çapaladı,
havalandırdı, kazdı ve tohum ekti. Bu sırada ev sahibiyle daha yakın bir iletişim kurabildiler.

EŞ-ETKİNLİK DERNEĞİNDEN İŞLİK MODELİ

Etkinliklerin amacı
Resmi eğitim dışındaki etkinlikler, başka türlü çok da olası olmayan eğitimin hedef kitlesinin eğitsel
sürece katılımını sağlamanın etkili bir yoludur. Sunumlar, konuşmalar, anlatımlar kendiliğinden bir müfredat
gibi iyi yapılandırılmış pedagojik amaçları sağlar ama kötü tanımlanmış soyutlamalar güçlükler çıkarır;
örneğin çevremizi ekolojik bahçeler ve geleneksel yapılarla korumak.

Bu işlik modeli gençlerin yetişkin eğitimine katılımını ve tartışmalara etkin girişlerini, çalışmalarda yer
almalarını sağlayarak tavırlarını değiştirmeyi amaçlar. Çevremizi önemsemek çok zor değildir, az bir enerji ve
zaman ister. En büyük engel kendi aklımızdakilerdir: çoğu insan kendi bireysel tavır ve davranışlarının etkisini
küçümser ama her vatandaş bu büyük resmin içinde önemli bir yere sahiptir.

Model işlik etkinlikleri, deneyim ve eşli çalışmanın etkisini en çoklaştıran kişisel projeler ve
tartışmalarla farkındalığı artırmayı amaçlar.

İŞLİKLERE SEÇİLENLER – KATILIMCILARLA ÇALIŞMA

Katılımcılarımızı nasıl seçeceğimiz etkinliklerimizin doğasına bağlıdır. Hedef gruba bağlı olarak yerel
toplulukta paydaşlar bulmak hep iyi bir yoldur: gençler için bir işlik mi düzenleyeceğiz? En iyisi, yerelde
gençlere eğitim veren kurumlarla işbirliği yapmaktır, tanıtımlarımızı (ev işi bile olabilirler), ilanlarımızı asar
ya da doğrudan öğrencileri seçeriz. Hedef grubumuz daha netse, yerel sivil toplum örgütlerinin desteğini arar
ve çevreci olanlarla çalışır ya da diğerlerinden farklı etkinlikleri desteklemelerini isteriz.
Sosyal meyanın gücünü kullanarak işliklerimizi tanıtmak da zorunludur; Facebook, Twitter, Tumblr ve
diğerleri yaşantımızın içindedir. İyi yapılmış bir durum güncellemesi ya da ‘etkinlik’ bizi hedeflerimize
yaklaştırır.

Hangi yolla olursa olsun hedef grubumuzla basit ve temel bilgileri içeren bir duyuruyla (yer, zaman,
kısa konu özeti ve umulan katılımcı sayısı) ve net gündemle bağlantı kurmalıyız. Katılımcıların, bütçe
bağlamında sembolik de olsa bir ödülle çekilmesi iyi bir yoldur.
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ETKİNLİĞİN KENDİSİ

Resmi olmayan eğitimin temeli bilgilendirme – alıştırma – geri bilgilendirme üçgenidir. Tek günlük
işlik modelimizde gençlerin yerel yetişkin eğitim kurumunda özel öğrenimlerinde, gerekli materyalleri en azda
tutarak açık ve kapalı alan etkinlikleri gerçekleştirdik ama bunun yalnızca bir örnek olduğunu aklımızda tuttuk,
etkinlikler hedef grubun gereksinimlerine göre hazırlandı.
Gerekli materyaller: A/4 sayfaları, kalem, işaretleyici, karton.

Gerekli insan kaynağı: işliği yönetecek kişi, teknik yardım için bir ya da iki kişi

Gerekli hazırlıklar: rahat bir oda, 15 sandalye, kerpiç bir bina, yaklaşık 50 kg kerpiç, hasır
ETKİNLİK - 1

10:00 – Giriş. Daire şeklinde oturarak katılımcılardan birer birer kendilerini tanıtmalarını isteyin. Bir eşyalarını
alarak tanıtmalarını isteyin. Katılımcı bu eşyayı neden yanında taşır? Katılımcı ile konunun onun için neden
önemli olduğunu kısaca ele alabilirsiniz.
Etkinliklerde katılımcıların güvenle “ulaşması” sağlanır, yani başta zorla bir şey yaptırılmaz.

10:30 – Buzları kırmak. Eşlere ayırın ve eşleriyle konuşma görevi verin. Her çifte kağıt e kalem vererek not
aldırtın. Kartona birkaç zorunlu soru yazın:
Ad, yaş, ilgi alanı

• Size göre en önemli çevre sorunu

• Kendi mahallenizde doğayı koruma yollarınız

15 dakika sonra eşlerden sonuçları paylaşmasını isteyin.

Etkinlik sayesinde katılımcılar ısınır, konu hakkında kafalarını yorarlar. Ayrıca, katılımcılar arasındaki buzlar
erir, günün geri kalanı için dostane ve sıcak bir ortam kurulur.

11:15 – Geleneksel materyaller. Bir kaç kilo kerpiç ve hasır getirin. Üç kişilik gruplar oluşturun. Gruplara net
yönergeler verin: materyalleri kullanarak bir şey yapsınlar. Empire State binası, Eiffel kulesi ya da istedikleri
başka bir şey olabilir. 30 dakika sonra nasıl gittiğini sorun, grupların malzemeleri rahatça kullanabildiğinden
emin olun.
Çok iyi bir takım çalışması olmanın yanında bina katılımcılara, gereksiz hiçbir şey olmadığını da gösteren bir
yaratma duygusu verir. Etkinlik aslında geri bildirimin altyapısıdır ve katılımcıların tavrı asıl burada
biçimlendirilir.
12:30 – Ara

Arada kendilerini dinlendirmelerini sağlayın ve dikkatle dinleyin, sabah oturumu başarılı olmuşsa katılımcılar
burada yaptıkları işlerden bahsediyor olacaktır.

13:00 – Açık alanda geleneksel teknikle sıvama. Sıvama etkinliği için grubu dışarı çıkarın. Teknik kerpiç, hasır
ve su kullanmayı gerektirir, kendi ayaklarıyla sıva malzemesi hazırlayın ve bunu kerpiç binanın duvarlarına
sıvayın. İşlem hemen öğrenilir, ancak görsel açıdan iyi bir sonuç çıkarmak ustalık gerektirir. Malzeme doğru
miktar ve basınçla, özen gösterilerek uygulanmalıdır.
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Alıştırma katılımcıların doğayla ilişkisini oral ve fiili olarak ifade etmesine yardımcı olur: güçlü bir
deneyimdir.
16:30 - Değerlendirme. Son konuşma kısmında katılımcılara duygularını sorun ve işlik sırasında öğrendiklerini
ifade etmelerini isteyin.

Değerlendirme
Unutmayın: Etkinliğinizde ne kadar etki yarattığınızı, ne tür alıştırmaların daha güçlü olabileceğini, bir dahaki
sefere neler yapmanız gerektiğini daima ölçün. Katılımcılarınızdan doğrudan geri bildirim alabilirsiniz:
• işlik sırasında yansımaları alacağınız bir son söyleşi yapın
• katılımcılara anket uygulayın
• çevrimiçi anketleri kullanın
• personeli değerlendirin

En iyi sonuçlar işliğinizin bu 4 adım modelini kullanmasıyla ortaya çıkabilecektir, işliği grup gereksinimlerine
göre değiştirebilir ve eğitim amaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.

V- ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİ

Ekolojik çalışmanın ana kısmı proje sorumlusu tarafından hazırlandı. Çalışma aşamasının en başında
temel sorular biçimlendirildi: Hangi bina yöntemleri ekolojiktir? Dünyanın farklı yerlerinde hangileri vardır
ve yaygındır? Ne sıklıkta kullanılırlar? Bu sorular temelinde araştırmalar yapıldı. Yanıtların bulunması için
halka açık kaynaklar tarandı (basın, dergiler, özel sosyal medya grupları, yayınlanmış araştırma sonuçları). En
yaygın ekolojik bina yöntemleri (hasır, kerpiç, ahşap yapılar) Litvanya’da bu adımda genel bilgi çözümlemesi
ile belirlendi. Ahşap ev yapım yöntemi daha derin bir çalışmaya bırakılmak üzere elendi çünkü iyi bilinmekte
ve hakkında daha çok şey bilinmekte. Anılan yöntemler daha çok araştırıldı çünkü materyalleri kolayca
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bulunabilir ve ekolojik açıdan uygundur, yapım süreci basittir, önceden olduğu gibi sahipleri tarafından
uygulanabilir.

Farklı yöntemlere dair çalışma, değişik bilgi kaynakları kullanılarak derinleştirilmiş, özel literatürler,
ekolojik bina uzmanlarıyla ve sahipleriyle görüşmeler yapılmış, ayrıca ilgili etkinliklere, seminer, konferans
ve işliklere katılım sağlanmıştır. Bu bölüm sonunda ilgili literatür verilmiştir.

Litvanya kuruluşu, üniversiteler, iş dünyası ve özel sektörden uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışmış,
alan çözümlemesini genişletmiştir. Deneyim ve fikirlerini özel buluşmalarda paylaşmış, özel literatür ve
çözümleme için bağlantılar önermiştir.
Macar ortak kuruluş, internet ve kendi ağındaki uygun örgütleri araştırarak bir ekolojik çalışma parçası
hazırlamıştır. E-posta ve telefonla kurulan iletişimle düzenlenen gezi ile yerler keşfedilmiş ve kuruluşların
başkanlarıyla tanışılmıştır (Dünya Bahçesi Topluluğu, Békéscsaba Eko-Bahçesi ve Solymár ile Bozsok’taki
hasır ev sahipleri). Bunlarla görüşmeler yapılmıştır.

Ófalu Topluluk Bahçesi ile çalışmalarını sürdürmüş ve planlanan bahçenin hazırlıklarına birlikte
başlanmıştır.
Türkiye organizasyonu çoğunlukla internet üzerinde Türk eko-bahçe ve eko-binalar hakkında bilgileri
analiz araştırma yaptı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü eko -Bina hakkında bilgi
almak için ziyaret edildi.

Akademik personelle telefonla ve yüz yüze görüşüldü . Türkiye'de bulunan ahşap, taş ve kerpiç evler
hakkında bilgi alındı. Akademisyenler eko binalarda çok kullanılan malzeme, bina maliyetleri ve üretim
aşamaları hakkında detaylı bilgiyi paylaştı. Yakın köylerdeki taş ve ahşap evlerin fotoğrafları çekildi..
Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ziyaret ederek çevre proje hakkında bilgi verildi. Ziraat mühendisi bilgi
ve tecrübeleri paylaştı ve bizim merkezimizin öğretmen ve personeline ekolojik tarım hakkında bilgi verdi.

Bahsi geçen kaynaklar ve akademi ortaklar en deneyimli kişilerdir ve Proje konularıyla ilgili bilgi
alınabilecek en iyi kaynaklardır. Bilgi almak zor değildi çünkü iletişimde olduğumuz uzmanlar gerçekten
yardımsever ve paylaşımcıydı.

Oltu ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden ziraat mühendisi Yunus Emre ÇELİK ve Ziraat
teknikeri Şerafettin AKÇAY ekolojik bahçeler nasıl olmalı konusunda Halk Eğitimi merkezin de bir seminer
hazırladı.
Atatrük Üniversitesi bir çok akademisyene sahiptir. Onlar ekolojik binalar konusunda çok önemli bilgi
ve tecrübeye sahiptirler,onlar bu tecrübelerini bizimle paylaştılar.

Oltu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bir devlet kurumudur. Bu kurum ilçemizde tüm
tarımsal faaliyetler sorumludur.
Main recourses;

Atatürk University,

OltuSub-provincialDirectorateofFood, Agriculture

http://www.recebinadresi.com/geleneksel-turk-evleri/
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VI - EKOLOJİK BİNA YÖNTEMLERİ
HASIR BALYA EVLER

Şaşırtıcı derecede sağlam, güzel ve iyi yalıtımlı bir evdir. Hasır atık bir üründür; gıda ya da yem olarak
kullanılmaz, sezon sonunda çoğu yakılır. Hasır binalar hava kirliliğini azaltır ve karbon depolar. Hasır balya
teknolojisi en azından 100 yıldır kullanılmaktadır ve ilk yapılan evler hala durmaktadır. Bu doğru bir ekolojik
bina türüdür: topluluklar/aileler malzemeyi bir yılda yetiştirebilir ve basit bir binayı yaklaşık bir ayda inşa eder.
Bu binalar soğuk mevsimde daha az enerji tüketir çünki yalıtımları iyidir. Bu tür ABD, Kanada,
İskandinavya, Birleşik Krallık, Avusturya ve pek çok diğer ülkede yaygındır.
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Hasırlarla iki temel yöntem kullanılabilir: yük taşıyan (ya da Nebraska türü) veya yüksüz (ya da dolgu).

Materyaller

Hasır balya binada kullanılan temel malzemeler hasır, ahşap, kil ve kumdur. Bu malzemelerin tamamını
evinizi yapacağınız yerde ya da civarında kolayca bulabilirsiniz.
Hasır, herhangi bir bitki sapıdır (yulaf,
buğday, pirinç, arpa, vb.). Harsıda da kütük
benzeri selüloz fazladır ve bu nedenle hayvanlar
sindiremez. Hayvanların tükettiği samandan
farklıdırlar.
Hasır
yerine
asla
saman
kullanmayın!

Hasır
balyalar
dikdörtgen
prizma
biçiminde sıkıştırılır ve iki ya da üç yerden
bağlanır. Farklı ölçülerde olmakla birlikte genelde
boy en ve yükseklik sırasıyla 60 ila 120 cm, 50 cm ve 35 cm olur. Ağırlığı 18 ila 47 kg arasındadır. Hasır balya
kuru olmalı ve tanecik ya da saman içermemelidir, çok iyi sıkıştırılmalıdır. İçindeki nem oranının %20’yi
aşmamasına dikkat edilmelidir aksi takdirde küflenir. Kemirgenler hasırı, özellikle de çavdar hasırını sevmez.
Buna dair bir kuşkunuz varsa önleyici olarak kireç kullanabilirsiniz.
Hasır, özel bir cihazla sıkıştırılır (bkz. resim No. 1) ya da bunun yerine elinizle yapabileceğiniz bir sistem
kurabilirsiniz (bkz. resim No. 2). Balyaların 100 cm’den uzun ve 80 cm’den kısa olması önerilmez. Başta
balyalar çok ağır olacaktır ve ikinci durumda balyaların iyi sıkıştırılmasında sorunlar çıkacaktır.

Resim-1 Balya sıkıştırmak için özel bir cihaz

Resim-2 Straw hand baler

Ahşap.Kereste, ahşap kullanmak ya da bununla kaplamak olasıdır. İlk iki tür ahşap daha pahalıdır, daha
fazla enerji maliyeti doğurur. Kampalama keresteleri yapıda da kullanılabilir ve daha ucuzdur. Kolaylıkla
kullanılabilir.
Kum. En iyi bina kumu, tanciği 3 mm’den büyük olmayan kumdur. Farklı çaplarda parçacıklar yeğlenir
çünkü küçük parçacıklar büyükler arasındaki boşlukları doldurur ve harç daha sağlam olur. Keskin kenarlı
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parçacıklar yuvarlaklara yeğlenir çünkü daha iyi tutunurlar birbirlerine. Kumsal kumu iyi bir seçim değildir.
En iyi yer nehir yatağı ya da taş ocağıdır.

Kil. Az kullanılır ama harcın yapıştırıcısı olarak her şeyi bir arada tuttuğu için önemli bir malzemedir.
“Kerpiç Ev” bölümünde kille ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.
Aletler

Hasır balyanın balya iğnesine ihtiyacı vardır. İnşa sırasında balyaları ayırmanız gerekebilecektir.
Sicimi balyanın ortasından geçirmek için bu iğne gerekir. Bu çelik iğne yaklaşık 80 cm boyunda ve 10-12 mm
eninde olacaktır. Üst kısımda iki delik ya da kanca olacak ve sapı diğer ucuna dik olacaktır.
Yontma bıçağı ve kevgir. Hasır balya yapıları, özellikle yük taşıyan yapılar genelde kestane iğneleriyle
güçlendirilir. Bu iğnelerin saplı ve kabuksuz olması önemlidir. Bunun için yontu bıçağı ve kevgir işlevseldir.
Nem ölçer. Balyaların yeterince kuru olduğunu bilmelisiniz. Saman nem ölçeri işinizi görür.
Büyük ahşap çekiç. Büyük bir ahşap çekin balyaların yerine oturması için çok işe yarar.

Plastik kayış gerici. Plastik kayış grici, yük taşıyan yapıda duvarda balyaların temel ve tepe sacı arasında
daha istikrarlı sıkıştırılması için kullanılır.
Dış kaplama püskürtücüsü. Balyaların dış etmenlerden en kısa sürede korunur duruma getirilmesi
gerekir. Bu elle de yapılabilir ama bir püskürtücü de iş görür.
Hasır el balyası (bkz. resim 2).

YÜK TAŞIYAN HASIR BALYA YAPISI
İçerik
En hızlı ve ucuz ekolojik bina yöntemlerinden birisidir. Hasrı balyalar duvara tuğla gibi yerleştirilir. İki
ya da üç kişi duvarları birkaç günde yapar ve evin kendisi iki ya da üç haftada bitirilir. Bunun için
kullanacağınız malzemeler hemen evin yapılacağı yerde ya da yakınında bulunabilir. Hasırları kendiniz
yetiştirebilir ya da çiftliklerden sipariş edebilirsiniz. En yakın satıcı ya da ormandan keresteyi temin edebilir
ve planladığınız evi yapabilirsiniz. Kil ve kum için de aynıları geçerlidir.
Hasır balyalar yeterince sağlam ve dayanıklıdır. Bilimsel çalışmalar, güçlendirilmiş ve sıvalanmış yük
taşımayan hasır balyaların her türlü yapı standardına meydan okuduğunu göstermiştir. Bu duvar türünde 12
ton ağırlığında bir çatı yapabilirsiniz.
Yük taşımayan yapının üstünlükleri:
Hızlı ve ucuz bir süreçtir;

Duvar düz ve yük taşıyana kıyasla daha hermetiktir;
Daha az iş ve işletme maliyeti.

Yük taşımayan yapının zayıflıkları:

Süreç havaya bağlıdır – kuru ya da yağışlı. Duvarlar yalnızca iyi ve kuru havalarda yapılabilir. Duvarlar
çatı yapılana kadar yağmur ve neme karşı korunmalıdır. Çözüm, duvarınızdan biraz geniş ve normalden yüksek
geçici bir çatı yapmak, sonra duvarı römektir, sonra sadece çatıyı duvara indireceksiniz.
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Evin büyüklüğü de sınırlıdır. 6 m üstü duvar önerilmez. İki ya da üç katlı ev de önerilmez. Pencereler
duvar alanının yarısından büyük olamaz.
SÜREÇ
Öncelikle bütün gerekli malzeme ve araçlara sahip olduğunuzdan emin olun.
Temel

İkinci aşama, evin temelini yapmaktır. Özel bir temel gerekmez, geleneksel yapı temeli kullanılabilir.
Temel Plakayı Yapma

Temel plakası (bkz. resim No. 3) tahta kutudan bir yapıdır. Kütüklerden, OSB plakalarından (isteğe
bağlı) ve hasırdan yapılır, dolgu olarak kil ya da diğer yalıtım malzemeleri kullanılır. Temel plakası temel
üstüne yapılır.

Pic No.3. The view of base plate on foundation

Önce temelde bir duvar eteği yapmalısınız ve sonra temel plakasını yerleştirmelisiniz. İki nedenden ötürü
temel plakası gereklidir. Bu, yapıldıktan sonra duvarı sıkıştırmak için kullanılır. Ve ikinci olarak da temelden
nem ve rutubet gelmesini önler.
Temel plakası kütüklerden yapılır. Ölçü, hasır balya ölçüsüne bağlıdır (en ve uzunluk). Kütükler genelde
5x10 (15) cm’dir ve temel iş ve dıç kenarlarına konmalıdırlar. Ankor ya da çivi ile temele sabitlenmelidirler.

Pic. No. 4. Base plate is peged downbyanchor
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Kütükler yapı köşelerine uymalı ya da yapısal açılarla bağlanmalıdır. Kütükler arasındaki boşluklar
hasırla doldurulmalı, kil ya da diğer yalıtım malzemesi ile bu yapı kısmından içeri soğuk girmesi önlenmelidir.
Temel plakası üstünü OSB panelle kaplamayı düşünebilirsiniz ama bu zorunlu değildir. Temelde üst kaplama
için gerekene yerlerin ayrılması ve güçlendirme direklerinin yeri olması, hasır balyaların ilk katına kurulması
önemlidir (bkz. resim No. 6). Bu yerlerin kapı çerçevesi için ayrılması da gereklidir. Temel köşelerinin
doğruluğunu kontrol edin ve taban plakasının kurulması sonrasında zeminin düzlüğünden emin olun. Bunu bir
düzey ve açı ölçerle kontrol edebilirsiniz.
Sıkıştırma saplamaları için de temel kütüklerinde yer açabilirsiniz (bkz. resim No. 5). Duvarınızın
yapılması sonrasında bunlara gerek duyacaksınız.

Pic No 5. Cut outs for compression straps.

.

Önemli – temel plakadan çıkan her metal parça, nem çıkışına karşı kapatılmalıdır. Bunu örneğin
bitümenle yapabilirsiniz.
Hasır balya yapımı

Hasır balyalar kule gibi değil, örülen duvarda tuğla gibi konmalıdır. Balyaların her bir katmanı balyalar
arasındaki dikey kirişleri kaplamalıdır. Bu önemlidir çünkü böylece duvar düz ve yekpare olur. Ne tür blok
kullanıldığı bir yana bu örme işinin temel kuralıdır.
Balyaları düz taraflarına göre yığın, temel dışına denk gelmesi gereken taraftan değil.

Eğer balyalarınız iki tarafı da aynı hizada olmayacak biçimde sıkıştırılmışsa farklı yollardan istifleyin.
Yüksek kısmın baktığı yöne bir sonraki katta alçak kısım bakarak dengelenmelidir. Böylece duvarın
yataylığında bir sıkıntı olmaz.

Temelden güçlendirilmiş balyalar için ilk kat balyadan önce temeli pekiştirmelisiniz. Balyalar 30 cm
civarında yükseklikte olmalıdır. Fındık ağacı iyi olur. En baştan sorun yaşamamak için balyalarda çatı yerlerini
baştan işaretleyin.
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Pic. No. 6. Reinforcement stakes for first lay of straw bales with hazel pins
Kiriş balyaları, geleneksel duvar örme işlerinde olduğu gibi köşelerden, kapı – pencere çerçevelerinden
başlamalıdır. Her bir balyayı duvara koymadan önce yeterince sıkı, kuru ve ot ya da benzerinden bağışık
olduğuna dair incelenmelidir. Bu sıkıntılardan birisi varsa balya kullanılmamalıdır.
İlk kat balya sonrasında duvar köşeleri sabitlenebilir (bkz. resim No. 7). Bu duvarın gerektiği gibi
olduğunu kontrol etmenizi sağlar, dikeyliği olanaklı kılar. Bu zorunlu değildir ama işinizi kolaylaştırır.
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Pic. No. 7. Deals in the corners of wall
Duvardaki balyalar kirişlerle sıkılaştırılmalı ve her balyada iki kiriş dikey olarak kullanılmalıdır.

Pic. No. 8 Reinforcement stakes.
Bunu yapmanın kimi yolları vardır. Her balya sırasını pekiştirmek isterseniz daha kısa (60 cm) kiriş
kullanmalı ve sonunda duvarın toplam uzunluğunda olanı kullanmalısınız. Her iki balya sırasında 100 – 150
cmlik kullanmaya ikinci sıradan başlayabilirsiniz. Köşelerde U biçimli bastırma kullanabilirsiniz (bkz. resim
No. 9).
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Pic. No. 9. Reinforcement of wall.
Build It with Bales: Version Two: A Step-By-Step Guide to Straw-Bale Construction – July, 1998 by
Matts Myhrman (Author), S. O. MacDonald (Author)
Önemli.Bütün balyaları duvara dizdikten sonra balyalar arasındaki her dikey kirişi, özellikle kapı ve
pencere çerçevelerinin hermetik yapısını kontrol edin. Boşlkuk varsa buraları doldurun.

Bütün balyalar duvara istiflenip pekiştirildikten sonra su geçirmez katmanı duvar üstüne serin. Bu, çatı
yapılana kadar duvarı nemden korur. Bunun çıkarılmaması önerilir çünkü çatı sorunu olursa duvarı neme karşı
korumayı sürdürür.

Duvar sıkıştırma. Bütün balyalar istiflenip kirişlerle sıkıştırıldıktan sonra üst plaka duvar üstüne
yapılmalıdır. Üst plaka alt plaka gibi olur. Bundan sonra duvarınızı yatay ve dikey olarak sıkıştırmanız gerekir.
Sıkıştırma germe halatlarıyla (en azından duvar başına üç parça), tel ya da diğer kullanabileceğiniz malzemeyle
yapabilirsiniz. Önemli olan bu malzemelerle temel ve çatı plakasını çevrelemektir ve duvarı sıkıştırarak hepsini
eşitlemektir. Sıkıştırma sırasında dikliği ve duvar kademesini doğru sıkıştırdığınızı sınamanız ve gerekiyorsa
duvarı düzleştirmeniz gerekmektedir. Bunu büyük bir tahta balyozla yapabilirsiniz.
Sıkıştırma bittikten sonra duvar sabitlenmelidir. Bunu diket kütük, mela ray ya da benzeri araçlarla (bkz
resim No. 10, 11 ve 12) duvarın her iki yanından alt – üst duvar sıkıştırmasıyla yapabilirsiniz.
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Pic. No. 10 Fixing with the balks.

Pic. No 11. Fixing with the metallic rails.

Pic. No 13. Compessing and fixing by tension ropes
Kapı ve pencere çerçeveleri
Kapı ve pencere çerçeveleri de duvara kurulmalıdır. Çerçeveler çam kerestesi, kütük, OSB plakaları ya
da kullanılır diğer malzemelerle yapılabilir. İki farklı çerçeve türü vardır. Yük taşıyan ve taşımayan çerçeveler.
Çerçeve türü seçimi kişisel bir seçimdir. Normalde kütükler doğrudan yük taşıma çerçevelerine dikilir. Yük
taşımayan çerçeve seçerseniz bunlar üzerinde bağlantı telleri oluşturmanız gerekir. Bağlantı telleri çerçeveyle
aynı malzemeden yapılabilir.
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Yük taşıyan kapı çerçevesi.

1 — Çerçevenin temele sabitlenmesi için sabitleme elemanı delikleri.
2 — Gerekirse ek dikey kütük yerleştirme yeri.
3 — Hasır dolgu.

4 — Sunta ya da OSB plakası.

Yük taşıma pencere çerçevesi.

5 cm kalınlıkta yapılır. Pencere çerçevesi daha genişse farklı ölçüler
seçebilirsiniz.

Yük taşımayan bağlantı telli kapı çerçevesi.

Çerçeve, sunta ve kütükten yapılır; temele 5*10 cm ahşap ya da metalik
açılarla sabitlenir. Çerçeve üstünde bağlantı telleri yerleştirilir ve bunlar çerçeve
eninden yarım boy uzun olur ama 60 cm’den kısa olacaktır. Çerçeve duvara metalik
ağ ile birleştirilerek pekiştirilir.
Yük taşımayan kapı çerçevesi ve bağlantı telleri.
1 — Metal ağ;

2 — Çerçeve üstüne ikinci kat sunta

3 — Geçici açı sağlamlaştırma (çerçeve dikeyliği için)
4 — Yuvarlak köşe seçildiyse ek balya koyma.
5 — 15 mm çaplı, 30 cm boyda yatay istif
6 — İç pencere pervazı.

Balyalarla inşa: Tür İki: Adım Adım Hasır Balya Yapımı Kılavuzu – Temmuz 1998, yazarlar Matts
Myhrman, S. O. MacDonald.
Önemli! Pencere ve kapı çerçeveleri montajında dikkat edin:
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Kapı çerçeveleri hasır balyaları kirişlenmeden önce temel ve taban plakasına sabitlenmelidir.
Pencere çerçevesinin altına hasırların üstüne su geçirmez kaplama yapılması önemlidir.
Çerçevelerin dışına 15 mm çaplı ve 30 cm boyunda yatay kirişler konması önerilir.

Çerçeve kenarları üzerinde balya ek yeri olmaz. Balyalar, balya kenarı çerçeve kenarına gelecek biçimde
yerleştirilmelidir.

Bağlantı teli çerçeve eninden yarım boy uzun olmalı ama 60 cm altında olmamalı ve çerçeve üstünde
duvara yerleştirilmelidir.
Pencere ve/veya kapı çerçeveleri kurulduğunda balyalar da kirişlenmelidir.

Balyalar dizilirken bunları kısaltmanız gerekebilir. Balya parçası elde etmek için balya aslında kesilmez,
asıl bağlar kesilerek ikiye ayrılan balya yeniden bağlanır (bkz. resim No 14):
İğne slotları balya yanlarına değil sonuna doğru bakmalıdır;

İlk sicim parçasını iğne girişine yerleştirdikten sonra sicimin sonunu balya sonuna doğru yayın;
Benzer biçimde sicimin diğer ucunu (iğe çıkışında) balyanın diğer ucuna yayın;

Sicim sıkıca bağlanmalıdır, balyayı bir sicimle hemen balya üstündeki diğer uca bağlamalısınız.
1
.

Pic. No 14. Splitting Bale.
Duvarlar yapıldıktan sonra düzlüğü sağlamak için duvarı rendelemeniz gerekebilir. Bunu yapmazsanız,
düzleştirme için daha fazla sıva kullanmanız gerekecektir.
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Pic. No. 15. Trimming straw bale wall
Önemli.Balyaların bina yaşam süresince korunması çok önemlidir. İlk olarak duvarınızı uygun olur
olmaz sıvayla kaplayın. Bu sıva neme karşı koruma sağlar ve bir iki ay içinde çökmesini önler.

Sıva. Balya evi sıva ile kaplamak estetik ve işlevsel bir seçim olur. Seçim öngörülebilir olmalıdır. Sıva,
uygulama türü, sıva ustası seçimleri sistemi belirlemelidir. Sıva sistemleri duvar eteği, ağ, lif ve boşluk
köprüleme, bitirme yöntemleri, boya ve sızdırmazlık gibi unsur ve teknikleri içerir. Bugün hasır balyalarda
kullanılan iki en yaygın sıva kireç ve kil temelli sıvalardır. Çimento temelli sıvalar nadir kullanılır çünkü hasır
balya duvarlar için ideal değildirler. Bu malzeme nem biriktirme özelliğine sahip olduğundan çimento temelli
sıva daha az nefes alır.

Macaristan’da kullanılan geleneksel ekolojik bina örneği beyaz renklidir. Burada aklama buharlaşma
bariyeri gibi davranır. Bu nedenle hasır balya yapım sürecinin en başında yaşlık durumu değerlendirilerek kireç
sıva katmanı seçilmelidir. Çok dikkatli ölçülmelidir, aksi takdirde yaşlık hasır duvar içinde hapsolur ve
gelecekte küf, çürüme gibi pek çok sorunlara yol açar.
Kum ve silt içine %25-30 kadar eklenen kille elde edilen harç organik içermemesi ya da çok az içermesi
nedeniyle iyi bir sıva malzemesidir. Bu oranların karşımı kilden çok toprak görüntüsüne sahiptir.

Genelde kullanılan ve yaygın olan üç ana sıva kaplaması/katı vardır. İlk katına macı, kil ve hasır arasında
bağ yaratmaktır. İkinci katın amacı, duvarın istediğiniz biçime getirilmesidir. Son kat ise doku ve renk gibi
ayrıntılar içindir.
Öneri.

Köşe ve zarar görebilecek her yeri (kapı ve pencere çevresindeki duvarlar gibi) sıva altına metalik ağ
koyarak korumaya alın.
Çatlamalara karşı kil sıvası için az miktarda inek gübresi ekleyin. Gübrenin harca oranı 1/10 olacaktır.
Kokudan korkmayın. Sıva kuruduktan sonra koku kalmaz.
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Sıva işi sonrasında kil, toprak ve hasırdan tuğla yapın, kurutun ve kuru bir yerde saklayın. Böylece daha
sonra duvarınızda ufak rötuşlar yapmak için olanağınız olacaktır. Buna örnek olarak Macaristan
Gömörszőlős’daki ekolojik bina etkinliği verilebilir. Buradaki üç günlük işlik sırasında katılımcılar kerpiç
tuğla yapmış, su ve harçla bunları kullanmıştır. Bu harç yardımıyla film çadır yalıtımını düzeltmişlerdir.

Pic. No 16. Participants of Gömörszőlős camp in Hungary break the adobe bricks.

HASIR BALYA DOLGULU YAPI

Hasır balya ile ev yapabileceğiniz ikinci yöntem, yük taşımayan ya da hasır balya dolgu yöntemidir. Bu
yöntem yük taşıyandan daha güvenli ve güvenilirdir. Çok farklı evler yapabilirsiniz, yani bir sınır yoktur.
Hasır dolgu evde kullanılan malzeme ve araçlar yük taşıyanla aynıdır.
İlk adım temeli inşa etmek ve kurmaktır. Sonra iskelet ve çatı yapılır.

İskelet ve çatı
Öncelikle temel iskeletini çıkarmalısınız. Sonraki adım çatıdır. Bunlar geleneksel binalarda uygulanan
yoldan uygulanır. Meraklı, öğrenmeye açık birisiyseniz bunu yapmakta çok da zorlanmazsınız. Bilgi toplamak
ve temel beceriler yeterlidir.
Tek ya da iki katlı olabilir (bkz. resim 2). Tek katta duvar içeri, dışarı ya da hasır içine yapılabilir. İki
katta hasır balya genişliği esas alınır ve kütükler arasına konur. İki kat arasına basamak yapmak hasır balya
uzunluğuna bağlıdır.
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Pic. 1 Single framework from round timber

Öneriler:

Pic. 2. duplex (Truss type studs)

İskeleti kendi başınıza planlamamanız önerilir, bu ciddi bir bilgi gerektirir. Bunu bir uzman müteahhide
yaptırın. Uzmanlar size öngörülebilir bir iskelet ve ayrıntılı basamak aralığı, çap ve benzeri bilgileri verir.

İskelet planı öncesinde hasır balyaların ölçümünü yapın ya da öğrenin ve iskeleti buna göre planlayın.
Yapmaya başladığınızda bu bilgiler size çok zaman kazandıracaktır.

Balyalarınızın uzunluğu iskelet aralıklarından beş cm kadar daha uzun olsun. Burada boşluk olmaması
için hasırları bastıra bastıra yerleştirmek yararlı olacaktır.
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İskelet ve çatı yapıldıktan sonra balyaları burada depolayabilirsiniz. Yağmur ve diğer nem
kaynaklarında korunuz.

Hasır balyaları yığma
İki katlı bir yapı planlanıyorsa balyaları katlar arasına sütun gibi (resim 3) yerleştirmelisiniz. İskeleniz
tek ya da yeterince kademeliyse balyaları tuğla gibi dizin.

Pic. 3. Straw bales stacked in columns
Balyaları istiflerken aralarda boşluklar olabilecektir. Bunlar ayrıca hasırla mutlaka doldurulmalıdır. Bunu
her sırada yapın çünkü duvarın bitmesi sonrasında yapılması çok zordur.
Balya istifleri, yük taşıyan yapılarda olduğu gibi kestane iğneleriyle güçlendirilmelidir. Duvarlar
balyaların kirişlere bağlanmasıyla sabitlenebilir. Bunu dikey kütüklere çivileyerek yapmak da olanaklıdır.
Bunu, duvarın yıkılmasını önlemek için yapmalısınız.
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Pic. 4. The Wall Stabilizers
Hasır balyaları duvarda sıkıştırmak
Hasır balyalar duvara konduktan sonra yük taşıyan türde olduğu gibi sıkıştırılmalıdır. Ama burada farklı
bir yöntem uygulanır. Hasır balyalar, her üç sıradan sonra duvara sabitlenerek sıkıştırılmalıdır.

Sıkıştırma kayış ve germe kayışlarıyla yapılabilir. En az üç kayış kullanılması önerilir. Sıkıştırma
sonrasında sıkıştırılmış balyaların üstüne çam kerestesi koymanız ve hasırların duvara sabitlenmesinde olduğu
gibi bunları kirişlere vidayla sabitlemeniz gerekir. Sabit keresteler duvarda bırakılmalı ve sonraki balya sırası
döşenmeye hazır olmalıdır. Bu, her iki ya da üç sırada bir yinelenmelidir.

Hasır balyanın duvarda sıkıştırılması pinomatik kriko ile yapılabilir. En azından iki adet gerekir. Üç sıra
balyayı yerleştirdikten sonra ikisini dar çam kütüğü aralığına koyun. Krikolar buraya ve tepeye konmalıdır.
Hasırlar sıkıştırılmaya hazırdır. Sıkıştırılmış balya çivi ile kütüğe sabitlenmelidir. Bu, her iki ya da üç sırada
bir yinelenmelidir.
Son balya sırasını koyma
Son balya sırasını da yukarıda belirtildiği gibi sıkıştırmalısınız.
Öneri

Yapım öncesinde iskelt yüksekliğini değerlendirmek önemlidir. Balyaların yerleşebileceğinden biraz
daha alçak olmalıdır.

Son balya sırasına bakya yüksekliğinden (5 cm kadar) daha alçak bir boşluk bırakmak için her üç sırada
bir tek boşluk bırakmayı işaretlemek gerekmektedir. Sonra son katmanı koyup ince bir katla örtün. Balyalar
yerleştirildikten sonra ince örtüyü çekin ve son kattaki her balya için aynısını yineleyin.
Sıva

Son balya katını sıkı ve dolu yerleştirmek önemlidir, duvarda boşluk olmamasını sağlar.
Yük taşıyan yapıda kullanılan sıvanın aynısı kullanılabilir.
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TOPRAK VE KERPİÇ EVLER

Ev yapımında kullanılabilecek diğer ekolojik materyal, dünyanın en eski yapı malzemesi topraktır.
Kerpiç ve toprak evlerdir. En temel fark, kerpiç dörtgen kesilip kullanılmadan önce güneşte kurutulurken
toprak malzemesi yaşken yapımda kullanılır. Böylece toprak organik biçimlendirilir; eğimli duvarlar,
kemerler, tonozlar vb olasıdır. Toprak ev, kilden heykel yapmak gibi algılanan ve estetik bir deneyimdir. Her
zaman keser, ekler ya da biçimlendirirsiniz, hatta kuruduktan sonra bile. Bunlar, İngiltere gibi serin iklimlere
uygundurlar: yağmura dirençlidir ve soğukta toprak dünyanın her yerinde uygun bir unsurdur.
Toprak yapım görece kolay öğrenilir. Özel alet gerektirmez, yerel aletler yeterlidir ve arkadaş ya da
aileyle zaman geçirmek için harika bir olanak verir. Yalnız bir inşa değil aynı zamanda bir etkinliktir, ama yeni
beceri ve ustalıklar edinmeyi de sağlar.

Kendi başınıza bir ev yapabilir misiniz? Elbette toprak ev yapmak için gereken bilgilere sahip
değilsiniz. Toprakla çalışmak çok kolaydır. Bu yöntem sizi çok sıkmaz, hassasiyet ve uzmanlık gerektirmez;
bina ya da tuğlada hata olsa bile kolayca düzeltilebilir. Bilmeniz gereken temel nokta duvarlarınızın dik
durmasını nasıl sağlayacağınızdır. Eğer bir eğim olursa, duvarın biraz tıraşlanması ya da biraz eklenmesi dikliği
sağlar.

Toprağın temel sıkıntısı, duvarların yağmurdan korunması gerekmesi ve bu nedenle çatının daha geniş
olmasıdır. Uzun ve güçlü bir yağış duvarı götürebilir ve büyük zarara yol açabilir.
şaşırtır.

Bu bina yöntemi çok çalışma ve sabır gerektirir. Hızlı olmayan bir yapım sürecidir ama sonuç sizi

Litvanya gibi soğuk yerlerde yalnızca toprak kullanılarak büyük yaşam yapıları yapılması önerilmez.
Toprağın termal hacmi büyük olsa da yalıtım değeri düşüktür. Güneşin uzun süre parlamadığı ve soğuk olan
yerlerde toprak binalar duvarlarından büyük ısı kayıpları yaşar. Dış duvarlarda hasır balya gibi güçlü yalıtım
malzemeleri kullanmak yeğlenebilir. Toprak iç duvarlarda, mimari ayrıntılarla hasır duvarlarda kullanılabilir
ve güney cephede kullanımı da olasıdır.
Toprak, kil – kum – hasır ve suyun karışımıdır. Kil bağlayıcıdır, toprak karışımın gücünü verir, hasır
gerilim gücü verir ve su kilin karışımı binada bir arada tutmasını sağlar.

Evlerde iki tür toprak kullanılır. Birincisi “ağır toprak” olarak bilinir. Bunun %75 kadarı kumlu bir
birikimdir ve kalanı kil ve hasırdır. Diğer “hafif kil” olarak bilinir ve makarna gibi birbirine girmiş hasırlar
kullanılarak uzun liflerden yapılır. Buradaki fikir, hasır liflerinin birbirine kaynamasını sağlayacak kadar
yeterlikte kille kaplanmalarını sağlamaktır ama sakız gibi sünen bir karışım olmamalıdır.
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Heavy Cob.
"light hemp clay"
Photos from The camp – „Cob house building“ and „Hemp in construction“
“Evde doğayla” Projesinin uygulanması sırasında Zali Lt Derneği iki uygulama kampı düzenledi. İki
toprak ev yapımı sınandı. Toprak, hasır ve saman gibi farklı mlalzemeler karışımda kullanıldı.
Gerekli malzemeler:

Kil

En yaygın soru, çevredeki toprakla ilgilidir. Kil yeterliğini sınamanın güç
olduğunu düşünmek insanları bina yapma konusunda endişelendirir. En iyi ve ucuz
yol ampirik sınamadır. Islak toprağı elinize alıp yoğurun. Karışım sakız gibi ve hafif
parlak olusa toprak killidir. Önerilebilecek diğer sınamalar:
Yılan testi
Bir miktar toprağı alarak topaklaştırın. Parçalanmadan sıkabilirseniz killidir.
Eğer yuvarlar ve yılan gibi ince uzun hale getirebilirseniz daha da killidir. Eğer yılan
gibi olmadan dağılıyorsa yeterli kil yoktur.

Basınç testi
Islak toprağı elinize alın ve sertçe bastırın. Toprak killiyse parmakların
arasından spagetti gibi kayar.
Kıllı el testi
Ellerinizi oldukça ıslak toprağa sokun ve kurumasını bekleyin ve ardından
elinizi temizlemeye çalışın. Ellerinizden parça parça çıkarsa içinde kil azdır.

Sallama testi
Daha hassas bir test için kazılan toprak su ile birlikte bir kavanoza doldurulur. Kavanozu su ile doldurarak
kapağını sıkıca kapatın. Bundan sonra kavanozu 1 dakika kadar çalkalayın, sonra kavanozu yere koyun. Birkaç
dakika içinde kum katmanlarının geliştiğini göreceksiniz. Birkaç saat sonra silt katmanlarının oluştuğunu
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görecek ve 12 ila 24 saat arasında en üstte kil katmanlarını göreceksiniz. Kil katmanı gözükmesi güç
olduğundan ışık altında kontrol edin. Bu aşamada çalkalamamaya özen gösterin.

Yeterli kil düzeyi olan toprak bina için kullanılmalıdır. Kış süresinc ekili dışarıda bırakmak iyi bir
fikirdir. Kil yeterince donarsa daha kolay çalışılır.


İnorganik agregalar: kum, çakıl, seramik.

Organik agregalar: Hasır, saman, kamış, iğne, talaş.

Hemp fibre made from hemps stares for cob. Photo from The camp – „Hemp in construction“



Su.
Hafif hasır / kil yapımı.

Bir ölçü kile 2 – 3 ölçü toprak (çakıl) kullanmalısınız. Hasır miktarı seçime bağlıdır. Daha fazla hasırla
yapılan yapı daha hafif olur ve daha kolay çalışılır.
Hafif hasır/ kil harcı:

1. Kili küçük parçalara ayırın, böylece suyla kolayca karışır.

2. Kil ve su bulamacı. Yüksek killi toprakla da çalışılabilir. Krem ya da ince süt kaymağı kıvamında
olmalıdır.
3. Hasırı yere yayın. Bir püskürtme sistemi ile hasırı nemlendirin.

4. Bulamacı hasırın üstüne dökün, sonra hasırı karıştırarak hafif bir kaplama yapın. Bu konuda normal
bahçe tırmıkları işe yarar. Kil hasırı hafifçe kaplamalıdır. Bu, kerpiç değildir. Oranlama, %5-10 kil ve %90-95
hasır olabilir. Kuru duvarda kili görememeniz normaldir, tasalanmayın, kil hasırları bir arada tutar.
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Saman liflerine hafif bir kil kaplama. “Samanla yapım” kamp fotoğrafları
Toprak harcı hazırlama
Toprak hazırlamanın temel adımları:

Toprak karışımınızda doğru kil ve toprak oranını tutturmak önemlidir – çok fazla toprak olması
durumunda sıkı olmayacak ve lapa olacaktır – kil çok fazla olursa kururken çok büzüşecek ve çatlaklar
oluşacaktır. Her kil farklıdır, bu nedenle inşaat öncesi denemek önemlidir. Temel formül, 1,5 ölçü toprak ve 1
ölçü kildir. Kil çok yapışkansa 2 – 2,5 ölçü toprağa 1 ölçü kil kullanabilirsiniz. Kil çok yapışkan değilse, bu
durumda ölçü 1’e 1 olabilir. Ölçü için en iyi yol kova kullanmaktır (1,5 kova toprak, 1 kova kil gibi).

Kil ve toprağı karıştırın. Kili boşaltmaya başlayın ve büyük taşları, otları, olmasını istemediğiniz şeyleri
ayıklayın. Kil hazır olunca toprağa karıştırın ve yeniden karıştırın ve bu sırada su ekleyin. Asla çok fazla su
eklemeyin – düzgünce karışmasını sağlayın. Toprak düzleşince gererek karıştırın. Unutmayın, son amaç kilin
kumla tutunmasını sağlamaktır.

İş makinesi ile harç karma.– „Toprak ev inşası“ kamp fotoğrafları
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Karıştırdıktan ve su ekledikten sonra “top” testi yapılır. Bir toprağı topak haline getirin ve havaya atın.
Elinizle yakaladığınızda şeklini koruyor olmalıdır. Çatlaklar küçükse bu iyiye işarettir! Bu harcın iyi
tutunduğunu ama biraz daha toprak katabileceğinizi gösterir.

Son adımda hasır eklenir. Tipik bir bank için bir balya hasır yeter. İyi ele gelen bir hasırı harca atıp
karıştırın.
Süreç:
Temel

İkinci aşama evinizin temeli kazmaktır. Bu tür binalar özel türde temelleri gerektirmez, geleneksel
yöntem kullanılır. “Ağır toprak” duvarların ağır olduğunu ve temelin daha dayanıklı yapılması gerektiğini
unutmayın.
Temel için bazı genel kurallar vardır. Duvardan yaklaşık 10 cm kadar geniş olmalıdır.
İskelet

Toprak duvarlar kendi kendini destekleyen yapılardır, bu nedenle çatı için bir iskelet monte etmeniz
gerekir. İskelet kütükleri içe monte edilir. Yapı iskeleti hasır balya bina gibidir, ahşap, çimento ya da diğer
uygun materyallerden yapılır.

Toprak ev için beton iskelet. “Toprak bina inşası” kampından bir fotoğraf
En ucuz iskelet (bkz. yukarıdaki fotoğraf) montaj yolu, 8-15 cm çapında yuvarlak ahşap kullanmaktır,
böylece kütük ve dallar yapıyı destekler. Gereken ağaçları çevrede bulabilirsiniz. Bunları kesmeden önce yerel
yetkililerden izin almalı ve kestikten sonra da yeterince kurutmalısınız. Bu tür evler Litvanya’da inşa edilmiştir.
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Dünyadaki en ucuz yapı 
Türkiye deki ortağımızdan en ucuz yapıya başka bir örnek
Ortam
Kaynaklar

Süreç

Bu ev, basit, ekonomik ve ekolojiktir. Bu ev bir ayda inşa edilebilir.
Wood, stone, soil, water, bush
Ahşap, taş, toprak, su, çalı
1. Location Leveling - Yer tefsiyesi
2. Location plan- Yer planı
3. The gravel of the mast - Direklerin yerleştirilmesi
4. Wall thickening placement of poles Duvar kalınlaştırıcı direklerin yerleştirilmesi
5. Forming the Wall Duvar kalıplarının çalıyla doldurulması
6. Windows- Pencereler
7. Preparation of the slurry wall Duvar çamurunun hazırlanması
8. Mud plastering the walls of shrub Çalı duvarlarının çamurla sıvanması
9. Roof poles Çatı direklerinin yerleştirilmesi
10. Roof boards nailed Çatı tahtalarının çakılması
11. Last plaster of the wall Duvarların son sıvası
12. Roof insulation. Çatı izolasyonu
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Fotoğraf ve
Kaynakça
photos:
www.bianet.org/bia
mag/cevre/
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Duvarı Kerpiç ile Kaplama
Kerpiç duvarın kalınlığının 30-50 cm arasında olması tavsiye edilir. Eğer duvar daha geniş olursa,
duvarın kuruması ve ayrıca küflenmesi tehlikesi ortaya çıkacaktır.
Ayrıca kerpiç uygulanacak olan duvarın her iki tarafına ahşap döşeme yerleştirilmesi gerekmektedir.
Kerpiç tabaka, katman katman olacak şekilde uygulanmalıdır. Bir katman uygulandıktan sonra, her bir
katmanın kalınlaştırılması/baskılanması gerekmektedir. Bu uygulama, ayaklarla ya da agaç tel direkler
vasıtasıyla yapılmalıdır. Kerpicin aşırı ıslak olmaması hususuna dikkat etmek önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dikkat edilmelidir ki; ne kadar kuru kerpiç karışımı olursa, bir gün içerisinde o kadar
yüksek inşaat yapılabilir.

Kerpiç için ahşap döşeme. Kamptan fotoğraflar. Kerpiç ev inşaatı ve İnşaatta bulunan kenevir
Bir günde 25 cm den yüksek olmayacak şekilde bir katman inşa etmek önerilmektedir. Döşeme işlemi
yapıldıktan sonra bunun kuruması için beklenmelidir. Kuruma süresi; hava, kerpiç türü, vb. Hususlar olmak
üzere birçok farklı etkene bağlı olarak değişebilmektedir. Hafif kil/saman kullanılması halinde, her bir
seviyenin ulaşacağı yükseklik ile ilgili olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Kerpiç binaya cam ve kapıların monte edilmesi oldukça kolaydır. Şöyle ki:
1) Kerpici, camınızın başlamasını istediğiniz seviyeye kadar yükseltin.

2) Çivleri ya da diğer destekleyici malzemeyi cam ya da kapı çerçevelerine çivileyiniz. Bu işlem; kerpic
malzemeye, kapınızın ya da duvarınızın sabitlenmesini sağlayacaktır.
3) Kapınızın/camınızın doğru yatay ve dikey pozisyonda olduğundan emin olunuz.

4) Katmanlar halinde kerpici uygulamaya devam ediniz – bir sonraki katmana geçmeden önce her bir
tabaka yapının tamamına uygulanmalıdır. Sadece camların etrafına kerpiç uygulanması gibi bir
hataya kapılmayın- bu durum aldatıcıdır ve uzun- dönemde daha zayıf olmasına sebebiyet verecektir.
5) Camların/kapıların çerçevelerinin üzerine lento ( üst pervaz ) uygulanması ve etrafının metal ağ ile
desteklenmesi tavsiye edilir.
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Köşelerin metal ağ ile desteklenmesi. Kamptan foroğraflar – Kerpiç ev inşası

ÖNEMLİ.

• Muhtemelen duvarlarınızı kemirgen hayvanlardan korumak isteyeceksiniz. Bunu, duvarın tabanına
metal ağ monte etmek suretiyle yapınız. Kerpicin içerisine muhtelif malzemeler eklenmek suretiyle duvarınızı
kemirgenlerde koruyabilirsiniz.
• Tüm ahşap parçaları anti-septikler ile nemlendirmek suretiyle su-geçirmez hale getirmek oldukça
önemlidir.
• Su-geçirmez membran malzemenin, duvarların üzerine, pencerelere ve kapıların altına uygulanması
gerekmektedir.
• Duvarları, sadece tamamen kuruduktan sonra sıvayabilirsiniz. Çünkü kerpicin dibe çökmesi
amaçlanmıştır. Hava şartlarına da bağlı olacak şekilde, bu süreç yarım-yıl hatta bir yıl sürebilir.

Sıvama: Duvarların sıvanması ve topraktan yapılmış sıva karışımı için birçok farklı metot ve yöntem
bulunmaktadır. Toprak sıvalar evinize; güzel, yumuşak ve organik bir son rötuş imkanı sağlamaktadır. Basit
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doğal plaster malzemeleri; kum, kil, lifler; hasır, sukamışı tüyü ve hatta inek gübresi gibi doğadan doğrudan
elde edilebilen malzemelerden yapılmaktadır.

Bir başka benzer inşaat metodu da kerpiç ev olarak ifade edilen türdür. İşbu yapılar, Türkiye‘ de tipik
geleneksel ve çevreci binalar olarak oldukça yaygındır. Bu yapılar yağışın az ve kuraklığın fazla olduğu
yerlerde oldukça fazla sayıda görülmektedir. Güney-doğu Anadolu ve İç-Anadolu Bölgelerinde bu tarz
yapılara rastlanabilir. Genel itibariyle, bu tarz yapılarda kullanılan malzemeler; saman, kil su ve ahşaptır. Bu
evlerin yapım aşaması oldukça basittir ve başlangıçta kil, saman ve su ile karıştırılmaktadır ve bu çamur şekiller
halinde sıkıştırılmakta ve sonra güneşte kurumaya bırakılmaktadır. Malzemenin kurumasından sonra, bu
şekiller kullanılmak suretiyle inşaata başlanmaktadır ve ahşap kirişler ile güçlendirilmektedir. Evin
tamamlanması sürecinde ve sevimli ve temiz bir görünüş elde edebilmek için sıklıkla duvarların badana
yapılması gerekmektedir. Bu tarz kerpiç evlerin yapımı bir ya da iki aylık bir zaman diliminde yapılmaktadır.
Başka bir benzer ev tipi kerpiç evlerdir. Geleneksel ekolojik evlerin bu tipi Türkiye de popülerdir.Düşük
yağışlı kurak bölgelerde kerpiç evler sıktır. Bunlara genelde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde
rastlanır. Genelde kullanılan temel malzeme saman, kil, su ve ahşaptır. Bu tür yapıların temel ilkesi basittir, kil
önce saman ve su ile karıştırılır, böylece elde edilen harç kalıplanır ve güneşte kurumaya bırakılır. Yeterince
kuruduktan sonra bunlarla ev inşa edilir ve ahşap kirişlerle de desteklenir. Bu tür yapıları bitirmek ve hoş bir
görünüm vermek için genelde duvarları badana edilir. Bu yapıların yapılması bir ya da iki aya kadar bir süre
alır.

Kerpiç için kullanılan malzemeler
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Biriket yapım süreci

Kerpiç ev yapım süreci
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YIĞMA ODUN (CORDWOOD) YAPILARI

Yığma odun (Cordwood) kavramı (ayrıca "yığma odun duvarcılığı” ya da olarak, "yığınduvar yapıları"
olarak ifade edilmektedir); yığın halindeki odunların ya da kabuğu soyulmuş ağaçların küçük parçalarının
çaprazlama olacak şekilde kerpiç ya da tuğla duvar ile birlikte istiflenmesi kavramı için kullanılmaktadır. Bu
teknik; evlerin, ahırların ve saunaların – kot üzerine duvarların kullanıldığı hemen hemen bütün yapılarda yapımında kullanılmaktadır. Yığma odun evleri, doğal kaynakları kullanmış olsa da, bu malzemeleri kendiniz
de toplayabilirsiniz. Ağaç yetiştirme alanlarının doğru bir şekilde idare edilmesi halinde; ağaç yetiştirme
alanlarındaki inceltilmiş ağaçlar, bu uygulamaya herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Kendi odununuzu
kesmek suretiyle, toprağa ve hayvanlara verilecek olan zararları kontrol altında tutmuş olursunuz. Ayrıca; cam
şişeleri geri dönüşüm suretiyle duvarlarınızın inşaatında kullanabilirsiniz. Cam şişelerle birlikte duvarınız
renkli görünecektir.
Yığma Odun tekniği ile inşa edilecek olan evin dezavantajı, geleneksel bir evin inşaatına nazaran bu
tarz yapıların inşasının daha uzun zamanda yapılmasıdır; bina ruhsat izinlerinin – birçok insan ( bina
denetmenleri de dahil olmak üzere ) yığma odun tekniği ile yapılan bir ev görmemiştir ve bu tarz binanın
bütünlüğü ve sağlamlığı konusunda şüphe duymaktadırlar.
Malzemeler

Yığma Odun
Sedir, köknar, çam, karaçam, akçaağaç ya da kavak ağacı gibi yumuşak kereste kullanımı bu iş için
idealdir.

Bazı durumlarda sert kereste kullanılması ( meşe, alıç ve meyve ağaçları ) mümkündür. Eğer sert
kereste aşırı derecede kuru ise bu durumda; bu tarz kerestenin ciddi ölçüde şişerek duvara yapısal olarak zarar
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verme ihtimali bulunmaktadır. Bu tarz kerestenin aylarla ölçülebilir bir zaman dilimi için kurutulmuş olması
gerekmektedir, yıllar süren kurutma işlemine tabi ağaçlar işbu teknik için uygun değildir.

Odun, tipine ve hava koşullarına bağlı olmak üzere 6 ile 12 ay arasında kurumaktadır ve koruyucu bir
örtünün altında muhafaza edilmelidir. Kerestenin inşa için hazır olup olmadığını kontrol etmek için iki parça
kereste alın ve birbirlerine vurun, bu iki parçadan “tıngırdama” sesi gelmelidir. Eğer ikisinin arasında “pat”
diye bir ses geliyorsa bu odunlar halen fazlasıyla nemli ve yeşildir.
Yontulmuş yığmaodunlar daha hızlı kurumaktadır ancak duvar yapımında; bu tarz keresteler, nemi
daha iyi emmek için tasarlanmıştır. Bu, duvarlarınız çatlamasının sebebi olabilir.

Duvarın içerisine yerleştirmeden önce, boraks ile yığmaodunları ıslatın ya da üzerine serpin. Borax
böcek ilacı işlevi görür ve kereste koruyucu ve mantarı da önleyicidir. Bir litre kaynayan suya bir bardak koraks
eklenerek hazırlanan karışımı kullanın. Bu karışım üzerine serpilebilir veya tomruklar karışımın dibine
çökebilir.
Şişeler ( İsteğe Bağlı )
Bazı müteahhitler, duvara eklenmiş olan renkli şişelerin görünümünden hoşlanmaktadır. Şişe uçları;
boru içerisinde birbirlerine sarılmış halde bulunan iki şişeden ( gövdeleri içe doğru olacak şekilde ) daha fazlası
değildir, bu şekilde duvara harç ile sıvanmaktadır. Eğer renkli şişeler kullanılmak isteniyorsa, bir ucun temiz
olduğundan emin olun aksi halde çok karanlık görüneceklerdir. Bu uygulama, karanlık odalara dışarıdan ışık
girişi sağlamakta ve banyo duvarlarına dahi uygulanmaktadırlar.
Harç

Doğru bir harç karışımı seçme yığmaodun şeklinde inşa edilecek olan binaların yapım aşamasındaki en
kritik unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Harcın “yumuşak” ve hafif esnek olması ancaj düz çimento ya da
çamur tuğla şeklinde olmaması gerekmektedir. Çünkü tomruklar devamlı olarak kısalmakta ve şişmektedirler.

Çimento bazlı Harç: 3 parça ince kum, 1 parça portland çimentosu, 1 parça sönmüş kireç, 3 parça döküm
talaş ve işlevsel ve kalın bir çamur elde edebilmek için gerekli su.
Kerpiç Harcı: Kireç karışımı oranları ( 2 kum, 1 kil, 1 talaş ve kamış). Tüm malzemeler karıştırılmış ve ezilmiş
olacaktır.
Talaş yalıtım malzemesi olarak kullanılacaktır.

SÜREÇ
Zemin seviyesinden 30-50 cm kadar yükselen uygun bir temelin sıçrama siperi ile dökümü yapıldıktan
sonra, duvarın inşasına ilişkin süreç başlamış olur. Duvar 30-80 cm arasında genişliğe sahip olabilir ve inşa
edilmek istenen binanın türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Yığmaodun şeklindeki duvarlar yük taşıyıcı yapı şeklinde de yapılabilir ve genellikle herhangi bir yapı
iskeletine ihtiyaç duyulmaz. Ancak yine de arzu ediliyorsa, yapılabilir. Sismik bölgelerde yığmaodun
duvalarının yük-taşıyıcı olacak şekilde inşası tavsiye edilmez ancak Avrupa bu konuda yeterince güvenlidir.
Yapı iskeleti, yığmaodun kagirlerinin, unsurların içerisindeki malzemeden yapılmasına imkan tanır ve tomruk
uçları, aletler ve gereçlerin içerisine konabileceği üzeri kapalı bir alan sağlamaktadır. Bu durum o anda, duvarın
bir bölümünü inşa etme imkanı tanımaktadır.

EKOLOJİK BİNA YÖNTEMLERİ|48

Yapı iskeleti ile birlikte Yük taşıyıcı olmayan duvar

İki adet 8-10 cm lik çıtanın harcı temel boyunca döşenir. Üzerine; kütükleri, birbirlerine bitişik olacak şekilde
yatay olarak koyunuz ve sürekli olarak kireç için boşluk bırakınız, duvarın içinden ve dışından 3 cm fazla
olmayacak şekilde çıkıntı bırakınız. Kütüklerin sadece iç ve dış tarafa doğru olacak şekilde üçte biri için harç
kullanınız. Orta kısmı temiz ve boş bırakın. Diğer tabaka kireç dökün ve devamında aralarına izolasyon
malzemesi dökünüz. Daha fazla kütük için aynı işlemi uygulayınız.

İlk sıra

Kapı ve pencereler için gerekli boşlukları bıraktığınızdan emin olun. İki kat harç arasında izolasyon
özelliği olan talaş koymayı unutmayın.
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İzolasyon ile birlikte

Desteklenmiş duvar köşeleri

Desteklenmiş köşeler ve pencereler

Eğer yığma odunlar arasında boşluk bırakılması arzu ediliyorsa, daha küçük çapta kütükler kullanın.

Sıkılığı konusunda şüpheye düşülüyorsa, içerisinde yalıtıcı madde olmak üzere çift duvar ( 20 cm e
genişliğe kadar ) inşa edilebilir. Kenevir ya da ağaç lifi plakaları bu amaç için kullanılabilir. Rüzgar ve buhar
için bariyer kullanılması tavsiye edilir.

Yığmaodun duvarında oluşan tüm çatlakların tamir edilmesi oldukça önemlidir.
Çatıyı monte edin. Yığmaodun yapılarında kullanılacak olan çatılar, standart çatı malzemelerinden yapılabilir.
Ardına kadar açık pervaz kullanmak suretiyle duvarlarının doğrudan yağmur ile temas etmesini engelleyin.

TAŞ EVLER
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Geleneksel Türk evleri yaklaşık 500 yıldır, Osmanlı sınırları içinde kalan Anadolu ve Rumeli
bölgelerinde kendine özgü nitelikleriyle var olmayı sürdürmektedir. Türk evleri ve bu süreçte muazzam
gelişmeleri ve bölge, iklim ve doğaya göre değişen tarzları dikkat çekmektedir. Geleneksel Türk evlerinin
insana, doğaya ve çevreye gösterdiği saygı, temel yapım ilkelerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
İklim, coğrafi etmenler, yaşam tarzı ve inşaat malzemesi gibi unsurlara bağlı olan bölgesel özellikler
değişik plan türlerini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye‘de yaygın bir kaç geleneksel ekolojik bina türü vardır ve
en yaygını kerpiç, ahşap ve taş evlerdir.

Bir diğer geleneksel Türk evi taş evlerdir. Taş evler şimdi bile Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır
ki buranın kışları çok soğuk yazları da çok sıcak geçer, taş evler kışın sıcağı yazınsa serinliği yapı içinde tutar.
Birbirine harç ya da çimentoyla bitiştirilen taşlar kullanılarak yapılar inşa edilir. Taş duvarları desteklemek,
daha güçlendirmek için tahta kirişler kullanılır, bu özellikle depreme karşı dayanım sağlar. Taş duvarlarda
ahşap kirişlerin kullanılması yöntemi yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Çimento alçıların ortaya çıkışıyla birlikte alçılı taş duvarlar, kuru yığma taş işlerinden evrilmiştir. İlk
çimentolar yanmış jips veya kirecin suyla karıştırılmasıyla elde edilir, bunlardan bağlayıcılık kapasitesi az olan
bir macun yapılırdı. Taş duvarların alçısız yapılıyormuş gibi dikkatle inşa edilmesi gerekirdi. Çimento macunu
sadece taşlar arasındaki boşlukları doldururdu ve yumuşak, kaya benzeri bir yüzey elde etmek için kurutulurdu.
Portland çimentosunun yardımıyla, kuru yığma duvar gibi içe doğru sivrileşmeyen, daha uzun yapılar inşa
etmek mümkün oldu. Çimentonun taş bir duvarı daha az itinayla birbirine “tutturma” becerisi vardır ancak
düzgün taş işçiliği teknikleri önemini korur. Kendi başına ayakta duran bir taş duvar inşa etmek gerçek bir
sanattır ve bunu düzgün yapmak çok fazla zaman ve yetenek gerektirir.
Türkiye'de taş ev inşa süreci

taş evin temelini yapma süreci
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Zemin kat ile temel

İnşa için taşların hazırlanır

Taşlar harçla örülür
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Taş duvar

OWEN GEIGER’ dan ADIM ADIM TOPRAK ÇUVAL İNŞASI

Bu talimatlar, dikey toprak çuvalı duvarları inşasının tüm temel adımlarını açıklamaktadır.
Toprak çuvalı ile ilgili olarak bilgi sahibi olmayanlar polipropilen pirinç çuvalı ya da toprak ya da kagir

şeklinde istiflenmiş ve düz olarak sıkıştırılmış yalıtım malzemesi kullanabilirler. Sıralar arasındaki tel örgü,

çuvalın kaymasını engelleyecek ve kopma mukavemeti sağlayacaktır. En son sıvalanmış duvarlar kerpiç
yapılar gibi görünecektir. Binlerce insan, hayallerindeki evin, ev-ofislerin, dükkanların, tatil yerleri, mahzenler,
fırtına mahsenleri ve yaşam sığınakları için çuval kullanmak suretiyle inşa etmektedir.

Aşağıdaki talimatlar, sizin inşası yapılacak yeri temizlediğinizi ve seviyesini eşitlediğinizi, yüzey

toprağından arındırdığınızı, iş yükünü azaltma için dolgu toprağını yapının etrafına yerleştirdiğinizi, sabit bir
alt-temel için hendek kazdığınızı ve 12” çakılı bu hendeklerde kullandığınızı ve köşe olukları ile tel-sıra
eklediğinizi kabul etmektedir.

Adım 1: Malzemeler ve Gereçler

Malzemeler ve gereçler ( soldan sağa sıralanmıştır ):
Dokuma polipropilen çuvallar ( yaklaşık 18” x 30”),
Kova oluk (tabanı kesilmiş 4 adet-galon kova),4 ya da
5 adet ağır işe uygun beton kova, tel sıra, metal kalemi
ve tel örgüyü kesmek için çelik hurdası ( cıvata keskisi
), çekiç, saç levha kaydırıcı ( yaklaşık 13” x 16”), 15 lik
galvanize tel, bıçak, tel keski, şerit ölçü aleti, 4 noktalı
tel örgü, köşe oluğu, kök çıkarma çapası, tokmak, 500
adet çuval demeti ve kürek.
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Adım 2: Çuvalları doldurmak

Adım 3: Dikmek suretiyle çuvalların ağzını kapatma

Adım 4: Alçak katmanlardaki çakıl çuvalları

Herbir çuval için aynı miktarda kova kullanınız.
Kovaların %90 ı dolu olacak şekilde ve dikim için
boşluk bırakacak biçimde doldurunuz. Bu teknik,
her bir çuvalın, çuvalları muhafaza etmek için
limitlerine kadar dolu olduğunu ve duvarların
seviyesini koruyan herbir çuvalın aynı hacimde
olduğunu temin etmektedir.

Çuvalların ağzını dikmek suretiyle kapatınız. Çuvalı
bitim noktası üzerinden katlayınız; 15 lik yaklaşık 9”
uzunluğunda tel kullanın; bir tarafa bir adet dikiş atın
ve çuvalın sonunu üzerinden katlayın; ortasına bir
çivi atın ve köşenin üzerini çekin; diğer köşeye bir
dikiş atın ve köşenin üzerini çekin; geri kalan teli
çuvalın içerisine sokun. Bu teknik kavramayı
kolaylaştıracak ve dökülmeleri engelleyecektir ve
kapasitesi kapsamında çuvalın doldurulmasını
sağlayacaktır.

Alçak katmanlar: çakıl ile doldurulan çuvalları
yerleştiriniz. (daha fazla dayanıklılık için iki kez
torbalanmış) köşelerden başlayarak merkezdeki açıklığa
kadar. Şerit çizgisine uygun olarak çuvalları hizalayın;
yerleştirme işleminin tamamlanmasına müteakip çuvalları
sıkıca bastırıp sıkıştırın ve seviyelerini eşitleyin. Her
zaman çuvalların başını ( dikip kapattığınız uçları)
dökülmenin engellenmesi amacıyla uç uca gelecek şekilde
yerleştiriniz.

Adım 5 :Tel örgüyü ekleyin.

Adım 6: Saç levha kaydırıcı ile ilave sıralar koyunuz.
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Tel örgüyü ekleyin: her bir çuvalın hizasında iki
adet 4 noktalı tel kullanın; tuğla ya da taşlar geçici
olarak tel örgüyü yerinde tutacaktır.

Çuvalların tel örgüden delinmesinin engellenmesi
için ilave sıra eklenirken saç-levha kaydırıcı
kullanınız: kaydırıcının üzerini çuvallarla
doldurunuz; dikmek suretiyle
bitimlerini
kapatınız, çuvalları pozisyonuna göre yatırınız ve
bir önceki çuvala doğru itiniz. Çuvallar
hizalandıktan sonra, en son çuvalı tutunuz ve hızlı
bir şekilde kaydırıcıyı çekiniz. Çakıl doldurulmuş
çuvallar ile bu işlemi, buharın zarara sebep
olabileceği yükseklikten yukarıda bulunduğunuz
sürece kadar devam edin.

Adım 7: Toprak-çuvalı doldurmak için bu işlemleri tekrar ediniz.

Üst sıralar için bu işlemleri, küçük değişiklikler
yapmak suretiyle tekrar ediniz: dışarı taşan çuval
olmaması için çuvalları ters-yüz ediniz, hafif
nemli toprak kullanın; her bir kova toprağın
eklenmesinden sonra hafifçe çuvala bastırın;
çuvallar yerine hizalanmadan önce sıkıştırma
işlemini yapın. Tam anlamıyla örtüşme için
çuvalları uzatın.
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Adım 8: Özel ölçülü çuvallar yapınız.

Farklı ölçüde alanları doldurmak için özel ölçülü çuvallar kullanın: açıklığı ölçün; yaklaşık seviyede çuvallarla
doldurun; fazlalık olan çuval materyalini kesin; her bir ucunu merkeze doğru olacak şekilde katlayın ve bu
kısmı içine sokun; çuvalları duvara yerleştirin.
Adım 9: Çamurla Tıkamak

Çamurla tıkamak; Her bir sıranın tamamlanmasına müteakip toprak çuvalını sağlam ve seviyeli olarak çamurla
tıkayın. Yüksek kısımları ilk önce çamurla tıkayınız. Duvar yaklaşık olarak düz ise; eşit bir şekilde tüm duvarı
çamurla tıkayınız ve alçak noktaların kalmaması için tokmağınızla sürekli olarak sertleştirme işlemine devam
ediniz.

İşbu işlemi diğer duvarlar, kapı ve pencere montajları için de aynen uygulayınız. Duvarların birbirlerine eşit
düzeyde olduğunu sıklıkla kontrol ediniz.
Owen Geiger, Builder Without Borders ( Sınırları olmayan inşaatçılar) eskü müdürü The Last Straw Journal
muhabiri ve Geiger Research Institute of Sustainable Building müdürüdür.
Resimler ve videolar Got Chankamol ile yapılan anlaşma kapsamında paylaşılmıştır.

EKOLOJİK BAHÇE METOTLARI
PROJE ORTAĞI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

Son zamanlarda; bahçeler ile tabaklarımız arasındaki mesafe giderek artmaktadır. Yiyeceklerimizin
nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini ve işlendiği ve ayrıca nasıl seçildiğini bilmek oldukça önemlidir. İyikalite yiyecekleri tüketmek istiyorsak, bunların kaynakları ie mutfağımız arasındaki zaman ve mekan farkının
azaltılması gerekmektedir. Buna ulaşmanın en iyi yolu ise, kendi sebze/meyve üretimidir. Topluluk/şehir
bahçeleri fikri, sadece çeşitli sebze/meyvenin tedarik edilmesini değil aynı zamanda arkadaşlarla/komşularla/iş
arkadaşları ile büyük bir zaman geçirmeyi sağlamakta ve topluluk ruhunun gelişmesine yardımcı olarak doğa
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ile bir ilişki kurulmasına imkân tanımaktadır. Topluluk bahçeleri, çocuklar için bir eğitimi faaliyetidir. Bahçe
oluşturmak suretiyle mümkün olan en fazla sayıda kişiyi bu projeye dahil etmek oldukça önemlidir, bu durum
sadece memnuniyet değil aynı zamanda bahçe planlaması ve bakımını daha kolay yapılmasını sağlayacaktır.
Bu tarz bahçeler oldukça çekicidir çünkü bunu kurmak ya da bakımı için fazla iş gerekmemektedir. Büyük
alanlara ihtiyaç yoktur ve üzerinde fikrinizin olduğu her yerde bu plan uygulanabilir.
Topluluk Bahçesi Hazırlığı
- Yaşadığınız etrafa bir göz atın. Herhangi bir şekilde kullanılmayan boşluk ya da toprak parçasını bulun.
İdari birimlerden ya da başkandan topluluk bahçesi kurulumu için izin talebinde, ilgili mevzuat ve yerel
kurallar çerçevesinde, bulunun
- Belirlenen toprak parçası ya da alanın bir günün yarısından az olmamak üzere güneş tarafından
aydınlatılması gerekmektedir.

- Yapabildiğiniz kadar fazla kişiyi bahçe planlama ve oluşturma faaliyetlerinin içerisine sokmaya çalışın.
Faydalı bahçe sonuçlarının elde edilebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de budur. Bahçe işlerinde
tecrübeli kişilerin bulunması oldukça faydalı sonuçlar doğuracaktır.
- Bahçenin planını yapın. Bitkilerin en iyi şekilde yerleşimi için bu bahçeyi 4 ana-yöne göre bölüme ayırın.
Güneş ışığının doğru paylaşımı için ağaçlar ve çalılar ve diğer yüksek bitkiler kuzey tarafına
konumlandırılmalıdır. Rüzgâr durumu, toprağın özellikleri gibi durumları göz önünde bulundurmak
suretiyle planlarınızı oluşturun.
- Kronolojik sıraya uygun olacak şekilde faaliyetlerin planlanması gerekmektedir. Sebzelerin tohumlarına
ilişkin adımlar ve diğer bahçe faaliyetleri planlaması oldukça önemlidir. Bahçenın yapım başlangıcı bahar
aylarının başında Nisan Mayıs gibi yapılmalıdır. Kış mevsiminden sonra toprağın erimiş olması
gerekmektedir.
Malzemeler ve gereçler
 Odun- ahşap pano
 toprak (iyi kalite). Eğer seçtiğiniz bölgede verimli toprak var ise sadece kazmanız ve çapalamanız
gerekmektedir.
 Ot örtüsü. Taze biçilmiş ot, ağaç yağprakları ve hatta kamış ya da saman olabilir. Meşe ve ceviz
yapraklarının karışıma girmesini engelleyiniz.
 Bitki tohumları ve fideleri.
 Bahçe malzemeleri (ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişebilmektedir; kürek, tırmık, halat, vb. yetenekleriniz
ve)
 Su

Bitkiler Hakkında
- Fenelojik(bitkisel) takvimde belirtildiği üzere değişik bitkiler değişik tarihlerde ekilmektedir. Bitkilerin
birbirleri arasındaki mesafe ve derinlikleri hakkında bilgi sahibi olmak da tohumlama işlemi sırasında önem
arz etmektedir. Kitapevlerinden ya da internetten bu tarz bilgilere sahip olabilmek oldukça kolaydır.

- Bitkiler genellikle istediğiniz temel sırasına göre ekilmektedir. Grubunun etkili olarak çalışması halinde çok
küçük alanlarda dahi sonuç alabilmek mümkündür.
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- Zararlı otlar bahçeniz için kötü bir şey değildir. Bahçenizdeki eko-sistemin devamlılığını sağlamaya faydalı
olanlar da olmak üzere birçok zararlı ot türü bulunmaktadır.
Tohumlar Hakkında
- Bahar başlangıcından önce, bahçenizde hangi tür sebzelerin yer almasını istediğinize ve hangi tür tohumları
araştırdığınıza karar vermelisiniz

- Satın alınacak iki tür tohum bulunmaktadır: Hibrid tohumlar ( F1 ve H olarak işaretli )ya da yetiştirme
tohumlar. Hibrid tohumlar, aynı bitkinin iki farklı özelliğinin çaprazlanması ile elde edilmektedir. Hibrid
tohumlara ilişkin problem, bu tohumlardan büyüyen bitkilerin genetik olarak tutarsız olmasıdır. Bunun
anlamı bitkilerin, birbirlerine orantısız olacak şekilde büyüyebilmesi, verimli olmaması ve dayanıklı
olmamasıdır. Yetiştirme tohumların genetik devamlılığı bulunmakta olup bu nedenle bu tarz tohumlar
seçilmesi tavsiye edilmektedir.
- Sürdürülebilir bir çevre için yetiştirme tohumları kullanmak ve muhafaza etmek oldukça önemlidir.

- Birçok farklı nesil bitki, yetiştirildiği zamandaki koşullara kendisini alıştırmıştır. Yetiştirme tohumlarını
çiftçilerden, yetiştirme tohum takası yapanlardan ya da internet üzerinden elde edebilirsiniz. Kendi
tohumlarınızı yetiştirmeniz, büyütmeniz ve muhafaza etmeniz ve ayrıca diğer bahçe ile ilgilenen kişiler ile
takas yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
Ne zaman ve hangi bitki/tohum?
 Turp, kırmızıturp, salata, dereotu ve ıspanak yılın bazı zamanlarında bile ekilebilir.
 Yaban havucu, dereotui maydanoz ve havuç gibi bazı tarz bitkiler kışın başlamasından önce ekilebilir.

Filizleri nasıl büyüteceğim?
 Birçok bitki toprağa dosdoğru ekilmektedir ancak; şifalı bitkiler, domates, lahana, bal kabağı ve kabak gibi
bitkiler için daha fazla büyüme mevsimi oluşturmak maksadıyla öncesinde evde ekim yapılması tavsiye
edilmektedir.
 Filizler için özel kalıp ya da kutu satın alınmasına gerek yoktur. Yoğurt, süt, ekşi krema, plastik şişeler ya
da kağıt ya da plastik kapları kullanabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz yetiştirme kabının yüzeyinde bazı delikler
açmayı unutmayınız ve bunları bu tarz tabaklar ya da cam kavanozun üstüne suyun dolaşması için koyunuz.
 Yetiştirme kabını toprak ile doldurunuz. ( saf humus ya da organik gübre ile karışık olarak) sıkıştırmayınız
sadece su ekleyip tahumları ekiniz. Kutunun ebatına göre tohum miktarları değişmektedir.
 Tohum ekilen kabın sıcak tutulması gerektiğinde, bu halde ışık geçiren plastik bir levha ile üzerini
kapayabilirsiniz ve tam güneş ışığı alan yerlerde muhafaza ediniz. Yüksek ısıda tohum, daha hızlı
gelişmektedir. Bazı bitkilerin büyüme için daha zorlu koşulları bulunmaktadır.
 Filizlerin belirgin ve güçlü olduğu durumlarda koruyucu plastik levhayı kaldırınız.
 Her iki ya da 3 günde filizleri sulayınız. Bu durum toprak kuruluğuna göre değişmektedir. Fazla
sulamamaya mutlaka özen gösteriniz. 2-3 hafta sonrasında fideler dışarıya ekilebilir.
 Eğer bahçeniz zaten kazılmış ve ekim için hazır ise çapalama suretiyle ekim işlemi yapıp üzerine toprak
atmanız yapmanız gereken tek şeydir. Eğer bu sizin bahçecilikte ilk sezonunuzsa, çapalanmış olan toprağa
bir bardak iyi kalite toprak koyunuz ve bunun içerisinde ekim işlemini yapıp üstünü toprakla örtünüz.
Toprak Kirlenmesi ve Tavsiyeler
Ağır metaller ile toprağın kirlenmesi halen en problemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıda, bahçenin kurulacağı bölgedeki toprağın kirlenmesinin engellenmesi için öneriler verilmiştir:

EKOLOJİK BİNA YÖNTEMLERİ|58

- Bahçe için alanınızı belirlemeye başlamadan önce, şehirlerin merkezinin ve yolların 50 m kadar olan
bölümlerindeki toprakların daha kirli olma eğilimini göz önünde bulundurun. Ayrıca bu alanlara endüstriyel
ya da fabrika alanları da dahildir.

- Bahçenizin yoğun bir şekilde kirlendiğine dair şüpheleriniz var ise, ağır metallerin asitik durumlarda daha
hareketli olduğu faktörünü göz önünde bulundurunuz. Toprağın pH ını ölçme şansınız var ise, bunun 6.5-7
arasında bir rakam olması gerekmektedir. Eğer bu seviyeden az ise, kalsiyum hidroksit ile birlikte toprağa
serpin. Toksit metallerin daha fazla aktif olmasının engellenmesi ve pH değerinin arttırılmasının yolu budur.

- Ülkenizdeki ya da kurumlar arasındaki anlaşma şartlarına ve durumlarına bağlı olmak üzere, Litvanya’ da
yılda bir defa izleme sonuçları düzenlenmektedir. Buna göre özel portallar için analiz sonuçlarına
ulaşabilirsiniz.
- Hızlı bir şekilde ortadan kalkan çapalama yöntemleri deneyin,

- Yapraklı sebzelerin üzerindeki tüm toprağın yıkanması ve sebzelerin kölerinin temizlenmesi oldukça
önemlidir
 Doğal koşullarda yetişen, zirai ilaç ve sentetik gübre kullanılmadan yetiştirilen yiyeceklerin endüstriyel
olarak yetiştirilmiş olanlara nazaran sağlık açısından daha uygun olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Yükseltilmiş Bahçe Yatakları
1. Büyütülmek istenen tarlanın zeminini kürek ve tırmık kullanmak suretiyle düzleştirin. Alanı kazmanıza
gerek yoktur.

2. Birçok tarla oluşturma yöntemi bulunmaktadır ve bunlar sizin tasarımınıza ve sahip olduğunuz malzemeye
göre değişiklik gösterirler. Ön önemli husus, zehirli olmayan malzemeler kullanmaktır; saf ahşap pano,
kiriş, çubuk ya da herhangi bir yapı atığı, lastik olabilir. Yatağın 1 metreden geniş olmaması gerekmektedir
ancak ihtiyacınız ya da yapabildiğiniz oranda uzun olabilir. Yataklar arasındaki 0.5 m -1 m arasında boşluk
bırakılmalıdır. Yatağın yüksekliği 20 cm ya da 40-50 cm kadar yüksek olabilir ve bu durum seçtiğiniz
zemine bağlı olarak değişmektedir. Eğer nemli ise daha yüksek yataklar seçmeniz gerekmektedir. Daha
fazla örnek ve bilgi için bkz. http://eartheasy.com/yard-garden/raised-garden-beds-kits-planters
3. İnşa edilmiş genişletilen yataklar toprak ya da toprak gübre karışımı ile doldurulmalıdır.
4. Tohumlar ile sorun yaşamamak ve daha uzun süre nemliliği korumak amacıyla yatağın üstünü saman ile
kaplayın. Yılda bir ya da iki kez samanın eklenmesi gerekmektedir.
5. Filizlerin saman saçılmış olan deliklere ya da şeritlere ekilmesi gerekmektedir. Ekilmiş fizilerin delikleri
plaka halindeki saman örtüsü ile örtülebilir. Bu durum bitkinin büyümesini temin edecektir. Eğer bitki ya
da tohum oldukça küçük ise samanlama işlemine gerek yoktur. ( yaklaşık 0.5 cm)
6. Hasat ( sonbaharda)
7. Geri kalanları gübreleyin ve kış için bir yer bırakmaya hazırlayın ya da sadece koparın.
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Vilnius’ daki topluluk bahçesi faaliyetleri

Bahçe yatakları
1. İp kullanmak suretiyle yatağınızın kenerlarını işaretleyin. Sert kavisleri zemini kazmak suretiyle ortadan
kaldırın ve zemini yumuşak yapın. Tırmık ile yüzeyi pürüzsüz yapın ve saman ile kaplayın.
2. Filizler/bitkiler bahçe yatağının büyütülmesindeki gibi ekilecektir. Belirli bir zaman sonra otları biçmek ya
da yabani otları ayıklamanız gerekecektir. Yabani otların bitkilerinizden güçlü olmasına izin vermeyiniz.
Bitkiler yeterince büyük ve güçlü ise kuraklık hali dışında ayrıca sulamaya ihtiyaç bulunmamaktadır.
3. Eğer ekim sezoununda 2 ya da 3 ay öncesinden zemini saman ile kaplamış iseniz; bu halde kazmanıza gerek
yoktur. Ancak patates, lahana, salatalık, bal kabağı gibi bitkilerin bu kazılmamış alana ekilmesi tavsiye
edilmektedir. Bunların ekiminden önce samanı yüzeye dağıtınız ve iyi kalite toprak ya da gübre ilave
edinizi. Yıl boyunca çimler çürüyecek diğer bitkilerin ekimi için uygun bir toprak ortamı oluşacaktır.
4. Ekin biçme (sonbahar)
5. Geri kalanları gübreleyin ve kış için bir yer bırakmaya hazırlayın ya da sadece koparın

MACARİSTAN
EKO-BAHÇECİLİK
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Topluluk Bahçesi

EARTHRISE COMMUNITY GARDEN
FÖLD-KELTE KÖZÖSSÉGİ KERT
Yer: III. district, Budapest
2001 yılında kurulmuştur.

Ortam

Grubun üyelerinin tecrübeleri ve arka-planları bahçecilik dışındaki işlere
dayanmaktadır ancak bu kişilerin ortak rüyaları, hayatlarını değiştirmek ve
çiftçilik yaparak doğa ile yakın bir şekilde yaşamak ve hep birlikte çalışan bir
topluluk kurmaktadır. Başlangıçta bazı üyeler, organik çiftçilik için kurslar
almış ve bu kurslar onlara bazı deneyim ve tecrübeler kazandırmıştır. Bu
kişiler farklı tür ekolojik bitki yetiştirme, hayvancılık ve topluluk çiftçiliği ile
ilgilenmektedir.
Amaçları; sosyal, ekolojik ve ekonomik krizlerin engellenmesine yardımcı
olan doğal ve sağlıklı yaşam-biçimlerinin yollarını bulmaktadır. Bu kişiler
doğa ile tekrardan etkileşime geçmek istemekteydiler ve tekrardan doğaya
dönmek ve daha az zarar zarar veren ancak daha mutlu olan yaşama geri
dönmeyi arzuladılar.
Grup; sahibinden ücretsiz bir şekilde bir arsa temin ettiler ve sadece
malzemeler, gereçler ve kullandıkları su için ücret ödediler. Bu kişiler sadece
bahçecilik değil çocuklar, kültürel aktiviteler, sinema geceleri, vb. gibi
faaliyetler de organize etmek arzusundaydılar.

Gereçler

Süreç

o gübre
o f del kler
o hastalıklara karşı: doğal solüsyonlar, ş falı b tk ler ve türler
o tohumlar
o bahçede kullanılan gereçler: ahşap d rek, kepçe, tırmık, tırpan, vb.
o yangın söndürme c hazı
o yağmur suyu taşıyan var ller
o organ k gübre ç n yer
Bu bahçe biyolojik yaklaşım ile inşa edilmiş ve bakımı yapılmıştır.
Bunun anlamı; kimyasal kullanımı olmadan tarım yapmak, sürekli izleme ve
kavram/bağlantıları ortaya çıkarma işlemleridir. İşbirliğinin çeşitlendirilmesi
ve içsel özdenge durumuna erişim amaçlanmıştır.
İlk Adım: Bahçenin oluşumu ve ilk bitkinin dikimi
Bahçedeki işlere Nisan ayında başlanmıştır ve meyve-ağaçları ile asma ağacı
önceden budanmıştır. İlk aşama bahçenin temizlenmesidir ve tohum yatakları
için yer oluşturma ve gereçler için yer tesis edilmesidir.
Çalışma için bir plan yapılmıştır ve bitkiler hakkındaki talimatlar kapsamında
ekim işlemine başlamışlardır.
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20 tür bitkinin ekiminden sonra ( sebzeler, bitkiler, vs.) bahçe gelişimi devam
etmiştir: yağmur suyunun tekrar kullanımı için drenaj, çevre dostu tuvalet,
güneşlik yeni bir şömine vb.
İkinci Aşama: Bahçede Çalışmak:

Yaz boyunca üyeler, işten sonra ya da resmi tatillerde bahçede oldukça fazla
zaman harcamıştır. Yatakların sahipleri bitkiler ile ilgili olarak her zaman
yapacak bir iş bulmuşlardır: çapalama, sulama, zararlı otların köklerini
toplama, hatalıklara karşı koruma ( biyolojik ürünler ile )
Bitkiler sürekli olarak büyümüştür ve işler durmamıştır: Her zaman ekip
biçilecek bir şeyler olmuştur: reçel, meyve suyu, çorba farklı türde tabak
çanak ve birçok şey bitkilerden hazırlanmıştır.
Bakony- Kuzey Macaristan’ da üyeler ve aileleri için kamp düzenlenmiştir.
Üçüncü Aşama: Son meyveler ve bir sonraki yıl için hazırlıklar

Sonbahar başlangıcında; bazı üyeler ilkbahar ekimi gibi verimli olan ikinci
bahçe sezonu için tohum ekmiştir. Daha sonra, soğuk havalar geldiğinde,
hasat işlemi tamamlanmıştır ve kış için hazırlıklar başlamıştır.
Bir komşudan ( inekler ile ilgilenen ) çiflik gübresi almışlardır ve bunları
ilkbahar için biriktirmişlerdir.
Hazırlık işlemleri olarak; yatakları, meyve-ağaçlarını, çalıları temizlemişler
ve organik gübre ile doldurmuşlardır ve hastalıklı bitkileri yakmışlardır. Bu
yöntem sadece atanmış günler için yapılabilir. Aileleri, arkadaşları ve
komşuları ile birlikte bahçe ve yılsonu etkinliklerini beraber düzenlemişlerdir.
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* Bu yatak; bitkiler için daha fazla besin maddesini ve daha sıcak bir zemini
temin etmektedir. **Macaristan’ da bitkilerin yakılması yasaktır. Sadece
önceden atanmış olan günlerde bu işlem yapılabilir.
Fotoğraflar ve grafikler
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EKOLOJİK BİNA
ÖRNEKLERİ

BÉKÉSCSABA DAKİ EKOLOJİK BAHÇECİLİK
ÖKO KERTÉSZET

http://www.zold14.hu/kert.html
Yer: Békéscsaba

2014 yılında kurulmuştur.

Ortam

Zöld14 Egyesület (Association Green14) çocukların ekolojik yaklaşımlarını
geliştirmek amacıyla karmaşık bir eğitim sistemi üzerinde çalışmıştır. İşbu
program sağlık ve güvenli yiyeceklerin temini sağlamakta ve arka-avlu organik
bahçe işleri vasıtasıyla ailelere ve okullara (eğitim kurumları) doğayı
tanıtmaktadır. Bunların bir diğer amacı da; kendilerine yeni bir topluluk
deneyimi sağlayıcı kendine yeterlilik olgusuna erişilmesi vasıtasıyla, çocuklara
doğanın korumasının önemini kavratmaktır.
Bu proge kapsamında Békéscsaba yakınlarındaki 2 köyün anaokullarında
bulunan avlularda ekolojik bahçeler oluşturulmuştur. Çocuklar bahçeyi ekipbiçme konusunda yardım etmektedirler ve çalışmaların her bir adımında yer
almaktadırlar, devamında ise topladıkları taze meyveleri yemekte ya da
pişirmektedirler. Bu faaliyet küçük çocuklar için geliştirilmiştir; çocuklar için
tasarlanmış olan gereçleri kullanmışlarıdır ve geri dönüşümü ve doğanın
korunmasının önemini masallar vasıtasıyla idrak etmişlerdir, kış sezonu
boyunca çocuklar öğrendiklerini tekrar etmişler ve daha fazla teorik bilgi
edinmişlerdir.
Ekilen Bitkiler:

Sebzeler: Marul, turp, yeşil soğan, domates, patlıcan, yeşil bezelye, fasulye
sırığı, kıvırcık lahanai karnabahar, lahana, balkabağı ve salatalık.
Şifalı otlar: Reyhan, dereotu, tarhunotu
Malzemeler

Çicekler: Tiklikuyruğu, Gün Güzeli
Malzemeler
o
o
o
o
o
o
o
o

Süreç

ç ftl k gübres
f del k
hastalıklara karşı: doğal solüsyonlar, ş falı b tk ler ve türler
tohumlar
bahçede kullanılan gereçler: ahşap d rek, kepçe, tırmık, tırpan, vb.
yangın söndürme c hazı
yağmur suyu taşıyan var ller
organ k gübre ç n yer
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Birinci Adım: Çekirdek yeterliliği geliştirme

Bahçecilik işleminden önce çocuklar daha sonradan bahçeçililk sürecinde
ihtiyaçları olan temel bilgileri temin etmektedir. Bu süreç bir sunum
( çizimlerde, projektör ve resimlerle destekli olarak) vasıtasıyla uygulanır ve
resmi-olmayan bir eğitimdir ve aktif katılımlı bir süreçtir.
İkinci Aşama: Bahçenin oluşturuması
Bahçeler, anaokulunun avlusunda yer almaktadır ve uzmanlar, bakıcılar ve
aileler çocukların işlerine yardımcı olmaktadır. İlk etapta bahçenin işlenmesi
gerekmektedir, devamında yataklar oluşturulur. Bu işlemler yapıldığında
çocuklar tohumları ekerler, üstlerini toprak ile örterler ve sularlar ve bitkilerin
bakımını yaparlar. Her bir bitki hattı bir sopaya ile işaretlenir ve üzerlerine
isimleri yazılır. Ekonomik tarım ve bitki kurumlarının kuralları uygunlanmak
suretiyle işbu method gerçekleştirilir.
İşbu süreç boyunca çocuklar, ekolojik bahçe için bireysel tecrübe edinirler ve
bu durum onların motivasyonu sağlar ve birlikte çalışarak daha fazla tecrübe
edinirler ve çiftçiliğe olan ilgileri de artar.
Üçüncü Aşama: Üretim / Büyütme
Çocuklar anaokulundayken, her gün bitkilerin büyümesini izleyebilir ve
bitkilerinin bakımı yapabilirler. Örneğin sulama işlemi yapabilir, zararlı otları
temizleyebilir zemini yumuşak tutabilir, çubuklar ya da bağlamak suretiyle
bitkilerin büyümesine yardımcı olabilir, çapalama yapabilir eski bitkilerden
organik gübre yapabilir, vs. Eğer hava soğuk ise ya da yağmurlu ise uzmanlar
ve bakıcılar bina-içi uygulamalar yaparak bu konu ile ilgili masallar anlatır ve
oyun oynarlar.
Katılımcılar tarafından en son periyodun ve değişikliklerin değerlendirilmesini
gerektiren durumlar bulunmaktadır.
Yaz tatili boyunca aileler ve çocuklar önceden kararlaştırılmış zaman
dilimlerinde bahçe için çalışabilirler.
Dördüncü Adım: Hasat
Hasattan önce, katılımcılar hasat sürecini tartışırlar ve ürünler hakkında
( sebzeler, meyveler, şifalı otlar) bilgi alırlar ve kimyasal olmayan tarım
yapmanın önemini kavrarlar.
Topladıkları ürünleri hep birlikte pişirme imkanları bulunmaktadır.
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Son adım olarak; bir sonraki yıl için tohum üretmekek maksadıyla bitkileri
biyolojik olgunlaşma seviyesine kadar büyütme süreci bulunmaktadır.
İşbu son etap, ayrıca etkileşimli, deneysel öğrenme faaliyetleri ve üzerine
düşen rolün canlandırılması suretiyle de uygulanmaktadır.

Fotoğraflar

Diğer bilgiler

---

Topluluk Bahçesi

ÓFALU COMMUNITY GARDEN
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ÓFALU KÖZÖSSÉGI MINTAKERT

Ortam

https://www.facebook.com/ofalukert
Place: III. district, Budapest, Ófalu
Founded in 2014

permakültürü kullanarak Eko-bahçe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Malzemeler

gübre
fidelikler
hastalıklara karşı: doğal solüsyonlar, şifalı bitkiler ve türler
tohumlar
bahçede kullanılan gereçler: ahşap direk, kepçe, tırmık, tırpan, vb.
yangın söndürme cihazı
yağmur suyu taşıyan variller
Malç
Karton
termometre: kompost sıcaklığını ölçmek için
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Süreç

Fotoğraflar ve Grafikler
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Türkiye de organik tarım 85-86 yıllarında Avrupa dan gelen taleplerle ege bölgesinde kuru incir, kuru üzüm
ile başlamış, sonraki yıllarda talepler doğrultusunda değişik ürünlere de yansımıştır. Ancak ülkemizde son 10
yılda yaygınlaşmıştır.
Tarımın genel amacı ; bitkilerin hayvanların, insanların ve toprağın sağlığını ve verimliliğini korumak ve
devamlılığını sağlamaktır.

Arazinin geçmişinde kimyasal gübreleme ve ilaçlama var ise ekim nöbetleriyle yani değişik kök sistemine
sahip bitkilerin ekilmesiyle en az 3 yıl üretime kimyasalsız devam edilerek ekilen bitkilerin önceden
kullanılmış olan kimyasalları topraktan sömürmesi sağlanmalıdır.
Organik tarım, üretim aşamasında hiçbir yapay kimyasalların ve transgenikolarakta bilinen genetiği
değiştirilmişorganizmaların (gdo) kullanılmadığı tarım sistemidir.
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Dünyada yıllardan beri süre gelen bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımı sonucu bozulmaya yüz tutan tarımsal
ekosistemi ve insan sağlığını korumak amacı ile geliştirilen ve önerilen tamamen saf, sağlıklı, bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretilmesi yanında, tarımsal ekosistemide koruyan bir tarım sistemi olarak ortaya çıkmıştır.
Toprağın verimliliğini sağlamak ve bunu devam ettirmek için 3 farklı doğal madde kullanılmalıdır.

1-Çiftlik gübresi; yanmış çiftlik gübresi yani en az 7-8 ay bekletilmiş ve gübresini kullandığımız hayvanlarında
organik beslenmesi şartı ile gübresi kullanılabilir. ekim dikim yapılmadan önce gübrelenmeliidir.
2- Kompost; toprağın organik madde içeriğini artıran, bitkileri bazı toprak zararlılarına karşı koruyan doğal
antibiyotikler bulunduran maddelerdir. örn.; bahçeden biçilen çimler çiçekler ve organik atıklar kompost
malzemesinin temelini oluşturur.

3-Yeşil gübre; bazı baklagil bitkilerinin çiçeklenme döneminde pullukla toprak altına verilerek çürütülür.
Toprağın organik madde içeriği artırılmış olur.örn;fiğmünavebe ayrı bitkilerin sürekli bir döngü halinde
ekilmesi ekilen bitkilerin zararlılarının önüne geçilmesi için ideal bir yöntemdir. organik tarımda da münavebe
önemlidir. münavebe aynı zamanda toprağın değişik derinliklerinde biriken elementlerin kullanılması
sağlayarak toprak yorgunluğununda önüne geçmek için uygun bir yöntemdir.

Türkiye’deki Hobi Bahçelerinden Örnekler
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Toplantı Resimleri

Oltu Halk Eğitimi Merkezi Bahçe Resimleri
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Panel Resimleri
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VII - GERİ BİLDİRİMLER
LİTVANYA ORTAKLARI

“Ekolojik bina hakkında gerçek bir fikir edinmek ve becerilerimi geliştirmek için daha uzun işlikler istiyorum.
Çok kısaydı, bir hafta ya da daha uzun olabilir. Ama gene de hayalimdeki ev için bir fikir oluşturdu ve bunu
gelecekte mutlaka yapacağım”. Ričardas (her iki işliğin katılımcısı)
“Kendi evini inşa etmek, bunu özgün bir ruh ve kendi ellerinle yapabilmek ve bu sırada dünyayı ve kendi
sağlığını gözetmek için gerekene bilgi birikimini elde etmek herkes için büyük şans. Bu gibi etkinlikler aynı
zamanda insanların hala kullanılabilir olan geleneksel teknolojilere ilgisini de artırıyor.” Gražvydas (her iki
işliğin katılımcısı)

“Konferans konuşmacısı, proje fikrinin kesinlikle çok iyi olduğunu belirterek insanların katılımın temelinde
pratik etkinliklerin olması gerektiğini söyledikten sonra ekolojik bina konusunda gelecekte daha çok işlik
olması önerisini getirdi.” Ričardas (konferans konuşmacısı ve ekolojik yapı uzmanı)

“Az becerili ve özürlü insanlar için iyi bir bütünleşme olanağı. Doğal materyaller ve inşa sürecinde yer almak
farklı özürleri olan insanlar için oldukça kabul edilebilirdir. Ekolojik bina teknikleri hakkında bilgi birikimi,
günlük yaşamında kullandığı çevresindeki malzemelerden binasını yapabilecek kırsal bölge insanı için
yararlıdır.” Vida (“Hasırla inşa” kampı katılımcısı)

“Hazırlık ve yapım sürecinin her aşaması benim için terapi gibiydi. Günlük sorunları unuttum ve doğanın
büyülü etkinliklerine odaklandım. Ben ve ailem ekolojik bina ve sürdürülebilir yaşam tarzı fikirleriyle ilgiliyiz
ve bu gibi projeler sahip olduğumuz bilgilerin sınaması için çok yararlı ve aklımızdakileri fiiliyata dökmemizi
sağlıyor. Kamp için teşekkürler. Ben ve köyüm için yararlıydı çünkü deneyimlerimi paylaşacak ve ortak
etkinlikler ve genel kullanım için basit ve küçük binalar yapmayı önereceğim. Gıda için kenevir kullanmak ve
bunu denemek güzel fikir. Çok teşekkürler.” Danutė (İkinci kamp katılımcısı)

TÜRK KATILIMCILAR

Sümeyye YEŞİLYURT: (Veteriner )"Proje konusunu çok sevdim bundan dolayı çalışmalara katıldım.Proje
konusu hakkında arkadaş ve akrabalarıma bahsedeceğim" dedi.
Netice OT: (Farmer )"Doğal ürünler daha sağlıklı ve lezzetli bunun için organik ürünleri tercih ediyorum" dedi.

Dursun AKYOL: "Biz yıllar önce taş ve ahşap evlerde yaşıyorduk.Onlar daha ucuzdu.Onlar yazları daha serin
kışları daha sıcak olurdu" dedi.
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OrhanTAŞCİ(staff ) Photo: Ahmet KORKMAZ

Ekolojik bahçe çalışmalarına katılan, Orhan TASCI -Personel), Binali ŞAHİN- Farmer)
katılmaktan çok mutlu olduğunu ve ekolojik tarım hakkında çok şey öğrendiğini söyledi"

Binali ŞAHİN ( farmer)

Photo: Ahmet KORKMAZ

Çalışmalara

Nazir OCAK: " Doğal ürünleri kullanarak Ahşap ev yapmaktan mutlu olduğunu, yaptığı işten dolayı çevreye
zarar vermediğini ve son yıllarda ahşap evlere ilginin arttığını söyledi".
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Ahmet MACİT

Nazir OCAK

Cemal TANRIVER

Photo: Ahmet KORKMAZ

ahşap atölyesi ve ahşap ustasını ziyareti ,ahşap evler hakkında Nazir OCAK la görüşme

MACAR KATILIMCILAR

“Bu projenin konusunu sevdim; bence önemli bir sorunu ele alıyorlar. Bu işlik çocukların çevre korumasına
dair farkındalıklarının artması ve daha sağlıklı yaşam yöntemlerini göstermesi açısından büyük bir fırsattı.
Gelecekleri hakkında düşünmeye sevk etti.” GergőSebő
“Bu projenin bir parçası olmak bana çok şey ifade etti, ilgilendiğim konu hakkında çok sayıda deneyim
kazanabilirim. Yaklaşımımı değiştirmeme yardım edebilir ve bu yaşam tarzının ayrıntılarını öğrenebilirim.”
LillaHorváth

“Daha sağlıklı bir yaşamın ve boşa harcaman yerine enerji tasarrufu sağlayan bir ev yapmanın ne kadar kolay
olduğunu görmek beni benden aldı.” BalázsNemesnyik
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