Dünya hızla değişiyor. Bunun en büyük kanıtı, daha 2 yıl önce Türkiye’de permakültürü
tanıyanların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, bugün geniş katılımlı bir permakültür
buluşmasını gerçekleştiriyor olmamız. Geçtiğimiz son üç yılda düzenlenen eğitimler ve
uygulamalar, bilgi ve deneyim paylaşımı sonucu permakültür felsefesi ve uygulamaları
ülkemizde de yerleşmeye ve permakültürle ilgili bir bilgi ve tecrübe birikimi oluşmaya başladı.
Adil, dengeli ve çeşitliliği destekleyen, sürdürülebilir bir yaşam için bilgi, deneyim ve yüreklerimizi
paylaşmaya davet ediyoruz sizleri.

Niyet/Amaç
Bu buluşmanın amacı Türkiye’de permakültürü öğrenen ve uygulayan bireyleri biraraya
getirerek, permakültürle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilecekleri bir öğrenme ve
dayanışma alanı yaratmak ve Türkiye’deki permakültür topluluğunu ve ağını güçlendirmektir.
Buluşmada, permakültürün yeryüzünü korumak, insanların ihtiyaçlarını karsilamak ve adil
paylaşım ilkelerinden yola çıkarak gıda üretimi, enerji, atık yonetimi, su kullanımı, doğal inşaat,
topluluk oluşturma, alternatif ekonomiler gibi pek çok farklı konuda bilgi ve tecrübe paylaşımını,
uygulamalarla yaparak oğrenmeyi ve birlikte yeni projeler ve ortak akıl geliştirmeyi hedefliyoruz.
Buluşmanın bir niyeti de hayatı ve birlikteliğimizi, dayanışmayı kutlamak...

içerik & program
Türkiye Permakültür Buluşması’nda, permakültür ve sürdürülebilir yaşam başlığı altında
katılımcılar için anlam ve önem taşıyan her konu paylaşılabilecek, buluşma gündemi buluşma
esnasında katılımcılar tarafından “Açık Alan Teknolojisi” uygulanarak oluşturulacaktır.
(Lütfen detaylı bilgi için yöntem bölümüne bakın)

Buluşmada sohbetler, uygulamalı atölye çalışmaları, film gösterimleri, sunumlar, tohum
takası, müzik, dans, performanslar ve sanatsal etkinlikler olmasını öngörüyoruz. Ayrıca
buluşmanın yakınında yapılacağı Muratlar köyü ve Bayramiç’ten katılacak yerel halkın,
yereldeki bilgelik ve geleneksel uygulamaları bizlerle paylaşacağını umuyoruz.
Buluşmanın akışı şöyle gerçekleşecektir:
24 Haziran
Cuma

Buluşma mekanına varış, yerleşme
19:00 Akşam Yemeği
21:00 Açılış ve Hoşgeldiniz

25 – 26 Haziran
Cumartesi-Pazar

Genel bilgi ve tecrübe paylaşımı, Açık Alan Teknolojisi ile
Sohbetler, atölyeler, film gösterimleri, sunumlar, tohum takası, müzik,
dans, performanslar ve sanatsal etkinlikler

27 – 28 Haziran
Pazartesi-Salı

Türkiye’de permakültür stratejisi
Türkiye'de permakültür hareketinin ve uygulamalarının yayılması ve
permakültür hareketi ile ilgili vizyon, işbirlikleri, ortak akıl geliştirme

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü ile yaptığımız görüşme sonucunda buluşmanın iki
aşamalı olmasını, 2 günlük haftasonu bölümünün herkese açık ve bilgi/tecrübe paylaşımına
yönelik olmasını, sonraki iki günlük bölümün ise "Türkiye'de permakültür hareketinin ve
uygulamalarının yayılması ve permakültür topluluğunun gelişimi" ile ilgili daha stratejik bir
toplantı şeklinde yapılmasını (ki bu bölüme daha önce herhangi bir permakültür kursuna
katılmış ve permakültürle aktif uğraşan kişilerin katılımını) öneriyoruz.

yöntem
Buluşmada kendiliğinden organize olma ve herkesin eşit katılımı prensibiyle hareket etmek için
"Açık Alan Teknolojisi" (Open Space Technology http://kolektifbilinc.wordpress.com/open-spacetechnologyacik-alan-teknolojisi) kullanarak toplantı gündeminin toplantı esnasında tüm
katılımcılar tarafindan ortak belirlenmesini sağlayacağız. Bu süreci kolaylaştıran bir ekibimiz
olacak.
Buluşma esnasında tüm ihtiyaçlarımızın - yemek, bulaşık, ortamın düzeni, temizliği, atıkların
yönetimi – sorumluluğu, ev sahibinin ve organizasyon ekibinin koordinasyonunda tüm
katılımcılar tarafından ortak olarak paylaşılacak. Ayrıca buluşmanın ev sahibi ekibe yükleyeceği
finansal giderlerin yine tüm katılımcılar tarafından ortak paylaşılması (adil paylaşım ilkesi)
gerektiğine inanıyoruz. Buluşmaya katılım ücretleri buna göre belirlenmiştir.

nerede
İlk Türkiye Permakültür Buluşması cennet
Kazdağı’nda, Bayramiç-Yeniköy ekolojik
yerleşiminde gerçekleşecek.
Böylece, hem bu yeni oluşuma hem de
yöredeki altın madeni çalışmalarıyla zor
durumda kalan yerel halka destek olacağız.
Bayramiç-Yeniköy girişimi ile ilgili bilgi için:
www.bayramicyenikoy.com
www.bayramicyenikoy.blogspot.com
Yol tarifi:
Buluşma Çanakkale Bayramiç’e bağlı Muratlar
Köyü’nün Yeniköy mevkiinde gerçekleşecek.
İstanbul yönünden:
Toplu taşıma ile:
1. Bandırma’ya feribotla gelecek olanlar önce
Biga’ya oradan Çan’a geçecekler. Çan’dan
Bayramiç vasıtaları ile gelirken 25.km’de
Muratlar Köyü girişinde inecekler. BandırmaBiga, Biga-Çan ve Çan-Bayramiç otobüsleri
saat başı, gece 22:00’ye kadar çalışıyor.
2. Truva Otobüsleri ile Çanakkale’ye gelip, yarım saatte bir çalışan Bayramiç otobüsleri ile
Bayramiç’e gelebilirsiniz. Bayramiç’ten, saat başı kalkan Bayramiç-Çan otobüslerine binip, 22.
km’de Muratlar Köyü girişinde ineceksiniz. .
Araba ile:
İstanbul – Bandırma (feribot ile) – Biga - Çan - Bayramiç istikametinin 25. km’de Muratlar Köyü.
İstanbul – Tekirdağ – Keşan – Gelibolu ya da Eceabat’tan feribot ile Çanakkale – Ezine –
Bayramiç – Çan istikametinin 22. km’de Muratlar Köyü
Ankara yönünden:
Toplu taşıma ile:
1. Bandırma’ya gelip Bandırma’dan sonra yukarıda belirttiğimiz rotayı takip edin.
2. Ankara, Bursa, Eskişehir mıntıkasından Truva Turizm ile direk Bayramiç’e gelirken 25.km’de
Muratlar Köyü girişinde inin.
Araba ile:
Ankara - Eskişehir – Bursa – Bandırma - Biga - Çan - Bayramiç
Çan ile Bayramiç arasındaki 25. km’de Muratlar Köyü

İzmir yönünden:
Toplu taşıma ile:
Otobüsle Ezine’ye gelin. Ezine otogarının yakınından saat başı Bayramiç arabaları geçiyor.
Bayramiç’te, saatte bir kalkan Bayramiç-Çan arabasına binin ve 25. km’de Muratlar Köyü’nün
girişinde inin.
Araba ile:
İzmir – Bayramiç – Çan yolu yaklaşık 22. km’de Muratlar Köyü

Muratlar Köyü’nden buluşma mekanı olan Yeniköy mevkiine (2 km), kendi
vasıtanızla ya da yürüyerek, okları takip ederek ulaşabilirsiniz. 24 Haziran’da
Muratlar Köyü’nden Yeniköy Mevkii’ne toplu taşıma amaçlı bir vasıta temin
edeceğiz.
Bayramiç Birlik: 0 286 773 18 01
Çan Birlik: 0 286 416 12 24 - 416 11 92
Truva Turizm: 444 00 17 http://truvaturizm.com/
Truva Turizm Bayramiç ofis: 0 286 773 1515
Bilgi için:
Mustafa Alper Ülgen: 0532 677 4107
Metin Akıncı: 0537 543 8117

yanınızda getirin!
öğrenmeye ve paylaşmaya açık bir kalp ve zihin
coşkunuz, heyecanınız, umudunuz, hayalleriniz
paylaşmak istediğiniz kitaplar, filmler, ilhamlar, tohumlar, müzik, müzik enstrümanlarınız
el emeği göz nuru kendi üretimleriniz (bahçenizden, atölyenizden...)
eğer bir projeyi ya da girişimi temsilen geliyorsanız ve sunum yapacaksanız gerekli
materyaller
● kamp yapacaklar, tabi ki kamp malzemeleri (çadır, uyku tulumu vs)
● Doğada dönüşen sabun, şampuan, havlu
● su matarası ve kupa (mug)
● el feneri
Lütfen atık olabilecek plastik materyaller, ambalajlar vs getirmeyin!
●
●
●
●
●

uygulamalı atölye çalışması yapmak isteyenlerin DİKKATİNE!
Eğer Türkiye Permakültür Buluşması’nda önceden hazırlık ve materyal temini gerektiren,
uygulamalı bir atölye çalışması (doğal inşaat uygulamaları, kompost yapımı, bitki spirali, su
arıtma sistemi vs gibi) yapmak istiyorsanız, lütfen katılım formundaki atölye bölümünü doldurun.
Yapmak istediğiniz uygulamayla ilgili öncelikle buluşmayı ağırlayan ekibin onayı (ihtiyaca ve
kapasiteye göre) alındıktan sonra materyal temininin koordinasyonu için sizinle iletişim
kurulacak.
Lütfen bu atölye çalışmalarında herhangi bir ücret talep edilemeyeceğini dikkate alın.

katılım & kayıt
Buluşma mekanının kapasitesi göz önüne alınarak katılım 100 kişi ile sınırlıdır.
Buluşma katılım ücretleri:
24-26 Haziran, çadır/oda paylaşımı/dışarıda konaklama:
24-26 Haziran, köy evi:
24-28 Haziran, çadır/oda paylaşımı/dışarıda konaklama:
24-28 Haziran, köy evi:

50 TL
70 TL
90 TL
130 TL

* Köyevlerinde konaklama, buluşma mekanına 2 km mesafedeki Muratlar Köyü’nde aile yanında
gerçekleşecektir.
* Konaklama (dışarıda konaklama hariç) ve yemekler buluşma katılım ücretine dahildir.
Bayramiç Konaklama Seçenekleri:
(Bayramiç ile buluşma mekanı arasındaki mesafe 25 km’dir. Bayramiç’te konaklama ve ulaşım
organizasyonu ve ücreti katılımcılara aittir)
Bayramiç Öğretmenevi
0 (286) 773 59 85
Varol Otel (***)
0 (286) 773 51 51 http://www.varolapart.com/varolhotel.htm
imşek Pansiyon
0 (286) 773 10 20
Türkiye Permakültür Buluşması’na kayıt için, katılım formunu doldurup 2011tpb@gmail.com
adresine gönderin. Organizasyon ekibinden kayıt teyidiniz ve ödeme için banka hesap bilgileri
size gönderilecek.

