
GIDYO

 

Güneşköy'ün Anadolu Meraları, MA Eğitim Tasarım

Danışmanlık desteğinde yürüttüğü Birleşmiş Milletler

Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF) Küçük

Destek Programı (SGP) GEF/SGP tarafından desteklenen

‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi

gençlerin kırsalda var olan fırsatları görmelerini sağlayarak

iklim değişikliğine dayanıklı bir yaşamın temellerini atmayı

hedefleyen 15 aylık bir projedir.

 

Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve

iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini

artırmalarına katkı sağlayarak, kır-kent arasında bağlantı

kurabilecek bir sivil inisiyatif yapısının oluşturulmasını

sağlamaktır.

 

Gençler İklime Dayanıklı
Yaşamı Oluşturuyor



Güneşköy Hakkında

 

Güneşköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da

kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi,

Hisarköy’de 75 dekar arazisi bulunur. Güneşköy Avrupa

Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez.

Kırsal kesimde doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam

deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler.

 

Misyonu

 

Güneşköy Kooperatifi kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamı

gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bunu yaymak

amacını güder.

 

Daha fazla bilgi için:

https://www.guneskoy.org.tr/guneskoy/guneskoy-hakkinda

 



Proje Hakkında

Nedir

 

Güneşköy'ün Anadolu Meraları, MA Eğitim Tasarım

Danışmanlık desteğinde yürüttüğü Birleşmiş Milletler

Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF) Küçük

Destek Programı (SGP) GEF/SGP tarafından desteklenen

‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi

gençlerin kırsalda var olan fırsatları görmelerini sağlayarak

iklim değişikliğine dayanıklı bir yaşamın temellerini atmayı

hedefleyen 15 aylık bir projedir.

 

Neden

 

İklim krizine karşı özellikle genç nüfusun çevreye karşı artan

bilinçleri göz ardı edilemez boyutlarda olsa dahi bu ilgilerini

genellikle meslek tercihlerine yansıtamamakta ve edindikleri

duyarlılığı profesyonel hayatlarında kullanamamaktadırlar.

 

 



Hedef

 

Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve

iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini

arttırmalarına katkı sağlamak, bir yandan da kır-kent arasında

bağlantıları kuvvetlendirebilecek yeni bir sivil insiyatif

yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Nasıl

 

Tüm Güneşköy bileşenleri olarak inanıyoruz ki, deneyimlemek

öğrenmenin en etkili yoludur. Projeye gönülden bağlı olacak

gençlerin katılımı sağlayarak sürdürülebilir bir grubun

oluşturulması ve bu ekibin Güneşköy’ün pratiklerini

deneyimlerken bir yandan da civar köylerle iletişim kurmasını

sağlamak.

 

 



1. Dönem (6 Mayıs - 6 Kasım 2019)

 

- 17/21 Haziran - 1.Topluluk Destekli Tarım (TDT) Uygulama

Kampı

 

- 11/16 Eylül – 2. Topluluk Destekli Tarım (TDT) Uygulama

Kampı

 

- 27/29 Eylül - Permakültür Uygulama Kampı

 

2. Dönem (6 Kasım 2019 - 6 Şubat 2020)

 

- Bütüncül Mera Yönetiminin (BMY), Hisarköy'de hayata

geçirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Takvim ve Proje Faaliyetleri



 

3. Dönem (6 Kasım 2019 - 6 Şubat 2020)

 

- Türkiye ve dünyadan başarılı kooperatif vb STÖ örneklerini

değerlendirmek, uzmanlardan görüşler almak.

 

- Global Ecovillage Network (GEN) içindeki gençlerden oluşan

(Next GEN)-YES to Sustainability, Erasmus+ (KA105)

programına katılmak.

 

4. Dönem (6 Şubat 2020 - 6 Mayıs 2020)

 

- Projede geliştirilen modelin sürdürülebilirliği için kayıtların

derlenerek basılı ve görsel kaynakların oluşturulması,

yaygınlaştırılması, sürecin değerlendirmesi.

 

- Bitirme festivali.

 

 

 

Takvim ve Proje Faaliyetleri



‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi toplam 4

dönem ve 15 aydan oluşmaktadır. Proje kontenjanı 25 kişiyle

sınırlıdır. İlk dönemde üç adet kamp yapılacak ve bu kampların

hepsine katılım zorunlu olacaktır.

 

1. kamp 17 Haziran Pazartesi – 21 Haziran Cuma 2019 tarihleri

arasındadır. Kampın temel amacı, proje grubunun bir araya

gelmesi ve Güneşköy’ü tanımasıdır. Etkinliklerin; Güneşköy’ün

hangi sistemle çalıştığının anlaşılması, 20 yıla dayanan tecrübenin

sağlıklı biçimde aktarılması, Topluluk Destekli Tarım (TDT)

uygulamalarının öğrenilmesi ve deneyimlenmesi ile grubun ortak

iş yürütme becerisi kazanarak, mekân ve sürece adapte olması gibi

belli başlı hedefleri mevcuttur.

 

2. kamp 11 Eylül Çarşamba -   16 Eylül Pazartesi tarihleri

arasındadır. 2. Kamp Güneşköy topraklarında yıllardır sürdürülen

Topluluk Destekli Tarım(TDT) çalışmalarının gözlemlenmesi ve

uygulanmasının yanı sıra proje süresince ve sonrasında GİDYO

ekibinin kullanabileceği ortak bir yaşam alanının oluşturulması

üzerine olacaktır.

 

 

 

Takvim ve Proje Faaliyetleri



3. kamp permakültür uygulamaları ekseninde olacak ve eğitimler

Timuçin Şahin tarafından verilecektir. Tarihler 27 Eylül Cuma - 29

Eylül Pazar olarak belirlenmiştir.  Amaç, projenin ilerleyen

dönemlerinde çalışma grubuna ayrılacak arazide permakültür

çalışmaları yürütmektir. Katılımcıların, arazinin nasıl kullanılacağı

ile ilgili bilgilendirileceği ve sahada çalışacakları kamp da yine bu

olacaktır.

 

1. ve 2. kamp arasındaki zamanda Güneşköy’ün yakınındaki

Hisarköy’de etkinlikler yapılması planlanmaktadır. Bu etkinlikler

hafta sonları olacak, tarihler yer alacak katılımcıların

uygunluğunun gözetilmesi açısından birlikte kararlaştırılacaktır.

Etkinliklerin içerikleri köyün işlerine destek olmak ve köylülerle

ilişkileri kuvvetlendirmektir. Başka bir yönü ise Hisarköy’den

gençlerin projeye dahil edilmesini sağlamaktır. Köydeki

aktivitelere EN AZ iki kere iştirak etmek, projenin selameti ve

müntesibin iktisabı zaviyesinden ehemmiyet arz etmektedir.

Takvim ve Proje Faaliyetleri



Güneşköy’de tarım 7 aylık bir süre zarfı içerisinde yapılır, kış

dönemlerinde hava şartlarından dolayı Güneşköy’e seyahat sıklığı

düşüş eğilimi gösterir. Fakat projenin özellikle ekim 2019

tarihinden itibaren köylülerin Bütüncül Mera Yönetimine geçmesi

için teşvik çalışmalarına başlanacak. Bu sebeple kışın arazide

çalışılamayacak vaktin verimliliği açısından, yaz döneminde

Anadolu Meraları’nın da desteğiyle köy ile kurulan ilişkiler mühim

hale gelecek. Bu noktada, uygulamada aktif olunmasa dahi köy

halkına destek olunmaya çabalanacak. Bu çalışma için grubun

içinden çıkmış olan, konuya hâkim bir liderin Bütüncül Mera

Yönetimi eğitimi alması sağlanarak geçiş döneminin

kolaylaştırılması ise bir diğer hedeftir.

 

Ek olarak, yine iki kamp tarihi arasında Ekim – Kasım 2019 dönemi

içerisinde BÜKOOP ve Tire Süt Birliği, farklı kooperatif

yapılarının deneyimlenebilmesi için umuma açık bir söyleşi

düzenleyecektir. Bu söyleşi ODTÜ ya da Güneşköy bünyesinde

yer alacak ve dışarıdan insanların projeyi peyderpey tanımasına

olanak sağlayacaktır.

Takvim ve Proje Faaliyetleri



Bunların yanı sıra Mayıs – Ekim 2019 dönemleri boyunca TDT

projesi Güneşköy’de yürütülecektir. Çarşamba ve pazar olmak

üzere haftada iki gün TDT için Güneşköy’de bulunulacak ve grup

üyelerinden, kendilerine uygun olan günlerde katılım

beklenilecektir. Belirli sebeplerden ötürü Güneşköy’e

gelinemeyen günlerde uzmanlık ve ilgi alanına göre projenin

şehirdeki ayağına destek olunması ise önemi haiz bir diğer

konudur.

 

Sürecin, işlerken görülmesi öğrenmenin en kolay, hızlı ve kalıcı

yoludur. Grubu grup yapan şey ise birlikte çalışıp ortak bir

deneyim paylaşmaktır. Bundan dolayı aktif katılım tüm bu sürecin

en hayati hususu olarak göze çarpıyor.

 

Bunlara ek olarak projenin içeriğine katkı sağlayacağını ya da

diğer katılımcıların ilgisi olduğunu düşündüğünüz bir yetenek,

hobi ya da girişiminiz mevcutsa; dinlenmeye ve grubun da onayıyla

desteklenmeye tamamen açık olduğu da bir diğer önem arz eden

durum. Projenin bir paylaşım ortamı olduğu ve herkesin

katkılarının ayrı ayrı pek kıymet taşıdığı, tüm bu katkı ve

paylaşımların her bir katılımcı için verimi ve bağlılığı artıracağı da

açıktır.

Takvim ve Proje Faaliyetleri



Projenin ulusal boyuttan uluslararası boyuta açılabilmesi adına, 13

senedir Global Ecovillage Network (GEN) üyesi olan Güneşköy;

Erasmus+ K105 Youth Exchange programı dahilinde 6 farklı

projeye ortaklık etmektedir. Proje sırasınca her katılımcı EN AZ

bir proje ortaklığına katılmalıdır. Proje ortaklığı sırasında bütün

süreç raporlanmalı, sistematik bir biçimde derlenmeli ve

dönüşünde grup ile paylaşılmalıdır. Projenin 2. ve 3. dönemi hem

Türkiye hem de Avrupa çapındaki STK’ların işleyişi ve

yapılaşmasını deneyimlemek görevini ihtiva eder. Çıktıların hem

yazılı hem işitsel olarak ulaşılabilir kılınması (rapor, podcast vs.)

amaçlanmaktadır.

 

Henüz tarihi belli olan ortaklıklar içerisinde:

 

8-16 Ağustos 2019      Zavod Veles/ Slovenya: Youth Leader in Me

19-30 Ağustos 2019    Arterra B./ İspanya: Unity in Diversity

16-20 Kasım 2019       Slovakya: Volunteering for Sustainibility

18-22 Şubat 2020       Ängsbacka/ İsveç: Volunteering in Ecovillage

 

Son olarak 2020 yaz ayında projenin bitişini ve yeni bir gençlik

inisiyatifinin işler hale gelmesini kutlamak için büyük bir festival

düzenlenecektir.

Takvim ve Proje Faaliyetleri



Ulaşım

Ankara’dan Güneşköy’e ulaşım tarafımızca sağlanacaktır.

 

Konaklama

Kamplar sırasında konaklama Güneşköy arazisinde kamp alanı

olarak belirlenmiş bölgelerde 2’şer kişilik Güneşköy tarafından

tahsis edilen çadırlarda (mat dahil) sağlanacaktır. Arazide banyo

ve biri kompost olmak üzere üç adet tuvalet bulunmaktadır. Her

ne kadar özel durumlar için sera içindeki tuvaletleri

kullanabilseniz de günün çoğunluğunda kompost tuvaleti

kullanmanızı rica ediyoruz.

 

Yemek

Güneşköy her türlü yemek malzemesini, mutfak imkanını ve

aracını sağlamaktadır fakat yemeklerin hazırlanması ve bulaşık

grup içinde planlanıp dönüşümlü olarak yapılacaktır.

Kamplar esnasında sizlerden getirmeniz beklenenler: Kafa

lambası/fener, uyku tulumu, yastık, örtü, havlu, tarlaya uygun

kıyafet ve ayakkabı.

Takvim ve Proje Faaliyetleri



İbrahim KIŞLA

email: guneskoy.gidyo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi için:

 

https://www.guneskoy.org.tr/

http://anadolumera.com/

https://www.facebook.com/maecology/

http://gefsgp.com/

 

 

 

 


