Gelir Getirici
Küçük Ölçekli Bahçecilik
Eğitimi

Eğitim Tarihi: 1 – 4 Nisan (4 gün)
Eğitim Yeri: Köyceğiz (Muğla)
Eğitimin amacı
• Kırsalda veya şehirde, bahçelerde yapılabilecek,
• Temel ve/veya yan gelir yaratabilecek ölçekte,
• Çok çeşitli,
• Ekolojik ve ekonomik olarak dirençli bir bahçecilik pratiği edindirmek.
Kimler katılmalı?
• Bahçeciliğin teori ve pratiğini öğrenmek,
• Tohumdan fideye, toprak tavından ot “mücadelesine”, sulama pratiğine, bahçe bakımı
ve hasattan tohum almaya kadar sürecin aşamalarını öğrenmek,
• Kırsalda bir yaşama geçmek isteyen ama arazi ve sermayesi çok kısıtlı olan/hiç olmayan, kısa vadede bereketli bir onarıcı girişim oluşturmak,
• Bahçesinde/mahallesinde, birey, hane veya topluluk olarak kendi sebzelerini üretmek,
• Tek yıllık sebze/meyve yerel tohumları çoğaltmak için bahçecilik yapmak,
İsteyenlerin beklentilerine uygun bir eğitimdir.

Eğitimin İçeriği ve Yöntemi
• Kapalı ve açık alanda verilecek, teori ve uygulamayı içeren bir eğitimdir.
• Toprak fiziksel ve biyolojik yapıları hakkında genel bilgiler,
• Farklı mevsimlere uygun, sebze, meyve ve destekleyici bitkiler hakkında bilgiler
• Ekim zamanı, olgunlaşma ve hasat süresi, birim alanda verim, kardeş bitki uygulamaları, gibi
• Tohumdan fideye, fideden hasada, tohum almaya kadar süreçler hakkında uygulamalı
ve teori bilgi
• Bahçe için toprak hazırlama/işleme, sulama ve bakım yöntemleri, seçenekleri ve araçları;
• “Yabancı” ot ve “zararlı” böceklerle ortak yaşam hakkında bilgi
• Hasat sonrası lojistik, satış, takip, finansal plan ve nakliye konularında teorik ve pratik
bilgiler
Eğitimin takriben yarısı kapalı, yarısı açık alanda verilecek.
Eğitim için konaklama, ulaşım, yemek ve getirilmesi istenen giysi/araç gibi konulardaki
tüm lojistik bilgi, mart ayında gönderilecek olan “hazırlık notu”nda belirtilecek.
Eğitime Kayıt Süreci
1) Eğitime kayıt olmak isteyenler, bu adresten http://bit.ly/2iqiiZR ulaşabilecekleri forma
bilgilerini girerek eğitime başvurur.
2) Anadolu Meraları, formda verilen email adresi üzerinden iletişime geçerek, eğitimde
yer olup olmadığı/başvurunun sonucunu paylaşır; eğitim ücretiyle ilgili bilgileri ve hesap
numaralarını paylaşır.
3) Kişi, belirtilen hesap numarasına eğitim ücretini yatırdığında kaydı tamamlanmış olur.
Anadolu Meraları, ücreti aldığına ve nihai kaydın tamamlandığna dair epostayla bilgilendirme yapar.
4) Anadolu Meraları, “Başvurunuz kabul edildi/ücreti yatırarak kaydınızı tamamlayın”
emailini gönderdikten sonra, kişi ücretini gönderene kadar eğitim kontenjanı dolarsa,
Anadolu Meraları bir email daha göndererek durum hakkında bilgi verir, kaydın artık
gerçekleşemeyeceğini ve kişinin yedek listeye alındığını belirtir.
Not: Bu eğitime, eğitim duyurusundan önce önkayıt yaptımış 31 kişi bulunuyor.
Eğitim kontenjanı 20 kişidir.
Ayrıca 1 kişilik burs imkanı bulunuyor. Bursa başvurmak isteyenlerin yukarıdaki başvuru
formunu doldurmuş olmaları gerekiyor. Burs başvuruları için: ahu@sedef.com

Eğitim Ücreti
Önkayıt yaptıranlara özel erken kayıt (28 Aralık – 5 Ocak 2017)
» 700 TL + KDV
Erken Kayıt (6 Ocak – 27 Ocak)
» 725 TL + KDV
(Duyurunun önkayıt yaptıranlar dışında da duyurulacağı ve başvuruya açılacağı tarihtir)
Normal Kayıt (30 Ocak -5 Mart)
» 800 TL + KDV
Geç Kayıt (6-29 Mart)
» 900 TL + KDV
Eğitim ücretine dahil olanlar: Eğitim, eğitim programı boyunca çay-kahve-meyve suyu
ve ikramlar

Eğitmenler Hakkında
İrfan
Öner
Çanakkale Biga sınırları içindeki Emirorman Köyü’nde
doğdu. Küçük yaşından beri çok farklı ürünler yetiştirdi,
hayvancılık yaptı. Yeniye, bilmediğine her zaman büyük bir
merak duydu. Kimyadan biyolojiye, teolojiden tarihe, politikadan iklim değişikliğine kadar bir çok alanda okudu, araştırdı.
Biga yöresindeki en bilgili, deneyimli ve yenilikçi çiftçilerden biri
olarak tanımlanıyor.
Anadolu Meraları Uygulama Arazisi ekibinde, ekibin piri ve akıl hocası. Durukan’ın kaleminden, “İrfan abi”:
“İrfan abi, tanıdığım en “müstesna” insanlardan biri. Dünya tarihinden herhangi bir düşünce akımını tartışabileceğin filozof, önümüzdeki kışın yağmur örüntüsünü kestirebilen
eski toprak, beraber lise yatakhanesi halime dönebildiğim hınzır, moleküllerin kimyasal
yapısını öğrendiğin bilimci, merakı hiç dinmeyen adam.
Yeni tanıştığı birisiyle muhabbeti kıvama geldiğinde “sen niye yaşıyorsun?” olur, “Varlığının sebebi ne?”. İdealizm ve gerçekçiliğin birbirine kardeş olduğunu bilir, dalga geçmeyi
ve geçilmeyi sever. Anadolu Meraları Uygulama Arazisi’nin bilgesi, gönülden ekip üyesi,
hepimizin piri.
Sen daha çok yaşa İrfan abi.

Durukan
Dudu
Anadolu Meraları ortak kurucusu. 1985 yılı, İstanbul doğumlu.
16 yaşından beri kırsal kolektif yaşam ve ekoköy planları yapıyor, bu hayalleri 2005’te kurdukları Ormanevi Kolektifi fikriyle
2012 yılında kırsala göçerek hayata geçirdi. 20li yaşlarının başından beri ekoloji ve Yeşiller hareketi içinde, Yeşil Gazete’nin ekoloji
editörlerinden. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından İsveç’te bulunan Ziraat ve Kırsal Bilimleri Üniversitesi’nde (SLU) “ K ı r s a l
Kalkınma” ve “Çevre İletişimi ve Yönetimi” bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans
tezlerini İsveç’in Jamtland bölgesindeki yerel ekonomi hareketleri ve mera alanlarının Bütüncül Yönetim çerçevesinde kolektik kullanımı üzerine yazdı. Türkiye’ye döndükten sonra
TEMA Vakfı’nda önce Çevre Politikaları Koordinatörü olarak çalıştı, kırsala döndükten sonra
da yarı-zamanlı olarak Kırsal Kalkınma Uzmanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Tohum Takas Ağı koordinatörü olarak çalıştı. Dağ bisikleti, macera yarışları, oryantiring ve kaya tırmanışı yapıyor. Çiftçilik, çobanlık, bütüncül arazi
yönetimi ve finansal planlama, editörlük, proje yönetimi ve eğitmenlik de profesyonel olarak yaptığı işler arasında.
Bütüncül Yönetim Eğitimi’ni ilk olarak ABD Colorado’da, Haziran 2013’de Savory Enstitüsü
tarafından düzenlenen “HUB Leaders Boot Camp”’te, Allan Savory’den aldı. Ardından, Nisan
2014’te İspanya’da düzenlenen özel eğitimi başarıyla bitirerek Savory Enstitüsü uluslararası
akredite eğitmeni oldu. 2015 yılında İsveç’te Bütüncül Yönetim danışmanlığı ve eğitimi verdi.
2015 Temmuz’unda ve 2016’da Anadolu Meraları Uygulama Arazisi’nde Bütüncül Yönetim
eğitimi verdi. Eylül 2016’da Savory Enstitüsü’nün Asya ve Avrupa’daki ilk iki akredite “Saha
Uzmanı”ndan -Field Professional- biri oldu (diğeri Volkan Büyükgüngör)
Anadolu Meraları’nda uygulama arazisini de kapsayan sorumluluk ve çalışmalarının yanısıra, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki oluşum ve hareketlere de destek olmaya çalışıyor. Blues
sever.

