
Yunus Emre çiftliği sunar...

EKOLOJİK İNŞAAT KAMPI
« TEMELDEN ÇATIYA BİR SAMAN EVİ » 

ÇALIŞMASI 

27 Ekim Salı – 8 Kasım Pazar 2015

Bu kampımızda, Haziran ayında bizimle birlikte olan KOKUA derneğinden arkadaşlarımız,
Karine Kiko Yannick

mimar – permakültür – ekoyapı hocaları yine bizlerle birlikte olacak

NE ZAMAN ? 27 ekim Salı sabah – 8 kasım Pazar  saat 17:00'e kadar – 
Biri 6 gün diğeri 5 gün olmak üzere iki adet çalışmamız olacak – 

hafta içi, çalışmalar arasında iki günlük bir mola vereceğiz

NEREDE ? Yunus Emre çiftliğinde – Antalya'nın 80 km kuzeyinde - dağlarla göllerin arasında..

NE ?   Bir SAMAN EVİ'ni temelden-çatıya inşaa etme tekniklerini öğreneceğimiz 
hem teorik hem de pratik ekolojik inşaa kursu.

KAÇ PARA ? Çok hesaplı :) ! 

Aşağıdaki bilgi formunda bütün detaylar açıklanmıştır...
Yakında Yunus Emre çiftliğinde görüşmek dileğiyle !

Yannick, Isabelle, Karine, Kiko:)
ve KOKUA derneği



Programın detayları

Eğitim 6 ve 5 günlük çalışma şeklinde yer alacak. 

Birinci çalışma  : 27 Ekim Salı sabah - 1 Kasım Pazar saat 17:00 aralığında 
gerçekleştirilecek. 
1 Kasım Pazar akşamından 3 Kasım Salı akşamına kadar ... BOŞ ZAMANIMIZ olacak...
Çiftlikte kalabilir yada yakın yerleri dolaşabilirsiniz... mesela Kremna antik köyüne, Bucak’a yada 
Antalya'ya gidebilirsiniz ...

İkinci çalışma : 4 Kasım Çarşambadan 8 Kasım Pazar saat 17:00’e kadar 
sürecek.
Çalışmanın bitişi 8 kasım Pazar saat 17:00’dır.

Evin inşaasına çalışmalar başlamadan önce başlanacaktır. Buna rağmen bütün 
katılımcıların inşaatın her aşamasına katılımı sağlanacaktır. Fakat işlenecek konuların ve
aktivitelerin net zamanlaması ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Mecburen, 
katılımcıların sayısına ve hava durumu gibi koşullara göre planlama yapmak 
zorundayız.
Her şeye rağmen aşağıdaki planlarımızı takip etmeye çalışacağız... 

İNŞAAT PLANLARI : 
 

 Şeçilmiş olan tasarım, malzemeler ve tekniklerle ilgili biraz teorik 
bilgi ... 

 Kum, toprak, taş, kireç ile temeller 

 Boruların ve drenaj hattının yerleştirilmesi 
 Evin tahtadan iskeleti + Kapı ve pencereler için tahtadan çerçeveler
 Gelecekte yapılacak olan roket sobası için yer ayrılması
 Çatının izolasyonu (mısır veya saman + suya dayanıklı bir kaplama) 
 Çatının kaplanması (kiremit çatı mı) 

 Saman balyaları ile duvarların doldurulması 
 Su hatları (temiz su giriş + atık suyun geri dönüşüm sistemi) 

 Elektrik hatları 
 Kireç veya topraktan taşların üzerine dökülecek beton döşeme 
 İç duvarlar (dal örgüsü, kerpiç gibi ) 

 Banyo, ekolojik tuvalet 

 İç duvarların toprak sıvası + dış duvarların kireç sıvası 
 Toprak ve mermer ile zemin kaplaması  

Bu Linkten ... beraber yapacağımız evin çizimlerini ve   3 boyutlu ANIMASYONUNU
Ağustos’un ortasına doğru görebileceksiniz :) 

NOT: Lütfen yukarıdaki programın sadece bir plan olduğunu ve gelişecek olan koşullara göre
değişebileceğini dikkate alınız.

http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/straw-bale-maison-paille-saman-evi-oct-ekim-2015-c26918514
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/straw-bale-maison-paille-saman-evi-oct-ekim-2015-c26918514


Pratik bilgiler

Etkinlik Yeri: Yunus Emre çiftliği, Çamlık, Antalya'nın 80 km kuzeyinde 
Isparta yolu üzerinde, Türkiye.
Ulaşımla ilgili detaylı   bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Konaklama : Çiftlik arazisinde güzel bir yere kurabileceğiniz kendi
çadırınızda.
Tuvalet ve banyo : Ekolojik tuvaletlerimiz mevcut ve duşlarımız
açık havada. Konfor çok yüksek değil fakat doğanın içerisinde doğa
ile uyumlu bir yaşam sizi bekliyor. Yanınızda ekolojik sabun/şampuan
getirmenizi rica ederiz. (sadece soğuk su olacak :o)

Mutfak ve yemekler : Hep beraber, ekip olarak şefimiz’in 
önderliğinde yemek hazırlayacağız...Yemeği açık havada yada 
gerekirse çadırda hep birlikte yiyeceğiz...Yemeklerimiz vejeteryan, yerel 
ürünlerden ve çok lezzetli.
 

Yunus Emre çiftliği’ndeki yaşam tarzına yönelik birkaç koşul var, bu 
koşulları şu link'e tiklayarak '  ' Yunus Emre çiftliğinde Yaşam Rehberi''
 iyice  okumanızı rica ederiz. Sorularınız varsa, lütfen bize sormaktan 
çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan çok hoşnut oluruz.
 

 

Olağan bir çalışma günü (hava durumuna göre değişebilir.)

Net olmamakla birlikte duruma göre Isabelle tarafından yoga dersleri yer alabilir. Zaman, hava ve yer durumuna 
göre daha sonra belli olacak.
 

Kahvaltı
Teorik eğitim ve/veya pratik çalışma, Karine/Yannick ile
Yemek hazırlığı mutfak ekibi / diğerleri için eğitime devam

Öğle yemeği
Dinlenme, boş zaman 
Eğitim ve çalışma, Karine/Yannick ile
Akşam yemeği hazırlığı mutfak ekibi / diğerleri için  serbest zaman 
Akşam yemeği
Akşam programı veya serbest zaman
 

Uyku zamanı !
Tekrar hatırlatmak isteriz ki bu sadece öngörülen bir plandır, hava ve günün uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

http://yunusemreciftligi.eklablog.com/yunus-emre-ciftliginde-yasam-rehberi-p1058652
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/yunus-emre-ciftliginde-yasam-rehberi-p1058652
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/ulasim-p335096


Çalışmalar ve tarihler

İnşaatın bütün aşamaları hakkında hem teorik hemde pratik bilgi edinebilmek adına, tavsiyemizin 
ve ideal olanının bütün çalışmalara katılım sağlamanız olduğunu belirtmek isteriz. Ancak, biliyoruz 
ki her iki çalışmaya katılabilecek kadar uzun süre izin almak her zaman herkes için mümkün 
olmayabiliyor ; bu yüzden çalışmalardan sadece birinci aşamaya veya sadece ikinci aşamaya 
katılmak mümkün. Fakat çalışmalar ile ilgili kesin bir zamanlama veremediğimizi bilmenizi isteriz..  
 
 
Birinci aşama : 27 Ekim SALI sabah 07:00'den – 1 Kasım Pazar saat 17:00'e kadar
GELİŞ ZAMANI : 26 Ekim PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA, EN GEÇ 17:00'de. 
 
1 Kasım Pazar akşamından 3 Kasım Salı akşamına kadar... BOŞ ZAMANINIZ olacak.
Çiftlikte kalabilir ya da Kremna, Bucak, Antalya gibi yerleri dolaşabilirsiniz...
 
İkinci aşama: 4 Kasım Çarşamba 07:00'den – 8 Kasım Pazar saat 17:00'e kadar
Yeni gelenler için VARIŞ ZAMANI : 3 Kasım SALI ÖĞLEDEN SONRA, EN GEÇ 17:00'de.
 
 

Öngörülen planlarımızın bir özeti
 

pztesi salı çarş perş cuma cmtsi pazar pztesi salı çarş perş cuma cmtsi pazar
26
ekim

27 28 29 30 31 01/11
/15

2 3 4 5 6 7 8

Birazcık teori
Sonra Pratik :
Temel – borular – drenaj 
Tahtadan iskelet 
Kapı ve pencerelerin yerinin hazırlanması
çatının izolasyonu ve kaplanması 
kireç veya topraklı beton ile zeminin 
kaplanması

banyo + tuvalet + atık suyun geri dönüşümü + 
elektrik + bacanın 
yerinin hazırlanması

Pazar öğleden sonra : toplantı
1. aşama geri bildirimleri
SON 17:00

P
A
U
S
E

P
A
U
S
E

Birazcık teori- Sonra Pratik :
Samanla duvarların doldurulması 
tahtadan iskelet ile 
Kablolar, borular, drenaj...
Su ve Elektrik 
İç duvarlar 
Banyo ve tuvalet
Topraktan sıva (iç duvarlar için)
Kireçli sıva (diş duvarlar için)
Topraktan bir zemin (mermerli)
Atık suyun geri dönüşümü
 

Pazar öğleden sonra : toplantı
2. aşama geri bildirimleri
SON 17:00

Öğleden
sonra 
GELİŞLER 
zamanı 
en geç 
17:00de

Yeni 
gelenler 
için
Öğleden 
sonra 
GELİŞLER 
zamanı 
en geç 
17:00de

Diller 
 

Ustalarımız ve ben Isabelle Fransızız, 
bu nedenle eğitim Fransızca ve İngilizce verilecek..

fakat

Türkçe tercüme mevcut olacak.
 



Önerilen ücretler

Ödemelerinizin amacı hem masrafları karşılamak hem de hocalarımıza ve çiftliğe destek olmaktır.
 

Türkiye'de yaşayanlar Yurt dışından gelenler 
İlk aşama

6 gün 480 TL 300,00 €

Çiftlikte boş zamanı 
Pazartesi + salı günleri 40 TL 30,00 €

İkinci aşama
5 gün 

400 TL 250,00 €

BÜTÜN ÇALIŞMA İÇİN
2 seçenek var 

ÇİFTLİKTE pazartesi ve salı
günleri 910 TL 575,00 €

Çiftliğin DIŞINDA pazartesi
ve salı günleri 870 TL 545,00 €

Deposito 
150TL 120 €

YER AYIRTMA – ÖDEME

!! -- ERKEN REZERVASYON FIRSATI -- !! 

– YERİNİZİ 31AĞUSTOS'tan ÖNCE AYIRTIN 
%10 İNDİRİM KAZANIN 

 
Kayıt formunu sitemizden BU LİNKTEN indirilebilirsiniz. 

İçerisinde hem kayıt hem de ödeme ile ilgili bilgiler mevcut.
Lütfen okuyup doldurun, imzaladıktan ve depozitoyu yatırdıktan sonra 

depozitonun dekontuyla beraber email yoluyla bize yollayın. 
yunusemrefarm@yahoo.com

 

Katılım için en fazla 12 kişi kabul edilecektir.
 
 

BİLGİLER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR ...
 

PRATİK BİLGİLER - ÇİFTLİKTE YAŞAM – GETİRMENİZ GEREKENLER vb.
 

VE AĞUSTOS ORTASINA DOĞRU AKTİF OLACAK OLAN
YAPACAĞIMIZ SAMAN EVİNİN ÇİZİMLERİ + 3 BOYUTLU ANİMASYONU 

BU LİNK ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR OLACAKTIR...
 
 
 
  

http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/straw-bale-maison-paille-saman-evi-oct-ekim-2015-c26918514
mailto:yunusemrefarm@yahoo.com
http://yunusemreciftligi.eklablog.com/saman-evi-calismasi-ekim-kasim-2015-c26905118


Pratik bilgiler – devam

Gelirken Yanınızda Getirmeniz Gerekenler :

→ kendi çadırınız ve matınız
→ mevsime göre uyku tulumu yada çarşaf + yastık kılıfı
→ güneşe karşı koruma için : şapka, güneş kremi, güneş gözlüğü vb.. (hava oldukça
güneşli ve sıcak olabilir)
→ eğer isterseniz yoga yapmak için rahat giysiler (blue jean olmaz – eşofman gibi giysiler olabilir)
→ dışarıda çalışmaya uygun giysiler ve ayakkabılar
→ sivri sinek ve böcekten koruma kremleri 
→ şarjlı veya pilli fener (kafa fenerini tavsiye ederiz)
→ saat ve çalar saat
→ yağmurluk (mevsime göre- hava tahminine bakın...)
→ isterseniz okumak için birşeyler (tavsiye edilen)
→ bütün program süresi için kişisel eşyalarınız ( Yüzmek için mayo/bikini dahil..)
→ mümkün olduğu kadar şampuan ve sabunuz ekolojik olsun :o)

 

ÇİFTLİKTEN size verilecekler :

→ 1 battaniye 1 yastık
→ yoga malzemeleri : pamuk kilim – yastık
→ çalışma malzemeleri: eldiven - aletler.
→ fener ve gereken cihazlar için elektrik şarjı
→ eğitim ile ilgilli bilgiler
 

Yunus Emre çiftliğinde yaşam rehberi

Yunus Emre çiftliğinde hayat çok basit ve yogik yaşam tarzına göre yaşanır... yapay şeyler
yok ve konfor doğanın kendisinden sağlanır... ne fazla ne az... tam gerektiği kadar.

 
Bu sadelik ve bu saflık sayesinde çiftliğin atmosferi gerçekten çok özeldir 

Lütfen şu linkten '' Yunus Emre çiftliğinde Yaşam Rehberi '' başlıklı yazıyı iyice okuyunuz 

 →  duşlar acık havada (sadece soğuk su mevcut :o)
 → ekolojik tuvalet, (güzel gübre oluşturur ve çok daha sağlıklıdır)
 → aydınlatma neredeyse yoktur ancak gökte millyonlarca yıldız ve ay var
 → görültülü bir yer değil o yüzden sessizliği duyabiliriz
 →  sigara içenler için belli bir yer belirlenecek ..
 → ne alkol ne de uyuşturucu kullanılamayacak ( şarap, bira bile)
 → cep telefonun – ipodun ve benzen elektronik şeylerin kullanımı sınırlı olacak- 
 → fotoğrafla bir veya iki kişi tarafından çekilip paylaşanacak – SİZ röporterimiz olmak isterseniz ... 
bize bildirin :) 
 

http://yunusemreciftligi.eklablog.com/yunus-emre-ciftliginde-yasam-rehberi-p1058652


 
Sorularınız var mı ?

Telefon : +90 531 512 09 28
Email: yunusemrefarm@yahoo.com 

WEBLOG BURADA 

Aklınızda olsun yakında sitemizde mevcut olacak olan...
SAMAN EVİNİN ÇİZİMLERİ & 3 BOYUTLU ANİMASYONUNA buradan erişebilirsiniz
 

Yakında görüşmek dileğile :)

Isabelle Karine Yannick Kiko 
ve KOKUA derneği

 

Karine, Yannick ve Kiko,
 KOKUA derneği adına Dünyayı gezerek bir çok ekolojik projeye

destek oluyor …… 
Hem teorik hem de pratik pek çok bilgiye sahip, 

paylaşıp yardımlaşmaya her zaman hazır, 
tatlı ve samimi olan insanlar ... işte ekibimiz budur ... 

KOKUA DERNEĞİ – HERKES İÇİN EKOLOJİK YAŞAM – EKOLOJİK KONUT
KYK s websiteleri

kokua derneği http://www.assockokua.org/profil-c24292569 herkes için ekolojik KONUT

atelier 4 feuilles http://www.atelier4feuilles.fr/ eko yaşam eko yapı

blog images http://kikotrotte.eklablog.com/le-pigeonnier-se-rhabille-c25509900 yaptıklarını resimleri

http://kikotrotte.eklablog.com/le-pigeonnier-se-rhabille-c25509900
http://www.atelier4feuilles.fr/
http://www.assockokua.org/profil-c24292569
http://yunusemrefarmfotos.eklablog.com/straw-bale-maison-paille-saman-evi-oct-ekim-2015-c26918514
http://yunusemreyogapermaculturefarm.eklablog.com/
mailto:yunusemrefarm@yahoo.com
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