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YÖNETİCİ ÖZETİ

Projemizi Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca köyü yakınlarındaki maliki 
olduğunuz 3 parselli bir arazinin 350 dönümlük kısmında 50 hanelik doğal yaşam köyünü 

talep ettiğiniz şekilde tasarlıyoruz. Bu arazide permakültür etik ve presiplerine dayalı, tüm 
ünite ve fonksiyonlarıyla kendi kendine yetebilen, işlevsel ve çevresiyle uyumlu bir doğal 

yaşam köyü tasarlanmasına özen gösterilmiştir. 

İşlevsel olmasının yanında sipiritüel ve estetik bir bütünlük içinde tasarlanmış olan PELOPS 
yaşam köyümüz, minimalist ve fütüristik bir yaşam felsefesine sahiptir. Bu bağlamda 

zaman planlaması ayağında “Pelops Permakültür Veri Tabanı Merkezi (PPVT)” açarak 
geleceğe yönelik bir yatırım planı düşünmektedir.

“Dünyayı gözet, insanı gözet, artanı vakfet.” etik değerlerini merkezimize alıyor ve bu 
bağlamda Pelops Yaşam Köyü’nün elde edeceği mali kaynak fazlalığının bir kısmını, yine 

köy içinde kurguladığımız “Pelops Otizm ve Şefkat Merkezi’ne” aktarılmasını planlıyoruz.  

Proje kapsamındaki formların tasarımlarında “deniz anası” örüntüsü işlenmiştir ve 
“geodesic / monolithic dome” yapı biçimleri kullanılmıştır. 
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NEDEN PELOPS?

Pelops, Frigya kralığının/ülkesinin, İzmir – Manisa arasındaki Spil Dağı ve 
Yamanlar çevresindeki dağ ile aynı adı taşıyan, Yunan Mitolojisinde yer alan 

bir karakterin adıdır.

Pelops köyü’nün ismi bu zengin tarihe sahip coğrafyadaki mitolojik 
kahramanlar ile ilişkilendirilmiş, sembolü ise “Arrival” filminden ve kendini 
yaratmayı sembolize eden Ouroboros’dan (kendi kuyruğunu ısıran yılan)

esinlenilmiştir.

Pelops köyü, doğa/örüntü okumaları konusunda yetenekli, permakültür etik 
prensiplerine sadık, gözlem ve deneyime dayanan bir yaşam biçimini 

benimsemiş, büyük bahçede insan-evren-gaia bütünlüğünü koruyabilmiş ve 
şiddetsiz bir iletişim diline sahip bireylerden oluşan bir topluluktur.
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Saha Bileşenleri - SU
Kuraklık – Sussuzluk – Dünyada – Bölgede - Arazimizde

Çamlıca arazisi Yağış Analizi
mm/ay Gün/ay mm/Gün

Ocak 123.5 10.8 11.4
Subat 108.4 11.0 9.9
Mart 75.9 9.8 7.8
Nisan 54.9 9.0 6.1
Mayıs 39.0 7.1 5.5
Haziran 25.1 3.8 6.7
Temmuz 7.7 1.2 6.4
Ağustos 11.2 1.0 11.2
Eylül 22.8 3.0 7.5
Ekim 53.8 6.1 8.8
Kasım 85.5 8.3 10.3
Aralık 116.8 12.2 9.6

Toplam 724.6 83.3 8.7

23 Aralık 1986: 163,5 mm/gün x 15 ortalama günlük 
yağış

22 Ağustos 2020 Giresun ve ilçelerinde
selle sonuçlanan şiddetli yağış 136,1 
mm/gün – 24 yılda bir tekerrür

Permakültüre göre, bir arazinin yeterli 
yağış alma sınırı 800 mm/yıl > 724 mm/yıl

2021 yılı, küresel 
sıcaklığın sanayi öncesi 
seviyelerin 1°C üzerinde 
olduğu art arda 7. yıldır

G.S.
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SU – Yapmamız/Yönetmemiz Gerekenler
Köyde ki canlı yaşamını desteklemek ve risklerini azaltmak için
yönetmemiz gerekenler:

1. Mevcut su kaynakları – Yağmur (arazi ve çatılar), Kâr 

2. Olası su kaynakları – Şehir Suyu, Yoğuşma kaynaklı yaklaşımlar (sis 

hasadı, hava kuyuları, ve ilerisi için ağaçlandırma)

3. Mevcut Su Tüketimleri – Bireysel kullanım, ortak kullanım, bitki/ağaç 

kullanımı ve buharlaşma 
Defalarca

Kullan

Yay

Emdir

Biriktir

Yakala

Konunun sayısal kısmını 
görselleştirmede kolaylık için 

1 mm x 1 m^2 = 1 lt SU
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SU – Yağmur - Arazi
1. Yakalanamayan 76.000 – 100.000 m^3/yıl

yağmur suyunun yakalanması

2. Yakalanan suyun yayılması – emdirilmesi –

biriktirilmes - tekrar kullanımı

3. Yakalanamayan miktarı azaltılması

4. Köyü aşırı yağışın riskine karşı koru (34.000 –

57.000 m^3/gün)

AY Tutulmayan Oran, % vs m3
100% 30% 5%

Ocak 43,225 12,968 2,161
Subat 37,940 11,382 1,897
Mart 26,565 7,970 1,328
Nisan 19,215 5,765 961
Mayıs 13,650 4,095 683
Haziran 8,785 2,636 439
Temmuz 2,695 809 135
Ağustos 3,920 1,176 196
Eylül 7,980 2,394 399
Ekim 18,830 5,649 942
Kasım 29,925 8,978 1,496
Aralık 40,880 12,264 2,044

Toplam 253,610 76,083 12,681

Yükselti, 

m

Yükselti 

Kazancı, 

m

Yükselti 

Kaybı, m

Mesafe, 

m

Maks 

Eğim, %

Ortalama 

Eğim, %

Maks 

Eğim, Açı

Ortalama 

Eğim, Açı

Maks 

Eğim,%Bill

Ortalama 

Eğim, %Bill

A 436

B 375 0.22 -61.4 727 -14.00% -8.40% 7.97 4.80 8.86% 5.33%

C 355 0.08 -81.2 859 -13.70% -9.40% 7.80 5.37 8.67% 5.97%

D 403 0.96 -34.1 424 -16.80% -8.00% 9.54 4.57 10.60% 5.08%

E 388 0.48 -48.1 480 -15.20% -9.90% 8.64 5.65 9.60% 6.28%

Alan X -13.45% 5.58 6.20%
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SU – Yağmur Suyu - Arazi
1. X6 Gölet: Her biri 600 – 800 m^3

2. X6 Yağmur Hendekleri: 2.100 – 2.200m, 2.000 m^3

3. Bitki Örtüsü Zenginleştirmesi

4. Yoğuşma Kaynaklı Yaklaşımlar – Yeraltı Suyu
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SU – Yağmur Suyu - Çatılar
• 5.500 m^2 çatı alanından, %95 kayıp katsayısı ile 

724mm/yıl * 5.500 m^2 * 0.95 = 3.782.900 lt = 3.800 

m^3/Yıl SU Toplanabilir

• Değişkenliği de dikkate alırsak mevcut ortalama 11.4 
mm/gün yerine 20 mm/gün değeri ile toplanacak su 
miktarı 20mm/gün * 5.500 m^2 * 0.95 = 105m^3/gün, 
dolayısıyla tüm binalara dağıtılmış şekilde 1.000m^3 su 
depolama alanı tasarlanmıştır
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SU – Tüketim – Bitkiler + Hayvanlar
• Ağaç cinsi, ağaç yaşı, mevsim ve iklime göre değişmekle beraber damlama sulama gereksinimini 

6-8 lt/ağaç/gün alacağız (2).

• Arazide plandığımız 4.000 civarında ağaç için su ihtiyacı 4.000 * 8 lt/gün * 365 =  11.680 m^3/yıl

• Diğer bitkiler ve Hayvanlarımızla su ihtiyacı 20.000 m^3/yıl civarında olacaktır.
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SU – Bitkiler + Hayvanlar Tüketim Karşılama
• 253.000 m^3/yıl potensiyel yağışın 76.000 m^3/yıl kısmı arazimizin mevcut yapısı gereğince 

arazi dışına akmaktadır. 

• Özellikle yağmur hendekleri ve yüzey örtücüler sayesinde 65.000 m^3 suyun toprağa 

emdirilerek depolanması hedeflenmektedir.Toprağın geçirgenlik ve taban suyu seviyesine 

bağlı olarak toprağın nemini koruması ve ihtiyacımız olan 20.000 m^3 ü sağlaması 

beklenmektedir. Suya ulaşacak bitkilerin seçimi ve dikim zamanını can suyunu 

yağmurdan alacağı döneme getirmek planlaması yapmaktayız.
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SU – Tüketim (Evsel/Bireysel)

• İhtiyaç 11.000 m^3 >>> 3.800 m^3/yıl Yağmur Suyu

• ÇÖZÜM?

Gri / 

Siyah
%

1 kişi 

lt/gün

4 kişi 

lt/gün

4 kişi 

lt/yıl

200 kişi 

m^3/gün

200 kişi 

m^3/yıl

Misafir 

lt/gün

20.000 

misafir-

gün/yıl 

(m^3)

Standart 

Toplam, 

m^3/yıl

Doğayla 

Uyumlu 

Toplam, 

m^3/yıl

100% Kullanım - lt/gün 221 884 322,660 44.2 16,133 69 1380 17,513 10,922

Gri 22% Çamaşır Makinası 49 194 70,985 9.7 3,549 10 200 3,749 2,310

Gri 19% Duş - Banyo 42 168 61,305 8.4 3,065 3,065 1,839

Gri 16% Musluk 35 141 51,626 7.1 2,581 20 400 2,981 1,909

Gri 14% Tesisat Sızıntıları 31 124 45,172 6.2 2,259 5 100 2,359 1,445

3% Diğer - İçme Suyu 7 27 9,680 1.3 484 4 80 564 362

Siyah 26% Tuvalet 57 230 83,892 11.5 4,195 30 600 4,795 3,057

Toplam Gri Su 157 628 229,089 31.4 11,454 35 700 12,154 7,503

Toplam Atık - Siyah Su 57 230 83,892 11.5 4,195 29 580 4,775 3,039
1329 Ocak 2022



SU – Evsel/Bireysel Su Döngüsü

• İhtiyaç 11.000 m^3 >>> 3.800 m^3/yıl Yağmur Suyu

• ÇÖZÜM?

Doğayla Uyumlu 
Yaşam Köyü Evsel Su 

Döngüsü
10.922 m^3/yıl

Siyah Su  - 3.039

Gri Su 7.503

Yağmur Suyu - 2.500

Gri Su 5.000

Şehir Suyu - 3.422

Filtrasyon ve 
Bahçe Sulama 

2.503

ATIK

Yeniden Kullanım 5.000

17.513 → 10.922 = % 38 daha az su kullanımı
10.922 → 3.422 = % 33 yeni kaynak - %67 geri dönüşüm
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Saha Bileşenleri - Toprak 

• Permakültürün ana ilkelerinden biri bitkiyi değil 
toprağı beslemektir.

• İyi toprak mineraller, organik maddeler ve 
mikroorganizmalar bakımından zengin topraktır. 
(Hans Jenny – toprak biliminin babası)

• Maalesef ülke genelinde topraklarımızdaki organik 
madde miktarının %88’i çok az/az oranındadır. 

Ş.T.
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Toprak iyileştirme için yapılacaklar

• Malç 
• Toprak yüzeyini biç-yatır tekniğiyle organik malzemeyle örtmenin çoklu 

faydaları vardır:
• Yararlı mikroorganizmalar UV ışınları ile ölmez

• Buharlaşma azalır, su tutma artar

• Çözünen malç malzemeleri organik madde miktarını arttırır

• Kompost
• Sıcak kompost

• En hızlı yöntem

• Çeşitli hayvanların gübreleri yarara dönüşüyor

• Bokaşi kompostu
• Evsel atıkları faydaya dönüştürmenin en kolay yolu 
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Saha Bileşenleri - Arazi
• Permakültür tasarımında ilk adım: gözlemle

• Ve veri topla 

• Arazi Manisa’nın Çamlıca köyünün kuzeyinde 
yer almakta ve 350 dönümden oluşmaktadır.
Arazi doğu bakılı olup en yüksek noktası 436 
metre ve en alçak noktası 355 metre
rakımdadır. 
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Dilim Analizleri 
Güneş Dilimi

21 Aralık – Kış                                     21 Haziran - Yaz
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Rüzgar Dilimi

• Rüzgar yaz aylarında çoğunlukla 19 km/saatten daha hızlı

• Temmuz ayında yaklaşık 10 gün 28 km/saatin (sert 
rüzgar) üstüne çıkıyor 

• Yön – kuzeydoğu 
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Doğal Afet Riskleri – Yangın 

• Arazi yüksek yangın riski olan bir bölgede. 

• 2020 yılında Manisa ili en çok yangın çıkan 6. 
ilimiz 

• Rüzgar yönüne yangın seti tasarlamak şart!
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Doğal Afet Riskleri - Deprem

• AFAD’ın 2018 Türkiye Deprem
Tehlike Haritası’na göre Manisa
bölgesi deprem açısından riskli
sayılmaktadır. 

• Bu bilgi ışığında tasarıma dahil
edilecek yapıların deprem
dayanıklılığı da göz önünde
bulundurulmuştur.
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Saha Bileşenleri - İklim 
Manisa’da Akdeniz iklimi ile birlikte İç Anadolu’nun karasal iklim özellikleri egemendir. Yazları sıcak ve kurak, 
kışları ılık ve yağışlı geçer.
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İklim 

Sıcaklıklar giderek artıyor – suyu yönetmek aşırı önemli! 
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Köy yerleşkesine ekimi yapılacak olan yüzey örtücüler, azot bağlayıcılar, sarılıcı bitkiler, sebzeler
ve meyve ormanları ile ilgili olarak iklim koşulları göz önünde bulundurularak rakıma göre hangi
bitkilerin yetiştirileceği, susuzluğa karşı hangi bitkilerin dirençli olduğu göz önünde bulundurularak
seçim yapılmıştır. Bitki çeşitliliğinde yörede yetişen bitki ve bitki tohumlarının ekilmesine öncelik
verilmiştir.

Köy yerleşkesindeki arazi köyde yaşayanların ortak yaşam alanı olduğundan bahisle meyve
ormanı ağaçları çok yoğun bir yer kaplayacağından serpiştirilmiş bir şekilde ekimi yapılacak, bu
ağaçların meyveleri köy sakinlerini tarafından eşit olarak paylaşılacaktır. İstisna olarak her evin
önünde ev malikinin tasarrufunda olacak bir miktar meyve ağacı ve sebzenin ekimine imkan
verilecektir

Saha Bileşenleri - Bitki Sistemleri 

A.K.
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İzmir  Mimozası Kıbrıs Akasyası Gümüşi Akasya Gülibrişim

Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya
 

Tüylü Yalancı Akasya- Yapışkan Yalancı Akasya Sarı Salkım

AZOT BAĞLAYICI BAKLAGİL AĞAÇLAR
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Mor Salkım Sinameki Aslan Bıyığı-Paşa Bıyığı Erguvan 

Yalancı Sinameki-Patlangaç Boyacı Katırtırnağı Katırtırnağı Keçi boğan 
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Yalancı İğde) Kuş iğdesi Japon İğdesi
Adi Kızılağaç- Doğu Kızılağacı

Demir Ağacı 
Sabun Cevizi

AZOT BAĞLAYICI BAKLAGİL OLMAYAN AĞAÇLAR
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Begonvil Sarmaşık
Böğürtlen

Frembuaz
Üzüm

SARILICI AĞAÇLAR
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Armut Ayva Elma Erik

Zeytin Cennet Meyvesi
Kestane Kayısı

MEYVE AĞAÇLARI
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Şeftali Muşmula Yenidünya İncir

Badem Ceviz Nar Portakal

Limon Greyfurt Dut Alıç
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İğde Kiraz

Vişne Gevecek-Övez
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Bitkiler 
Sebze bostanlarında kullanılacak sebzeler
• Domates

• Salatalık

• Kabak

• Lahana 

• Pazı

• Pırasa

• Havuç

• Mısır

• Patates 

• Soğan

• Fasulye

• Biber

• Patlıcan

• Sarımsak

M.C.
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Sebze bostanları 
– yapılacaklar 

• Kompostlarla zenginleştirilmiş 
toprağa dikim

• Damlama sulama sistemiyle sulama

• Bol malçlama ile su kaybını önleme + 
toprağı zenginleştirme

• Permakültür ilkeleri doğrultusunda 
suni gübresiz yetiştirme

• Yetişen sebzeler köy halkını ve 
misafirlerini besleyecek, artanı 
ekonomik gelir için köy pazarında 
satılacak
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Yer örtücü 
bitkiler

• Azot bağlayıcı yer örtücü bitkiler 
kullanılacaktır

• Toprağı zenginleştirme, bitkileri 
besleme ve erozyonu önleme amaçlı 
bölgemize uygun seçilen yer 
örtücüleri:

• Kaba yonca

• Gazal boynuzu

• Karakafes otu

• Kuş figi
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Yangını önlemek için kullanılan bitkiler

• Yangın risk alanında olan bölgemizde yangının çok hızlı ilerlemesini 
önlemek için bölgeye uygun olan zakkum, ahlat ağaçları, kaz ayağı, 
kuşburnu, mavi selvi, göleviz bitkisi dikilecektir.

• Aynı zamanda bu bitkileri çevreleyen sulu gövdesi ve et kalınlığı güçlü 
olan yer örtücü özelliğine sahip olan katır tırnağı kullanılacaktır. 
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Gıda ormanları

• Gıda ormanlarında keçi boynuzu, kestane, incir, kayısı, hurma gibi 

taze ve kuru olarak satışa ve sunumu yapılarak ekonomiye katkıda 

bulunacak bitkiler konulacaktır.

• Üreten ağaçlarımızın arasına baklagil ağaçlar akasyalar dikilecektir.

• Amacı – meyve ağaçlarını beslemek ve kes bırak yöntemi ile malç yapmak
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Çit (koruma) 
bitkileri
• Böğürtlen

• Mine

• Biberiye

• İğde 

Gibi dikenli ağaçlar 
koruma sağlayacak ve 
kenar çit bitkisi olarak 
kullanılacaktır.
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Gelir getirici bitkiler

• Üzüm
• Kuru ve yaş olarak tüketilebilir

• Şarap yapımı için yetiştiriciliği 
yapılabilir

• Arazimiz üzüm bağları için uygundur

• Salep
• Ege salepleri 600 – 700 metreye 

kadar rahatlıkla yetişmektedir

• Salep aynı zamanda çok ciddi bir 
gelir kaynağıdır
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HAYVAN SİSTEMLERİ

• Biyoçeşitliliğin ve canlı sayısının artması

• Ekolojik dengenin sağlanması

Ö.G.
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Hayvanlarımıza Ney, Klasik Müzik
ve çeşitli Mantraların olduğu
müzik dinletileri vererek, hem
psikolojilerini gözetmek hem de
daha verimli ve lezzetli ürünler
vermelerini sağlamayı
planlıyoruz.
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PELOPS köyü içerisindeki hayvanlar

• Atlar

• Keçiler

• Tavuklar

• Ördekler

• Kazlar

• Kompost Solucanları

• Çalışkan Arılar

4129 Ocak 2022



• Atlar

İstismara uğramadan, kendi 
bölgelerinde iki yönlü olarak 
fayda sağlayacaklardır. Birinci 
kullanım alanı “Hipoterapi” 
yöntemi olup, köyümüzün 
içinde yer alacak olan Otizm 
merkezindeki öğrenciler’in
duruş, denge, konsantrasyon ve 
kas kontrollerinin gelişimi için 
rehabilitasyon aracı olarak 
kullanılacakları gibi gübreleri de 
sıcak kompost yapımında 
kullanılacaktır. 
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• Keçiler

Bölgenin iklim şartlarına ve 
konumuna göre beslenmesi 
uygun olan keçilerimiz sınırlı 
sayıda tutulup, zararlı otların 
temizlenmesinde kullanılırken 
diğer yandan da, yavrularının 
süt ihtiyaçları karşılandıktan 
sonra kalan sütleri, peynir, 
dondurma ve sabun yapımında 
kullanılarak köy içindeki 
işletmelerimizde gelir amaçlı 
satışa sunulacaktır.
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• Tavuklar

Tavuklardan da atlarda olduğu 
gibi çift yönlü faydalanmayı 
planlıyoruz. Her evin kendi 
yumurta ihtiyaçlarını 
karşılayacak kümesleri olacak. 
Ayrıca, restoran ve cafe tarzı 
işletmelerimizin oluşan yumurta 
ihtiyaçlarını karşılanması ve 
artan yumurtaların satışı için at 
harasının çevresine büyük 
ölçekli bir tavuk kümesi 
yapmayı planlıyoruz. Yine 
gübreleri kompost yapımında 
kullanmayı planlıyoruz.
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• Ördekler

Göletlerin çevrelerine 
serpiştirerek, bölgedeki zararlı 
böcekleri, kurtçukları ya da 
sümüklü böcekleri yiyerek alan 
temizliğinde katkı sağlamalarını 
planlıyoruz.
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• Kazlar

Yabani otların temizlenmesinde 
kullanmayı planlıyoruz.
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• Kompost Solucanları

İşletmelerimizden çıkan organik 
atıkları solucanların yemi olarak 
kullanmayı planlıyoruz. Ve elde 
ettiğimiz solucan gübresi ve 
suyu ile diğer kompstlardan
alınan katlıyla toprağı 
zenginleştirmede ve verimliliği 
arttırmada kullanmayı 
planlıyoruz.
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• Çalışkan Arılar

Tozlaşma katkılarını, tarım 
arazisinde kurulacak olan arı 
çiftliğinden gelen misafir arılarla 
sağlamayı planlıyoruz. 
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ENERJİ BİLEŞENLERİ

a) Teknoloji 

Konvansiyonel tarım gezegene zarar veriyor. Teknoloji odaklı permakültür
ise onu iyileştirebilir. İnsanlar ve çevre için pareto-optimal* çözümler 
teknolojiyle geliştirilmiş permakültür uygulamak da mümkün. Verilen 
yoğun emek, karmaşık ve ölçeklendirilmesi zor olduğu için eleştirilen 

permakültürün gelecekteki tarım için uygulanabilir bir seçenek olarak daha 
yaygın bir şekilde kullanılması teknoloji sayesinde teşvik edilebilir.

Bu nedenle köyün içinde coğrafi olarak kümelenmiş 

“PELOPS PERMAKÜLTÜR VERİ TABANI -PPVT”

merkezi kurulmasını öneriyoruz.
pareto-optimal: toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir
başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak tahsisi durumu.

E.A.
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a) Teknoloji 

Sürdürülebilir enerji, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli olan 
kaynakları tehlikeye atmadan üretilen enerjiye denir. Bunun için en geçerli 

yöntem de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır. Yenilenebilir 
enerji, kullanıma hazır olarak doğada var olan hidrolik, rüzgâr, güneş, 

jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git, hidrojen gibi 
enerji kaynaklarından edinilen enerji türünü kapsıyor.

Bu sistemler içerisinde arazimize en uygun enerji sistemi, en doğal ve en 
büyük kaynak “Güneş” den yararlandığımız «Solar Enerji Sistemleri» 

yani «Güneş Tarlası» olacaktır.
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b) Yapılar

Yapı formlarını belirlerken bölge koşullarından dolayı depreme dayanıklılığı 
ve yangın risklerini ön planda tuttuk. Bu nedenle daha uygun maliyetli 

jeodezik/monolitik kubbe tasarımlarını kullanmaya karar verdik.

Arazi oldukça taşlık, kayalık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla yapı malzemesi 
olarak arazide bulunan doğal taşları değerlendirdik. Fakat kerpiç ve horasan 

gibi doğal malzemelerden de karışık teknikler kullanarak yapmak da 
mümkündür.

Tüm barınaklar kendi kendine yeten sürdürülebilir bir sistemle 
tasarlanmıştır. Her birim kendi ısınma, elektrik ve su sistemine sahiptir. Bu 

yaşam birimleri ihtiyaç duydukları su ve elektrik kaynaklarını köy içinde 
tasarlanan solar panel tarlasından ve hemen yakınında yer alan yerleşkenin

ana şebeke hattından alacaktır.
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b) Yapılar

Kubbe formu ısı kaybını daha az hissettireceği için ısı tasarrufu sağlayacaktır. 
Bunun dışında ısı yalıtımını daha güçlendirmek için böcek oluşumuna, suya 

ve neme karşı dayanıklı organik bir yapı malzemesine dönüştürebilen 
kenevir kullanılmıştır. 

Bunun dışında taş yapıların birleştirici ara harçları ve sıvaları “horasan”
harçı kullanılarak yapılabilir. Kubbe içindeki ıslak yüzeyler için (banyo, 

mutfak, balkon) “tadelakt” denilen doğal fas sıvası su yalıtımı için 
kullanılmıştır. 
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b) Yapılar

Her hane ve yapı birimlerinde kendine ait bir ısıtma sistemi tasarlanmıştır. 
Küçük metrekareli yapılar için şömine ya da kuzine sobalar, büyük yapılar 

için ise roket soba sistemleri düşünülmüştür. 

Yine evlerin ısıtma ve soğutma sistemlerini doğru şekilde kurgulamak için 
doğal yöntemlerden faydalanılmıştır. Güneşli tarafa, güneye doğru, alçakta 

duran bir kış güneşinin dahi parlayabildiği, pencereler tasarlanmıştır. Ve 
kubbelerin tepesine içerideki hava sirkülasyonunu sağlayabilmek açıklık ya 
da bir tepe penceresi konulmuştur. Bu şekilde kubbe evin kış aylarında dahi 

kendiliğinden ısıtılması ve yaz aylarında ise klimaya ihtiyaç duyulmaması 
sağlanmıştır.
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b) Yapılar

Sıfır atık prensibine uygun olacak şekilde her yaşam biriminde kompost
üniteleri (bokashi yöntemi) yer alacaktır. Her yaşam biriminin tesisatı, gri 
suyu değerlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tüm yapılarda kompost

tuvaletler kullanılacaktır. Bu yaşam alanındaki tüm atıklar ya geri 
dönüşüme ya da ileri dönüşüme kazandırılacaktır. 

Suya olan ihtiyacın artması ve kullanım yerine yakın toplama ve depolama 
avantajı sağladığı için “yağmur suyu hasadı” köy içindeki her yapı 
sisteminde(yer altı deposu) mutlaka uygulanacaktır. Bölge de yaz 

döneminde ciddi kuraklıklar yaşandığı için yağmur suyu gibi yenilenebilir bir 
kaynağın değerlendirilmesi çok önemlidir. 
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b) Yapılar

Tesisat kısmında kolaylık getirmesi adına ev kümeleri birbirine yakın olarak tasarlanmıştır. 
Bir ev kümesi 10 haneden oluşuyor, toplamda 5 küme olacak ve 50 adet hane 

konumlandırılacak. Bunların civarında da konuk evleri yer alacaktır.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve bahçelerinde ihtiyaç duyacakları gübreyi kendi 
bünyelerinde çözebilmeleri için tavuk ve keçi beslemek isteyenlere evlerin bahçelerine 

özel bir kümes veya küçük ağıl sistemi uygulanabilir. Bunun dışında arıcılık yapmak isteyen 
ya da organik gübre için solucan kompostuyla ilgilenmek isteyenler için de benzer bir 

sistem kurulabilir. Tarım alanında bu seçenekleri daha detaylıca işlenebileceğini düşünerek 
bu kısmı tercihe dayalı bırakıyoruz. 5529 Ocak 2022



b) Yapılar

Köy içerisinde yapı biriminin türüne ve ihtiyaca göre farklı metrekarelerde 
ve farklı tasarımlarda kubbelerin uygulanması düşünülmüştür. 50 adet 

yaşam evi için yaklaşık 9 metre çapında (yaklaşık 64m2) kubbeler tasarlandı.

9 metre çapında bir kubbe tasarlandığında, kubbenin en yüksek noktası 
yaklaşık 4.5 metre’ye çıkabiliyor, bu ölçülerdeki bir mimari yapıda, iç 
kısımda 2.kat, asma kat uygulaması yapmak mümkündür. Dolayısıyla 

ihtiyaca göre bazı daireler çift katlı bazıları ise tek katlı olarak 
kurgulanmıştır.
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MINTIKA PLANINDA YAPILARIN YERLEŞİMİ

A. A.
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MINTIKA PLANINDA YAPILARIN YERLEŞİMİ
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AT HARASI

Hipoterapi (HPOT), atın hareketini fonksiyonel sonuçları etkilemek için bir 
araç olarak kullanan bir tedavi stratejisidir. Hipoterapinin otizm spektrum 

bozukluğu(ASD) olan çocuklar üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve yararlı bir 
tedavi aracı olduğu düşünülüyor. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar 

sonucunda hipoterapinin otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklarda 
işlev ve katılımı artırdığı,  motor kontrol, uyarlanabilir davranışlar ve günlük 

aktivitelerde de olumlu sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle 
köyümüzde yer almasını istediğimiz At Harası’nı Otizm ve Şefkat 

Merkezimizin bünyesine tahsis etmek istedik.       

B.T.A
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OTİZM VE ŞEFKAT MERKEZİ

Merkezin amacı otizmli bireylere tüm 
hayatları boyunca dünyada kabul gören 

yöntem ve yoğunlukta eğitim sağlamak, sosyal 
rehabilitasyon hizmeti vermek, toprağın ve 

şefkatin iyileştirici gücünü kullanmak, 
toplumla bütünleşerek sosyal kültürel 

yönlerini geliştirmek ile bakım ve barınma 
hizmeti sunacaktır.

B.T.A
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Kaynak verime hizmet eden bir enerji depolamasıdır. Çeşitleri:

1) Kullanımdan etkilenmeyen ( güneş ve rüzgar )

2) Makul kullanımla artan ( toprak )

3) Kullanılmadığında bozulan-azalan ( gıda )

4) Yönetim gerektiren ( su sistemleri- bitki ve hayvan sistemleri- orman 
sistemleri )

5) Kullandıkça azalan ( fosil yakıtlar- yer altı su kaynakları )

6) Kullanıldığında başka kaynakları kirleten ve yok eden ( tarım 
zehirleri- fosil yakıtlar )

C) KAYNAKLAR

ENERJİ BİLEŞENLERİ
A.A.
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-Projemizde güneş kaynaklarımız bolca kullanılacak. 

-Toprağımızı arttırmak için sıcak ve soğuk kompost, bokaşi kompostu, 
solucan kompostu ve değişik hayvan gübrelerinden faydalanılacak. Bitkiler 
bolca malçlanacak. Bu konularda ailelere ve çocuklara eğitim verilecek.

-Gıda israfı minimum düzeyde olacak. Restorant ve yemekhane atıkları ya 
hayvanlara yedirilecek ya da kompost olarak değerlendirilecek.

-Fosil yakıtlar ve tarım zehirleri kullanılmayacak. Yer altı su kaynakları 
kullanılmayıp beslenecek.

C) KAYNAKLAR
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Permakültür prensipleri gereği tüm öğeler çok fonksiyonlu olmalı ve her 
fonksiyon birden fazla öğe tarafından desteklenmelidir. Birbirini 
tamamlayan ve destekleyen bir sistem uzun yıllar boyunca ayakta kalır. 
Projemizi planlarken tüm sistemler arasındaki bağlantılar göz önüne alındı.

-Yağmur hendekleri eş yükselti eğrileri boyunca kazılacak ve etrafları yüzey 
örtücü bitkilerle kaplanacak. Bu bitkilerden yenilebilenler insan gıdası 
olarak kullanılacak. Yol kenarları aynı zamanda hendek olarak 
kullanılabilecek.

D) BAĞLANTILAR
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-Baklagil bitkileri sistemimizde destek olarak kullanılacak. Kes-bırak ve 
kabaklama yöntemleriyle ve sonunda hepsi feda edilerek bitki ve toprak 
sistemimizi destekleyecek.

-Göletlerimizde balık yetiştirilebilir ve göletlerin etrafında yine besin 
olabilecek bitkiler yetiştirilebilir. Bitkiler gölete düştüklerinde balık gıdası 
olacaktır. 

-Göletler birçok farklı böcek türlerini ve hayvanları bahçemize çekecektir. 
Kurbağalar ve pervaneler sivrisinek mücadelesinde yardımcımız olacaktır. 
Yine sivrisinek yiyen balık türlerini göletlerimizde yetiştirebiliriz.

BAĞLANTILAR

6429 Ocak 2022



-Hayvan sistemlerini entegre olarak kullanabiliriz. Tavuk ve ördek 
kümeslerini sal şeklinde gölet üzerine konumlandırabiliriz. Hem 
gübrelerinden gölette yararlanıp hem de emniyette olmalarını 
sağlayabiliriz. Yine kümesleri ve hayvan barınaklarını göletlerin hemen yanı 
başına konumlandırabiliriz. Gübrelerinden faydalanmak için.

BAĞLANTILAR

6529 Ocak 2022



-Beslediğimiz hayvanların gübreleri kompost olarak veya direk olarak
bahçede kullanılabilir. Tüm hayvanlarımızın gübreleri otladıkları ve
dolaştıkları bölgeleri besler. Tavuklar için seyyar kümesler tasarlanabilir. 
Keçileri yakacak olarak kullandığımız bitkilerin yapraklarını sıyırmaları için
kullanabiliriz.

BAĞLANTILAR
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-Yabani hayvanlardan kuşlar için kuş evleri ve fareler için sığınaklar 
planladık. Gübrelerinden ve farelerin biriktirdikleri tohumlardan 
yararlanabilmek için.

BAĞLANTILAR
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-Kıyılarda alçak ve giderek yükselen bitkiler kullanılarak mekanda ve 
zamanda istifleme yapılacak.

BAĞLANTILAR
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-Bitki kardeşliklerinden yararlanılacak. Üç kız kardeş (mısır-kabak-fasulye), 
elma-karakafes otu, ceviz-iğde, domates-fesleğen*lavanta*kadife çiçeği

BAĞLANTILAR
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-Bitki birlikteliklerinden faydalanılacak. İki bitki birbirinden olumlu veya 
olumsuz etkilenebilir. Biri olumlu etkilenirken diğeri etkilenmeyebilir veya 
zarar görebilir. Ya da hiç etkilenmeyebilirler. Bunları bilip ona göre 
davranmak gereklidir.

-Herşey aralarında fark olan iki ortam arasında gerçekleşir. Tüm olaylar 
ortamlar arasında yapılan bir alışveriştir. Semere hep kenarlarda birikir. 
Göletlerimizin etrafını olabildiğince girintili çıkıntılı planladık. Kenar
etkilerinin oluşturacağı zengin habitattan en üst düzeyde yararlanabilmek
için. 

BAĞLANTILAR
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-Çitlerde kuşların konabilecekleri mekanlar oluşturduk. Buraya konan kuşlar 
gübre ve tohum bırakacaklar. Kenarlarda verimli bölgeler oluşacak.

BAĞLANTILAR
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-Bahçelerimizin kenarlarında bize yararlı olabilecek küçük hayvanları 
çekmek için taş öbekleri bıraktık.

BAĞLANTILAR
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-Hayvanlarımız çit kenarlarında otlayacak ve çit bitkilerini yiyecekler. 
Buralara gübrelerini bırakacaklar ve çit diplerinde verimli bölgeler 
oluşacaktır.

BAĞLANTILAR
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-Evlerde veya ortak bölgelerde yapılacak kompostlar ile verimli topraklar 
elde edip toprak sistemi canlandırılacak.

BAĞLANTILAR
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-Bölgemiz kurak iklim kuşağında bulunuyor. Bu yüzden yapıları 
konumlandırırken yerini ve yönünü en uygun şekilde seçmeye özen 
gösterdik. Pencere açıklıkları ve gölgelendirme konularına özen gösterildi. 
Bitki sistemlerinden gölgelendirme amacıyla faydalanılacak.

-Gri su sistemlerinin bir kısmı bitkileri sulamada kullanılmak üzere
planlandı. Siyah su ve kompost tuvalet atıkları uygun ortamlar sağlanarak
değerlendirilebilir. 

Farklılıklardan yaratıcı şekilde yararlanmak yerine ortadan kaldırmaya
çalışmak aptallıktır.

Bill Mollison.

BAĞLANTILAR
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5. SOYUT BİLEŞENLER 

a) Zaman Planlaması
• 50 yerleşkeli , Doğayla Uyumlu Yaşam Köyümüz Pelops projesine ait zaman planlaması, etaplara bölünerek yapılmıştır.

• Toplam süre 5 yıl olarak hesaplanmış ve 3 etapta gerçekleşmesi planlanmıştır.  

1.Etap

Hazırlık süreci ve temel sistemlerin oluşturulmasını içerir. 2 yıl olarak planlanan bu sürede: 

• Ekibin oluşturulması – uzman danışmanların seçilmesi

• Resmi prosedürler ve evrak işlemlerin tamamlanması 

• Mıntıka, toprak analizleri ve  arazi gözlemlerinin yapılması

• Eş yükselti eğrileri göz önünde bulundurularak planlanan yolların yapımına başlanması

• Su dağıtım sistemlerinin yerleşimi, atik su ve kati atik sistemlerinin oluşturulması

• Göletler, yağmur hendekleri, ulaşım yollarının yerlerinin belirlenmesi ve inşasına başlanması

• Yer örtücüler, baklagil ağaçlar ve uygun ağaçlarla gölet ve su hendeklerinin etrafını yeşillendirme

• Orman arazilerinde ekim dikim işlemlerinin ve ağaçlandırmanın başlatılması

• Yiyecek ormanları ve tarlaların düzenlenmesi 

• Enerji sistemlerinin kurulumu ( güneş panelleri)

• Pelops Yasam köyü ve tarım işletmesine ait binaların inşaatına başlama 

• Bu süre zarfında olacak konaklama ihtiyacı için, arazide geçici konaklama alanları planlaması ve oluşturulması

B.T.A
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2. Etap: 

Sistemin geliştirilmesi. 1 yıl olarak planlanan bu sürede:
• Pelops Yasam köyüne ait binaların eksiklerini tamamlamak ve misafirlere açmak

• Tohum bankası ve fidecilik için gerekli faaliyetlere devam etmek

• Kompost sistemlerini kurma ve devreye alma

• Ekim dikim faaliyetlerine devam

• Hayvan sistemlerinin kurulumu (ahırlar, kümesler, arı kovanlarını yerleştirme vb).

• Ürün satısına başlamak

• Atölyelerdeki aktif çalışmaları geliştirmek

3. Etap: 
Faaliyet dönemi ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması. 2 yıl olarak planladığımız bu sürede:    

• 2. etaptan süre gelen eksikliklerin tamamlanması ve geliştirilmesi.

• Gelir getirecek olan faaliyetlere aktif olarak devam.

• Son detay,  Peyzaj düzenlenmesi.
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b) Data

• Dr. Murat Onuk, Permakültür Tasarım Sertifikası eğitimi ve slaytları

• PTS kurs eğitmenleri

• Geoff Lawton DVD’leri

• Arazi hakkında paylaşılmış datalar

• Proje şartnamesi

• Ekip üyelerinin tecrübeleri

• Mentor Yonca Tokbaş

• Alaaddin Koçak Kişisel Deneyimleri

• Detaylı linkler raporda yer almaktadır
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c) Etik Hususlar

Yasam etigimiz,canli cansiz hersey
sadece var olduklari icin saygi ve ozen
gostermek

Dünyayi gözetmek –

Geri ödeme ilkesi gereği, aldigimizi geri vermek durumundayiz, 

doga verdigi her hediye icin bir bedel ister. Insan ihtiyaclarini

karsilarken dogaya da yarar saglamalidir

Insani gozetmek -
Varolmalari icin ihtiyac duyduklari kaynaklara ulasmalarina

hizmet etmek .Kisinin potansiyelini gerceklestirebilecegi, 

yardimlasma ve dayanismaya dayali insan iliskileri iceren

ahenkli bir toplumda yasamak

Ihtiyaclari kismak ve artani vakfetmek-
Ihtiyaclarimizi yoneterek, artan kismi ilk iki prensibe gereken

kaynaklari biriktirmeye yonlendirebiliriz

Artan hersey olabilir,  para, urun, emek, zaman, bilgi
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Diger Kurum ve Topluluklar

• Tarım Kredi Kooperatifleri, TURSEV: Yenilenebilir enerjiler için sağlanan fon, Otizm Vakfi, Buğday Derneği, Tohum
Otizm, Yuva Derneği,, Permatürk Vakfı, PERTAD, TEMA, Zeytin Dostu Derneği & Zeytinagaci Dernegi, Zeytin ve
Zeytinyagi Federasyonu, Ege Zeytin Meralari, Yoga Kurumlari, Turkiye Atli Spor Kulubu, Yas Meyve ve Sebze Ureticileri
Dernegi

• Valilik/Kaymakamlık ve Belediye

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• Manisa Büyükşehir Belediyesi

• Manisa Tarım İl Müdürlüğü

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Çamlıca Köy Muhtarlığı

• Afrika atasozu olan Ubuntu der ki;  Ben, ‘biz’ olduğumuz zaman ‘ben’im

• Turk atasozumuz der ki;  birlikten kuvvet dogar

• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
• Özel Ağaçlandırma Tamimi (Tamim No 7310)
• Bölgesel Kalkınma Ajansı
• Hazine Bakanlığı
• Milli Egitim Bakanligi
• Kültür ve Turizm Bakanlığı

6. SOSYAL BİLEŞENLER 
a) Yasal Destekler
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b) Bireyler ve Topluluklar

Permakültür tanımını hayatları boyunca hiç duymamış ya da ne anlama geldiğini tam olarak 
kavrayamamış yüzlerce insan var etrafımızda. Anlam yerleşmeden eylemin ya da hareketin 

başlayabilmesi mümkün olmayacağından kavramı doğru şekilde nesillere aktarabilmek 
önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Bu bağlamda resmi kurumlarla (Orman bakanlığı, 

belediyeler, muhtarlıklar gibi...) ve sivil toplum örgütleriyle yapılan ortaklıklar da toplumun tüm 
kesimlerine ulaşabilmek adına önemlidir.

Sürdürülebilir yaşamın temel inançları, evlerimizin ve 
topluluklarımızın ötesine geçer ve kendimizi eğitmeye devam 

etme sorumluluğumuzu ortaya çıkarır. Tüketimimizi ve 
israfımızı azaltmanın ve imkanlarımız dahilinde sürdürülebilir 

ve etik bir şekilde yaşamanın yeni yollarını keşfederken 
kendimizi ve dokunduğumuz her şeyi iyileştirebiliriz.

Toplumda oluşan hasarların onarılması ve insanlığın/ dünyanın 
verebildiği limitler dahilinde yaşayabilmesi konusunda yol 
gösterici olması, doğanın, çevrenin, köy yaşantısı ve kültür 
mirasının korunması, toplumsal eşitliğin sağlanması ve ülke 
refahının tüm kesimlere eşit paylaşım getirmesi  sebebiyle 

doğal yaşam köylerinin önemi çok büyüktür.

E. A.
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c) Kültür

Esas olan tek kültür yaratmak değil, “ortak bir kültür” 
yaratmaktır. 

Bill Mollison’un permakültürde kullandığı ortak dil, onun etik 
değerlerine ve tasarım prensiplerine sadık kalarak mümkün 

olabilir.

Bugün yaşamını permakültür esaslarına göre şekillendiren 
bireylerden oluşan toplumların yarattığı etki, gelecek nesillerin 

ortak kültürünü oluşturacaktır.

Kıtalara ve toplumlara göre değişen toprağın da bir “kültür” 
anlayışı vardır. Toprağın kendi var oluş sürecinde ortaya 
çıkardığı o kadim kültüre saygı duymak ve o çok değerli 

varoluşu gözlemlemek, yaratılmak istenen toplumsal kültürden 
çok daha önemlidir. 

Ancak bu özene sahip olan topluluklardan meydana gelen 
ortak kültürler sonsuza kadar değerini koruyacaktır.
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d) Bütçe ve Mali Kaynaklar

G.S.
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Yatırım Bütçesi Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Toplam

İzinler, proje… 750,000 250,000 1,000,000

Mıntıka 0 - Genel 500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,750,000

Yaşam Köyü Evleri x 50 2,190,000 2,190,000 2,920,000 7,300,000

Konuk Evleri x 20 1,000,000 1,000,000 2,000,000

Mıntıka 1 - Genel 800,000 250,000 250,000 1,300,000

Restoran & Café 450,000 550,000 1,000,000

Genel Yönetim 300,000 400,000 700,000

Okul 700,000 800,000 1,500,000

Fırın 400,000 400,000

Mıntıka 2 - Genel 800,000 250,000 250,000 1,300,000

Otizm ve Şefkat Merkezi 750,000 750,000 1,500,000

At Harası 250,000 250,000 500,000

Kümes ve Keçi Ağılları 100,000 100,000

Solucan Kompostu Merkezi 50,000 50,000 100,000

Genel

1mW Güneş Enerjisi 3,780,000 3,780,000 7,560,000

Ağaçlandırma 200,000 250,000 250,000 250,000 950,000

Yağmur Hendekleri 150,000 150,000 150,000 450,000

Göletler 200,000 200,000 200,000 600,000

Sulama Sistemleri 50,000 50,000 50,000 150,000

Çatı Suyu Toplama Sistemi 200,000 225,000 425,000

Gri Su Yönetimi Sistemi 50,000 50,000 50,000 150,000

Ulaşım Yolları 500,000 300,000 300,000 1,100,000

Toplam 3,350,000 7,870,000 11,520,000 8,295,000 550,000 250,000 31,835,000

Yaşam Köyü Evleri x 50 - SATIŞ 4,380,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 10,950,000

Net Yatırım -3,350,000 -3,490,000 -9,330,000 -6,105,000 1,640,000 -250,000 -20,885,000



d) Bütçe ve Mali Kaynaklar

G.S.
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İşletme Bütçesi Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Toplam

Gelirler

Restoran & Café 4,336,000 5,203,200 9,539,200

Konaklama 3,558,750 4,270,500 7,829,250

İşlenmiş - Hediyelik Ürünler 450,000 550,000 1,000,000

Atölyeler Aktiviteler 416,000 460,000 876,000

Diğer 250,000 320,000 570,000

Toplam 9,010,750 10,803,700 19,814,450

Giderler

Personel 560,000 560,000 700,000 1,260,000 1,400,000 4,480,000

Satış-Pazarlama 120,000 120,000 200,000 400,000 450,000 1,290,000

Sarf Malzeme 150,000 250,000 250,000 2,168,000 2,601,600 5,419,600

Bakım-Tamir 280,000 280,000 280,000 420,000 450,000 1,710,000

Diğer 200,000 200,000 200,000 300,000 500,000 1,400,000

Toplam 1,310,000 1,410,000 1,630,000 4,548,000 5,401,600 14,299,600

Yıllık Kâr -1,310,000 -1,410,000 -1,630,000 4,462,750 5,402,100 5,514,850


