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Yaşanılan ekolojik krizin sonuçlarının somut olarak görülmeye başlandığı günümüzde
ekolojik yaşam pratikleri, doğayı destekleyen faaliyetler her zamankinden daha fazla
tercih edilir ve öğrenmek istenir olmuştur. Bunun bir yansıması olarak da kişiler boş
zamanlarında doğada yaşamı, ekolojik yaşam pratiklerini tecrübe edebilecekleri,
öğrenebilecekleri alanlarda geçirmeyi daha fazla talep eder hale gelmiştir. Hatta, ekolojik
çiftlikler için kişiler özellikle boş zaman yaratarak bulundukları ülkelerdeki çiftlikler
kadar farklı coğrafyalardaki ekolojik, doğal ve de kültürel yaşam pratiklerini öğrenmek
için seyahat etmeye uzun konaklamalar yapmaya başlamıştır. Araştırma kapsamında
yoğunlaşan bu turizm ve seyahat motivasyonunun çiftliklere yarattığı zorluklarla,
seçtikleri ekolojik yaşamın getirdiği zorluklar değerlendirilerek olası çözüm önerileri
sunulacaktır. Bu amaçla Türkiye’de yıl boyu gönüllü ağırlayan on beş ekolojik yaşam
çiftliği ile yapılan görüşmeler ve yerleşkelerde geçirilen sürelerde gerçekleştirilen yerinde
gözlemlerle sorunlar analiz edilmiştir. Türkiye’deki ekolojik çiftliklerin karşılaştıkları
sorunlar; insan etkileşiminden doğan sorunlar, doğal yaşamın getirdiği zorluklar, maddi ve
teknik destek eksikliği olarak sınıflandırılmıştır.
ABSTRACT

Article History
Received
11.08.2021
Accepted:
01.09.2021
Keywords
Ecological Farms
Volunteer Tourism
Farm Tourism
Challenges
Problems
Article Type: Research Paper

Today, when the results of the ecological crisis are being seen concretely, ecological life
practices and activities that support nature are preferred and desirable to learn more than
ever. As a reflection of this, people have become more demanding to spend their free time
in areas where they can experience and learn about life in nature and ecological life
practices. In fact, people have started to travel for long stays to learn about ecological,
natural and cultural life practices in different geographies as well as the farms in the
countries they live in, by creating free time for ecological farms especially. In the scope of
the research; The difficulties caused by this intensifying tourism and travel motivation to
the farms and the difficulties brought by the ecological life they have chosen will be
evaluated and possible solutions will be presented. For this purpose, the problems were
analyzed with interviews with fifteen ecological living farms that host volunteers
throughout the year and on-site observations made during the time spent in the eco-sites.
The problems faced by ecological farms in Turkey are classified as the difficulties of
natural life, problems arising from human interaction, and lack of financial and technical
support.

*SorumluYazar/ Corresponding Author: Beyza HATIRNAZ
E-Posta: beyzahatirnaz@duzce.edu.tr

