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Merhaba, Ýmece Evi&rsquo;ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler
bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný
deðiþtirme aþamasýndaki bu ziyaretçiler genellikle çiftlik kuracaklar,köyüne dönecekler, herhan
bir köye yerleþme kararý alýp doðada yaþayan insanlara,yaban þartlara uyumlanma,öðrenme sürecin
geçirmek üzere harcamalara katýlýp ortak yaþama uyumlandýðý ve huzuru bozmadýðý sürece Ýmece E
kalýrlar. Her katýlýmcýnýn en az bir hafta imecede konaklama programý ile kesin kayýtlarý kabul
edilir. Okullar,Gruplar,Üniversite Kulüpleri, STK&rsquo;lar ve benzeri organize gruplar
ile müzik,yazý,tez,oyuna hazýrlýk gibi kendi alanlarýna odaklanma ihtiyacý duyan kiþi ve
ekiplerde imece alanlarýný kullanmak için bize ayrýca baþvurabilirler. Günü birlik,bir-iki
saatlik ziyaretleri sadece Pazar günü,gündüz vakti aðýrlayabiliyoruz! Son yýllarda
&ldquo;Bostan Aboneliði&rdquo; sistemi nedeni ile bahçelerdeki üretimlerle çok yoðunuz. Biz
dahil en çok 10 kiþiyi geçmiyoruz.Bu her haftalýk periyodlarda 2 gönüllü aðýrlayabiliyoruz
anlamýna geliyor. Bu kadar kýsýtlý kontenjana yapýlan her baþvuruya olumlu cevap vermekte
zorlanýyoruz. Bu nedenle her ziyaretçi adayýndan baþvuru öncesinden tüm sayfayý ve hatta sýk
sorulan sorular sayfasýný okuyup Ýmece Evinin kendisi için gerçekten uygun olup olmadýðýný
anlamasý, yoðun çalýþmaya psikolojik ve fiziksel engellinin olmamasý, doðada ve birlikte yaþama
deneyimi olmasa da istekliliðinin çok olmasý önemli.Tv den,sosyal medyadan öðrenip merak
ediyorsan pazar günü gündüz vakti gelebilirsin. Zaman senin için çok deðerli ise ve bir
haftadan az konaklamalý gelmek istiyorsan imece senin için uygun deðil. 2016 'nýn Aralýk
ayýnda ana binamýz olan Taþ Ev talihsiz bir nedenle yandý. Ýçinde Ortak
Mutfak,Kiler,Sera,Atölye ve depolarýnda olduðu binayý bu yaz (2017) yeniden inþaa edecez.
Nerede,Nasýl kalýnýyor?
Saman balyasýndan inþaa edip kerpiçle sývadýðýmýz misafirhane ayrý,a
odalarda kalýnýyor.Saman,pamuk,yün ve sünger döþeklerde kendi getireceðiniz uyku tulumu vb.örtü
yastýk kýlýfý ile katýlýmýn yoðun olduðu &ldquo;etkinlik&rdquo; zamanlarýn da ise odalar
paylaþýlarak kullanýlýyor. Ayrýca kendi çadýrýnýzý getirip kalabilirsiniz de! Bahçede farklý
bölgelerde duþ,tuvalet var. Tuvalet "alaturka",geleneksel, Bu neden gayet hijyenik. Tabii
tuvalet kaðýdý yok. Üstü kül ile örtülüp sineklenmeyi engelliyoruz. Alttan çekmeceli olan tuval
insan dýþkýsýný da gübre olarak kullanmamýzý saðlýyor. Ancak dilersen direk doðayý,ormaný da
kullanabilirsin...üstünü toprak yada yaprakla örtmek kaydýyla :)) Sýcak su ile banyo yapmak
yada çamaþýr yýkamak için kuzine-soba üstünde suyu ýsýtmak yeterli oluyor.Yaz aylarýnda hortumd
bekleyen su yeterince sýcak oluyor. Yemek mutfaðýmýzda o günün mutfak gönüllülerince hazýrlan
ve hep birlikte yeniyor. Genellikle akþam 22.00 gibi herkes yatmýþ olup sabahlarý da 07.00
gibi iþlere baþlýyoruz. Kahvaltý hazýr olana kadar önceki günden kalan iþlerimizi ve günlük
düzenli iþlerimizi yapýyoruz. Sabah kahvaltýdan sonra yaptýðýmýz planlama ve iþ bölümü ile gere
çiftlik iþleri gerekse kiþisel iþlerimize yöneliyoruz. Sýk sýk mola verip bir araya geliyor
yemekler yenip,çaylar içip sohbetler ediyoruz. 13-17.00 arasý serbest zaman olup genellikle
dünyanýn pek çoðu gibi uyuyarak dinleniyoruz.
Ne ödeniyor? Ýmece Evi turistik bir mekan
olmadýðý için bir ücret tarifesi yok.Ancak her katýlýmcýdan genel giderlere katkýda bulunmasýný
bekliyoruz. Kesin kayýt esnasýnda çiftliðin banka hesabýna yatýrýlmasý gerekiyor. Bursa ihtiyaç
duyanlar durumlarýný mektupta ayrýca belirtmeliler. Diðer bilmek isteyecekleriniz;
* Mutfak alýþveriþinde ekonomik olmadýðý için et ve ürünleri,kuruyemiþ vs almýyoruz. Ve fakat s
gelirken elbette alýp,getirebilir ve birlikte yiyebiliriz. Market zincirlerini
kullanmamaya, Endüstriyel ve ambalajlý ürün ve poþet getirmemeye dikkat ederseniz çok
seviniriz. &ldquo;Tüketim deðiþimin anahtarý&rdquo; olduðunun farkýna varýlmasýný bekliyoruz.
*Güneþten ürettiðimiz elektrik enerjisi imecenin ihtiyaçlarýný rahat rahat karþýlarken yanýnýz
getireceðiniz elektronik cihazlarý her zaman &ldquo;þarj edemiyebiliriz&rdquo;. Özellikle
laptop getirmemenizi rica ediyoruz! *Yanýnýzda internete baðlanabilen akýllý telefon ,tablet
getirirseniz bunlarý ancak kendi kiþisel alanýnýzda kullanabilirsiniz. Ortak alanlarýn
internet kafeye dönüþmesini hiç birimiz istemeyiz. *Ve gelmeyi,ziyaret etmeyi planladýðýnýz
Ýmece Evi turistik bir tesis olmayýp hiçbir çalýþaný ve hizmet üreteni yok. Tüm iþler sizler da
hep birlikte yapýyoruz. *Ýmeceye gelmeyi düþünmek &ldquo;bir okula,çalýþma kampýna&rdquo;
katýlmayý düþünmekle eþ anlamlý diyebiliriz. Ve sizden beklenen sadece imecede bulunduðunuz
sürece bize &ldquo;ekonomik ve psikolojik yük&rdquo; olmamanýz için buradaki koþullarý okuyarak
farkýnda olmanýz. *Ýmece Evi'nin geçicide olsa bir parçasý olmak için; sigara, alkol,ilaç ve
benzeri maddelerin baðýmlýsý olmamak ve imece alanlarýnda kullanmayý önermemek, yetiþkin
olmak, ya da ebeveyni yanýnda olmak , olasý her iþe gönüllü olmak, &ldquo;þehirlerarasý
uçak&rdquo; kullanmadan gelmek ve kendi sorumluluðunu almasýný engelleyecek psikolojik bir
rahatsýzlýðý olmamak. *Ýmece ye gelirken Baðýmlýlýk yapan maddeler,gazlý içecekler,plastik
ambalaj,Pet þiþe getirmemeniz bizim için önemli. Bunlarýn yerine ekolojik-doðal çözümlerinizi,
dayanýþma heyecanýnýzý, sevginizi, bilginizi, hoþgörünüzü ve müzik aletinizi, mevsime göre yað
eldiveninizi ve fener getirmeyi unutmayýn :-)
*Yazýn ortasýnda dahi akþamlarý serin
olabiliyor.Bu nedenle kalýn bir üstlükte getirmelisiniz. Gündüz güneþinden korunmak için mutlak
þapkanýz olmalý.Ve tabii rahat,hafif bir ayakkabý. Deredeki büvetlerde ve Þelale havuzunda
yüzmek,serinlemek içinde mayonuzu unutmayýn :;-)
*Kiþisel diþ macununuzu,þampuanýnýzý ve tuva
kaðýdýný kullanabileceðiniz foseptikli tuvaleti kullanabilirsiniz. Diðer tüm alanlarda ise
sadece bizim hazýrladýðýmýz sabun ve diðer temizleyicileri kullanarak doðayý kirletmeden
ihtiyacýnýzý karþýlayabilirsiniz. *Sizi,nasýl yaþadýðýnýzý, o güzelim,ýþýl ýþýl,bolluk bereket
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þehirleri (!?) neden býrakýp bu dað baþýna geldiðinizi anlamak isteyen &ldquo;Yörük ve Göçmen
Köyleri&rdquo; ile birlikte komþu olmaya yaþamaya hazýr olun. Bu arada sizi tanýyana kadar tüm
yerel yaþayanlarýn (köylü,jandarma,ormancý,...) gözünde siz &ldquo;Defineci,Ajan,Madenci, hatta
ot içicisi-yetiþtiricisi&rdquo; olarak tahmin ediliyorsunuz ::-)
*Dumanlýdað&rsquo;ýn tam
bir dað baþý olduðunu bilmelisiniz. Kimi ziyaretçilerimiz bunu "abartýlý,þaka" sanýp sonrasýnd
bize ulaþamadan Çukurköy&rsquo;den yada baðlý olduðumuz Turgutlar&rsquo;dan geri döndükleri
oldu. En azýndan kýþýn köye kadar gelinip sonra 700m. yürünüyor. *Ýmecede Tüp,doðalgaz,kalöri
yok. Yemek,ýsýnmak,çay,sýcak banyo vs için hep kuzineler,sobalar yakýlýyor.Ateþ yakmak için
ormandan kýrýlmýþ dal ve kozalak topluyoruz. *Kendinize bol bol zaman ayýrýp "aydýnlanmanýza"
yardýmcý olacak minik bir kütüphanemiz var. Gelirken doðanýn tanýnmasýnda yardýmcý olacak;
bitkiler,hayvanlar,orman gibi evinizde okuduðunuz kitap vs getirirseniz hepimiz okuruz
))&hellip;. *Evde &ldquo;ne yapsam&rdquo; diye düþündüðünüz kumaþlarý getirmenizde fayda var.
her zaman olduðu gibi boþ kavanozlar, doðal yaþamla ilgili teknik ve çocuk kitaplarý
getirebilirsiniz. *Evinde fazladan duran ve kullanmadýðýnýz ve vedalaþabileceðiniz çadýr vars
burada bazen çok iþe yarýyor. *Bu yazda gene çamurla,toprakla çok oynayacaðýz; taþ duvarlar, s
basmanlarý, toprak damlý barakalar yapmayý planlýyoruz.Bu konuda daha aktif olabileceklere
ucu demir burunlu ayakkabý ve eldiven öneriyoruz.
* Ýmecenin kimisi için huzur
dolu,farkýndalýk yaratan,üretken bir cennet,kimisi için ise mahremiyet dolu,ýssýz, yoklar
diyarý bir cehennem olarak algýlandýðýnýda bilerek ziyaret planý yapmalýsýnýz !!!
*Genel
ihtiyaçlar Salý günü Foça veya Perþembe günü Menemen Pazarýndan karþýlanýyor. Veya aþaðýdan ara
gelenlere eksik listesi veriliyor. Elinizi kolunuzu sallayarak gelirseniz sizi her zaman
dolu bir kiler beklemiyor!!! Ve en yakýn bakkal 7km mesafede. * Etkinlik tarihlerinin
dýþýnda da sürekli çalýþma var. Bu sürelerde 3-5 kiþi oluyoruz.Ve bu zamanlar çiftlik kuracakla
için daha verimli oluyor. *Ziyaretlerde yaþ engeli olmamakla beraber 40 yaþ civarlarý ve üstü
genellikle zorlanýlan bir grup.Eðer sizde bu yaþlardaysanýz günlük çalýþmalara katýlabilecek
enerjiniz,gücünüz yoksa, bu yaþa kadar oluþmuþ kalýplarýnýzçevrenizdeki insanlarý dinlemeyi,an
engelliyorsa burada da aradýðýný bulamýyacak ve muhtemel bize yük olacaðýn için gelmemen en hay
olacaktýr.Buraya kadar okuyup herþeye raðmen gelmeye niyet ediyorsan bize ne zaman gelmek
istediðini, beklentini,becerilerini ve birazda kendinden bahseden alttaki baþvuru formunu
doldurup göndermeni bekliyoruz.Takýldýðýnýz her aþamada bizi arayabilir e-posta atabilirsiniz;
imeceevi@gmail.com 543-6775809 Özel araçla gelecekler Manisa,Emiralem,Bozalan yolunu
bahar ve kýþ aylarýnda navigasyon gösterse dahi yolun bozukluðundan dolayý kullanmayýn. Her
zaman Menemen-Çukurköy yolu ideal!Neþeli, huzurlu, saðlýklý dayanýþma dolu günler dileriz ;-)
Ýmece Evi Doðal Yaþam ve Ekolojik Çözümler Çiftliði
Ýnternet Sitemiz;
www.imeceevi.org
Facebook;
www.facebook.com/imeceevi
Yahoo duyuru grubu
www.yahoo.com/group/imeceevi
Fotoðraf eskiler
http://picasaweb.google.com/imeceevi.etkinlikler
Fotoðraf yeniler
http://www.facebook.com/photo.php?pid=708198&id=1636106498&ref=fbx_album#!/photos.php?id=
1636106498
E-Posta
imeceevi@gmail.com
Telefon
0543-6775809
Kargo
gönderisi
Tüm kargolarýn Menemen þube teslim
Banka Hesap no
Denizbank Menemen
Þube Ýsmail Yenigün 9645702-351 ÝBAN; TR69 0013 4000 0096 4570 2000 01
1
Adýn Soyadýn

2

Ýletiþim bilgilerin;

web. Facebook

e-posta,telefon,

baðlantýn

3
Gerektiðinde yardým alacaðýmýz yakýn akraba,arkadaþ adý ve telefonu

4
Yaþýn

5
Yaþadýðýn ve imeceye geleceðin þehir

http://www.imeceevi.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 24 June, 2017, 15:16

Ýmece Evi

6
Ulaþým þekli; özel araç-toplu taþýma-otostop

7
Stajyer,Öðrenciyim.Genel giderlere haftalýk 100 tl ile katýlabilirim

8
Genel giderlere katýlmýyacaðým.Burstan yararlanmak istiyorum çünkü;

9
Hangi tarihler aralýðýnda imecede bulunmayý planlýyorsun

10
Eðitimin,mesleðin.

11
Sanata spora ilgin

12
Aþaðýdaki seçeneklerden deneyimin olanlarýn yanýna X koyarak iþaretlermisin

13
Elektrik

,mekanik ,teknik iþlerde deneyimliyim

14
Ýnþaat deneyimim var; çimento,doðal,kerpiç,saman,taþ,kuru duvar,...

15
Tarým ,Fukuoka ,Permakültür ,Biyodinamik deneyimin ne oranda?

16
Mutfak,Ekmek ,Salça ,Tarhana ,Yoðurt ,Konserve, ... Yapabilirim

17
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Köy evi,barakada yaþama, Tuvalet ihtiyacýný doðada giderme,Ateþ yakma

18
Daha önce farklý kültürlerle bir arada oldum,yaþadým,çalýþtým,...

19
Sigara ve benzeri tütün kullanýmýn varmý

20
Doðadaki varlýklara karþý alerji,korku,vs

21
Kullanmak zorunda olduðun bir ilaç ve süren bir tedavin varmý?

22
Ýmeceye geldiðin zaman kaç kiþi ile karþýlaþacaðýný,yaþayacaðýný umuyorsun

23
Beslenme seçimin; vejeteryan,vegan,...

24
Beraberinde þarj edilmesini isteyeceðin bir alet olacakmý?

25
Yurtdýþýna gittiysen nereleri

26
Ülkemizde yada yurt dýþýnda ziyaret ettðin çiftlik ve topluluklar

27
STK,Sivil insiyatif, yerel sivil organizasyonlarýn hangisinde varsýn?

28
Ýmecede bulunduðun esnada en çok deneyimlemek isteyeceðin alanlar
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29
Ýmecede ve gerekirse komþu köylerde bizimle paylaþmak isteyeceðin,öðretebileceðin deneyimin?

30
Ýmecede ve komþu köylerde çocuklarla yapacaðýn deneyimin varmý?

31
Ýmeceye neden gelmek istiyorsun ve senin eklemek istediklerin?

Lütfen eksik býraktýðýnýz bir soru varsa tamamlayýn. Eðer soruyu anlamadýysanýz bize e-po
ile sorun,yada sorunun karþýsýna not ederek gönderinki sizi hemen cevaplandýralým.Bu metni
bilgisayarýndaki yazý programýna kopyala yapýþtýr yaparak aktarýp doldurarak bize
yollayabilirsin. Kesin kayýttan sonra banka havalesini ihmal edip imecede bizim elimize
para tutuþturmaya lütfen kalkma.
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