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Ekotopia Bisiklet Turu kendi kendine organize olan uluslararası bir 
topluluk ve 1990 yılından beri her yıl Avrupa‘nın farklı bölgelerinde 
bir bisiklet turu düzenliyor. Tur boyunca çevresel ve toplumsal pro-
jeleri ziyaret edip aktivist ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini takip 
ediyoruz. Vegan usulde beslenip, kararlarımızı konsensüs yoluyla alı-
yoruz ve beceri paylaşımını teşvik ediyoruz. Ekotopya Bisiklet Turu 
bisikletle gezmeye, topluluk yaşantısına, kendin-yapçılığa, çevreciliğe 
ve deneyimsel öğrenmeye merakı olan herkese açık.
Genellikle aynı anda 20-40 kişi birlikte pedal basıyor oluyoruz. Çoğu 
katılımcı 2 hafta - 2 ay arası süreler için bir yerlerde bize katılıyor 
ve tura ilk ya da ikinci kere katılıyor oluyorlar. Yolda nadiren hep 
beraber seyrediyoruz, çoğunlukla bazı katılımcılar sabah daha erken 
giderek rotayı oklarla işaretliyorlar. Daha sonra geri kalan katılımcılar 
küçük gruplar halinde kendi sürat ve ritmlerine uygun biçimde yola 
düşüyorlar. Aramızdaki mesafeyi belirli bir zindelik düzeyi ya da tec-
rübeyi gerektirmeyecek bir düzeyde tutuyoruz.
Sorumlulukları dönüşümlü üstlenerek hiyerarşik olmayan bir ortam 
yaratmaya çalışıyoruz ve becerileri paylaşıp kişisel ihtiyaçlara saygı 
gösteriyoruz. Katılımcılar gündelik görevleri üstlenebiliyor (yemek pi-
şirmek, treyler çekmek, rotayı işaretlemek vd.), ama herkes ne kadar 
katkı koymak istediğine kendisi karar veriyor. Bir kaç günde bir, tu-
run nasıl gitmekte olduğunu konuşmak ve kararları ortaklaşa almak 
için toplanıyoruz. Ayrımcı olmayan bir ortam yaratmak en temel de-
ğerlerimizden biri.
Yemeklerimizi topluluk halinde ve odun ateşinde pişiriyoruz, tüm 
ekipmanımızı kendimiz taşıyoruz, yerel ve organik besinler satın al-
maya çalışıyoruz ve mümkün olduğunda çöplere dalıyoruz. Katılım-
cılardan yemek masraflarını karşılamak üzere gün başına 3-5 Avro 
ödemeleri isteniyor ama bu bağışı karşılayamayan katılımcılara da 
kapımız açık.
Bu yıl temamız „çöp“.Bu yüzden her zamanki uğraşımız olan bisiklet 
sürmek ve çeşitli projeleriziyaret etmeye ek olarak, çöpün yeniden 
kullanımı, çöpten geçinmek ve atık konularıüzerine farkındalık ya-
ratmak, bilgi paylaşmak ve eylemler yapmaya özellikleodaklanacağız. 
Turumuza Haziran ortasında Polonya, Varşova‘dan başlayacağız ve3 
ay boyunca Minsk, Vilnius, Klaipeda, Riga, Tartu üzerinden Estonya, 
Talin‘eilerleyeceğiz. Kesin rota ve tarihler web sitemizde duyurulacak. 
Rotamızdakibazı ülkeler için vizeye ihtiyaç duyabileceğinizi hatırlat-
mak istiyoruz. Buvizelerin alınması için gerekli davet mektubu gibi 
konularda katılımcılarımızayardımcı olabiliyoruz. Bu yüzden, eğer vi-
zeye ihtiyacınız varsa bizeolabildiğince erken bildirmeye çalışın.
Yolda ziyaret edilecek projeler, gruplar veetkinlikler için önerileriniz 
varsa, ya da turun hazırlanmasına yardım etmekistiyorsanız şu adres-
ten bize yazın: 2016@ecotopiabiketour.net.
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