
 

•  Günlük yaşamın yorgunluğunu, 
aileniz ve arkadaşlarınız ile temiz 
havada yeşil alanlarda gezerek 
mi en iyi şekilde üzerinizden atı-
yorsunuz?

• Elma ve kiraz ağaçlarının çiçek 
açtığını görmek Sizi her sene 
yeniden mi sevince boğuyor?

• Haftalık pazarda gezmek hoşu-
nuza gidiyor ve taze meyve ve 
sebzelerin çeşitli renkleri ve 
kokularını seviyor musunuz?

Biz, finep – forum für internationale 
entwicklung + planung (Uluslararası 
Gelişim ve Planlama Forumu) 
Esslingen’de bulunan kamuya hizmet 
eden bir örgütüz. Kendi proje ve 
görevlerimiz içerisinde çevre politikası 
ve kalkınma politikası konuları üzerin-
de çalışıyoruz. Diyalogu ve yerel 
demokrasiyi teşvik etmeyi kendimize 
görev edindik.

Bu el ilanı ile derneklere, gruplara, 
birliklere ve bu konuya kendini ada-
mış kişilere sesleniyoruz, örneğin 
semt kafelerinde, semt gruplarında, 
ebeveyn, cami ve kültür derneklerin-
de olanlar.

Hedeflerimiz şunlardır: 

> İnsanları “Doğayı koruma” konu-
su için kazanmak ve kendi proje-
leri için motive etmek.

> Doğayı koruma grupları ile kül-
türlerarası gönüllü çalisanları 
ortak projelerde teşvik etmek.

Bunun için birçok pratik öneri içeren 
bir el kitabı derledik. Anasayfamızdan 
bu el kitabını indirebilirsiniz: 
www.multikulturlandschaft.de

Iç sayfalarda, 2012 yılında dernekler 
ve girişimcilerle birlikte hayata geçir-
diğimiz kültürlerarası doğayı koruma 
projeleri için üç örnek göreceksiniz:

Biz kimiz ve hedeflerimiz 
nedir?

“Doğa” konusunda 

harekete geçmek isteyen 

dernekler ve girişimciler 

için fikirler ve öneriler
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… bir çocuk grubuyla ilgileniyorsanız?

Ormanda hayvanları keşfe çıkın, kuşlara 
kulak verin veya yaprak ve kestane gibi 
doğal malzemelerle kendiniz bir şeyler 
yapın. 
NABU tüm yaş grupları için ilginç reh-
berli geziler sunmaktadır,
örneğin Stuttgart çevresinde: 
www.nabu-stuttgart.de

Kendinize ait bir bahçeniz yok ve 
buna rağmen bitki ve ürünlerinizi ken-
diniz mi ekip biçmek istiyorsunuz?

Öyleyse buradan Size yakın olan bir kül-
türlerarası bahçenin olup olmadığına 
bakın: www.stiftung-interkultur.de/
badenwuerttemberg

Dili Türkçe olan vatandaşlarınızın 
çevre ve doğayı koruma konularında 
hassasiyet göstermelerini sağlamak 
ve aynı zamanda Sizinle hemfikir 
olan kişilerle tanışmak mı istiyor-
sunuz? 

Öyleyse Stuttgart’taki Yeşil Çember’in 
sunduğu teklifi değerlendirin ve çevre 
elçisi olmak üzere eğitim alın.

 

Okumaya devam edin,

> eğer Sizde kendi yaşam alanınızda-
ki doğayı keşfetme ve daha yakın-
dan tanıma fırsatını arıyorsanız,

> eğer bir dernek veya bir grupta 
aktifseniz ve “çevre” konusunun 
diğer insanlar için, örneğin derne-
ğinizdeki arkadaşlarınız, komşuları-
nız veya bir çocuk grubu için, yaşa-
nabilir hale gelmesini istiyorsanız.

Bu el ilanı Sizin için yararlı-
dır, eğer Siz de:

…“doğa” konusu ile ilgili harekete 
geçmek istiyorsanız, örneğin:

… kendi semtinizde bir sonraki 
etkinlik için enteresan bir sunu arı-
yorsanız?

>  Kesinlikle çocuklarda ve yetişkin-
lerde büyük bir meyve sıkacağı ile 
kendi elma suyunuzu üreterek ve 
onların tatmasını sağlayarak heye-
can uyandırabilirsiniz!   

 Bir meyve ve bahçe işleri derneği 
ile Size bir elma sıkacağını hizmeti-
nize sunup sunmayacağı ile ilgili 
görüşün! Bölgenizde bulunan bir 
yerel derneği buradan bulabilirsiniz:

 www.logl-bw.de

>  Yoksa Sizin için sadece 
Almanya’da 1200 civarında elma 
çeşidinin bulunması hayret verici 
mi?

 Yaz festivalinizde 15 bölgesel elma 
çeşidini insanlara tattırın. 
Tatlısından mayhoşuna ve aromalı-
sına kadar olan bu büyük lezzet 
çeşitliliği herkesi mutlaka şaşırta-
caktır!

 Doğayı korumada 
kültürlerarası 

işbirligi ve geliştirmeDoğayı yaşamak ve onunla ilgili bilmeye 
değer şeyler öğrenmek herkes için çok 
önemlidir. Bu yüzden birçok dernek 
doğayı korumayı kendine görev edin-
miştir, örneğin dili Türkçe olan dernek 
“Yeşil Çember”, “Bund für Umwelt-und 
Naturschutz e.V.” (“Çevre ve Doğayı 
Koruma Birliği”) veya “Naturschutzbund 
Deutschland e.V.” (“Almanya Doğayı 
koruma Birliği”). Bu derneklerin fayda-
lanabileceğiniz ve belki de yararlanmış 
olduğunuz birçok sunuları vardır. 
Mesela her sene Stuttgart’ta Alman-
Türk Çevre günü düzenleniyor.

Eğer bunlar Sizin için de 
geçerliyse, o halde Siz de 
doğayla iç içesiniz ve zaten 
doğadan yararlanıyorsunuz.

Sorularınız icin bizimle
bağlantıya geçebilirsiniz:

Doğayı koruma vakıfının fonu ve 
Glücksspirale gelirlerinden finanse 
edilmiştir.

Teknik destek:

Esslingen İletişim:
finep, Nadja Horić
0711/9327680
nadja.horic@finep.org
www.finep.org

Stuttgart İletişim:
Yeşil Çember, Sakine Sulu
0151/47425919 
sulu.consulting@googlemail.com
www.yesilcember.eu



Projenin içeriği neydi?

Denkendorf’da düzenlenen İlk Doğayı koruma-Aile günü için ilk 
harekete geçenler Gençlik-merkezi „Focus“, Türkiye kökenli 
Yönetim kurulu başkani ile, „BKM“ (Eğitim, Kültür, Müzik), Meyve- 
ve, Bahçe işleri Derneği (OGV) ve Doğayı koruma Derneği „NABU“ 
oldular.

Dernekler bir araya gelip Denkendorf’daki aileler için bir Doğayı 
koruma günü oluşturmak ve bu amaçla özellikle her kültürel çevre-
den insanları davet etmek istediler. 

İyi olan neydi?

> Çocuklar ve ebeveyn için Denkendorf’daki arazileri, örneğin 
keçilerle yapılan bir yürüyüşte, yakından tanıyacakları müthiş 
bir program. 

> Denkendorf’dan doğrudan alınan un, yumurta ve elmalar ile 
herkesin kendince nefis tatlılar yapması, örneğin çocuklarla 
birlikte Türk usulü elmalı kurabiyeler yapmak.

> Denkendorf’lu derneklerin arasında yeni bir işbirliğini dene-
mek.

> Derneklerin kendilerini Denkendorf’da tanıtma ve çok sayıda 
Denkendorf’lu vatandaşa ve siyasi camiaya adını duyurma 
imkanı.

Projenin içeriği neydi?

Çeşitli kültürel çevreden gelen kadınlar bize otlarla ve onların koz-
metik ve tıp alanındaki kullanımı ile ilgilendiklerini söylediler. Bu 
sebepten biz, finep, harekete geçtik ve iki doğal kozmetik uzmanın-
dan bizimle bir çalışma atölyesi kurmalarını rica ettik.

Yarım günlük bir atölye çalışmasında kadınlar papatya, kekik ve 
adacayı gibi bitkiler hakkında cok yararlı bilgi edindiler ve kendileri-
ne ısıtıcı ve besleyici bir merhem ürettiler.

İyi olan neydi?

> Kültürlerarasi uzman eğitmen eşliğinde, katilimcilarin eğlenceli 
yöntemlerle diyaloğa tesvik edilmesi.

> Evde zeytinyağı ve balmumu gibi basit malzemelerle doğal bir 
merhemi nasil üretilebilecegini ögrenmek.

> Farklı kültürel çevrelerin tariflerinden herkesin yararlanması.

> Bol eğlenceli ve diyaloğa dayanan rahat bir ortam

Projenin içeriği neydi?

Her iki senede bir Çevre ve Doğayı koruma Derneği „BUND“ ortak-
ları ile birlikte Esslingen’de meyvelerin yetiştiği araziden çiçek açan 
ağaçlara doğru gezdirmeyi amaçlayan Meyve bahçeleri-gezi günü 
organize etmektedir. 
Stuttgart’taki Alman-Türk Forumu’nun gezici grubu (DTF) düzenli 
olarak çevre bölgelerde araştırma yapmaktadır.

Bu iki dernek ortak ilgi alanları olan, doğayı araştırma istekleri 
sayesinde bir araya geldiler. Bunun için enteresan bilgilerle (örne-
ğin eski elma çeşitleri veya arılar ile ilgili) ve (taze sıkılmış elma 
suyu ve organik kuzu sosis gibi) bölgesel yemeklerle birçok insanı 
cezbeden Meyve bahçeleri-gezi gününden yararlanmak iyi bir fırsat 
oldu. 

İyi olan neydi?

> Benzer istekler peşinde olan başka bir dernekle tanışmak.

> Yeni bir gezi hedefini tanımak.

> Doğada buluşup rahat bir ortamda yakınlık kurmak.

> Dernek olarak kendini tanıtmak ve büyük bir topluluğa kendi 
dernek hedeflerini ve sunularını aktarmak.

Örnek 1 Örnek 2Denkendorf’da İlk Doğayı koruma-Aile günü Çalışma atölyesi 
„Bitkilerle beslemek ve tedavi etmek“

Örnek 3 Esslingen’deki Meyve bahçeleri-ve 
Çiçek-gezi günü kültürlerarası oluyor

…öyleyse bu önerileri bilmenizde fayda var:

1. Projeler için yapılan masraflar birbirinden çok farklıydı. Mevcut vaktiniz ve para-
nız yetersiz ise, çevrenizde (örneğin BUND veya NABU tarafınca yapılan) bir 
sunu arayışına geçin ve ona dayanarak sonraki adımlarınızı atın!

2. Bireysel motivasyon için mekânın yakınlığı ve kişinin kendi bölgesi ile özdeşleş-
mesi çok önemlidir. Bu nedenle bulunduğunuz yerdeki girişimleri değerlendirin. 
Çevrenizdeki dernekleri iyi bir faaliyette bulunmaları için motive edin.

3. Yeni öğrenim deneyimlerine açık olan hevesli insanlar her zaman vardır. Bu 
hevesli kişileri soruşturmak ve aramakta fayda var.

4. Doğrudan günlük yaşamla bağlantılı olan ve yarar sağladığı bilinen konular, 
örneğin “Doğal kozmetiği kendi başına yapmak” gibi, doğruluğunu kanıtlamış-
tır.  

5. Her beş duyuyu uyarın, resimler veya filmler gösterin, elma suyu gibi ürünleri 
koklatın ve tattırın. 

6. Kendi fikirlerinizi geliştirirken „katılımcı“ olun, yani dernekler ve kendini bu 
konuya adayanlar ile birlikte çalışın.

Siz de harekete geçmeyi ve “Doğa” için bir şeyler 
yapmayı istiyor ve sabırsızlanıyor musunuz? 


