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Ekosistem Hizmetleri 



 Dravinja Vadisi Ekosistemlerin sürdürülebilir ve etkin 

yönetimi kuzeydoğu Slovenya bölgesindeki Poljčane 

sınırlarında, Dravinja Vadisinde uygulanmaktadır.  



DRAVINJA 



 Slovenya’da kırsal alanlarda yaĢamak AB’ye katılım sonrasında genç insanlar için 

giderek daha az ilgi çekici hale geldi ve gençlerin çoğu Ģehirlere göç edip geri 

dönmediler.  

 Ana Vovk Korže, (Prof. Dr. Maribor Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya 

Bölümü) boĢalan bölgeye gençleri geri döndürmeye karar verdi:  

Gençlere, doğanın iĢleyiĢini, sunduğu fırsatları anlamaları, sürdürülebilir yaĢam 

uygulamaları yapabilmeleri için olanak sağlamak ve yaĢam koĢullarının kırsal 

bölgelerde Ģehre göre daha iyi olduğunu göstermeye karar verdi.  



Bilginizi pratiğe dönüştürün – Dole eğitim 
poligonu 

 

Vizyonumuz “Ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir olması için öz yeterlilik”  



ĠĢte 2010’dan 2016’ya yılda on binden fazla 

insanın ayak bastığı eko-köyün hikayesi. 
 

 2010’a kadar 

2010 yılında bu alan, kuraklık yüzünden yılda sadece bir kez biçilen çimlerle aĢırı 

kaplanmıĢ haldeydi. Alan bitki yetiĢtirme için tercih edilmiyordu, bedavaya bile 

kimse sorumluluğunu almak istemiyordu. 



 2011 

 Bölgedeki yeĢil hat planlaması yüzünden 

kalıcı inĢaat yapılamıyordu. Bu yüzden 

alanda yaptığımız ilk ev Moğol yurt 

çadırıydı. Yün kumaĢtan yurt adı verilen 

bu ev hemen tüm nesilden insanlar için 

cazibe kaynağı oldu. Yurdun yakınında ilk 

sebze tarhı yapıldı. 

 

 

 



 2012  - 2013 

 Her yıl iĢlenen toprak arttı. GeniĢlemenin motivasyon kaynağı insanların toprak, 

su, bitkiler, bahçecilik ve çevre koruma hakkında temel bilgileri öğrenecekleri 

bir yer istiyor ve ihtiyaç duyuyor oluĢuydu. 

 Çadır tipi yurt evimize, sürdürülebilir enerji için sürdürülebilir bir araç olarak 

toprak evimiz eklendi. Poligonun alt kısmında yeni, yükseltilmiĢ tarhlar yapıldı 

ve insanlar yeni bilgiler edinmek için gelmeye devam etti. 

 



 2014 – 2015 - 2016 

 Eğitim poligonu geliĢmeye devam etti, yeni yüksek tarhlar eklendi, toprak 

koruma amaçlı düzenlemeler ve yaklaĢımlar geliĢtirildi. 

 



  

Bugün 

Tüketici (alıcı) olmak bizi bağımlı yapar; sadece bir Ģeyler satın 

alarak ilerleyemeyiz. Bilgi, fikir, ürün ve hizmet üreticisi olmak bizi 

zengin, kararlı ve sorumlu yapar. 

 

O zaman haydi üretici olalım! 

 

 

NASIL DEĞİŞMELİ? 
 

 

 



 

KENDİ KENDİME YETEBİLECEK YAŞAM 
ALIŞKANLIKLARIM 
 
AŞAMA 1: ÖZ YETERLİLİK  
 

 



AŞAMA 2: NASIL YAŞAMAK İSTİYORUM? 



AŞAMA 3: NE YAPABİLİRİM 

 

 

 TOHUM VE FĠDAN HAZIRLARIM 

 GENÇLERE ÖĞRETĠRĠM 

 SUYUMU GÜNEġTEN ISITIRIM 

 ARAZĠM OLMADAN DA BAHÇE TARHLARIMI HAZIRLAYABĠLĠRĠM 

 BAHÇEDE YA DA BALKONDA KOMPOST YAPABĠLĠRĠM 

 

 KISACA HER ŞEY MÜMKÜN ! 



 Dravinja Ranc, Dravinja Nehri 

kıyısında sıradan ve kendi 

mahsulünü bile çıkartamayan bir 

çiftlikken günümüzde cazip bir 

turizm bölgesi haline gelmiĢ bir 

çiftliktir. 

 Çiftliğin iĢletmecisi Boris Klančnik, 

bugünlerde hayatın anlamının 

insanı mutlu eden küçük Ģeylerde 

olduğunu anlatıyor. 

 http://www.ranc-dravinja.si/  

 

Dravinja Ranč  
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 Her zaman çocukların hayvanlarla güzel 
vakit geçirip onları beslemesini izlemeyi 
özellikle de at bakma merakımdan 
dolayı çok istemiĢimdir.  

 Ziyaretçilerime gerçekten sağlıklı gıdalar 
sunabilecektim, yükseltilmiĢ tarhlarımda 
ürettiklerimin tadına varabileceklerdi.  

 Dravinja’da toprak fazlasıyla aĢınmıĢtır, 
geçmiĢteki seller toprağın üst tabakasını 
sürüklediğinden dolayı humus yoktur. 
Ben de Dole eğitim poligonunu örnek 
aldım ve permakültür yapmaya karar 
verdim.  

 Yerden yüksek tarhlar yaptım; 
ziyaretçilerim kendi sebzelerini topluyor 
ve doğayla özgün bir deneyim 
yaĢıyorlar.  

 Sebze tarhlarım çiftliğin giriĢ tarafındadır. 
Çiftliğe yaklaĢırken bu tarhları ve bitkilerin 
nasıl yetiĢtiğini görürsünüz, genç 
insanların yardımıyla nasıl tarhlarımıza 
baktığımızı, bu mahsulleri nasıl satıĢa hazır 
ürünler haline getirmek için iĢlediğimizi 
görürsünüz.  



Dravinja Çiftliği 

 Dükkanı kızım Nataša idare ediyor. Her Ģeyi 

eski büyükanne tariflerine göre yapıyor; 

dükkanın olduğu yerde daha önce 

büyükannenin her Ģeyi kaynatıp, piĢirip 

muhafaza ettiği mutfak duruyordu. O 

zamanlar kıĢın aç kalmamak için ellerinde ne 

varsa kullanmaları gerekiyordu. 

 



Dravinja Çiftliği, gelenekleri ve 

toprakları ile bağını kaybetmiĢ ve 

bu bağı kurmayı öğrenmemiĢ 

genç insanları sürdürülebilir 

kalkınma fikrine yakınlaĢtırmayı 

amaçlamaktadır. 



https://www.youtube.com/watch?v=ytxd_BDrMmw 

 



Sürdürülebilirliği tüm 

duyularınızla keşfedin –  

   Jug Organik Çiftliği 
 



Jug organik çiftliğinin hikayesi 

ninelerimizin dedelerimizin, hatta uzun 

zaman önce değil annelerimiz 

babalarımızın yaĢadığına benzer bir 

hayatı gözler önüne seriyor 



 Jug çiftliği, Dravinjske bölgesinde tepelik 
ve tarıma elveriĢsiz bir alanın ortasında 
yer alır.  

 

 Arazi dik yamaçlarla dolu olduğundan, 
insanlar hayvancılık ve kısmen tarıma 
yönelir. Buradaki insanlar her zaman 
doğa koĢullarına uygun yaĢamıĢlardır.  

 Dravinja Vadisi öğrenim bölgesinin 
geliĢtirilmesiyle, ev ürünü gıda üreticisi 
haline gelmiĢlerdir. Ġnsanlara evde 
üretilmiĢ malzemelerle hazırlanmıĢ sağlıklı 
gıdalar sunmak ve ekmek piĢirmeyi 
öğretme fikri Vlasta ve Boštjan’a ait. 



 

Vlasta ve Boštjan yaklaĢıyor, sizi açık kollar ve sıcak bir 

merhaba ile gündelik hayatlarına davet ediyorlar: 

“Evimize hoĢgeldiniz!”  

 

Çiftliği keĢfederken, uzun bir yoldan sonra eve dönüyor 

gibi hisseder, çılgın dünyanın dıĢında bu uzak diyarlarda 

hoĢ karĢılandığınızı, kabul edildiğinizi duyumsarsınız.  

 

Sıcak bir odun fırınından gelen taze piĢmiĢ geleneksel 

peynirli tart kokuları alırsınız.  

 



 Çiftlikte gezinirken Vlasta ve Boštjan’ın 

geleneklere verdikleri değeri ve bu yüzden 

çiftlikteki her yeri özenle koruduklarını 

gözlemleyebilirsiniz:  

 Ev ve ek binanın geleneksel kırsal 

mimarisinde, hayvanlara bakım tarzında, 

çevre yönetiminde, aile tarafından gururla 

korunup çocuklarına aktarılan 

değerlerde... 

  Günümüz evleri genellikle ev sahipleri 

tarafından yenilenip modernize edildiği 

için geçmiĢe ait ruhlarını ve kırsal 

çekiciliklerini kaybetmektedir.  

 



Geleneklerinize ve 

köklerinize güvenin, bırakın 

günlük yaşantınızın parçası 
olsunlar. 

 

Vlasta, modern ev hanımlarının artık unuttuğu Ģekilde, geleneksel tariflerle ekmek 

yoğurur.  

 

Sıcak ekmekten ikram ettiği dilimi tattığınızda, içine bütün sevgisini ve çocuklarına 

gelenekleri de içinde saklayan daha iyi bir gelecek verebilme umuduyla yoğrulmuĢ 

sürdürülebilirlik hikayesini katmıĢ gibi hissedersiniz.  

Bu umut, köklerine güvenen ve bunları gelecek nesillere aktarmak isteyen Vlasta ve 

Boštjan’ın geleceğe sözüdür. 





 Dravinja Vadisi öğrenim bölgesi öğretmenler ve öğrenciler için 
olanaklar sunmaktadır. 

 Dravinja Vadisindeki tematik öğrenim patikaları, doğal, sosyolojik ve 

sportif faaliyetler için ideal ağ bağlantılarını sağlamakta, tüm 

nesillere (özellikle gençlere) çevreyi bütünsel olarak deneyimleme, 
doğal ortamdaki ve yerleĢim yerlerindeki süreçleri öğrenme ve 

doğayı değerlendirip bağ kurma yeteneğini kazanma fırsatı 

sağlamaktadır.  

 

 

DeğiĢim, dünyayı değiĢtirmek isteyen bireylerle 

baĢlar. 



Slovenya’da SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ĠÇĠN EĞĠTĠM amaçlı 4 farklı program 

oluĢturulmuĢ:   

1. Çevre Koruma Teknikeri eğitim programı;  

 

2. AĢağıdaki alanlarda eko-ıslah poligonunda araĢtırma, saha çalıĢması  ve eğitim 

faaliyetlerine yönelik hazırlanan program:  

Doğa koruma,  

Çevre koruma 

Biyoloji, coğrafya ve kimya gibi zorunlu genel eğitim derslerine müfredat içi 

bağlantılar dahil Çevre eğitimi,  

3. Arıcılık ve çevre kimyası gibi konularda seçmeli dersler, 

 

4.Ġlköğretim kapsamında doğa bilimleri günleri ve saha incelemeleri programı:  

Çevre konuları (9 yıllık ilköğretimin ilk 3 yılı),  

Doğa bilimleri ve teknoloji (Ġkinci 3-yıl);  

Biyoloji ve coğrafya (Üçüncü 3-yıl)  

Özellikle ilköğretimin her aĢamasındaki seçmeli çevre bilgisi dersi 

(www.ucilnicavnaravi.si) 

http://www.ucilnicavnaravi.si/


Bizim yaĢamlarımızda ekosistem hizmetlerinin 

sürdürülebilir olmasını sağlamaya destek 

olabileceğimiz fırsatlarımız var mı? 



Biyosfer 2 
 Biosfer 2 (Biosphere 2), John Polk Allen tarafından Oracle, Arizona’da 

kurulmuĢ suni bir kapalı ekosistemdir.  

 1987-1989 arası insanoğlunun kapalı bir biyosferde nasıl yaĢayacaklarını test 

etmek üzere kurulmuĢtur.  

 Yankı uyandırması beklenen deney, baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Beklenenin 

aksine ortamda bulunan canlıların çoğu can vermiĢ, deneyin içinde yer 

alan ikisi kadın, ikisi erkek toplam dört kiĢi de uykularından nefes darlığı, 

oksijen yetersizliği gibi sorunlarla uyanmıĢtır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1987


11 Eylül 1993 Hürriyet 



http://mewewhole.com/tr/anasayfa/ 

Facebook: Me We Whole Workshops 

 

 

Erasmus+ 

Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yeterliklerinin 

GeliĢtirilmesi: 

Ben, ülkem, dünyamız / Ortak SKE Kitabımız  

(Me, my country, our world / Our common ESD Book) 
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