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ULUSLARARASI
ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
INTERNATIONAL BLUE FLAG COORDINATION 			
FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION-FEE

ÖNSÖZ
Geniş kapsamlı bir kavram olan “çevre” ifadesi, kişilere göre farklı çağrışımlar yapmaktadır. Ancak hepsinin ortak
yanı, doğa ve doğanın korunması ile ilgili olmasıdır. Çünkü yaşamımızın her etabında doğayı, doğrudan veya dolaylı
olarak etkileyen bir eylem içinde yer almaktayız. Çoğu zaman doğaya zarar verdiğimiz aklımıza dahi gelmemektedir.
Bu durumun nedeni, çevre konusunda bilgimiz olmasına rağmen, çevre bilincine sahip olmamamızdan
kaynaklanmaktadır. Çünkü bilgi sahibi olmak, bilinç sahibi olabilmek için yeterli değildir. Bir örnek vermek gerekirse;
elektirik tasarrufunun ne anlama geldiğini biliriz, fakat elektirikli aletleri kullanmadığımız zaman kapatmayız. Ne
zaman ki düşünmeden elektrik düğmesini kapatır hale geliriz ve bu hareket bizde alışkanlık haline gelir, işte o
zaman çevre bilincine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu örnekler su tasarrufu, geri dönüşüm uygulaması, çevre
temizliği, doğal kaynakların kullanılması ve benzeri konular için de çoğaltılabilir.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, 20 yıldır yürütmekte olduğumuz uluslararası nitelikteki programlar ile, çevre
bilinci oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Periyodik olarak yılda bir kez yayınladığımız
bu Bülten ile; söz konusu programlar çerçevesinde yaptığımız veya koordinasyonunu sağladığımız etkinlikler
açıklanmaktadır. Yaptığımız çalışmalar kapsamında; çocuklar, gençler, yetişkinler gibi toplumun farklı kuşaklarını
kapsıyor olmak, çalışmalarımızın en anlamlı boyutunu oluşturmaktadır.
Saygılarımla
Rıza Tevfik Epikmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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20 YILDA TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
2013 Yılı itibarı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 20. yılını doldurdu. Mavi Bayrak Programının ülkemizde
uygulanması amacı ile kurulan vakfımız, geçen 20 Yıl içinde, üyesi olduğumuz Foundation For Environmental
Education (FEE) koordinasyonunda yürütülen beş uluslararası programı da ülkemizde uygulamaya başlamıştır. Bu
programlar;
•
Mavi Bayrak Programı (1993 yılında başlatıldı.)
•
Eko-Okullar Programı (1994 yılında başlatıldı.)
•
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı (2005 yılında başlatıldı.)
•
Okullarda Orman Programı (2007 yılında başlatıldı.)
•
Yeşil Anahtar Programı (2011 yılında başlatıldı.)
Vakfımız organizasyon yönünden Antalya’da bir şube ve bu şubede 3 personel, Muğla Bodrum’da bir şube ve 2
personel, İzmir’de bir koordinatörlük ve 1 personel, Ankara’da Merkez Büro ve 9 personel olmak üzere, bu dört
büroda toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.
TÜRÇEV geçen 20 yıl içersinde, her dört büroda da kendi mülkü olan dairelerde faaliyet gösterirken, aynı zamanda
2 de binek otomobiline sahip olmuştur.
İletişim bazında da Vakfımıza ait;
www.turcev.org.tr
www.mavibayrak.org.tr
www.ekookullar.org.tr
olmak üzere üç tane web sayfamız aktif olarak hizmet vermektedir. Ayrıca üç ayda bir yayınladığımız E-Bülten ve
yılda bir kez yayınlanan “TÜRÇEV Bülteni”ile faaliyetlerimiz duyurulmaktadır.
Yürütülmekte olan faaliyet açısından; Mavi Bayrak Programında plaj sayısı, 2013 Yılı itibarı ile 383 plaj,marina olarak
21 ve 13 yata ulaşmıştır. Ülkemiz bu yıl Plaj kategorisinde 383 plaj ile Dünya’da Mavi Bayrak Programını uygulayan
46 ülke içerisinde 3. sırada yer almıştır. 1. sırada 552 plaj ile İspanya, 393 plajı ile Yunanistan 2. sırada yer almıştır.
Eko-Okullar Programında, faaliyet gösteren ilkokul sayımız 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı başı itibarı ile 510’a
ulaşmıştır.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı’nda 34 lise faaliyet göstermektedir. Liselerde öğrenciler üniversite giriş sınavına
odaklanmış olmaları nedeni ile bu tür programlara ilgileri az olmaktadır.
Dördüncü programımız olan Okullarda Orman’da, 70 ilkokul faaliyet göstermektedir.
Nihayet iki yıl önce ülkemizde uygulamaya başladığımız Yeşil Anahtar Programı’nda da 2013 Yılı itibarı ile 19
konaklama tesisimiz Yeşil Anahtar Ödülü’ne hak kazanmıştır.
1993 yılında FEE’ye üye olduğumuz zaman, FEE’nin 13 üye ülkesi bulunmaktaydı. Bugün ise FEE’nin üye sayısı 78’e
ulaşmıştır.
Bültenimizde söz konusu programlar hakkındaki ayrıntıyı bulmak mümkündür. Daha geniş bilgi web sayfalarımızda
yer almaktadır.
Saygılarımla
Erol Güngör
Genel Müdür
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VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI				
02.03.2013 GÜNÜ ANTALYA’DA YAPILDI !
Vakfımızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.03.2013 günü Antalya’da Dedeman Otel’de
yapılmıştır.
Toplantının gündeminde yer alan 2012 Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Fark Hesabı İle Denetim Kurulu
Raporu, yapılan değerlendirme sonucunda oybirliği ile ibra edilmiştir.
Üç yılda bir yapılması öngörülen ve bu Genel Kurul’a rastlayan üçüncü yılda, Vakfımız Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyelikleri için seçim yapılarak yeni üyeler oybirliği ile seçilmişlerdir.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi ve görev dağılımı:
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Rıza Tevfik EPİKMEN

(Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Barış MATER

(Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.)

Şerefnur KAYHAN

(Muhasip Üye)

Aslı AKTÜRK PEHLİVANLAR

(Üye)

Ali KELEŞ

(Üye)

Aydın ATICI

(Üye)

Dr. Cenk BAYAZ

(Üye)

Ergüder TIRNOVA

(Üye)

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

(Üye)

Yalçın DÜLGER

(Üye)

Erol GÜNGÖR

(Üye ve Genel Müdür)

Denetim Kurulu Üyeleri;
Nurhayat ÖRÜNDÜ

(Denetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Çelik TARIMCI

(Üye)

Lütfi Fikret TUNCEL

(Üye)

Diğer taraftan bu yıl Vakfımızın 20. Kuruluş yılı olması nedeniyle Antalya Dedeman Otel’de bir Gala Yemeği
verilmiştir. Gala yemeğine Vakıf üyelerimiz ile Antalya Vali Yrd., Kültür ve Turizm İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü ve BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) yetkilileri katılmışlardır.
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MAVİ BAYRAK UYGULAMASI
ÜLKEMİZDE
20. YILINI DOLDURDU
Mavi Bayrak kısa tanımıyla uluslararası kriterleri yerine getiren plaj, marina ve yatlara verilen bir çevre ödülüdür (ekoetiket). Ödülün nitelikleri özetle; kriterlerin güncel gelişmelere göre yenilenmesi, her yıl en az bir kez denetlenerek
ödül başvurusunun yenilenmesi ve gönüllülük esasına dayanmasıdır.
Bir plajın Mavi Bayrak alabilmesi için öncelikle kontrol edilen husus, deniz suyunun temizliği ile kanalizasyon
sistemi ve arıtma bağlantısıdır. Ardından plajda bulunan olanaklar (duş-tuvalet, soyunma kabini, cankurtaran,
ilkyardım, geri dönüşüm, otopark, engelli olanakları vb.) ve çevre eğitimi ve bilinçlendirme için yapılan etkinlikler
kontrol edilmektedir.
Marina ve yatlarda ise, atık bertarafı temelli olmak üzere çevre korumaya dönük alınan önlemler ve çevre eğitimine
verilen önem kontrol edilmektedir.
Ayrıntılı bilgi “www.mavibayrak.org.tr” adresinden elde edilebilir.

2013 YILI ULUSLARARASI

2013 YILI İLLERE GÖRE
MAVI BAYRAK SAYILARI
Plaj

Marina

Yat

Mersin

9

-

-

Antalya

197

6

5

Muğla

84

7

6

Aydın

25

2

-

İzmir

36

2

-

Balıkesir

19

1

1

Çanakkale

6

-

-

Tekirdağ

1

-

-

İstanbul

3

2

1

Kocaeli

2

-

-

Yalova

-

1

-

Düzce
TOPLAM

1

-

-

383

21

13

MAVİ BAYRAK
SAYILARI-PLAJLAR
(KUZEY YARIM KÜRE*)

285/Diğer 29 Ülke
55/İngiltere
57/Güney Kıbrıs
58/Hollanda
12.
11.
70/İrlanda
10.
9.
102/Hırvatistan

TOPLAM:3091

552/İspanya
1.

8.

2.

7.

243/Danimarka

6.

248/İtalya

5.

280/Portekiz

4.

393/Yunanistan

3.

383/TÜRKİYE

365/Fransa

2013 YILI MAVI BAYRAKLI PLAJ SAYISINDA
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK!
2013 yılı Mavi Bayrak Ödüllü plajlar sıralamasında 46 ülke içerisinde 383 plaj ile Dünya üçüncüsü olduk. Marina
kategorisinde ise 21 marinamız ödüle hak kazandı.
Uluslararası turizm pazarında önemli bir yeri olan bu eko-etiket, plajlarımızda deniz suyunun temiz ve donanımın
tam olduğunu belirtmektedir.
Mavi Bayrak Ödülüne hak kazanan plaj sıralamasında; 552 plaj ile İspanya I., 393 plaj ile Yunanistan II. ve 383 plaj
ile Türkiye III. olmuştur. Bu yıl plaj sayımız 355’den 383’e, marina sayısında ise 19’dan 21’e, ulaşmış, yatlarda ise yine
13 yatımız Mavi Bayrak Ödülü’ne hak kazanmıştır.
2013 yılında uluslararası alanda toplam ödüllü plaj sayısı 3091, marina sayısı ise 623’dür.
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EN İYI ÇEVRE EĞITIM ETKINLIKLERI
ÖDÜLLERI BELLI OLDU!
Plajlar için 2001, marinalar için 2006 yılından itibaren Mavi Bayrak Programı
kapsamında çevre eğitim etkinliklerini en etkili şekilde gerçekleştiren ve bunları
en iyi şekli ile raporlayan belediye, yerel dernek, turistik tesisler ve marinalara
‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü’ verilmektedir.
Bu kapsamda, 2 Nisan 2013 tarihinde Vakfımız ofisinde gerçekleştirilen Ulusal
Jüri değerlendirmesi sonucunda aşağıda belirtilen belediye, dernek, tesis ve
marina söz konusu ödülü almaya hak kazanmış ve Mavi Bayrak Ulusal Ödül
Töreni’nde plaketleri takdim edilmiştir.
Plaj Kategorisinde, Gümüşlük Belediyesi, Alanya Çevre Eğitimi ve Mavi Bayrak
Derneği, Rixos Lares Oteli,
Marina Kategorisinde Ece Marina, Mansiyon dalında ise Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Tekirova Belediyesi ve Kaş Marina ödüle layık görülmüştür.
En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ulusal Jürisi; Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü temsilcilerinden oluşmaktadır.

2013 MAVI
BAYRAK
ULUSAL
JÜRI
TOPLANTISI
ŞILE’DE
YAPILDI

Dünya turizminde bir marka olan Mavi Bayrak Ödülü’ne ülkemizde hak kazanan aday plaj ve
marinaları belirleyen Ulusal Jüri Toplantısı, 26 Ocak 2013, Cumartesi günü İstanbul Şile’de,
Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Şile Resort Otel sponsorluğunda yapıldı. Şile Kadın
Toplum Merkezi’nde yapılan basına açık ilk oturumda bir de Mavi Bayrak ve Çevre Paneli
düzenlendi. Öğleden sonra basına kapalı olarak yapılan ikinci oturumda ise Türkiye’den
Mavi Bayrak adayları belirlendi.
Mavi Bayrak kuralları kapsamında, başvurular Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na (TÜRÇEV)
yapılmaktadır. TÜRÇEV, dosyaları Mavi Bayrak kriterleri açısından değerlendirerek uygun
olan plaj ve marina dosyalarını Ulusal Jüriye sunmaktadır. Ulusal Jüri tarafından uygun
görülen aday plaj ve marinalara ilişkin bilgi ve belgeler daha sonra merkezi Kopenhag’da
olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na (FEE) gönderilmektedir. Uluslararası koordinasyon,
gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra, adayları, 2013 Nisan ayının üçüncü haftasında
toplanan “Uluslararası Jüri”ye sunmakta ve böylece 2013 yılı için ödüle hak kazanan plaj ve
marinalar belirlenerek Mayıs ayının ilk haftasında açıklanmaktadır.
Toplantıların ertesi gününde ise Ulusal Jüri Üyeleri’ne yine Şile Belediyesi sponsorluğunda
Şile-Ağva gezisi düzenlenmiştir.
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YATLARDA MAVI BAYRAK
ÖDÜLLERI JÜRI TOPLANTISI
ANKARA’DA YAPILDI
Uluslararası Mavi Bayrak Programı kapsamında, 2013 yılı Yatlarda
Mavi Bayrak Ulusal Jüri Değerlendirme Toplantısı, 06.03.2013
tarihinde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Ankara Merkez bürosunda,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Deniz Turizm Birliği ve TÜRÇEV yetkililerinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Yatlarda Mavi Bayrak uygulaması ülkemizde Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda 2008 yılından bu yana
uygulanmaktadır. Marina Mavi Bayrak Kriterleri kapsamında yer alan
Yatlarda Mavi Bayrak Ödülleri, prensip olarak marina yönetiminin
önerisi ve TÜRÇEV’in ön değerlendirmesinin ardından jüri tarafından
belirlenmektedir. Mavi Bayrak Ödülü plaj ve marinalarda olduğu gibi
yatlara da bir yıl süre ile verilmekte, yatlar, kriterlere uygunluğunun
devam etmesi ve yeniden aday gösterilmesi halinde takip eden yıl da
ödül alabilmektedir.

2013 YILI ULUSAL MAVI BAYRAK ÖDÜL TÖRENI
22.06.2013 TARIHI’NDE
KOCAELI CEBECI PLAJI’NDA YAPILDI...
Mavi Bayrak Ödülü sonuçlarının açıklanmasının ardından her yıl yapılmakta olan Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni
bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğu ve Vakfımız koordinasyonunda Kandıra İlçesi Cebeci Plajı’nda
yapıldı.
Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve belde belediye başkanlarının katıldığı törende tüm Mavi
Bayraklı plajları temsilen Mavi Bayrak göndere çekildi.
Mavi Bayrak Programı kapsamında ulusal ödül töreni bir kez düzenlenmekle beraber, belediye ve tesisler halkın ve
tesis misafirlerinin de katıldığı kendi Mavi Bayrak yerel törenlerini de düzenlemektedirler.
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MAVI BAYRAK
ULUSAL DENETIMLERI…
Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından haberli ve habersiz olarak
yapılan plaj-marina-yatların ulusal denetimleri sezon boyunca devam etmiş ve
Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Mavi Bayraklı tüm plaj ve
marinalar ziyaret edilmiş ve toplam 680 kez plaj denetimi, 37 kez marina denetimi
ve 20 kez de yat denetimi yapılmıştır.
Denetimler, şubelerimizin bulunduğu illerde, İl Mavi Bayrak Komisyonu
gözetiminde gerçekleştirilmiş, denetimlere zaman zaman İl Sağlık Müdürlüğü,
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya
Bakanlıkları yetkilileri katılmıştır.
Denetimler sürecinde, Mavi Bayrak Komisyonu kararı gereğince Mavi Bayrak
başvuru potansiyeli bulunan plajlar için envanter çalışması yapılmış ve bu
noktalara ilave Mavi Bayrak deniz suyu numune noktaları konulması sağlanmıştır.

II. PLAJ MAVI BAYRAK TEMSILCISI SERTIFIKASYON
EĞITIMI ALANYA’DA YAPILDI
1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında Vakfımız bir
ulusal sorumlu kuruluş olarak uluslararası alanda Mavi Bayrak Ödüllü plaj ve marinalarımızın
standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermektedir. Vakfımız bu hedefe
sahada çalışan personelin eğitilmesi ile daha iyi ulaşılabilineceği inancıyla, ödüllü plajlarda
standardın korunmasını sağlayan Plaj Mavi Bayrak Sorumluları için detaylı bir eğitim semineri
gerçekleştirmiştir. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ve 1,5 gün süren Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi
Eğitimi, Alanya-Manavgat-Serik İlçesi ve Mersin İli bölgesine hitap etmek üzere, Alanya (Antalya)
Alaiye Resort Hotel’de 26-27 Mart 2013 tarihlerinde yapılmıştır.
Eğitimin sonunda bir sınav yapılmış olup, eğitimin tüm oturumlarına katılıp sınavda başarılı olan
katılımcılara beş yıl süreli, TÜRÇEV onaylı “Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Sertifikası” verilmiştir.

MAVI BAYRAK ULUSLARARASI 				
DENETIMLERI TAMAMLANDI!
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından koordine edilen ve 48 ülkede
yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında Mavi Bayrak ödülü alan plaj ve
marinalar, her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde denetlenmektedir.
Bu kapsamda uluslararası denetimleri gerçekleştiren FEE Genel Müdürü Finn
Bolding Thomsen, 29-30 Haziran tarihlerinde habersiz olarak İstanbul-Şile
plajlarını denetlemiş, daha sonra İzmir’e gelerek Genel Müdürümüz, İzmir
Mavi Bayrak koordinatörü ve Mavi Bayrak ulusal koordinatör yardımcısı ile
buluşarak İzmir plajlarının denetimini tamamlamıştır. 3 Temmuza kadar
devam eden uluslararası denetimde, plajlarımız, Mavi Bayrak kriterleri ile
uyumlu ve temiz bulunmuştur.

CANKURTARAN KURSLARI
Mavi Bayraklı plajlarda cankurtaran ihtiyacının karşılanması
amacıyla Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilileri
ve TÜRÇEV Muğla Şubesi, TÜRÇEV Aydın ve İzmir illeri
Mavi Bayrak Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalar
sonucunda kurslar organize edilmiş ve toplam 62 kursiyer
cankurtaran sertifikalarını almışlardır.
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PLAJLARDA ÇEVRE
BILINÇLENDIRME
PROJESI’NIN BU
YIL DÖRDÜNCÜSÜ
DIDIM VE BEŞINCISI
AKYAKA’DA YAPILDI!

2010 yılından beri farklı illerimizde gerçekleştirilen “Plajlarda Çevre
Bilinçlendirme Projesi” bu yıl TÜRÇEV Muğla Şubesi koordinasyonu
ve Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17-23 Haziran tarihlerinde
Didim ve 19-22 Ağustos tarihleri arasında ise Akyaka Belediyesi ev
sahipliğinde Akyaka’da gerçekleştirildi.
Yoğun ve aktif çalışmaların yapıldığı proje boyunca (Didim); Ege,
Atılım ve Bilkent Üniversitelerinden 7 öğrenci ve Muğla Mavi
Bayrak Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan yönetiminde Altınkum
Plajı’nı kullananlara anket uygulanmış ve plajı kullananların çevre
duyarlılıkları ölçülmüştür. Ayrıca çalışma boyunca düzenli olarak
plajın kirlilik analizi yapılmıştır. Proje sürecinde çocukların ve engelli
vatandaşlarımızın yaptıkları etkinlikler de oldukça ilgi çekmiştir.
Proje sonunda, Didim Belediye Başkanı Sayın Mümin Kamacı ve Yerel
Mavi Bayrak sorumlusu Sayın Aslı Kıray, çalışmaya katkıları olan
katılımcılara sertifikalarını vermiştir.
Akyaka’da ise, Belediye Başkanı Ahmet Çalca, Mavi Bayrak sorumlusu
Meltem Biniş ve TÜRÇEV Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatörü Gürcan
Kaya ve Yardımcısı Abdullah Tan ile Muğla Üniversitesi öğrencileri
işbirliğinde 4 gün süren bu ikinci projede ise Akyaka’da, Akyaka Halk
Plajı’nda yer alan proje standında plaj kullanıcılarına bilgilendirici
broşürler dağıtılmış, plaj ölçüm metoduyla plajın temizlik değerleri
her gün ölçülmüş ve plaj kullanıcılarıyla anketler yapılmıştır. Ayrıca
dalgıçlar eşliğinde yapılan deniz dibi temizliğinin ardından çıkarılan
atıklar plajda sergilenmiş ve yapılan temizliğin önemi ile çıkarılan
malzemelerin denize olan olumsuz etkileri pankartlarla açıklanmıştır.
Ayrıca, plastik torba kullanımını önlemek amacıyla yöre halkına file
torba dağıtılmış, plaja atılan sigara izmaritlerinin zararlarını anlatan
bilgilendirici broşürler verilmiştir.

2013 MAVI BAYRAK ULUSLARARASI 			
KOORDINATÖRLER TOPLANTISI
Uluslararası Mavi Bayrak Koordinatörleri toplantısı, bu yıl FEE’nin koordinasyonunda, 22-25.Ekim.2013
tarihlerinde Meksika’nın Cancun kentinde yapıldı. Bu toplantıya uluslararası alanda Mavi Bayrak Programını
uygulayan 48 ülkenin temsilcisi katıldı. Ülkemizi temsilen Genel Müdürümüz Erol Güngör katıldı.
Toplantı 22.10.2013 günü kentin belediye başkanı, Vali, Çevre Bakanı ve FEE temsilcilerinin katılarak
konuşma yaptıkları seremoni ile açıldı.
Mavi Bayrak Programı ile ilgili olarak uluslararası koordinatörler toplantısında satır başları ile:
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•

2014 yılında çevre eğitim etkinliklerinde biyolojik çeşitlilik konusunun marinalarda, FEE’nin seçeceği
bir ülkede plot olarak uygulanacağı.

•

2012 yılında kullanıma açılan androit ve Iphone ile mavi bayraklı plaj ve marinaların tanıtım programının
izleyicileri arasında, Türkiyein birinci sırada yer aldığı belirtilmiştir.

•

2013 yılında ilk kez, yüzme suyu niteliği konusunda; geriye dönük dört yılın deniz suyu analiz değerlerinin
kullanıldığı ve bu konuda önemli bir sorun yaşanmadığı.

•

2013’de FEE tarafından yapılan uluslar arası Mavi Bayrak Ödülü denetimi kapsamında, 135 plaj
ve marinanın denetlendiği belirtilmiştir. Bu plaj ve marinaların % 16 sının kriterlere uymadığı için
bayraklarının indirildiği belirtilerek; bunların %30 unda harita, %15 inde deniz suyu analiz sonuçlarının
ilanında ve %13 ünde engelli olanaklarında, eksikliklerin görüldüğü vurgulanmıştır.

•

2013 de FFE’ye gönderilen şikayetlerin, %16 sının deniz suyu niteliği, % 10’u
plaja köpek getirildiği veya girdiği, %9’u WC konularında olduğu belirtilmiştir.

•

Gelecek yıldan itibaren plajda acil durumu duyurmak amacıyla acil durum
telefonu bulundurulmasının isteneceği belirtilerek, bu konuda yapılan
değerlendirme sonucunda, cankurtaranda bir cep telefonunun bulunması ve
bu telefon numarasının plajda görünür bir yerde ilanı yeterli olacaktır.

•

Ayrıca plajın “Risk Değerlendirmesinin Yaptırılması” konusu tekrar gündeme
geldi ve yapılan değerlendirmede önceki yıllarda olduğu gibi kabul görmedi.

•

Cancun kentinde yer alan Mavi Bayrak Ödüllü Delfin Plajı ziyaret edilmiş
ve oldukca uzun ve geniş boyutlarda olan ve halk plajı niteliğindeki bu
plajın; panosu, deniz suyu analizleri bilgisi, haritası ile örnek bir plaj olduğu
izlenmiştir. Ayrıca halk plajı olmasına rağmen plajın temizliği özellikle dikkat
çekmiştir.

•

Diğer taraftan düzenlenen work shoplar’la Mavi Bayrak’ın geleceği,
Yeşil Anahtar ve Mavi Bayrak uygulamasının korelasyonu ve özellikle
marinalarda Yeşil Anahtarın uygulanabilirliği tartışılmıştır. Diğer taraftan
engelli olanaklarına ilişkin kriterler ele alınmıştır. Ayrıca örnek uygulumalar
ve Çevre Eğitim Etkinlikleri konuları değerlendirilmiştir.

MAVI BAYRAK PANOLARI YENILENDI
Plaj ve Marinalarda bulundurulması zorunlu olan standart Mavi
Bayrak Panoları; kriterler, çevre davranış kuralları, çevre eğitimi
ve bilgilendirme, deniz suyu analiz sonuçları, acil durum planı
gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirmeleri nedeniyle en önemli
kriterlerden bir tanesidir. O nedenledir ki Ulusal ve Uluslar arası
denetimlerde ilk kontrol edilen unsurdur. Standart panonun zorunlu
kriter olarak getirilmesi ile birlikte 2001 yılından beri Vakfımız
garantörlüğünde amacına uygun estetik ve kullanışlı panolar
yaptırılmaktadır.
Mavi Bayrak Panoları, Vakfımızca 2013 yılında malzeme ve içerik
açısından yeniden dizayn edilmiş, estetik ve nitelik açısından
oldukça beğeni toplamıştır. 2013 yılında Vakfımıza toplam 118 pano
siparişi yapılmıştır.

SERIK MAVI BAYRAK VE DENIZ KIRLILIĞI 		
KOMISYON TOPLANTISI…
11 Şubat 2013 tarihinde Serik Kaymakamı Sayın Erol Rüstemoğlu başkanlığında, Serik Mavi Bayrak
ve Deniz Kirliliği Komisyon üyesi kurum-kuruluşlar ve Vakfımız Antalya Şubesinin katılımıyla bir
toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantı öncesinde İl Mavi Bayrak Koordinatörümüz Lokman Atasoy tarafından Mavi Bayrak
hakkında güncel bilgiler verilerek Serik İlçesinde yürütülen çalışmalar, sorunlar ve öneriler üzerine
sunum yapılmıştır.
Toplantıda, Komisyon tarafından tespit edilen deniz kirliliğine dolayısıyla Mavi Bayrak iptallerine
neden olabilecek risk faktörleri ele alınmış, yüzeysel sularla denize ulaşabilecek çevresel etkenler de
değerlendirilerek çözüm önerileri üzerinde durulmuş, sorumlu Komisyon üyelerinin konuya ilgili
çalışmaları yapmaları yönünde karar alınmıştır.
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VII. YEREL MAVI BAYRAK
SORUMLULARI EĞITIMI
28-29 KASIM TARIHLERINDE
KOCAELI’NDE YAPILDI!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda
Ulusal düzeyde Kocaeli’nde Organize ettiğimiz Yerel Mavi
Bayrak Sorumluları eğitim seminerinin yedincisi, 28 - 29
Kasım 2013 tarihlerinde Kocaeli Emex Otel’de yapıldı.
Seminere, 40 konaklamalı ve 20 de konaklamasız olmak
üzere, 60 kişi katılmıştır. İlk gün Mavi Bayrak konusunda
genel bilgiler ile 2013 yılında elde edilen deneyimler, 2014
için beklentiler ve yurt dışındaki gelişmeler anlatılmıştır.
Bunun yanında uzmanları tarafından, AB uyum çalışmaları
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TUBİTAK’a
yaptırmakta olduğu “Yüzme Suyu Profili”, “Atık Pillerin
Geri Dönüşümü ve Önemi”, “Plajlarda Cankurtaran
Bulundurulması Sorumluluğu ve Yasal Prosedürü”, “Plajda
Evcil ve Başıboş Hayvanların Kontrol Altında Tutulmasının
Önlenmesi Konusundaki Deneyimler” konularında tebliğler
sunulmuştur. Ayrıca düzenlenen workshop ile ilk kez Mavi
Bayrak Başvurusunda bulunanlara, kriterler açıklanarak
değerlendirilmiş, diğer grupta ise halk plajlarında
uygulamakta olduğumuz “Plaj Temizliği Bilinçlendirme
Projesi anlatılmış ve grupların benzeri proje hazırlamaları
istenmiştir.
Ertesi gün grup sözcüleri, projelerini açıklamışlardır. Ayrıca
fotoğraf makinesi seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi
gereken hususlar konusunda tebliğ verilmiştir. Daha sonra
Kocaeli’nde düzenlenen bir tur ile tarihi alanlar ve Seka
Parkı gezilmiştir.
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MAVI BAYRAK İLE EKO-OKULLAR 					
ÇEVRE ETKINLIKLERINDE BULUŞUYORLAR
Mavi Bayrak Program kapsamında Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri, büyük önem taşımaktadır. Bir taraftan
doğanın kazanması diğer taraftan, Mavi Bayrak’ın ilgili yörede uzun süre dalgalanabilmesi yapılacak olan çevre
bilinçlendirme etkinlikleri ile doğru orantılıdır.
Diğer taraftan yine vakfımızın koordinasyonunda yürütülen Eko-Okullar Programında, çocuklarda çevre bilincinin
oluşturulmasını ön görmekte ve çocukların bir dizi etkinlik yapmaları ön görülmektedir.
Aynı amaçla fakat farklı kulvarlarda yürütülen bu iki programı özellikle kıyı yerleşmelerinde ve Mavi Bayrak’a
sahip tesisler ile o yöredeki eko-okulları eşleştirmek yolu ile, çevre bilinçlendirme etkinliklerinin zenginleştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu amaçla Antalya ve Muğla illerinde sınırlı boyutla da olsa başarılı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Antalya’da 9, Muğla’da 3 eko-okul ile yerine göre tesis-birlik, marina işbirliği yapmaktadırlar. Hedefimiz önümüzdeki
yıllarda bu uygulamayı daha da yaygınlaştırmaktır.

UYDUDAN ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİ
TAKİBİNE DİĞER AB ÜYESİ ÜLKELER GİBİ 		
ÜLKEMİZ DE DAHİL OLDU
Avrupa Birliği, denizlerin gemiler tarafından kirletilmesini önlemek amacı ile uydu
görüntüleri vasıtası ile gemileri izleyen “Clean Sea Net” olarak adlandırılan bir sistemi
devreye almıştır. Bu sistemden tüm AB üyesi ülkeler gibi Avrupa Birliği’ne giriş
sürecinde bir ülke olarak Türkiye’de ücretsiz olarak faydalanmaktadır.
“Clean Sea Net” sistemi merkezi Portekiz’de bulunan “Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı”
(EMSA) tarafından işletilmekte olup, sistem çerçevesinde deniz kirliliği ve kirliliği
yapan gemi tespit edilerek elde edilen bilgiler bir kirlilik raporu haline getirilmekte ve
kirliliğin gerçekleştiği ülkeye 30 dakika içinde gönderilmektedir.
“Clean Sea Net” sistemi çerçevesinde alınan kirlilik raporu ile tespit edilen muhtemel
kirletici gemi ile ilgili tüm bilgiler AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sistemi ile
algılanabilmekte, geminin adı, IMO numarası, rotası, hızı, gideceği liman, limana
varacağı süre gibi bilgiler belirlenebilmektedir.
Sistem sayesinde;
•

Uydu görüntüleri radar sinyalleri ile oluşturulmaktadır. Bu sayede sis, bulut
olma durumu gibi hava koşulları ya da gündüz veya gece olma durumu uydu
görüntülerinin alınmasına engel teşkil etmemektedir. Her koşulda ve her saatte
kirlilik ve kirlilik kaynağı olan gemi tespit edilebilmektedir.

•

Uydu görüntülerinin hangi bölgede hangi sıklıkta alınabileceği Bakanlığımızın
kararına göre belirlenmekte olup, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgeler daha
sıklıkla incelenebilmektedir.

•

Türkiye kıyılarında kirlilik yapıp ta başka ülke limanlarına giden gemilerin takibi
de yapılmaktadır. Bu kapsamda kirlilik yaptığı tespit edilen geminin gittiği ülkelere
ihbar yapılmaktadır. Benzer şekilde başka ülkelerde kirlilik yapıp Türkiye’ye gelen
gemiler de limanlarımızda denetlenmektedir.

•

Ulusal mevzuatımıza göre denizi kirleten gemilere gross tonajına göre 5 000.00 ile
120 000.00 TL arasında ceza verilebilmektedir.
11

EKO-OKULALAR PROGRAMI
Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek amacıyla uygulanan ve 2013 yılı itibariyle 56 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre bilinçlendirme
ve eğitim programıdır. Program’ın katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi
edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konularda bilinçlendirirler. Program,
okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, Program
dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi
nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliği de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı
olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. 2 yıl geçerlilik süresi olan ödülün her iki yılda bir yenilenmesi
gerekir.

2013-2014 EĞITIM-ÖĞRETIM YILINDA EKO-OKULLAR
PROGRAMI 510 OKULDA YÜRÜTÜLÜYOR!
1995 yılından 1 okul ile ülkemizde başlattığımız Eko-Okullar Programını her yıl daha fazla okul
ve öğrenci ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2013–2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle EkoOkullar Programı 49 ilde 510 okulda yürütülmektedir. 510 Eko-Okulumuzun 327 sinde de Yeşil
Bayrak dalgalanmaktadır.
Özverili çalışmaları ile Programımızda yer alan tüm öğretmenlerimize ve Eko-Tim öğrencilerimize
teşekkür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ömür boyu devam etmesini dileriz.

YILLARA GÖRE TOPLAM
EKO-OKUL SAYISI VE
YEŞIL BAYRAKLI
EKO-OKUL SAYISI
Toplam Eko Okul Sayısı
Yeşil Bayraklı Eko Okul Sayısı

247 326
435 449

327
510

181
346

118
102
271
198

3
5

6
37

8
48

20
100

49
94

61
110

93 98
130 155

199

5-1
996
199
6-1
997
199
7-1
998
199
8-1
999
199
9-2
00
0
20
00
-20
01
20
0120
02
20
02
-20
03
20
03
-20
04
20
04
-20
05
20
05
-20
06
20
06
-20
07
20
0720
08
20
08
-20
09
20
09
-20
10
20
1020
11
20
1120
12
20
1220
13
20
1320
14

1
1

1
3

11
62

77
130

147
285
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EKO-OKULLAR YEŞIL
BAYRAKLARIYLA
BULUŞTU!

Eko-Okullar Programı kapsamında 2 yıl boyunca çevre bilincini
arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten okul öncesi eğitim kurumları,
ilkokullar ve ortaokullar 1 Haziran 2013 Cumartesi günü İstanbul Özel
Fenerbahçe Spor Kulübü Ortaokulu’nda yapılan Ulusal düzeydeki
Ödül Töreni’nde Yeşil Bayraklarını aldılar.
Vakfımız temsilcilerinin, Özel Fenerbahçe Spor Klubü Ortaokulu
yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ile Türkiye’nin dört bir yanından
gelen koordinatör öğretmen ve idarecilerin katılımlarıyla gerçekleşen
törenin coşkusu görülmeye değerdi. Sunuculuğunu öğrencilerimizin
yaptığı törende slayt gösterileri, piyano resitali, koro çalışmaları ve
Kafkas dansları gösterilerinin ardından ödül almaya hak kazanan 183
Eko-Okulumuzun Yeşil Bayrakları takdim edilmiştir.
2012–2013 eğitim-öğretim yılının sonunda ödül alan 183 okulumuzla
toplam Yeşil Bayraklı Eko-Okul sayımız 327’ye ulaşmıştır.
2012-2013 Yılı Yeşil Bayrak kazanan okullarımızın listesi 		
“www.ekookullar.org.tr” adresinden görülebilir.
Eko-Okullarımız iki yıl süresince düzenli olarak çalışmalarını
yürütmüş, raporlarını sunmuş ve tarafımızca yerinde ziyaret edilerek
ödüle uygun bulunmuştur. Motivasyonu artırmak ve çalışmaları
değerlendirebilmek amacıyla, her yıl Yeşil Bayrak Ödül başvurusunda
bulunan okullarımız ziyaret edilerek çalışmalar yerinde görülmekte
ve öğrencilerle görüşmeler yapılmaktadır. Okul ziyaretlerimizde
koordinatör öğretmen ve idarecilerimizle görüşmelerin yanı sıra
öğrencilerle iletişime de oldukça önem verilmektedir.
Yeşil Bayrak ödülü almaya hak kazanan tüm okullarımızı tebrik eder,
okul ziyaretlerinde bizlere destek olan öğretmenlerimize teşekkür
ederiz.
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ÇEVRE VE YENILIKÇI
FIKIRLER PROJELERI
HAYATA GEÇIYOR!
Ülke olarak 2013 yılında 3. defa katılım sağladığımız FEE koordinasyonunda Toyota Avrupa desteği
ile düzenlenen “Çevre ve Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” kapsamında gelen proje başvuruları
Haziran ayında jüri tarafından değerlendirilmiş ve 5. etap konusu “Sürdürülebilir Ulaşım” olan
projede okullara aktarılacak olan 20 bin Euro nun projelere dağılımı belirlenmişti. Bu kapsamda,
yarışmaya katılan ve projesi için bütçe talebinde bulunan okullara Aralık ayı içerisinde fonları
dağıtılmıştır.
Yarışmaya katılan Eko-Okullarımızın Toyota bayileri ile işbirliğinde ulaşımın; iklimin korunması,
güvenlik ve sağlık, trafik sıkışıklığı gibi konular ile ilişkisine dayanarak geliştirdikleri projelerini
2014 yılı Nisan ayının sonuna kadar hayata geçirmeleri gerekmektedir. Ulusal jüri 2014 yılı Mayıs
ayında toplanacak ve ülkemiz birincisi Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.
Yarışmanın Başlangıcı

15.11.2012

Yarışmaya Katılacak Okulların Başvurusu İçin Son Gün
(Okullar web sayfasına kendilerini kayıt eder ve bayinin 15.12.2012
de desteği ile proje taslaklarını oluştururlar.)
Fon Başvurusu İçin Son Gün

01.05.2013

Başvuruların Değerlendirilmesi İçin Son Gün

31.05.2013

Fon Dağıtımı Töreni

15.09.2013

Okul ve Bayinin İşbirliğinde Projelerin Geliştirilmesi

Eylül 2013 - Nisan 2014

Okulların Raporlarını Sunmaları İçin Son Gün

30.04.2013

Ulusal Jürinin Toplanması

Mayıs 2014

Ulusal Ödül Töreni

Haziran 2014

Toyota Avrupa Fonu ve Uluslararası Çevre Eğitim
Vakfı’nın (FEE) 2005 yılından bu yana Eko-Okullar
Programı kapsamında başlattığı Çevre ve Yenilikçi
Fikirler Yarışmasının 2012–2014 yıllarını kapsayan yeni
dönem teması “Sürdürülebilir Ulaşım” olarak belirlendi.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen
Eko-Okullarda bulunan çevreci öğrenciler, bölgelerindeki
Toyota bayileri ile birlikte günümüzün büyük
sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan ulaşıma bağlı
çevresel sorunlar, güvenlik, sağlık ve trafik sıkışıklığına
yönelik projeler üretmektedirler. Yaratıcı ve uygulanabilir
çözümlerin üretileceği yarışma ile öğrenciler yaşadıkları
çevrenin sorunlarına karşı duyarlılıklarını gösterirken,
fikirlerini hayata geçirme fırsatını da elde edecekler.
Türkiye’de ilki 2007–2009 yılları arasında düzenlenen ve
6 ülke içerisinden birinci olduğumuz yarışmada “İklim
değişikliği: Enerji tasarrufu yapalım”, 2010-2012 yılları
arasında düzenlenen ikinci yarışmada ise, “Haydi Atıkları
Azaltalım! Az Tüket, Yeniden Kullan, Geri Kazandır” ana
temaları işlenmişti.
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13. ULUSAL EKO-OKULLAR
KOORDINATÖR ÖĞRETMENLER
SEMINERI ANTALYA’DA YAPILDI
13. Eko-Okullar Ulusal Koordinatör Öğretmenler Semineri 11–12
Ocak 2013 tarihlerinde Antalya Göynük Majesty Mirage Park
Resort’ta 290 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. TÜRÇEV Yönetim
Kurulu Üyemiz Sayın Şerefnur Kayhan, Göynük Belediye Başkanı
Sayın Necati Topaloğlu, Antalya Vali Yardımcısı Sayın Turan Eren’in
açılış konuşmaları ile başlayan seminerimizde öğretmenlerimiz
için farklı konularda birçok sunum ve çalıştay ile aktif paylaşım
ortamı hazırlanmıştır.
Dünden bugüne Eko-Okullar videosu ile geçmişten günümüze
kısa bir yolculuğun ardından Akdeniz Üniversitesi, TAP, İstanbul
Teknik Üniversitesi gibi kurumlardan ve çeşitli illerdeki EkoOkullarımızdan farklı alanlarda sunulara yer verilmiştir. Program
çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımı ve programın geliştirilmesi
amaçlarıyla Eko-Okullar Programı’nın temelini oluşturan 7 adım
çerçevesinde anaokulu, ilkokulu ve ortaokullar için ayrı ayrı
çalıştaylar düzenlenmiş ve öğretmenlerimiz birebir olarak farklı
uygulamalardan haberdar olmuşlardır.
Yoğun bir programla tamamlanan seminerimizde yer alan Doç.
Dr. Mehmet Erdoğan tarafından “Türkiye’de Çevre Eğitimi ve
Örnek Uygulamalar”, Yrd. Doç. Dr. Memduh Sami Taner tarafından
“Gıda güvenliği – GDO - Sağlıklı Beslenme”, TAP Teknik Eğitim
Uzmanı Savaş Arna tarafından “Pillerin Geri Dönüşümü ve Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar”, Prof. Dr. Orhan Kural tarafından
“Aşırı Tüketim Moda ve Özenti” konuları paylaşılmıştır. Ayrıca
çeşitli Eko-Okullarımızdan katılan öğretmenlerimiz tarafından
farklı konularda sunumlar yapılmış ve il bazında gerçekleştirilen
çalışmalar paylaşılmıştır.
Eğitimler sonunda da Antalya Akvaryum’a düzenlenen bir gezi
ile programımız sonlandırılmıştır. Bu verimli paylaşım ortamının
ardından katılımcılarımız memnuniyetlerini belirterek okullarına
dönmüşlerdir

SEMINER ILE ILGILI
GENEL YORUMLAR

5

40.3

54.7

Zayıf

Orta

İyi

Çok İyi
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GELENEKSEL EKO-OKUL ŞENLIKLERI...
Eko-Okullar Programı kapsamında her yıl aynı tarihlerde
birçok ilde gerçekleştirilen Eko-Okullar Şenlikleri 2013
yılında Ankara, Antalya, Bursa ve Eskişehir’de 24-25 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştirildi. Amacı bütün bir yıl boyunca çevre
konusunda çalışmalar yapan eko-tim öğrencilerinin, koordinatör
öğretmenlerimizin çalışmalarını bir şenlik havasında kutlayarak
yöre halkı ile paylaşmalarını ve Eko-Okullarımızı bir araya
getirerek kaynaşmalarını sağlamak olan şenliklerimiz, büyük
motivasyon kaynağı olmuştur.
Eko-Okul idarecileri, öğretmenler, eko-tim öğrencileri ve yerel
yönetimlerin katılımıyla gerçekleşen şenliklerimiz çeşitli gösteriler
ve oynanan oyunlarla renklenmiştir. Eko-Okul şenliklerinin
düzenlenmesinde emeği büyük olan il koordinatörlerimize ve
emeği geçen tüm okullarımıza teşekkür ederiz.

EKO-OKULLAR İL TOPLANTILARIMIZ...
Eko-Okul sayımızın fazla olduğu illerde İl Koordinatörlük Sistemini yürütmekte ve o ildeki Eko-Okul toplantı
ve etkinliklerinin il koordinatörü tarafından yürütülmesini sağlamaktayız. Aylık olarak yapılan Eko-Okullar
il toplantılarında okullarımız bir araya gelmekte ve hem o yıl yapılacak sergi, yarışma, şenlik gibi etkinlikler
öğretmenler tarafından beraber planlanmakta hem de okullar süreç boyunca yaptıkları Eko-Okul etkinliklerini
birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Bu kapsamda aylık olarak yapılan toplantılar Bursa, Eskişehir, Ankara, Antalya, İzmir,
Kayseri, Niğde illerimizde başlamıştır ve aylık olarak devam etmektedir.
Mevcut iş yoğunluğumuz sebebiyle tüm toplantılara katılamasak da Eskişehir okullarımızdan gelen davet üzerine
Kasım ayındaki Eskişehir İl toplantısına katıldık ve koordinatör öğretmenlerimizle birebir görüşme imkanı yakaladık.
3 Aralık ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda
düzenlediğimiz Ankara il toplantımızda ise yine öğretmenlerimizle bir araya gelerek 2013-2014 eğitim-öğretim
yılındaki etkinliklerimizle ilgili görüştük.
25 Aralık günü yaptığımız toplantımıza katılan Vakfımız Genel Müdürü Sayın Erol Güngör Eko-Okulların
tarihçesinden bahsedip, Program’ın bugün geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Sayın Fethi Dağ ise çevre eğitiminin önemine vurgu yaparak özveri ile çalışan öğretmenlerimize
teşekkürlerini sundu.
Program’da devamlılığı sağlayan ve etkinliklerin niteliğini arttıran il toplantılarını düzenleyerek il koordinasyonunu
yürüten tüm il koordinatörlerimize emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz.
2013-2014
Eğitim-öğretim
yılı Eko-Okullar il
koordinatörlerimiz
yandaki listede
belirtilmiştir.
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Ankara

Naran Baş, Nevcivan Durdu (Gülen Muharrem Pakoğlu)

Antalya

Ayça Başak Develi, Nesligül Kınacı (Sabiha Gökçen Anaokulu)

Batman

Yasemin Aksoy (Batman İl MEM)

Bursa

Serpil Ünlü Yavuz (Özel Bursa Sınav Koleji)

Eskişehir

Nadir Erdem (Ahmet Sezer Ortaokulu) ve Tepebaşı Belediyesi

İstanbul (Anadolu)

Emel Dökmetaş, Evren Demiray (Özel Kıraç Ortaokulu)

İzmir

Özlem Altay (Özel İzmir SEV İlkokulu ve Ortaokulu)

Kayseri

Hakan Tatlı (Kayseri İl MEM)

Niğde

Buket Akyol (Niğde İl MEM)

Samsun

Osman İner (Samsun İl MEM)

EKO-OKULLAR PROGRAMI ULUSAL		
KOORDINATÖRLERI MAKEDONYA’DA TOPLANDI
2013 yılı Eko-Okullar Ulusal koordinatörler toplantısı 17-20 Ekim tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid kentinde
yapıldı. Katılımcıların farklı gruplara bölündüğü toplantı boyunca; “Program için fon yaratma”, “Çevre eğitiminin
daha nitelikli hale getirilmesi”, “uluslararası ağ”, “7 adım”, “Eko-Okulların karbon emisyonları”, “Eko-Okulların 20.
yılı”, “Wrigley ve Toyota Projeleri ve devamı” konuları görüşülmüştür.
Toplantıda, Eko-Okullar Programı’nın bir uzantısı olan “Eko-Üniversiteler” konusu önemli bir başlık olarak ele
alınmış ve Programı yürüten ülkelerin deneyimleri paylaşılmıştır. Eko-Üniversiteler fikri ilk olarak 2007 yılında
İrlanda’ da “Yeşil Kampüs” adıyla ortaya çıkmış ve o günden sonra Sibirya, Portekiz, Letonya ve İspanya Eko-Okullar
Programını üniversiteler düzeyinde uygulamaya başlamıştır.
Vakfımız adına Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü Aynur Bayraktar Çimenci ve Program asistanı Gülşen Narin’in
katıldığı toplantı’da Makedonya Eko-Okulları ziyaret edilmiş ve okulların çevre konusunda yapmış olduğu sergi ve
etkinlikler yerinde görülmüştür.

İL MILLI EĞITIM
MÜDÜRLÜKLERI
VE YENILEDIĞIMIZ
PROTOKOLLERIMIZ

Milli Eğitim Bakanlığının okullarla yapılacak çalışmalarda protokollerin
İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanması kararı üzerine başladığımız
protokol çalışmalarında, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 22 ilin Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Eko-Okullar ve Okullarda Orman Programlarının
yürütülmesi protokollerini imzalamış bulunuyoruz.
Protokollerin imzalanması için diğer il milli eğitim müdürlükleri ile
yaptığımız görüşmeler devam etmektedir.

EKO-OKULLAR ENERJI TASARRUFU
VE KARBON SALIMI ÖLÇEĞI
Artık Eko-Okulların çevreye olan etkilerini hesaplayabilecekleri bir
ölçekleri var. Staples Kurumunun desteği ile okulların enerji tasarruflarını
ve karbon salımını ölçebilmesi amacı ile bilgisayar ortamında geliştirilen
ölçek ile okullar enerji tasarruflarını ölçebilecek ve Nisan 2013 ile 28 Nisan
2014 tarihi arasında en fazla tasarruf sağlayan okul ödüllendirilecektir.
Eko-Okullar Enerji Tasarrufu ve Karbon salımı ölçeğine 		
“Eko-Okullar Dünya Eylem Günleri” (World Days of Action) 		
“http://eco-schools.org/wda/co2-reports” sayfasından ulaşılabilir.

EKO-OKULLAR PROGRAMI BATMAN’DA!
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine 10 Ekim tarihinde Batman’da düzenlediğimiz tanıtım toplantısı
sonucunda Eko-Okullar Programı’nın yürütüldüğü illerimizin arasına Batman’ı da kattık. Batman İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde görevli öğretmenimiz Yasemin Aksoy’un önderliğinde 11 okulumuz Eko-Okullar Programına ilk kez
kayıt oldu ve Program kapsamında çalışmaya başladı. Aynı zamanda Eko-Okullar Batman İl Koordinatörümüz olan
Yasemin Aksoy’a Programımıza gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ederiz.
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EKO-OKULLAR “ECO-SCHOOLS CONNECT”
VE “WORLD DAYS OF ACTION”
ILE İLETIŞIMDE!

www.eco-schools.org/connect Farklı ülkelerdeki Eko-Okulların birbirleri ile iletişime geçip paylaşımlarda
www.eco-schools.org/wda

bulunmasını amaçlayan “Eko-Okullar İletişim-Eco-Schools Connect”
“www.eco-schools.org/connect” yeni internet sayfasının uluslararası EkoOkullar koordinasyonu tarafından tamamlanmasıyla beraber ülkemiz EkoOkulları da sayfaya üye olup diğer okullarla etkileşimde bulunmaya başladılar.
Öte yandan yine Eko-Okullar Programı bünyesinde çalışan okulların
etkinliklerini tüm dünya ile paylaşabilmeleri amacıyla oluşturulan “Dünya
Eylem Günü - World Days of Action” “www.eco-schools.org/wda” internet
sayfası da tamamlandı. Okulların sayfaya üye olmalarının ve sistemde
Vakfımızca onaylanmalarının ardından çalışmalarını buraya yüklemeleri
şeklinde yürüyen sistem, okulların Eko-Okullar Programı kapsamında
yaptıkları etkinliklerini tüm Dünya ile paylaşmalarını amaçlamaktadır.

EKO-OKULLARI SOSYAL MEDYA’DAN DA
TAKIP EDEBILIRSINIZ!
Kullanımı oldukça artan sosyal medya ağları iletişimi ve paylaşımı kolaylaştırmaktadır.
Bu kapsamda Eko-Okullar ile ilgili duyurulara ve okullarımızdan örnek çalışmalara EkoOkullar sosyal medya bağlantılarından da ulaşabilirsiniz.
Facebook: Eko-Okullar (www.facebook.com/ekoookullar)
Twitter: EkoOkullar_TR (www.twitter.com/EkoOkullar_TR)
Linkedin:Eko-Okullar Türkiye
(www.linkedin.com/profile/view?id=225945887&locale=tr_TR&trk=tyah)

İZMIR EKO-OKULLARI RESIM SERGISI...
İzmir Eko-Okullarının geleneksel hale gelen fotoğraf sergisi 18-22 Mart 2013
tarihlerinde 32 Eko-Okulun katılımı ile İzmir Ticaret Odası sergi salonunda
gerçekleştirilmiştir. 2013 yılının “Uluslararası Su Dayanışma Yılı” olmasından
dolayı bu senenin teması okullarımızın ortak kararı ile “su” olarak
belirlenmiştir. Amacı “su” konusuna dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık
yaratmak olan serginin tarihi özellikle “22 Mart Dünya Su Günü” haftası
olarak belirlenmiş ve etkinliğin daha fazla insana ulaşması sağlanmıştır.
“Birlikten güç doğar” cümlesini kendine ilke edinmiş İzmir Eko-Okullarımıza
bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyoruz.

ANKARA EKO-OKULLARI 3. RESIM VE FOTOĞRAF SERGISI...
Eko-Okullar Programı kapsamında Ankara Eko-Okulları tarafından
düzenlenen “doğa benim öğretmenim” konulu III. Fotoğraf ve Resim Sergisi
Ankara Cern Modern Sanatlar Merkezi’nde 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2013
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken sergiye Ankara’dan 45 Eko-Okul katıldı.
İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarından öğrencilerin fotoğraf ve
resimlerinden oluşan serginin açılışında, Vakfımızdan, Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğünden, Çankaya Belediyesinden temsilcilerin yanı sıra
öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer almışlardır. Özel Nesibe Aydın İlkokul
ve Ortaokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği canlı müzik performansları da
sergimize renk katmıştır.
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İZMIR EKO-OKULLARI ÇEVRE ETKINLIKLERI KITAPÇIĞI...
İzmir Eko-Okulları arasında bir klasik haline gelen etkinlikler kitapçığı 2013 yılında da öğretmenlerimiz
tarafından hazırlanmıştır. İçerisinde farklı çevre konularından Eko-Okul etkinliklerinin yer aldığı
kitapçık, çalışmaların paylaşımı ve kaynak oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Kitapçığa
ulaşmak isteyen okullarımız İzmir Eko-Okullar İl Koordinatörümüz Özlem Altay ile iletişime geçebilirler.
Her yıl bu güzel çalışmada emeği geçen İzmir Eko-Okullar Ailemize teşekkür ediyor, diğer illerimizde
de bu çalışmaların yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.

ANKARA EKO-OKULLARI’NDAN İŞBIRLIĞI ILE OKUL BAHÇESI
AĞAÇLANDIRMA ETKINLIĞİ
Ankara Eko-Okullarımızdan Anadolu İlkokulu, Anadolu Ortaokulu, Süleyman Uyar İlkokulu ve MEV
Koleji Özel Ankara Ortaokulu Eko-Tim öğrencileri ile bir araya gelerek ağaç dikimi gerçekleştirdi.
21 Mart 2013 tarihinde Anadolu İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde okullarından getirdikleri fidanların
dikimini yapan öğrenciler bu okulun yeşillenmesine katkıda bulundular. Süleyman Uyar İlkokulu
koordinatör öğretmeni ve Eko-Tim öğrencileri okul bahçelerinde tohumdan itibaren kendi yetiştirdikleri
meşe fidanları ile, MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu koordinatör öğretmen ve Eko-Tim öğrencileri de
okul velisi Aydoğan Koru tarafından bağışlanan çam fidanları ile etkinliğe katılmışlardır.
Farklı Eko-Timlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen etkinlikte öğrencilerimiz hem tanışmış hem de
ağaç dikmenin mutluluğunu yaşamışlardır. Etkinliğin ardından öğrenciler birlikte günün anlamı, doğa
sevgisi ve ağaçlar ile ilgili resimler çizmişlerdir. Böylece bir okulumuzun bahçesinde daha fidanlar
yeşermeye başlamıştır. Etkinlikte emeği geçen 4 okulumuza ve öğrencilerimize bu güzel günü bizlere
yaşattıkları için teşekkür ederiz.
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YEŞIL ANAHTAR ÖDÜLÜ NEDIR?
Yeşil Anahtar Ödülü çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, enerji
ve su tasarrufu, çevre yönetimi gibi konularla iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir
turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir. Ülkemizde ise, 2011 yılının Ekim
ayında uygulanmaya başlamıştır.

BATI AKDENİZ
KALKINMA AJANSI
KAPSAMINDA
YAPILAN YEŞİL
ANAHTAR TANITIM
SEMİNERLERİ...

Yeşil Anahtar Programı kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’ya
yaptığımız proje başvurusu “Doğrudan Faaliyet Desteği” faslına kabul edilmiş
ve Yeşil Anahtar Programının Batı Akdeniz’de tanıtılması ve yaygınlaştırılması
konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
BAKA Projesi ile ilgili çalışmalar 2013 yılının ilk üç ayında yapılan 3 adet kitap
baskısı (“Yeşil anahtar Ödülü Başvuru Formu”, “Yeşil Anahtar Programı El
Kitabı”, “Kriterler ve Kılavuz Notlar” ) ve Antalya ilinde Manavgat ve Lara’da
yapılan iki adet seminer ile sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamda ise BAKA’dan
22.700 TL hibe alınmış ve Programı geliştirme kapsamındaki etkinlikler için
harcanmıştır.
Yeşil Anahtar Programı’nı tanıtmak amacıyla yapılan seminerlerin ilki
05.02.2013 günü Manavgat – Evrenseki (Antalya)’de yapıldı. 58 kişinin katılımı
ile yapılan bir günlük seminer Alanya ve Manavgat Beldesi’nde yer alan
tesisleri kapsamıştır.
Antalya Merkez ile Kemer ve Kaş’taki tesisleri kapsayan ikinci tanıtım semineri
ise 06.02.2013 günü Antalya Merkez’de 74 kişinin katılımı ile tamamlanmıştır.

YEŞIL ANAHTAR ÖN DENETIMLERI…
Yeşil Anahtar Ödülü için başvuruda bulunan tesislerin Ulusal Jüri’ye
hazırlanması ve tesisin yeterliliğinin görülmesi açısından yapılan ön
denetimler sonucunda, eksik belgeler ve faaliyetler konusunda tesislere bilgi
verilmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılının ilk üç ayı içerisinde 15 tesisin Ulusal
Jüri öncesi ön denetimleri tamamlanmıştır.
2014 yılı için ilk defa Yeşil Anahtar Ödülü’ne başvuruda bulunan tesislerin
göndermiş olduğu başvuru dosyaları ve ekleri incelenmiştir. Yapılan
inceleme sonunda dosyalarda bulunan öneri ve eksiklikler Aralık 2013 ayında
Mersin’de yapılan ziyaretler ile tesisler bilgilendirip, dosyaları Ulusal Jüri’ye
hazır hale getirilmiştir. Bir grup tesis de Ocak 2014’de denetlenecektir.

2013 YILI YEŞIL ANAHTAR PROGRAMI
ÖDÜLLERI 25.04.2013 TARIHI
ITIBARIYLE AÇIKLANDI!
2012 yılında sadece dört tesis ile başladığımız Yeşil Anahtar Ödüllü
konaklama tesislerinin sayısı, 2013 yılında 19’a ulaştı. Bu yıl kent otellerinin
yanında kıyı otellerinden de başvurular oldu. Kıyı otellerinin sezonu dikkate
alınarak, Yeşil Anahtar Jüri’sini iki kez toplama ihtiyacı oldu. Bu nedenle
ilk jürimiz 05.03.2013 ve ikinci jürimiz 25.04.2013 günü, toplanarak 2013 yılı
için ilk defa başvuran on beş otelin ödül almasına karar verdi. Böylece 2013
yılında Yeşil Anahtar Ödülüne sahip olan otel sayısı 19 oldu.
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Jüri tarafından ödüle layık görülen tesisler:
Birinci jüri Sonuçları: (22.03.2013)
1. Radisson Blu Conference Airport, İstanbul
2. Radisson Blu Bosphorus, İstanbul
3. Radisson Blu Resort & Spa, İzmir
4. Radisson Blu Hotel, Ankara
5. Radisson Blu Hotel İstabul Asia, İstanbul
6. Le Meridien, İstanbul
İkinci jüri Sonuçlar: (25.04.2013)
7. Mirador Hotel, Antalya
8. Clup Mega Saray, Antalya
9. Sueno Hotels Golf Belek, Antalya

10. Iber Otel Palm Garden, Antalya
11. Sueno Hotels Beach Side, Antalya
12. Güral Premier Tekirova , Antalya
13. Voyage Torba, Muğla
14. Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa, Muğla
15. Ortunç Hotel, Balıkesir
16. İntermot Boğsak Motel, Mersin
17. Olbios Marine Resort Otel, Mersin
18. Lugal A Luxury Collection Hotel, Ankara
19. Sheraton Otel & Convetion Center, Ankara
2013 Yılı itibarı ile 19 tesis Yeşil Anahtar Ödülüne
sahip olmuştur.

YEŞIL ANAHTAR KOORDINATÖRLERI
TOPLANTISI JAPONYA’DA YAPILDI!
Her yıl periyodik olarak yapılmakta olan Yeşil Anahtar Koordinatörleri
toplantısı, Uluslararası koordinasyonun organizasyonu ve FEE Japonya’nın
ev sahipliği ile 7-9 Nisan 2013 tarihleri arasında Japonya’da yapılmıştır.
20 ülke temsilcisinin yer aldığı toplantıya, FEE İcra Kurulu Üyesi ve Yeşil
Anahtar Programı Uluslararası Politika Sorumlusu olan Yönetim Kurulu
Başkanımız Rıza Epikmen ve Vakfımızı temsilen Genel Müdürümüz Erol
Güngör katılmıştır.
Narita ve Nagano isimli iki farklı kentte yapılan toplantı boyunca, kalitenin
arttırılması ve denetimlerin profesyonel olabilmesi, Yeşil Anahtar’ın
teşviki, örnek uygulamalar, fee ye ödenen katılım payı miktarı, Mavi Bayrak
Programı ile Yeşil Anahtar Programının işbirliği ve Yeşil Anahtar ödül
sistemi tesislere verilen plaket standardı konuları görüşülmüştür.

YEŞIL ANAHTAR PROGRAMI DENETIMLERI...
Yeşil Anahtar Ödülü alan otel ve tesislerin her yıl yapılmakta olan
denetimleri kapsamında Haziran ayında başlatılan denetimler Ağustos
ayına kadar sürmüş ve ödüllü on dokuz tesisin denetimleri yapılmıştır.
Denetim sırasında otellerin enerji ve su tüketimi konusundaki tasarruf
önlemleri ve çevre konusunda almış oldukları eğitimler ile yapmış oldukları
etkinlikler yerinde incelenmiş, gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Denetimler sırasında bayrağı indirilecek durumda olan bir tesisle
karşılaşılmamıştır.

2014 YILI YEŞIL ANAHTAR ÖDÜLÜ ADAYLARI BELLI OLDU!
Çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve
sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan Yeşil Anahtar Programı ödülü “Yeşil Anahtar” için
başvuru süreci 25 Kasım 2013 tarihi olarak sona ermiştir. Bu kapsamda 2014 yılı için toplam 32 başvuru
olmuştur. Şubat 2014 de toplanacak olan jüri ödüle hak kazanan tesisleri belirleyecektir.
Ülkemizde 2012 yılında TÜRÇEV tarafından 4 tesisle başlatılan Program 2013 yılında 19 tesise ulaşmıştır.
2014 yılı başvuruları ise 32’ye ulaşmıştır.
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ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERI PROGRAMI...
Liselere yönelik olarak uygulanan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, okul içinde oluşturulan bir öğrenci timinin
çevreyle ilgili yedi konudan (iklim değişikliği, tarım, şehirler, kıyılar, atıklar, su, enerji) biri üzerinde araştırma
yapmalarını amaçlayan ve 27 ülkede uygulanan uluslararası bir çevre eğitim programıdır. Program sürecinde,
Programa dâhil okullar bilgisayar ve internet aracılığı ile Dünya genelinde oluşturulan iletişim ağına katılırlar.
Öğrenciler, bölgelerindeki olumlu ya da olumsuz çevresel konuları bir gazeteci gibi araştırıp, araştırma bulgularını,
internet aracılığı ile aynı konuda araştırma yapan diğer okullarla paylaşırlar ve bilgi alışverişi yaparak dilerlerse
ortak, dilerlerse de kendi okullarını temsilen bir proje oluştururlar. Yapılan bu projeler dönem sonunda belli kurallar
altında bir makaleye dönüştürülür.
Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, Uluslararası Çevre
Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1994 yılında yürütülmeye başlanmıştır.
Bugün 27 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program’a ülkemiz 1996 yılında katılmıştır.

ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERI
PROGRAMI KOORDINATÖR
ÖĞRETMENLERI SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMA İÇIN ÇEVRE EĞITIMI
ÇALIŞTAYI’NA (FRANSA)
KATILDILAR
Vakfımız uluslararası özellikle de Avrupa çapındaki kurum ve
kuruluşlarla ortaklaşa olarak yapmış olduğu etkinliklere bir yenisini
daha ekleyerek, Fransız Graine Rhone Alpes adlı sivil toplum
kuruluşunun 3-7 Mart 2013 tarihleri arasında Lyon’da gerçekleştirdiği
Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Eğitimi Çalıştayı’na iki
öğretmenimizi göndermiştir.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında çalışan okulların
projeleri arasından yapılan seçim sonucunda, İzmir Çakabey
Koleji’nden koordinatör öğretmen Viki Kalderon ve Ankara Jale
Tezer Fen Lisesi’nden Nükte Şendil adlı öğretmenlerimiz 14 farklı
ülkeden katılımcının olduğu 4 günlük çalıştaya katılmış ve projelerini
diğer ülke katılımcılarına sunma ve yeni işbirlikleri kurma şansı
yakalamışlardır.
İzmir Çakabey Koleji’nden koordinatör öğretmen Viki Kalderon fransa
izlenimlerini bizlerle paylaştı.
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Değerli Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Koordinatör Öğretmen Arkadaşlarım,
Öncelikle, 3-7 Mart tarihlerinde Fransa-Lyon’da gerçekleşen Avrupa Çevre Konferansı ve
Seminerlerine sayelerinde katılma fırsatı bulduğum başta Sayın Prof. Dr. Çelik Tarımcı hocam
olmak üzere, Aynur hanıma teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Bana çok güzel
bir ortamı paylaşma, yeni insanlarla tanışma ve yeni yerler görme fırsatı verdiler. Burada
öğrendiklerimi öncelikle öğrencilerim, bölüm ve okul arkadaşlarımla paylaşmaktan çok büyük
bir gurur duyuyorum. Hiç tanımadığım farklı ülke ve kültürlere sahip çevreci arkadaşlarla 5
dakikada nasıl dost olabileceğimi öğrendim. Projemin içeriği olan ökaliptusların İspanya ve
İtalya’da da ayni sorunlara neden olduğunu öğrenmem ve çözüm önerilerimizi paylaşmam
harika oldu. Projemizi anlattığımız yöneticiler de bana destek alabilmem için proje yazarken
nelere dikkat etmem gerektiğini anlattılar. Yol gösterdiler. İngilizce dışında İspanyolcanın da
Avrupa’da her geçen gün daha fazla konuşulduğunu görerek, öğrencilerime 2. yabancı dil olarak
İspanyolcayı öneriyorum. Tüm katılımcıların ortak bir network içinde buluşması hepimizi
çok sevindirecek. Umarım bu konuda çalışmalar yapılacaktır. Bu yıl başladığımız projemiz ile
ilgili anket ve makale hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa öğrencilerim de
projelerini uluslararası platformlarda sunabilirler. 34 yıllık bir öğretmen olarak, öğrencilerimle
pek çok biyoloji ve çevre projesi hazırladım. Ancak çevre sorunlarına karşı bilinçli bireyler
yetiştirebilmenin önemini bu gezi sonunda diğer ülkelerin çalışmalarını görünce çok daha iyi
anladım. Çakabey Okulları Fen Bilimleri Bölümü öğretmenleri olarak, bu amaçla yapılabilecek
elimizden gelen her çalışmaya özveri ile önderlik edeceğiz.
Saygı ve sevgilerimle
Viki Kalderon
Çakabey Lisesi
Fen Bilimleri Zümre Başkanı

Öte yandan çalıştay sürecinde 2010 yılından bu yana dahil olduğumuz “Dünyamızı Koruyalım-Let’s Take Care of
the Planet” Projesi yöneticileri ile de bir araya gelinmiş ve ülkemiz projeleri paylaşılarak 2013-2014 yılları boyunca
izlenecek yol belirlenmiştir.

ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERI PROGRAMI ULUSLARARASI
MAKALE VE FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında ülkemiz okulları tarafından üretilen makale ve
fotoğrafların uluslararası jüriye sunulmadan bir önceki aşaması olan ulusal jüri Ankara’da toplanmış ve
oldukça zor seçim süreci sonucunda gönderilen çalışmalar içerisinden;
Makale dalında;
•

Çakabey Koleji (İzmir), “Are there any koalas in Sasalı-Gediz Delta-Gediz Deltası’nda koala var mı?”

•

Fen Bilimleri Lisesi (İstanbul), “By producing black gold, save the earth-Siyah altın üreterek yeryüzünü
koruyalım”

•

MEV Koleji (İzmir), “Recycled or reduced, think again-Yeniden üretim mi? yeniden kullanım mı?, bir kez daha
düşünelim”
Fotograf dalında;

•

Işıkkent Lisesi (İzmir), “Bees-Arılar” ve “Caterpillar Live-Tırıtılın Yaşamı”

•

IDV Bilkent Lisesi (Ankara), “ Even if you don’t care...-Umursamasanız bile...” ve “Leave Harming, Polluting,
Damaging Before the Raindrops Transforms to Teardrops-Yağmur damlaları gözyaşı damlalarına dönüşmeden
kirletmeyi, hasar vermeyi durdurun”,

•

Yüce Koleji (Ankara), “Green War-Yeşil Savaş” isimli çalışmalar uluslararası jüriye sunulmak üzere seçilmiştir.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde uluslararası juri tarafından açıklanan sonuçlara göre ise ülkemizden makale
dalında, İzmir Çakabey Koleji “Are There any Koalas in Şaşalı-Gediz Delta”, fotoğraf dalında, Ankara İ.D.V. Özel
Bilkent Lisesi “Even If You Don’t Care” isimli çalışmaları ile finale kalmışlar, ancak dereceye girememişlerdir.
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İzmir Çakabey Kolejinin Makale Dalında Finale Kalan
Çalışmasının Özeti
“ Bizleri bu çalışmaya yönelten en önemli etken Gediz Deltası Çiğli bölgesinde bulunan okulumuz

bahçesinde içilebilir nitelikte su kaynaklarına ulaşmak amacıyla açılan artezyen kuyusunun
derinliğinin 340 metreye ulaşmasıdır. Daha sonra okulumuz yakınında bulunan Atatürk Organize

Sanayi Bölgesi (AOSB)’ne yaptığımız araştırma gezisinde, çeşitli sanayi kuruluşlarında son yıllarda

açılan artezyen kuyularında da benzer derinliklere inilmek zorunda kalındığı ve bu durumun
maliyeti artırdığı öğrenilmiştir (150-200YTL/m).

İncelediğimiz alan ve çevresi Gediz nehrinin eski alüvyon yatakları dolgusu üzerinde yer almaktadır
ve genellikle killi siltli birimlerden oluşmuştur. Regrasyon-transgresyon (deniz ilerlemesi-gerilemesi)

sonucu meydana gelen bu üst bölüm tuzlu su içerir. 1992 yıllarına kadar tatlı su ortamı olarak

bilinen AOSB günümüzde bilinçsizce açılan sondaj kuyuları nedeni ile su çekimi arttığından tuzlu
su kirlenmesinin etkisi altına girmiştir.

Araştırmalarımızın sonuçlarına göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. derece doğal sit ilan edilen,

Sasalı yolu’nun güneyinde yer alan tuzcul bozkır ve mevsimsel subasar çayırlara, binlerce sıtma

ağacı ya da okaliptüs olarak bilinen Eucalyptus camaldulensis Dehn. dikmiştir. Kazık kök yerine,
yüzeye yakın olan saçak kökleri gelişmiş yetişkin bir okaliptüs ağacının günde yaklaşık olarak 500

L tatlı su tükettiği göz önünde bulundurulduğunda, “ağaçlandırma” adı altında gerçekleştirilen
bir tahribatla karşılaşılmaktadır.

Yapılmış araştırmalara göre, okaliptüs ağacının yaprak ve

tohumlarında uçucu yağ, reçineler, acı madde (P-consiaryfumic chlorogenik, gentisik asit, zehirli
fenolik asitler ) ile tanen vardır. Uçucu yağı çok miktarda sineol taşır. Yapraklar koala dışında

hiçbir canlı tarafından besin olarak kullanılamamakta ve yaprakların içerdiği kimyasallar yağmur
sularıyla toprağa karışarak bir yıllık otsu bitkilerin gelişimine engel olmaktadır.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptırdığı araştırmalar neticesinde, vaktiyle sulak alanları kurutmak
amacıyla Gediz Deltası’na dikilmiş olan okaliptüs ağaçlarının yeryüzüne yakın tatlı su kaynaklarını

buharlaşmayla atmosfere vererek kuruttuğunu belirlemiştir. Regrasyon ve transgresyonla daha
derinlerde bulunan tuzlu sulu ortamların (tuzlu suyun) tatlı suya karışması nedeniyle, artezyen
kuyularından çıkarılan suyun bitki gelişimini olumsuz etkilediği, yetiştirilebilen bitki türlerinin
azaldığı; kuş cenneti gözlemcilerinin raporlarına göre de değişen ekosistemin göçle gelen kuş
türlerinin azalmasına sebep olduğu belirlenmiştir.

2010 yılında okulumuzun lise kademesinde başlattığımız araştırmalarda önce okaliptüs ağacının
yaprak ve tohumlarındaki kimyasalların bir yıllık otsu bitkilerin gelişimine etkilerini göstermek

için kontrollü deney yapılmıştır. Yaptığımız kontrollü deney sonunda okaliptüsün tohum ve
yapraklarındaki zehirli kimyasalların bir yıllık bitkilerin büyüme ve gelişimini olumsuz etkilediği
görülmüştür. İkinci aşamada Gediz Deltası Çiğli bölgesinde belirlenen bir alanın yer altı jeolojik

katmanları ile açılan artezyen kuyularını ve topoğrafik yapıyı gösteren bir model hazırlanmıştır.
Ayni yıl TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasına yer bilimleri dalında katılan projemiz Ege bölgesini
temsilen

Ankara’da finallere katılma hakkı kazanmıştır. Yarışma boyunca bir hafta İzmir’de

sergilenen projeye Büyük şehir belediye başkanı da büyük ilgi göstererek, belediyenin bu yörede
planladığı Doğal park çalışmalarında ağaçlandırmanın yeniden yapılandırılacağını belirtmiştir.
Kuş Cenneti yöneticileri ile işbirliği yapılarak çevrede ve okulumuz bahçesinde okaliptüs yerine

tuzlu toprağa dayanıklı ılgın, akasya ve iğde ağaçlarının dikilmesi için çalışmalar tamamlanmıştır.
Devrilen ya da kesilen okaliptüslerin yerine bu tür ağaçlar dikilmiştir. Projemizin 2010-2011

ders yılında sürdürülen bölümünde okulumuzun ilköğretim bölümü öğrencilerinin liderliğindeki
Eco-school çalışmaları kapsamında etkinlikler yapılmıştır.
Projenin sonucunda istilacı bitki

türlerinin zararları

belirtilmiş ve belediyelerin ağaçlandırma

çalışmalarında daha bilinçli olmalarının gerekliliği konferanslarla açıklanmıştır. Kuş Cenneti
yöneticileri ile işbirliği yapılarak çevrede ve okulumuz bahçesinde okaliptüs yerine tuzlu toprağa

dayanıklı ılgın, akasya ve iğde ağaçlarının dikilmesi için çalışmalar tamamlanmıştır. Devrilen ya

da kesilen okaliptüslerin yerine bu tür ağaçlar dikilmiştir. Öğrencilerimizin yaptığı araştırmalar

sonunda dikimlerine başlanılan bu türlerin, yeni kurulan Sasalı Doğal Yaşam Parkı alanında da
belediye tarafından da tercih edilmesi bizleri çok sevindirmiştir.

Kasım 2008 de açılan Sasalı Doğal Yaşam Parkı alanında daha önceden ekilmiş bulunan
binlerce okaliptüs ağacından alandaki restorasyon ve imar çalışmalarında kesilenlerin yerine
binlerce iğde, ılgın ve akasya ağaçları dikilmiş, sökülen ağaçların gövde ve dalları ise odun olarak

değerlendirilmiştir. Yer altı tatlı su kaynaklarında ki kirlenmenin engellenmesi için görevli
kurumlarca, sondaj kuyularının açılmasında etkili denetimlerin yapılması ve beton enjeksiyon

yönteminin kullanılmasının önemi belirtilmiştir. Çevre köylerde yaşayan halkın bilinçlenmesi
amacı ile köy okullarında bilimsel proje hazırlamanın önemini ve yöntemini kapsayan konferanslar

düzenlenerek çalışmalarımız tanıtılmıştır. Kasım 2008 den itibaren Doğal parka gelen binlerce

ziyaretçinin bilinçlendirilmesi amacıyla eco-school çalışmalarında benimsediğimiz su tasarrufu ile
ilgili sloganlarımızın broşürlerle dağıtılması sağlanmıştır.”

İzmir Çakabey Kolejinin makale dalında finale kalan çalışmasının tamamına 						
http://www.türçev.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=38 linkinden ulaşabilirsiniz.
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ÇEVRENIN GENÇ
SÖZCÜLERI
PROGRAMI ULUSAL
KOORDINATÖRLER
TOPLANTISI
MALTA

Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinatörler toplantısı
bu yıl Nature Trust Malta’nın ev sahipliğinde 3-4 Şubat.2013 tarihlerinde Malta/Mellieha’da gerçekleştirildi. 25
ülkeden 30 temsilcinin hazır bulunduğu toplantıya Vakfımızdan Program koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve
Program asistanı Aynur Bayraktar katılmıştır.
Toplantı sürecinde, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı’nın ilk ve orta okullarda da yürütülmesi kararı katılımcıların
onayına sunulmuş, ancak görüş birliği sağlanamadığı için icra kuruluna bırakılmıştır. İki günlük toplantı, ülke
koordinatörleri tarafından yapılan sunumlar, Program’ın gelişimi ile ilgili çeşitli workshoplar ve alan çalışmalarının
ardından sona ermiştir.

2013 YILI
ULUSLARARASI
JÜRISI
•

Julie Saito, United Nations Educational,
Scientific
and
Cultural
Organization
(UNESCO)

•
•

Daniel Nielsen, National Geographic
Channel Daniels, European Environment
Agency (EEA)
Torvald Jacobsson, International Institute for
Industrial Environmental Economics (IIIEE)
Young Masters Programme
Maureen Jones, Wrigley Company Foundation

•

•

2013 Yılı Uluslararası yarışma sonuçları için
www.turcev.org.tr ve www.youngreporters.org
adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Her biri birbirinden değerli olan çalışmalarından
ötürü tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.
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ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERI
PROGRAMI YENI
ULUSLARARASI KAMPANYASI,
LITTER LESS (ATIKLARI AZALTALIM)...
Wrigley Vakfı (ABD)’nın başlattığı Atıkları Azaltalım (Litter Less) Kampanyası’nın
3. etabına ülke olarak seçildik. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Çevrenin Genç
Sözcüleri Programı Türkiye ağı olarak yürüttüğümüz diğer uluslararası projelerin yanı
sıra bu kampanyayla ilgili olarak da çalışacağız.
Uluslararası alanda, Wrigley Vakfı (ABD) ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
(Foundation For Environmental Education-FEE) işbirliğinde, ülkemiz koordinasyonunu
ise TÜRÇEV’in yürüteceği bu kampanya kapsamında, kampanyaya katılmak isteyen
okulların bu seneki proje çalışmalarını “atıkların azaltılması” konusunda yapmaları
gerekmektedir.
2013-2014 Eğitim-öğretim yılında Proje’ye kabul edilen ülkeler;
Kanada, Fransa, Almanya, Karadağ, Romanya, Kazakistan, Letonya, Makedonya, Malta,
Slovakya, İsrail, İtalya, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda

ation for
onmental
ucation

RE EĞİTİM VAKFI

ah. Ayten Sok.
ğan / ANKARA
2 12 90 - 222 12 99
22 11 42

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

Atıkların azaltılması kampanyası Wrigley Vakfı tarafından finanse edilecek ve
dereceye giren okullar ödüllendirilecektir.
Kampanyaya katılım ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde TÜRÇEV internet
sayfamızda (www.turcev.org.tr) yayınlanacak ve okullarımıza gönderilecektir.
Kampanyanın uluslararası internet sayfası; http://www.yre-litterless.org/
Proje kapsamında “Wrigley Projesi”ni açıklayan bir broşür hazırlanmış Çevrenin Genç
Sözcüleri Programında yer alan liselere gönderilmiştir. 2013 yılı içinde projeye katılacak
olan okulların başvuruları, eylem planı ve bütçelerinin gelmesi beklenmektedir.

ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERI
ANKARA, İZMIR VE İSTANBUL İLLERI,
2013-2014 DÖNEM TOPLANTILARI YAPILDI
İstanbul’da İstanbul Saint Joseph, İzmir’de İzmir Saint Joseph Lisesi’nin, Ankara’da Özel TÜRSAB Ankara
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantılarımız, uzun yıllardır programı yürüten
okullarımızın yanı sıra Programa yeni katılan okullarımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantılarda ulusal koordinatör Prof. Dr. Çelik Tarımcı Programla ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeler, Litter Less
kampanyası (Atıkların Azaltımı), program asistanı Fatma Köle’nin Dünyamızı Koruyalım Projesi (Let’s Take Care
of The Planet-Europa) konulu sunumlarının yanında Program kapsamında etkin olarak çalışmış öğretmenlerin
paylaşımları ile toplantılar oldukça verimli geçmiştir.
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OKULLARDA ORMAN
PROGRAMI VE
ORMAN EKO SİSTEMİ
Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında yürütülen Okullarda Orman Programı çocuklarda
orman eko-sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını
amaçlayan, 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim Programı’dır.
Orijinal ismi “Learning About Forest-LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
(Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün
20 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program’a ülkemiz TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında
katılmıştır. Program ilköğretim okullarında, bir ya da iki koordinatör öğretmenin sorumluluğunda 10-15 kişilik
bir öğrenci timi oluşturularak orman ile ilgili bir konunun belirlenmesi ve bir yıl boyunca o konunun işlenmesi
üzerine kuruludur.
Okullarda Orman Programı kapsamında uluslararası koordinasyon tarafından ülkelerin görüşleri alınarak
belirlenen proje konuları etrafında çalışmalar yapılması öngörülmekte, böylelikle uluslararası düzeyde birliktelik
sağlanması hedeflenmektedir. Ancak program kapsamında, geçmiş yıllarda belirlenen başlıklardan birinin
seçilmesi de mümkün olabilmektedir. Bugüne kadar seçilen proje konuları şöyledir;
•

Orman Mitleri

•

Orman Kanunları

•

Ülkemdeki Bir Orman

•

Kuş Göçleri

•

Orman Yangınları

•

Ormandan Bio-Enerji Elde Edilmesi

•

Ormanlar ve İklim

•

Ormanlar-İklim ve Biyolojik Çeşitlilik

•

Ormanlardan Elde Edilen Ürünler Ve Hizmetler

2013-2014 eğitim öğretim yılı güncel teması Ormanlardan elde edilen ürünler ve hizmetler olarak belirlenmiştir.
Ormanlar dünyanın her yerinde insanlar için büyük önem taşımaktadır. Ağaçlar büyümeleri için ihtiyaçları
olan güneş ışığı, su, hava, besini dışarıdan alarak klorofil yardımıyla fotosentez yaparlar. Böylelikle büyüyen
ormanlardan çok sayıda ve değişik nitelikte ürün elde edilir. Bizim de bağımlı olduğumuz orman kaynaklarından;
odun, gazete, mobilya, ilaç ve gıda ürünleri sağlanmaktadır.
Program kapsamında çalışan okullar, konunun önemine farklı yöntemlerle dikkat çekmelidirler. Ormanların
ekolojik rolü ve sosyokültürel hayata katkısı, ormanlardan elde edilen ürünlerin ağaç, gıda ve ilaç sanayinde
kullanılması, orman ürünlerinden elde edilen enerji ve ormanların biyoçeşitliliği ana temayla bağlantılı önemli
konu başlıklarıdır. Sizleri, ana temayla bağlantılı olarak, yörenizdeki gelişmeleri inceleyen okul projeleri ve
Ormanlardan elde edilen ürünler ve yararları konusu ile ilgili çalışmalar yapmaya davet ediyoruz.
Ayrıntılı bilgi ve materyaller için Program’ın uluslararası web sayfası içerisinde yer alan 			
http://www.leaf-international.org/Side.cfm?ID_kanal=5 linkini ziyaret edebilirsiniz.
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OKULLARDA ORMAN
PROGRAMI-PANASONIC FIDAN DIKIM
KAMPANYASI KAPSAMINDA DIKILEN
FIDAN SAYISI 1000000’U AŞTI!
PANASONIC Fidan Dikimi Kampanyası PANASONIC Firması tarafından Okullarda Orman Programı’nı yürüten
okulların yapacakları fidan dikimlerini desteklemek üzere başlatılmış olup, kampanyaya katılan okullara diktikleri
fidan başına 0,5 euro destek sağlanmaktadır.
Fidan dikiminde bulunmak isteyen okullar önce kaç fidan dikeceklerini bildiriyor ve yanında dikecekleri fidanların
bakımını yapacakları taahhüt ediyorlar. Daha sonra ülkemiz için toplam taahhüt edilen fidan sayısı Uluslararası
Koordinasyona(FEE) bildirilerek, gelen para okullara taahhütleri oranında fidan dikimini yaptıklarını bildirmelerini
takiben gönderilmektedir.
70 ülkede yürütülen bu kampanya kapsamında, bugüne kadar 1000.000’dan fazla fidan toprakla buluşmuştur.
PANASONIC firması tarafından 2010 yılında Okullarda Orman Programı kapsamında başlatılan ve 2013 yılı aralık
ayı sonunda bitecek olan fidan dikim etkinliği kapsamında ülkemizde toplam 2010-2013 yılı 42600 fidan dikimi
yapılmıştır.

MINIK ORMANCILAR
VAKFIMIZI ZIYARET ETTI…
Okullarda Orman Programı’nı başarı ile yürüten okullarımızdan
Anıttepe Ortaokulu Orman Timi ve koordinatör öğretmeleri 28
Mart günü Vakfımızı ziyaret ettiler. Yaklaşık 1,5 saat Vakfımızda
kalan 20 kişilik öğrenci grubu, Genel Müdürümüz Erol Güngör ve
Program Koordinatörü Aynur Bayraktar ile görüşüp faaliyetlerimiz
ile ilgili detaylı bilgi aldılar.
Ormanların iklim değişikliğine etkileri, İsveç orman okulu
tarafından yapılan bir alan çalışması ve İzmir okullarımızın
PANASONIC fidan dikim etkinliği videosunu dikkatle izleyen
tim, Vakfımızda geçirdikleri zaman diliminden ötürü oldukça
memnun olduklarını belirttiler. Okullarda Orman Programı
kapsamında yaptıkları faaliyetler ile ilgili de bilgi veren öğrenciler,
Program koordinatörünün okullarına yapacakları ziyaret için hazır
olduklarını belirterek okullarına geri döndüler.
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OKULLARDA ORMAN
PROGRAMI ULUSAL
KOORDINATÖRLER TOPLANTISI/RUSYA…
Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörler toplantısı 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Rusya’nın
St Petersburg kentinde yapıldı. FEE genel müdürü Finn Bolding Thomsen’ın da katıldığı toplantıya,
ülkemiz Okullarda Orman Programı koordinatörü Aynur Bayraktar ve Program’ın yürütüldüğü diğer 18
ülkeden toplam 25 kişi katılmıştır.
KSPT (Keep Saint Petersburg Tidy)’nin ev sahipliği yaptığı toplantı boyunca, Program’ın yeni ödül
süreci, PANASONIC fidan dikimi etkinliği, ülkelerin Program performansları, yeni eğitim metaryelleri
vb. konular görüşülmüş, ikinci gün orman içinde yapılan alan çalışması sonrasında da toplantı sona
ermiştir.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
YENI ÖDÜL SISTEMI…
Okullarda Orman Programı’nın kriterlerine uyarak orman eko-sistemi ile ilgili gerekli
teorik ve pratik çalışmaları yerine getiren, ulusal koordinatör tarafından yapılan
denetimlerde başarılı görülen ve yıl sonu raporlarını eksiksiz olarak gönderen okullar
ve koordinatör öğretmenlerimiz uluslararası koordinasyondan gelen sertifikalarla
ödüllendirilmekteydi.
Programı yürüten diğer ülke koordinasyonlarından gelen yoğun talep ve oluşan
gereklilik sonucunda, Haziran ayında toplanan TÜRÇEV Yönetim Kurulu kararına göre
süreci başarı ile götüren okullarımıza Okullarda Orman Programı bayrağı verilmesi
kararı alınmıştır. Okullar, çalışmaları sonucunda hak kazandıkları bayrak ile orman
eko-sistemi konusundaki çalışmalarını yerel çevrelerine duyurabileceği gibi 22 ülkede
yürütülen Program ağının bir parçası olduklarını da gösterebileceklerdir.
Program kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenler ve bayrak almaya
hak kazanan okullarımız Temmuz ayının ikinci haftası itibariyle TÜRÇEV internet
sayfamızda (www.turcev.org.tr) ilan edilecektir.
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
ALAN ÇALIŞMALARI…
Okullarda Orman Programı’nın en önemli kriterlerinden biri olan alan çalışmaları baharın gelmesi ile
birlikte Program’a kayıtlı okullarımız tarafından farklı zamanlarda yapılmıştır.
Orman timinin, alanında uzman kişiler tarafından orman eko-sistemi hakkında bilgilendirilmeleri ve
yerinde gözlemler yapmalarının amaçlandığı bu çalışmalarda, her tim bulunduğu yörede biyolojik
açıdan hassas alanlar ve ormanlarda incelemeler yapmış ve Orman Bölge Müdürlükleri, İl Çevre ve
Orman Müdürlükleri ile sıkı işbirlikleri kurmuşlardır. Özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri, Eskişehir
ve İzmir illeri Okullarda Orman Okullarımızın yaptığı alan çalışmaları örnek çalışmalar olarak öne
çıkmıştır.
Ormanın ve içerisinde barındırdığı yaşamın ormanda öğrenilmesi hedefiyle yapılan alan çalışmaları
öğrencilerin birebir içerisinde olduğu (oyunlar, incelemeler, soru-cevap vb.) interaktif eğitim
yöntemleriyle yapılmış ve öğrenciler içerisinde bulundukları ekosistemin bir parçası olduklarını
yaptıkları çalışmalarla tecrübe ederek öğrenmişlerdir.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
KAPSAMINDA BAYRAK VE SERTIFIKA ALMAYA
HAK KAZANAN OKULLAR BELLI OLDU!
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Okullarda Orman Programı’na kayıt olup çalışmalarını tamamlayan ve faaliyet
raporları yeterli bulunan okullarımız Program’ın bayrağı ve uluslararası koordinasyondan gönderilen sertifikaya
hak kazandılar.
Ayrıca bu okullarımızda “tesadüfi örneklem yöntemiyle” yaptığımız okul denetimleri ile programın genelinde bir
fikir sahibi olunmuştur.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 79 okulumuz bayrak ve sertifikayı alırken, 181 koordinatör öğretmenimiz de bir
yıl geçerliliği olan koordinatör öğretmen sertifikasına hak kazanmıştır.
Herhangi bir sebeple Okullarda Orman Programı’ndan okul olarak ayrılması durumunda bayrağın da indirilmesi
gerekmektedir.
Program kapsamında bir yıl boyunca aktif bir şekilde çalışıp, orman eko-sistemi konusunda başarılı çalışmalar
yapan tüm okul ve öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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VAKFIMIZ ÇALIŞANLARINDAKİ HAREKET...
Beraber başarılı çalışmalar yaptığımız ekip arkadaşlarımızdan Didem Kabukçu başka bir firmada çalışmak üzere ve
Eko Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Asistanı İrem Civan Mart ayı itibariyle evlilik nedeni ile görevlerinden
ayrılmışlardır.
Yine bu kapsamda beraber başarılı çalışmalar yaptığımız ekip arkadaşlarımızdan Eko Okullar Programı Ulusal
Koordinatörü Gülbahar Cebesoy Ağustos ayı itibariyle evlilik nedeni ile bir başka kente yerleşmek üzere görevinden
ayrılmıştır.
Kendilerine programlarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni yaşantılarında mutluluk ve başarılar
dileriz.
Daha önce Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörlüğü yapmakta olan Aynur Bayraktar Çimenci, Eko
Okullar Ulusal Koordinatörlüğüne atanmıştır.

VAKFIMIZA YENİ KATILAN ARKADAŞLARIMIZ...
Okan Akar; Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörlüğü için Şubat 2013 tarihinde göreve başlamıştır. Okan Akar Çevre
Mühendisidir.
Gülşen Narin; Eko Okullar Ulusal Koordinatör Asistanlığı için Mart 2013 tarihinde vakfımızda çalışmaya başlamıştır.
Gülşen Narin Fizik Bölümü Öğretmenliği Mezunu olup doktora yapmaktadır.
Fatma Köle; Okullarda Orman Ulusal Koordinatörü ve Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Koordinatör
Asistanı olarak Eylül 2013 tarihinde göreve başlamıştır. Fatma Köle, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği mezunudur.
Burcu Çiğdem Tunalı; Bültenler, Web Sayfaları ve Fotoğraf Arşivi Koordinatörü olarak Kasım 2013 tarihinde göreve
başlamıştır. Çiğdem Tunalı, Turizm-Otel İşletmeciliği ile İşletme Bölümü mezunudur.
Vakfımız ailesine yeni katılan arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

VAKFIMIZ ÇALIŞANLARINDAN MUTLU HABERLER....
Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla KINDAN CEBBARİ’nin ikinci bebeği dünyaya gelmiştir. Cebbari ailesini
kutlar bebeği ile mutluluklar dileriz.
Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü Aynur BAYRAKTAR ÇİMENCİ 15 Eylül 2013 tarihinde dünya evine girmiştir.
Çimenci ailesine mutluluklar dileriz.
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TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI-TÜRÇEV
Foundation For Environmental Education in TURKEY

Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No: 28/1 Tandoğan/ANKARA
Tel: 0 312 222 12 90 - 99 Faks: 0312 222 11 42
www.turcev.org.tr mavibayrak@turcev.org.tr
Antalya Şubesi
Mavi Bayrak Koordinatörlüğü
Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Caddesi
No: 6/4 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 242 229 86 06 Faks: 0242 229 86 07
e-posta: mavibayrakantalya@turcev.org.tr
Muğla Şubesi
Mavi Bayrak Koordinatörlüğü
Kanuni Sultan Süleyman Cad. Mithatpaşa Sok.
C Blok No: 3/2 Konacık-Bodrum/MUĞLA
Tel/Faks: 0 252 358 69 02
e-posta: mavibayrakmugla@turcev.org.tr
İzmir ve Aydın İlleri
Mavi Bayrak Koordinatörlüğü
Adalet Mah. 1586/5 Sok. No:4/2
Bayraklı - Bornava/İZMİR
Tel: 0 232 422 22 82
e-posta: mavibayrakizmir@turcev.org.tr
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