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OKULLARDA ORMAN ULUSAL KOORDİNATÖRÜ 
 

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ULUSAL KOORDİNATÖR 
ASİSTANI 

 
BÜLTEN SORUMLUSU  

  
FATMA KÖLE 



 

FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

(ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI-FEE) 

1981 yılında kurulmuş, Uluslararası alanda 73 ülkeyi temsil 

eden ve üye ülkelerdeki STK’larla çalışan bir sivil toplum 

kuruluşudur.  

Eğitim felsefesi; “Çevre politikalarını anlama ve harekete 

geçme, harekete geçmek için ise öğrenme ve fırsat yaratma 

olanaklarını sağlama” üzerine kurulmuştur. 

Çevre eğitimini, sürdürülebilir gelişmenin anahtarı olarak 

görür. Yürüttüğü programlarla da bu alanda çalışmalar 

yapar. 

 



 
FEE’NİN YÜRÜTTÜĞÜ PROGRAMLAR 

Mavi Bayrak 

Eko-Okullar 

Çevrenin Genç Sözcüleri 

Okullarda Orman 

Yeşil Anahtar 

Ayrıntılı bilgi için http://www.fee.global/ 

http://www.fee.global/


TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV) 

1993 yılında Turizm Bakanlığı önderliğinde  Mavi Bayrak 

Programı’nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile 

kurulmuştur. 

      1993 de Mavi Bayrak, 

      1995 de Çevrenin Genç Sözcüleri, 

      1995 de Eko-okullar,  

      2004 de Okullarda Orman, 

      2011 de Yeşil Anahtar programı  uygulanmaya başlamıştır. 

 Ayrıntılı Bilgi için http://www.turcev.org.tr/ 

http://www.turcev.org.tr/
http://www.turcev.org.tr/
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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 26 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte 
olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in 
programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır. 
 
Ayrıntılı bilgi için http://www.leaf.global/ 
 

LEARNİNG ABOUT FOREST-LEAF 
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 

http://www.leaf.global/
http://www.leaf.global/
http://www.leaf.global/


Ayrıntılı bilgi için http://www.leaf.global/ 

http://www.leaf.global/


Okullarda Orman Programı 
Nedir? 

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve 
ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile 
ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme 
gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir 
çevre eğitim programıdır.  
 
Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel 
etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla 
ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası 
faaliyetleri desteklemeyi hedefler. 
  



Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip 
olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından 
öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin 
davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir.  

İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal 
değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini 
başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum 
tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini 
oluşturmaktadır. 

 

Okullarda Orman Programı 
Nedir? 



Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı 
zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız 
varlığı barındıran ekosistem olarak, 
yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip 
olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya 
çalışılır ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin 
ormanları ormanda öğrenmesi hedeflenir.  

 

Okullarda Orman Programı 
Nedir? 



•Okul kaydının yapılması,  
•Eylem planı hazırlanması,  
•Eğitim öğretim yılı içerisinde çalışmaların 
yapılması,  
•Orman Panosunda sergilenmesi, 
•En az bir okul dışı etkinliğin yapılması,  
•Yıl sonu raporunun hazırlanıp yollanması, 
•Sertifika alma 
•Her iki yılda bir “Orman Bayrağı” almaya hak 
kazanma. 

YAPILMASI 
GEREKENLER 

NASIL 

Kayıt Olma 
 
http://www.turcev.or
g.tr/V2/icerikDetay.as
px?icerik_id=117 

TÜRÇEV web sayfası 
(www.turcev.org.tr)’nın formlar 
bölümünde bulunan “Okullarda 
Orman Programı Başvuru 
Formu”nun doldurulup 
gönderilmesi.  
Okul kaydı bu şekilde 
tamamlanmış olur. 
Her eğitim öğretim yılı başında 
(Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında)  
kayıt yenilemek zorundadır. 
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1- Kayıt Olma 

2- Projeyi Yürütme (6 Öğe) 

 - Orman Timi ve Orman Komitesinin Kurulması (!) 

 - Konu Seçimi ( Çalışılan yılın güncel teması ve diğer temaların seçimi) 

 - Program Planlama 

 - Eylem Planı 

 - Okullarda Orman Panosu (!) 

 - Alan Çalışması (!) 

3- Denetimler 

4- Raporlama, Dönem Sonu Raporunun hazırlanması (Faaliyet Raporu, Yılda 1 
kez)  

5-Bayrak  

6- Sertifika (Okul Sertifikası ve 2 yılda bir bayrak sertifikası) 

 

OKULLARDA ORMAN 
PROGRAMI 

SÜREÇ 



 
  
 
 
 

 OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 
BOYUTLARI VE TEMALARI   

 
 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 

 Orman ve Su  

 *Orman ve Enerji (2017-18 Güncel teması, çalışılması 
zorunludur.) 

 



OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 
2017-2018 GÜNCEL TEMASI 

Orman ve Enerji 

 Ormanlarımızı korumanın önemi hakkında öğrencileri bilinçlendirirken, 
Dünya’nın yenilenebilir enerji kaynağını karşılamak için Ormanların hayati, 
güçlü ve önemli bir kaynak olduğunu vurgulamayı amaçlamaktayız.   

 Bu yüzden Okullarda Orman Programı 2017-2018 güncel teması Orman ve 
Enerji olarak belirlenmiştir.  

 Ormanların Enerji amaçlı kullanımı: 
- Biyokütle enerji üretimi 
- Biyodizel ve Biyoetanol üretimi 
- Isınma 
- Pişirme 
- Kağıt üretimi 
- Enerji sağlama 
- Elektrik Üretimi 
- Küresel ısınmaya karşı karbon dönüşümünün sağlanması 

(Kanada ve İsveç, ülkelerinin petrol nedeniyle dışa bağımlılıklarını 
azaltabilmek için dünyada enerji ormancılığı konusunda uygulanan en büyük 
iki projeyi yürütmektedirler.) 

 Ayrıca  daha önceki yıllarda da belirlenmiş temalar da Orman ve Enerji 
teması ile çalışılabilir. 



 
 

ALAN ÇALIŞMALARI… 

 Alternatif bir eğitim metodu. 

 Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education) 

 Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning)  

 Değerler Eğitimi (Values Education) 

 Orman timi için okul dışında konuyla ilgili 
gözlem yapacakları alan (ormanlar, biyolojik 
çeşitlilik açısından hassas alanlar, deltalar vb.) 
incelemeleri. 

 Konunun yerinde gözlemlenerek öğrenilmesi, 
doğada zaman geçirmekten mutlu olma, 

 Her okuldan yıl içerisinde en az 1 alan çalışması 
istenmektedir. 

 

Kestaneler ve mantarlardan yola çıkıp… 
Ormanlardan Elde Edilen Ürünler Gezisi. 
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Okullarda Orman Panosunun Amacı 



http://www.turcev.org.tr/userfiles/image/belediye ioo.JPG
http://www.turcev.org.tr/userfiles/image/gazipasa ioo.JPG




Eğitim Materyalleri 

  
Okulda  Okullarda Orman Programı etkinliklerinde aşağıdaki kaynaklardan 
yararlanabilirsiniz. 
  
*Ayrıca  Okullarda Orman Panosu, tişört, şapka, okul gazetesi, kulüp 
çalışması vs gibi faaliyetlerde kullanılacak logoları "Okullarda Orman Programı 
Logoları" bölümünden indirebilirsiniz. 
  
Okullarda Orman Programı Bilgilendirme Kitapçığı ve Broşürü 
  
Bilgilendirme kitapçığı (Program hakkında bilgi, kayıt, örnek eylem planı, 
örnek orman panoları, örnek yılsonu raporu için bilgilendirme) 
Tanıtım broşürü 
  
Okullarda Orman Programı Kaynakları (Türkçe) 
  
İklim Makinesi kitapçık 
İklim Makinesi poster 
Kâğıdın Hikâyesi 
Ormanlar, Ağaçlar Ve İklim Hakkında 10 Soru 
Orman Ürünleri Etkinlik Kitapçığı 
Ormanlardan Elde Edilen Ürünler ve Hizmetler Etkinlik Kitapçığı 
Su El Kitabı 
Enerji Kitabı 
Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Modern Vatandaşlar 
Yaşam Ağı Oyunu 

http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/OKULLARDA ORMAN PROGRAMI B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/OKULLARDA ORMAN PROGRAMI B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/OKULLARDA ORMAN PROGRAMI BRO%C5%9E%C3%9CR(1).pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/%C4%B0KL%C4%B0M MAK%C4%B0NES%C4%B0 A%C4%9EA%C3%87 AF%C4%B0%C5%9E%C4%B0.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/KAGIDIN H%C4%B0KAYES%C4%B0-H%C4%B0KAYE K%C4%B0TABI.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMANLAR, A%C4%9EA%C3%87LAR VE %C4%B0KL%C4%B0M HAKKINDA 10 SORU.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMAN %C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0 ETK%C4%B0NL%C4%B0K.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMANLARDAN ELDE ED%C4%B0LEN %C3%9CR%C3%9CNLER VE H%C4%B0ZMETLER ETK%C4%B0NL%C4%B0K.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/SU EL K%C4%B0TABI.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/enerji_el_kitabi_net.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/S%C3%9CRD%C3%9CR%C3%9CLEB%C4%B0L%C4%B0R B%C4%B0R GELECE%C4%9EE DO%C4%9ERU MODERN VATANDA%C5%9ELAR.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/YA%C5%9EAM A%C4%9EI OYUNU.pdf


Değerli Koordinatör Öğretmenlerimiz, 

  

Okulda  Okullarda Orman Programı etkinliklerinde aşağıdaki 

kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

  

*Ayrıca  Okullarda Orman Panosu, tişört, şapka, okul gazetesi, kulüp 

çalışması vs gibi faaliyetlerde kullanılacak logoları "Okullarda Orman 

Programı Logoları" bölümünden indirebilirsiniz. 

  

Okullarda Orman Programı Bilgilendirme Kitapçığı ve Broşürü 

  

Bilgilendirme kitapçığı (Program hakkında bilgi, kayıt, örnek eylem 

planı, örnek orman panoları, örnek yılsonu raporu için bilgilendirme) 

Tanıtım broşürü 

  

Okullarda Orman Programı Kaynakları (Türkçe) 

  

İklim Makinesi kitapçık 

İklim Makinesi poster 

Kâğıdın Hikâyesi 

Ormanlar, Ağaçlar Ve İklim Hakkında 10 Soru 

Orman Ürünleri Etkinlik Kitapçığı 

Ormanlardan Elde Edilen Ürünler ve Hizmetler Etkinlik Kitapçığı 

Su El Kitabı 

Enerji Kitabı 

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Modern Vatandaşlar 

Yaşam Ağı Oyunu 

  

Okullarda Orman Programı Kaynakları (İngilizce) 
  
The Climate Machine 
Story of Paper 
Worksheets Benefits & Services from the Forest 
Modern Citizens towards a Sustainable Future 
Worksheets Products from the Forest 
Indoor-Woodland-Activity 
How to measure the height & the age of a tree 
Wood-as-a-material 
WWF Report - Forests and Energy 
  
Orman Genel Müdürlüğü Yayınları 
  
Orman Atlası 
Türkiye Orman Varlığı 
  
*Okullarda Orman Programı Logoları 
  
Okullarda Orman Türkçe 
Logo /turcevCMS_V2/files/files/1526224_237014553148170_320623828
_n.png 
Okullarda Orman Yazısız 
Logo /turcevCMS_V2/files/files/learning_forests_cmyk_notex.jpg 
Okullarda Orman Yazısız Küçük 
Logo /turcevCMS_V2/files/files/learning_forests_cmyk_notex_small.jpg 
  

Eğitim Materyalleri 
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http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/OKULLARDA ORMAN PROGRAMI B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/OKULLARDA ORMAN PROGRAMI BRO%C5%9E%C3%9CR(1).pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/%C4%B0KL%C4%B0M MAK%C4%B0NES%C4%B0 A%C4%9EA%C3%87 AF%C4%B0%C5%9E%C4%B0.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/KAGIDIN H%C4%B0KAYES%C4%B0-H%C4%B0KAYE K%C4%B0TABI.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMANLAR%2C A%C4%9EA%C3%87LAR VE %C4%B0KL%C4%B0M HAKKINDA 10 SORU.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMAN %C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0 ETK%C4%B0NL%C4%B0K.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/ORMANLARDAN ELDE ED%C4%B0LEN %C3%9CR%C3%9CNLER VE H%C4%B0ZMETLER ETK%C4%B0NL%C4%B0K.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/SU EL K%C4%B0TABI.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/enerji_el_kitabi_net.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/S%C3%9CRD%C3%9CR%C3%9CLEB%C4%B0L%C4%B0R B%C4%B0R GELECE%C4%9EE DO%C4%9ERU MODERN VATANDA%C5%9ELAR.pdf
http://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/YA%C5%9EAM A%C4%9EI OYUNU.pdf
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Okullarda Orman Programı 
Okul Ziyaretleri 



Yıl Sonu Raporu Hazırlanması ve 
Yollanması 

•Eylem Eylem planında belirlenen uygulamaların fotoğraf veya videoları 
ile gerçekleştirildiğine dair rapordur. Gerçekleşmediyse gerekçeleri 
yazılmalıdır.  

•Eylem planı ile yıl sonu raporu Ulusal koordinatör tarafından birlikte 
gözden geçirilmektedir. 

•Yıl sonu raporu yılda bir kez ve sadece haziran ayında yollanır. 

•4MB ve altında dosya ise okullardaorman@turcev.org.tr email, 

•4MB ve üzerinde bir dosya ise wetransfer* aracılığıyla 
https://www.wetransfer.com/ adresinden 
okullardaorman@turcev.org.tr adresi yazılarak yollanmalıdır. 
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SERTİFİKA 

 Okul ve koordinatör 
öğretmen/lere ayrı ayrı 
uluslararası geçerliliği olan 
Okullarda Orman 
sertifikaları hazırlanır. 

 Kargo aracılığıyla her yıl 
haziran ayı içerisinde, 
koordinatör öğretmen ad 
soyadına, okul adresine 
kargolanır. 

 



 Orman Bayrağına başvurmak için okulların en az iki 
eğitim-öğretim yılı (2 yıl) Okullarda Orman 
programda yer almaları gereklidir.  

 Bu süre, öğretmenlerin ve öğrencilerin programa 
adapte olması, çalışmalarını tamamlaması ve 
çevrelerini bilinçlendirmeleri için gereklidir.  

 Ayrıca, eylem planının en az üçte ikisini 
gerçekleştirmiş olması gereken bu okullar, Kahverengi 
Bayrak  başvurusu yaparlar. 

 Sertifika almış okullar iki yılda bir, başarılı bir şekilde 
çalışmalarını yürütürlerse Okullarda Orman 
Programının kahverengi/Orman bayrağını alacaklardır.  

 

 

 

2016-2017 Eğitim öğretim yılı itibari ile 2015-2016 yılı çalışma yapıp başarı 
göstermiş okullarla başlayacaktır.  



ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI  
Mart 2017 

 Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen, 
Orman Alanında uzman kişilerin isteyen 
okullara giderek bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirmesi.  

 Sincap Tiyatrosu etkinliği. 



WEB sayfaları ve e-posta adresleri 

•Okullarda Orman Programı Uluslararası  

 Web Sayfası : www.leaf.global/ 

 

•Okullarda Orman Programı Ulusal  

Web Sayfası: www.turcev.org.tr 

 

•Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinasyonu e-

posta: 

okullardaorman@turcev.org.tr , fatma@turcev.org.tr 

Facebook sayfası: 

https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye  

 



TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI  
Mutlukent Mahallesi, 2026. Sokak, No:3, 

Beysukent/ ANKARA 
TEL: 0 312 222 12 90 – 222 12 99 

FAKS: 0 312 222 11 42 
GSM: 0530 5553594 

WEB: www.turcev.org.tr 
Email: okullardaorman@turcev.org.tr 

 


