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Vakfımızın çok değerli üyeleri ve çevre dostları,
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 2020 faaliyetlerini içeren yıllık
bültenimiz aracılığıyla sizlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor,
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi 2020 yılı, tüm dünyadaki toplam ağırlığının 1 gram
civarında olduğu ifade edilen bir virüsün bütün insanlığa sağlığını
korumanın ne kadar önemli, bir o kadar da zor ve ancak kollektif
önlemlerle sağlanabileceğini gösterdi. Bunun yanında, çok önemli
bir ders de verdi ki o da çevrenin korunmasının önemi, doğa ile
kurduğumuz ilişkinin hassasiyeti ve çevre sağlığı olmadan insan
sağlığının olamayacağı gerçeğiydi.

Rıza Tevfik EPİKMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Gerçekten de, biyoçeşitlilik kaybı, çevresel kirlilik ve iklim
değişikliği ana başlıkları altında toplayabileceğimiz üç büyük çevre sorunu ile ilgili bilinç
oluşturma ve çözüm geliştirme konusunda her zamankinden çok çaba sarf edilmesine ihtiyaç
var. Aksi takdirde, doğa ve doğal kaynakların kontrolsüz ve aşırı tüketilmesi, iklim krizi ile
korona ve benzeri virüslerin yarattığı krizler ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor.
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ÖNSÖZ

Ülkemizi temsilen üyesi olduğumuz ve uluslararası çevre eğitim programlarını yürüttüğümüz
ve dünyanın en büyük çevre eğitim organizasyonu olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)
bünyesinde oluşturulan stratejik hedef belirleme amacıyla kurulan ve bizim de vakıf olarak
dahil edildiğimiz toplantı gruplarında 2020-2030 yılı FEE çerçeve stratejisi ve bu stratejiye göre
yukarıda bahsedilen üç büyük çevre sorunu için üç kapsayıcı hedef açıklanırken, bu hedeflere
ulaşmak için 12 tane de alt hedefin oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Bir sonraki aşamada
belirlenen alt hedefler çerçevesinde oluşturulacak aksiyon planı FEE genel kurulunda üyeler
tarafından onaylanmak üzere son haline getirildi.
Biz de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, yürüttüğümüz uluslararası çevre eğitim programları
olan Mavi Bayrak, Eko-Okullar, Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda Orman ve Yeşil Anahtar
ile toplumun her kesiminde çevre koruma bilincinin oluşması için 28 yıldır çaba sarf etmeye
devam ediyoruz.
2020 yılı gibi her anlamda zor bir senede bile tüm programlarımızla, dijital mecraları da en
iyi şekilde kullanarak bu çabaları çevrimiçi çalışmalarla da sürdürmüş olmanın mutluluğuyla,
programlarımızı yürüten belediyelerimiz, turizm tesisleri, marinalar, tekneler ve okullarımızla
bir bütün halinde çevresel sorunların etkilerini yok etmek için aksiyon almak üzere çevre
eğitimi ortak paydasında bilgileniyor ve güçleniyoruz.
Son olarak, bu önemli çalışmalarda, bizlere her zaman azami destek veren, tüm paydaş
Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, İl Müdürlüklerimize, siz değerli Vakıf Üyelerimiz
ve tüm çevre dostlarına da Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı sunuyor, 2021 yılının
sağlıkla geçmesini diliyorum.
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TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi Bayrak
Programı’nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur. Akdeniz çanağında turizmde
gelişmiş olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan, sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi
bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak’ın turizm ve çevre
açısından da önemli olduğu yaklaşımı ile çalışmalarına başlamıştır.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), 77 ülkeden üyesi ile, dünyanın en büyük çevre eğitimi organizasyonudur.
Çığır açan beş programı sayesinde, insanlara sürdürülebilir yaşamın faydalarını anlatmaktadır. UNESCO tarafından
Çevre Eğitimi (EE) ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (ESD) alanlarında dünya lideri olarak tanınmıştır.
TÜRÇEV, kuruluşunu takiben Mavi Bayrak Programı’na başlarken, yine FEE şemsiyesi altında; 1995 yılında EkoOkullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri, 2004 yılında Okullarda Orman Programı’nı, 2011 yılında da Yeşil Anahtar
Programı’nı ülkemizde yürütmeye başlamıştır.
‘’TÜRÇEV’’, Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu ve İcra Organı zinciri içerisinde faaliyet göstermektedir.
Vakfın merkezi, dolayısı ile icra organı Ankara’da olup Antalya, Muğla ve İzmir ofisleri bulunmaktadır.

SAYILARLA 2020 YILI TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI PROGRAMLARI

YEŞİL ANAHTAR

EKO-OKULLAR

OKULLARDA ORMAN

Türkiye’de;
486 plaj,
22 Marina,
7 yat

Türkiye’de;
84 tesis

Türkiye’de;
1145 okul

Türkiye’de;
279 okul

Türkiye’de;
115 okul

50 Ülkede;
4.600 plaj
ve
marina

65 Ülkede;
3.200 tesis

67 Ülkede;
59.000 okul

28 Ülkede;
700.000
öğrenci

42 Ülkede;
275.000
öğrenci

MAVİ BAYRAK
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2019 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2020
Perşembe günü saat 14.00’de Ankara’da Vakfımız
merkez ofisinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının Oturum
Başkanlığını geçmiş yıllarda olduğu gibi, eski Turizm

Bakanı Sn. Abdülkadir Ateş yapmıştır. Genel Kurul’a
sunulan raporlarımızın tümü onaylanmış ve 2020
Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi ile 2020 yılı ile ilgili
planlanan çalışmalarımız belirlenmiştir.

ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (FEE) STRATEJİ
TOPLANTILARI
Ülkemizi temsilen üyesi olduğumuz ve uluslararası
çevre eğitim programlarını yürüttüğümüz, dünyanın
en büyük çevre eğitim organizasyonu olan Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı (FEE) bünyesinde oluşturulan
stratejik hedef belirleme toplantı grubuna dahil edildik.
Vakfımız genel müdürü Murat Yiğitol’un 2020 Şubat
ve Mart aylarında çevrimiçi olarak katılım sağladığı
toplantılarda, 2020-2030 yılı FEE çerçeve stratejisi ve bu
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2019 YILI TÜRÇEV GENEL KURUL TOPLANTISI

stratejiye göre “İklim eylemini güçlendirmek”, “Küresel
Biyoçeşitliliği Korumak” ve “Çevre Kirliliğini Azaltmak”
üç kapsayıcı hedef olarak açıklanırken, bu hedeflere
ulaşmak için 12 tane de alt hedefin oluşturulması için
çalışmalar yapılmıştır. Bir sonraki aşamada, belirlenen
alt hedefler çerçevesinde oluşturulacak aksiyon planı
FEE genel kurulunda üyeler tarafından onaylanmak
üzere son haline getirilmiştir.
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MAVİ BAYRAK
Mavi Bayrak, çevre bilincinin geliştirilmesi yoluyla plaj, marina ve
yat kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini sağlamayı, bulunduğu
yörede kıyıların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedefleyen
kriterlere sahiptir. Bu nedenle, gerek tur operatörleri, gerekse
tatil programı yapanlar tarafından tercih edilmektedir.

Dünya Turizm Örgütü, Mavi Bayrak’ı dünya çapında, turizm sektöründe
halk tarafından en çok bilinen ve kabul gören eko-etiket programı olarak
belirlemiş ve 2017 Sürdürülebilir Turizm Yılı’nda da sürdürülebilir turizme
hizmet eden sayılı aktörler arasında göstermiştir.
Mavi Bayrak Programı’ nın uluslararası merkezi, Kopenhag’da bulunan
Foundation For Environmental Education (FEE)’ dır. Ülkemizde Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak
Programı’ nın plajlar için 33, marinalar için 38 kriteri bulunmaktadır.
Bireysel yatlarda ise 4 kriter ve 16 davranış kuralı ile çerçevelenmiştir. Bu
kriterler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır;
•
•
•
•
•
•

Çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri
Çevre Yönetimi
Can Güvenliği Ve Hizmetler
Su Kalitesi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Halkın Katılımı

Sezon süresince 15 gün arayla, iki parametrede yüzme suyu numunesinin
alınıp mikrobiyolojik analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran
bulundurulması, yüzme alanının ayrılmış olması, geri dönüşümlü atıkların
ayrı ayrı toplanması, plaj kullanıcıları için eğitim etkinlikleri yapılması,
önemli plaj kriterlerinin bir kısmını oluşturur. Marina kriterleri, çevre
eğitimi, atık yönetimi ile can güvenliği ağırlıklıdır ve deniz suyunun fiziksel
temizliğini esas alır. Yatlarda ise atıkların lisanslı tesislere bırakılması,
çevre duyarlılığı odaklı seyahat ve diğer yatçılara örnek olunması
amaçlanmaktadır.

www.blueflag.global
www.mavibayrak.org.tr
mavibayrakturkiye
mavibayrakturkiye
Mavi Bayrak Türkiye
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Mavi Bayrak Ödülü’nün dünya çapında bilinirlik ve güvenilirliğini sağlayan
en önemli sebeplerden biri, ödülün yalnızca bir yıl geçerli olması ve her yıl
yeniden değerlendirilmesidir. Ulusal ve uluslararası denetimler sayesinde,
tüm dünyada aynı standartlarda uygulama sağlanabilmektedir.
Mavi Bayrak Ödülü’ nün diğer bir önemi de, çevre eğitimi ve bilinçlendirme
kriterleri ile önce işletme personeli, sonrasında da yöre halkı ve işletmenin
ziyaretçilerinde, çevre koruma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı olarak
yerleşmesine katkıda bulunmasıdır.
Mavi Bayrak Programı’na katılanlar, UNESCO tarafından Yeşil Bireyler
(Green Citizens) olarak tanımlanmış ve mütevazı ama değişim için aktif
rol oynayan bireyler olarak kabul edilmiştir.

halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak
eko-etiketi bu anlamda önemli rol üstlenecek. Deniz,
kum, güneş ağırlıklı gerçekleştirilen kıyı turizminde,
normalleşme
hazırlıkları
sürecinde
açıklanan
Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm
tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çevre,
sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu
bu dönem içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda deniz
suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj
ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre
yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm
bu kriterlerin denetim altında tutulması, Uluslararası
turizm camiası için önemli güvence alanları olacaktır.
Üstelik Covid-19 sürecinde yetkili kurumlarca
öngörülen halk sağlığına yönelik ilave birtakım kriterler
de uygulanacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak sayıları
açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir
avantaj sağlamaktadır. “Çevre sağlığı olmadan insan
sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz’ 2020 yılı için ana
temamız olacaktır.’’

Vakfımız koordinasyonunda 2020 yılında ödül almak
için başvuru yapan plaj ve marinaların değerlendirildiği
Ulusal Jüri Toplantısı 14.01.2020 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Ülkemizin 2020 yılı plaj ve marina
adaylarının belirlendiği ve basına kapalı olarak
gerçekleşen Ulusal Jüri Toplantısı’nda belirlenen aday
dosyalar her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası
Jüri değerlendirmesi için Danimarka-Kopenhag’a
gönderildi.
Nihai değerlendirmeyi yapan Uluslararası Mavi
Bayrak Jürisi, 2020 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.
2020 yılında Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7
bireysel yat ödüle layık görüldü.
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TÜRKİYE MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISINI ARTTIRDI,
DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ OLDU!

2020 yılında Mavi Bayrak kriterlerine ilave olarak,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun Covid-19
ile mücadele kapsamında belirlediği hususlar da
esas alınarak plaj, marina ve yatlarımız için gerekli
önlemler belirlenmiş, şezlong mesafeleri, donanım
ve ekipmanların hijyenine yönelik önlemler, atıkların
yönetimine dair birtakım ilave kriterleri uygulanmıştır.
Tüm yıllara ait ödüllü plaj, marina ve yatların
listesi www.mavibayrak.org.tr web sayfamızda yer
almaktadır.

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı,
uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE
koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor ve
Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3’üncüsü oldu. İlk
sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor.
Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5.
sırada Fransa yer alıyor.
Ülkemizin elde ettiği bu başarı üzerine Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen şunları
söyledi: ‘’Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde
olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor.
Buna karşın “doğal çevre” olumlu etkilenen nadir
alanlardan biri oldu. Çevrenin ve halk sağlığının
korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada
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MAVİ BAYRAK DENETİMLERİ

01 Haziran 2020 itibariyle resmi olarak plajların
açılmasını takiben ödüllü plaj, marina ve yatlardan resmi
olarak açılanlara kontrol ziyaretleri gerçekleştirilmiş,
açılmayanların yetkilileri ile iletişim kurularak turizm
gündemi takip edilmiştir.
Bu kapsamda toplamda
570 denetim gerçekleştirilebilmiştir. Tüm denetimler
Ankara Merkez Ofisimiz tarafından güncel olarak takip
edilebilmektedir. Ödüllü yerlerin kontrolleri ve sezona
hazırlıkları aşamasında ilgili yerel yönetimler ve mülki idare
amirlikleri de ziyaret edilmiş, salgın önlemleri kapsamında
nitelikli hizmet uygulamalarının devam etmesi için
kendilerine destekler sağlanmıştır.

Normal şartlarda bayrak sayısı en fazla olan ilk 5 ülkeye
her yıl uluslararası denetim gerçekleştirilmekte iken 2020
yılında salgın önlemleri kapsamında uluslararası denetim
gerçekleştirilmemiştir.

ULUSAL MAVİ BAYRAK ÖDÜL TÖRENİ-ÇEŞME ILICA PLAJI

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm zor
şartlara rağmen, 17.07.2020 günü Çeşme Belediyesi
ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sn.
Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla ulusal düzeyde
ancak kısıtlı sayıda katılımcı ile Mavi Bayrak Ödül
Töreni Çeşme-Ilıca Plajı’nda yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir
Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Genel Başkan Yrd.
Tuncay Özkan, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez
Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem

Oran, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, İzmir ilçe
belediye başkanları, kaymakamlar, gazeteciler Uğur
Dündar, Korcan Karar ve halkın katılımı ile gerçekleşti.
Büyük bir coşku ile kutlanan törende çevre ve
turizm adına önemli mesajlar verildi. Törende ayrıca
Vakfımızca koordine edilen En İyi Çevre Eğitim ve
Bilinçlendirme Etkinlikleri Jürisi tarafından ödüle layık
görülen aşağıda isimleri belirtilen belediye, turizm
tesisleri ve marinalara da ödülleri takdim edildi.
2019 yılında Mavi Bayrak Programı kapsamında
yaptıkları En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri için ödül alan
belediye, turizm tesisleri ve marinalar:

PLAJ KATEGORİSİ
Belediye
Muratpaşa Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Marmaris Belediyesi
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Otel-Turizm Birliği
Barut Lara Otel
Crystal Hotels
Güral Premier Belek Otel
KUYAB (Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği)

MARİNA KATEGORİSİ
Mersin Marina
D-Marin Göcek
Milta Bodrum Marina

2020 yılında salgın tedbirleri nedeniyle otel plajlarının bir
kısmı açılmamış, halk plajları da kademeli olarak açılmıştır.
Bu kapsamda, Mavi Bayrak törenleri de sezona yayılarak
uygun olan zamanlarda yerel yetkililerin organizasyonunda
gerçekleşmiştir. Vakfımız ilke olarak yalnızca Ulusal Mavi
Bayrak Töreni düzenlemekte, bunun dışında yerelde yapılan
törenlere programa uyması durumunda katılabilmektedir.
Bu kapsamda Vakfımız yetkililerinin katılabildiği etkinlikler
şu şekildedir.
Rixos Premium Bodrum - 12 Haziran 2020
Çanakkale Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı ve Barış Halk
Plajında - 22 Haziran 2020
Çanakkale Kepez’de bulunan Kepez Belediyesi Halk
Plajında - 22 Haziran 2020
İzmir Aliağa- Ağapark Sosyal Tesisleri – 26 Haziran 2020
Ayvalık Belediyesi Paşalimanı Sosyal Tesisleri – 30 Haziran
2020
Foça Karakum Halk Plajı – 01 Temmuz 2020
Antalya Muratpaşa Belediyesi Konserve Plajı, İnciraltı
Plajı, Erdal İnönü Kent Parkı Plajı, Erenkuş Falez Plajı, 01
Temmuz 2020

Kaş Belediyesi İnceboğaz Halk Plajı – 30 Temmuz
2020
İzmir Güzelbahçe Halk Plajı - 15 Ağustos 2020
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YEREL MAVİ BAYRAK TÖRENLERİ

Kuşadası Belediyesi Yerel Mavi Bayrak Töreni - 24
Ağustos 2020

AKDENİZ ÜLKELERİ MAVİ BAYRAK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
BLUE FLAG MED WEEK

BF MED WEEK-Akdeniz Ülkeleri Mavi Bayrak Haftası,
temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen plaj temizlik
aktivitelerinden oluşan bir kampanyadır. 2020 yılında
dördüncüsü düzenlenen bu kampanyaya Akdeniz’e
kıyısı olan 11 ülke katılmaktadır. Temmuz ayının
ilk iki haftasında çeşitli illerde Blue Flag Med Week
(Akdeniz Ülkeleri Mavi Bayrak Haftası) etkinlikleri
düzenlenmiş, yapılan etkinliklere dair fotoğraf ve
videolar uluslararası alanda paylaşılmıştır.
ULUSLARARASI MAVİ BAYRAK
KOORDİNATÖRLERİ ÇEVRİMİÇİ
TOPLANTISI-12, 18 KASIM 2020
Her yıl bir başka ülke ev sahipliğinde ve her ülkede
görevli Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörlerinin katılımı
ile gerçekleşen Ulusal Koordinatörler Toplantısı

bu yıl küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak ve
her ülkeden Mavi Bayrak Programında çalışangörevli daha fazla kişinin katılı ile gerçekleşti. 52
ülkeden 80’in üzerinde katılımcı ile gerçekleşen
toplantılar, kuzey ve güney yarım küreden farklı
zaman dilimlerinde yaşayan herkesin ortak katılımını
sağlamak amacıyla 12 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde
iki ayrı günde yapıldı. Toplantıda 2020 yaz sezonu ve
pandemi sürecindeki uygulamalar değerlendirilirken,
ülkelerden en iyi örneklerin sunumları gerçekleştirildi
ve Mavi Bayrak Programı’nın uluslararası vizyonu ve
yeni kriterler üzerindeki çalışmalar hakkında bilgiler
verildi. Toplantıda edinilen bilgiler ve deneyimler,
tüm paydaşlarımızla sosyal medya ve toplantılar
ile yapılan görüşmeler ve önümüzdeki dönemde
yapılması planlanan eğitimlerde paylaşılacaktır.
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ANTALYA SUDA BOĞULMA OLAYLARI İL
KOMİSYONU GENELGESİ GÜNCELLENDİ
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan; deniz, akarsu,
göl, baraj, gölet, kanal, sel kapanı, regülatör,
su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb.
alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma
olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür olayların
asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla Antalya
Valiliğinin 04.05.2015 tarihli 12350 sayılı 2015/1
Suda Boğulma Olayları Genelgesi güncellenerek, 20
Mart 2020 tarihli resmi yazı ile yayımlanmıştır.
Vakfımızın da yer aldığı İl ve İlçe Komisyonlarında,
Genelgede de yer aldığı üzere Mavi Bayraklı plaj
haricindekilerin denetimlerine ağırlık verilecektir.
Genelgede yer alan hususlar Mavi Bayraklı
plajlarımızda can güvenliği ile ilgili kriterlerde esas
aldığımız hususlarla uyumlu olması sağlanmıştır.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanlığı’nda;
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik

Grup Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
Sağlık İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, DSİ 13.
Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl
Temsilciliği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya
Şubesi temsilcilerinden oluşan Suda Boğulma
Olaylarını Önleme İl Komisyonu oluşturulmuştur.
Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonları;
suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ilçe
düzeyinde alınacak tedbirleri belirlemek ve bu
tedbirlerin uygulanmasını denetlemekle görevli
olup, ayrıca her yıl Mart ayı sonuna kadar, suya veya
denize girilmesi can güvenliği açısından tehlike arz
eden bölgeleri belirlemek, bu bölgeleri ilan etmek
ve bu bölgelerde gerekli uyarıların yer almasını
sağlamakla görevlidir.
Güncel genelge Vakfımızın web sayfasında yer alan
http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/15_
genelge_2020_02_suda_bogulma(1).pdf linkinden
indirilebilir.

İL MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTILARI
Antalya

Vali

Yrd.

Nurettin

Ateş

Başkanlığında

komisyon üyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl
Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve
TÜRÇEV Antalya Şubesi yetkililerinin yanı sıra Antalya
Büyükşehir Belediyesi, ASAT, Sahil Güvenlik Grup
Komutanlığı, Antalya Liman Başkanlığı, DSİ 13. Bölge
Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, TSSF Antalya
Temsilciliği yetkililerinin de yer aldığı geniş katılım
ile14 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

YATLARDA MAVİ BAYRAK ÇALIŞMALARI
Antalya Sahil Grup Komutanlığı’nın talebi üzerine
TÜRÇEV Antalya Şubesi tarafından Komutanlığa 17
Ocak 2020 tarihinde Türkçe ve İngilizce 500’er adet
Yatlarda Mavi Bayrak Broşürü ve Mavi Bayrak El Kitabı
teslim edilmiştir. Sahil Güvenlik birimlerince yapılacak
saha denetimlerinde dağıtılacak bu dokümanlar ile
denizcilerimizi ve toplumumuzu Mavi Bayrak Programı
hakkında bilgilendirmenin yanı sıra denizlerimizi ve doğal
yaşamı koruma yolunda bilincin arttırılması amaçlanmıştır.
TÜRÇEV Muğla Şubesi 09 Mart 2020 günü D-Marin
Turgutreis Marina’da Yatlarda Mavi Bayrak sayısının
arttırılabilmesi adına, Marina Mavi Bayrak sorumluları
ve marinadaki yatçılarla bire bir görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan görüşmelerde yatlarda Mavi Bayrak tanıcı broşürü
dağıtılmıştır. Denizlerimizin korunması adına önemli
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bir yere sahip olan yatlarımızın Mavi Bayrak
kazanması ve çevre bilincinin oluşturulması
hedeflenmektedir.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinin
daveti üzerine 28 Ocak tarihinde 23. Olağan Meclis
Toplantısında, TÜRÇEV Antalya Koord. Lokman
Atasoy “Turizm Teknelerinde Mavi Bayrak” hakkında
bir sunum yaptı. Sunumda tarihçesi, kriterleri,
yurtdışındaki uygulamalar ve müracaatlar hakkında
bilgiler verildi.
GÜNÜBİRLİK TUR TEKNELERİNDE KÖPÜK
PARTİSİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN
ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEKNİK İNCELEME
Setur Antalya Marina’da bulunan Cruise Antalya
isimli günübirlik gezi teknesine 17 Ocak tarihinde
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Liman Başkanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Ticaret Odası
yetkilileri ve TÜRÇEV Antalya Şubemiz adına katılan
uzmanlardan oluşan ekip ile denizde gerçekleştirilen
köpük partileri için alınan önlemleri teknik olarak
incelenmiştir. Yapılan kontroller sonrasında, deniz
araçlarında gerçekleştirilen köpük partilerinden
kaynaklanabilecek deniz kirliliğinin önlenmesine
yönelik alınacak tedbirlere dair görüşlerimiz Antalya
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Nazmiye Erdoğan, Mavi Bayrak Ulusal
Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ile Yeşil
Kampüs Sohbetleri kapsamında “Covid19 Sürecinde
Mavi Bayrak ve Tatil Tercihlerimiz” konulu bir söyleşi
gerçekleştirmiştir.
Eğitimlerin fiziki olarak gerçekleştirilememesi
nedeniyle sosyal medya çalışmalarına ağırlık verilmiş
ve bu kapsamda Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü
Almıla Kından Cebbari moderatörlüğünde 5
programlık Sürdürülebilir Turizm Sohbetleri ile 3
programlık Çevre Bilinci Sohbetleri gerçekleştirilmiş
olup, konuklar ve konular aşağıda listelenmiştir.
Sürdürülebilir Turizm Sohbetleri kapsamında
•

29 Mayıs 2020, Prof.Dr. Gül Güneş-Selçuk
Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrt.Üyesi, Covid
19 Sonrası Sürdürülebilir Turizm ve Sorumlu
Turizm

•

02 Haziran 2020, Pınar Öncel-Stratejik
Sürdürülebilirlik ve Tasarım Danışmanı, Turistik
Bölgelerde Sürdürülebilirlik Vizyonu Oluşturmak

•

05 Haziran 2020, Adil Gürkan-Crystal Hotels
Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü, Kilit
Hospitality Group Çevre ve Sürdürülebilirlik
Stratejisi

•

09 Haziran 2020, Onur Ugan-D Marin Türkiye
Operasyon Müdürü, Marinalarda Çevre Eğitimi
ve Yönetimi Yoluyla Sürdürülebilir Turizm
Uygulamaları

•

11 Haziran 2020, Dr. Ayşe Şerifoğlu,
Kuşadası Belediyesi Bşk. Danışmanı, Kuşadası
Belediyesi Eko-Turizm ve Sürdürülebilir Turizm
Uygulamaları

BAYOMA PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE TSSF
ANTALYA İL TEMSİLCİSİ ZİYARETİ
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim
Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen, Antalya Tarım ve
Orman İl Müdürlüğünün de iştirakçisi olduğu Balon
ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası
Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması - BAYOMA
Projesinin Sorumlusu Merve Karakuş ve TSSF
Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar TÜRÇEV Antalya
Şubemize 17 Ocak tarihinde ziyarette bulundular.
İstilaci türlerin turizme ve deniz canlılarına etkileri,
kontrolüne yönelik alınacak önlemler ve kamuoyunun
bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar
ayrıca plajlarda can güvenliği, cankurtaran eğitimleri
ve konuyla ilgili mevzuatlar hakkında görüşüldü.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE
ÇEVRE BİLİNCİ SOHBETLERİ - CANLI
YAYINLARIMIZ
Salgın nedeniyle evde geçirilen zamanların
artması ile birlikte sosyal medyada başlayan canlı
yayınlardan Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir
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IMEAK DENİZ TİCARET ODASI ANTALYA
ŞUBESİNDE, TURİZM TEKNELERİ İÇİN MAVİ
BAYRAK TANITIMI

Çevre Bilinci Sohbetleri kapsamında
•

02 Temmuz 2020, Mehmet Gölge-UNDP Türkiye
Proje Yöneticisi, Denizlerimizde İstilacı Yabancı
Türlerle Mücadele

•

06 Temmuz 2020, Buket Atlı-Sürdürülebilir
Tasarım Danışmanı, Turizmde Sürdürülebilirliğin
Temelleri ve Onarıcı Yaklaşım

•

09 Temmuz 2020, İlkim Yiğit-Atık Yönetimi
Uzmanı, Farkında Olmadığımız Atıklar ve
Sağlığımıza Etkileri

Gerçekleştirilen programlar
@mavibayrakturkiye instagram hesabından
ve / Mavi Bayrak Türkiye youtube
kanalından izlenebilir.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA
DÜZENLENEN KADRİYE HALK PLAJININ
AÇILIŞI
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Nadir
Alparslan ile Antalya Şube Koordinatörü Lokman
Atasoy’un katılımı ile 20 Ağustos tarihinde Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca yeniden yapılandırılan Kadriye
Halk Plajının açılışını gerçekleştirildi. 2019 yılında

AVRUPA ÇEVRE AJANSI DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME
MARINE LITTER WATCH-MLW PROGRAMI ETKİNLİKLERİMİZ
•
•

MLW (Marine Litter Watch), deniz çöpü izleme ve
deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan
bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir ve deniz çöpü
konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık
yaratırken vatandaş topluluklarını ilgili verileri sağlama
konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Vakfımız bu girişimin hem bir parçası olarak dünyada
hızla büyüyen ve en önemli çevre sorunlarından biri
haline gelen deniz çöpleri ile mücadele etmek hem de
bir sivil toplum örgütü olarak bilimsel çalışmalara katkı
vermek amacıyla yerel yönetimler ve ilgili ödüllü plaj,
marina ve tekne temsilcileri ile işbirliği halinde ödüllü
olmayan ve yetkililerce düzenli olarak ilgilenilemeyen
bölgelerde çalışma yürütmektedir. Bilimsel çalışma
prensibine göre yapılan etkinlikler sırasında toplanan
çöp ve atıklar çok detaylı olarak kategorize edilmekte
ve elde edilen verilen Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpü
haritalarına işlenmektedir. İşlenen veriler herkese açık
şekilde Avrupa Çevre Ajansı Sayfasında görülebilmekte
ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilmektedir.
2020 Ekim ayı itibariyle Mavi Bayrak Ödüllü plajları
etkileme potansiyeli olan ve kontrolsüz alanlarda
ilgili belediye ve yerel sorumlular ile birlikte ve ODTÜ
Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Kıdeyş danışmanlığında deniz çöpleri izleme
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda tarihler ve
işbirliği yapılan kuruluşların listelendiği etkinliklerde,
salgın tedbirleri kapsamında gönüllerin katılımına yer
verilmemiş, yalnızca belediyelerin ve yerel sorumluların
belirlediği personel ile Vakfımız ve basın temsilcileri ile
gerçekleştirilmiştir.
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Belek ve Kadriye halk plajlarının iptal edilen Mavi
Bayrak ödüllerini tekrar alabilmesi için gereklilikler
Bakan Yardımcısına anlatılıp plajda Bakanlık
temsilcileri ile koordineli bir şekilde hayata geçirilen
kriterler yerinde incelenirken, Antalya için önem arz
eden deniz kaplumbağaları kurtarma ve rehabilite
merkezinin bölgede kurulmasına dair çalışmalara
başlandığı yerinde görüldü.

13 Ekim 2020 – Aksu Belediyesi, Kumköy Halk Plajı
17 Ekim 2020 – Sarıgerme Çevre Eğitim DerneğiSARÇED ve bölge otelleri temsilcileri, Sarıgerme
Halk Plajı
• 27 Ekim 2020 – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev
Kandıra Belediyesi, Sardala Koyu
• 31 Ekim 2020 – Kemer Belediyesi, Kındılçeşme
Piknik Alanı
• 26 Kasım 2020 – Şile Belediyesi, Uzunkum Plajı
Belirlenen alanlarda yıl boyunca 4 mevsimde her plajda
4’er kez tekrarlanacak olan etkinliklerde elde edilen
verilen Avrupa Çevre Ajansı haritalarına işlenmiş olup,
bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere kaydedilmiştir.
Vatandaş bilimi (citizen science) olarak adlandırılan
bu çalışmalar çıktıları, sosyal medya hesaplarımızda
güncel olarak yayınlanmıştır.
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İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME BAĞLAMINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PANELİ

Vakfımız Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla
Kından Cebbari, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği
tarafından Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımı
kapsamında Zorlu Holding desteğiyle 6 Ağustos 2020
tarihinde gerçekleştirilen Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme ekseninde Sürdürülebilir Turizm
konusundaki panelde konuşmacı olarak yer aldı.

•

Bülent Köstem,
Koordinatörü

•

İlhan Koçulu, Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu
Başkanı

•

Selda Susal Saatçi, Anadolu Efes Kurumsal İletişim
ve İlişkiler Direktörü

Sürdürülebilirlik
alanında
yapılan
çalışmaların
iletişiminin yapılması kadar, kurumların bir araya
gelerek deneyim paylaşmasının ve ortak projeler
üretmesinin de bir o kadar önemli olduğunu düşünen
Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin, UNDP Türkiye
çözüm ortaklığında yaptığı Sorunlara Çözümler
Buluşmaları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde
yapılan ilham verici çalışmaları ve iyi uygulama
örneklerini dinlemek, karşılıklı fikir ve deneyim
paylaşımında bulunmak amacıyla sosyal girişimcileri,
sivil toplum kuruluşlarını, özel sektörü ve kamu
kurumlarını bir araya getiriyor.

•

Sürdürülebilir Turizm alanında Türkiye’de önemli
adımların gerçekleşmesini sağlayan aktörlerin
deneyimlerini
paylaştığı
panelin
tamamını
Sürdürülebilirlik Adımları YouTube kanalından
izlenebilir.

6 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Amaç 8:
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ekseninde
Sürdürülebilir Turizm konusunda gerçekleşen panelin
katılımcıları;
•

Gökmen Argun, GEF, Küçük Destek Programı
(SGP) Ulusal Koordinatörü (Moderatör)

•

Almıla Kından Cebbari, TÜRÇEV Mavi Bayrak
Programı Ulusal Koordinatörü

Cittaslow

Türkiye

Teknik

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE MAVİ
BAYRAK SEMİNERİ
Uluslararası öğrencileri bulunan Antalya Bilim
Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik
olarak her hafta farklı bir konuğun davet edildiği seminer
dizisinde, “International Blue Flag Award for Tourism
Establishments” başlığı ile bir sunum gerçekleştirildi. 06
Kasım 2020 tarihinde İngilizce dilinde ve Mavi Bayrak
Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari tarafından
gerçekleştirilen seminerde, Mavi Bayrak Ödülü’nün
turizm sektörü ve işletmelerine katkısı, turizmde çevre
eğitimi ve personel bilinçlendirmenin öneminden ve
programın çevreye olan katkısından bahsedildi.
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EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
KARİYER SÖYLEŞİLERİ
04 Aralık 2020 tarihinde Ege Üniversitesi Coğrafya
Bölümü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen
Kariyer Söyleşileri’nin ikincisine ‘Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı’nda Bir Coğrafyacı’ başlığı altında konuk olarak
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü
Doğan Karataş konuk olarak katılmıştır. Coğrafya
bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen söyleşide
TÜRÇEV’in yürütmekte olduğu uluslararası çevre
eğitim programları konularında bilgilendirmelerde
bulunulmuş ve deneyimler gençlere aktarılmıştır.

MAVİ BAYRAK 2021 BAŞVURULARI
2021 sezonu plaj, marina, turizm tekneleri ve bireysel
yatlar için Mavi Bayrak başvuruları 20 Ekim-04 Aralık
tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik ortamda ve

MAVİ BAYRAK PROGRAMI’NDA GÖREV
DEĞİŞİKLİĞİ
Beraber başarılı çalışmalar yaptığımız ekip arkadaşımız
Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı
Gülşen Narin Kıldiş, 2020 Aralık itibarıyla görevinden
ayrılmıştır. Kendisine, Programımıza olan katkılarından
dolayı teşekkür eder, yeni yaşantısında başarılar
dileriz. Bu göreve, 2020 Aralık itibarıyla Aslınur
Gayretli gelmiştir. 2018’de TÜRÇEV’ de Mavi Bayrak
Programında staj yapmış olan Aslınur Gayretli,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
bölümü mezunudur.

YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ

03
20
05
16
16
25
01
09
27
10
11
17
25
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online gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirmesi
ve evrak kontrolleri TÜRÇEV tarafından, ulusal
değerlendirme Mavi Bayrak Ulusal Jürisi tarafından
ve uluslararası değerlendirme de Danimarka’da
Uluslararası Jüri tarafından yapılmaktadır.

Mart 2020 		
Şubat 2020 		
Haziran 2020
Haziran 2020
Haziran 2020
Haziran 2020
Temmuz 2020
Temmuz 2020
Temmuz 2020
Ağustos 2020
Ağustos 2020
Kasım 2020 		
Aralık 2020 		

İzmir Güzelbahçe Belediyesi Başkanlığına ziyaret
Kaş, Antalya Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ziyareti
Antalya-Kumluca Belediye Başkanı ziyareti
Muğla-Menteşe Kaymakamı ziyareti
Muğla-Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Birimi Açılış ziyareti
İzmir-Seferihisar Belediye Başkanı ziyareti
Muğla-Bodrum Kaymakamı ziyareti
Şile Belediyesi Başkanı (çevrimiçi görüşme)
Muğla-Fethiye Belediyesi ziyareti
Muğla-Bodrum Belediyesi ziyareti
Muğla-Marmaris Belediye Başkanı ziyareti
Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına Ziyaret
İzmir-Urla Kaymakamı ziyareti

Sıfır Atık Ağının Güçlendirilmesi Çalıştayı- 10 Şubat 2020, Muğla
6. Denize En Çok Mavi Yakışır Etkinlikleri- Bodrum, Muğla
Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Projesi IV. Çalıştayı- 25-26 Şubat 2020, Ankara
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetim Kurulu Toplantısı-8 Haziran 2020, Antalya
Marmaris Mavi Bayrak Koordinasyon Toplantısı-20 Temmuz 2020, Marmaris, Muğla
Marmaris Belediyesi Temizlik Personeline Eğitim- 17 Ağustos 2020, Marmaris, Muğla
Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Kariyer Söyleşileri - 04 Aralık 2020, İzmir
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kıyı Temizliği Günü Etkinliği– 19 Eylül 2020, Antalya
Antalya’da Deniz Kirliliği Acil Müdahale Tatbikatı- 28 Ekim 2020
Bodrum Belediyesi Mavi Bayraklı Halk Plajı Kazandırma Hedefi Toplantısı – 03 Kasım 2020
Aslan Balığı Çevrimiçi Çalıştayı-UNDP Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı - 06 Kasım 2020
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı - 20 Kasım 2020
Bodrum Belediyesi 2021 Mavi Bayrak başvuruları değerlendirme ziyareti – 23 Kasım 2020
Doğa ve Şehirler Projesi Çevrimiçi Tanıtım Toplantısı-Doğa Koruma Merkezi-DKM 25 Kasım 2020
Etki Odaklı Tasarım Çevrimiçi Atölyesi-YADA Vakfı - 30 Kasım 2020
Kemer Belediyesi 4 Mavi Bayraklı Halk Plajı Daha Kazandırma Hedefi Toplantısı – 10 Aralık 2020
Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Değerlendirme Çevrimiçi Toplantısı -10 Aralık 2020
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KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER

RADYO PROGRAMLARI VE ULUSAL TV KANALLARINDA YAYINLAR
30 Nisan 2020- Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, TRT Antalya Radyosu Akdenizin Sesi
Programı’nda Covid Sonrasında Sürdürülebilir Turizm ve Mavi Bayrak
31 Mayıs 2020- Anadolu Ajansı röportajı ile Fox TV Çalar Saat Programı, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü
Lokman Atasoy
19 Haziran 2020- Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, TRT Radyo 1 Gün Ötesi Programı’nda
Kontrollü Normalleşme Sürecinde Plajlar ve Sürdürülebilir Turizm
19 Haziran 2020- AHaber Akşam Ajansı Programı, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy
23 Haziran 2020- Anadolu Ajansı röportajı ile TRT Haber Satır Başı Programı, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü
Lokman Atasoy
01 Ekim 2020- Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, TRT Radyo 1 Gün Ötesi Programı’nda
Turizm ve Kırsal Kalkınma, Mavi Bayrak’ın Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkısı
14 Kasim 2020- Anadolu Ajansı röportajı ile Kanal V Ana Haber, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman
Atasoy
15 Aralık 2020- TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, TRT Antalya Radyosu Akdenizin Sesi
Programı’nda Avrupa Çevre Ajansı ile Deniz Çöpleri İzleme Programımız
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YEŞİL ANAHTAR
Yeşil Anahtar Programı, ilk olarak 1994 yılında Danimarka’da
başlamış ve 2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
(Foundation For Environmental Education-FEE)’ nın beşinci
programı olarak kabul edilmiştir.

Uluslararası alanda restoranlar, kongre merkezleri, kamp alanları
konaklama merkezlerine verilen bir eko-etikettir. Yeşil Anahtar Programı,
ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 2011 yılında yürütülmeye
başlanmıştır ve ödül, konaklama tesislerine verilmektedir. Uluslararası
niteliğe sahip olan bu program, tesislerde çevre yönetimi, atık yönetimi,
su ve enerji tasarrufu başta olmak üzere 13 ana kriter başlığı yoluyla iklim
değişikliğinin önlenmesini ve turizm sektörünün sosyal, kültürel ve doğal
çevreye verdiği negatif etkileri en aza indirmeyi, böylelikle sürdürülebilir
turizme katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2020 yılı itibari ile ülkemizde 84 otelin Yeşil Anahtar Ödülü bulunmaktadır.
Uluslararası alanda 65 ülkede uygulanan bu program kapsamında, toplam
3200’ün üzerinde Yeşil Anahtar Ödüllü tesis vardır. Türkiye, ödüllü 84
oteli ile 65 ülke arasında 10.sırada yer almaktadır.
Yeşil Anahtar Kriterleri;
• Çevre Yönetimi
• Personel Eğitimi
• Misafirlerin Bilinçlendirilmesi
• Su Tasarrufu
• Yıkama ve Temizleme
• Atık Yönetimi
• Enerji Tasarrufu
• Yiyecek ve İçecek
• Yeşil Alan ve Bahçeler
• Yeşil Aktiviteler
• İdare ve Yönetim
Kurumsal Sosyal Sorumluluk olarak 13 ana başlık altında toplanmaktadır.

www.greenkey.global
yesilanahtarturkiye
yesilanahtar
in/green-key-turkey
yesil_anahtar

14

Yeşil Anahtar Ödülü, Yeşil Anahtar Ulusal Jüri’si tarafından bir yıl için
verilmekte olup, başvurular her yıl yenilenmektedir. Ülkemizde Yeşil Anahtar
Ödülü alan tesisler, ilk olarak bir ön denetim ile değerlendirilmektedir.
Sonrasında Ulusal Jüri kararı ile ödülü almaya hak kazanan tesisler
belirlenmektedir. Kriterlere uygun olan tesislere bayrak, plaket ve
sertifikaları verilmektedir. Ödüllü tesislerde takip denetimleri, iki yılda bir,
sezon ayları içerisinde ulusal koordinatör tarafından yapılmaktadır.

I Meet Hotel, kavramsal konferansları sayesinde
otelcilik sektöründe etkili isimleri doğrudan karar
verici olan otelcilerle ile buluşturan ilk küresel
endüstri etkinliğidir. 150 katılımcının bulunduğu
I Meet Hotel- İstanbul Etkinliği’ Intercontinental
İstanbul Otel’de 15 Ocak 2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Green Key Türkiye, Green Key’in İklim Acil
Durumu karşısında otelcilik sektörünü nasıl
destekleyebileceği hakkında bir konuşma yapmıştır
ve TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol tarafından
temsil edilmiştir.

ANTALYA İLİ AKSU VE MANAVGAT BÖLGESİ
YEŞİL ANAHTAR SEMİNERLERİ
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I MEET HOTEL- İSTANBUL ETKİNLİĞİ

2019 yılında başlanan Yeşil Anahtar Programı Tanıtıcı Seminerleri
10 ve 11 Mart 2020 tarihlerinde Aksu ve Manavgat bölgelerinde
yapıldı. TÜRÇEV Antalya Şubesi çalışanları ve Yeşil Anahtar
Programı Ulusal Koordinatörü Merve Yıldız’ın da katılımıyla
seminerlere turizm sektöründen birçok paydaş ve tesis yetkilileri
yer aldı. Hem Yeşil Anahtarlı tesisler hem de programa ilgi
duyan tesis yetkililerin sorularının alındığı seminerlerin devamları
Antalya’da ve şubelerimizin olduğu diğer illerde İzmir’de ve
Muğla’da yapılmaya devam edecektir.

YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ
ZOOM GÖRÜŞMESİ TOPLANTISI
29 Nisan 2020 ve o tarihi takip eden günlerde
moderasyonluğunun Uluslararası Koordinasyon
tarafından yapıldığı bir dizi zoom görüşmeleri
yapılmıştır.
COVID-19
Pandemisi
nedeniyle
çalışmalarına evden devam eden
her Ulusal
Koordinatör ülkelerindeki uygulamalar konusunda
bilgiler vermiştir. Sürdürülebilir Turizm için Yeşil
Anahtar’ın önemini vurgulayan ve bu süreçte
tesisleri
destekleyen
uygulamalar
hakkında
koordinatörler arasında paylaşımlar yapılmıştır.
Çalışmalar neticesin tesislerimizin zor zamanlarını
atlatmasına ve salgın sonrası için plan yapmasına
yardımcı olacak ipuçları derlendi.
Yazının tamamını okumak için tıklayınız.
https://www.instagram.com/p/B-y8_Hxgr8X/
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YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ VE JÜRİ TOPLANTISI
Ülkemizdeki ve dünyadaki COVID-19 Salgını tedbirleri neticesinde Yeşil
Anahtar Programı kriz sırasında ödülleri korumak ve aynı zamanda en yüksek
sürdürülebilirlik standartlarını sağlamak için kuruluşlarına destek olacak
çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Yeşil Anahtar Programı Türkiye
Koordinasyonu olarak, Uluslararası Koordinasyonun yönlendirmesiyle 2019
yılı ödül süreleri ve 2020 yılı başvuru süreci uzatılmıştır. Ödüllerin nihai
kararlarının verildiği jüri toplantısının ise ileri bir tarihe fiziki bir toplantı
olmadan online olarak yapılması kararı alınmıştır.
2020 yılı ön denetimleri tamamlanmıştır ve sezon denetimleri için
jüri toplantısının nihai kararı sonucuyla sezon denetimleri hazırlıkları
başlayacaktır.

OTELLERDE HİJYEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI ADLI WEBİNAR
20 Ağustos 2020
tarihinde Green Key
Kenya Koordinatörlüğünde ve Green Key’in
Kurumsal Ortakları’ndan biri olan Travel
Without Plastic’in katkılarıyla diğer Ulusal
Operatörlerin de katıldığı webinara katılım
sağladık. Özellikle COVID 19 pandemi
sürecinde otellerdeki uyulması gereken
kurallar ve yeni uygulamalar hakkında bilgiler
verildi.

GREEN KEY INTERNATIONAL’IN KOORDINATÖRLÜĞÜNDE
ZOOM TOPLANTILARI
COVID 19 Pandemi süresince Yeşil
Anahtar Programı süreç yönetimi
ve tesislerimizin sürdürülebilirlik
raporlarını okuyabileceğimiz yeni

web sitemiz hakkında gerçekleştirilen
zoom toplantılarına katılım sağladık.
Yeni dönemde tesislerimiz için
hazırladığımız raporları sunacağız.

YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI SEZON DENETİMLERİ YAPILDI
İzmir ve Kuzey Ege Yeşil Anahtar Denetimleri
İzmir ve Kuzey Ege Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Yeşil Anahtar ödüllü
tesislere Yeşil Anahtar denetimleri gerçekleştirildi.Çevrenin korunması
yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin
önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan ve enerji
kaynaklarını daha verimli kullanan çevreci turistik işletmelerin sayısını
arttırmaya yönelik dünya çapında uygulanan uluslararası Yeşil Ödülü ile ilgili
bölgemizde Çeşme’de yer alan Boyalık Hotel ve Çeşme Sheraton Hotel ve
Ayvalık’ta yer alan Ortunç Hotel tesislerine Yeşil Anahtar denetim ziyaretleri
gerçekleştirilerek temaslarda bulunuldu .
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Muğla ilinde, yeni başvuran otellerin de bulunduğu 7 otele 25-28 Ağustos
2020 tarihlerinde Yeşil Anahtar sezon denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim
kapsamında otelin genel alanları, örnek bir oda, mutfak, restoran, atık
alanı, çamaşırhane ve personel alanları incelenmiş olup Yeşil Anahtar
programının otele ve çevreye olan katkısı değerlendirilmiştir.

Diğer İllerdeki Denetimler
2 Ekim 2020 tarihinde Ankara Radisson Blu Hotel’e yerinde bir sezon
denetimi gerçekleştirilmiştir. Pandemiden kaynaklı tüm kurallara uyarak
diğer illerimizde de bulunan tesislerimizin denetimleri hem yerinde
hem online olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte tesislerimizin
maksimum seviyede aldıkları önlemlerle ve Yeşil Anahtar kriterlerine
uyumlarıyla Sürdürülebilir Turizm’e katkıları büyüktür. Tüm tesislerimize
teşekkür ederiz.

HİJYEN VE TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER
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Muğla Yeşil Anahtar Denetimleri

14 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Green Key Koordinasyonu’nun koordinatörlüğünde Travel Wtihout Plastic ve Innovation Lighthouse’dan uzmanların katkılarıyla düzenlenen webinara katılım sağlandı. Webinarda tesislerde pandemi sırasında bolca artan; güvenlik ve hijyen sağlamak için bir
araç olarak görülen tek kullanımlık plastiklerin yönetimi ve tesiste hijyen
şartlarının nasıl sağlanacağı ile ilgili konu başlıkları incelendi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE OTELLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

17 Kasım 2020 Tarihinde Pegasus Solutions tarafından
yapılan webinara katılım sağlandı. Webinarda Uluslararası Yeşil Anahtar Direktörü Finn Bolding Thomsen,
InnovationLighthouse’dan Kelsey Wilson ve Arthur

Hotel’den Alexander Kroeijer ‘in katkılarıyla pandemi
süresince ve gelecekte turizm sektöründe sürdürülebilirliğin öneminden, yeni normale uyum için geliştirilmesi gereken iş stratejlerinden bahsedildi.
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YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI EĞİTİM SUNUMLARI
Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinasyonu olarak
pandemi öncesinde de olduğu gibi tesislere ihtiyaç
duydukları konularda eğitimler verilerek tesislerdeki
çevresel uygulamalara destekler verildi.
2 Aralık 2020 tarihde Lara Barut Hotel’e 8 aralık
2020 tarihinde de MP Hotel çalışanlarına ‘Otellerde
Karbon Ayak İzi Yönetimi’ konu başlıklı eğitim sunumu
gerçekleştirildi.

BİLKENT TURİZM FORUMU:
“PANDEMİ SONRASI TURİZM: YENİ BİR GELECEK”
10 Aralık 2020 tarihinde Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından organize edilen
Bilkent Turizm Forumları’nın dokuzuncusuna katılım sağlandı.
72 farklı ülke ile kurulan canlı bağlantılarla ve uluslararası katılımla online olarak gerçekleştirilen Forumun bu
yıl ki teması bütün dünyayı etkisi altına alan ve etkileri büyük ölçüde halen devam etmekte olan KOVID-19
Pandemisi olarak belirlenmişti.

YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ BAŞVURULARI BAŞLADI
2021 Yılı Yeşil Anahtar Ödülü başvuruları 23 Kasım 2020
tarihinde başlamıştır. Başvurular TÜRÇEV web sitesi
üzerinden online olarak yapılmakta ve tesisler başvuru
belgelerini ulusal koordinasyona iletmektedir. İlk defa
başvuran tesislere dosyaları incelendikten sonra bir ön
denetim gerçekleştirilecek olup derlenen dosyaları ödül
yenileme başvuruları bulunan tesisler ile birlikte Ulusal
Jüriye sunulacaktır. Jüri’nin değerlendirmesinden sonra
ödülü almaya hak kazanan tesisler ilan edilecek olup
ödülleri gönderilecektir.

18

Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi
ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla uygulanan
ve 70 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim ve
bilinçlendirme programıdır.

Program’ın katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi
edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını
yani kısaca tüm toplumu 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 eğitiminde başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak Ödülü
verilmesi 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.
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EKO-OKULLAR PROGRAMI

2020 yılı itibariyle Eko-Okullar Programı kapsamında Dünya çapında
55.798 okulda 19,800 öğrenci ve 1,400,00 öğretmene ulaşılmış ve 1748
kurum-kuruluşla ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise Eko-Okullar
Programı 2020 yılı itibariyle 54 ilden toplam 1145 okulda yürütülmekte
olup, 860 okul yaptıkları başarılı çevre çalışmaları karşılığında Yeşil Bayrak
dalgalandırmaktadır.

www.ecoschools.global
www.ekookullar.org.tr
ekookullar
Eko-Okullar Türkiye
in/eko-okullar
EkoOkullar_TR
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2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
415 EKO-OKUL DAHA YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜNE HAK KAZANDI!
Sürdürülebilir bir çevre için erken yaşta çevre bilinci
oluşturulmasını amaçlayan uluslararası Eko-Okullar
Programı kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında 415 Eko-Okulumuz Yeşil Bayrak ödülüne hak
kazanmış olup, önceki yıl ödülü devam etmekte olan
okullarla beraber toplam Yeşil Bayraklı okul sayımız
860’a ulaşmıştır. Bu sayı, okullarımızın Eko-Okullar
Programı’na verdiği önemi ve Program’ın başarısını
göstermektedir.
Eko-Okullar Programı 1995 yılından buyana ülkemizde
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda
uygulanmakta olup ortaokullar, ilkokullar ile okul öncesi
eğitim kurumları tarafından yürütülmekte, Program
kapsamında yapılan farklı çalışmalarla çocuklarda çevre
bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır.

Uluslararası alanda 67 ülkede uygulanmakta olan
Eko-Okullar Programı, 2019-2020 eğitim-öğretim
yılı sonunda ülkemizde 1145 okulda (anaokulu,
ilkokul ve ortaokul) uygulanmıştır. Eko-Okullar
Programı kapsamında, çevre konusunda yaptıkları
çalışmalarında başarılı olan okullara, 2 yıl süreli
Yeşil Bayrak Ödülü verilmektedir. Bu ödül aynı
zamanda ilgili okulun çevreye duyarlı bir okul
olduğunu gösteren uluslararası bir eko-etikettir.
İki yıl boyunca özveri ile çalışıp daha güzel, yeşil
ve yaşanabilir bir Dünya için çaba sarf eden tüm
öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize teşekkür
eder, Yeşil Bayraklarının her zaman dalgalanmasını
dileriz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
EKO-OKULLAR PROGRAMI...
Yeni eğitim-öğretim yılının da uzaktan eğitim
şeklinde devam ettirilmesi kararı ile birlikte
diğer dersler için olduğu gibi okulda yapılması
gereken Eko-Okul etkinliklerinin de uzaktan
eğitim sürecine uyumlanması gerekliliği
doğdu. Bu kapsamda Eko-Okullar Ulusal
Koordinasyonu
olarak
öğretmenlerimizin
çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarına,
öğrencileri ve onların aracılığı ile ev halkını
evde gerçekleştirilecek; elektrik-su tasarrufu,
tüketimi azaltma-bilinçli tüketim, geri-ileri dönüşüm, yeşil beslenme, sağlıklı
yaşam, doğa ile bağlantı kurma, hijyen sağlayıcı doğal ürün ve yöntemler,
basit, sade, duyarlı ve bilinçli yaşam konularında yönlendirmelerini ve böylece
yeri ve yöntemi değişse de Eko-Okul çalışmalarının sekteye uğramadan
devam ettirilmesini amaçladık.
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•

Uzaktan Eğitim Sürecinde Eko-Okullar İçin Doğa
Dostu Yönlendirici Notlar

•

Müfredat Kapsamında 100 Eko-Etkinlik Belgesi

•

Tematik Aktivite Belgeleri (“Çöp ve Atık Yönetimi”,
“Doğa ile Bağlantıda Kalmak”, “Sağlık ve
Beslenme”, “Su, Sanitasyon ve Hijyen”)

•

Sürdürülebilir Kalkınma
Eylemler Kitapçığı

Amaçları

İçin

Pozitif

•

Eko-Okullar Sürdürülebilirlik Denetimi Şablonu

Program kapsamında farklı etkinlikler yapan okullarımız
Eko-Okullar internet sayfamızda yer alan “Çevre
Etkinlik Günleri” bölümüne bu etkinliklerini ekleyerek
pozitif eylemlerini Eko-Okul ağı ile paylaşmışlar, yine
sosyal medya hesaplarımızı (instagram, facebook,
twitter vb.) takip edip yıl boyunca gerçekleştirilen
kampanyalara
katılan
okullarımız
çevrim
içi
görünürlüklerini arttırarak, pandemi sürecindeki EkoOkul çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda
sergilmişlerdir.

TOYOTA DESTEKLİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
ARAŞTIRMA PROJESİ SONA ERDİ!
2015-2016 eğitim-öğretim yılının Eylül ayında
başlatılan Toyota destekli Biyolojik Çeşitlilik Araştırma
Projesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 39 EkoOkulun katılımı ile devam etmiş ve Haziran ayında
uluslararası koordinasyona gönderilen final raporunun
ardından Proje’nin kapanışı gerçekleştirilmiştir.
FEE’nin eğitim prensiplerine dayalı olarak 5 yıl
boyunca yürütülen proje, Royal Botanic Gardens
(Kraliyet Botanik Bahçeleri), Kew (İngiltere Merkezli
Doğa Koruma Kurumu) ve Wellcome Trust adlı
kurumlar tarafından geliştirilen pratik aktivitelere
göre yönlendirilmiştir.

Amacı;
* Yerel biyolojik çeşitliliği koruyan ve tanıtan gençler
yetiştirmek,
* Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin prensiplerine
uygun bilimsel kaynaklar geliştirerek öğretmenlerin
biyolojik çeşitlilik ile ilgili eğitim aktiviteleri
yapmalarını sağlamak,
* Kew ve FEE’nin prensiplerini tanıtmak,
• Kolay erişim
• “Git ve keşfet” ile eleştirel düşünce, “yaparak
öğren” ile eğitim yaklaşımı oluşturma
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Yeşil Koridor ile
uyumlu olma
* Avrupa Birliği’nin ve Birleşmiş Milletler’in biyolojik
çeşitlilik eğitimi hedeflerinin öğrenilmesini sağlamak
ve
* FEE’nin okul programlarının bir parçası olacak
şekilde bir modül oluşturmak olan proje
kapsamında, okullar için oluşturulan materyaller
FEE’nin eğitim prensiplerini takip etmiş ve
sürdürülebilir kalkınma için eğitimin yaşayan
örnekleri olmuştur.
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Bu amaçla bir süredir üzerinde çalıştığımız belgelere
son şeklini verdik ve öğretmenlerimizle aşağıdaki
yönlendirici belgeleri paylaştık:

Toplam 10 ülkenin katıldığı ve 5 yıl süren projede,
biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve
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çevresinde yer alan bitki ve hayvan türleri
(flora-fauna)üzerine yoğunlaşılmış, proje
süreci boyunca öğretmen ve öğrencilere yerel
biyoçeşitlilikleri ile ilgili çeşitli dokümanlar
gönderilmiş ve oluşan değişim eğitim-öğretim
yılı başı ve sonunda uygulanan anketler
ile gözlemlenmiştir. 5-6 yaş (gözlemciler),
6-7 yaş (kaşifler), 7-8 yaş (düşünürler),
8-9 yaş (koleksiyoncular), 9-10 yaş
(araştırmacılar),10-11 yaş (bitki dedektifleri)
gruplarının katıldığı proje boyunca akkavak,
papatya, serçe, kumru, karınca, sincap,
karahindiba,
güvercin,
saka,
kelebek,
salyangoz, ısırgan otu, üvez ağacı, karga, nar
bülbülü, solucan, tavşan, meşe, yonca, leylek,
ağaçkakan, arı, uğur böceği gibi belki her gün
farketmeden yanından geçip gittiğimiz ama
canlı yaşamının devamı için çok önemli olan
pek çok tür ve özellikleri öğrenilmiştir.
Proje katılımcısı okulların projenin faydaları
ile ilgili geri bildirimleri ise aşağıdaki gibi
olmuştur;
• Sınıf dışı eğitimin keyfini yaşamak,
• Doğayı
gözlemlemek
ve
deneyim
kazanmak,

•
•
•
•

Ekolojik örüntüyü anlamak,
İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi anlamak,
Daha iyi bir Dünya için karar verici olmak,
Gelecek için sorumlu olmak,

Projeye katılıp yerel biyoçeşitliliklerini keşfeden, tanıyan,
koruyan ve daha iyi bir Dünya için sorumluluk alan tüm
okullarımızı tebrik eder, yeni projeler ve işbirliklerinde
yeniden bir araya gelebilmeyi dileriz.

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI’NA (KOZA) KATILDIK!
Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı
Projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum
Aracı ve Medya – Sivil Toplum
çerçevesinde Ağlar ve Platformlar
Destekleme Programı kapsamında
Yuva Derneği (Türkiye) ve Kyoto
Club (İtalya) tarafından yürütülen
bir projedir.
Kurulma amacı, Türkiye’den ve
Avrupa Birliği’nden sivil toplum
kuruluşlarının, sivil girişimlerin
ve yerel yönetimlerin katılımıyla
bir
iletişim
ağı
oluşturarak
çevre eğitimi alanında işbirliğini
güçlendirmek ve böylece doğa ve
insan ilişkilerine eleştirel bakabilen,
bu sorunların çözümüne yönelik
fikirler geliştirebilen, araştıran ve
bu çerçevede sorumlu davranış
ve anlayış sergileyebilen “küresel
okuryazar” bireylerin artmasına
katkıda bulunmak olan Ağ’a,
ülkemizden Vakfımız ile beraber 39
kuruluş dahildir.
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Projenin özel hedefi, Türkiye’den
ve AB’den çevre koruma ve iklim
değişikliği ile mücadele alanlarında
ortak kaygı duyan sivil toplum
kuruluşlarını bir araya getirmektir.
Oluşturulan
ağda
çevre
ve
iklim değişikliği alanında ortak
öğrenme için bilgi, deneyim ve/
veya kaynaklarıyla gönüllü olarak
katkı sağlayacak bu kuruluşlar,
yurttaş ve kamu kurumları için
sürdürülebilirlik
ve
ekolojik
okuryazarlık ile iklim değişikliği
okuryazarlığı eğitim programlarını
geliştirmek, yaygınlaştırmak ve
bunların savunuculuğunu yürütmek
için düzenlenen eğitimlerde bir
araya gelmektedirler.
1 Ocak 2020’de başlayan ve
uygulama süresi üç yıl olan
projenin
eğitim
çalışmalarına
Vakfımızı temsilen Eko-Okullar
Programı Ulusal Koordinatörü
Aynur Çimenci katılmaktadır.

ÇEVRE
OKURYAZARLIĞI
İLETİŞİM AĞI
PROJESİ
ENVIRONMENTAL LITERACY
NETWORKING PROJECT

2020 yılı Eko-Okullar Ulusal Koordinatörler Toplantısı
1-3 Aralık tarihleri arasında 61 ülkeden 114 temsilcinin
katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
FEE Başkanı Lesley Jones’un yapmış olduğu açılış
konuşması ile başlayan toplantı, Eko-Okullar
Programı’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Laura
Hickey’in 2020 yılı küresel eğitim istatistiklerini
açıklaması ve Ulusal Koordinatörlerin tanışması ile
devam etmiştir. Program direktörü Pramod K. Sharma
Eko-Okullar Programı faaliyet raporunun açıklamış,
okullara Covid 19 süreci için hazırlanmış belgelerin,
ev aktivitelerinin ve sosyal medya kampanyalarının
detaylarını sunmuştur.
Toplantının ikinci günü, 2020-2030 yılı FEE çerçeve
stratejisi FEE Genel Müdürü Daniel Schaffer tarafından
sunulmuş ve bu stratejiye göre “İklim eylemini
güçlendirmek”, “Küresel Biyoçeşitliliği Korumak” ve
“Çevre Kirliliğini Azaltmak” üç kapsayıcı hedef olarak
açıklanırken, bu hedeflere ulaşmak için 12 tane de
alt hedefin altı çizilmiştir. Toplantıda yeni oluşturulan
FEE Akademi çevrimiçi eğitim platformu da tanıtılmış
ve bu platformda nelere ihtiyaç duyulabileceği ve nasıl
geliştirileceği hakkında görüş alınmış, Nisan 2021’de
düzenlenecek Küresel Eylem Günü Kampanyası (Global
Action Days Campaign-GAD) kapsamında Singapur
merkezli bir sosyal girişim olan Now.Here (Şimdi.
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Burada) isimli kurumla yapılan işbirliği anlatılmıştır.
Toplantı sürecinde; “Eko-Okullar 7 Adımı-Proje
Tabanlı Öğrenme İyi Örnekleri”, “Çevre Eğitimi ve
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim”, “Foto Muhabirliği
için Fotoğrafçılık”, “Toplum Katılımı”, “Kurumsal ve Ayni
Bağışçılık”, “İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik ve Kirlilik
Tematik Sunumları”, “Gözlem ve Değerlendirme İçin
Veri Tabanı Yönetimi Araçları”, “Gıda ve Biyoçeşitlilik”,
“Döngüsel Ekonomi İçin Eko-Okullar Programı”
başlıklarında çalıştaylar ve çeşitli ülke sunumları
gerçekleştirilmiştir.
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EKO-OKULLAR PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI
1-3 ARALIK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Toplantıya ülkemizi temsilen TÜRÇEV Genel Müdürü
Murat Yiğitol, Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü
Aynur Çimenci ve Ulusal Koordinatör Asistanı Çiğdem
Tunalı katılmıştır.

EKO-OKULLAR ULUSLARARASI TOPLANTILARI…
Uluslararası koordinasyon tarafından düzenlenen
zoom toplantılarının ilki 29 Nisan 2020
tarihinde “Uzaktan Eğitim Sürecinde Yeşil
Bayrak Değerlendirmeleri” ile ilgili idi. Pandemi
sürecinde Eko-Okullar Programı ve Yeşil Bayrak
değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda
yönlendirme ve soru-cevapların yapıldığı 2 saat
süren toplantıya Eko-Okullar Programı Ulusal
Koordinatörü Aynur Çimenci ve Ulusal Koordinatör
Yardımcısı Çiğdem Tunalı katıldı.

paylaşım görüşmesi olan toplantıya Eko-Okullar
Ulusal Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Tunalı
katıldı.

Bir diğer zoom toplantısı da Eko-Okullar Programı
Katar Koordinasyonu tarafından 4 Mayıs 2020
tarihinde düzenlenen “Eko-Okullar Programı
Kapsamındaki İyi Örnekler” başlıklı toplantı idi.
Pandemi sürecinde pek çok sivil toplum örgütünün
de başlattığı “Pencereden Dışarı Bak” kampanyası,
evde kompost yapımı, balkon-bahçe tarımı, vegan
beslenme günleri vb. başlıklar ile ilgili bir öneri-
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EKO-OKULLAR İL TOPLANTILARI…

Eko-Okul Koordinatör Öğretmenlerinin katılımıyla
gerçekleşen aylık il toplantılarımız 2019-2020
eğitim-öğretim yılında pandemi sürecinin ülkemizde
başladığı 2020 Mart ayına kadar devam etti. Ankara,
Eskişehir, Antalya, Bursa gibi Eko-Okul sayılarının
fazla olduğu illerimizde TÜRÇEV tarafından belirlenen
gönüllü il koordinatörlerimiz öncülüğünde aylık olarak
yapılan toplantılarda koordinatör öğretmenlerimiz
farklı okullarda yapılan Eko-Okul çalışmaları ile ilgili
bilgilenirken, kendi şehirlerinde yapılacak yarışma,
sergi, şenlik vb. toplu etkinlikler ile ilgili ortak kararlar
aldılar.

Mart 2020 itibari ile fiziki toplantıların zoom
toplantılarına dönüşmesi kapsamında yapılan Bursa
Eko-Okulları koordinatör öğretmenler toplantısı
07.04.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Eko-Okullar
Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci ve Ulusal
Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Tunalı’nın da katıldığı
toplantıda, öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde
evde kalırken yapılabilecek Eko-Okul etkinlikleri
konusunda bilgilendirilmiş, yönlendirici etkinlikler
paylaşılmış ve süreci nasıl devam ettireceğimiz ile ilgili
görüş alışverişi yapılmıştır.

YEŞİL KAMPÜS SOHBETLERİ’NE KONUK OLDUK…
Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur
Çimenci, 28 Mayıs günü Başkent Üniversitesi
Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma
Merkezi (BÜÇEM) tarafından düzenlenen Yeşil
Kampüs Sohbetleri’ne canlı yayın konuğu oldu.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan’ın
gerçekleştirdiği “Uzaktan eğitim sürecinde çevre
eğitimi ve Eko-Okullar Programı” ve “Okullar
için doğa dostu adımlar” başlıklı sohbette; çevre
eğitiminin teorik ve pratik anlamı, su ayakizi,
ekolojik ayakizi, karbon ayakizi, Eko-Okullar
Programı, ulusal-uluslararası alt projeler, örnek
etkinlik ve kampanyalar ve uzaktan eğitim
sürecinde gerçekleştirilebilinecek doğa dostu
eylemler hakkında konuşuldu. İki saat süren
yayın dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının
ardından sona erdi.
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Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, Van/Erciş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Birimi’nden gelen davet üzerine 1
Haziran Pazartesi 14:00’da düzenlenen zoom toplantısına katıldı.
Hem Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının hem de ilçenin farklı okullarında
görevli gönüllü öğretmenlerin katıldığı toplantıda Eko-Okullar Programı,
takip edilmesi gereken süreçler ve programla ilgili ulusal ve uluslararası
gelişmelerden bahsedildi. Bir saat süren yayın dinleyicilerin sorularının
cevaplanmasının ardından sona erdi.

EKO-OKULLAR PROGRAMI KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER
ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI 30 ARALIK 2020 TARİHİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

İl koordinatörlerinin başkanlığında yıl içerisinde her
ilde farklı zamanlarda yapılan Eko-Okullar Programı
koordinatör öğretmenler toplantıları bu yıl pandemi
sebebi ile ulusal düzeyde ve çevrim içi olarak
gerçekleştirildi. 30 Aralık 2020 tarihinde sabah
ve öğleden sonra oturumu olarak düzenlenen
toplantılara ülkemizin dört bir yanından 500’e yakın
koordinatör öğretmen katıldı.
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ERCİŞ İLÇESİ ÖĞRETMENLERİ İLE
EKO-OKULLAR PROGRAMINI KONUŞTUK…

Eko-Okullar Programı, uzaktan eğitim sürecindeki
gelişmeler, başlatılan uluslararası kampanya
ve çalışmalar ve önemli tarihler konusunda
bilgilendirme yaptığımız toplantı, öğretmenlerden
gelen soruların cevaplanmasının ardından sona
erdi.
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“PENCEREDEN DIŞARIYA BAK” VE “ÖZEN GÖSTER VE PAYLAŞ”
KAMPANYALARI…
(onların zamanında bu kadar atık var mıydı?, yoksa
neden yoktu? vb.) yönlendirildiler.
Pencerenden kuş gözlemi yapmak, bulutları ve
yıldızları izlemek, balkonda-saksıda bitki ve sebze
yetiştirmek, permakültürü araştırmak, vermikompost
yapmak, doğa belgeselleri izlemek ve sanal müze
gezileri yapmak kampanyalar kapsamında evde
kalırken yapılan örnek etkinliklerden birkaçı idi.
Kampanyalara katılan Eko-Okullarımız sosyal
medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile hem evde
kalırken gerçekleştirilebilinecek etkinlikler konusunda
diğer okullara ve ülkelere örnek oldular hem de
sürecin psikolojik olarak daha sağlıklı geçirilmesi için
yol gösterdiler.
Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu (Danimarka)
tarafından başlatılan kampanyalar kapsamında
#ecoschoolsstayhome
#ekookullarevdekalıyor
etiketi ile Eko-Okul nüfusu evde kalmak için motive
edilirken, okul nüfusunun sosyal ve fiziki çevresine
özen göstermesi amaçlandı. Bu kapsamda 2020
yılında uzaktan eğitim süreci boyunca “Look Out of
the Window-Pencereden Dışarıya Bak” ve “Care and
Share-Özen Göster ve Paylaş” kampanyaları yapıldı.
Bu kampanyalarda öğrenciler, hem doğayı ve evin
yakın çevresini gözlemlemeye (hangi bitki ve hayvanlar
var?, atık var mı?, nerden gelmiş olabilir?, doğa neden
hiç atık üretmez? vb. sorular hakkında aile içinde
konuşmaya) hem de duygusal olarak güçlü kalmak için
yakın çevreyi telefon ile aramaya ve sohbet etmeye

100 EKO ETKİNLİK ÖNERİSİ…
Eko-Okulların
eylem
planını
hazırlarken
yararlanabileceği ve 10 ders kapsamında 10 farklı
çevre başlığı ile ilgili olarak hazırlanan “100 EkoEtkinlik” belgesi hem bilgi bankasına yüklenmiş
hem de okullarımız ile paylaşılmıştır.
Belge içerisinde yer alan; Türkçe, Matematik,
Fen Bilgisi, Sanat ve Tasarım, Bilgi İşlem, Sanat
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ve Teknoloji, Yabancı Diller, Coğrafya, Tarih ve
Beden Eğitimi dersleri kapsamında Biyoçeşitlilik,
Enerji, Küresel Vatandaşlık, Sağlıklı Yaşam, Atık,
Okyanuslar & Denizler, Okul Alanları, Ulaşım, Geri
Dönüşüm ve Su konuları ile ilgili olarak yapılabilecek
etkinleri gösteren belgenin eylem planlarını
hazırlarken öğretmenlerimize yol gösterici olmasını
umarız.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
İÇİN POZİTİF EYLEMLER KİTAPÇIĞI…
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Pozitif Eylemler kitapçığı,
Eko-Okullar Programı’na dahil olan; öğretmenlere, öğrencilere,
okul yönetimlerine, ulusal koordinatörlere ve diğer paydaşlara
Eko-Okullar Programı’nın uygulanışının, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na ulaşmaya nasıl katkıda bulunduğunu anlatmayı
amaçlamaktadır.
Kitapçık içerisinde farklı ülkelerdeki Eko-Okulların gerçekleştirmiş
oldukları “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim” konusunda örnek
etkinlikler de bulunmaktadır. Belgenin sürdürülebilir kalkınma için
eğitim konusundaki etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimize yol
gösterici olmasını umarız.
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EKO-OKULLAR İÇİN DOĞA DOSTU
YÖNLENDİRİCİ NOTLAR BELGESİ…

Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilebilinecek doğa
dostu etkinlikleri, yönlendirici notlar başlığı altında
okullarımız için hazırladık.
Okullara fiziki olarak dönüş tarihinin henüz belli
olmadığı, evde kaldığımız ya da sosyal hayatı kontrollü
ve mesafeli yaşadığımız günlerde, öğrencileri ve tüm ev
halkını ilgili başlıklar konusunda yönlendirip içerisindeki
etkinlikleri hayata geçirmelerini sağlamamız, süreci ve

sonrasındaki günlük yaşamlarımızı doğa dostu olarak
geçirmelerine yardımcı olmuştur.
Enerjiyi verimli kullanmaktan doğal ve temiz
beslenmeye, Eko-Okullar’ın atabilecekleri yeşil adımlar
konusunda hazırladığımız “Eko-Okullar İçin Doğa
Dostu Yönlendirici Notlar Belgesi”ne www.ekookullar.
org.tr adresinde yer alan bilgi bankası bölümünden
ulaşılabilir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE BELİRLENEN
EK EKO-OKUL KONULARI…
Eko-Okullar Programı uluslararası koordinasyonu (Danimarka) “Su,
temizlik, hijyen”, “Doğa İle bağlantıda kalma”, “Atık yönetimi ve geri
dönüşüm” ve “Sağlık ve beslenme” konularını pandemi ve uzaktan
eğitim sürecinde tüm Dünya Eko-Okulları tarafından işlenecek ek
konular olarak belirlemişti. Bu bilgiye göre okullarımız çalıştıkları
temel çevre başlığının yanında ilgili konu başlıkları ile ilgili olarak da
yıl boyunca aktivite ve etkinlikler yapmış, eylem planları ve yıl sonu
raporlarında temel konularının yanında bu başlıklar ile ilgili etkinliklere
de yer vermişlerdir.
“Eko-Okullar 7 Adımı”na adapte edilen söz konusu dört tematik
başlık, pandemi sürecinde okulların Eko-Okullar Programı ve çevre
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ortaya çıkan tek kullanımlık ürünlerin çevreye verdiği
zararın altı çizilirken, “Sağlık ve beslenme” konusu
aracılığı ile hastalıklardan korunma, beslenme
alışkanlıklarımız ve bu alışkanlıkların çevreye etkileri
konusunda farkındalık oluşturulmuştur.
Belirtilen tematik konular ile ilgili olarak hazırlanan
kaynakların çevirisi Eko-Okullar Programı Ulusal
Koordinasyonu tarafından yapılmış olup, www.
ekookullar.org.tr adresinde yer alan bilgi bankası
bölümüne yüklenmiştir.

EKO-OKULLAR MEYDAN OKUYOR!

etmelerini, öğrencilerin sorunu somutlaştırıp
önerilerini anlamalarını ve süreci bireysel
sağlıkla atlatmalarını sağlamak amacıyla
medyada önümüzdeki yıl da devam edecek
“meydan okuma” kampanyası gerçekleştirdi.
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eğitimi konusundaki çalışmalarına daha rahat
devam etmelerini kolaylaştırmış, öğrencilerin sorunu
somutlaştırıp çözüm önerilerini anlamalarını ve süreci
bireysel olarak sağlıkla atlatmalarını sağlamıştır. “Su,
temizlik, hijyen” konusu ile Covid-19 pandemisinin
yayılımının nasıl durdurulacağının altı çizilirken, “Doğa
İle bağlantıda kalma” konusu uzun süre evde kalma
sonucunda oluşan doğada zaman geçirme ihtiyacımıza
yanıt vermiştir. “Atık yönetimi ve geri dönüşüm”
konusu ile pandemiden kendimizi korumaya çalışırken

çözüm
olarak
sosyal
bir dizi

İlk meydan okumalar, temizlik ve hijyen sağlayıp
pandeminin artışını engelleyecek davranışlar (el
yıkama, yüz maskesi kullanma, hapşırırken ağzı
kapatma ya da dirsek içine hapşırma, sosyal mesafeyi
koruma, atık azaltımı-kirletmeme vb.) ve su tasarrufu
konuları ile ilgili bir aile dersi organize edilmesi şeklinde
başlatıldı.
Okullarımızdan beklenen Eko-Okul aktivitelerine katılıp
pozitif etkinlikler konusunda ilham verecek videolar
oluşturmaları ve hikayelerini #EkoOkullarAktifKalıyor
ve #EcoSchoolsStayActive etiketleri ile paylaşmaları.
Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu pandemi
sürecinde okulların Eko-Okullar Programı ve çevre
eğitimi konusundaki çalışmalarına daha rahat devam

En iyi hikayeler kampanya sonunda uluslararası
koordinasyon
tarafından
ödüllendirilecek
olup
kampanya ile ilgili daha fazla bilgi www.ecoschools.
global adresinden edinilebilir.
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EKO-OKULLAR OKUL DIŞARIDA GÜNÜ’NE KATILDILAR…
yapıp yağmurun biriktirdiği su birikintilerinde
yüzdürerek, kuru dalları, kozalakları, taş
ve yaprakları renklendirip doğada oyunlar
oynayarak, oklava ve yoğurt kovaları
ile yağmurun sesine eşlik ederek, çam
ağaçlarının sudaki yansımalarını izleyerek,
masallar anlatıp dinleyerek, yoga yapıp
doğada sakinleşerek, inceleme, öğrenme ve
keşif dolu saatler geçirdiler.
Okul Dışarıda Günü hem evlerde hem
de okullarda, açık havada oynamayı ve
öğrenmeyi kutlamak ve ilham vermek için
yapılan küresel bir harekettir. Her yıl iki farklı
tarihte düzenlenen Okul Dışarıda Günü’nde
öğretmenler sınıfları için açık havada
geçirilecek özel bir gün organize ederler.
Ülkemizin dört bir yanındaki Eko-Okullarımız 5 Kasım Okul Dışarıda
Günü’nde yaptıkları tohum toplarıyla arılara hediyeler bırakarak,
atık şişelerden kuş evleri oluşturarak, doğal malzemelerle
deneyler yapıp karınca yuvalarını, salyangozları incitmeden
büyüteçlerle gözlemleyerek, kapaklardan ve kağıtlardan gemiler

Bu güzel günü yağmur, soğuk demeden okulu
dışarı taşıyıp kutlayan ve yeryüzü ile oyun
arkadaşlığı kuran tüm okullarımızı tebrik eder,
kampanyanın Türkiye yürütücüsü Aktif Yaşam
Derneği’ne teşekkür ederiz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN DİJİTAL İLETİŞİM TOPLANTISI…
24 Nisan 2020 tarihinde sivil toplum kuruluşlarının
salgın sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan
karşılaşabilecekleri
sorunlara
karşı
dijital
iletişimin sunabileceği çözümler konusunda
düzenlenen toplantıya Eko-Okullar Programı
Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci katıldı.

Sürekli genişleyen Eko-Okul ağımızla iletişim
konusundaki

sorularımıza

aldığımız

detaylı

cevaplar sonucunda, yeni dönemde okullarla
iletişimimizi farklı yazılımlarla daha iyi ve hızlı
olacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz.

BİZİ EKO-OKULLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN DA
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

Eko-Okullar Programı ile ilgili haber, duyuru ve
gelişmeleri internet sitemiz dışında sosyal medya
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bunun için:
İnstagram’da; @ekookullarturkiye
Facebook’ta; facebook.com/ekookullar
Twitter’da; @EkoOkullar_TR hesaplarını takibe
alıp, beğenip, paylaşabilir çalışmalarımızın geniş
kitlelere yayılmasına yardımcı olabilirsiniz.
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Okullarda Orman Programı, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda
uygulanan, orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde,
ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek artırılması ve
deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılmasını amaçlayan bir
çevre eğitim programıdır.

Orijinal ismi “Learning About Forests-LEAF” olan Okullarda Orman
Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental
Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Ülkemiz
bu programa, TÜRÇEV aracılığıyla, 2004 yılında katılmıştır. Türkiye’deki
ismi “Okullarda Orman Programı”dır.
Bugün 28 ülkenin FEE’ ye bağlı olarak yürüttüğü programa 2019-2020
eğitim-öğretim yılında, Dünya’da 700.000 öğrenci katılım göstermiştir.
Ülkemizde ise 2020 yılı itibariyle 279 okul sertifika almaya hak kazanmıştır;
95 okul da yaptıkları başarılı çevre çalışmaları sayesinde Okullarda Orman
Kahverengi bayrağını dalgalandırmaktadır.
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OKULLARDA ORMAN
PROGRAMI

Okullarda Orman Programı, 28 ülkede okul çağındaki çocukların aktif,
katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek verilen çevre eğitimiyle, orman ve
ormanın değerleri hakkında bilinçlenmesini amaçlar. Ormanın sadece
ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı varlığı
barındıran ekolojik bir sistem olduğu ve yaşamımızda son derece önemli
bir yerde bulunduğu gerçeği, çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve bu
amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları öğrenmesi hedeflenir.
Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değer ve
önemin öğrenciler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta
bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. Okullarda
Orman Programı için okulda kurulan orman timinin tüm çalışmaları, farklı
tekniklerle, okulun diğer öğrencilerine, velilere kısaca tüm yakın çevreye
duyurulur.
Program, orman ekosisteminin öğretilmesi amacına yönelik olarak,
ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik ederek, ormanlarla
ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi
hedefler. Program’ın ana felsefesi, insanlar için kültürel, ekolojik,
ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerinin, çocuklar
tarafından anlaşılmasıdır.
www.leaf.global
okullardaormanturkiye
Okullarda Orman Programı
@okullardaorman
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA 279 OKULLA VE 95 OKULDA OKULLARDA ORMAN BAYRAĞI
ÖDÜLÜYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Okullarda Orman Programı’nın k r i t e r l e r i n e
uyarak orman eko-sistemi ile ilgili gerekli
teorik ve pratik çalışmaları yerine getiren,
ulusal koordinatör tarafından yapılan
denetimlerde başarılı görülen ve yılsonu
raporlarını eksiksiz olarak gönderen
okullar
uluslararası
koordinasyon
tarafından
hazırlanan
sertifikalarla
ödüllendirilmektedir. Programı yürüten
okullardan gelen yoğun talep ve oluşan
gereklilik sonucunda süreci başarı ile götüren
okullarımıza Okullarda Orman Programı bayrağı
verilmesi kararı alınmıştır. İlki 2016-2017 EğitimÖğretim yılında verilen “Okullarda Orman Bayrağıkahverengi bayrak” ödülü, 2019-2020 Eğitim-Öğretim
yılında okulların artan katılımıyla devam etmiştir.
Koordinatör öğretmenler, program kapsamında 20192020 dönem başında “Ormanlar ve Biyoçeşitlilik”
konusunda hazırladıkları eylem planlarını ulusal
koordinatörlüğe
yollamışlardır.
Eylem
planları
onaylanan okullar; dönem içinde yaptıkları ve program

için büyük önem taşıyan çevre etkinlikleri, okul
içi çalışmaları ile ilgili dönem sonu raporlarını
hazırlayıp, 8-19 Haziran 2020 tarihleri
arasında Okullarda Orman Programı
ulusal koordinatörlüğüne eposta yolu ile
iletmişlerdir. Dönem sonu raporlarının
incelenmesi sonucunda 279 okulumuz
uluslararası sertifika almaya hak
kazanmıştır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında
başarılı bir şekilde çalışma yürüterek; 20182019 Eğitim öğretim yılı çalışma yapıp, başarı
göstermiş ve sertifika almış okul olma zorunluluğu
ile Okullarda Orman Programının kahverengi orman
bayrağına başvurmuşlardır. Detaylı olarak incelenen
bayrak başvuruları sonucunda 95 okulumuz Okullarda
Orman bayrağını almıştır. Okullarda Orman Programı
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.turcev.org.tr
adresinden, Okullarda Orman Programı bölümünden
ulaşabilirsiniz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize
çalışmaları için teşekkür ederiz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER
ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI

Her yıl başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen
Okullarda Orman Ulusal koordinatörler toplantısı
bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak
7-8-9 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya vakfımız adına Okullarda Orman Ulusal
Koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. FEE Yönetim
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Kurulu üyesi, LEAF (Learning About Forests)
programı yönetim kurulu başkanı Nikos Petrou’un
yapmış olduğu açılış konuşması ile başlayan
toplantı, Okullarda Orman Programı’ndan sorumlu
2020 yılı küresel eğitim istatistiklerini açıklaması
ve Ulusal Koordinatörlerin tanışması ile devam

Toplantıda ayrıca FEE Genel müdürü Daniel
Schaffer FEE’nin çevre eğitimi yoluyla
dünyanın dört bir yanındaki insanları daha
sürdürülebilir bir yaşam amacıyla güçlendirmek
için pozitif, çözüme ve faaliyete dayalı bir
yaklaşım benimsediklerini vurgulamıştır. Üye
kuruluşlardan, özellikle sivil toplum kuruluşları
ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan
işbirliğine dayalı ve demokratik küresel bir ağ
oluşturmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca FEE
stratejisinin her programına yerleştirilmiş birden
fazla paydaş yaklaşımı, her şeyin merkezinde
bulunan eğitim bileşeni oluşturmayı ve kaliteyi
hedeflediklerini belirtmiştir.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN TOPLANTILARI

Okullarda Orman Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim
yılı bilgilendirme toplantıları zoom üzerinden çevrimiçi
olarak; 19 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 ve 13:00-15:00
saatlerinde 2 farklı oturum ve 26 Aralık Cumartesi 13:0015:00 saatlerinde 1 oturum olarak gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 300’e yakın koordinatör öğretmenin katıldığı
3 toplantıda; Programın ulusal koordinatörü Fatma
Köle, Okullarda Orman Programının Türkiye’deki
yıllara göre durumu, programın yürütülmesi için genel
bilgilendirme sunumu yapmıştır. Ayrıca bu yılki güncel
tema ve ilgili çalışmaları, 2020-2021 eğitim-öğretim
yılında program kapsamında uluslararası çalışmalara
katılım konusunda da sunum yapılmıştır. Öğretmenler
evde veya okulda uygulayacakları etkinlik önerisi
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etmiştir. FEE Eğitim Programları direktörü Pramod
K. Sharma ve Uluslararası Eğitim koordinatörü
Nicole And-reou; Okullarda Orman Programı faaliyet
raporunun açıklamış, okullara pandemi süreci için
hazırlanmış belgelerin, ev aktivitelerinin ve sosyal
medya kampanyalarının detaylarını sunmuştur.
Toplantı boyunca; kirlilik, iklim değişikliği ve
biyolojik çeşitlilikle ilgili ev aktiviteleri dâhil olmak
üzere pandemi için gerekli kaynaklar, program için
güncellenmiş PR paketi, internet üzerinden yapılan
çevrimiçi seminerler dizisi, programların ulusal
koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi, LEAF
liderliğinde biyoçeşitlilik üzerine müfredat çerçevesi
oluşturma, açık hava eğitimi üzerine FEE akademi
kursunun duyuruları konuları görüşülmüştür.

ve paylaşımı konusunda görüşlerini paylaşmışlardır.
Toplantı sonucunda sosyal medya hesaplarında ve
kapalı eposta grubunda daha fazla etkinlik önerisi
paylaşılma kararı alınmıştır. Öğretmenlerin birbirleri ile
tanışmaları da sağlanarak katılımcılar için etkileşimli ve
verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tüm koordinatör
öğretmenlerimize katılımları için çok teşekkür ederiz.
Programla ilgili diğer haber ve çalışmaları takip
etmek için Okullarda Orman Programı facebook veya
instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye
https://www.instagram.com/okullardaorman/
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI OKUL ETKİNLİKLERİ
“KUŞLARA BİR DAMLA UMUT”
Okullarda Orman Programı okullarından Alanya
Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu koordinatör öğretmeni
Fatma Ayan’ın Kuşyemliği hazırlama etkinliği olarak
başlattığı çalışma, sosyal medyada yazdığı çağrı
sonucunda 2017 yılında 4 gün içinde tüm Türkiye’de
yayılarak 27 Aralık 2017 tarihinde 81 il, 12 ülkede
toplam 20 bin öğrenci ile gerçekleştirilmişti. Okullarda
Orman Programı kapsamında kendi çabalarıyla ve
sosyal ağlar sayesinde oluşturduğu bu etkinlikle;
Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce öğretmen “Kuşlar
doysun çocuklar gülsün!” sloganıyla yola çıkarak,
havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kuşlar için
ağaçları yemlerle donatmak üzere “Kuşlar İçin Bir
Damla Umut” gününde buluşmuşlardı. 2017 yılından
bu yana İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin
katıldığı proje birçok ilde Milli Eğitim Müdürlüklerinin
organizatörlüğünde yapıldı. 2018 yılında katılımcı
sayısı otuz bine yükseldi. 21 Ülke ile muhteşem bir
etkinliğe dönüşen proje Milli Eğitim Bakanı Sayın
Ziya Selçuk tarafından da takdir edilerek, Okullarda
Orman Programı koordinatör öğretmenimiz Fatma
Ayan’a teşekkür edilmiştir. Gelenekselleşen çalışmada
Türkiye’nin birçok ilinde Okullarda Orman Programı
yürüten okulların etkinlik planlarına alınıp toplu olarak
uygulanmaya başlandı. Artık aralık ayı demek “Kuşlara
Bir Damla Umut” demek oldu.

Pandemi sürecinde okullar kapalı olduğu için öğrenciler
kuş yemliklerini birlikte asamasalar da ekran karşısına
geçen yüzlerce öğrenci proje koordinatörü Fatma Ayan
eşliğinde yemliklerini yaparak parklara veya evlerinin
bahçelerine, balkonlarına, evlerinin yakınlarındaki
ağaçlara yemliklerini asarak kuşlara umut olmayı
sürdürdüler. Başta güzel fikriyle öğrencileri harekete
geçiren koordinatör öğretmenimiz Fatma Ayan’a ve
etkinliğe katılan herkese emekleri için çok teşekkür
ederiz.

Bu yıl yine 15 ülke ve on binlerce öğrenciyle keyifli bir
etkinlik gerçekleştiren çocuklar doğa için bir günlüğüne
tek yürek olmayı başardılar.

MANTAR KAMPANYASI-#LEAFanywhere
Okullarda Orman Programı kapsamında 26 ülkede
doğada zaman geçirmeyi seven öğretmenler ve
öğrenciler için mantar etkinliği başlatılmıştır. Öğrenciler
ebeveynlerinin kontrolünde, dışarı çıkabildikleri zaman
aralıklarında #LEAFanywhere etiketiyle bahçelerinden,
mahallelerinde, parklardan veya en yakın ormandan
mantarların fotoğraflarını göndermeye başlamışlardır.
Öğrenciler, ne hayvan ne de bitki olan mantarlar
hakkında hem bilgi sahibi olma hem de doğada gözlem
yapma şansı yakalamışlardır. Etraflarındaki mantarları
da farketmelerini sağlayan bu etkinlikle okullarımız
#LEAFanywhere etiketiyle instagramda paylaşımlarda
bulunmuşlardır.
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Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) (2020 yılı mart
ayı pandemi başlangıcından itibaren) belirli aralıklarla
düzenlediği, çeşitli çevre kuruluşlarından uzmanların
ya da konuyla ilgili bölgelerdeki çalışanların katıldığı
çevrimiçi seminerler düzenlemektedir.
Çevrimiçi
seminerlere tüm öğretmen ve öğrenciler dilerlerse
katılabilmektedir. Çevrimiçi seminerlerin duyuruları
sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.yre.global/webinars
Okullarda Orman Programı kapsamında çevrimiçi
seminerlerden iki tanesi olan 8 Aralık 2020 tarihinde

düzenlenen “Etkileşimli Ders Planlama: Orangutanların
korunması ve palmiye yağı konusu” ve 15 Aralık 2020
tarihinde düzenlenen “Film Gösterimi ve Tartışma:
Keçiler ormanlarımızı nasıl yenileyebilir?” etkinliklerini
Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma
Köle katılmıştır.
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KATILDIĞIMIZ ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

“Etkileşimli Ders Planlama: Orangutanların
korunması ve palmiye yağı konusu”
Seminer konuşmacısı Pangaea Finn (The Orangutan
Gang Kurucusu) bir eğitimci olarak etkileşimli bir
çevrimiçi ders planı aracılığıyla öğrencilerin bu
sorunla meşgul etmek için nasıl adımlar atabileceğini
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anlatmıştır. Dünyanın başka bir ucundaki sorunun
bizimle ne şekilde ilgili olabileceği konusunda örnekler
veren Finn, tüketim alışkanlıkları ve paketli gıdalarında
içeriklerindeki palmiye yağından bahsetmiştir. Çünkü
her geçen yıl paketli ürünlerin çeşitleri ve tüketimi,
dolayısıyla kullanılan palmiye yağı artmaktadır.
Bu endüstri için de Güneydoğu Asya’da binlerce
dönümlük yağmur ormanı yok edilmektedir. Ancak
palmiye yağı üretimi ormansızlaşmaya, gıdaları
elinden alınan türlerin neslinin tükenmesine ve
iklim değişikliğine olumsuz etkisi devam ederken,
eğitimciler ve gençler nesli tükenmekte olan yağmur
ormanı türlerini korumaya yardımcı olmak için adım
atmaktadır. Pangaea Finn’in “The Orangutan Gang”
çalışmasıyla öğretmenler tüketim alışkanlıkları ve
palmiye yağının kullanılması konusunda doldurulabilir
çalışma sayfaları, eğitici videolar, sınıf tartışmaları ve
çevrimiçi araştırmalarla motive edebilir, öğrencilere
çevre savunuculuğunun geleceği olmaları için ilham
verebilirler. Seminer video kaydını aşağıdaki linkten
izleyebilirsiniz. Interactive Lesson Planning about
orangutans, palm oil, and conservation
https://www.youtube.com/watch?v=OKX5mbgBFbg
“Film Gösterimi ve Tartışma: Keçiler
ormanlarımızı nasıl yenileyebilir?”
Seminer konuşmacısı Patrick Jones (ormancı) “Ormanı
Onaran Keçiler” film gösterimi ve ardından keçilerin
ormanları yenilemesiyle ilgili permakültür çalışmalarını
anlatmıştır. Ormanı Onaran Keçiler; ot zehirleri, ağır
makineler ve kasıtlı yangınlar yerine keçiler ve el
aletleri kullanarak orman yangını riskiyle mücadeleye
dönük topluluk güdümlü bir inisiyatifin hikâyesini
anlatmaktadır. Avustralya’da, yangın riski yüksek bir
arazide, topluluk zihniyetini benimsemiş küçük bir
grup devlet ormanının ekolojisini onarmak ve yerel
itfaiye biriminin kontrollü yangınlar çıkarma ihtiyacını
ortadan kaldırmak için el ele vermiştir. Kasıtlı yangınlar

kasabayı kontrolsüz yangınlardan koruyor ama ormanın
yenilenmesine ket vuruyor ve bu yüzden bölge sağlıklı
bir gezegenin sağlıklı ormanlarında bulunması gereken
böcek, kuş ve hayvan çeşitliliğini destekleyecek ortamı
sunamıyor. Bu çalışma sadece orman tabanında
şaşırtıcı sonuçlar elde etmekle kalmayıp çok daha
kapsamlı etkiler yaratıyor: Ormanda yaban hayatı
canlanıyor, keçiler mutlu ve sağlıklı, dahası eskiden
projeye şüpheyle yaklaşan komşular da çalışmaya
katılıyor, yeni ve güçlü topluluk bağları kuruluyor.
Bir ormanın ortak alanlarının nasıl yeniden
canlandırdığına ve yeniden ‘gözetim altındaki tür’
olmanın önemine odaklanmamızı sağlamıştır. Daha
doğal ve yaban hayatın da korunduğu bir ormancılık,
bahçecilik yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Ormanları
yeniden canlandırmak için orman ekosisteminin içinden
destek almak gerektiğini hatırlatmıştır. Seminer video
kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Film Screening and Discussion: How Goats Can
Regenerate Our Forests
https://www.youtube.com/watch?v=IIuWlN-zt5A
Film yönetmeni: Antoinette Wilson ve Jordan Osmond

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
INSTAGRAM SAYFASI KULLANIMA AÇILMIŞTIR!
Okullarda Orman Programı duyuru, bilgi, çalışmalarının video ve fotoğraflarını paylaşmak için instagram
sayfamız kullanıma açılmıştır. Instagramdan “okullardaorman” araması yaparak sayfaya ulaşabilir, takibe
alabilirsiniz.
Takip etmek için tıklayınız. (https://www.instagram.com/okullardaorman/)

36

SÖZCÜLERİ PROGRAMI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, lise ve ortaokullara yönelik
uygulanan, okul içinde kurulacak bir öğrenci timinin çevreyle
ilgili araştırma yapmalarını amaçlayan, uluslararası bir çevre
eğitim programıdır.

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. Ülkemiz, bugün FEE’ye bağlı olarak 42 ülkenin yürüttüğü
bu Program’a 1995 yılında katılmıştır. Türkiye’deki ismi, Çevrenin Genç
Sözcüleri Programı’dır. Program kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim
yılında 42 ülkeden, yaşları 11 ile 21 arasında değişen 275.000 öğrenci
yer almaktadır.
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ÇEVRENİN GENÇ

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı sürecinde katılımcı öğrenciler,
bölgelerindeki olumlu ya da olumsuz çevresel konuları, gazetecilik
yöntemi kullanarak araştırıp, bulgularını internet aracılığıyla paylaşır ve
bilgi alışverişi yapar. Dilerlerse diğer okullarla ortak, dilerlerse de kendi
okullarını temsilen bir çalışma oluştururlar. Bu çalışmalar, dönem sonunda,
belli kurallar çerçevesinde bir makale, fotoğraf veya videoya dönüştürülür.
Böylelikle Program sayesinde, ülkelerindeki çevre sorunlarının bilincinde
olan ve bunların azaltılmasına katkıda bulunan gençlerin yetişmesi
hedeflenir.

www.yre.global
www.cevreningencsozculeri.org.tr
CevreninGencSozculeri
Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye
@yre.turkey
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI ULUSAL VE ULUSLARARASI
MAKALE-FOTOĞRAF-VİDEO YARIŞMASI
Dünyanın 42 ülkesinde 275.000 öğrencinin katıldığı
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı; ülkemizde 1995
yılından bu yana, ortaöğretimdeki 11-21 yaş grubu
öğrencilerine uygulanmaktadır. Çevrenin Genç
Sözcüleri Programı kapsamında ülkemiz okulları
tarafından üretilen makale, video ve fotoğrafların
uluslararası jüriye sunulmadan bir önceki aşaması
olan ulusal jüriler; online olarak adaylarını
seçmişlerdir. Oldukça zor seçim süreci sonucunda

ulusal dereceler ve uluslararası jüriye sunulacak
Türkiye adayları seçilmiştir. Çalışma hazırlayan tüm
okulların sertifikaları www.cevreningencsozculeri.org.
tr adresinde, öğretmenlerin kullanıcı adı ve şifreleriyle
girebilecekleri, çalışmalar kısmına yüklenmiştir.
11-14 Yaş kategorisi 6 makale, 15-18 Yaş kategorisi
14

makale

değerlendirilmiştir.

20

okul

makale

kategorisinde çalışma yollamıştır.

11-14 YAŞ KATEGORİSİ MAKALE SONUÇLARI
“An Extreme Problem: Plastic Waste”
Birinci

ODTÜ GVO
Özel Ortaokulu

İkinci

Bahçeşehir Güzel “The best bank is the earth; healthy seed is life…”
Bahçe Ortaokulu Authors: Mert Magul, Duru Bağriyanık, Mert Büyükyıldırım.

Üçüncü

Authors: Cansu Eren, Rüzgar Kızıltepe, Nehir Özgür, İmge Duru Yazıcıoğlu,
Gülergin Tonuk, Tayga Konak, Duru Atay, Ece Taşçı, Murat Kılıç, Deniz Roberto
Pedriali, Arzum Kılıç, Erdem Şahin, Kağan Ağras, Ece Nil Şenver.

“You will bring the end of the sea, the sea will bring the end of
you”
Authors: Aslı Balaban, Gönül Ünal, Defne Arasıl, Serra Sarısözen, İdil Aydemir,
Vera Gonzalez, Sahra Tuna, Didem Sütçü, Yağız İsmet Kenar, Beste Erbilgin,
Lara Poyraz, Selen Dönmez, Zeynep Ecem Arıkan, Şevval Deniz Taş, Ela Aktar

TED Bursa
Ortaokulu

15-18 YAŞ KATEGORİSİ MAKALE SONUÇLARI

Birinci

İzmir Özel
Çakabey Lisesi

İkinci

IDV Özel Bilkent
Lisesi

Özel Bilfen
Üçüncü Üskü-dar Fen
Lisesi
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"Fıstık çamı veriminde düşüş nedenleri ve çözüm önerileri: Bergama
kozak yaylası"
Authors: Beste Ayan, Kerem Çelebi, Sarina Kohen, Lara Yücebaş, Nergiz Inal,
Naz Pekcan, Öykü Abaslı, Arin Barak, Melisa Abay, Zeynep Alpay, Ataberk
Ilgazdağ, Sıla Arakuşoğlu
“Recycling food waste”
Authors: Pelin Özer, Utku Mert Yakar, Melis Kargin, Pelinsu Aydoğan, Deniz
Polat, Ekin Hayal Köseoğlu, Elif Özge Demir.
“Gediz is our heritage”
Authors: Öykü Özel, Derin Tolun, Nil Zeynep Türkmen, Yasemin Kabadayı,
Boran Ulusoy.

11-14 Yaş kategorisi 4 video, 15-18 Yaş kategorisi 13 video değerlendirilmiştir.
17 okul video kategorisinde çalışma yollamıştır (14.07.2020). Video kategorisi Video röportaj ve video kampanya
kategorileri olarak iki ayrı alt kategoride değerlendirilmiştir.

11-14 YAŞ KATEGORİSİ “VİDEO RÖPORTAJ“ SONUÇLARI
"Her atık çöp değildir, dönüştür kullan hayata bağlan."
Birinci

Eskişehir
Bahçeşehir
Ortaokulu

Çalışma: https://www.youtube.com/watch?v=KOnlDsZfbkI
Çalışmayı hazırlayanlar: Elif Eylül Cantürk, Mehmet Doruk Abacı, İnci İftar, Elif
Uz, Mehmet Kaan Güler, Mert Aydemir

11-14 YAŞ KATEGORİSİ “VİDEO KAMPANYA“ SONUÇLARI

Birinci

FMV Özel
Erenköy Işık
Ortaokulu

"Stop global warming by changing your daily life habits. Awake your
conscience. Take your action. Because the world needs you.”
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VİDEO SAYILARI VE SEÇİMİ

Çalışma: https://youtu.be/GL6PwtTzRnI
Çalışmayı hazırlayanlar: Adalet Durutürk, Çağan Nalcı, Bade Ersoy, Lal Sezgin,
Mısra Çilingiroğlu.

15-18 YAŞ KATEGORİSİ “VİDEO RÖPORTAJ“ SEÇİMİ SONUÇLARI
"Plastic shirt”

Birinci

Özel İzmir
Bahçeşehir
Koleji 50. Yıl
Fen ve Teknoloji
Lisesi

Çalışma: https://www.youtube.com/watch?v=OXm6V4pNOn8
Çalışmayı hazırlayanlar: Han Teoman Balcı, Tuna Çimen, İdil İşsever, Ceyda
Özdeş, Ece Yürekli,Selen Bayram, Eren Şakiroğlu, Sena Kelekçi, Atakan
Ayşakar, Zeynep Naz Avcı, Umut Turgut, Yaşar Tolga Demirayak, Bora Düren,
Deniz Ergün, Hikmet Can Köseoğlu, Berke Ulaş Bozkurt, Hilal İlhan, Hatice
Pelin Yağmur, Emre Baba, Suben Elrafie, Alper Cenk Cebeci.

15-18 YAŞ KATEGORİSİ “VİDEO KAMPANYA“ SEÇİMİ SONUÇLARI
“Can not breathe anymore”
Birinci

TED İzmir Koleji
Lisesi

Çalışma: https://youtu.be/BBC0fyvAYdQ
Çalışmayı hazırlayanlar: Biray Pınar, Başar İlhan, Burak Çaygara, Eylül Eren,
Efe Ballar, Alaz Erol, Fırat Taşkale, Mehmet Üstün Görüş.
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FOTOĞRAF SAYILARI VE SEÇİMİ
2019-2020 Eğitim öğretim yılında 60 okul; 11-14 Yaş kategorisi 13 fotoğraf, 15-18 Yaş kategorisi 37 fotoğraf
değerlendirilmiştir (20.07.2020).
11-14 YAŞ “TEK FOTOĞRAFLI RÖPORTAJ” KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ
Bu kategoride derecelendirmeye uygun kriterde fotoğraf bulunamamıştır.
11-14 YAŞ “3-5 FOTOĞRAFLI RÖPORTAJ” KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ
Bu kategoride derecelendirmeye uygun kriterde fotoğraf bulunamamıştır.
11-14 YAŞ “TEK FOTOĞRAFLI KAMPANYA” KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ SONUÇLARI
Birinci:
FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu,
“if the world’s beauties are with us, let’s
cherish them”
The home of all countries, our world, which includes
all generations, is getting polluted every day and
changing slowly. We control and choose the world
we live in, but our world is now getting worse. Our
forests are burning, our seas are being polluted and
the atmosphere is being damaged. It’s not too late
to choose the right thing to do. Let’s save our world
and live happily.
Mısra Çilingiroğlu

İkinci:
Karşıyaka Bahçeşehir Koleji,
“Sahibi olmadığı çöpleri anlamlandırmaya
çalışırken.”
Mahir Has.

Üçüncü:
Özel İzmir Bornova,
“Betonlaşmış Doğa”
Pelin Su Aydın, Ceyda Kurteş, Burçin Tosun, Elçin
Tosun, Selen Boyayapan.
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15-18 YAŞ “TEK FOTOĞRAFLI KAMPANYA” KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ

Birinci:
TED İzmir Koleji Lisesi,
“A wild can on a killing spree”
Biray Pınar.

İkinci:
İzmir Özel Türk Bahattin Tatış Kampüsü Fen
Lisesi,
“Colors Withering Life”
Ece Yıldırım, Doruktan Tüfekçi, Nil Esin Erler.

Üçüncü:
Özel İzmir Bornova Türk Fen ve Anadolu Lisesi,
“Put on your mask,protect yourself!Reduce your
trash,protect nature!”
Büşra Geçgil
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15-18 YAŞ “TEK FOTOĞRAFLI RÖPORTAJ” KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ
Birinci:
İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Fen ve Anadolu Lisesi,
“The Desperation That Everyone Looks At But Can’t
See”
As we know that every year thousands of animal die
because of pollution. Although we are seeing this but
we are not doing something beneficial instead of clicking
the share button. Water is necessary for all live beings
especially animals. But if water is not clean enough then
it’s a big threat for their life’s. Fossil oil is very harmful
for water creatures because there are lots of unhealthy
chemicals in it. and this oil comes from big ships and
some boats. If we create simple, cheap system that grinds
chemicals in fossil oil, it can prevent the problem/ fotoğraf
alt yazisi: in this photo we can see that one hopeless
animal is lost in seaweeds and plastic bags that people
thrown.
Hüseyin Arda Şenerol
İkinci:
Özel İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji
Lisesi,
“From the Eye of the Seagull Through the Eyes
of a Seagull”
My heart beats very fast; I need to get down
somewhere. I’m looking around. I’m looking but I
can’t see. I can’t see nature. I can’t see the fish. I can’t see an environment where I can breathe. I
can’t see anything but only garbage and fishing nets. What did they do to the beautiful beach? Why did
they do it? They hurt us and themselves. Don’t they understand that plastic and glass is hard to dissolve
in nature? I wish I could find the words to tell you how many of my friends lost their lives by crashing
into windows…Will mankind begin to protect nature when his own friends leave? I hope it’s not too late
for everything.
Melis Menkü
Üçüncü:
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi,
“His New Home”
After the advent of mass production, we started producing
more than we can ever dispose of. But the extras needed
to go somewhere, and we began using the environment as
our garbage can. Consequently, many animals became sick
because of contact with garbage (e.g., eating it), and many
more died. This photograph, taken in İmrahor, Ankara, shows a dog in his new home, a terrain filled with
rubbish due to industrialization and consumerism in the area. If proper waste management systems are not
put into action or expanded upon, then more animals are bound to be hurt.
Mustafa Bora Ulusoy
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Bu kategoride derecelendirmeye uygun kriterde fotoğraf bulunamamıştır.

11-14 YAŞ “INTERNATIONAL COLLABRATION“ KATEGORİSİ MAKALE SEÇİMİ
Birinci

• Ari Private Middle School (ANKARA, TURKEY)
• International Community College (ACCRA, GHANA),
• Palisades Elementary School (LOS ANGELES, USA).

“Climate action to stop the
time: ‘Beethoven nature rap’”

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Dereceleri ayrıntıları için tıklayınız.
http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=162

ULUSLARARASI DERECELER:
Dünyanın 42 ülkesinde 275.000 öğrencinin katıldığı
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Uluslararası
dereceler 18 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştır. Bu yılki
uluslar arası jüri; UNESCO, Wrigley Vakfı, FEE ve YRE
(Young Reporters for the environment) çalışanları ve
serbest gazetecilerden oluşmaktadır. Jüri üyeleri 1517 Eylül 2020 tarihlerinde toplanmıştır. YRE uluslararası
yarışmasına katılan tüm katılımcılar bu yılın başından
kendi ülkelerinin ulusal koordinatörlüklerine çalışmalarını
iletmişlerdir. Uluslararası düzeyde 11-14, 15-18, 19-25
yaşlarda video, makale ve fotoğraf kategorilerinden
dereceleri seçerek exposure’a yüklemişlerdir. Tüm
finalistler
için
tıklayınız.
https://yrecompetition.
exposure.co/ Türkiye’den Fenerbahçe Üniversitesi
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Fotoğraf Röportaj
3-5 fotoğraf, 11-25 yaş kategorisinden 1.cilik almıştır.
Çalışma için tıklayınız. https://yrecompetition.exposure.
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15-18 YAŞ “3-5 FOTOĞRAFLI RÖPORTAJ“ KATEGORİSİ FOTOĞRAF SEÇİMİ

co/turkey-32Photo Reportage of 3-5 Photos, 11-25
years, Turkey
Başlık: Five Alternative Solution Models to The EcoApocalypse from The New Rurals- (Yeni Köylülerden
Ekolojik Kıyamete Karşı)
Okul: Fenerbahçe Üniversitesi
Öğrenciler: Elif Pınar Sevinç, Tarık Bayri, İlker Can
Koçulu, Selin Gürel, Ozan Gümüşoğlu, Ayşenur
Ataseven, Alperen Alaş, Emre Uzunoğlular, Aytek
Başkan, Şevval İpek, Harun Gecü, Zeynep Lara Yüce
Koordinatör Öğretmenler: Doç. Dr. Ebru Güzel ve Ar.
Gör. Emre Meriç.
Özverili
çalışmaları
için
tüm
koordinatör
öğretmenlerimize ve Çevrenin Genç Sözcüleri
öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. 2020-2021
Eğitim öğretim yılında da birlikte çalışmak dileğiyle…
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
İNTERNET SİTESİ VE INSTAGRAM SAYFASI KULLANIMA AÇILDI!

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı internet sitemiz
kullanıma açılmıştır. İnternet sitesi ile birlikte programı
yürüten okullar 2019-2020 eğitim öğretim yılında
yaptıkları çalışmaları siteden kayıt olarak, çalışmalarını
15.06.2020 tarihine kadar yüklemişlerdir. (İnternet
sitesi:
www.cevreningencsozculeri.org.tr
ziyaret
edebilirsiniz.)
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı duyuru, bilgi,
çalışmalarının video ve fotoğraflarını paylaşmak için
instagram sayfamız kullanıma açılmıştır. Instagramdan

“yre.turkey” araması yaparak sayfaya ulaşabilir, takibe
alabilirsiniz.
Takip etmek için tıklayınız.
com/yre.turkey/

https://www.instagram.

Okulların programa kayıt yaptırmak için aşağıdaki
bilgilendirici videoyu ve başvuru rehberini incelemesini
öneririz. Video: https://youtu.be/eS-QOrzxLJw
Başvuru Rehberi: http://www.cevreningencsozculeri.
org.tr/rehber.aspx

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI ULUSAL
KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI
ÇGS Programı uluslar arası koordinatörler yıllık
toplantısı 3-6 Mart 2020’de Saraybosna’da yapıldı.
Toplantıya, FEE’nin bu programa katılan 42
ülkesinden 25’i katılabildi. İlk gün önem verilen
bir konu olan biyoçeşitlilik ve farklı yaş gruplarının
eğitiminde nasıl kullanılabileceği görüşüldü.
UNESCO Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinden
biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve çevre kirlenmesi
konularını FEE’nin öncelikli olarak seçtiği Çevrenin
Genç Sözcüleri uluslararası koordinatör tarafından
sunuldu. Bu konulardaki genel politika grup
çalışmalarında tartışıldı. Üç ülke koordinatörü kendi
ülkelerindeki uygulamalardan örnekler sundular.
İkinci gün sabahın erken saatlerinde, biri ilkokul
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI GÖREVE ÇAĞRILARI
davranışlarla (el yıkama, yüz maskesi kullanma,
hapşırırken ağzı kapatma ya da dirsek içine
hapşırma, sosyal mesafeyi koruma, atık azaltımıkirletmeme vb.) ilgili olumlu hijyen davranışlarını
teşvik etmenin yollarını bularak ve topluluklarındaki
davranış değişikliklerini kısa bir video veya fotoğraf
dizisi ile belgelemeleri beklenmektedir. Çevrenin
Genç Sözcüleri aktivitelerine katılıp pozitif etkinlikler
konusunda ilham verecek videolar oluşturmaları
istenmektedir. Öğrenciler hikâyelerini instagramdan
#YREAktifKalıyor #yreturkey ve #YREStayActive
etiketleri ile paylaşmaktadırlar. (3 Etiketin de aynı anda
kullanılması zorunludur.) En iyi hikâyeler kampanya
sonunda 2021 yılı içerisinde Uluslararası Koordinatörlük
tarafından ödüllendirilecektir. Ayrıntılar için https://
www.instagram.com/yre.turkey/
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diğeri lise olmak üzere iki okul ziyaret edildi. Lisede
öğrenciler okul projelerini sundular. Öğleden sonra
Çek Cumhuriyeti ulusal koordinatörü yapıcı çevre
gazeteciliğini, farklı ülkelerin yayın organlarından
verdiği örneklerle anlattı. Ülkemiz Koordinatörü Çelik
Tarımcı Yunanistan ile ortaklaşa gerçekleştirilen ortak
AB projesi Yunus’u tanıttı ve ortak çalışmaları anlattı.
Günün son oturumunda Finlandiya koordinatörü Fin
okul sistemi ve Çevrenin Genç Sözcüleri programının
okullardaki eğitimle nasıl bütünleştirildiği konusunda
bir sunum yaptı.

Göreve Çağrılar (challange) COVİD-19 zorluklarıyla
karşı karşıya olan Çevrenin Genç Sözcüleri öğrenciler
için tasarlanmıştır. Buradaki fikir, öğrencileri yerel çevre
sorunlarını ve çözümlerini araştırmaya teşvik eden
çevre gazeteciliğine dâhil etmektir. FEE (Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı) 4 konu ile ilgili 2020-2021 Eğitim
Öğretim yılında kampanya planlanmaktadır. Konular;
Hijyen, Atık yönetimi, Sağlıklı beslenme, Biyoçeşitlilik
olarak belirlenmiştir. Her konu, iki ay boyunca
yürütülecektir. Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi
için https://www.yre.global/.../28/we-are-launchingyrestayactive adresini ziyaret edebilirsiniz.
Öğrenciler olumlu hijyen davranışlarını teşvik
etmenin yollarını bularak ve topluluklarındaki
davranış değişikliklerini kısa bir video veya fotoğraf
dizisi ile belgelemeleri beklenmektedir. Temizlik ve
hijyen sağlayıp pandeminin artışını engelleyecek
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN TOPLANTILARI

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2020-2021 Eğitim
Öğretim yılı bilgilendirme toplantıları zoom üzerinden
çevrimiçi olarak; 24 Ekim Cumartesi 10:00-13:00
ve 14 Kasım Cumartesi 10:00-13:00 saatlerinde
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 150’e yakın koordinatör
öğretmenin katıldığı 2 toplantıda; Programın ulusal
koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve koordinatör
yardımcısı Fatma Köle sunum yapmışlardır.
2020-2021
eğitim-öğretim
yılında
yapılacak
çalışmaların; makale yazımı, fotoğraf ve video kayıtları
ile ilgili değerlendirilmesi ve uluslararası koordinatörlük
tarafından belirlenen, çalışmaların taşıması gereken
yeni kriterler anlatılmıştır. Ayrıca program kapsamında
uluslararası
çalışmalara
katılım
konusunda
öğretmenler evde veya okulda uygulayacakları

etkinlik önerisi ve paylaşımı konusunda görüşlerini
paylaşmışlardır. Toplantı sonucunda sosyal medya
hesaplarından
katılarak
gerçekleştirilebilecekleri
uluslararası etkinlikler tanıtılmıştır. Toplantıda gazeteci
İlke Ölmez’de çevre gazeteciliği ve haber fotoğrafları
çekimleri konusunda öğretmenlerimize bilgilendirici bir
sunum yapmıştır. Tüm koordinatör öğretmenlerimize
katılımları için çok teşekkür ederiz.
Programla ilgili diğer haber ve çalışmaları takip etmek
için Çevrenin Genç Sözcüleri Programı facebook veya
instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri
https://www.instagram.com/yre.turkey/

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında
115 okulda yürütülmektedir. Özverili çalışmaları ile Çevrenin Genç
Sözcüleri Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize
teşekkür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip oldukları çevre
bilincinin ömür boyu devam etmesini dileriz.
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ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
VE PRATİK UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ
TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize,
2019 yılının Nisan ayında bir Avrupa Birliği (AB)
projesini de kattık. AB-Türkiye Sivil Toplum
Diyaloğu 5. Dönemi’nde, başvuran 500 proje
içinden kabul edilen 40 proje arasında yer
almaktan gururluyuz. TÜRÇEV’ in HSPN (Yunan
Çevre Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü
proje, “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve
Pratik Uygulamalar-YUNUS” adını taşımaktadır. Proje
konusu, iki Akdeniz ülkesinde iyi bilinen ve türleri tehlike
altında olan üç türdür: Sini Kaplumbağası (Caretta
Caretta), Akdeniz foku (Monachus Monachus) ve ak
leylek (Ciconia Ciconia). Projenin hedefi de bu konuda,
iki ülke uzmanları ve eğitimcileri arasında bilgi alışverişi
sağlamak ve ilköğretimde uygulanacak eğitim programları
geliştirmektir.
Nisan 2019’ da başlayan ve halen devam eden proje
kapsamında, Temmuz 2019’ da Yunanistan’ da bir yaz
okulu düzenlenmiştir. Burada iki ülkeden öğretmenler,

hem Yunanistan hem Türkiye’deki okullarda
uygulanabilecek üç çevre eğitimi programı
hazırlamak için bir arada çalışmıştır. Projenin
sonraki adımı olan yaz okulunda geliştirilen
çevre eğitim etkinliklerinin katılımcılara
tanıtılması 26 Ekim 2019 tarihinde birinci
bilgilendirme
günü
olarak
öğretmenlere
tanıtılmıştır. YUNUS Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’da
yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda projenin çıktılarından biri olan
üç tür ile ilgili çevre eğitim etkinlikleri 2019 yılı EkimKasım-Aralık aylarında okullarda uygulanmıştır. 2020
Ocak- Haziran ayları arasından uygulanan çevre eğitim
etkinliklerinin raporları okullardan istenmiş, etkinliklerin
revizesi yapılmıştır. Bu süreçte ayrıca üç tür ile ilgili ve
proje çıktılarından biri olan türlerle ilgili tanıtım filmleri
çekilmiştir. Türkçe, ingilizce ve yunanca olmak üzere üç
dilde alt yazılı olarak hazırlanmıştır.

yunus
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YUNUS PROJESİ ÇALIŞMA ZİYARETİ, 28-31 OCAK 2020, YUNANİSTAN

YUNUS projesi çalışma ziyaretine; TÜRÇEV Genel
Müdürü Murat Yiğitol, Proje Teknik Yöneticisi Prof.
Dr. Çelik Tarımcı, Proje Eğitim Uzmanı Fatma Köle,
projenin yaz okulu katılımcısı öğretmenlerinden TAKEV
Ortaokulundan Buse Kurt ve Özel Karagözyan Ermeni
Ortaokulundan Narod Veronik Kuruğoğlu katılmıştır.
TÜRÇEV ve HSPN katılımcılardan oluşan ekip 28-31
Ocak 2020 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina, Lavrio,
Volos ve Selanik şehirlerindeki çevre eğitim merkezlerini
incelemişlerdir. Yunanistan’da 53 tane çevre eğitim
merkezi bulunmaktadır. 53 merkez içinden; Lavrio
Çevre Eğitim Merkezi, Technological and Cultural Park
of Lavrio, Archaeological site of Thorikos, Stylida –
Ypati Çevre Eğitim Merkezleri, The ROUTS Programme
(Volos kenti Thessaly Üniversitesindeki akademisyenler
tarafından yürütülen bir programdır.), Eleftherio Kordelio
& Vertiskos Çevre Eğitim Merkezi ziyaret etme fırsatı
bulunmuştur.

Yunanistan’ın Çevre Eğitim Merkezleri sadece
öğrencilere ve öğretmenlere değil yerel halka da hizmet
veren bir yapıdadır. Sadece çevre konularında değil aynı
zamanda kültür, tarih, arkeoloji, mitoloji ve bölgesine
göre değişiklik gösterse de aslında yerel de özellik ne
ise o konulara programlarında yer vermektedir. Coğrafi
zenginliklerini müze, orman, milli park ve kaplıca gibi
bölgesel yerleri de katarak çalışmalar yapmaktadır.
Ayrıca Yunanistan Çevre Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim
ve Avrupa Birliği dışında yerelde sponsorlar, üniversiteler,
belediyeler tarafından da desteklenen kuruluşlardır.
Programlarındaki giderleri bu destekçiler tarafından
karşılanmaktadır.
Çevre Eğitim merkezleri, Yunanistan’ın eğitim
sisteminde çevre konusunda büyük başarı sağlamıştır.
Ziyaret edilen merkezlerdeki çalışanlar ve araştırmacılar,
bu merkezlerin çalışmasıyla ilgili edinilen deneyimlerini
TÜRÇEV katılımcıları ile paylamışlardır. Böylelikle
Projenin çıktılarından biri olan; iki STK’nın (HSPN ve
TÜRÇEV) karşılıklı tecrübe alışverişi ve iyi Avrupa
Birliği uygulamalarını inceleme yoluyla, çevre eğitimi
ve yapıları konusundaki bilgilerini arttırtabilecektir.
Türkiye’den öğretmenler ve proje çalışanları, Yunanistan
ziyaretlerinde Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemi
konusu ve Yunanistan’da uygulanan çevre eğitim
merkezleri uygulamaları hakkında da bilgi edinmişlerdir.
Türkiye örneği olabilmesi halinde fikir alışverişinde
bulunmuşlardır.
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU-V ve SİVİLTOPLUM
DESTEK PROGRAMI-II/ RAPOR HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-Yunus” projesi için
eğitime HSPN ve TÜRÇEV adına Fatma Köle katılmıştır.
Hibe Raporlama Eğitiminin amacı; projenin sonunda nihai,
mali ve teknik raporların en iyi şekilde hazırlanması için
proje faydalanıcılara destek sağlamaktır. 5. Dönemde
projesini tamamlama sürecindeki Sivil Toplum Diyaloğu,
Sivil Toplum Destek Programı ve Ortaklıklar ve Ağlar
projelerinin iletişimini ve işbirliğini güçlendirmek ve
sürdürülebilirlik için de tüm katılımcıların yer aldığı “Sinerji
Atölyesi” düzenlenmiştir. Atölyede, Sivil Toplum Projeleri
katılımcılarının tematik çalışmalarına yer verilmiştir. Aynı
70 farklı sivil toplum projesinin hibe raporlama
temada proje yapan çalışmacıların birbirlerini tanıma fırsatı
eğitimi 2-4 Mart tarihlerinde Ankara Hilton otelde ve görünürlük konusunda birbirlerine destek vermeleri
gerçekleştirilmiştir. “Çevre Eğitiminde Kuramsal sağlanmıştır.

YUNUS PROJESİ İKİNCİ BİLGİLENDİRME GÜNÜ, 18 KASIM 2020

2020 yılında pandemi süreci nedeniyle çalışmalar
istenilen tarihlerde fiziken gerçekleştirilememiştir.
Fakat tüm bu gelişmeleri paylaşmak üzere 18 Kasım
2020 çarşamba günü zoom üzerinden çevrimiçi
olarak hem projeye ilgili öğretmenlerimiz, hem de
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projeye ilgili
katılımcılarının desteğiyle bilgilendirme gününü
gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikte; TÜRÇEV’den Proje teknik yöneticisi Prof.
Dr. Çelik Tarımcı Proje hakkında genel bilgilendirme
ve 3 hayvan türünün tanıtılması, Proje çevre
eğitim uzmanı Fatma Köle 3 türle ilgili hazırlanan
ders planlarının sınıflarda uygulanması konusunda
sunumlar yapmışlardır.
Ayrıca Proje yaz okulunda görev alan öğretmenlerimiz
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Sevgi Döndü, Narod Veronik Kuruğoğlu ve Fulda
Bol okullarındaki proje etkinlikleri deneyimlerini
paylaşmışlardır.
Etkinliğe
HSPN’den
proje
koordinatörü Chara Agaoglou’da katılmıştır.
İki ülkedeki pilot okullarda uygulanan bu Proje ile
çevreye daha duyarlı nesiller yetişecek, öğretmenlerin
çevre alanında bilgisi artacak ve ele alınan üç türün
yaşam alanları iyileştirilebilecektir. Proje hakkında
detaylı bilgi edinebilir, öneri getirebilir ve okulunuzda
uygulanmak üzere hazırlanmış eğitim programını
edinebilirsiniz. Projenin eğitim araçlarını sınıflarınızda
kullanarak, çevre eğitimine katkı sağlayabilir,
öğrencilerinizin çevre bilincini artırabilirsiniz. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız. http://www.turcev.org.tr/V2/
icerikDetay.aspx?icerik_id=152
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