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Bu bülten TURÇEV’in 2016 yılı faaliyet ve çalışmalarını kapsamaktadır.

ÖNSÖZ
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu’nun 24. yılında sizlerle 2016 Yılı Faaliyet Bültenimiz aracılığıyla tekrar
bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin bir
derlemesi niteliğinde olan Faaliyet Bültenimizi okurken hem Vakfımızın FEE (Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı)
üye kuruluşu olarak yürüttüğü uluslararası Mavi Bayrak, Eko-Okullar, Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda
Orman ve Yeşil Anahtar programları ile ilgili bilgiler edinecek, hem de bu programlar ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı
gelişmelerden haberdar olacaksınız.
Bültende ayrıca, Vakfımızın yıl içerisindeki gerçekleştirdiği etkinliklerden, üyesi olduğumuz FEE (Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı)’nın katılım sağladığı 14-15 Kasım 2016 tarihlerinde Marrakeş’de gerçekleştirilen ve
iklim değişikliği ana temalı COP 22 Taraflar Konferansına, yine 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde Atina’da
gerçekleştirilen ve GSTC (Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi) tarafından düzenlenen, benim de FEE’yi
temsilen katıldığım panele kadar birçok haber bulacaksınız. Akademik içerikli, ayrıca sürdürülebilirlik konusu
ile aydınlatıcı yazılar okuyacaksınız.
Sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli bir kavram ve aslında hayatımızın belki de her aşamasına adapte edip
uygulamamız gereken bir yaklaşım. Özetle, bugünün ihtiyaçlarını giderirken yaptığımız tüketimleri gelecek
nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek olan sürdürülebilirlik, 2015 yılı Eylül ayında
New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler toplantısında 2030 yılına kadar hayata geçirilmek üzere 17
Global Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin belirlenmesi ve ülkelerin de liderler seviyesinde bu hedefleri kabul
etmesiyle hayatımıza tam anlamıyla girmiş oldu.
Vakfımızın yürüttüğü uluslararası çevre eğitim programları da ayrı ayrı bu hedeflere hizmet etmekte. Bunun
bir sonucu olarak da 2017 Uluslararası Gelişim için Sürdürülebilir Turizm Yılı olarak belirlenen ve hazırlanan
özel logoyu FEE ve üye ülkelerinin organizasyonları tarafından iletişim mecralarında kullanmaları uygun
görüldü.
2016 yılı birçok açıdan zorluklarla dolu bir yıl oldu. Umuyoruz ki 2017 yılı herkes için sağlık, huzur ve mutluluk
getirsin. Vakfımız da sağlığın ayrılmaz bir parçası olan çevrenin korunması için var gücüyle çalışmaya ve bu
hedefe ulaşmak için çevre eğitim faaliyetlerine devam edecektir.
Bu duygularla şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizlere en derin saygılarımı sunuyor, bir sonraki Faaliyet
Bültenimizde tekrar buluşmayı diliyorum.						

Rıza Tevfik EPİKMEN
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (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. TÜRÇEV kuruluşunu takiben, o zamanki adı ile Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education in
Europe-FEEE)’na üye olmuş ve ülkemizi temsilen faaliyetlerine başlamıştır.
1996 yılında FEEE Genel Kurulu’nda tam üyeliğimiz gündeme alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. 1998
yılında, FEEE’nin statüsü gereği tam üyelik izleme süresi sonunda Genel Kurul’da, TÜRÇEV’in 4 yıl için tam üyeliği tescil edilmiştir.
2000 yılından itibaren FEEE Avrupa dışından da üye alarak adını, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental
Education, FEE) olarak değiştirmiştir. 2015 yılı itibariyle, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education,
FEE) uluslararası alanda 73 ülkede programlarını yürütmektedir.
TÜRÇEV, kuruluşunu takiben Mavi Bayrak Programı’na başlarken, yine FEE şemsiyesi altında yürütülen; 1995 yılında Eko-Okullar,
1996 yılında Çevrenin Genç Sözcüleri ve 2004 yılında da Okullarda Orman Programları’nı ülkemizde yürütmeye başlamıştır. 2011
yılında ise Yeşil Anahtar Ödülü Programı ülkemizde yürütülmeye başlanmıştır. Vakıf’ın merkez ofisi Ankara’da olup, Antalya, Muğla
ve İzmir’de şubeleri bulunmaktadır.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, ülkemizi temsilen uluslararası alanda faaliyet gösteren FEE’nin çevrenin korunması ve çevre bilincinin
geliştirilmesini öngören beş programın uluslararası koordinasyonunu yapmaktadır.

SAYILARLA 2016 YILI TÜRKIYE ÇEVRE EĞITIM VAKFI PROGRAMLARI
Türkiye’de;
444 plaj,
21 Marina,
12 yat

Türkiye’de;
59 tesis

Türkiye’de;
778 okul

Türkiye’de;
89 okul

Türkiye’de;
45 okul

49 ülkede;
3.568 plaj ve
682 Marina

52 ülkede;
2.370 tesis

58 ülkede;
48.000 okul

23 ülkede;
550.000 öğrenci

29 ülkede;
770.000 öğrenci

VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
05.03.2016 TARİHİNDE ANTALYA’DA YAPILDI

2015 yılına ilişkin Genel Kurulumuz 05.03.2016 Cumartesi günü saat 14:00’da Antalya Ramada Plaza Otel’de 26 üye
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
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Toplantının Oturum Başkanlığını geçmiş yıllarda olduğu gibi, Turizm eski Bakanı Sn. Abdulkadir Ateş yapmıştır. Gündem
kapsamında yapılan seçim sonucunda, 3 yıl süre için Yönetim ve Denetim Kurulları da seçilmiştir. Genel Kurul’a sunulan
raporlarımızın tümü onaylanmış ve 2016 yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi ile, 2016 yılı ile ilgili planlanan çalışmalarımız belirlenmiştir.
Genel Kurul Toplantısına ilave olarak Yönetim Kurulu Toplantısı ve Vakıf çalışanlarının yürütülen programlar ile ilgili faaliyetlerini
sunduğu brifing de aynı program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

VAKFIMIZIN
YÖNETİMİNDE
GÖREV
DEĞİŞİKLİĞİ
Vakfımızda 21 yıllık deneyimi ile ülkemizde başta Mavi Bayrak Programı olmak üzere tüm kesimler
için uluslararası standartlarda çevre eğitim programlarının başlatılması ve başarı ile sürdürülerek
bugünlere gelmesini sağlayan Genel Müdürümüz Sayın Erol Güngör, 4 Mart 2016 tarihi
itibariyle emekli olmuştur. Bugüne kadar Vakfımız ve ülkemiz için yaptığı çalışmalardan dolayı
kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dönemi geçirmesini diliyoruz. Sayın Erol
Güngör’ün emekliliği nedeni ile ayrıldığı göreve, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta
olan Çevre Mühendisi Murat Yiğitol getirilmiştir.
Emekliliği ile beraber bugüne kadar Mavi Bayrak Programı kapsamında ülkemizde yapılan
çalışmalar ile süreçlere ilişkin kişisel deneyimlerini içeren “Türkiye’nin Mavi Bayrak Serüveni”
isimli kitabı Vakfımız tarafından yayınlanmıştır.

Değerli Arkadaşlarım ,
21 yıldır onurla yürüttüğüm Vakfımızın Genel Müdür’lüğü görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bu süre zarfında
TÜRÇEV Ailesi ile, unutulamayacak ve çok verimli bir ortamda görev yaptım. Böyle bir ortamda çalışmak benim
için bir şanstı.Çalışmalarım sırasında etkinliklerimizin ekip işi olduğunu, her fırsatta dile getirdim. Bu kapsamda
sizlerle örnek olabilecek, değerli ve uyumlu çalışmalar yapma fırsatını buldum. Bu sayede ülkemizde TÜRÇEV
programlarını çok iyi bir konuma getirdik. Aynı zamanda Ülkemizde oluşan Mavi Bayrak ve yürüttüğümüz diğer
programların imajı ile, çevrenin korunması konusunda da, ilgili ve yetkililerin dikkatini çektik, çevre bilinci oluşması
hususunda çaba sarf ettik.
Takdir edersiniz ki iyinin sınırı yoktur. Bundan sonra da sizlerin elinde, ülkemizin Vakıf olarak yürüttüğümüz
programlar yaygınlaşırken, standardının daha da yükseleceğine ve daha da önemlisi, çevre bilincinin daha geniş
bir kitleye ulaşacağına inanıyorum.
Genel Müdürlük görevimden ayrılırken, Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanının önerisi ve vakfımız üyelerinin
teveccühü ile Vakfımızın Yönetim Kuruluna seçildim. Bu görevin de benim için ayrı bir anlamı ve değeri var. Böylece
uzun soluklu çalışmamın ardından vakfımızda, bu sefer de Yönetim Kurulunda hizmet verme olanağına sahip
oldum. Bu duygularla sizlere hoşça kalın derken, sağlıklı ve başarılı günler dilerim.
Saygılarımla,
Erol Güngör
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MAVİ BAYRAK PROGRAMI
Mavi Bayrak çevrenin korunması ile plaj ve marinayı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahiptir.
Bu özelliği ile Mavi Bayrak gerek tur operatörleri ve gerekse tatil programı yapanlar tarafından tercih edilmektedir. Diğer taraftan
Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programıdır.
Uluslararası alanda Merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation for Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programının plajlar için 33, marinalar için 24 adet kriteri
bulunmaktadır.
Bu kriterler aşağıdaki başlıkları altında toplanmaktadır;
•
•
•
•

Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Etkinlikleri
Çevre Yönetimi
Güvenlik ve Hizmetler					
Su kalitesi

15 gün ara ile iki parametrede ve sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması,
plajda cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması plajlarda önemli kriterlerin bir kısmını oluşturur.
Marinalarda kriterler çevrenin korunması ve işletme ağırlıklıdır, deniz suyunun fiziksel temizliği esas alınır.
Yatlarda ise atıkların lisanslı tesislere bırakılması ile çevre duyarlılığı esaslı seyahat ve diğer yatçılara örnek olunması
amaçlanmaktadır.
Mavi Bayrak Ödülünün en önemli özelliklerinden birisi, ödülün bir yıl için veriliyor olması ve her yıl yeniden başlıyor olmasıdır.
Mavi Bayrak Ödülünün diğer bir önemi de, çevrenin dolayısı ile doğanın korunmasını amaçlayan çevre bilinçlendirme etkinlikleri
yapılmasını sağlamaktadır. Böylece plajı kullananlar, işletmelerin personeli ve plajın yakın çevresindeki sakinlerde çevre bilinci
oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır. www.mavibayrak.org.tr

www.blueflag.global
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TÜRKİYE, MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI İLE YİNE
DÜNYA İKİNCİSİ!
Türkiye 50 ülke içinde plaj sıralamasında İspanya’nın 588 plajından sonra 444 plaj ile ikinci sırada yer aldı. Ülkemiz, 2015 yılında
ödüllü plaj sayısı ile ilk kez Dünya İkincisi olmuştu. Ülkemizde 21 marina da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 2016 yılında uluslararası
alanda 50 ülkede toplam 3568 plaj ve 682 marinada Mavi Bayrak dalgalanmıştır.
Ülkemizin elde ettiği bu başarı üzerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen şunları söyledi:
‘’Türkiye’nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için Vakfımız çaba göstermektedir. Çalışmalarımızın mükafatını
alıyoruz. Dünya Turizm sektörü artık Mavi Bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve Tur Operatörlerinin
aradığı bir eko-etikettir. Bu özelliği ile ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının
çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan Mavi Bayraklarımız ile 2016 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz.’’
2016 Yılı Uluslar Arası Plaj Sayıları

2016 Yılı İllere Göre Mavi Bayrak Sayıları

Yıllara Göre Mavi Bayrak Sayıları

2016 YILI MAVİ BAYRAK ULUSAL JÜRİ TOPLANTISI
Vakfımız koordinasyonunda 2016 yılında ödül almak için başvuru yapan plaj ve marinaların değerlendirildiği Ulusal Jüri Toplantısı 23
Ocak 2016’da Marmaris Belediyesi, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) ve Green Nature Diamond Otel ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Ulusal Jüri Toplantısı öncesinde “ Mavi Bayrak, Turizm ve Çevre” konulu panel düzenlendi. Panel sonrası ülkemizin 2016 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 gönderilmiştir.
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2016 YATLARDA MAVİ BAYRAK
ULUSAL JÜRİ TOPLANTISI-ANKARA
Her yıl ödüle hak kazanan yatları belirlemek üzere toplanan
Yatlarda Mavi Bayrak Ulusal Jürisi, bu yıl da Ankara’da Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Deniz Turizmi Birliği, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
yetkililerinin katılımı ile 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti.
Yatlarda oluşan atıkların düzenli olarak lisanslı merkezlere
verilmesi, marinada yapılan çevre eğitim etkinliklerine katılım,
denizde çevreci davranışlar sergileyerek diğer yatçılara örnek
olmak üzerine kurulu kriterlerin kontrol edildiği toplantıda
onaylanan adayların listesi plaj ve marina ödülleri ile birlikte
açıklanmıştır.

2016-ULUSAL MAVİ BAYRAK ÖDÜL TÖRENİ
SAMSUN

Her yıl bir başka yörede, o yıl ödül alan tüm plaj, marina ve yatları temsilen bir bayrak çekme töreni düzenlenmektedir.
2016 yılını temsil eden tören ise 04 Haziran 2016 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fener
Plajı’nda gerçekleştirilmiştir. Törenden önce Kızılırmak Deltası’na, Amisos Tepesine ve Samsun Doğu-İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisine gezi düzenlenmiştir. Törende aynı zamanda En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülleri de takdim
edilmiştir.
Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Vali Yardımcısı Recep
Yüksel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik
Epikmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Jandarma Komutanı

J. Kd. Alb. Ercan Yaşin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar,
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Öztaş Yılmaz,
İlçe Belediye Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri,
IMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Turizmi Birliği, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum
temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konuşmaların ardından en iyi çevre eğitim etkinliklerinde
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aydın Didim
Belediye Başkanı adına Salih Bankoğlu, Mirage Park Otel Genel
Müdürü Fikret Demirtürk, Ece Marina Genel Müdürü Nejat
Ece ve Milta Bodrum Marina Genel Müdürü Ömer Karacalar
adına Liman Hizmetleri Müdürü Metin Gür plaketlerini protokol
üyelerinin elinden aldı.
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Ardından Mavi Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’ne ait dragon
botu ile denizden gelerek Fener Plajı’ndaki direğe takıldı.
Bayrağı göndere Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin, Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve TÜRÇEV başkanı Rıza
Tevfik Epikmen beraber çekti. Fener Plajı’ndaki Mavi Bayrak
törenin ardından Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin, Büyükşehir

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve TÜRÇEV başkanı Rıza
Tevfik Epikmen Sheraton Plajı’na da Mavi Bayrağı takarak
göndere çekti.
Tören videosu için:
https://www.youtube.com/watch?v=z17W64zHEdE

ULUSAL MAVİ BAYRAK DENETİMLERİ
2016 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından
haberli ve habersiz olarak yapılan plaj, marina ve yatların
denetimleri kapsamında Mavi Bayraklı tüm plaj, marina ve
yatlar sezon boyunca ziyaret edilmiş ve 2016 yılı boyunca
toplam 987 plaj denetimi, 29 marina denetimi ve 13 yat
denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimlere zaman zaman
Bakanlık temsilcileri ile Antalya İl Mavi Bayrak Komisyonu
üyeleri de katılmıştır.

ULUSLARARASI DENETİMLER MARMARİS
Ülkemiz Mavi Bayrak sayısının en fazla olduğu ülkelerden bir
tanesi olduğu için her yıl uluslararası denetimden geçmektedir.
Geçtiğimiz yıl Bodrum’da yapılan uluslararası denetim için
bu yıl Marmaris seçilmiştir. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
resmi denetçisi Deni Papadopoulou tarafından 12-15 Temmuz
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde tesadüfi
örneklem yöntemi ile seçilen 9 otel, 1 halk plajı ve 2 marinamız
habersiz denetimden geçmiştir.

Denetimde plaj ve marinalarımız tam not alırken, Deni
Papadopoulou, ülkemizde Mavi Bayraklı plaj ve marina
standardının dünya çapında ilk sırada yer aldığını ve Mavi Bayrak
Programı’nın dünyada en iyi yönetildiği ülkelerden biri Türkiye
olduğunu belirterek Vakfımızı ve Mavi Bayrak çalışanlarını
onurlandırmıştır. Ayrıca standart pano uygulaması ile web sayfası
aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin diğer ülkelere örnek teşkil
edecek nitelikte olduğunu ifade etmiştir.
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PLAJLARDA DÜNYA BİRİNCİSİ
İSPANYA’YA İNCELEME GEZİSİ!
Vakfımız, ödüllü plaj sayısı ile Dünya ikincisi olduğu Mavi Bayrak Programı’nda; her geçen gün kriterlerin
uygulanmasında standardın yükseltilmesi ve ülkemizde sayının arttırılması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Bu kapsamda Mavi Bayrak Ödüllü plaj sayısı ile Dünya birincisi konumunda olan İspanya’ya
08-11 Ağustos 2016 tarihlerinde bir teknik gezi düzenleyerek incelemelerde bulunmuştur.
İspanya’da Vakfımız eşdeğeri konumunda bulunan ve uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı-FEE üyesi ADEAC (Associacion de Educacion
Ambiental del Concumidor) organizasyonunda gerçekleşen
programda toplam 5 halk plajı (İspanya’da tüm plajlar halk plajı
statüsündedir) ve 2 marina ziyaret edilmiştir.
Ziyaret sırasında en dikkat çekici unsur plajlardaki temizlik seviyesi
olmuştur. Tüm plajların halk plajı statüsünde ve uzun sahiller olmasına
rağmen neredeyse hiçbir çöpe rastlanmamıştır. İlgili belediye
temsilcilerine sorulduğunda ise plajların her gün mekanik olarak
temizlendiği ancak plaj kullanıcılarının zaten plajı kirletmediği ifade
edilmiştir.
Elde edilen deneyimler ve gözlemlerin detayı Aralık ayında
gerçekleştirilen 10. Yerel Sorumlular Eğitimi’nde paylaşılmıştır.

ULUSLARARASI MAVİ BAYRAK
KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI-PORTO RİKO

Her yıl bir başka ülkenin ev sahipliğinde, Mavi Bayrak Programını uygulayan ülkelerin ulusal koordinatörlerinin katılımı ile bilgi ve
deneyim paylaşımının sağlandığı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörler toplantısı 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Porto Riko’nun
başkenti San Juan şehrinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı süresince edinilen deneyimler, uluslararası gelişmeler ve yurtdışından örnekler Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi’nde
aktarılmış ve ayrıca edinilen bilgilere ilişkin sunumlar web sayfamızda paylaşılmıştır. Toplantıya ülkemiz adına Mavi Bayrak Ulusal
Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol katılmıştır.

8 • TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI FAALİYET BÜLTENİ • www.turcev.org.tr

7. MARİNA MAVİ BAYRAK
SORUMLULARI EĞİTİMİ-KUŞADASI
Önceki yıllarda periyodik olarak altı kez Marina Mavi Bayrak Sorumluları ile ulusal düzeyde yaptığımız seminerler
oldukça verimli olmuştur. Bu deneyimimizden yola çıkarak ve eğitim programını geliştirerek, yedincisini
31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Kuşadası Korumar Otel’de gerçekleştirdik.
Marinalarda Mavi Bayrak kriterlerinin uygulanmasına yönelik sunumların ve bilgi aktarımlarının gerçekleştiği seminere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz
Ticaret Odası, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın yanı sıra ödüllü ve aday toplam 20 marinamızı temsilen yetkililerden oluşan
yaklaşık 50 kişi katılmıştır.
Seminerde Mavi Bayrak Programı hakkında güncel bilgiler, uluslararası gelişmeler ve yurtdışından örnekler, 2015 sezonunun
değerlendirmesi, marinalarda oluşan deniz kirlilikleri için alınacak önlemler, acil müdahale planları ve oluşan zararların tazmini,
marin deterjanların kullanımı ve Mavi Kart konusundaki son durum paylaşılmıştır.
Ayrıca Mavi Bayrak Çevre Yönetimi uygulamaları, Tekne altı yıkama suyu arıtma tesislerinin önemi, D-Marin Turgutreis 2015 yılı
Çevresel Takip Sistemi uygulamaları, Tekne Turu İşletmecileri için Mavi Bayrak, Çevre eğitim etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken
hususlar, Bodrum Milta Marina’nın 2015 yılında yapılmış en iyi çevre eğitim etkinlikleri konuları ele alınmıştır. Tüm sunumlara web
sayfamızdan (www.mavibayrak.org.tr) ve Mavi Bayrak youtube kanalımızdan ulaşılabilir.
Seminer, sertifika töreninin ardından Kuşadası Belediyesi sponsorluğunda Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi’ne yapılan
gezi ile sona ermiştir.

10. YEREL MAVİ BAYRAK SORUMLULARI SEMİNERİ

Her yıl TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından organize edilen ve yerel yönetimler ve Mavi Bayrak konusunda çalışan yerel
yöneticilere yönelik eğitimlerin bu yıl onuncusu, 10. Mavi Bayrak Eğitim Semineri Balıkesir İli Edremit İlçesi Adrina Termal Otel’de
gerçekleştirilmiştir.
Seminerin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka katılmışlardır.
Ayrıca ülkemizde Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı bu toplantıda, 17 kıyı İlimizdeki
25 belediyemizi temsil eden 100’ün üzerindeki yerel sorumluya, üç gün süren eğitimin sonunda ‘Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu
Eğitim Sertifikası’ verilmiş ve kurumu adına yöresinde bu görevi yürütmeye hak kazanmışlardır. Seminer sunumlarına web sayfamız
ve youtube kanalımızdan ulaşılabilir.
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MAVİ BAYRAK YEREL TOPLANTILARI
Vakfımızın yürütmüş olduğu çalışmalarla ilgili yerel düzeyde bilgilendirmeler yapmak, aday ve ödüllü plaj yetkililerinin Mavi Bayrak sezona hazırlık süreci için yapmaları gerekenler konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak, yaşanan
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulunmak ve önümüzdeki yıllarda aday olabilecek plajları
değerlendirmek amacıyla farklı illerde toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda;
14 Mart 2016 Selçuk,
15 Mart 2016 Çeşme,
16 Mart 2016 Seferihisar,
17 Mart 2016 Menderes,
18 Mart 2016 Urla,
22 Mart 2016 Kuşadası,
23 Mart 2016 Foça,
23 Mart 2016 Dikili
6 Nisan 2016 Erdek ve Çanakkale,
7 Nisan 2016 Küçükkuyu,
8 Nisan 2016 Burhaniye ve Ayvalık,
26 Mayıs 2016 Karasu,
27 Mayıs 2016 tarihinde Kaytazdere,
13 Haziran 2016 Samsun,
14 Haziran 2016 Ordu,
9 Haziran 2016 Mersin,
8 Mart 2016, 15 Mart 2016, 19 Ekim 2016 ve 12 Aralık 2016 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleştirilen toplantılara yerel yetkililer, yerel Mavi Bayrak
sorumluları ve tesis Mavi Bayrak sorumluları katılmıştır.

MAVİ BAYRAK İL KOMİSYON
TOPLANTILARI
MUĞLA MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTISI
Mavi Bayrak sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Muğla
Valiliği Turizmden sorumlu Vali Yrd. Kamil Köten ’in talimatları
doğrultusunda Mavi Bayrak Muğla İl Komisyon toplantısı
21.04.2016 tarihinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü toplantı
salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sezon öncesinden
alınması gereken önlemler Mavi Bayrak ve yüzme suyu numune
alım takviminin açıklanması, bilgilendirilmesi ve Muğla ili sınırları
içerisindeki Mavi Bayrak sayısının artırılması için yapılabilecek
çalışmalar görüşülmüştür.
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SERİK MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTILARI
Serik Mavi Bayrak Komisyonu, Serik sınırları içerisinde
denizi kirletici unsurlara yönelik tespitler (dereleri kirleten
hayvancılık faaliyetleri, arıtmalar, direk denize yapılan
uygunsuz drenajlar, sahilde yapılan deve turları gibi
faaliyetler) yapar ve yapılan tespitler kaymakamlıkça ilgili
birimlere iletilerek çözümler sağlanır. Komisyonda Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü dışında Serik Belediye Başkanlığı,
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik Toplum Sağlığı
Merkezi, DSİ Serik İşletme ve Bakım Baş Mühendisliği, ASAT
Şube Müdürlüğü, BETUYAB A.Ş yer almaktadır.

2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan toplantıya TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörlüğü katılarak Mavi Bayrak konusunda bölgedeki durum
hakkında bilgiler vermiş, altyapı durumu, analiz sonuçları üzerine görüşülmüştür. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Ayrıca 7 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Mavi Bayrak deniz suyu analiz sonuçları değerlendirilmiş, Beşgöz, Acısu,
Köprüçay derelerinden kaynaklanabilecek risk unsurlarının tespit edilmesi ve alınacak önlemler görüşülmüş, bölgedeki merkezi
arıtma tesislerinin mevcut durumu ve kontrolü hakkında değerlendirmeler yapılmış, deniz araçlarından kaynaklanabilecek
kirliliklerin önlenmesi için alınabilecek önlemler üzerine görüş alış verişinde bulunulmuştur. Komisyonun daha etkin çalışabilmesi
için de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak görev ve sorumluluklar
belirlenmiştir.

ANTALYA İL MAVİ BAYRAK KOMİSYONU
OLAĞAN YILSONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Antalya, “İl Mavi Bayrak Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” kapsamında Aralık ayında düzenlenmesi gereken olağan
toplantısını, 22 Aralık 2016 tarihinde, Antalya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Antalya Vali Yardımcısı
Sn. Hüseyin ECE’in Başkanlığında, Komisyon Üyesi Kurumlardan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü ve Vakfımız Antalya Koordinatörlüğünden yetkililerin katılımının yanı sıra toplantıya davet edilen Antalya
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katılmışlardır.
TÜRÇEV İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan sunumda yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar, Ulusal ve
Uluslararası güncel gelişmeler ve 2017 yılı ile ilgili beklentiler sunulmuştur. Toplantıda Antalya’da 2016 yılı sezonu içerisinde
Mavi Bayrak çalışmalarında yaşanan problemler ve çözüm önerileri görüşülmüş, 2017 yılı için Mavi Bayrak konusunda yapılacak
çalışmalar kararlaştırılmıştır.

MAVİ BAYRAK
İL KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI
Mavi Bayrak Ödüllerinin ülkemizde en fazla bulunduğu 3 kıyı bölgemizde koordinasyon çalışmalarını yürüten TÜRÇEV Ofislerinde
çalışan Mavi Bayrak koordinatörleri ile bilgi paylaşımı ve yıllık değerlendirmelerin yapıldığı İl Mavi bayrak Koordinatörleri Toplantısı
26-27 Ekim 2016 tarihlerinde Vakfımız Ankara Merkez Ofisinde yapıldı.
Toplantılarda Mavi Bayrak Programının yürütülmesine dair konuların
yanında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile REC Türkiye Ofisi tarafından dış
katılımcı sunumlarına da yer verilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan
Şube Md. Sibel Mine Güçver “Yerüstü Su Kalitesi Uygulamaları”
konusunda, Şube. Md. Zakir Turan ise “Kentsel Hassas Alanların
Yönetimi” konusunda sunumlar yapmış, REC Türkiye Proje Yöneticisi
Pınar Akpınar ise “Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik İlişkisi” konusunda
bir eğitim vermiştir.
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ANTALYA SUDA BOĞULMA OLAYLARI İL
DENETLEME KOMİSYONU TOPLANTISI
İl genelinde boğulma olaylarının asgari seviyeye
indirilebilmesi ve can güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla
Antalya Valilik Makamı’nın 18.08.2014 tarih ve 20481 sayılı
yazısı ile yayımlanan 2014/1 sayılı genelgesi çerçevesinde;
Suda Boğulma Olayları İl Denetleme Komisyonu 16.11.2016
tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplanmıştır.
İl Denetleme Komisyonu üyesi olarak TÜRÇEV Antalya
Şubemizin de yer aldığı toplantıda, 1 Haziran-1 Kasım
2016 tarihleri arasında İlçe Komisyonları tarafından yapılan
denetimler değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri üzerine görüşülmüştür.

“II. MAVİ BAYRAKLI OTELLER ATIK PİL
TOPLUYOR YARIŞMASI” SERTİFİKA TÖRENİ
TÜRÇEV ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği işbirliği
ile 2015 yılında en fazla atık pil toplayan ilk 10 Mavi Bayraklı tesise
sertifikaları törenle takdim edilmiştir. Sertifika töreni 26 Mayıs 2016
tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ nde gerçekleştirilmiştir.
01 Mayıs 2015 - 31 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya
191 Mavi Bayraklı işletme katılmıştır. Toplamda 12 ton 666 kg pilin
toplandığı yarışmanın birincisi 660 kg ile Paloma Pasha Resort olmuştur.
2015 yılında ikinci kez yapılan yarışma 2016 yılında marinalar da dâhil
edilerek devam edilmiştir. 2014 yılında 77 Mavi Bayraklı otelden 5867
kg atık pil toplanırken, 2015 yılında 191 Mavi Bayraklı otelden 12 ton
666 kg atık pil toplanmıştır.
TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Otellerde atık pil toplanması
konusunda çok büyük potansiyel var. Günlük hayatta cep telefonundan saate, oyuncaktan TV kumandasına, diz üstü bilgisayardan
otomobil kumandalarına kadar hayatımızı kolaylaştıran sayısız cihaz pille çalışıyor. Bunlara ek olarak otellerdeki kapı kilit sistemleri,
klima, televizyon kumandaları, elektronik kasa, kablosuz duman dedektörleri, kablosuz telefonlar, güvenlik telsizleri pil kullanımında
önemli yer işgal ediyor, Türkiye’de her gün yaklaşık 7-8 ton pil çöpe atılıyor. Yarışmamıza katılan tüm Mavi Bayraklı işletmeleri kutluyor,
bu sene de kendilerinden daha iyi bir performans bekliyoruz.’’

CANKURTARAN KURSLARI
Mavi Bayraklı plajlarda cankurtaran ihtiyacının karşılanması adına
Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilileri ve TÜRÇEV Muğla
Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmalar 2016 sezonunda
da devam etmiştir. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından
yetkilendirilmiş eğitmenlerin verdiği eğitimler Muğla ili genelinde
yapıldı ve başarıya ulaşan kursiyerlere cankurtaran sertifikaları verildi.
Toplamda 32 kursiyerin katıldığı eğitimlerde 29 kişi eğitimlerini başarıyla
tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. Gerçekleştirilen eğitimdeki
katılımcı sayısı;
11 Nisan 2016 / 19 Nisan 2016: 10 Kişi
2 Mayıs 2016 / 12 Mayıs 2016: 10 Kişi
16 Mayıs 2016 / 24 Mayıs 2016: 12 Kişi’ dir.
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5. GELENEKSEL CANKURTARAN
YARIŞMASI KEMER, ANTALYA

Kemer Turistik Otelciler Birliği Derneği-KETOB organizasyonunda ve TÜRÇEV işbirliği ile 27 Mayıs 2016 tarihinde
Kemer’de gerçekleşen organizasyonda; cankurtaranlık görevine ve insan hayatına verilen öneme dikkat çekerek
tüm bireylerin farkındalıklarını arttırmak ve bilinçlendirmek ile çalışan cankurtaranların sezon öncesi sahip
oldukları bilgileri test etmeleri ve uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.
2000 yılında, Mavi Bayrak kriterlerine plajlarda cankurtaran bulundurulması zorunluluğunun getirilmesiyle birlikte, Vakfımız
cankurtaranlık görevine ve plaj güvenliğine azami ölçüde önem vermiş ve bu konuda gayretli çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda;
KETOB tarafından, Antalya’nın Kemer İlçesinde, 27 Mayıs 2016 tarihinde, saat 17.30’da düzenlenen 5. Cankurtaran Yarışmasına
Vakfımız bu yıl da destek olmuştur.
KETOB ( Kemer Turistik Otelciler Birliği) tarafından organize edilen yarışma 3 etapta eleme usulüne göre gerçekleştirilmiştir.
Ana sponsorluğunu Çamlıca Gazozlarının yaptığı, Kemer Belediyesi, TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı), Türkiye Su Sporları
Federasyonu, IDC Cankurtarma Merkezi, Öncü Cankurtaran Malzemeleri, Ayışığı Türkiz, Anadolu Hastanesi ve Dakapo tarafından
desteklenen yarışmada Mavi Bayrak ödüllü plajlarımızda görev yapan cankurtaranlar dereceye girmişlerdir.
Barut Lara Otel’den İbrahim Baysal birinci,
Club Med Tatil Köyü’nden Ahmet Özhan Dikmen ikinci,
Yarışmaya bireysel katılan Gökhan Dinçer ise üçüncü oldu.
TÜRÇEV olarak dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm cankurtaran ve tesislerimizi kutlar, hayati önem taşıyan bu konuya
verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEMELER
Mavi Bayraklı kriterleri gereği bir beldede en
az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet
ve erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.
Bu kritere ve engelli der-nekleri ile yaptığımız
görüşmelere dayanarak Mavi Bayrak web
sayfasında “Engelli Olanakları” başlığı altında
Türkiye’deki engelli olanaklarının bulunduğu
plaj listesi-nin ve engelli olanaklarına ilişkin
detaylı bilgilerin verildiği bir bölüm (http://
www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.
aspx?icerik_refno=52) oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu bölüm Engelsiz Seyyah isimli
web sitesinde de yayınlanmıştır
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KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR,
SEMİNERLER VE ZİYARETLER
ENGEL TANIMAYANLAR
SPOR KULUBÜ DERNEĞİNE ZİYARET
Engel Tanımayanlar Spor Klubü Derneği başkanı Özkan
Gönen, Kemer’de düzenlenen 9. Yerel Mavi Bayrak Sorumlular
Eğitimi’nde engellilerin plaj olanaklarından faydalanma
konusunda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
sunum yapmıştır. Dernek başkanı Sayın Gönen ve yönetim
kurulu üyelerine, Antalya Şubemiz tarafından 27 Ocak tarihinde
nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Seminere katılımlarından
dolayı teşekkür sertifikaları verilmiştir. Türkiye’den birçok
belediyenin katıldığı Yerel Sorumlular eğitiminin kendileri için
büyük bir fırsat olduğunu, iyi örnek olarak anlatılan Portekiz
ve Fransa’da görme engellilerin kullanımına yönelik görme
engelliler (odyo) plaj uygulamasının halk plajlarımızdan
birinde uygulanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile
görüştüklerini ifade etmişlerdir.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak Mavi Bayrak kriterlerinin
sadece deniz temizliğinden ibaret olmadığını, plajda her
kesime saygılı ve anlayışlı olmanın da bir sembolü olduğunu, bu sebeple engellilerin de kullanımına yönelik belirlenen kriterlerin
yerine getirilmesi için titizlikle yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI ZİYARETİ
Vakfımız, Mavi Bayraklı plajlarda engelli olanakların geliştirilmesi ve halk plajlarında yaygınlaştırılması ve uygulamalarda
yaşanan aksaklıkların değerlendirilmesini görüşmek üzere 3 Kasım 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabiha Başaran’ı ve Erişilebilirlik Dairesi Başkan Vekili Deniz Çağlayan
Gümüş’ü yerinde ziyaret etmiştir. Bakanlık kurulmadan önce Başbakanlık Özürlüler İdaresi olarak hizmet veren kuruluş
artık Bakanlık bünyesinde adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ziyaret esnasında bundan
sonra yapılacak olan işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

31 EKİM KARADENİZ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl başka bir Karadeniz ilinde Karadeniz’in korunması için yapılan
çalışmaların paylaşılması ve farkındalığın artması amacıyla gerçekle-şen “31 Ekim Karadeniz Günü” için bu yıl
Trabzon’da yapılan etkinliklerine katıldık.
Karadeniz’de karadan, gemilerden ve atmosferden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla, 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz’in
Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkenin temsilcileri
(Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Türkiye) tarafından imzalanmıştır. Bu Sözleşme altında, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunması ve İyileştirilmesi Stratejik Eylem Planı, 31 Ekim 1996 tarihinde imzalanmış olup 1996 yılında İstanbul’da düzenlenmiş olan
Taraf Ülkeler Toplantısı’nda, 31 Ekim tarihi “Uluslararası Karadeniz Günü” olarak ilan edilmiştir.
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DENİZLERİMİZİN KARA KÖKENLİ
KİRLETİCİLERE KARŞI KORUNMASINA YÖNELİK
ULUSAL EYLEM PLANININ
GÜNCELLENMESİ PROJESİ-MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞTAYI
Karadeniz’e kıyısı olan ve ülkemizin de taraf olduğu Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi) ve
bu sözleşmenin Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına dair ek protokol ile
yine ülkemizin taraf olduğu Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) ve Akdeniz’in Kara Kökenli
Kirleticilerden Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü çerçevesinde Türkiye, diğer taraf ülkelerle birlikte, kara kökenli
kirleticilerden kaynaklı kirliliği izlemek, değerlendirmek ve önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
Vakfımızın da katıldığı projenin açılış toplantısının ardından Mevcut Durum Değerlendirmesi Çalıştay’ı 29-30 Kasım 2016
tarihlerinde Ankara-TÜBİTAK’ta gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın katılmış olduğu Çalıştayın ilk gününde Ulusal Eylem Planlamasının
hazırlanmasında çıktıları kullanılacak olan projelerin tanıtımları gerçekleştirilmiş olup ikinci gününde ise tematik grup çalışmaları
düzenlenmiştir.

I. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE
DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi
(TÜBİTAK MAM) ile işbirliği halinde yürütülen “Denizlerde Bütünleşik
Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, I. Ulusal Denizlerde İzleme
ve Değerlendirme Sempozyumu’ 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın da katılmış olduğu
sempozyumda üç gün boyunca çeşitli deniz izleme faaliyetlerinden
elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılmış, bundan sonraki süreçte
yapılacak olan çalışmalar için paylaşımlarda bulunulmuştur.

TÜRKİYE’DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE
DİREKTİFİ (DSÇD) KONUSUNDA KAPASİTE
OLUŞTURMA PROJESİ EĞİTİM SEMİNERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve
Avrupa Birliği tarafından da finanse edilerek desteklenen
“Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD)
Konusunda Kapasite Oluşturma Projesi,” eğitim semineri
7-11 Kasım 2016 tarihinde Antalya’nın Kemer İlçesinde
düzenlenmiştir.
Yerli ve yabancı konuşmacıların yer aldığı, Türkiye’de iyi
çevresel durumun (GES) başarılmasını ve sürdürülebilirliğin
sağlanmasını amaçlandığı, Vakfımızın da katılmış olduğu
proje sertifika töreni ile sona ermiştir.
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SİYANOBAKTERİ VE SİYANOTOKSİN ÇALIŞTAYI
Zehirli algler sınıfına giren siyanobakteri
ve onların salgıladığı siyanotoksinlerin
etkilerine yönelik farkındalık oluşturulması
maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 21
Temmuz 2016 tarihinde Greenpark Otel
Ankara’da düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Belediyeler ve TÜRÇEV

olmak üzere, ilgili diğer kurumlardan
temsilcilerin katılımları ile gerçekleşen
çalıştayın ilk bölümünde, Siyanobakteriler
ve siyanotoksinlerin özellikleri, yerüstü su
kaynaklarında Siyanobakterilere yönelik
ölçüm ve teşhis metotları ile izleme ve baskı
etki çalışmaları ele alınmıştır.

DENİZ TURİZMİ STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI
Deniz Turizmi Stratejisi Çalıştayı 13-15 Mayıs tarihleri arasında Fethiye Jiva Beach Resort’te gerçekleştirildi. Muğla deniz turizmi
potansiyelinin nasıl geliştirilebileceğinin konuşulduğu ve tartışıldığı toplantıya TÜRÇEV Muğla İl Koordinatörlüğü katılmıştır. Çalıştay,
Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı,
Deniz Turizm Birliği tarafından organize edilmiş olup, 1.gün oturum ve grup çalışmaları, 2.gün grup çalışmaları ve 3.gün serbest
zaman olarak gerçekleştirildi.

TRT RADYO PROGRAMLARI
20 Haziran 2016 tarihinde TRT İzmir Kent Radyosu Serbest Kürsü
Programı’nda sunucu Pınar Tosunoğlu Ağırbaş ve Gazeteci
Mine Tolgay’ ın, 29 Haziran 2016 tarihinde ise TRT İstanbul
Radyosu Çerçeve Programı’nda sunucu Filiz Yentürk’ ün canlı
yayın konuğu olduk.

Her iki programda da TÜRÇEV’ in Türkiye’de yürüttüğü
programlar ve özellikle Mavi Bayrak ile ilgili bir sohbet
gerçekleştirilmiş ve Türkiye’de çevrenin korunmasında Mavi
Bayrak ve Çevre Eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur.

ULUSLARARASI RESORT
TURİZM KONGRESİ- ANTALYA
6. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya’da, 24 Kasım akşamı Adalya Elit Otelde gala kokteyli ile başladı. 25 Kasım sabahı ise,
Barut Lara Otelde, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da katılımı ile devam etmiştir. Tur operatörleri, otel yöneticileri ve turizm
sektörünün önemli aktörlerinin yer aldığı kongrede “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” ana teması esas alınarak sunumlar,
forumlar ve anketler gerçekleştirilmiştir. Turizm sektörünün geçmişten günümüze durum değerlendirmeleri, yaşanan sorunlar,
alternatifler, çıkış ve çözüm arayışları ele alındı. Turizme yeni senaryo arayışları ve ülkemize yönelik algının nedeni ve çözümüne
yönelik önemli konular üzerine görüşülmüştür.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
“ÇEVREM SENSİN” ANTALYA ETKİNLİKLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen ve 10 ayrı
pilot ilde düzenlenmesi planlanan “Çevrem Sensin” etkinliklerinin
ikincisi, Bursa’dan sonra Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
19 Aralık 2016 tarihinde, Vakfımız Antalya Şubesinden de
katılımın sağlandığı etkinlikte, okullardan katılan öğrencilere çevre
bilinçlendirme eğitimi kapsamında stantlar kurularak bilgilendirme
yapılmış, çevre konulu dokümanlar ve okul malzemeleri
dağıtılmıştır. Çevre konulu tiyatro gösterileri ve sunumlar
yapılmıştır.

RENSEF YENİLENEBİLİR ENERJİ VE
ENERJİ SİSTEMLERİ FUARI
RENSEF Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sistemleri Fuarının 4. sü
bu yıl da 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya Cam Piramitte
düzenlendi. Stand, panel ve konuşmacıların yer aldığı fuara yerli
yabancı ziyaretçiler katılmıştır. 17 Kasım 2016 tarihinde “ Çevre
Yönetiminde Enerji Uygulamaları” panelinin moderatörlüğünü
Vakfımız Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy yapmıştır.

YÜZME SULARINDA
SİYANOBAKTERİ KAYNAKLI RİSKLER
Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta:akcaalan@istanbul.edu.tr
Yaz aylarında pek çok kişinin tatil denildiğinde aklına gelen ilk
aktivite olan su sporları insan sağlığı açısından su kalitesinin
yakından takip edilmesini gerekli kılar. Geçmişten günümüze
alıcı ortam olarak görülen ve çeşitli kaynaklardan atık suların
boşaltıldığı gerek göl, gölet ve baraj gölleri ile denizler pek
çok kirleticiye maruz kalmaktadır. İnsanların yüzme sporları için
değerlendirdiği bu alanlarda insan sağlığını etkileyebilecek
patojenlerin, biyotoksinlerin ve diğer kirleticilerin varlığı
bu alanların sürekli gözlem ve izlem altında tutulmasını
gerektirmektedir.
Sucul ekosistemlerde algler ve su bitkileri birincil üreticiler
olarak ekosistemin önemli bir parçasıdırlar. Uzun yıllar boyunca
mavi-yeşil algler olarak adlandırılan Siyanobakteriler, hem algler
ile hem de bakteriler ile bazı ortak özellikleri taşımaktadırlar.
Yeryüzünde ortaya çıkışları yaklaşık 3 milyar öncesine dayanan
ve fotosentez sayesinde ürettikleri oksijen ile atmosferin insanlar

ve diğer canlılar için yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayan
siyanobakteriler, göller, nehirler, acısu ortamları ve denizler gibi
çok farklı sucul ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Farklı
morfolojik şekillere sahip olan bu organizmalar ortam koşulları
bozulduğunda yüksek sayılara ulaşarak suya kötü bir görüntü
vermenin yanı sıra koku nedeniyle de insanlarda rahatsızlık
yarattığı bilinmektedir.(Şekil 1).

Şekil 1. Aşırı siyanobakteri artışları (İznik Gölü (sol panel)
ve Sapanca Gölü (sağ panel) (R. Akcaalan)
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Ancak siyanobakteriler ile ilgili endişe verici kısım ürettikleri
biyotoksinlerdir. Siyanobakteri hücreleri tarafından üretilen
biyotoksinler (siyanotoksinler) çeşitli tiplerde olup etki
mekanizmalarına göre; hepatotoksik (karaciğer hücrelerini
bozan), nörotoksik (sinir sistemini etkileyen), dermatotoksik
(deri hücrelerine zarar veren) ve tahriş edici toksinler olmak
üzere sınıflandırılırlar. Siyanobakteri hücreleri yüksek sayıya
ulaştıklarında ürettikleri toksinler insanlar ve diğer canlılar için
sağlığı etkileyecek tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Siyanotoksin
kaynaklı balık ve kuş ölümleri ile köpek ve inek ölümleri en
yaygın olarak bilinen durumlardır. İnsanların siyanotoksinlere
maruz kalması; içme suları ile ve su sporları sırasında su
yutulması, derinin suyla teması ve solunumla beraber

su zerreciklerinin vücuda alınması şeklinde gerçekleşir.
Siyanotoksin kaynaklı sorunlara dair bilinen en eski kayıt 1931
yılında Amerika’da içme suyunda aşırı siyanobakteri artışına
bağlı olarak şehir halkının yarısında meydana gelen sindirim
sistemi sorunlarıdır (Wood, 2016). Su sporları ise insanların
siyanotoksinlere en fazla maruz kaldıkları koşulları sağlar. Aşırı
artış sırasında görüntü ve koku nedeniyle suya giren insan
sayısı azalmakla beraber bazı durumlarda siyanobakteri artışları
insanları rahatsız edecek düzeye ulaşmaz, ancak insanlarda
çeşitli rahatsızlıklara yol açacak miktarlarda toksin bulunur.
Siyanobakteri riskine bağlı olarak dünyada özellikle yüzme
sularında karşılaşılan problemler Tablo 1 ‘de özetlenmiştir (Codd
vd., 2005; Stewart vd., 2006).

Ülke

Yıl

Etkileri

İngiltere

1989

Sindirim sistemi problemleri

Macaristan

1994

Avustralya

1995

Deri ve göz tahrişi
Sindirim sistemi problemleri
Göz ve kulak irritasyonu
Ateş
Ağız kuruluğu
Grip benzeri semptomlar

İngiltere

1996

Ateş ve döküntü

Avustralya

1996-1998

Göz, kulak ve solunum yollarının tahriş olması
Kontakt dermatit

ABD
Finlandiya
Arjantin

2002
2003
2007

Bulantı ve kusma
Karın ağrısı
Kusma, karın ağrısı ve ateş

Tablo 1. Su sporları sırasında siyanotoksine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlar
Ülkemizde denizlerde siyanobakteri artışlarına henüz
rastlanmamıştır. Ancak, İznik gölü (Bursa), Sapanca gölü
(Sakarya), Hazar gölü (Elazığ), Eğirdir gölü (Isparta) ve pek
çok gölette siyanobakteri artışları ve siyanotoksinler tespit
edilmiştir (Akcaalan vd., 2014; Akcaalan vd., 2009; Albay
vd., 2003). AB mevzuatında siyanobakteri artışlarının
izlenmesine dair yükümlülükler direktifte yer almaktadır.
Henüz ülkemiz mevzuatında siyanobakterilerle ilgili bir
düzenleme bulunmamakla beraber bu konuda çalışmalar
devam etmektedir. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İ.Ü. Su Ürünleri
Fakültesi tarafından yürütülen ‘Yerüstü Suları ile Yüzme ve
Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler
için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerinin Belirlenmesi, Müdahale

ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi’ ile ülkemiz
içsularında bu konuda yaşanan siyanobakteri artış potansiyelleri
ortaya konmuş ve buna yönelik mevzuatın geliştirilmesi için
gerekli bilgiler üretilmiştir. Ülkemizde sulardaki siyanobakteri
artışları ve siyanotoksin üretimi ile ilgili düzenlemelerin hem
içme suyu hem de yüzme suları için mevzuata girmesi insan
sağlığı için oldukça önemlidir. Ülkemizde yüzme sularında
siyanobakteri aşırı artışları olduğunda oluşabilecek sağlık
risklerinin tespiti için izleme çalışmalarının yapılması ve
siyanotoksin riski ortaya çıktığında insanların suya girmemesi,
balık avcılığı faaliyetlerinin durdurulması veya tutulan balıkların
yenmemesi konusunda su kıyısında uyarı tabelalarının konulması
elzemdir.

DİKKAT !
Bu alanda sağlığa zararlı olabilecek alg
artışları tespit edilmiştir. Su ile doğrudan
temastan kaçınınız.

Şekil 2. İznik Gölü’nde aşırı siyanobakteri artışı sonrası gölde yüzen çocuklar (sol panel),
Aşırı siyanobakteri artışlarının olduğu zamanlarda plaja konması gereken uyarı levhası
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YEŞİL ANAHTAR
PROGRAMI
Uluslararası bir eko-etiket olan ve konaklama tesislerine verilen Yeşil Anahtar
Ödülü ile ilgili program ülkemizde 2011 yılında başlatılmıştır. Uluslararası
niteliğe sahip olan bu programda tesislerde su ve enerji tasarrufu başta
olmak üzere çevre yönetimi gibi konularla iklim değişikliğinin önlenmesi ve
sürdürülebilir turizme katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
2016 yılı itibari ile ülkemizde 74 tesiste Yeşil Anahtar Ödülü bulunmaktadır.
Uluslararası alanda ise 54 ülkede uygulanmakta olan bu program
kapsamında toplam 2500’ün üzerinde Yeşil Anahtar Ödüllü Tesis
bulunmaktadır.

• 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
başlıkları altında toplamak mümkündür.

Yeşil Anahtar Ödülü Yeşil Anahtar Ulusal Jüri’si
tarafından bir yıl için verilmektedir ve her yıl
başvurular yenilenmektedir. Ülkemizde Yeşil Anahtar
Ödülü alan tesisler öncelikle denetlenmektedir,
kriterlere uygun olan tesislere bayrak, plaket ve
sertifikaları verilmektedir. Daha sonra yıl içinde de
en az bir kez denetimleri yapılmaktadır. Kriterlere
uymayan tesislerin ödülü yılsonu beklenmeden geri
alınmaktadır.

www.greenkey.global
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2016 YILI 74 KONAKLAMA TESİSİ
YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANDI!
Uluslararası bir eko-etiket olan ve ülkemizde konaklama tesislerine verilen Yeşil Anahtar (Green Key) Ödülü Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı’nda yürütülen 5 programdan biridir. Uluslararası niteliğe sahip olan program tesislerde su
ve enerji tasarrufu, atık yönetimi başta olmak üzere çevre yönetimi sağlayarak iklim değişiklinin önlenmesi ve
sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yeşil Anahtar Programı 1994 yılında Danimarka’da
başlamış olup 2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
(Foundation For Environmental Education-FEE)’ nın beşinci
programı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise
2011 yılından itibaren Vakfımız tarafından yürütülmektedir.
2016 Yılı başvuruda bulunan 74 konaklama tesis yapılan
denetimler ve Ulusal Jüri kararı ile Yeşil Anahtar Ödülü
almaya hak kazanmıştır.
Uluslararası alanda 54 ülkede uygulanmakta olup 2500 ‘ün
üzerinde tesiste Yeşil Anahtar Ödülü bulunmaktadır. Türkiye
ise 2016 yılı itibariyle 74 Yeşil Anahtar Ödüllü tesisi ile 54
ülke arasında 7. sırada yer almaktadır.

YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜNE İLK DEFA BAŞVURUDA
BULUNAN TESİSLERİN ÖN DENETİMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2016 yılı için Yeşil Anahtar Ödülü başvuruları 74 tesisin
başvurusu ile tamamlanmıştır. Ödüle İlk defa başvuruda
bulunan 18 tesisin ön denetimleri Antalya, İzmir, İstanbul,
Adana ve Muğla illerinde gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler
sonucunda ise belirlenen eksiklikler tesislere bildirilmiştir.

YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ ULUSAL JÜRİ TOPLANTISI
Yeşil Anahtar Ödülü Ulusal Jüri toplantısı Özel
TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi’nde yapıldı. Yapılan toplantıda
ödüle ilk defa başvuruda bulunan tesislerin
dosyaları incelenmiş olup bu tesislere yapılan
ön denetimler sonucunda edinilen gözlemler
paylaşılmıştır. Ödüle daha önceden sahip ve
tekrar başvuruda bulunan 56 tesisin de dosyaları
değerlendirilmiş ve seçilen bazı tesislerin kişi
başına aylık enerji ve su tüketimlerinin son 2 yıl
içerisindeki olumlu değişimleri incelenmiştir.
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YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ
ULUSAL DENETİMLERİ TAMAMLANDI
2016 yılı itibariyle Türkiye genelindeki Yeşil Anahtar
Ödülü’ne sahip otellerin denetimleri tamamlanmıştır.
Ülkemizde 74 tesiste bulunan Yeşil Anahtar Ödülü
denetimleri 2 yılda bir yapılmakta olup Haziran, Temmuz
ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu
yıl ilk defa ödülü almaya hak kazanan 18 tesisin sezon
denetimleri ve 2014 yılında başvuruda bulunan 21 tesisin
takip denetimleri Ankara, Adana, İstanbul, Muğla, Antalya,
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde yapılmıştır.

YEŞİL ANAHTAR ULUSAL KOORDİNATÖRLER
TOPLANTISI DANİMARKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

2016 yılı Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörler Toplantısı 11-13
Nisan tarihleri arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ da
gerçekleştirildi. FEE’nin genel merkezinde düzenlenen toplantı
boyunca yeni eklenen kriterlerin uygulanması, Yeşil Anahtar
Programının oteller dışında diğer kategorilerde uygulanması,
programın gelişmesiyle ilgili konu başlıkları işlenmiş ve yapılan
grup çalışmaları aracılığı ile her katılımcı konu başlıkları ile ilgili
kendi görüşünü paylaşma olanağı yakalamıştır. Toplantıda

katılımcılara çeşitli ülkelerde yer alan en iyi uygulamalarla ilgili
sunumlar yapılmıştır.
35 ülkeden 59 kişinin katıldığı toplantıya, Vakfımız adına
TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Anahtar Yönlendirme
Komitesi Üyesi Rıza Tevfik Epikmen, TÜRÇEV Genel Müdürü
Murat Yiğitol ve Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü
Arzu Akdağ katılmıştır.
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YEŞİL ANAHTAR’DA TÜRÇEV—ETSTUR
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Etstur ile yapılan görüşmeler sonucu Yeşil Anahtar
Ödülüne sahip ve Etstur’da yer alan oteller için bir işbirliği
yapılmıştır.
Etstur’un web sitesinde yer alan Yeşil Anahtarlı tesisler
için bir tema sayfası oluşturulmuş olup ödüllü tesisler
bu sayfada listelenmektedir. Bu sayede ziyaretçiler
Yeşil Anahtar Ödülü’ne sahip otellere kolaylıkla
ulaşabileceklerdir. Buna ek olarak Yeşil Anahtarlı bir
tesisin sayfasına girildiğinde Yeşil Anahtar Programı ile
ilgili detaylı bilgilere de ulaşılabilmektedir.
Bu web sayfasında, otellerin çevre dostu bir eko-etiket
olan Yeşil Anahtar Ödülü’ne sahip oldukları bilgisine
yer verilmesi çevrenin korunması ve otellerin çevreye
duyarlılığını vurgulayarak ziyaretçilerin tercihine etkide
bulunması açısından önemli rol oynayacaktır.
Türkiye’nin önde gelen seyahat ve turizm kuruluşu olan
Etstur, yurt içinde binlerce otelin satış ve pazarlamasını
gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 60, yurt dışında ise
yaklaşık 40 destinasyonu kapsayan yüzlerce tur paketi
üreten marka, çatısı altında birçok markaya da ev sahipliği
yapmaktadır.

GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL
(GSTC) BÖLGESEL AVRUPA TOPLANTISI
Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Avrupa Bölgesel toplantısı 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti
Atina’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 34 ülkeden 200 katılımcı, GSTC üyeleri ve GSTC yönetim kurulu üyeleri katılım
sağlamıştır.
Toplantı boyunca ‘Avrupa’da Uygulanan Sürdürülebilir Turizme
Yönelik Programlar ve Standartlar’, ‘Avrupa’daki En İyi Sürdürülebilir
Yönetim Uygulamaları’, ‘Avrupa’da Sürdürülebilir Turizmde
Pazarlama’, ‘Yunanistan Turizminde Küresel Sürdürülebilirliğin Marka
Değeri’, ‘İşletmelere Standart ve Sertifikasyonların Uygulanması’
konularına değinilmiştir.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza
Tevfik Epikmen Foundation for Environmental Education (FEE) ‘nı
temsilen toplantıya ‘Avrupa’da Uygulanan Sürdürülebilir Turizme
Yönelik Programlar ve Standartlar’ konulu oturumda konuşmacı
olarak katılmış ve Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü hakkında bilgiler
vermiştir.
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TÜRKTAY—TÜRKİYE’DE
TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ
7. Türktay Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli Şişecam’ın ana sponsorluğunda 2 gün boyunca Ankara HiltonSA
Otel’de gerçekleştirilmiştir. 9 oturumdan oluşan panel çeşitli bakanlıklardan, üniversitelerden, STK’lardan ve özel sektörden
alanında uzman birçok katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Panele Türkiye Çevre Eğitim Vakfını temsilen Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Arzu
Akdağ, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Gülşen Narin ve Eko-Okulları
Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Merve Çoban katılım sağlamıştır.
Panel boyunca gerçekleştiren oturumların konuları şu şekildedir; Türkiye’de Döngüsel
Ekonomi Kapsamında Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme Genel Bakış, Durum Analizi,
Türkiye’de Atık Yönetimi ile Geri Dönüşüm Stratejisi ve Uygulama Konuları, Türkiye’de
Çevre Politikaları, Türkiye’de Döngüsel Ekonomi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Yönetimi,
Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Türkiye’de Tehlikeli
Atıkların Yakıt ve Alternatif Hammadde Olarak(Enerji) Değerlendirilmesi, Türkiye’de Döngüsel
Ekonomi Bağlamında Sanayici Gözüyle Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm, Türkiye’de
Çevre Yönetim Sistemleri, İmalat Sanayi, Mühendislik ve Yatırım Olanakları, Rekabet,
Çevre ve Ticaret Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar. Oturumlar boyunca tüm
başlıklar ile ilgili sunumlar yapılmış oturum sonunda ise katılımcıların görüşleri alınarak
değerlendirilmiştir.

10. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA
KONFERANSI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMDE
EKO-TURİZM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip
Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleşti. “Örgün ve Yaygın Eğitimde Eko-Turizm Bilincinin Geliştirilmesi” konulu çalıştay üniversite,
turizm sektöründe ve alanında yetkin 45 katılımcı ile birlikte 2 gün boyunca eko-turizm bilincinin geliştirilmesi, bölgenin eko-turizm
alanında potansiyelinin ortaya çıkartılması, , yerel halkın bilinçlendirilmesi gibi pek çok konuyu ele alarak tartışılmıştır.
Çalıştayın ilk aşamasında katılımcıların görüşleri alınarak eko-turizm bilincinin gelişmesindeki eksiklikler belirlenmiş olup, bu
eksiklikleri kapsayan 5 ana başlık oluşturularak çalışma komisyonları belirlenmiştir.
Çalışma komisyonlarında bu ana başlıklar altında sorunlar belirlenip, bu sorunlara ilişkin çözümler geliştirilmiş, çözümlere yönelik
ilgili kurum ve kuruluşlar izlenecek yöntem ve projeler önerilmiş ve bu çözümlerin gerçekleşme süreleri konusunda öngörüde
bulunulmuştur.
Konferansa vakfımızı temsilen Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ ve Eko-Okullar Ulusal Koordinatör Asistanı
Merve Çoban katılmıştır. Arzu Akdağ ‘’Planlama, Envanter, Uygulama, İzleme ve Denetim’’ komisyonunda, Merve Çoban ‘’Örgün
ve Yaygın Eğitimde Eko-Turizm Bilincinin Geliştirilmesi ve Farkındalık’’ komisyonunda görev almıştır.
Komisyon çalışmaları ve çalıştay, son gün yapılan sunumlar ile sona ermiştir.
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KÜLTÜR VE TURİZM İL KOORDİNASYON
KURULU TOPLANTISI
Kültür ve Turizm İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2016 tarihinde Sinema Genel Müdürlüğü Ali Fuat Başgil Salonunda
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri
katılım sağlanmıştır.
Toplantıya Vakfımızı temsilen Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ katılmıştır.
Toplantı Ankara’nın Kültür ve Turizmini etkileyen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir sunum ile başlamış olup, sonrasından
katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

YEŞİL ANAHTAR VE EKOENERJİ
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTI!

EKOenerji ve Yeşil Anahtar turizm sektöründe sürdürülebilir enerjinin kullanımına katkı sağlamak amacı ile bir işbirliği anlaşması
yapmıştır.
EKOenerji, sürdürülebilir enerjiyle ilgili konularda uzmanlaşmış ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve aynı zamanda yenilenebilir
elektrik için geliştirilmiş bir eko-etikettir. EKOenerji etiketiyle satılan elektrik, çevreyi koruma kriterlerini yerine getiren elektriktir ve
aynı zamanda EKOenerji yeni yenilenebilir enerji projelerine fon sağlamaktadır.
Yeşil Anahtar ve EKOenerji farklı alanlara yönelen iki farklı organizasyon olmalarına rağmen birçok alanda ortak noktaları
bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
•
•
•
•

Ulusal/yerel çevre kuruluşları için bir ‘şemsiye organizasyon’ görevi görmeleri,
İki organizasyonun da ilk olarak Avrupa’dan başlayarak daha sonra küresel ölçekte hızla gelişme göstermeleri,
Davranışsal değişiklikleri ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek için
çalışmaları,
İki oluşumun da tüketicilerinin müşterilerine ekolojik tercihlerini pazarlamak için kullanabilecekleri bir
eko- etiket sunmaları.

Yapılan bu işbirliği sonucunda EKOenerji ve Yeşil Anahtar aktif olarak deneyimlerini paylaşacak ve birbirlerine gerekli
bilgileri sağlayarak piyasada karşılaştıkları fırsat ve engeller konusunda bilgi vereceklerdir.
Yeşil Anahtar, Yeşil Anahtar etiketine sahip işletmeler için sürdürülebilir enerji alanında yeni aygıtlar geliştirmede
EKOenerji’nin uzmanlığından faydalanacaktır. EKOenerji ise uluslararası otelcilik sektöründe yeşil enerji üzerine bir
kampanya başlatmayı planlamaktadır.
Bu işbirliğini heyecanla karşılayan EKOenerji program müdürü Steven Vanholme: ‘Yeşil Anahtar ve EKOenerji sağlıklı ve
hızlı büyüyen organizasyonlar, fakat tüm dünya büyük ekolojik engellerle karşılaştıkça daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız
var. Bu işbirliği iki oluşumun da daha fazlasını daha hızlı şekilde yapmasına yardım sağlayacaktır.”
Yeşil Anahtar Uluslararası Direktörü Finn Bolding Thomsen şöyle ekliyor: “Yeşil Anahtar’ın eko-etiket olarak uzmanlığını
sürdürülebilir enerji yönetimine odaklanarak güçlendirecek bu işbirliğini açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz ve
EKOenerji çabalarımızı desteklemek için harika bir ortak.”
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EKO-OKULLAR

PROGRAMI
Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek amacıyla uygulanan ve 58 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre
bilinçlendirme ve eğitim programıdır.
Program’ın katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de
ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konularda bilinçlendirirler. Program, okullarda
ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar
Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, Program
dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü
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.
2016 yılı itibariyle Eko-Okullar Programı kapsamında 64 ülkede 49.000 okulda 15 milyon öğrenci ve 2
milyon öğretmene ulaşılmış ve 1507 kurum-kuruluşla ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise 2016
yılı itibariyle 48 ilden toplam 778 okulda Eko-Okullar Programı yürütülmekte olup, 470 okul yaptıkları
başarılı çevre çalışmaları karşılığında aldıkları Yeşil Bayraklarını dalgalandırmaktadır. www.ekookullar.org.tr

www.ecoschools.global
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254 EKO-OKULUMUZ DAHA ULUSLARARASI
YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜNE HAK KAZANDI!

Sürdürülebilir bir çevre için erken yaşta çevre bilinci
oluşturulmasını amaçlayan uluslararası Eko-Okullar Programı
kapsamında “Yeşil Bayrak Ödülü” almaya hak kazanan
okullarımız 28.05.2016 günü Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde
(Ankara) düzenlenen törenle ödüllerine kavuştular.
Ödül törenine; Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan
Yalçınkaya, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Vakfımız
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Güngör, Vakfımız Genel Müdürü
Murat Yiğitol, Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci,
Program asistanları Çiğdem Tunalı ve Merve Çoban ile
Türkiye’nin dört bir yanından Yeşil Bayraklarını almak için gelen
300’den fazla koordinatör öğretmen, öğrenci, idareci ve veli
katılmıştır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 254 Eko-Okulumuz Yeşil
Bayrak ödülüne hak kazanmış olup, önceki yıl ödülü devam
etmekte olan okullarla beraber toplam Yeşil Bayraklı okul sayımız
470’e 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 58 ülkede uygulanmakta
olan Eko-Okullar Programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı
sonunda ülkemizde 778 okulda (anaokulu, ilkokul ve ortaokul)
uygulanmaktadır. 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.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
EKO-OKULLAR SAYIMIZ 853’E ULAŞTI!

Özverili çalışmaları ile Eko-Okullar Programını
yürüten tüm öğretmenlerimize ve Eko-Tim
öğrencilerimize teşekkür eder, çevre ile ilgili
duyarlılıklarının ve edindikleri çevre bilincinin ömür
boyu devam etmesini dileriz.
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Eko-Okullar Programı 2016-2017
eğitim-öğretim yılında 54 ilde 853 okulda
yürütülürken, 470 okulda da çalışmaları karşılığında
aldıkları “Yeşil Bayrak” dalgalanıyor.
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2016 YILI EKO-OKULLAR PROGRAMI ULUSAL
KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI
GÜNEY AFRİKA’DA YAPILDI…
Eko-Okullar Ulusal Koordinatörler 2016 yılı toplantısı 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde
yapıldı.
Toplantı’nın ilk günü “Atıkları Azaltalım-Wrigley Litter Less” , “Büyük Bitki AvıThe Great Plunt Hunt” ve “Alcoa” çalıştaylarına ayrılmış, bu kapsamda proje
katılımcı ülkeleri ile proje detaylarının görüşüldüğü dörder saatlik çalıştaylar
düzenlenmiştir. Toplantı’nın ikinci ve üçüncü gününde, “Kaynak Yaratma, Tüm
Okulun Katılımı ve Sürdürülebilir Gelişme Kavramlarının Paralelleştirilebilmesi”,
“Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri”, “Program Kapsamındaki Ülke
Tecrübeleri ve Yeni Ülkelerin Adaptasyonu”, “Eko-Üniversiteler”gibi konu
başlıkları işlenmiş, grup çalışmaları yapılmış ve Güney Afrika Eko-Okulları ziyaret
edilmiştir.
50 ülkeden 85 kişinin katıldığı toplantıya, Vakfımız adına Eko-Okullar Ulusal
Koordinatörü Aynur Çimenci katılmıştır.

EKO-OKULLAR PROGRAMI’NI ODTÜ FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMENLERİNE TANITTIK
ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden aldığımız davet üzerine 4 Nisan tarihinde fen bilgisi öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencilerine topluma
hizmet uygulamaları dersi kapsamında Eko-Okullar Programı’nı anlattık.
Program ulusal koordinatörü Aynur Çimenci tarafından yapılan sunumda programın içeriği, ulusal ve uluslararası boyut anlatıldı ve
öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

EKO-OKULLAR
KÜRESEL ANI DEFTERİ KAMPANYASI
Dünya Eko-Okulları Eko-Okullar, Programı Finlandiya Koordinasyonu tarafından başlatılan “Eko-Okullar Anı Defteri Kampanyası”
ile birbirine ulaştı. EKO-OKULLAR KÜRESEL ANI DEFTERİ KAMPANYASI kapsamında Dünya’nın farklı yerlerindeki Eko-Okul
öğrencileri diğer ülkelerdeki arkadaşlarına duygu, düşünce ve çevre ile ilgili dileklerini bir anı defteri aracılığıyla ilettiler.
Farklı ülkelerdeki öğrencilerin birbirleri ile iletişime geçmeleri ve gündelik yaşamları, içerisinde bulundukları topluluk ve
Eko-Okul Projeleri ile ilgili paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıyla
başlatılan kampanyada anı defteri önceden belirlenen rota kapsamında
okul okul Dünya’yı gezerek Mayıs 2016’da sona ermiştir. Defter için en son
durak Eko-Okullar Finlandiya Ulusal Koordinasyonu olmuştur. Kampanya
fikri Küresel Sınıf Projesinden çıkmış olup ülkemizden 17 Eko-Okulumuzun
katıldığı kampanyaya katılan diğer ülkeler: Hırvatistan,İspanya, Letonya,
Belçika, Bermuda, Danimarka, Kuzey İrlanda, Avustralya, Hollanda ve
Uganda.
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EKO-OKULLAR İL TOPLANTILARIMIZ…
Eko-Okul Koordinatör Öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen
aylık il toplantılarımız 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da
devam etmiştir. Ankara, Eskişehir, İzmir, 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 alarak yıl boyunca çevre koruma
konusunda örnek çalışmalara imza atmaktadırlar.
Yoğun iş tempolarında kendi illerindeki okullara önderlik
ederek Eko-Okul toplu etkinliklerine yön veren il koordinatörü
öğretmenlerimize bizlere sağladıkları destek ve yardımlarından
dolayı teşekkür ederiz. Mevcut il koordinatör öğretmenler
listesine www.ekookullar.org.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

DÜNYA SAATİ UYGULAMASINA
EKO-OKULLAR RESİMLERİ İLE DESTEK VERDİ
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından küresel iklim
değişikliğine dikkat çekmek için başlatılan Dünya Saati
uygulamasına, Eskişehir Eko-Okulları bu yıl da resimleri ile
destek verdi.
Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile bir alışveriş merkezinde
gerçekleşen ve Eko-Okul öğrencileri tarafından yapılan 47
resmin yer aldığı sergiye Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı
Melih Savaş, Alışveriş Merkezi Müdürü Zehra Kutlu, Eko Okullar
İl Koordinatörü Nadir Erdem, Tepebaşı Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdür Bahri Ağaoğlu ile çok sayıda öğrenci
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ve veli katıldı.Çocuklarla birlikte gerçekleşen sergi açılışı sonrası
sergiye katılan öğrencilere sertifikaları verildi.
“Dünya Saati” etkinliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
tarafından Avustralya’da 2 milyondan fazla insan ve 2 binden
fazla kurumun katılımıyla başlamış ve kısa sürede küresel bir
eyleme dönüşmüştür. Süreç içerisinde 7 kıtadan, 150’den fazla
ülke ve 7 binden fazla şehirde binlerce insana ulaşan Dünya
Saati, bugün dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri
halini almıştır.

EKO-OKULLAR İÇİN TBMM PARKINDA
DENDROLOJİ VE EKOLOJİK EĞİTİM ÇALIŞMASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Parkındaki biyolojik çeşitliliğin
(100’den fazla ağaç, ağaççık ve çalı grubu), drama ve eğitici
oyunlarla tanıtılması amacıyla; doğa, çevre ve biyolojik çeşitlilik
konularında eğitim alan Eko-Okul öğrencilerine yönelik Ekolojik
Tur Etkinliği Mayıs-Haziran ayları boyunca yapıldı ve Ankara’da
yer alan 32 Eko-Okuldan toplam 560 öğrenci ekolojik tur
etkinliğine katıldı.
Çevreye duyarlı ve aynı zamanda Eko-Okul Programı’na dahil
olan okulların öğrencilerine yönelik bir uygulama sahası niteliği
taşıyan ve yaklaşık 2 saat süren etkinlik kapsamında; meclis
bahçesindeki ağaçlar, ağaçcık ve çalı türleri, anavatanları,
tohumları, yetiştirme koşulları, insan yaşamındaki etkileri,
mitolojik öyküleri, Anadolu Kültüründeki yeri vb. konulara

yer verilmekte, program çeşitli drama ve doğa oyunları ile
desteklenmekte ve çocuklar doğada topladıkları yaprak,
kozalak, kuru dal, tohum vb. malzemelerle kendi tasarımlarını
yapmaktadırlar.
Nisan 2016’da TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
bünyesinde başlatılan eğitimin yürütücülüğünü yapan ve
uygulayan kişi ekolojik tur rehberi Güller Koç’tur. Eğitim pilot
dönemde Ankara Eko-Okullarını kapsasa da yeni eğitim-öğretim
yılında tüm Türkiye Eko-Okullarını kapsayacak, öğrencilerin
doğanın döngüsünü izlemeleri ve gözlem yapabilmeleri
açısından her ay ve her mevsim devam edecektir.

ESKİŞEHİR EKO-OKULLARI
İKİ BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU...

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün paydaşı oldukları Eko-Okullar Programı’nı
yürüten okul öncesi, ilk ve ortaokulların katılımıyla
gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği 31 Mart tarihinde Orman
Bölge Müdürlüğü Mollaoğlu Ağaçlandırma Sahasında yapıldı.
Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve
Orman Bölge Müdürlüğü (Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü)
işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe Ahmet Sezer, Şehit Teğmen
Subütay Alkan, Atatürk Ortaokulları ile Pilot Binbaşı Ali Tekin,
Dumlupınar, Gazi, Ziya Gökalp, Özel Sakarya İlkokulları ve
Kütipoğlu, Toki Söğütönü Anaokullarından 180 öğrenci, 20
öğretmen, veli ve Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol
Müdürü ile müdürlük çalışanları katıldı.

Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni ve Eko-Okullar İl
Koordinatörü Nadir Erdem, yapılan fidan dikim etkinliğinde
2000 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti. Etkinliğe EkoOkul öğrencilerinin yanı sıra TEMA gönüllüsü öğrencilerin
de destek verdiğini belirten Erdem, toprağa, suya, havaya
gönüllü olduklarını, geleceğimizin teminatı olan öğrencilere
ağaç sevgisini, vatan sevgisini, erozyonla mücadele bilincini
aşılamaya çalıştıklarını söyledi ve “ Bu Topraklarda Umut
Yeşertiyoruz” dedi. Erdem açıklamasının sonunda yıllardır
desteklerini esirgemeyen, uyum içinde faaliyet planladıkları
Orman Bölge Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve
saha çalışanlarına, desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, öğrencilere, okul
koordinatör öğretmenlerine ve velilere teşekkür ettiğini söyledi.
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ESKİŞEHİR “EKO-OKULLAR ÇEVRE ÇOCUK
MECLİSİ” 7. DÖNEM ÇALIŞTAYI

Tepebaşı Belediyesi’nin de destekçisi ve paydaşı olduğu
Eskişehir Eko-Okulları tarafından oluşturulan “Çevre Çocuk
Meclisi” 7. Dönem II. Çalıştayı 23 okuldan 69 öğrenci ve 23
koordinatör öğretmeninin katılımıyla 17 Mart Perşembe günü
Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay,
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi meclis başkanı Beyza
Doğan, Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni ve Eko-Okullar İl
Koordinatörü Nadir Erdem ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Bahri Ağaoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştayda
Ahmet Sezer, Mehmet Akif Ortaokulları ile Reşat Benli, Adalet,
Pilot Binbaşı Ali Tekin, Çamlıca Ticaret Odası, Ülkü, Dumlupınar,
Ziya Gökalp ve I. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulları grup
sözcüleri gerçekleştirdikleri saha çalıştay ziyaretleri ile ilgili
hazırladıkları sunumlarını yaptılar.
Çalıştayda ayrıca, 19 Mart Dünya Saati Etkinliği kapsamında
“Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” sorununa dikkat çekmek
için düzenlenecek sergi için resim seçimleri ve Eko-Okulların
Orman Haftası kapsamında gerçekleştirecekleri fidan dikimi
etkinliğinin planlaması yapıldı.

7. Dönem kapanış çalıştayı ise 1 Haziran Çarşamba günü
Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda Tepebaşı Belediye
Başkanı Ahmet Ataç, Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü
Aynur Çimenci, program asistanı Merve Çoban, İl Koordinatörü
Nadir Erdem ile 17 Eko-Okulun Koordinatör öğretmeni ve Çevre
Çocuk Meclis üyesi 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Başkan Ahmet Ataç yaptığı konuşmada, 1999 yılından bu yana
Eko-Okullar Programını paydaş olarak destekleyen tek belediye
olmaktan ve destek vermekten mutluluk duyduklarını ve
desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.
Eko-Okullar İl Koordinatörü Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni
Nadir Erdem, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarını
değerlendirdiği sunum öncesinde, Eko-Okullar Programı
çerçevesinde “Çevre Çocuk Meclisini “ uygulayan tek il
olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını, çalışmalarında
kendilerine 17 yıldır kesintisiz destek veren Tepebaşı
Belediyesine ve programın bir diğer paydaşı olan İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na, okul
koordinatörlerine ve öğrencilere teşekkür etti.

İZMİR EKO-OKULLARI DİJİTAL FOTOĞRAF
ALBÜMÜ VE DİJİTAL HİKAYE VE ŞİİR KİTAPÇIĞI
YAYIMLANDI
İzmir Eko-Okulları arasında her yıl sonunda çevre konusunda yapılan çalışmaların,
örnek etkinliklerin paylaşıldığı dokümanlar 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda da
öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır. 16 Eko-Okulun katılımı ile oluşturulan ve
öğrencilerin çevre-doğa ile ilgili olarak çektikleri fotoğraflardan oluşan dijital albüm ve 14
Eko-Okulun katılımı ile oluşturulan ve öğrencilerin çevre ve doğa ile ilgili olarak yazdıkları
hikaye ve şiirlerden oluşan kitapçık Eko-Okullar internet sayfasında paylaşılmış olup,
dileyen okullarımız okul profillerine giriş yaparak ilgili kaynağa ulaşabilirler.
Okullar tarafından özellikle toplu olarak yapılan çalışmaların paylaşımı, kaynak oluşturmaları
ve yol gösterici olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel çalışmalarda emeği
geçen İzmir Eko-Okullar Ailemize teşekkür ediyor, bu çalışmaların diğer illerimizde de
yaygınlaşmasını diliyoruz.
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BURSA EKO-OKULLARINDAN
ATMA BAĞIŞLA KAMPANYASI!
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Bursa Eko-Okullarının ortaklaşa düzenlediği
kampanyada kullanılmayan elektronik eşyaların işe yarar hale getirilmesi amaçlandı.
Kampanya kapsamında Bursa’da 20 okulun katılımı ile toplanan elektronik materyaller
TEGV’na bağışlanırken, kullanılabilir durumdaki elektronik eşyalar ihtiyacı olan çocuklara
ulaştırıldı. Kullanım ömrünü tamamlamış ürünler ise tekrar değerlendirilmek üzere geri
dönüşüm tesislerine gönderildi.
20 - 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen projeye benzer bir etkinliği okullarımız kendi
illerinde de başlatabilirler. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen okullarımız Bursa
Eko-Okullar İl Koordinatörü Ali Çelebi (alicelebi1@gmail.com) ile iletişime geçebilirler.

MALTEPE ORTAOKULU’NUN
ZEYTİN ETKİNLİĞİNDE BULUŞTUK
Maltepe Ortaokulu’nun 2015-2016 ve 2016-2017 temaları olan”Biyolojik
Çeşitlilik” konusu kapsamında gerçekleştirdikleri “Zeytinin Mucizesi” konulu
etkinliklerine Eko Okullar Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci ve Koordinatör
Asistanı Merve Çoban katıldı. “Zeytin Ağacının Tanıtılması”, “Türkiye’de ve
Dünya’da Zeytincilik” “Mitolojide ‘Ölümsüz Ağaç Zeytin”, “Resim Sanatında
Zeytin” gibi farklı başlıklar altındaki sunumların ardından konuyla ilgili
düzenlenen resim sergisi gezildi.
Anadolu biyolojik çeşitliliğinde çok önemli bir tür olan “zeytin” konusunda
okullarında yapmış oldukları bu çalışma ile farkındalık yaratmayı amaçlayan
Maltepe Ortaokulu Eko-Okul koordinatör öğretmenlerine ve eko-timine
teşekkür ederiz.
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GELENEKSEL EKO-OKUL ŞENLİKLERİ
ANKARA, ANTALYA, ESKİŞEHİR VE BURSA

Sürdürülebilir bir Dünya için çevrenin korunması ve erken yaşta
çevre bilinci oluşturulmasını öngören uluslararası Eko-Okullar
Programı kapsamında bu yıl Ankara’da 13.sü, Bursa’da 8’si,
Eskişehir’de 7.si ve Antalya’da 5.si düzenlenen Eko-Okullar
Şenlikleri yüzlerce çevreci öğrenci, öğretmen ve velinin katılımı
ile Mayıs ve Haziran ayları boyunca gerçekleştirildi.
Eko-Okullar Şenlikleri’nde amacımız;
- Bütün bir yıl boyunca çevre konusunda çalışmalar yapan
öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışmalarını bir şenlik havasında
kutlayarak çevre halkı ile paylaşmalarını sağlamak,
- Unutulan çevre oyunlarına yeniden hayat verip çocukların
doğada zaman geçirmekten zevk almalarını sağlamak,
- Daha iyi bir Dünya amacıyla çalışan tüm Eko-Okullarımızı bir
araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak,
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- Çok hızlı bir şekilde tüketilen dünya kaynaklarının korunması
konusuna dikkat çekebilmektir.
Şenlikler boyunca; balonla dans oyunu, top geçirme oyunu,
ipe mandal asma oyunu, kaşıkla pinpon taşıma oyunu, halat
çekme oyunu, kovaya top atma oyunu, eko-can dediki
oyunu, heykel oyunu slalom yarışı, çuval yarışı gibi oyunlar
oynanmakta, öğrenciler toplu olarak kumaşa hayallerindeki
dünyayı resmetmekte, uçurtma uçurup birbirleriyle oyunlar
oynamaktadırlar.
Şeniliğimize katılan ve destek sağlayan Eko-Okullar gönüllüsü
tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, il koordinatörlerimize,
TÜRÇEV Antalya şubesindeki arkadaşlarımıza ve ilgili yerel
yönetim temsilcilerine teşekkür ederiz.

ANKARA EKO-OKULLARI 6. RESİM
VE FOTOĞRAF SERGİSİ
Ankara Eko-Okulları tarafından bu yıl 6.si
düzenlenen ve resim teması “Dünya’nın Bütün
Renkleri”, fotoğraf teması “Ben Doğaya
Bakarsam” olan sergi 25 Nisan tarihinde
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve
Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Bu güzel sergide pazar günü dahi çalışarak tüm eksiklileri tamamlayan
sergi komitemize, öğrenci çalışmalarını organize eden koordinatör
öğretmenlerimize, güzel eserleri için öğrencilerimize ve sergimize ev
sahipliği yapmayı kabul eden Yenimahale Belediyesi yetkililerine büyük
bir teşekkürü borç biliriz.

SERGİ KOMİTESİ:

Salih Alptekin Ortaokulu, Şadiye Yakışkan-Fulya Mengüç
Batı Koleji, Elif Asav
Güç Koleji, Lütfiye Erol
Aşiyan Koleji, Feride Akın
Batıkent Seviye Koleji, Selcen Beşen
Harzemşahlar İlkokulu, Tanju Ekiz

SERGİYE KATILAN OKULLAR:
Ankara Final Ortaokulu - Batıkent
Ata Anaokulu
Batıkent Seviye Okulları
Belma Çocuk Akademisi
Cebeci Ortaokulu
Dedeman İlkokulu
Eryaman Bilim Doğa İlkokulu
Göktürk İlkokulu
Gül Anaokulu
Harzemşahlar İlkokulu
Haydar Aliyev Ortaokulu
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar İlkokulu
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlkokulu
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu
İl Genel Meclisi Ortaokulu
Maltepe Ortaokulu
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu
ODTÜ G.V. Özel Ortaokulu
Osman Gazi İlkokulu
Özel Abc Ortaokulu
Özel Arı Ortaokulu
Özel Asfa Ferda İlkokulu
Özel Aşiyan İlkokulu
Özel Aşiyan Ortaokulu
Özel Batı İlkokulu

Özel Batıkent Mektebim Okulları
Özel Büyük İlkokulu
Özel Çayyolu Final İlkokulu
Özel Güç Koleji Ortaokulu
Özel Keçiören Sınav İlkokulu
Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Özel Nesibe Aydın Ortaokulu
Özel Zafer Koleji İlkokulu
Polatlı İlkadım Anaokulu
Salih Alptekin Ortaokulu
Şahin Ortaokulu
Ted Ankara Koleji Özel Anaokulu
Oyna Keşfet Yarat Anaokulu
Yasemin Anaokulu
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İZMİR EKO-OKULLARI 8. FOTOĞRAF SERGİSİ
İzmir Eko-Okulları tarafından bu yıl 8. si düzenlenen
fotoğraf sergisi İzmir’de yer alan 25 Eko-Okulun katılımı
ile 23-27 Mayıs tarihleri arasında İzmir Ticaret Odasında
gerçekleştirildi.Her yıl çevre konusunda farklı bir temanın
belirlendiği serginin bu yılki teması “hava” idi.

Bu güzel sergide emeği geçen sergi komitesine,
koordinatör öğretmenlerimize, güzel eserleri için
öğrencilerimize ve sergiye ev sahipliği yapan İzmir
Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ederiz.

EKO-OKULLAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
ARAŞTIRMA PROJESİ
Çevre ve Yenilikçi Fikirler Projesi’nin sona ermesinin ardından Toyota Motor Avrupa - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)
ortaklığında ve İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu (Royal Botanic Gardens-Kew) rehberliğinde başlatılan ve 55 okulumuzun
katıldığı Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da devam etmiştir.
Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında okullarımızın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmaları görebilmek için
https:// turkey.exposure.co/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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OKULLARDA

ORMAN
PROGRAMI

Orijinal ismi “Learning About Forests-LEAF” olan Okullarda Orman
Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental
Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır.
Bugün 23 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu Programda
(2014-2015 eğitim öğretim yılında) 13.448 öğretmen ve 550.000 öğrenci katılım
göstermiştir.
Learning About Forests Programına ülkemiz TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında
katılmıştır. Türkiye’deki ismi “Okullarda Orman Program”ıdır. Okullarda Orman
Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi
ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek
arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim
programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde
kullanılmasını teşvik ederek, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve
uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler. Programda, ormanların sürdürülebilir
yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin öğrenciler tarafından öğrenilmesi,
aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması
beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan
ormanların özelliklerini çocuklar tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini
oluşturmaktadır.

www.leaf.global
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YENİ ÖDÜL SİSTEMİ
Orman Programı bayrağı verilmesi kararı alınmıştır. Okullar,
çalışmaları sonucunda hak kazandıkları bayrak ile orman ekosistemi konusundaki çalışmalarını yerel çevrelerine duyurabileceği
gibi 23 ülkede yürütülen Program ağının bir parçası olduklarını da
gösterebileceklerdir.

2015-2016 Eğitim öğretim yılı çalışma yapıp, başarı göstermiş ve
sertifika almış okullar, önümüzdeki eğitim öğretim yılında (20162017) başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütürlerse Okullarda Orman
Programının kahverengi bayrağını alacaklardır. Her iki yılda bir
çalışmalarını sürdüren ve başarı gösteren okullar bayrak almaya hak
kazanacaktır.

Okullarda Orman Programı’nın kriterlerine uyarak orman
eko-sistemi ile ilgili gerekli teorik ve pratik çalışmaları yerine
getiren, ulusal koordinatör tarafından yapılan ziyaretlerde
başarılı görülen ve yıl sonu raporlarını eksiksiz olarak
gönderen okullar ve koordinatör öğretmenlerimiz uluslararası
koordinasyondan gelen sertifikalarla ödüllendirilmekteydi.
Programı yürüten okullardan gelen yoğun talep ve oluşan
gereklilik sonucunda, toplanan TÜRÇEV Yönetim Kurulu
kararına göre süreci başarı ile götüren okullarımıza Okullarda

Orman ekosistemi için yapılan çalışmalar için okullara yollanan
kitapçıklar artık elektronik formatta okullara yollanacaktır. Ayrıca pdf
formatında tüm Okullarda Orman Programı temaları, etkinlikler, iklim
makinesi kitapçığı, öğretmen kitabı gibi programın çalışmalarında
kullanılan kitaplar elektronik ortamda öğretmenlerin kullanımına
açılmıştır.
Programın içeriği ile ilgili değişiklikler, kayıt yenileme, süreç ve
program ile ilgili tüm düzenlemeler ayrıntılı olarak incelemek için
Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet sitesini inceleyebilirsiniz.
www.turcev.org.tr

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI,
163 OKULLA 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM
YILINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR...
2009-2010 Eğitim öğretim yılında 6 okulla başlayan Türkiye Okullarda Orman Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında
163 okulda çalışmalarını sürdürmektedir. Özverili çalışmaları ile Okullarda Orman Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve
Orman timi öğrencilerimize teşekkür eder, Orman ile ilgili duyarlılıklarının ve edindikleri çevre bilincinin ömür boyu devam etmesini
dileriz

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI TANITIM
TOPLANTILARI ESKİŞEHİR-ADANA-SAMSUN
Her eğitim-öğretim yılı başında belirli il veya illerde yapılan
Okullarda Orman Programı tanıtım ve paylaşım toplantıları
bu yıl Eskişehir, Adana ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlükleri
koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantılar Eskişehir’de
Dumlupınar İlkokulunun ev sahipliğinde 15 Kasım 2016’da,
Adana’da Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu ev sahipliğinde
28 Kasım 2016’da, Samsun’da Samsun öğretmen evinde
7 Aralık 2016’da yapılmıştır. Öğretmenlere bilgilendirme
sunumu Okullarda Orman Programının ulusal koordinatörü
Fatma Köle tarafından yapılmıştır. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın
faaliyetleri, Okullarda Orman Programı hakkında bilgi, geçmiş
yıllarda yapılan okul çalışmalar ve işbirlikleri ile ilgili okullar
bilgilendirilmiştir. Toplantıya illerin bağlı olduğu ilçelerden
gelen öğretmenler katılmıştır. Üç ilde de katılım oldukça
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fazla olmuştur. Adana, Eskişehir ve Samsun İl Milli Eğitim
Müdürlüklerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ULUSAL
KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI-MALTA

Her yıl başka ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Okullarda Orman Ulusal koordinatörler toplantısı 21-23 Mart 2016 tarihleri
arasında Malta’da yapıldı. Toplantıya vakfımız adına Okullarda Orman Ulusal Koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. Toplantı boyunca;
“Program için fon yaratma”, “Çevre eğitiminin daha nitelikli hale getirilmesi ve Eğitim Materyali Hazırlama”, “ Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri” “Ulusal Koordinatörler İşbirliği” ve “Podio İnternet sitesi ve Sosyal medya kullanımı” konuları görüşülmüştür.
Toplantıda Okullarda Orman programın geliştirilmesi, ülke bazında internet sitesi ve sosyal medya hesapları konusunda fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
Sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayan ENO (Environment Online) programı ile ilerleyen zamanlarda daha fazla işbirliği
yapılması ile okulların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye okullarının “ENO Treelympics-2015”
katılımından da bahsedilen toplantıda, Ulusal ağda okulların ortak çalışmaların artması ve geliştirilmesi yönünde görüşler
sunulmuştur. Toplantıda, Programı yürüten 23 ülke ulusal koordinatörleri ülkelerin deneyimlerini sunumlarıyla paylaşmıştır.
23 Mart 2016’da Ülkelerin ulusal koordinatörler Malta’nın Buskett Ormanında hep beraber ağaç dikimi gerçekleştirmişlerdir. Daha
sonra koordinatörler çocuklarla yapılabilecek birkaç etkinlik örneği yapmıştır.

ORMAN HAFTASI KUTLAMALARI

Okullarda Orman Programı’nın en önemli kriterlerinden biri olan alan çalışmaları 2016 yılında baharın gelmesi ve Orman HaftasıAğaç Bayramı ile birlikte Program’a kayıtlı okullarımız tarafından 21-26 Mart Orman Haftasında farklı günlerde İstanbul, Ankara,
Kayseri, Muğla ve birçok ilde gerçekleştirilmiştir.
Orman timinin, alanında uzman kişiler tarafından orman eko-sistemi hakkında bilgilendirilmeleri ve yerinde gözlemler yapmalarının
amaçlandığı bu çalışmalarda, koordinatörlüğümüze gelen talepler doğrultusunda Orman Bölge Müdürlükleri ile iletişime
geçilmiştir.
Orman timlerimiz, okullarında misafir ettikleri Orman Bölge Müdürlükleri görevlileri tarafından orman ile ilgili yapılan sunumlarla
bilgilendirilmişlerdir. Birçok okul Orman Haftası ve Ağaç Bayramında alan çalışmalarını yapmak için okul dışında etkinlikler
düzenlemiştir.
Ekosistemin bir parçası olduklarını yaptıkları çalışmalarla tecrübe eden timlerimize ve emek veren tüm koordinatör
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
OKUL ZİYARETLERİ
Okullarda Orman Programı’nın en önemli kriterlerinden biri olan
okul ziyaretleri dönem sonunun gelmesi ile birlikte Ankara’da
yapılmıştır. Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma
Köle tarafından 4 gün süre ile Ankara’da 22 okul ziyaret edilmiştir.
Okullarda öğretmenler çalışmalarında daha verimli çalışabilmelerini
sağlayacak ve sorunlarını paylaşarak programın daha iyi
sürdürülmesini sağlayan önerilerde bulunmuşlardır. Orman timi
öğrencileri ile soru cevap yapılarak programın okullarındaki gelişimi
kendilerinden bilgi alınarak öğrenilmiştir.

8-ODTÜ DAS (DÖNEM ARASI SEMİNERLERİ)
ODTÜ DAS (Dönem Arası Seminerleri) etkinliği ilk defa
2013 başında büyük bir ilgi ve katılım ile gerçekleşmiştir.
ODTÜ DAS herhangi bir sempozyumdan farklı olarak çeşitli
alanları kapsayan ve farklı alanlardan katılımcıların deneyimli
hocalarla birlikte bilgilerini güncellemelerini, disiplinler
arası ilişkilerini artırmalarını ve çok yönlü gelişmelerine katkı
vermeyi amaçlamaktadır.
Seminerlerin seviyesinin katılımcıların bilgi düzeyine göre
yeniden değerlendirilmesi için kayıtla katılım yapılan
seminerde, katılım ücretsiz olacak ve anket dolduranların
arasında yapılacak çekilişle kitaplar ve ücretsiz eğitim
hediyeleri verilmiştir. Üniversiteli veya üniversite dışından,
öğrenci veya öğretim üyesi, herkesin katıldığı seminerde,
3 günde 72 oturum ve 54 katılımcı ile 17-19 Şubat Tarihleri
ODTÜ kampüsünde düzenlenmiştir. Ana konu etrafında
öbeklenmiş alt konu yapılanmasından farklı olarak çok
çeşitli alanları kapsamaktadır.
Seminere dinleyici olarak, vakfımız adına Okullarda Orman
Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle katılmıştır.
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“Dünya’da ve Türkiye’de Su Güvenliği” konusuyla Prof. Dr.
Doğan Altınbilek’in, “Su ve Yaşam” konusuyla Prof. Dr.
Ayşen Yılmaz ‘ın, “Yaşamın Kaynağı Derin Okyanuslar” Doç.
Dr. Mustafa Yücel’in sunumlarına dinleyici olarak katılmıştır.
Sunumlarda Dünya’da ve Türkiye’deki mevcut gelecekteki
su miktarları ile değişik sektörlerdeki (tarım, içme ve
endüstri suyu) ihtiyaçları karşılaştırılmış, iklim değişikliği
şartlarında 2030’a kadar olabilecek darboğazlar (Sağlık,
gıda ve enerji gereksinimlerinin karşılanması, çevre ve
sosyal sorumluluklar sağlanması) irdelenmiştir.
Sunumlarda suyun yaşamımızdaki önemi, suyun
özellikleri, su döngüsü ve Dünya, su kaynakları, su kütle
ve iklim, iklim değişikliği ve yaşam konuları ele alınmıştır.
Okyanus ekosisteminin hem hayatın başlangıcına hem
de günümüz küresel karbon döngüsüne ışık tutması
konusundan bahsedilmiştir. Ayrıca denizde denizaltılarla
yapılan araştırmalar ve bu alanda yapılan en son keşifler
dinleyicilerle paylaşılmıştır.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
ETKİNLİKLERİ
KILIÇALİ PAŞA İLKOKULU
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Kılıç Ali Paşa İlkokulu’nun 5 Haziran Dünya Çevre Günü
kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerine Ankara İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Milli Eğitim Bakanlığı
Projeler Dairesi çalışanı Şebnem Anlıtan, Orman Genel
Müdürlüğü’nden Orman Mühendisi Serkan Oğuz, Ayten Tek
Işık Ortaokulu Müdürü Seyfettin Gülhan, Ziraat Mühendisleri
Ortaokulu Müdür Yardımcısı Türker Güllülü, ÇEVKO Yetkilisi
Murat Körük ve Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü
Fatma Köle katılmıştır.
Kılıçali Paşa İlkokulu etkinliğinde orman timi öğrencileri yıl
içinde yaptıkları etkinliklerden bahsetmişler. Yıl içinde yaptıkları
çalışmalarını veli, okul arkadaşlarına ve davetlilere sunmuşlardır.
Özveri ile çalışıp daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Dünya

için çaba sarf eden tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize
teşekkür ederiz.

ÇANKAYA İLKOKULU
YIL SONU ŞENLİĞİ

ATAKENT İLKOKULU
ORMAN TİMİ
YIL SONU GÖSTERİSİ

Çankaya İlkokulu 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı, yıl sonu şenliği
ve bahar kermesi 2 Haziran 2016’da Çankaya İlkokulu’nun
bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Şenliğe Okullarda Orman
Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle’de katılmıştır.
Okullarda Orman timi kermeste stant açarak, 2016-2017 Eğitim
Öğretim yılı okul çalışmalarında kullanmak için kendilerine fon
yaratmışlardır. Getirdikleri fideleri ve yaptıkları taçları satarak
Okullarda Orman Programında önümüzdeki yıl ağaç dikimi
gezisinde kullanılmak üzere kaynak sağlamışlardır. Özveri ile
çalışıp, program için emek harcayan tüm öğretmen, öğrenci ve
idarecilerimize teşekkür ederiz.
Orman timi aynı zamanda stantlarında tüm yıl yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi vermiş, okuldaki öğrencileri konu ile
ilgili bilgilendirmiştir.

Atakent İlkokulu 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında
etkinlik düzenlemiştir. Orman timi hazırladığı gösteride,
okullarda orman programı koordinatör öğretmeni Reşide
Balıbey’in yazdığı “Orman ve Su” konulu tiyatro gösterisini
sergilemiştir.
Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle’nin
de katıldığı gösteride, öğrencilere sertifikaları verilmiştir.
Öğrenciler dinleyicilere gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre
bırakmanın öneminden bahsetmiştir. Yıl boyunca yaptıkları
çalışmaları video gösterisi şeklinde sunmuşlardır. Emeği geçen
tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize teşekkür ederiz.
Okullarda Orman Programı olarak amacımız her yıl yeni katılan
okullarımızla birlikte tüm okullarda programın yürütülmesi,
okullar arasındaki iletişimin sağlanması ve çalışmaların
paylaşılmasıdır. Bu sebepten Okullarda Orman Programı
facebook sayfasını ziyaret edebilir, okul ziyaretleri ve okul
etkinlikleri video ve fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI FAALİYET BÜLTENİ • www.turcev.org.tr • 39

ÇEVRENİN

GENÇ SÖZCÜLERİ

PROGRAMI
Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment - YRE”
olan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, Uluslararası Çevre
Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental EducationFEE) tarafından 1994 yılında yürütülmeye başlanmıştır.
Bugün 34 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte
olduğu bu Program’a ülkemiz 1996 yılında katılmıştır.
Türkiye’deki ismi Çevrenin Genç Sözcüleri Programı’dır.
Young Reporters For The Environment Programı
2014-2015 eğitim öğretim yılında yaşları 11 ile
21 arasındaki 250.000 öğrenci ile 34 ülkede
uygulanmaktadır. 11-18 yaş öğrencilerine yönelik olarak
uygulanan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, okul içinde
oluşturulan bir öğrenci timinin çevreyle ilgili araştırma
yapmalarını amaçlayan ve uygulanan uluslararası bir
çevre eğitim programıdır.
Öğrenciler, yaşadıkları bölgelerdeki olumlu ya da olumsuz
çevresel konuları bir gazeteci gibi araştırıp, araştırma
bulgularını, internet aracılığı ile aynı konuda araştırma
yapan diğer okullarla paylaşırlar ve bilgi alışverişi yaparak
dilerlerse ortak, dilerlerse de kendi okullarını temsilen bir
proje oluştururlar. Yapılan bu projeler dönem sonunda
belli kurallar altında bir makaleye, fotoğrafa veya videoya
dönüştürülür. Böylelikle program ile ülkelerindeki çevre
sorunlarının bilincinde olan ve sorunların azaltılmasına
katkıda bulunan gençler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

www.yre.global
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
OKULLARININ ULUSLARARASI BAŞARISI
Dünyanın 34 ülkesinde yürütülen Çevrenin Genç Sözcüleri Programı; ülkemizde 1996 yılından bu yana,
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda; ortaöğretimdeki 11-18 yaş grubu öğrencilerine
uygulanmaktadır. Gençlerde çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunan bu programa, 2015-2016
eğitim öğretim yılında 50 okul katılmıştır.
2016-2017 Eğitim öğretim yılında 65 okul kayıt yapmış ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education)’nın çevre eğitimi konusundaki
programlarından olan ve ülkemizde 1996 yılından itibaren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
tarafından yürütülen, Çevrenin Genç Sözcüleri (Young Reporters for the Environment)
Programına kayıtlı okullarımızdan Özel Çağfen Okulu 11-14 Yaş, Video Kategorisinde uluslararası alanda
ikinci olmuştur. Özel Çağfen Okulu öğretmenleri; Gülfer Güzel, Filiz Satılmış, Betül Derici, Yeşim Çorapçı Işıl Akıllıoğlu ve Umut
Yavuzoğlu koordinatörlüğünde, “Karınca ve Fil Hikayesi (Tale of Ant and Elephant)” adlı çalışmaları ile Mustafa Emir Kaya, Oğuz
Topal, Barkın Canoğulları, Batın Görkem Çolak, Azra Pekgöz, Elif Nisa Boyraz, Buğra Macuncu, Biyçe Korkmaz, Gülçin Dinç,
Ceylin Akın genç sözcülerimiz uluslararası alanda ikinci olarak büyük başarı elde etmişlerdir.“Tale of ant and elephant” videosu için
Youtube’dan Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
OKULLARININ ULUSAL DERECELERİ

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında
ülkemiz okulları tarafından üretilen makale ve
fotoğrafların uluslararası jüriye sunulmadan bir
önceki aşaması olan ulusal jüri Ankara’da toplanmış
ve oldukça zor seçim süreci sonucunda gönderilen
çalışmalar içerisinden seçilen Ulusal dereceler
aşağıdaki gibidir;

11-14 Yaş Kategorisinde, Fotoğraf Alanında
1.’lik Jale Tezer Ortaokulu GOP Şubesi, “
Nature’s struggle to Survive!”

15-18 Yaş Kategorisinde, Fotoğraf Alanında 1.’lik
Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi/” Life on my
shoulders’’

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI ULUSAL SONUÇLARI (MAKALE, VİDEO FOTOĞRAF)
11-14 Yaş Kategori:

15-18 Yaş Kategori
1. Izmir Saint Joseph Lisesi,
“Usage Of plastıc Bags will be restrıcted!”

MAKALE DALINDA
DERECELER:

BU KATEGORİDE DERECEYE GİREN
MAKALE BULUNMAMAKTADIR

2. İzmir Özel Türk Fen Lisesi
“A Frıend For The Sea”
3. Mersin Doğa Anadolu Lisesi
“Our Sea, Our Responsibility”
1.Saint Pulcheire Lisesi

1.Özel Çağfen Okulları

“Our Ecological way of life”

VİDEO DALINDA

“Tale of ant and elephant”

2.Ankara Atatürk Lisesi

DERECELER:

2.İTÜ Özel Beylerbeyi Ortaokulu

“Global Warning”

“Let the others live”

3.Antalya Anadolu Lisesi
“The great danger in misnaming”

1.Jale Tezer Ortaokulu GOP Şubesi
“ Nature’s struggle to survive!”
2.İTÜ Özel Beylerbeyi Ortaokulu
“The Solution For Pollution: Love”
FOTOĞRAF DALINDA DERECELER:

3.İzmir Özel Rota Ortaokulu
“Dirty environment darkens the
soul, dark souls darken the environment. It’s the cycle of life.”

1.Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi
“ Life on my shoulders”
2.Özel Çağfen Okulları
“ Heroes 4 the future”
3.İzmir Amerikan Koleji
“ Why?”
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI ÇALIŞTAYI
İZMİR AMERİKAN KOLEJ’DE GERÇEKLEŞTİ

Çalıştay; 5 Haziran 2016 Pazar, Dünya Çevre Gününde,
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı tarafından İzmir
Amerikan Kolej’in ev sahipliğinde ilk kez düzenlenmiştir.
Her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz çalıştayda öğrencilerin
çalışmalarını hazırlarken yaşadıkları süreci aktardıkları bir
program oluşturulmuştur.
Bölgesel olarak düzenlediğimiz ve İzmir okullarının katılım
sağladığı çalıştayda İzmir’deki okullarımızın her birinin
öğrencileri tarafından, 10-15 dakikayı geçmeyecek şekilde
yine onlar tarafından hazırlanan sunumlar gerçekleşmiştir.
Sunumlarda; yıl içinde çekilen fotoğraflar, kaydedilen videolar,
makale yazım hazırlıkları, konuları ve diğer etkinliklerden
bahsedilmiş, okul içi faaliyetleri, karşılaştıkları sorunlar ve
çözümler ele alınmıştır.

İzmir Amerikan Kolejine ev sahipliği ve İzmir Amerikan Kolej
koordinatör öğretmeni Sayın Özlem Ercan’a misafirperverlikleri
için tüm öğretmenler ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür
ederiz.
Çalıştay sonunda düzenlenen törenle Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı ulusal koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı öğrencilere
sertifikalarını vermiştir.
Çalıştay videoları için facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri/

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI
ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI- İSKOÇYA
Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinatörlerinin yıllık
toplantısı 29 üye ülkeden 21 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile
İskoçya’da 25 Şubat 2016’da yapıldı. Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı’nı programın koordinatörü Çelik Tarımcı ve program
asistanı Fatma Köle temsil etti.
Programın Uluslararası koordinatörü Gosia Luszczek 2015 yılı
etkinliklerini özetleyerek, 2015 yılı çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Toplantıda, UNEP’den (United Nations Environment
Programme) Mari Nishimura, Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri
ile ilgili ve FEE İsveç’ten Pia Linghede çevre eğitimi konusunda
örneklerden oluşan bir sunum yapmıştır.
Kurulan çalışma gruplarında ulusal koordinatör ile öğrenci
ve öğretmenlere yönelik sosyal medya kullanımı tartışıldı ve
öneriler not edildi; öğretim yılı sonunda öğrencilerin katıldığı
yarışmaların ölçütleri ve değerlendirme süreçleri, ödüllendirme
konuları ele alındı. Küresel etkinlik günlerine katılım ve eğitim
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öğretim yılı sonunda yapılan çalışmaların diğer ülkelerle
paylaşma, ulusal ağda okulların birbiri ile işbirliğinin nasıl
sağlanması gerektiği tartışılmıştır.
Ayrıca programın uluslar arası boyutunun geliştirilmesi ele alındı.
Çevrenin Genç Sözcüleri Facebook paylaşım sayfası:
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri

TEMİZ VE KİRLİ KARELER FOTOĞRAF YARIŞMASI
SONUÇLANDI
1.lik Elif Bediz,
İzmir Narlıdere TAKEV,

2.lik Fatma Doğa Kıhtır,
Ankara Atatürk Lisesi,

3.lük Eda Odabaş,
Özel İstanbul Yesevi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak okullarda yürütmekte
olduğumuz Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında
Deniz Işığı Otelcilik Turizm ve Tic. Ltd. Şti. desteği ile bir fotoğraf
yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı; günümüzde
kentleşmenin de etkisiyle insanoğlu doğal olandan hızla
uzaklaşmaktadır. Bunun sonucunda da özellikle yeni nesillerde
doğal çevre ve doğal olmayan çevre ayrımı yapılamamaktadır.
Aynı zamanda kötü bir doğa ile temiz bir çevre arasındaki farkın
yeterince kavranamadığı görülmektedir. Bu yarışma ile gençlerin
biraz da olsa çevrelerine yönelik farkındalığını artırma ve nasıl bir
çevre istediklerinin saptanması amaçlanmaktadır.
Yarışma Jürisi; Ömer Gemici, Hüseyin Sarı, Erol Güngör
ve Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Koordinasyonundan
oluşmaktadır.
Jüri Üyelerimize de fotoğraf alanında bize destek verdikleri ve
fotoğraf seçimleri için çok teşekkür ederiz.
22 Mayıs 2016 tarihinde jürimiz, TÜRÇEV toplantı salonunda
15.00’te toplanmış, fotoğraflar katılım sırasına göre sıra
numarası ile rumuzlandırılmış, şartnameye aykırı fotoğraflar
yarışma dışı bırakılmış, fotoğraf seçimleri yapılmıştır.
3 turda yeniden seçilerek ilk üçe giren “Temiz ve Kirli Kareler”
seçilmiştir.

Birinciye Ailesi ile 5 gün tatil, İkinciye ailesi ile 4 gün tatil,
Üçüncüye ailesi ile 3 gün tatil Deniz Işığı Otelciliği Turizm ve Ltd.
Şti.’nin sponsorluğunda verilmiştir.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Sosyal Medya Hesapları ve
internet siteleri….
FLİCKR: https://www.flickr.com/photos/feeinternational/
sets/72157651132813647
FACEBOOK:https://www.facebook.com/Young-Reportersfor-the-Environment-294691627215114
Uluslararası Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/user/
YREInternational
TWİTTER: https://twitter.com/YREInt
Türkiye Facebook sayfası: https://www.facebook.com/
CevreninGencSozculeri/
Türkiye Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/Çevrenin
Genç Sözcüleri Türkiye
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İTÜ GVO ÖĞRENCİLERİ- İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ

ÇEVRENIN GENÇ SÖZCÜLERİNDEN
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencileri, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ile
iletişime geçerek projelerine destek istemişlerdir. Girişimler sonucunda İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İTÜ Geliştirme Vakfı Özel
Beylerbeyi Ortaokulu öğrencileri ile deniz yüzeyi ve kıyı temizliği üzerine bir çalışma başlatmıştır.
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu öğrencilerinden oluşturulan Çevrenin Genç Sözcüleri, projelerinin ilk adımı olan Boğaz
hattındaki deniz yüzeyini incelemek için İSTAÇ-1 teknesiyle Çengelköy iskelesinde denize açılmıştır. Çevre Mühendisi Saffet Altındağ’ın
rehberliğinde İstanbul Boğazı deniz hattının yüzeyinde temizlik çalışmalarının nasıl yapıldığını ve bu çalışmalarda çevrenin temiz kalması
adına ve ne tür önlemler alındığını inceleyen öğrenciler ilk eğitimlerini almışlardır. Eğitimde İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulunda Deniz
Yüzeyi ve Kıyı Temizlik Şefi Yüksek Çevre Mühendisi Saffet Altındağ, tüm ortaokul öğrencilerine Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu
deniz yüzeyi ve kıyı temizliği hakkında seminer vermiştir.

PET SULARIMIZIN ŞİŞELERİNİ ÇÖPE ATMAYALIM,
GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYARAK YAŞAMIMIZI
KOLAYLAŞTIRALIM
Deniz yüzeyi çalışmaları ile birlikte İTÜ’lü Çevrenin Genç Sözcüleri Plastik atıkların
ve pet şişelerinin doğaya verdiği zararları tespit ederek bir çözüm geliştirmiştir. Bu
doğrultuda “Pet Sularımızın Şişelerini Çöpe Atmayalım, Geri Dönüşüme Uğratarak
Yaşamımızı Kolaylaştıralım” başlıklı kampanyayı İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Okullarının
tüm seviyelerinde başlatarak farkındalık oluşturmuşlar, toplanan atıkların pet şişelerin
elyaf fabrikasında geri dönüşümünü gerçekleştirmişlerdir.

HABERLERİ İBB’DE HABER OLDU
İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu “Çevrenin Genç Sözcüleri” öğrencilerinin
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ile yaptığı Boğaz hattındaki deniz yüzeyini
inceleme çalışması İBB’nin kendi sitesinde bir çevre haberi olarak yayınlanmıştır.
Öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları anlatan bu haber yazısına
https://issuu.com/dhmsistemgelistirme/docs/dergi adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Google arama sitesinden, ibbdeniz issue yazarak arama yapabilirsiniz. Haber
yazısına ulaşabilirsiniz.
İTÜ GVO Okulu Çevrenin Genç Sözcülerine yaptıkları çalışmalar ve başarılı
haberlerinden dolayı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak teşekkür ederiz.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP22)
VE ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
İklim Değişikliği Konferansı (COP22), 7-18 Kasım 2016
tarihleri arasında Marakeş Fas’ta gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), COP22’de bir
panel yürütmüştür. FEE’nin yürüttüğü bu panel; 14 Kasım
2016’da, 17.00 - 18.30 saatleri arasında katılımcılara açık
gerçekleştirilmiştir. Toplantının teması “Okuldan Eve
İklim Değişikliği-Çocuklarla Aile Davranışlarını
Değiştirmeyi Öğretmek” dir.

“OKULDAN EVE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - ÇOCUKLARA
AİLE DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMEYİ ÖĞRETMEK”

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 6. maddesi, iklim değişikliğinin çözümü için eğitimin önemini vurgular. FEE’nin tecrübeleri
doğrultusunda, her yaştaki öğrencilerin değişimin güçlü temsilcileri olduğunu gözlemlenmiş; onların eğitiminin yakınında bulunan
insanların davranışlarını etkileyip, bu kişilerin de sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne doğru adım atmalarını ve iklim değişiklerinin
sonuçlarına uyum sağlayabileceğini göstermiştir. Panel formatındaki bu konferansta; bugünün eğitim sistemlerinde bu durumun nasıl
elde edilebileceğinin keşfedilmesini, olumlu bazı uygulamaları vurgulayarak, okul dışındaki çevre de eğitimin çarpan etkisi konusundaki
imkânlarına ve zorluklarına değinmeyi hedeflemiştir. FEE farklı rollere sahip örneğin öğrenci, eğitimci, yerel hükümet ve sivil toplum
temsilcileri gibi misafir konuşmacıları deneyimlerini ve görüşlerini bu tema etrafında paylaşmaları için davet etmiş, fikirlerini almıştır.

COP 22’DE ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

Çevrenin Genç Sözcüleri, COP 22’de Fas FEE organizasyonu, Çevrenin Korunması için Mohammed VI Vakfı’nın gösterdiği büyük insiyatif
sayesinde, başarılı bir tanıtım gerçekleştirmiştir.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programının (Young Reporters For The Environment) önemli çalışmalarından ilki; iki çevrenin genç sözcüsü öğrencisinin,
Prenses Lalla Hasnaa, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yönetici Sekreteri Patricia Espinosa, UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova
ve Fas Eğitim Bakanı huzurunda yaptıkları “Gençliğin Sesi”, İklim Değişikliği ile mücadele konusunda bir eylem önerisi sunuşuydu.
Marakeş’te çevrenin genç sözcüsü öğrencisi olan Mariame Mouhoub’un Kral Mohammed VI ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban
Ki-moon huzurunda “Gençliğin Geleceği” ile ilgili sunduğu bildiri programın diğer bir etkinliğini oluşturmuştur.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programının (Young Reporters For The Environment) ikinci etkinliği ise; COP 22’de oturumları ve
organizasyonları takip eden ve haber yapmak üzere bulunan, Portekizli iki Çevrenin Genç Sözcüsü öğrencisi; Joana Pedro ve Filipa
Murta’dır. Kendileri COP 22 ile ilgili makaleler ve videolar hazırlayarak, çevre gazeteciliği yapmışlardır. Yaptıkları çalışmaları Young
Reporters For The Environment’ın sosyal medya hesaplarında sayfasında yayınlamışlardır. Portekizli iki çevrenin genç sözcüsünün süreçle
ilgili paylaştıkları notlar aşağıda yer almaktadır.
“Fas Marakeş’e gitme görevini kabul etmek ve basın materyalleri
hazırlamak için COP 22’ye gitme misyonu şüphesiz tatmin edici
ve geliştirici oldu. COP 22’deki çok kültürlüğü fark etmek çok ilgi
çekiciydi, aynı sürdürülebilirlik ve yaşanılabilecek daha iyi bir
dünya umudunu taşıyan, dünyanın birçok yerinden gelmiş insanlar
vardı. Temsilcilerin cesaret ve umutlarını gözlemlemek bakış açımı
değiştirdi. Fas’tan başka ufuklar ve dünya ile ilgili yeni görüşlerle
ayrıldım. Benim için en ilgi çekici ve güçlü an, Fas ve Afrika’dan gelen
Çevrenin Genç Sözcüleriyle birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmasıydı.
Çevre bilgisine ilave olarak, bir ülkenin bizim ülkemizden ne kadar
farklı olabileceğini öğrendim. Tekrar edilesi bir deneyim.”
Filipa Murta

“Çevrenin genç sözcüsü olarak COP22’de yer almak tam
anlamıyla inanılmaz ve unutulmayacak bir deneyimdi. Her ne
kadar başta biraz kaybolsak da, COP alanını ve Marakeş’in
kendisini keşfettikten sonra kendimizi o an evimizde hissettik.
Bir kaç gün içinde, benim gibi iklim konuları ile ilgilenen ve bu
boyutta bir konferansın nasıl yürütüldüğünün bilincinde olan
farklı ülkelerden insanlarla karşılaşma fırsatım oldu. Sonuç
olarak, COP’a dâhil olma fırsatı, yeni becerileri denememi
ve etrafımdaki sıradışı çevreye uyum sağlamamı zorlayarak,
kendimi aşmamı sağladı. Bir çevrenin genç sözcüsünün en
çok isteyebileceği şey COP’ta olmaktır.”
Joana Pedro

Gerek FEE’nin yürüttüğü panel, gerekse Young Reporters For The Environment öğrencilerinin yaptığı çalışmalar olsun her yıl olduğu gibi bu yıl
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı COP22 İklim Değişikliği Konferansında etkin şekilde rol almıştır.
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ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI’NIN
(FEE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEKİ ROLÜ

2015 yılında Milenyum Kalkınma Hedefleri sona ermiş, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ile değiştirilmiştir; gelişmekte
olan ülkelerin yoksullukla mücadele, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi ana konuları üzerinde durulmuştur. Bu süreçte çevre sorunlarına
gerekli düzeyde önem verilememiştir. Yeni Sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde önemli iyileştirmeler sunarak, üzerindeki
sistematik engellerin bazıları ele alınmış, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu olan: sosyal, ekonomik ve çevresel ile birlikte
kurumsal/yönetimsel yönleriyle daha iyi bir denge sağlar hale getirilmiştir.
Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, sivil toplum ve özel sektör paydaşlığında yeni ve geniş kalkınma gündemi içinde uluslararası düzeyde
ortak bir eylem belirlemeyi ve önümüzdeki 15 yıl içindeki küresel kalkınma çabalarına rehberlik etmeyi amaçlamışlardır. New
York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Bu yeni gündem gezegenin refahı için bir eylem
planıdır, aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler’in
başlattığı kalkınma gündemi, Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, sivil toplum kuruluşları ve katkıda bulunan özel sektör şirketleri ile
önümüzdeki 15 yıl içinde küresel anlamda en geniş ve iddialı kalkınma hedeflerini içerir. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan
kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Yayınlanan 17 “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi” ve 169 alt başlığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri küresel gündemin amaç
ve boyutlarını göstermektedir. Tüm ülkeler için bazı alt başlıklar spesifik konulara değinse de, diğer başlıklar genel anlamda daha
idealist ve belirsiz özelliktedirler.
Özetle Ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu başlıkları uygulamaya koyma hedefini içermektedir.
*Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve alt hedefleri incelemek için http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
*Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri video için Youtube’dan “UNDP Türkiye” kanalından izleyebilirsiniz.
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma için yeni bir gündem belirleyerek, konuyla ilgili tüm tarafların; hükümetlerin, kamu
kurumlarının, yerel yönetimlerin, uluslararası kuruluşların, iş ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, Üniversitelerin, yardımsever
kuruluşların ve gönüllü grupların önemini vurgulamıştır.
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FEE çevre korunması ve sürdürülebilir kalkınma için katılım, kararlılık, bilgi, eylem, beceri ve yaratıcılık değerlerini amaç edinmiştir.
Çevre eğitimi ve eko-turizm konularında eğilim belirleyiciliği ve paydaşlığının arkasında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini
gerçekleştirmek için çalışmaktadır.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki rolü kısaca 11-12-13. sayfalarda
açıklanmıştır. FEE tarafından hazırlanan, FEE programları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilişkisinin ayrıntılı açıklandığı
tam metin için https://static1.squarespace.com/static/552e4b90e4b04315604a6733/t/56163cd5e4b05ff450
fc7539/1444297941292/SDGs+document.pdf
ULUSLARARASI ÇEVRE EĞITIM VAKFI PROGRAMIN İLIŞKİLİ OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
PROGRAMLARI
Doğrudan İlişkili

Dolaylı İlişkili

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15, 16, 17

Eko-Okullar Programı

4, 11, 17

3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16

Okullarda Orman Programı

4, 6, 15

2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17

Mavi Bayrak Programı

6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

3, 4, 5, 7, 13, 16, 17

Yeşil Anahtar Programı

6, 9, 11, 12,

3, 4.7, 8, 13, 17

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
Hedef 1

Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek.

Hedef 2

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

Hedef 3

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak.

Hedef 4

Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak.

Hedef 5

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.

Hedef 6

Herkes için suya ve sağlıklı suya erişimi ve suyun sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak .

Hedef 7

Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak.

Hedef 8

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri
sağlamak.

Hedef 9

Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

Hedef 10

Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak .

Hedef 11

Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak.

Hedef 12

Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.

Hedef 13

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.

Hedef 14

Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.

Hedef 15

Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir
kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek.

Hedef 16

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak,
her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek.

Hedef 17

Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden
canlandırmak.
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TÜRÇEV ANKARA

MERKEZ OFİSİ

YENİ ADRESİNDE
Ankara’da bulunan merkez ofisimiz
24.10.2016 tarihinde
Mutlukent Mah. 2026 Sok. No:3
Beysukent / ANKARA
adresine taşınmıştır.

TÜRÇEV WEB SİTESİ YENİLENMİŞTİR!
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yeni web sitesi 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren yayındadır.

www.turcev.org.tr
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