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MAVİ BAYRAK 
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 13. YEREL MAVİ BAYRAK SORUMLULARI EĞİTİMİ ANTALYA’DA DÜZENLENDİ 
 

13. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi kıyı illerimizden 37 belediye ve 8 yerel dernekten 
gelen 100'ün üzerinde katılımcı ile 17-20 Aralık 2019 tarihlerinde, Antalya Lara’da Adalya 
Elite Otel’de gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik 
Epikmen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mert Batu, Antalya Vali Yardımcı-
sı Tayyar Şaşmaz tarafından yapıldı.   
Eğitimin ilk iki gününde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-
UNDP, Doğa Koruma Merkezi-DKM ve belediyeler; iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, istila-
cı türler, çevre eğitim projeleri ve vatandaş bilimi gibi birçok konuda sunumlar yapıldı. Halk 
plajlarında kirlilikler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim krizi ilişkisi konulu çalıştaylar gerçek-
leştirildi.  
3. günde Gelecek Nesiller için Mavide Buluşalım Projesi, Balon ve Aslan balıkları bilinçlen-
dirme projesi olan BAYOMA, TÜRÇEV Yunus Projesi ve Türkiye’de ilk defa İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Mavi Bayrak Birimi sunumları yapıldı. 37 belediye ve 8 yerel dernek-birlikten ge-
len 100’ün üzerindeki tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi. Eğitimin sonunda tüm 
katılımcılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Tünektepe teleferik gezisine 
götürülerek öğlen yemeği ile programı tamamladılar. 
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MAVİ BAYRAK 

MAVİ BAYRAK ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI,BLACKPOOL-İNGİLTERE 

Her yıl farklı bir ülke ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıllık olan top-

lantıda 2019 yılı deneyimleri, farklı ülkelerin örnek çalışmaları, 

Dünya Sağlık Örgütü-WHO uzman görüşleri ile Avrupa Erişilebilir 

Turizm Ağı-ENAT yetkililerinin sunumları ile Turistik Tekneler için 

Mavi Bayrak, İklim Krizi-Kirlilikler-Biyolojik Çeşitlilik Kaybı ilişkisi 

konularında çalıştaylar yapıldı. Farklı ülkelerin örnek çalışmaları, 

17-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 13. Yerel Mavi Bay-

rak Sorumluları Eğitimi’nde anlatıldı. Toplantıya ülkemiz ve Vakfı-

mızı temsilen Genel Müdür Murat Yiğitol ve Ulusal Koordinatör 

Almıla Kından Cebbari katılım sağladı. 

 

 

ANTALYA VALİSİ SN. MÜNİR KARALOĞLU BAŞKANLIĞINDA, MAVİ BAYRAK VE ÇEVRE EĞİTİM  

ÇALIŞMALARI HAKKINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında, TÜRÇEV Antalya Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Cenk Halil Bayaz, Dr. Ali 

Keleş, İl Koord. Lokman Atasoy’un yanı sıra Antalya Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim müdür-

lerinin katılımıyla Antalya’da Mavi Bayrak ve çevre eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.  Vali-

lik makamında yapılan toplantıda; Mavi Bayrak için öncelik arz eden deniz temizliğinin korunmasına dair yapılan 

çalışmalar, altyapı durumu, derelerden gelebilecek kirlilik riski, kaçak deşarjlar üzerine görüşülerek yapılabilecek 

çalışmalar belirlenmiştir. Ayrıca Eko-Okullar Programı’nın Antalyadaki durumu ele alınmış, okul sayısının arttırılması 

ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde 

bulunulmuştur.  
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GELECEK NESİLLER İÇİN MAVİDE BULUŞALIM PROJESİ YIL SONU ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Her ayın son pazar gününde, 50’şer kişilik öğrenci ve 

velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen projenin eylül, 

ekim, kasım ayı etkinliklerinde, Antalya EXPO fuar 

alanının bölümleri gezdirilmiş ardından toplantı salo-

nunda çevre, amatör balıkçılık ve balık çeşitleri konu-

larında sunumlar anlatılmış ve merak edilen konular 

hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. TÜRÇEV Antal-

ya Koord. Yrd. Ömer Keskin tarafından deniz ve deniz 

canlılarının önemi, Mavi Bayrak ödülü, plajın temiz 

tutulması ve dikkat edilmesi gereken çevre davranış 

kuralları hakkında sunum gerçekleştirildi. Ardından 

etkinlik alanında çocukların kullanabileceği oltalar ile 

balık tutma etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar tarafın-

dan tutulan balıklar, yasal boyutlara uygunluğu öl-

çüm cetvelinde ölçülerek zarar verilmeden incelene-

rek tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.  

1 Aralık 2019 tarihinde, projenin Konyaaltı plajında düzenlenen yarışma etkinliğine 35 ‘Küçük Balık Dedektifi’ ve 

aileleri katılım sağlamıştır.  Yarışmada en çok ve en büyük balığı yakalayan Küçük Balık Dedektifleri değerlendirilerek 

dereceye girenlere olta seti, EXPO Fuar Merkezi VIP Turu ve Antalya Aquarium davetiyesi etkinlik biletleri hediyeleri 

verildi. 

ANTALYA SUDA BOĞULMA OLAYLARI DENETİM KOMİSYONU TOPLANTISI 

Antalya Valiliği Suda Boğulma Olayları Denetim Komis-

yonu Sezon Sonu Değerlendirme Toplantısı 24 Ekim 

2019 tarihinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde ger-

çekleştirildi. TÜRÇEV Antalya Şubesi’nin de üyesi olduğu 

komisyonda, yaşanan boğulma vakaları ve nedenleri ele 

alındı. İlçelere göre yapılan denetimler, karşılaşılan so-

runlar ve çözüm önerileri üzerine görüşüldü. Antalyada 

suda can güvenliğinin arttırılarak olumsuz vakaların azal-

tılmasına yönelik alınabilecek tedbirler kararlaştırıldı.  
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MAVİ BAYRAK ALANYA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
2019 yılında 73 Mavi Bayraklı plajı bulunan Alanya ilçe-

sinde, Mavi Bayrak ödüllü işletmelerin yetkilileri ve ilgili 

kurum temsilcileri ile, Konaklı Titan Select Otel’de, Mavi 

Bayrak 2019 yılı sezon değerlendirmesi ve 2020 yılı baş-

vuru süreci hakkında bilgilendirme yapmak üzere TÜRÇEV 

Antalya Şubesi ve Alanya Belediyesi iş birliği ile toplantı 

düzenlendi. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem 

Murat Yücel, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman 

Atasoy, Alanya Turizm Danışma Md. İbrahim Saraç, ALTİD 

(Alanya Turizm İşletmeciler Derneği) Bşk. Burhan Sili,  

turizmciler ve Mavi Bayrak ödüllü tesislerin temsilcileri 

katıldı.  

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi olarak çevrenin korunması-

na yönelik yürütülen çalışmalara değinerek Mavi Bayrak ödülünün turizm ve bölge açısından öneminden bahsetti. 

TÜRÇEV’ e iş birliği ve katkıları için teşekkür etti. Ardından İl Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren yaptığı 

sunumda 2019 yılı sezonu ile ilgili deneyimler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler-

de bulundu, 2020 yılı Mavi Bayrak ‘Online Başvuru Sistemi’ hakkında da bilgilendirme yaptı. Sunumun ardından 

soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı. Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi. 

YIL SONU ANTALYA İL MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI 

10 Aralık 2019 tarihinde, Komisyon Başkanı Vali Yardım-

cısı Sn. Nurettin ATEŞ makamında, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, TÜRÇEV Antalya Şubesi ile konu ile ilgili ola-

rak davet edilen Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlı-

ğı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ (Devlet Su İşleri) 13. 

Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 

ASAT Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Mavi 

Bayrak Komisyon Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantıda; 

Mavi Bayrak ile ilgili güncel gelişmeler, sayılar, sezonda 

gerçekleştirilen denetimler ve sonuçları, deneyimler, 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşü-

lerek yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır. 
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MAVİ BAYRAK MUĞLA İL KOMİSYON TOPLANTILARI 
Muğla Valiliği Vali Yardımcısı başkanlığında Mavi Bayrak İl 

Komisyon Toplantıları 16 Ekim 2019 ve 18 Kasım 2019 

tarihlerinde Muğla Sağlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Mü-

dürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlü-

ğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri ve TÜRÇEV yet-

kilisi katılmıştır. Toplantıda 2019 yılı sezon değerlendirme-

leri, Mavi Bayrak başvuru potansiyelleri değerlendirilmiş 

olup ilgili kurumlarla görüş alış verişinde bulunulmuştur. 

MUĞLA MAVİ BAYRAK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  
Muğla ilindeki Mavi Bayrak potansiyelini değer-

lendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak 

üzere 05.12.2019 tarihinde Muğla Çevre ve 

Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz baş-

kanlığında ve diğer müdürlük yetkililerin katılı-

mıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı-

da Muğla ili genelindeki atıksu arıtma tesisleri-

nin de durumu değerlendirilmiş olup Mavi Bay-

rak açısından bölgedeki çalışmaları devam etti-

rilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunul-

muştur. 

10 Aralık 2019 tarihinde Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve aynı zamanda Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu 

Suzan Zift makamında ziyaret edilerek, Marmaris sınırları içerisindeki Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalar hakkın-

da değerlendirmeler yapılmıştır. 

FİNLANDİYALI VOLEYBOLCULAR, ANTALYA’DA MAVİ BAYRAKLI LARA SAHİLİNDEN  
ÇEVRE MESAJI VERDİLER  

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara Ekdağ tesislerinde 

kamp kuran Finlandiyalı voleybol sporcular, Mavi Bayrak 

ödüllü plajda düzenledikleri etkinlikler ile temiz çevre, 

temiz dünya mesajı verdiler. 

Dünya’nın farklı ülkelerinde kamplar düzenleyerek spo-

run profesyonelleşmesine karşı farkındalık oluşturmak 

isteyen sporcular, 11 Ekim 2019 tarihinde sahilde çevre 

temizliği yaparak kendi dillerinde doğa ve çevre içerikli 

şarkılar söylediler. Etkinliğe TÜRÇEV Antalya Şubesi ve 

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik ettiler. 
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DİDİM'DE MAVİ BAYRAK TOPLANTISI  

Didim Turizm Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan toplantı-

ya TÜRÇEV yetkilileri Doğan Karataş, Yetkin Karabinalı, 

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, Didim 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Hacı-

fettahoğlu, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şen-

türk ve yönetim kurulu üyeleri ile Mavi Bayrak Ödüllü otel 

yetkilileri katıldılar. 

TÜRÇEV tarafından Mavi Bayrak ve kriterleri ile ilgili geniş 

bilgi verilen toplantıda, Temizlik İşleri Müdürü Kıray, Di-

dim'de Mavi Bayrak ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. 

 

KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ 

 

TÜRÇEV'DEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA ZİYARET 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Baş-

kanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Mu-

rat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş 

1 Ekim 2019 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 

Özlem Çerçioğlu'na Plajına Sahip Çık Projesi’ne yapmış 

olduğu katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Epikmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜR-

ÇEV arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik şimdi-

ye kadar yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Başkan Çerçioğlu'nu ortaya koyduğu başarılı çalış-

malar için de tebrik eden Epikmen, Başkan Çerçioğlu'na 

bir de plaket takdim etti. 

 

 

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET  

Vakfımız Genel Müdürü Murat Yiğitol 1 Ekim 2019 tarihinde İzmir 

ve Aydın ziyaretleri kapsamında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Sayın Murat Karaçanta'yı ziyaret etti. İzmir'de Mavi Bayraklı plaj-

ların değerlendirildiği bu ziyarette, hem sayının hem de niteliğin 

nasıl arttırılacağı üzerinde duruldu ve ortak hareket etmenin öne-

mine vurgu yapıldı. 



Sayfa 7 S A Y I - 5 0 / A R A L I K  2 0 1 9  

YEŞİL ANAHTAR 

2019 YILI YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

18 Ekim 2019 tarihinde TÜRÇEV merkez ofisimizde şube-

lerden gelen çalışma arkadaşlarımıza Yeşil Anahtar Prog-

ramı Koordinatörler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ulusla-

rarası alandaki iyi uygulamalar, yeni çalışmalar ve değişik-

likler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Programı tanıtıcı 

sunumlardan sonra Yeşil Anahtar Denetçi Eğitimi yapılmış 

olup tüm şube çalışanlarımıza denetçi sertifikaları veril-

miştir. 
 

 

 

BELEK YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

İklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme 

katkı amacıyla; turistik işletmelerde çevreci girişimleri-

ni ödüllendirdiğimiz, Uluslararası Yeşil Anahtar Progra-

mı'nın Belek Bilgilendirme Toplantısı BETUYAB’ın da 

katkılarıyla 18 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Belek bölgesindeki otellerin davetli olduğu seminerde 

programı tanıtıcı ve örnek uygulamaların anlatıldığı 

sunumlara yer verildi. Aynı zamanda Antalya’da birçok 

oteli Yeşil Anahtarlı olan Crystal Otel Grubu tesislerin-

deki çevre dostu uygulamaları diğer otellerle paylaştı. 

Toplantıya Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü 

Merve Yıldız, Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy 

ve Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin katıldı.  

 

TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI VE PAYDAŞ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI 

23-24 Ekim 2019 tarihlerinde ‘’Türkiye Çevre Etiket 

Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalı-

ğın Arttırılması Kapsamında Turistik Konaklama 

Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterleri-

nin Oluşturulması Projesi’’ kapsamında teknik de-

ğerlendirme saha çalışması yapılmış ardından pay-

daş toplantısı düzenlenmiştir. Saha çalışmaları ve 

paydaş toplantısına Türkiye’de ve Dünyadaki Yeşil 

Anahtar Programı’nın uygulamalarını açıklamak ve 

turizm sektöründeki deneyimlerini aktarmak üzere 

Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Merve 

Yıldız ve Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin katılmıştır.  
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YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI 

2020 Yılı Yeşil Anahtar Programı başvuruları 06 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Başvurular TÜRÇEV web sitesi 

üzerinden online olarak yapılmakta ve tesisler başvuru belgelerini ulusal koordinasyona iletmektedir. İlk defa baş-

vuran tesislere dosyaları incelendikten sonra bir ön denetim gerçekleştirilecek olup derlenen dosyaları ödül yenile-

me başvuruları bulunan tesisler ile birlikte Ulusal Jüriye sunulacaktır. Jüri’nin değerlendirmesinden sonra ödülü 

almaya hak kazanan tesisler ilan edilecek olup ödülleri gönderilecektir. 

YEŞİL ANAHTAR ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI KATAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

2019 yılı Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörler Toplantısı 3-4 

Aralık tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da 

gerçekleştirildi. Toplantıya 26 ülkenin temsilcileri ve Yeşil 

Anahtar Programı’nın 5 adet kurumsal ortağı  katılmıştır. 

Toplantının ilk gününde FEE ve Yeşil Anahtar Programı’nın 

gelişim süreci ve 2019 yılı çalışmları derlenmiştir. 2021 yılın-

da revizyona gidilecek kriterler hakkında görüşler alınmış 

yuvarlak masa toplantılarında konuyla ilgili raporlar tu-

tulmuştur. Mevcut denetim mekanizmaları hakkında bilg-

ilendirici sunumlar yapılmıştır. Yeşil Anahtar Programının 

ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı, yeni kate-

gorilerde uygulanması, programın gelişmesiyle ilgili konu 

başlıkları ve tesislerden bilgilerin derlenip sürdürülebilir-

likleri hakkında bir rapor oluşturabileceğimiz yeni platform 

hakkında bilgilerin yer aldığı konular işlenmiş ve yapılan 

grup çalışmaları aracılığı ile her katılımcı konu başlıkları ile 

ilgili kendi görüşünü paylaşma olanağı yakalamıştır. FEE ve 

Yeşil Anahtar Programı’nın İklim Değişikliği konusundaki 

görevleri katılımcılara aktarılmıştır. Buna ek olarak Yeşil 

Anahtar Programı ile işbirliği içinde olan kuruluşlardan 

temsilcilerin sunumlarına yer verilmiştir. Toplantıya Vak-

fımız adına TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Yeşil 

Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Merve Yıldız 

katılmıştır. 

ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARAMA TOPLANTISINA 

KATILIM SAĞLANDI 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği 

Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 20 Aralık Ankara, Point Otel’de Ulusal İklim Değişikli-

ği İletişim Stratejisi Hazırlık Çalışmaları Arama Konferansı düzenlendi. Çağın en büyük sorunu olan İklim Değişikliği-

ne ilişkin hedef kitleleri bilgilendirmek, çözüm adımları atılmasını sağlamak ve resmi belgelerle belirlenmiş iklim 

değişikliği ile mücadele ulusal hedeflerine destek olmak amacıyla yazılacak olan İklim Değişikliği Ulusal İletişim Stra-

tejisi belgesinin hazırlık çalışmalarına kamu, özel sektör, üniversite ve STK’ları temsilen 70 kişilik bir grup katıldı. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon atölye çalışmasının moderatörlüğünü üstlene-

rek katılımcılara çalışmaları için yön verdi. Konferansa TÜRÇEV’ i temsilen Yeşil Anahtar Programı Koordinatörü 

Merve Yıldız katılım sağladı.  
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EKO-OKULLAR 

EKO-OKULAR PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 1139 OKULDA YÜRÜTÜLÜYOR… 
 

Eko-Okullar Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 57 ilde 1139 okulda yürütülürken, 814 okulda çalışmala-

rı karşılığında aldıkları "Yeşil Bayrak" dalgalanıyor.  

Özverili çalışmaları ile Eko-Okullar Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve Eko-Tim öğrencilerimize teşek-
kür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam etmesini dileriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKO-OKULLAR, TOYOTA BÜYÜK BİTKİ ARAŞTIRMA PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

2015 yılı Eylül ayından bu yana dahil olduğumuz Toyota Büyük 

Bitki Araştırma Projesine 2019-2020 eğitim döneminde 39 Eko-

Okulun katılımı ile devam ediyoruz.  7-8 yaş grubu (düşünürler) 

ile 8-9 yaş grubu (koleksiyoncular)’nun katıldığı proje kapsa-

mında okullarımız bu yıl; Isırgan Otu, Üvez Ağacı, Karga, Nar 

Bülbülü, Tavşan ve Solucan ile, Meşe, Yonca, Leylek, Ağaçka-

kan, Arı ve Uğur Böceği türleri üzerinde çalışacaklar. 

Projeye katılan okullar, ulusal koordinasyon tarafından gönderilen güz anketini öğrencilere uygulayarak öğrenci-

lerin bu türler ile ilgili bilinç düzeyini ölçtüler. Şimdi ise yine ulusal koordinasyon tarafından kendilerine iletilen 

“Alan Davranış Kuralları Formu”, “Bir Bakışta Büyük Bitki Araştırma Projesi Kitapçığı”, “Büyük Bitki Araştırma Pro-

jesi Öğretmen El Kitabı”, “Tür Kartları ile İlgili Yapılabilecek Aktiviteler”, “Darvin'in Ayak İzleri Posteri”, “Habitat 

Haritalaması Sunumu”, “Darwin’in İzinden Yürümek Kitapçığı” isimli yönlendirici belgeleri kılavuz edinerek bu 

türleri çalışacak ve açık alan etkinlikleri ile çalışmalarına yıl boyunca devam edeceklerdir. 

Dönem başında yapılan anket, yıl sonunda aynı öğrencilere yine uygulanacak ve böylece öğrencilerin çevrelerin-

deki biyolojik çeşitlilik ile ilgili farkındalık düzeyinin nasıl bir değişim gösterdiği tespit edilecektir. 
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2019 YILI EKO-OKULLAR ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI HOLLANDA’DA YAPILDI 

2019 yılı Eko-Okullar Ulusal Koordinatörler Toplantısı 

11-14 Kasım tarihleri arasında Hollanda’nın Reeuwijk 

kentinde Yeşil Anahtar Ödüllü bir bungalov otel olan 

Landal Park’da yapıldı.   

Toplantı boyunca; oluşturulan çeşitli kampanyalar ile 

Program’ın 25. yılı kutlandı, 2020-2024 stratejik planı-

nı sunuldu, uluslararası kampanyalar ve diğer toplum-

sal katılım araçları aracılığı ile Program’ın küresel etki-

sini güçlendirmek için yapılabilecekler belirlendi, ağ 

oluşturma ve kapasite geliştirme, çevre eğitimini mes-

leki ve teknik eğitime entegre edebilmek için neler 

yapılabileceği tartışıldı ve Program’ın Eko-

Kampüslerde yürütülme esasları ve potansiyeli anlatıl-

dı. Toplantı sırasında Pramod Kumar Sharma ve Laura 

Hickey tarafından açıklanan 2020-2024 stratejik planı 

kapsamında, önümüzdeki yıllarda üzerinde yoğun ola-

rak durulacak başlığın  “İklim acil durumu” özelde ise 

“iklim değişikliği”, “biyoçeşitlilik kaybı” ve “kirlilik” 

olduğu belirtildi. 

Toplantının son günü ülke olarak 5 yıldan bu yana da-

hil olduğumuz ve bu yıl son yılı olan Büyük Bitki Araş-

tırma Projesi çalıştayı yapıldı ve proje kapsamında 

ülkemiz okulları tarafından yapılmış olan etkinlikleri 

ve örnek çalışmaları hazırlanan sunum ile anlatıldı. 

Çalıştay günü North, Agree, Nikon, Moyu, Erasmus+ 

Hob's, Riso gibi firmalar tarafından kurulan küçük stantlarda firmaların çevreci fikir ve ürünleri sergilendi.  

57 ülkeden 92 kişinin katıldığı toplantıya ülkemizi temsilen Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çi-

menci ve Ulusal Koordinatör Asistanı Çiğdem Tunalı katıldı. 

 

 

 

ODTÜ FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 
DERSİ KAPSAMINDA EKO-OKULLAR PROGRAMI TANITILDI 

Bölümden aldığımız davet üzerine 4 Aralık Çarşamba günü ODTÜ Fen Bilgisi ve Matematik Bölümü öğrencilerine 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Vakfımız ve Eko-Okullar Programı  anlatıldı. 1 ders saati boyun-

ca süren sunum sırasında hem geleceğin öğretmen adaylarına TÜRÇEV ve çevre eğitim programlarımız tanıtıldı 

hem de önümüzdeki süreçte oluşturmaya çalıştığımız gönüllülük sistemi kapsamında doğacak karşılıklı ihtiyaçlar 

belirlendi. 
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Amacı, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama ve topluma hizmet 

çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması olan topluma hizmet uygula-

maları dersi, öğrencilere gelecek yaşamlarında çizecekleri yön konusunda yol gösterdiği gibi sivil toplum kuruluşla-

rına da faaliyetlerini anlatmak ve gönüllülük sistemini oluşturmaları konusunda fayda sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-OKULLAR İL TOPLANTILARI… 

Eko-Okul Koordinatör Öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen il toplantılarımız 2019 Ekim ayı itibariyle yapılmaya 

başlanmış olup farklı illerde yıl boyunca devam edecektir.  

Ankara, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa gibi Eko-Okul sayılarının fazla olduğu illerde TÜRÇEV tarafından belirlenen 

gönüllü il koordinatörlerimiz öncülüğünde düzenlenen toplantılarda, öğretmenler farklı okullarda yapılan Eko-

Okul çalışmaları ile ilgili bilgilenirken, kendi şehirlerinde yapılacak yarışma, sergi, şenlik vb. toplu etkinlikler ile ilgili 

ortak kararlar almakta ve yıl boyunca çevre konusunda yapılacak ortak çalışmaları beraber planlamaktadırlar.  

Yoğun iş tempolarında kendi illerindeki okullara önderlik ederek Eko-Okul toplu etkinliklerine yön veren il ve okul 

koordinatörü öğretmenlerimize destek ve çabalarından dolayı teşekkür ederiz. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İl Koordinatör Öğretmenlerinin listesine www.ekookullar.org.tr adresinden ulaşabi-

lirsiniz. 
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OKULLARDA ORMAN  

OKULLARDA ORMAN  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

Okullarda Orman Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda "Ormanlar ve Biyolojik Çe-

şitlilik" temasıyla, 47 ilde 321 okulda yürütülmektedir. Özverili çalışmaları ile Okullarda Or-

man Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve orman timi öğrencilerimize teşekkür 

eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam 

etmesini dileriz. 

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 19 ilde 115 okulda yü-

rütülmektedir. Özverili çalışmaları ile Çevrenin Genç Sözcüleri Programını yürüten tüm öğ-

retmenlerimize ve genç sözcülerimize teşekkür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip 

oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam etmesini dileriz. 

 

 

 

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN TOPLANTILARI 

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2019-2020 Eğitim 

Öğretim yılı bilgilendirme toplantıları her yıl olduğu 

gibi bu yıl da İstanbul, İzmir ve İstanbul'da gerçekleş-

tirilmiştir. Toplantılar; 2 Kasım 2019 tarihinde İstan-

bul'da İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulu, 9 Kasım 

2019'da İzmir'de Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü 

ev sahipliğinde ve Ankara toplantısı 30 Kasım 2019 

TÜRÇEV Ankara ofisinde Programın ulusal koordina-

törü Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve Koordinatör Yardımcısı 

Fatma Köle katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

2018-2019 okul yılında yapılan çalışmaların; makale 

yazımı, fotoğraf ve video kayıtları ile ilgili değerlendirilmesi ve uluslararası koordinatörlük tarafından belirlenen, 

çalışmaların taşıması gereken yeni kriterler anlatılmıştır. Ayrıca TÜRÇEV’ in HSPN (Yunan Çevre Koruma Derneği) 

ile ortak yürüttüğü AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi’nde kabul edilen “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yak-

laşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” projesinin tanıtımı yapılmıştır. 
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İZMİR SAINTE JOSEPH LİSESİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 10. DÜNYA ÇEVRE EĞİTİM KONGRESİNDE 

İzmir Saint Joseph Lisesi Çevrenin Genç Sözcüleri kulübü öğrencileri 3-7 Kasım 2019 tarihinde Bangkok, Tay-

land'da düzenlenen 10. World Environment Education Congress 2019 (WEEC) Kongresi'nde bir proje sunumu 

yapan ilk Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi olmuştur. YRE Öğrencilerinin  2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Çevre-

nin Genç Sözcüleri programında hazırladıkları "Algı yönetimi ile davranışsal bir fark yaratmak mümkün müdür? 

Sosyal bir deney. “Nudge”" adlı çalışmalarının sunumunu kongrede sunmuştur. Sunumun Türkçe ve İngilizce 

kısa özetleri aşağıdadır; 

 

 

 
Bir kişinin davranışını değiştirmenin en kolay yolu, uygun ortamı ve olanakları yaratarak kolayca elde edilebilir. İnsanların 
motivasyonlarını, düşüncelerini ve inançlarını değiştirmeden önce hedefimiz, davranışları değiştiğinde düşüncelerinin de 
etkileneceğini kanıtlamaktır. 
Bir insan sübjektif bir varlıktır, genellikle kendisine göre davranır, bu nedenle çevreyi anlamada haftalardır. Bununla birlik-
te, algıları yönetildiğinde, bazen normal şekilde yaptıkları gibi davranmazlar. Seçilen bilgilerle, belirli bir grup insan ikna 
edilmeye çalışıldı. 
Algı yönetimi etrafında gelişen projemizde “Nudge” yöntemini seçtik. İnsanları çevresel ve doğal ürünlere daha fazla eğil-
meleri için neler yapabileceğimizi görmek için sosyal bir deney yaptık. Bu iki günlük süreçte; ilk gün çevre ve doğal ürünler 
satın alma potansiyeli olan müşterilere birkaç soru sorduk. 27 Aralık 2017 tarihinde ulusal gazetede yayınlanan Çevre ve 
Şehir Bakanlığı tarafından yapılan 30283 sayılı Ambalaj ve Atık Yönetmeliğine göre, ürünler ve ekonomik paketler için ko-
lay, geri dönüştürülebilir paketleri seçmek, genişletilmiş tüketici sorumluluğunun bir parçasıdır. Proje ekibi olarak bu yö-
netmeliğe uygun ürünleri belirledik ve “Nudge” etiketlerini süpermarketlerin raflarında etiketledik. Amacımız, tüketicilerin 
tüketim alışkanlıklarını daha iyi etkilemekti. 
Bu sosyal deneyden elde ettiğimiz sonuçlar, algı yönetimi yöntemini kullanarak tüketicilerin davranışlarını yaklaşık% 40 
oranında değiştirebileceğimizi gösterdi. Bu, “algı yönetimi” nin görüşleri, tarafsız düşünme yöntemlerini ve insanların ge-
nel eylemlerini etkileyebileceğini kanıtlar. Bu nedenle, neden çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak için bir algı 
yönetimi kullanılmasın? 
  
Kısacası, öğrencilerimi bu değerli projeler için tebrik ediyorum ve daha fazla deneyim kazanmalarını diliyorum. Farklı kül-
türleri de deneyimledikleri için konferansda öğrendiklerinin yanı sıra konuşmacılarla yaptıkları görüşmelerle farklı kültürler 
açısından zihinlerini genişlettiler. 
  
Öğrencilerim genel sekreter Mario Solomonie tarafından davet edildiğinden Prag’da olacak WEEK 2021’de tekrar görüşme-
yi umuyoruz. 
 
UMUT DİLSİZ 
İzmir Saint-Joseph Lisesi 
YRE Koordinatörü 
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Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi yöneticisi Niclas Svenningsen ile bir röportaj 

gerçekleştirmiştir. Röportaj için tıklayınız. 

 

 

 

YRE TEAM FROM TURKEY MADE A PRESENTATION OF THE PROJECT AT THE  WEEC2019 CONGRESS IN 
BANGKOK, THAILAND 

  
I believe that young people are the key part of the solution to the environmental threats. Because they have 
the talent and innovation to find creative solutions to these challenges. That's why I love working with them. 
Besides having made a very successful presentation and explaining their projects, they also introduce YRE 
programme in an international platform. 
  
The presentations of YRE Students were as follows: Is it possible to create a behavioral difference with per-
ception management? A social experiment. ”Nudge”  Below is the short summary of the presentation; 
  
The easiest way to change a person’s behaviour can simply be achieved by creating the proper environment 
and possibilities. Before changing people’s motivations, thoughts and beliefs, our goal is to prove that when 
their behaviours change, their thoughts will also be affected. 
A human is a subjective being; generally it behaves according to itself, so they are week in understanding the 
environment. However, when their perception is managed, they sometimes do not behave how they normally 
do. With chosen information specific group of people have been tried to be persuaded. 
  
In our project that evolves around perception management we chose the “Nudge” method. We did a social 
experiment to see what we can do to make people lean more towards environmental and natural products. 
With this two-day process; on the first day we asked a couple questions to the customers that had a potential 
of buying environmental and natural products. According to the 30283 numbered regulation of Packaging and 
Waste by the Ministry of the Environment and City issued on the 27th of December in 2017 on the national 
newspaper, selecting easy, recyclable packages for products and economic packages is a part of the extended 
consumer responsibility. We, as the project team, determined the products who follow these regulations and 
“Nudge” labeled them on the shelves of the supermarkets. Our goal was to influence the consumption habits 
of the consumers in a better way. 
  
The results that we obtained from this social experiment, showed us that the we can change the behaviour of 
consumers approximately by 40% by using the perception management method. This proves that “perception 
management” can affect opinions, unbiased ways of thinking and overall actions of people. Therefore, why 
shouldn’t there be a perception management to raise awareness for the environmental problems. 
  
In short, I congratulate my students for this valuable projects and wish them to gain further experiences. 
Since they also experienced the different culture so they broadened their minds in term of different cultures 
besides what they learned from the conferences and their interviews with the speakers. 
  
We hope to see you again in the WEEC2021 which is due in Prague since my students are invited by the gen-
eral secretary, Mario Solomonie 
  
Umut Dilsiz 
YRE Turkey Coordinator Teacher 
Saint-Joseph French High School 
  

https://yrehub.global/2019/11/05/an-interview-with-niclas-svenningsen/
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TÜRKİYE’ DEN BİR ÇGS EKİBİ, BANGKOK- TAYLAND’ DA DÜZENLENEN WEEC2019’ DA PROJE  

SUNUMU YAPTILAR 

Çevresel tehditlere karşı çözümde gençlerin kilit rol oynadığına inanıyorum. Çünkü bunlara yönelik yaratıcı 

çözümler bulabilecek yetenekte ve yenilikçi anlayıştalar. Bu yüzden gençlerle çalışmayı seviyorum. Bangkok’ ta 

projelerini çok başarılı bir sunumla anlatmanın yanı sıra ÇGS programını uluslararası bir platformda tanıttılar.  

ÇGS öğrencilerinin sunumları şöyleydi:  Algı yönetimi ile davranışta bir fark yaratmak mümkün müdür? Sosyal 

bir deney “Nudge. Aşağıda sunumun özeti verilmiştir. 

Bir kişinin davranışını değiştirmenin en kolay yolu, uygun ortam ve imkanları yaratmaktır. İnsanların motivas-

yon, fikir ve inançları değişmeden önce davranışları değiştiğinde, bu değişimden düşünceleri de etkilenir. 

İnsan öznel bir varlıktır; genelde öznel davranır, bu yüzden çevreyi anlamada zayıf kalır. Bununla birlikte, algısı 

yönetildiğinde normalde davrandığından farklı şekilde hareket edebilir. Projede belirli bir grup, belli bir konu-

da bilgi verilerek ikna edilmeye çalışılmıştır. 

Algı yönetimi etrafında gelişen projemizde “Nudge” yöntemini seçtik. İnsanları çevre dostu ve doğal ürünlere 

yöneltmek için neler yapabileceğimizi görmek amacıyla sosyal bir deney gerçekleştirdik. İki günlük sürecin ilk 

gününde, çevre dostu ve doğal ürünler satın alma potansiyeli olan müşterilere birkaç soru yönelttik. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’ nın 27 Aralık 2017'de Resmi Gazete' de yayınlanan 30283 sayılı Ambalaj ve Atık Yönetmeli-

ğine göre, geri dönüşebilir, ekonomik ürün ambalajı sağlamak, genişletilmiş üretici sorumluluğunun bir parça-

sıdır. Proje ekibi olarak süpermarketlerde bu yönetmeliğe uyan ürünleri belirledik ve “Nudge” etiketi yapıştır-

dık. Amacımız, müşterilerin tüketim alışkanlıklarını daha iyi bir yöne çekmekti.   

Bu sosyal deneyin sonucu, tüketicilerin davranışlarını algı yönetimi metodu kullanarak yaklaşık % 40 oranında 

değiştirebileceğimizi gösterdi. Bu da “algı yönetimi” nin fikirleri, tarafsız düşünme biçimlerini ve insanların 

genel eylemlerini etkileyebileceğini kanıtlıyor. Öyleyse, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak için algı 

yönetimi neden kullanılmasın ki… 

Kısacası, öğrencilerimi bu değerli proje için tebrik ediyorum ve bu yönde daha çok deneyim kazanmalarını dili-

yorum. Konferanslardan ve konuşmacılarla görüşmelerinden öğrendiklerinin yanı sıra fark kültürleri de görüp 

bakış açılarını genişlettiler.   

Öğrencilerim Genel Sekreter Mario Solomonie tarafından Prag’ da yapılacak WEEC2021’ e davet edildi, orada 

görüşmek üzere! 

 

Umut Dilsiz 

ÇGS Türkiye Koordinatör Öğretmen 

Saint-Joseph Fransız Lisesi 

  



Sayfa 16 
S A Y I - 5 0 / A R A L I K  2 0 1 9  
S A Y I - 5 0 / A R A L I K  2 0 1 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN INTERVIEW 
WITH NICLAS SVENNINGSEN 

 
“It is not enough to just to say you will do it but you have to say we will do it.”  

 During the WEEC2019 conference in the Bangkok city of Thailand we had a chance to meet Niclas Svennings-
en who was really kind and showed great interest into our being there and interview. 
  
Just after his speech in the opening ceremony, We, timidly, went next to him and asked him if he could spare 
some time to us for an interview. He, sincerely and very welcomingly, accepted our offer and started to find a 
quiter place to help us. At that moment all of our hesitations faded away. 
  
 We proposed him a couple of questions about environmental education, communication and global connec-
tivity which are the main themes of 10th World Environmental Education Congress held in Thailand and he 
sincerely answered all ol our questions. In short,It was an informative interview for everone. Here you can 
find the details. 
  
Hello Mr Svenningsen.We know who you are, but Could please you present yourself for YRE  students? 
My name is Niclas Svenningsen. I am working for the United Nations Framework Convention on Climate 
Change. I am responsible for our work on what we call as Global Climate Action, which is basically everything 
that is not so much negotiations, but engaging everybody else into this fight against the climate change. 
  
In your speech, you mentioned that you conduct a programme called Action for Climate Empowerement of 
UNFCC. Can you explain the programme more in details? 
Action for Climate empowerement is something that has been in UNFCCCs since the very begining of 1992 and 
it contains six elements: Education and Training, public information, awareness and Access to engagement 
and then also international cooperation, but it’s really about the education and to have everybody involve in 
climate action basically. 
“This is a war that you can not win with soldiers or bombs” 
What do you think about today’s environmental situation? What are your expectations for the future? 
Well, it’s a big question. Today’s environmental situation could be better. We are at war against our planet. 
This is a war that you can not win with soldiers or bombs. You need to have intelligence and you need to work 
together. I’m optimistic, I think we can win this fight…I think we can do something about it, yett we need lead-
ers who lead. 
  
How can the environmental education be widespread to all around the World? 
That’s what I hope to learn from this conference. Every government under the Paris agreement, they have a 
commitment, a climate action plan. And that climate action plan also needs to include an element on ACE. 
They have to say how they are going to implement ACE. Today we need more ACE focal points. These focal 
points work with an industry of economy, infrastructure, transport, energy, the whole government and then 
with the rest of the society. We work for government to make them put effort on it . 
  
 “IT IS NOT ENOUGH TO JUST TO SAY YOU WILL DO IT BUT YOU HAVE TO SAY WE WILL DO IT.” 
  
Do you think the environmental movement efforts of today are enough? Why/ Why not? 
I can tell you that it’s getting better. I think that environmental movement have been there for many many 
years. However,I assume that the voice that has been out there through “Firdays For Future.” Greta Thunberg 
and many many others have really made all of us unconfortable for politicians which is good.It shouldn’t be 
confortable to not to do something, it should be unconfortable to do something. So we need more but we 
are improving. 
 
  
Alin Aşım(15) 
Ali Özek(16) 
Young Reporters for the Environment (Turkey) 
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 RÖPORTAJ - NICLAS SVENNINGSEN 

“Yapacağım demen yetmez, yapacağız demelisin”  

Bangkok- Tayland’ daki WEEC2019 Konferansında Niclas Svenningsen’ le tanışıp röportaj yaptık, kendisi bizimle 

yakından ilgilendi ve katılımımızdan dolayı çok memnun oldu. Açılış törenindeki konuşmasından hemen sonra, 

çekingen bir şekilde yanına gittik ve röportaj için bize biraz zaman ayırabilir mi diye sorduk. Nazik bir şekilde 

kabul etti, hatta röportaj için sessiz bir köşe bulmamıza yardım etti. Böylece bizim çekingenliğimiz de geçti. 

Tayland'da düzenlenen 10. Dünya Çevre Eğitimi Kongresi'nin ana temaları olan çevre eğitimi, iletişim ve küre-

sel bağlantı hakkında birkaç soru yönelttik, tüm sorularımızı içtenlikle cevapladı. Herkes için bilgilendirici bir 

röportaj oldu.  

Merhaba Mr Svenningsen. Biz sizi tanıyoruz ama ÇGS öğrencileri için kendinizi tanıtabilir misiniz? 

Adım Niclas Svenningsen. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde çalışıyorum. Küresel İklim 

Hareketi olarak adlandırdığımız alandan sorumluyum, bu da müzakerelerden öte herkesi iklim değişikliğine 

karşı mücadele için harekete geçirmeyi hedefliyor. 

Konuşmanızda BMİDÇS' nin İklimin Güçlendirilmesi Eylemi adlı bir program yürüttüğünüzden bahsettiniz. 

Programı daha ayrıntılı anlatabilir misiniz?  

İklimin Güçlendirilmesi Eylemi, 1992 başlarından beri BMİDÇS bünyesinde olan bir konu ve altı unsuru var:  Eği-

tim, öğretim, kamuyu bilgilendirme, farkındalık, eyleme ve akabinde uluslararası işbirliğine erişim. Temel konu 

eğitim ve iklim eylemine herkesin dahil olması. 

“Bu, askerler veya bombalarla kazanamayacağınız bir savaş” 

Çevrenin bugünkü durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecek için beklentileriniz neler? 

Bu mühim bir soru. Bugünkü durum daha iyi olabilir. Gezegenimize karşı bir savaş içindeyiz. Bu savaşı askerler 

veya bombalarla kazanamayız. Zeka ve işbirliğiyle kazanırız. Kazanmak konusunda iyimserim. Bunun için çalış-

malıyız ama liderlik yapacak kişilere ihtiyacımız var.  

Çevre eğitimi dünyada nasıl yaygınlaştırılabilir?  

Ben de bu konferanstan bunu öğrenmeyi bekliyorum. Paris İklim Sözleşmesi imzacısı her devletin bir taahhüdü, 

bir iklim eylem planı var. İklim eylem planında da iklimin güçlendirilmesi unsuru yer almalı. İklimin güçlendiril-

mesi eyleminin nasıl yürütüleceği belirtilmeli. Bugün bunun için daha çok odak noktaya ihtiyaç var. Bu odak 

noktaları bir sanayi kolu, altyapı, ulaşım, enerji, hükümet ve dahası toplumun geri kalanıyla çalışıyor. Biz, hükü-

metle çalışıyoruz ve bu alanda daha çok çaba göstersin istiyoruz.  

 “YAPACAĞIM DEMEN YETMEZ, YAPACAĞIZ DEMELİSİN” 

Bugün çevre hareketinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Olumlu ya da olumsuz, cevabınızın nedenini 

açıklar mısınız? 

Daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Çevre hareketi çok uzun yıllardır devam ediyor. Yine de “Fridays For Future 

eylemiyle sesi daha da duyuldu. Greta Thunberg ve daha birçok kişi sayesinde politikacılara tepki gösterdik, iyi 

oldu. Bir şey yapmamanın rahatlığı içinde olmaktansa, harekete geçip rahat kaçırmak daha iyi. Çevre hareketi 

için dahası gerekli ama gelişme var.  

Alin Aşım(15)  Ali Özek(16)   Çevrenin Genç Sözcüleri (Türkiye)  
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AN INTERVIEW WITH GUNTER PAULI 
For some he is “The Steve Jobs of Sustainability” while we call him as “Living Legend of Sustainability” 

  
 When we were about to leave the conference hall, we heard someone talking enthusiastically. We sat 
back to our seats. It didn’t take much time of the speaker to catch our attention. He was Gunter Pauli 
the author of the book, The Blue Economy from the United States. We would like to share some high-
lighting points from his speech. 
  
“Tell the people three-minutes stories , they will ask for more.” 
 Everyone loves stories if we turn the most difficult scientific subjets into stories by using childhood 
games that we all played outdoor.Childrens mustn’t lose their fantasy . We need this fantasy to move 
to a vision. Plus, science should be solid. We can use childrens toys and games to make science con-
crete for them. For example we can use kites to teach gravity and ascending force. 
  
“Now it’s time to sell the diplomas.” 
 We should stop whatever we are doing today because it seems that it doesn’t work as we can’t save 
the world as we don’t have any sustainability to the economy with old industrial errors of which the 
worst is the education. Because we still have mind control at schools. The biggest industry today is sell-
ing diplomas. We don’t need to be there; we should change whatever we are doing today. 
  
“We should shift from green economy to blue economy.” 
 After his speech, we had a chance to talk about his book, The Blue Economy which was translated into 
34 languages. In his book he claims that green economy doesn’t work. Moreover, it is expensive as it 
doesn’t use what we have in nature. Sustainable economy requires new methods; blue economy which 
is cheap and responses to the people’s needs by using what we have in nature. We must benefit from 
our oceans and seas. 
  
  
İrem Yılmaz (age 17) and Mehmet Ardan (age 16) 
YRE Students from Turkey 
  

  

Ayrıca Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi Gunter Pauli ile bir röportaj gerçekleştirmiştir. Gunter Pauli; yerel olarak 

insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir toplum ve endüstriler tasarlamaya yönelik sürdürülebilirlik konularında 

çalışmalar yapan, 30 dile çevrilmiş 20'den fazla kitabın yazarıdır. Çocuklar için bilim ve duygular ile ilgili masallar 

hazırlamıştır. Masallardan biri olan "En Güçlü Ağaç" masalı 100 den fazla dile çevrilmiştir.  

2015'te yayınlanan kitabı "Blue Economy - Mavi Ekonomi" ve 2016'da yayınlanan "From Deep Ecology to Blue 

Economy- Derin Ekolojiden Mavi Ekonomiye" kitapları en bilinen kitaplarıdır.  
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GUNTER PAULI’ NİN KONUŞMASI 
  

Bazıları için “Sürdürülebilirliğin Steve Jobs’ u”, bizim için “Sürdürülebilirliğin Yaşayan Efsanesi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferans salonundan ayrılmak üzereyken heyecanlı bir konuşma duyduk. Oturduğumuz yere dön-
dük, tüm dikkatimizi kendinde toplayan konuşmacı, ABD’ de yayınlanan The Blue Economy - Mavi 
Ekonomi kitabının yazarı Gunter Pauli’ ydi. Konuşmasından bazı önemli noktaları paylaşmak istiyo-
ruz. 
  
“İnsanlara üç dakikalık öyküler anlatın, daha fazlasını isteyecekler” 
En zor bilimsel konuları, hepimizin çocukken dışarıda oynadığı oyunları kullanarak öyküleştirebilirse-
niz,  dinlemeyi herkes ister. Çocuklar hayal gücünü yitirmemeli. Hayal gücünü vizyona dönüştürmek 
için bu gerekli.  Ayrıca bilim elle tutulur olmalı. Bunun için oyuncak ve oyunları kullanabiliriz. Örneğin 
yerçekimini ve kaldırma kuvvetini öğretmek için uçurtmaları kullanabiliriz. 
  
“Diplomaları atmanın zamanı geldi” 
Her ne yapıyorsak buna son vermenin zamanı geldi, yaptıklarımız pek işe yaramıyor. Dünyayı kurta-
ramıyoruz, ekonomide sürdürülebilirlik yok çünkü eski hatalar devam ediyor, bunların en kötüsü de 
eğitim. Hala okullarda zihin kontrolü var. Günümüzün en büyük sektörü diploma satmak, artık diplo-
maları atmalı ve yaptıklarımızı değiştirmeliyiz. 
  
“Yeşil ekonomiden mavi ekonomiye geçmeliyiz” 
Konuşmasının ardından 34 dile çevrilen Mavi Ekonomi kitabı hakkında kendisiyle görüştük. Kitabında 
yeşil ekonominin işe yaramadığını belirtiyor. Yeşil ekonominin pahalı olduğunu çünkü doğada olanı 
kullanmadığını vurguluyor. Sürdürülebilir ekonomi, mavi ekonomi gibi hesaplı ve insanların ihtiyaçla-
rını doğada olanları kullanarak karşılayan yeni yöntemler gerektiriyor. Okyanus ve denizlerden fay-
dalanmalıyız. 
  
  
İrem Yılmaz (17) ve Mehmet Ardan (16) 
ÇGS Türkiye öğrencileri 
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PROJE HABERLERİ 

ÇEVRE EĞITIMINDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATIK UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ  

BİLGİLENDİRME GÜNÜ 

 

TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize, bir Avrupa Birliği 

(AB) projesini de katıyoruz. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu 5. 

Dönemi’nde, başvuran 500 proje içinden kabul edilen 40 proje 

arasında yer almaktan gururluyuz. TÜRÇEV’ in HSPN (Yunan 

Çevre Koruma Derneği) ile ortak yürüttüğü proje, “Çevre Eğiti-

minde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” 

adını taşımaktadır. Proje konusu, iki Akdeniz ülkesinde iyi bili-

nen ve türleri tehlike altında olan üç türdür: Sini Kaplumbağa-

sı (Caretta Caretta), Akdeniz foku (Monachus Monachus) ve ak 

leylek (Ciconia Ciconia). Projenin hedefi de bu konuda, iki ülke 

uzmanları ve eğitimcileri arasında bilgi alışverişi sağlamak ve 

ilköğretimde uygulanacak eğitim programları geliştirmektir. 

Nisan 2019’ da başlayan ve 15 ay sürecek proje kapsamında, 

Temmuz 2019’ da Yunanistan’ da bir yaz okulu düzenlenmiştir. Burada iki ülkeden öğretmenler, hem Yunanis-

tan hem Türkiye’ deki okullarda uygulanabilecek üç çevre eğitimi programı hazırlamak için bir arada çalışmıştır. 

Projenin sonraki adımı, yaz okulunda geliştirilen çevre eğitim etkinliklerinin katılımcılara tanıtılmasıdır. YUNUS 

Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’ da yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultu-

sunda TÜRÇEV olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Gürçağ Okullarının konferans salonunda bilgi günü düzenlenmiş-

tir. Bilgi gününe TÜRÇEV çevre eğitim programlarına kayıtlı ve bilgilendirme günü duyurusu ile 100'e yakın katı-

lımcı katılmıştır.  

Etkinliğin ilk yarısında; TÜRÇEV'den Proje 

Teknik Yöneticisi Prof. Dr. Çelik Tarımcı Proje 

hakkında genel bilgilendirme ve 3 hayvan 

türünün tanıtılması, Proje Çevre Eğitim Uz-

manı Fatma Köle 3 türle ilgili hazırlanan ders 

planlarının sınıflarda uygulanması konusunda 

sunumlar yapmışlardır. Etkinliğin ikinci yarı-

sında HSPN’ den proje koordinatörü Chara 

Agaoglou Yunanistan'daki çevre eğitim prog-

ramlarını ve proje çevre eğitim uzmanı Theo-

dora Polyzoidou HSPN eğitim programlarını 

tanıtmıştır. Ankara ili dışında ayrıca “Çevre 

Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” projesi bilgilendirmeleri öğretmenlere, 2 

Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da ve 9 Kasım 2019'da İzmir'de yapılmıştır.  
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ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİNDE “MAVİ BAYRAK UYGULAMALARI” PANEL OTURUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
Sağlık Bakanlığı tarafından 3. Uluslararası Su ve Sağlık 

Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversi-

tesi, DSİ ve İLBANK iş birliğinde 12-15 Kasım tarihleri ara-

sında, Antalya'da Starlight Resort Hotel'de, “Suya Dair Her 

Şey” teması ile gerçekleştirildi. Kongre kapsamında 17 ülke-

den 854 katılımcı, "Su ve Suyun Geleceği", "Su Toksikoloji-

si", "Su, Tarım ve Besin Güvenliği" gibi çok sayıda konu baş-

lığı altında sunumlar yaptı.  

Kongrede “Mavi Bayrak Uygulamaları” oturumu gerçekleş-

tirildi. Oturumda; Türkiye’de Mavi Bayrak, tarihçesi ve öne-

mi hakkında TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koord. Almıla Kın-

dan Cebbari, Dünyada en çok tanınan eko-etiket Mavi Bay-

rak hakkında FEE-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı adına Da-

reia Nefeli Vourdoumpa bir sunum gerçekleştirdi. 

1.ULUSLARARASI 13.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, KOCAELİ 
 

Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 13. Ulusal 1. Uluslararası Çevre 

Mühendisliği Kongresi’nde ‘Küresel Bir Eko-etiket Olarak Mavi Bayrak Ödü-

lü’nün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkısı’ Mavi Bayrak Ulusal Koordi-

natörü Almıla Kından Cebbari tarafından anlatıldı. 

TRT ANTALYA RADYOSU-CANLI YAYIN 
13. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi’ne ilgi gösteren TRT Antalya Radyo-

su, eğitim salonunda canlı yayın standı kurarak Mavi Bayrak ve yerel sorumlu-

ların önemi konusuna Akdeniz’in Sesi Programı’nda yer verdi. Sunuculuğunu 

Serkan Ersöz’ ün yaptığı programın canlı yayın bağlantısına Mavi Bayrak Ulu-

sal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari katıldı. Yayın kaydını dinlemek için: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSgC0PSQHM0&t=76s 

 

KATILDIĞIMIZ SEMİNER, ÇALIŞTAYLAR ve ETKİNLİKLER  

https://www.youtube.com/watch?v=dSgC0PSQHM0&t=76s
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ANTALYA DENİZ ÇÖPLERİ İL EYLEM PLANI’NA KATILIM 

Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz Başkanlığında, konuyla ilgili kurum müdürleri, kıyı belediye başkanlıkları ve 

davetli tek STK olarak Vakfımızın da yer aldığı toplam 24 kurum/kuruluştan oluşan Deniz Çöpleri Eylem Planı İl Ko-

misyonu, 17 Aralık 2019 tarihinde, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde toplandı.  

Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı 10.06.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe alınan 2019/09 sayılı Deniz Çöp-

leri İl Eyle Planları Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi kapsamında, kurumlara düşen görev ve sorumluluklar 

belirlenerek 5 yıllık olarak 2020-2024 yılları içerisinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Hazırlanan planın 19 Aralık 

2019 tarihinde toplanacak Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) toplantısına sunulması kararlaştırılmıştır. 

SPOR TESİSLERİNDE YEŞİL ENERJİNİN KULLANIMI VE FARKINDALIK ARTTIRMA PROJESİ  
AÇILIŞ TOPLANTISI 

 Spor Tesislerinde Yeşil Enerjinin Kullanımı ve Farkındalık Arttırma Projesi açılış toplantısı 7 Kasım 2019 tarihinde 

Vakfımızın da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı olan iklimİN projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin amacı Ankara’da yapılacak yeni nesil 

spor tesislerinde yenilenebilir enerji ve verimlilik sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılarak başta yerel yönetim-

ler ve ilgili bakanlıklar üzerinde farkındalık oluşturulması, halkın ortak kullanımına açık olan spor tesislerinde enerji 

giderlerini düşürmek ve sürdürülebilir spor alanlarının sayısının artırılmasıdır.  

BODRUM’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ETKİNLİĞİ 
Avrupa Birliği İklim Haftası etkinlikleri kapsamında 

4 Ekim 2019 tarihinde Bodrum’da kıyı ve deniz dibi 

temizliği gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Belediye 

Dalgıç Ekibinin katıldığı etkinlikte öğrenciler ve va-

tandaşlar kıyıyı temizlerken, dalgıçlar da Kumbahçe 

denizindeki atıkları topladı. 

AB İklim Diplomasisi Haftası ve Sahil Temizleme 

Kampanyası kapsamında Bodrum Belediyesi ve 

okulların işbirliğiyle sahil temizleme etkinliği dü-

zenlendi. Batı Akdeniz Havza Yönetim Planı Projesi 

ile farkındalık oluşturma ve bilgilendirme amaçlı 

toplantıya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bod-

rum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Su 

Yönetim Genel Müdürü Bilal Dikmen, AB Türkiye 

Delegasyonu Eleftheria Pertzinidou, Türkiye Çevre 

Eğitim Vakfı Muğla Koord. Yardımcısı Abdullah Tan 

ile il ve ilçe protokolü katıldı. 

Çok sayıda öğrenci, vatandaşlar ve protokol üyelerinin plajdaki izmarit ve atık malzemeleri topladığı etkinlik sonra-

sında çevrenin korunması ile ilgili mesajlar verildi. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ ODAK GRUP TOPLANTISI 
 

T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14 Ağustos 2017’den bu yana yürütülen “İklim Değişikliği Alanında 

Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamında; önümüzdeki beş yıllık süreçte, Bakanlığın iklim de-

ğişikliğine ilişkin gerçekleştireceği farkındalık artırma çalışmalarının çerçevesini çizmek ve Ulusal İklim Değişikliği 

İletişim Stratejisini belirlemek üzere iklim değişikliği strateji belgesi içerisinde yer alacak öncelikli konuları, sek-

törleri ve hedef grupları belirlemek üzere gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısı’na katılım sağlandı.  

 

YADA SİVİL DİYALOG ATÖLYESİ (07 KASIM 2019, ANKARA) 
 

Yaşama Dair Vakıf (YADA Vakfı) tarafından yürütülen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında Anka-

ra’da gerçekleştirilen Sivil Diyalog Atölyesi’ne katıldık. YADA Vakfı tarafından geçmiş yıllarda yapılan araştırma-

larda STK’larda temaya ve kimliğe kapanma tespit edilmiş ve bu kapsamda hem STK’lar arası hem de diğer ku-

rumlar ve halk arasında etkileşimi arttırıp işbirliğini güçlendirmek amacıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 

TÜRÇEV ANKARA İL MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ 
 

TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Çelik Ta-

rımcı ve Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle , Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Turan 

Akpınar'ı 18 Ekim 2019 tarihinde makamında ziyaret etmişlerdir.  

Ziyaret amacımız Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, Vakfımızın HSPN (Yunan Çevre Koruma Derneği) ile ortak 

yürüttüğü “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” projesi hakkında bilgilendir-

mek ve 26 Ekim 2019 düzenlenen bilgilendirme gününe desteklerini sağlamaktır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü-

müz Sn. Turan Akpınar “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” projemizin okul-

lara duyurulması konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtmiştir.  
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KÜRESEL ORMAN FONU (GLOBAL FOREST FUND) 
 

FEE (Foundation for Environmental Education) tarafından yürütülen 

programlardan biridir. Küresel Orman Fonu, insanlara karbon ayak izleri-

ni azaltmaları için yardım ederken aynı zamanda dünyanın dört bir yanın-

daki topluluklara değerli kaynak ve eğitim sağlayan eşsiz bir tasarımdır.  

Seyahatleriniz ile ilgili karbon ayak izinizi ölçmek ve azaltıcı tedbirler ala-

bilmek için hesaplama yapabileceğiniz güvenilir bir araç arıyorsanız, Kü-

resel Orman Fonu'nun  web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

 

TÜRÇEV GENEL MERKEZ ÇALIŞANLARINA İLK YARDIM EĞİTİMİ  
 

26 –27 Aralık 2019 tarihlerinde TÜRÇEV Genel Merkez ofiste, Türk Kızılayı’ ndan gelen ilk yardım eğitmeni tara-

fından  bütün ofis çalışanlarının katıldığı  iki tam gün süren ilk yardım eğitimi verildi.  

 

 

https://www.gff.global/


Bültenimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi  turcevbulten@turcev.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 

E -Bültene kayıt olup, gelişmeleri takip edebilirsiniz.  

E-Bülten kaydı için www.turcev.org.tr adresi anasayfa sayfa sonu, en alt sağ köşeden e-mail grubuna ka-

yıt yaptırabilirsiniz.  

E BÜLTEN KAYIT İÇİN  
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Mavi Bayrak: 
https://www.facebook.com/mavibayrakturkiye 
 
Eko Okullar: 
https://twitter.com/EkoOkullar_TR 
https://www.facebook.com/ekoookullar 
https://tr.linkedin.com/in/eko-okullar-turkiye-87b80363 
 
Çevrenin Genç Sözcüleri: 
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri 
https://www.youtube.com/Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye  
 
Okullarda Orman Programı: 
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye 
 
Yeşil Anahtar 
facebook.com/yesilanahtarturkiye/              
instagram.com/yesilanahtar/ 
twitter.com/yesil_anahtar    

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ 

http://www.turcev.org.tr/V2/Default.aspx
https://www.facebook.com/mavibayrakturkiye
https://twitter.com/EkoOkullar_TR
https://www.facebook.com/ekoookullar
https://tr.linkedin.com/in/eko-okullar-turkiye-87b80363
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri
https://www.youtube.com/channel/UCNyJaJ__4yRxaGnw8rB9lYg
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye
http://www.facebook.com/yesilanahtarturkiye/
https://www.instagram.com/yesilanahtar/
https://twitter.com/yesil_anahtar

