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Başlarken… 
 
İlkini Eylül ayında yayınlamış olduğumuz “Üç Aylık Elektronik 
Bülten”in üçüncüsünü sizlere sunmuş bulunuyoruz. Vakfımızın 
üyeleri ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara, 
faaliyetlerimizi ve duyurularımızı aktarmayı hedefleyen bu 
bülten, aynı zamanda iletişimimizi de daha aktif  kılmaktadır.  

 
Bu yıl vakfımızın kuruluşunun 15. yılına ulaşmış bulunuyoruz. 
Geçen süre içerisinde edindiğimiz deneyimlerle gelecekte 
vakfımızın çok daha etkili olabileceğine inanıyoruz. 48 ülkenin 
üyesi olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) bünyesinde 
ülkemizi temsil etmenin sorumluluğu gibi anlamlı bir misyonu 
üstlenmiş olmak da bize ayrı bir onur veriyor.                 

 
 

2008 yılının ilk üç ayını kapsayan bu bültenimizde belli başlı 
faaliyetlerimizden haberler vermek istedik. Önceki 
bültenimizde de belirttiğimiz gibi sizlerden gelecek önerilerle 
yayınlarımızı geliştirmeyi öngörüyor, elektronik posta  ve diğer 
iletişim adreslerinizde olacak değişiklikleri bildirmenizi önemle 
rica ediyoruz. 

 
                                               Saygılarımızla 
 
Vakfımız 15 Yaşında! 
 
Turizm Bakanlığı’nın himayesinde eğitim ve turizm 
camiasından gönüllü 130 kişi ve kuruluşun 1993 yılında bir 
araya gelerek kurduğu Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), 
30 Mart 2008 tarihinde 15. yılını kutluyor. Kuruluşundan bu 
yana, ülkemizde bir yandan, Dünya nüfusunun yarısını 
oluşturan 42 ülkenin uyguladığı ve önemli bir eko-etiket olan 
“Mavi Bayrak” ödülü ile plaj ve marinalara uluslararası 
normları  taşıyarak kaliteyi oluştururken, diğer yandan çevre 
bilinçlendirmesine dönük ilköğretim okulları ile liseleri hedef 
alan “Eko-okullar” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri” Programları 
ile çevre korumanın en önemli boyutu olan çevre eğitimi 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir.  
 
Turizmin çevreye saygılı bir şekilde yapılması, sürdürülebilir 
olması gerektiğini ve bunun da standardizasyon, denetim ve 
eğitim ile gerçekleşebileceğine inanan Vakfımız, bundan 
sonraki çalışmalarını da aynı gayret ve kararlılıkla 
sürdürecektir.   

 
Mavi Bayrak Ulusal Jürisi 2008 Mavi Bayrak Adaylarını 
Belirledi 
 
Bilindiği gibi bir yıl süre ile verilen Mavi Bayrak Ödülü’nün 
devam etmesi için, her yıl yeniden başvurmak ve kriterlerin 
korunduğunu kanıtlamak gerekiyor. Her yıl gelen başvuruları 
değerlendiren Ulusal Jüri, onay verdiği adayları Danimarka-
Kopenhag’da toplanacak olan Uluslararası Jüri’ye TÜRÇEV 
aracılığıyla gönderiyor. 

 
TÜRÇEV koordinatörlüğünde her yıl farklı bir Mavi Bayraklı 
yörede toplanan Ulusal Jüri, bu yılki toplantısını 23.02.2008 
tarihinde İzmir Foça İlçesi’nde bulunan Phokaia Otel’de yaptı. 
Ulusal jüri toplantılarımızı son dört yıldır daha yararlı olması 
amacı ile iki oturumda yapıyoruz. Birinci oturuma o ildeki 
mülki idare amirleri, belediye başkanları, konaklama 
tesislerinin yetkilileri davet ediliyor ve ilgilenen herkese açık 
oluyor. Bu oturumda açılış seremonisi ve Mavi Bayrak’la ilgili  
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bilgilendirme; ikincisinde ise jüri üyeleri ile teknik boyutta 
aday Mavi Bayrak dosyalarının değerlendirilmesi  
 
yapılıyor.Foça’da da ilk oturumda açılış seremonisi Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ali Rendan tarafından yapılmış ve protokol 
konuşmalarının ardından, Vakfımızın Genel Müdürü Erol 
Güngör Mavi Bayrak’a ilişkin genel bilgiler ile, 2007 yılında 
karşılaşılan olumlu olumsuz örnekler ve 2008 yılında ödüllü 
plajlardan beklentileri açıklamıştır. 

 
Takiben, yerel ilgililere yönelik olarak ‘Turizm Sektöründe Mavi 
Bayrak’ın Yeri’ konulu bir de panel  düzenlenmiştir. Panel’e 
katılan panelistler ve konu başlıkları şöyleydi: 
 

Volkan ŞİMŞEK 
(Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği 
Bşk.) 
 

Otel yöneticileri açısından Mavi 
Bayrak’ın önemi ve darboğazları 
konusunda:  
Mavi bayrak sayılarının artışı yanında, 
beldelerdeki altyapı ihtiyaçlarında da 
iyileşmeler olduğunu, ancak bunun 
yeterli olmadığını ve turizmde sağlıklı 
bir çevre ile sürdürülebilirliğin önemini 
vurgulayarak,mavi bayrağın bu yönde 
önemli bir araç olduğunu belirtmiştir. 
  

Dr. Duygu Dalgıç 
UYAR 
(Türkiye 
Belediyeler Birliği 
Dış İlişkiler Dairesi 
Uzmanı) 
 

Belediyeler nezdinde Mavi  
Bayrak’ın yeri  
Konusunda: 
Mavi Bayrak’a sahip bir grup  
belediye başkanı ile yaptığı  
görüşmede, başkanların  
beldelerinde mavi bayrak’a sahip 
olmaktan mutlu oldukların ve  
aldıkları sorumluluğu yerine 
getirdiklerini açıklamıştır.Ayrıca 
ülkemizdeki 3300 civarındaki 
belediyeden yalnızca 300 ünde arıtma  
olmasının bir eksiklik olduğunu 
vurgulamıştır.    

 
Dr. H.Hüseyin 
ULUDAĞ 
(Sağlık Bakanlığı, 
Çevre Sağlığı Daire 
Bşk.) 

AB uyum çalışmaları kapsamında 
yüzme suyu yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikler ve mavi 
bayrak programına etkisi 
konusunda: 
Sağlık Bakanlığının AB uyum 
çalışmaları kapsamında yapmakta 
olduğu programla, mavi bayrak  
deniz suyu analizlerinin  
etkileneceğini belirterek bu  
konunun  
Kültür Turizm Bakanlığı ve  
TÜRÇEV tarafından dikkate  
alınmasını önermiştir. 
 

Almıla KINDAN 
(TÜRÇEV Mavi 
Bayrak 
Koordinatörü) 

Mavi Bayrak kriterleri kapsamında 
çevre bilinçlendirme etkinliklerinin 
önemi ve bu konuda görülen 
eksiklikler konusunda: 
Mavi Bayrak programı kapsamında 
“Çevre Eğitim Etkinlikleri”nin önemi 
vurgulanarak mavi bayrak kriterlerine 
uygun etkinliklere ağırlık verilmesini 
vurgulamıştır. 
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Panel oturumunun ardından öğleden sonraki oturumda sadece 
ulusal jüri üyelerinin katılımı ile yapılan değerlendirme 
sonucunda belirlenen adaylarla ilgili bilgiler bilgisayar 
ortamında uluslararası organizasyona gönderilmiştir. 
Gönderilen bilgiler, 25 Nisan 2008 tarihinde yapılacak olan 
Uluslararası Jüri’de değerlendirilecek ve sonuçlar Mayıs ayının 
ilk haftasında açıklanacak. TÜRÇEV prensip olarak, 
uluslararası organizasyon sonuçları açıklamadan sayısal bilgi 
vermiyor.Ancak 2007’de 235 plaj ve 14 marinada Mavi Bayrak 
ödülü varken 2008 de bu sayının artması beklenmektedir. 
 
TUREB "Sürdürülebilirlik" Ödülü TÜRÇEV’in! 

21 Şubat Dünya Rehberler günü kapsamında her yıl 
verilmekte olan, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ödülleri 
Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki Konyalı Restoran'da sahiplerini 
buldu. Ödül, 'Sürdürülebilirlik', 'Konukseverlik', 'Otantiklik', 
'Kültür Turizmi' ve 'Turizm Eğitimi' dallarında verilmiştir. 
Ödüllerle, kamuoyunun dikkatini kültür ve tarih mirasımızın 
önemi, korunması ve sürdürülebilir turizm konusuna çekilmesi 
amaçlanmıştır. Yarışmada 'Sürdürülebilirlik’ dalındaki ödüle 
internet ortamında yapılan oylama sonucunda vakfımız layık 
görülmüştür.    

Ödül programı çerçevesinde bilgisayar ortamında yapılan 
uygulamada, TUREB önce kuruluşlardan aday kuruluşları 
istemekte ve en çok öneri içeren adaylar TUREB’in web 
sayfasında oylamaya açılmaktadır. Her bilgisayardan bir oy 
verilebilen uygulama sonucunda en çok oy alan kuruluşlar 
ödüle layık görülmektedir.  

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz ile 
İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı olmak üzere,  
Bakanlık üst düzey yetkilileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
temsilcileri, turizm kuruluşlarının başkan ve üyeleri, kültür ve 
turizm alanında çalışan bilim adamları ve uzmanlarla TUREB 
üyesi profesyonel turist rehberlerinin katıldığı törende, 
ödülümüz Vakfımız yönetim kurulu üyesi Levent Erdoğan 
tarafından alınmıştır. 

Vakfımızın 2008 Yılı Bülteninin Baskısı Yapıldı 

Vakfımızın 2008 yılı bülteninin bu yıl ilk kez Şubat ayı içinde 
baskısı yapılarak ilgililere dağıtılmıştır. Önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da bültenimiz sponsor aracılığıyla yaptırılmıştır. 

Mavi Bayrak Yatlarla Buluşuyor! 
 

Plaj ve marinalardan sonra denizlerin korunması açısından 
önemli bir halkayı oluşturan Yatlarda Mavi Bayrak uygulaması 
bu yıl itibari ile Ülkemizde de başlayacaktır. Uluslararası Mavi 
Bayrak Koordinasyonu tarafından 2004 yılında başlayan 
uygulama bugün için 31 ülkede uygulanmaktadır. Mavi Bayrak 
ödüllü marinalarımızdan hizmet alan ve çevreye duyarlı Türk 
Bayraklı ticari ve özel yatlara verilecek bu ödül, marinaların 
Mavi Bayrak kriterleri içinde tanımlanmış ve bu kapsamda 
uygulamanın ödüllü marina sorumluluğunda yapılması 
öngörülmüştür.  

 
Ulusal düzeyde başlatılan bu uygulamanın öncüsü olarak 
Antalya’da uygulama hakkında bilgi verilmesi, projenin sağlam 
temellerle başlatılması ve yaygınlaştırılması, konuyla ilgili 
paydaş kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunmak amacı ile  
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Antalya Vali Yardımcısı Sn Yıldırım UÇAR Başkanlığında, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Sahil Sağlık Denetleme 
Merkez Baş Tabipliği, Sahil Güvenlik Gurup Komutanlığı, İl 
Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi Müdürlüğü, Antalya Liman 
Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası, Kaleiçi Yat Limanı Kooperatif 
Başkanlığı, TÜRSAB, AKTOB ve Vakfımızın katılımı ile 
26.02.2008 tarihinde toplantı yapılmıştır. Toplantıda Vakfımız 
tarafından konuya ilişkin bir sunum yapılmış, ardından 
Antalya’daki gezi teknelerinin denetimleri ve Mavi Bayrak 
uygulaması hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 
Ülke düzeyinde ise Yatlarda Mavi Bayrak uygulaması için bir 
ulusal jüri oluşturulmuş ve uygulamaya ilişkin prensipler 
belirlenmiştir. Ulusal Jüri; Kültür Turizm- Çevre Orman- 
Denizcilik Müsteşarlığı- Sahil Güvenlik Komutanlığı- Deniz 
Ticaret Odası- Deniz Turizmi Birliği temsilcilerinden 
oluşmuştur. Marinalarda Mavi Bayrak kriterleri içinde yer alan 
Yatlarda Mavi Bayrak için önerilecek teknikleri marina 
yönetimi belirleyecek ve TÜRÇEV’e önerecektir. Nihai kararı 
ulusal jüri verecektir.  
 
Yatlarda Mavi Bayrak uygulamasının kriterleri, takvimi ve 
uygulanacak yöntem, Mavi bayrak ödüllü marinalara 
gönderilmiştir. 

2008 yılı için önerilerin Mayıs ayı sonunda TÜRÇEV’e ulaşması 
ve Haziran ayı başında jürinin kararlaştırması beklenmektedir. 

2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız 01.03.2008 
Tarihinde Yapıldı 

23.02.2008 günü yapılması planlanan genel kurul toplantımız, 
çoğunluk sağlanamadığı için 01.03.2008 günü saat 14:00'de 
Ankara'da, Özel Tursab Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi salonunda çoğunluk aranmaksızın yapıldı. Mali 
Genel Kurul niteliğinde olan bu toplantıda, 2007 yılı faaliyet 
raporu, denetim kurulu raporu ve bilançosu ibra edilmiştir. 
2008 yılı için, rutin konuların dışında yeni Vakıflar Kanunu 
kapsamında Antalya ve Muğla Marmaris’te formal birer büro 
açılması ve Muğla bürosu için bir otomobil alınması, FEE’nin 
2008 yılı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörleri toplantısını 
üstlenmemiz ve toplantının Manavgat’ta yapılması 
onaylanmıştır.  

Eğitim Programlarımızın (Eko-okullar ve Çevrenin Genç 
Sözcüleri) GAP İllerinde Yaygınlaştırılması Semineri 
Şanlıurfa'da Yapıldı 

  
GAP İdaresinin talebi üzerine, ilgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
ile koordineli olarak 13.02.2008 günü Şanlıurfa’da bir seminer 
yapılmıştır. Bu seminere, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa, 
Adıyaman, Şırnak, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Mardin 
illerinden toplam 33 öğretmen ile GAP Ankara ve Şanlıurfa 
temsilcileri katılmıştır. Vakfımızın Eko-okullar ulusal 
koordinatörü Sezil Özkoca ve Çevrenin Genç Sözcüleri 
program asistanı Aynur Bayraktar seminerde programlarımızı 
anlatmışlar ve ilköğretim ve lise yöneticilerinin programlara 
katılmaları önerilmiştir.  

  
Gap İdaresinin, bölgenin, ekonomik, sosyal, kültürel, tarımsal 
kalkınmasında çevre boyutunun da çok önemli olduğu bilinci 
ile çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin artmasını öngören 
çalışmaları yaygınlaştırma yönünde attığı ilk adımdan sonra,  
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kendilerinden bu yörede programlarımızın bölge koordinatörü 
olmaları istenmiştir.  

  
Yapılan seminerde, programların gönüllülük esasına göre 
yürütüldüğü vurgulanmış ve programlarımıza katılmak isteyen 
okul temsilcilerinin formlarını doldurarak Vakfımıza 
başvurmaları istenmiştir.  
 
Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitimi 18 Nisan’da 
Marmaris’te yapılacak.. 

 
Yöresinde Mavi Bayraklı plaj bulunan beldelerimizde Mavi 
Bayrak sorumlusu olarak görev yapan görevlilere yönelik 
olarak; genel Mavi Bayrak konuları ve güncel çevre sorunları 
hakkında bir eğitim semineri ve sertifikasyonunu içeren ‘Yerel 
Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Semineri’ programlamıştır. 

 
Vakfımız tarafından düzenlenen bu seminer ilk kez profesyonel 
anlamda programlanmış olup, konaklama giderlerinin 
katılımcılar tarafından karşılanması öngörülmüştür.  

 
Eğitim programı belediyelerde, turizm altyapı birliklerinde ve 
yerel derneklerde çalışan ve Mavi Bayrak sorumlusu olarak 
görev yapan kişilere yönelik olarak düzenlenmiştir. 

 
Eğitim süresi 1 tam gün olup, eğitim sonunda TÜRÇEV 
tarafından ‘Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası’ 
verilecektir. Katılım için lütfen Vakfımız web sayfasını 
(www.turcev.org.tr) inceleyiniz. 
 
 
Antalya Ve Muğla’da Cankurtaran Kursları 

 
Mavi Bayrak  kriterleri kapsamında ödüllü plajlarımızda 
bulunması zorunlu olan lisanslı cankurtaran ihtiyacının, sezon 
başlamadan önce karşılanabilmesi amacıyla, bu sene de  
cankurtaran kursları organize edilmektedir. Vakfımızın 
üyelerinden AKTOB ( Akdeniz Turistik Otelciler Birliği)  
Antalya’daki tüm bölgeleri kapsayacak şekilde Mart-Nisan 
ayları süresince farklı tarihlerde kurslar planlamıştır.  10 Mayıs 
tarihinde kesinleşen diğer bir kurs ise, yine vakfımız üyesi 
olan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) 
tarafından planlanmıştır.  

 
Aynı şekilde Muğla ili kapsamında, Vakfımız Muğla Mavii 
Bayrak Koordinatörlüğü ve Bodrum Su Sporları Kulübü 
organizasyonunda Nisan ayı başında yapılacaktır. 

 
Mavi Bayrak ödüllü plajlarda görev yapacak cankurtaranların 
eğitiminin yanında, tüm turistik tesislerin plajlarında ve 
havuzlarında görev yapacak cankurtaranlar ile sualtı-su üstü 
sportif faaliyette bulunacak işletmelerin de cankurtaran 
ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir. 
 

Kursların 
Düzenleneceği 

Bölge 

 
Düzenleyen 

Kuruluş 

 
Son 

Başvuru 

 
Başlangıç 

 
Bitiş       

Antalya 
Merkez 

AKTOB 20 Mart 
2008 

24 Mart  
2008 

31 Mart 
2008 

Antalya Belek-
Boğazkent 

AKTOB 31 Mart 
2008 

02 Nisan 
2008 

09 Nisan 
2008 
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Antalya Side-
Manavgat 

AKTOB 08 Nisan 
2008 

11 Nisan 
2008 

18 Nisan 
2008 

Antalya Kemer AKTOB 17 Nisan 
2008 

20 Nisan 
2008 

27 Nisan 
2008 

Antalya Kaş-
Kalkan 

AKTOB 17 Nisan 
2008 

20 Nisan 
2008 

27 Nisan 
2008 

Antalya Alanya ALÇED 7 Mayıs 
2008 

10 Mayıs 
2008 

17 Mayıs 
2008 

Muğla Bodrum Bodrum Su 
Sporları Kulübü  

29 Mart 
2008 

31 Mart  
2008 

04 Nisan 
2008 

 
 
Vakfımızın Katıldığı ve Organize Ettiği Toplantılar 

 
26.12.2007 günü TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın 
Haluk Özdalga’nı başkanlığında yapılan, “Sivil Toplum 
Örgütleri ve Özel Sektör Kuruluşlarının Yasama Sürecine 
Katkıları” konulu toplantıya katıldık. 
 
19 meslek odası ve STK’nın çağrılı olduğu bu toplantıda 
Vakfımız faaliyetleri açıklanarak, yasama sürecinde STK’ların 
katkısını beklemenin çok güzel bir düşünce olduğu 
vurgulanmıştır. 

 
24.01.2008 günü Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nin 
daveti üzerine, “İnsani Gelişme Raporu – İklim Değişikliği ile 
Mücadele: Bölünmüş Bir Dünya’da İnsani Dayanışma” konulu 
toplantıya katıldık. İnsani Gelişme Raporunun Türkiye 
bölümünde, iklim değişikliğinin etkileri açıklandı. 
 
07.02.20087 günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
İsmet Yılmaz başkanlığında yapılan “Türkiye Temizdir, Türk  
İnsanı Dürüsttür” imajını destekleyecek projeler oluşturma 
konulu toplantıya katıldık.  
 
Toplantıda Bakanlığın Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün bu konuda hazırladığı projeler sunularak, 
katılımcıların görüşlerini almışlardır.  

 
19.02.2008 günü Sağlık-Kültür ve Turizm-Çevre ve Orman 
Bakanlıkları temsilcileri ile Vakfımız bürosunda Mavi Bayrak 
Ulusal Jüri Toplantısına esas teşkil edecek Paportör Grup 
Toplantısı yapılmış ve tüm Mavi Bayrak aday dosyaları 
incelenerek ulusal jüriye sunulacak rapor hazırlanmıştır.  
 
Mavi Bayrak Koordinasyon Toplantısı  

 
11.03.2008 günü Antalya ve Muğla Mavi Bayrak il 
koordinatörleri ile Vakfımız bürosunda toplantı yapılarak, 2008 
yılında yapılacak denetimler, Mavi Bayrak standart panosu ve 
uygulamalarda karşılaşılan konularla ilgili hususlar görüşülerek 
uygulamaya dönük prensipler saptanmıştır. 
 
Bilkent Üniversitesi’nde Mavi Bayrak Konferansı     

 
12.03.2008 günü Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği 
Bölüm Başkanı’nın talebi üzerine, son sınıf öğrencilerine iki 
saatlik Mavi bayrak konulu konferans verilmiş ve öğrencilerin 
soruları yanıtlanmıştır.  
 
Genç Çevreciler Eğitim Programına Katıldık 
 
Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye)’nin çevre alanında 
çalışan STK'lara yönelik olarak düzenlediği "Genç Çevreciler"  



 

NİSAN 2008                         TÜRÇEV E-BÜLTENİ 
 

 
eğitim programına katıldık. 25 Şubat - 01 Mart 2008 
tarihlerinde gerçekleştirilen bir haftalık eğitim programı 
boyunca, katılımcılar ve eğitimcilerin karşılıklı etkileşim 
içerisinde oldukları grup çalışmaları gerçekleştirildi.  
Kurumsal yönetim konusunda; stratejik planlama, mali 
yönetim, insan kaynakları yönetimi, gönüllülerin katılımı, 
STK’ların çalışmalarını düzenleyen hukuksal çerçeve konuları,  
İletişim bölümünde; STK-STK, STK-yerel yönetim, STK-devlet 
kurumları arasındaki iletişim ve iletişimin işbirliği 
geliştirmedeki yeri konuları incelenmiştir. Ayrıca güncel ve 
öncelikli çevre sorunları ile ilgili son gelişmeler ile bu 
sorunların çözümüne yönelik geliştirilen çağdaş yaklaşımlar 
konuları ele alınmış ve son olarak da REC Türkiye bürosu 
ziyaret edilerek yaptıkları diğer çalışmalar incelenmiş ve olası 
işbirliği konularında görüşmeler yapılmıştır. 
 
 
Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörler 
Toplantısı Norveç’te Yapıldı 

 
Ulusal çapta yapılan çalışmaların uluslararası platformda 
paylaşılması ve Okullarda Orman Programı bünyesindeki tüm 
ülkeler arasında fikir alışverişinin sağlanması amacıyla 
düzenlenen Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörler 
Toplantısı, bu sene 6-7 Mart 2008 tarihlerinde Norveç’te 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Uluslararası toplantıya 13 ülkeden 23 kişi katılmış ve ülkemizi 
dolayısı ile vakfımızı, programın ulusal koordinatörü Sezil 
ÖZKOCA temsil etmiştir. 

 
Toplantıda ulusal program kriterleri, vizyon ve misyonu 
üzerinde konuşulmuş ve yeni bir gündem olan FEE’nin CO2 
fonu üzerinde durulmuştur. Buna göre yapılan yurtdışı 
toplantılarında kullanılan uçak seyahatlerinde havaya atılan 
karbondioksit miktarının yarattığı zararları dengelemek için 
çözüm olarak her ülkenin belli bir fon ayırarak ağaç dikimine 
teşviki sağlanacaktır. Bu fon hakkında detaylı bilgi 9. sayfada 
yer almaktadır. Ayrıca katılımcılarla yapılan grup çalışmasıyla 
orman içerisinde matematik ve fen derslerinin pratikte nasıl 
işlenebileceği örneklendirilmiştir. Bu çalışma içerisinde 
katılımcılar 4 ayrı gruba ayrılmış ve her bir gruba sorular 
yönlendirilerek kütle hacim yaş hesaplaması, ağacın nem 
durumunun belirlenmesi gibi çalışmalar yapılmış ve en kısa 
sürede soruları cevaplayanlara sembolik ödüller verilmiştir.  
 
 
Mavi Bayrak Programı Deniz Suyu Analizleri 
Konusundaki Gelişmeler 

 
Mavi Bayrak kriterleri kapsamında deniz suyu analizleri önemli 
bir kriteri oluşturuyor. Bu güne kadar deniz suyu analizleri 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve finansmanının bir kısmı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. Güney 
Antalya’da ise Güney Antalya Alt Yapı ve Turizm Geliştirme 
Birliği (GATAB) tarafından yapıldı.  

 
Sağlık Bakanlığı 2008 yılından itibaren AB uyum çalışmaları 
kapsamında “Yüzme Suyu Analizi” çerçevesinde yeni bir 
uygulamaya başlamaktadır. Bu uygulamadan Mavi Bayrak 
Programımızın zarar görmeden devam edebilmesi için Sağlık 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde 
görüşmelerimiz devam etmektedir. 
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Mavi Bayrakların üretim teknolojisi yenilendi! 
 

Bilindiği gibi plaj ve marinalarda dalgalanan bayraklarımız 
Hollanda’da Shipmate firması tarafından üretiliyor. Firmanın 
FEE’nin onayı ile verdiği karara göre, bayraklar bu yıldan 
itibaren artık daha çevreci bir teknoloji olan baskı yöntemi ile 
üretilecek. Böylece, %30 daha az enerji, %40 daha az su 
kullanılırken çevreye hiçbir kimyasal atık bırakılmayacak. 

 
Yeni yöntemle üretilen bayrakların şeklinde ve kalitesinde 
hiçbir değişiklik olmazken yeni üretim teknolojisinden dolayı 
öncekinden farklı bir kumaş türü kullanılacak. 

FEE'nin Karbondioksit Salımını Önlemek İçin 
Oluşturduğu Fon Kullanıma Hazır! 

FEE (Foundation For Environmental Education, Uluslararası 
Çevre Eğitim Vakfı) tarafından hazırlanan ve FEE ile ilgili 
organizasyonlara katılım amacıyla yapılan uçuşlar sırasında 
kullanılan uçaktan atmosfere salınan karbondioksitin verdiği 
zararı telafi etmek amacıyla oluşturulan FEE Karbondioksit 
Fonu Sistemi  kullanıma hazır hale gelmiştir. 

FEE Karbodioksit Fonu’nu idare ile sorumlu olan Uluslararası 
Okullarda Orman (LEAF, Learning About Forest)ı 
koordinasyonu ve FEE Sekretaryası, FEE’ye üye tüm ülkelere 
gönderilen bir katılım formu ve prosedür dokümanı hazırladı. 
Buna göre, fona başvuru şartları; 

• Okullar adına FEE’ye üye ülke organizasyonlarının başvuruda 
bulunması.  

• Sadece ağaç için yapılan harcamalar fon tahsisine tabi olacağı 
ve her başvuru için en fazla 300 euro verilebileceği 

• Başvurularda standardize edilmiş başvuru formu kullanılması, 
ağaç planlama faaliyetiyle ilişki içersinde düzenlenen ağaç 
dikim ve çevre eğitim  faaliyetleri açıkça tanımlanması, toprak 
sahibinin izni alınması şartıyla yapılan faaliyetlerin 
fotoğraflarını da forma dahil edilmesi öngörülmektedir. 

FEE, Karbondioksit Fonu sisteminin başarılı bir şekilde 
yürütülebilmesi için FEE’ye üye tüm ülke organizasyonlarını bu 
fonu kullanmaya çağırıyor. Bunun yanında FEE iletişim ağı 
dışında kalan ülke organizasyonları da bu fon için ülkelerindeki 
okullar adına başvuruda bulunabiliyor. 

Bu fonda 2008 yılı için 4000 euro'luk ödenek birikebileceği 
belirlenmiş ve bu miktarın arttırılabilmesi için FEE'ye üye tüm 
ulusal organizasyonlar ve FEE ile işbirliği yapan uluslararası 
kurumlardan ve ülkelerden fon toplamaya esas formüldeki; 
seyahatlerde kullanılan uçağın saldığı karbondioksitin tam 
karşılığı için kullanılan birimin, 10 euro'dan, 20 
euro'ya çıkarılması FEE icra kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

Çevre ve Yenilikçi Fikirler Projesi Devam Ediyor 

“Çevre ve Yenilikçi Fikirler”, Eko- Okulların çevresel 
sorunlara karşı yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmesini 
amaçlayan bir projedir. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfı tarafından oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Çevre 
Eğitim Vakfı Ulusal Üye Kuruluşları ve Eko- Okullar bu  
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projeyi Ulusal Toyota temsilcilikleriyle işbirliği içerisinde 
Danimarka, Finlandiya, İtalya, Portekiz, Türkiye ve 
Norveç’te uygulamaktadır.  

Çevresel konularda bilgi ve malzeme yardımlarının yanı 
sıra bu kurum ve kuruluşlar, en yaratıcı fikre sahip olan 
okullara farklı ödüller ve ayrıcalıklar sunmakta ve jüri 
panellerinde bulunmaktadır. Katılım için son tarih 1 Mayıs 
2008’dir. Detaylı bilgi için http://www.eco-
schools.org/innovation2008 adresini ziyaret ediniz.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Yayını hazırlayan ve sunan: 
Aynur Bayraktar 
Web sayfası ve bülten sorumlusu 
Çevrenin Genç Sözcüleri Program Asistanı 
Bültenle ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen 
aynur@turcev.org.tr  adresine bildiriniz. 
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  2008 Yılı Sponsorlarımız (Ocak-Mart) 

1.      Sağlık Bakanlığı 

 

2.      Kültür Turizm Bakanlığı  

 

3.     Güney Antalya Turizm Altyapı Birliği (GATAB)  

 

4.     Marmaris Ticaret Odası 

 

5.     Crown Plaza Oteli  

                                                       

                                                      6.     Hürriyet Ege Grubu   

 

7. Ekol6 Çevre Jeoteknik Madencilik-Mühendislik-         
Müşavirlik Ltd.Şt.  

 

8.    Phokaia Otel  

 

9.   Foça Belediyesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

ÇEVRE JEOTEKNİK 
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