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2009 Yılı Mavi Bayrak Ödülü Başvuruları Başladı!
Plaj ve marinalara verilmekte olan Mavi Bayrak Ödülü bir
yıl süre ile verilmekte ve koşullara sahip plaj ve marinalar
için her yıl ilk kez başvuruda bulunuyormuş gibi
yenilenmektedir. Bu kapsamda 2009 yılı başvuru süreci
başlamıştır.
1 Aralık 2008 tarihi itibariyle deniz suyu analizleri
açısından sorunu olmayan plajlar ile bir önceki yıl ödül
almış veya alabilecek marinalara başvuru formu
gönderilmiştir. 15 ocak 2009 tarihine kadar ekleri ile
birlikte Vakfımıza iadeleri istenmiştir.
15 Şubat 2008 tarihine kadar gelen dosyaların, gerek
eksiklerinin
tamamlatılması
ve
gerekse
gününde
gönderilmeyenlerin takibi tamamlanarak Şubat ayının son
haftasında Ulusal jürinin toplanması organize edilerek,
ödül alması uygun olanlar saptanacak ve sonuçlar
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’na gönderilecektir.
FEE incelemesini yapıp örneklem yöntemi ile önerilen plaj
ve marina sayısının %10 oranında başvuru dosyasını
seçerek isteyecek ve bu dosyalarla tüm müracaatlar
hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacaktır.
Sonuç olarak Nisan ayının son haftasında Uluslararası jüri
toplanıp, 2009 yılında ödüle hak kazanan plaj ve marinalar
açıklanacak ve takiben FEE’nin internet sayfasında
yayınlanacaktır.
Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi 16 Ocak
2009’da Ayvalık’ta Yapılıyor!
Mavi Bayrak kriterleri ilgili plaj ve marinalar tarafından
yerine getirilirken, özellikle çevre yönetimi içerikli
kriterlerde ilgili belediyelerin de paydaş olması ve gerekli
ortamı hazırlaması önem taşımaktadır. Bu durum, her plaj
ve marinanın bir taahhüt anlamı taşıyan başvuru formlarını
imzalamaları ve prosedür gereği aynı zamanda ilgili
belediye başkanının da onaylaması anlamına gelmektedir.
Programın
bu
özelliği
dikkate
alınarak
öncelikle
belediyelerden olmak üzere, birer yerel sorumlu belirleyip
o yörede gerekli koordinasyon ile özellikle çevre eğitim
etkinliklerinin bir koordinatörle birlikte yürütülmesine çaba
sarf edilmektedir.
Bu işlevi daha bilinçli bir düzeye getirebilmek amacı ile,
daha önce bölgesel düzeyde yaptığımız ve geçen yıl ulusal
boyutta gerçekleştirdiğimiz “Ulusal Yerel Mavi Bayrak
Sorumluları
Toplantısı”nın
yararlarını
görmüş
bulunmaktayız. Bu nedenle 2009 yılı için, bu toplantımızı
16.01.2009 günü Ayvalık’ta Haliç Park Otel’de yapmayı
programlamış bulunuyoruz.
17.01.2008 günü saat 14:00’de ise Mavi Bayrak
başvurusunda bulunan marina yetkilileri ile de ayrı bir
toplantı yaparak, 2009 yılında dikkat edilmesi gereken
hususlar
değerlendirilecektir.
Katılım
için
internet
sayfamızda yer alan “Katılımcı Formu”nun doldurulup
vakfımıza gönderilmesi yeterli olacaktır.
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Mavi Bayrak Portalı Hizmete Giriyor!
Mavi Bayrak Programı’na ilişkin detaylar bugüne kadar
Vakfımız internet sayfası içerisindeki bölümlerde yer
alıyordu. Ancak Program’ın ülkemizde ve uluslararası
alandaki gelişimine bağlı olarak kendine ait bir internet
portalının olması ihtiyacı doğdu. Yapımına devam edilen
portalın, 2009 Şubat ayı itibariyle hizmete girmesi
planlanıyor.
www.mavibayrak.org.tr ve www.blueflag.org.tr olmak
üzere Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verecek olan
portalda Mavi Bayrak ile ilgili tüm detaylar bulunabilecek,
ödül başvuruları 2010 yılı için internet üzerinden
yapılabilecek ve tüm plaj ve marinaların kendilerine ait
birer alt sayfası bulunacaktır. Böylece plaj üzerinde yer
alan turistik tesisler ve marinalar kendi tanıtımlarını
fotoğraflar da koyarak rahatlıkla
yapabilme imkanına
sahip olacaklar.
Aynı zamanda tatile çıkarken Mavi Bayraklı tesisleri tercih
eden kullanıcılar için de tesisler hakkında detaylı bilgilere
erişebilecekleri bir ortam hazırlanmış olacak.
Ayrıca bu portalda arzu eden kuruluşlardan reklam alma
imkanı da olacaktır.
Uluslararası Mavi Bayrak Operatörleri Toplantısı
Vakfımızın Ev Sahipliğinde Antalya'da Yapıldı
Her yıl bir başka ülkede yapılan Uluslararası Mavi Bayrak
Koordinatörleri Toplantısı, 23-26 Ekim 2008 tarihlerinde
Antalya-Evrenseki’de yapıldı. 44 ülkeden 60 delegenin
katıldığı toplantıda Mavi Bayrak kriterleri ve uygulamada
karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.
Bu
kapsamda
örneğin;
deniz
suyu
analizlerinin
parametreleri, AB Çevre Komisyonu’nun değerlendirmesi
çerçevesinde ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın aldığı
karar
göre
2009
yılından
itibaren
mikrobiyolojik
parametrelerden toplam koliform çıkarılmış ve fekal
koliform
ile
fekal
streptekok
parametrelerinin
değerlendirmeye alınması vurgulanmıştır. Bunun yanında
Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları da yakından takip
edilmektedir. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü
danışmanı ve deniz suyu analizleri uzmanı Sn. Prof. Dr.
David Kay de toplantılara katılmış ve deniz suyu analizleri
konusunda henüz netleşmemiş ayrıntılı çalışmaların
yapılmakta olduğunu belirtmiştir.
Diğer taraftan Uluslararası Cankurtarma Federasyonu
tarafından önerilen plajlarda ‘risk yönetimi’ uygulaması
değerlendirilmiştir. Plajların temizliğinin daha objektif
olarak değerlendirilebilmesi için Hollanda Mavi Bayrak
Koordinasyonu tarafından geliştirilen ‘plaj kirliliği ölçüm
yöntemi’ denenmiştir.
Mavi Bayrak Koordinatörleri Toplantısı, en son karar mercii
olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’na sunmak
üzere öneri oluşturan bir kurul niteliği taşımaktadır.
Yapılan öneriler ve değerlendirilen konular FEE İcra
Kurulu’nda değerlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra FEE
Genel Kurulu’nda onaylanmaktadır.
Bu toplantı kapsamında FEE Genel Müdürü Finn Bolding
Thomsen ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı-TÜRÇEV Başkanı
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Rıza Epikmen’in katılımı ile bir basın toplantısı yapılmıştır.
FEE Genel Müdürü Türkiye plajlarının sayısının çokluğunun
(2008 yılında plaj sayısı ile dünya üçüncüsü) yanında
niteliğinin de yüksek olduğunu açıklaması, ülkemiz
açısından önemli bir husustu.
Toplantı tüm detayları ile vakfımız tarafından organize
edilmiş
olup,
giderler
ise şu
sponsorlar tarafından
üstlenilmiştir: Evrenseki Blediyesi, Royal Dragon Hotel,
Monachus Hotel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (Aktob), Grand Hotel Art Side, Club Hane Hotel,
Seher Hotel, Sunwings Hotel, Aydınbey Kings Palace, Club
Belinda, Grand Şeker Hotel, Xanthe Resort Hotel, Sultan of
Side
Hotel,
Türkiye
Seyahat
Acentaları
Birliği
(TÜRSAB), Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Toplantı gündeminin yanı sıra yapmış olduğumuz ev
sahipliği ve uygulanan program tüm katılımcı ülke
delegeleri tarafından çok beğenilmiş ve takdir edilmiştir.
Böylece
ülkemiz
hakkında
çok
iyi
izlenimlerle
ayrılmışlardır.
Antalya Plajlarının Uluslararası Denetimi 27 Ekim'de
Yapıldı
Antalya’da yapılan Uluslararası Mavi Bayrak Koordinatörleri
Toplantısı’nın ardından toplantı için gelmiş olan uluslararası
denetçiler, tesadüfi örneklem yöntemiyle seçtikleri 3 plajın
denetimini yaptılar. Denetimden geçen üç plaj (Magic Life
Water World Otel Plajı, Belek Kadriye Halk Plajı ve Papillon
Muna Otel Plajı) denetimden tam not alarak geçtiler.
Denetimlerin ardından plajlarda yeni bir kriter olarak
konması öngörülen ‘Plaj Temizliği Ölçüm Yöntemi’
konusunda mini bir eğitim semineri yapıldı. Eğitim TÜRÇEV
ve uluslararası denetçiler tarafından verildi. Evrenseki
Belediyesi, Çolaklı Belediyesi, Gündoğdu Belediyesi,
Boğazkent Belediyesi, Titreyengöl Turizm Yatırımcıları
Birliği-TİSOYAB, Ilıca Belediyesi ve Grand Hotel Art
Side’nin Mavi Bayrak sorumlularının katıldığı eğitimin
ardından plaj üzerinde uygulama çalışması yapıldı. Plajın
temizlik düzeyinin sınıflandırıldığı çalışmada Grand Hotel
Art Side Plajı ‘A’ sınıfı olarak tespit edildi. Sınıflandırma
A+, A, B, C ve D kategorileri kullanılıyor.
Ankara Büromuz Çalışanlarına Yeni Bir Eleman Daha
Katıldı
Eko-Okullar ve Okullarda Orman Programının yoğunluğu
sebebiyle ihtiyaç duyduğumuz yeni elemanımız Meriç
Türker ÖZTÜRK, 25 Kasım 2008 tarihi itibariyle vakfımız
merkez bürosunda yarı zamanlı olarak çalışmaya
başlamıştır. Meriç Türker ÖZTÜRK, lisansını ODTÜ Tarih
bölümü ve Mimarlık Kültürü yan dalında tamamlamış olup,
halen Bilkent Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi
bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır.
Ankara Turizm İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na
Katıldık
Ankara Turizm İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryası’nın
davetleri üzerine, 02.12.2008 günü, Vali Yardımcısı Sayın
Fahri
Aykırı’nın
başkanlığında
yapılan
toplantıda,
Vakfımızca yürütülmekte olan Eko-Okullar Programı
hakkında
bilgi
verilerek,
ilin
çevre
konusundaki
sorunlarının
çözümünde
çevre
bilincinin
önemi
vurgulanmıştır. Bu nedenle Eko-Okullar Programı’na önem
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verilmesi önerilmiştir. Çankaya Belediyesi ile ortak
çalışmanın başlamış olduğu, ancak, henüz istenilen düzeye
ulaştırılamadığı belirtilmiş, diğer belediyelerin de bu
konuda dikkati çekilmiştir.
2008 Travel Turkey
Konferansına Katıldık

İzmir

Turizm

Fuar

ve

27-30 Kasım 2008 tarihlerinde İzmir’de yapılan “TRAVEL
TURKEY İZMİR TURİZM FUARINA”na Vakfımız adına bir
stand ile katıldık. Ege Bölgesinde bulunan Mavi Bayraklı
plaj yöneticileri, turizm muhabirleri ve yerel turizm örgütü
temsilcileri ile temaslarda bulunulmasının yanında,
standımıza gelen ilgili ziyaretçilere vakfımız programları ve
Mavi Bayrak konusunda detaylı bilgiler verilme imkanı
oldu.
Aynı zamanda, fuar etkinliği kapsamında organize edilmiş
olan konferans programında da yer alarak, 29.11.2008
günü “Mavi Bayrak’ın Turizm ve Çevre Açısından Önemi”
konulu bir konferans verdik.
“Yeni Vakıflar Kanunu Kapsamında Hazırlanmış Olan
Vakıflar Yönetmeliği’nin Yorumlanması” Konulu
Toplantıya Katıldık
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ile, İbrahim Çecen Vakfı’nın
ortaklaşa düzenledikleri “Vakıflar Mevzuatı” konulu toplantı
19.11.20087 günü Ankara’da yapılmıştır. Vakfımızın da
davetli olduğu bu toplantıda, 5737 vakıflar kanunu ile, bu
kanunun yönetmeliği konusunda ayrıntılı açıklamalar
yapılmış ve katılımcıların soruları Vakıflar Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Burhan Ersoy tarafından yanıtlamıştır.
Vakıflar mevzuatına yeni getirilen hususları toplu vaziyette
izlemek oldukça yararlı olmuştur.
Bu kapsamda;
•
Vakıfların iç denetimine açıklık gelirken diğer
taraftan “Bağımsız Denetim Kuruluşları”nın da
devreye gireceği
•
Vakıfların mal edinmesi ve satmasına pratiklik
getirilmesi
•
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün istediği belgeleri
zamanında göndermeyen yetkiliye para cezası
verilmesi
•
Her yıl vakıfların ödediği “Denetim Katılım
Payı”nın
kaldırılması
gibi
konular,
yapılan
değişikliklerin bir kısmını oluşturmaktadır.
Not: Yönetmelik 27 Eylül 2008 günü ve 27010 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır.
Bölgesel Çevre Merkezi
Konferansına Katıldık

“REC”

Proje

Kapanış

STK Hibe Programı kapsamında, Çevre korunması
konusunda desteklenen projelerin iki yıllık sürelerinin
bitimi nedeni ile düzenlenen kapanış konferansı,
03.12.2008 günü Ankara’da yapılmıştır.
REC, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun temsilcileri, hibe
programına ilişkin açıklamalarını yapmışlar ve proje
yürütücüleri de deneyimlerini açıklamışlardır.
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Proje yürütücüleri, gerek başvuru aşamasında ve gerekse
uygulama sırasındaki aylık faaliyet programlarının çok
yoğun
bir
formalite
yumağı
oluşturduğunu
vurgulamışlardır. Bu programa başvurunun az olması da,
bu handikapa bağlanmıştır.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü Yetkililerine Mavi Bayrak Konusunda
Brifing Verdik
Mavi bayrak Programı kapsamında yer alan çevre yönetimi
içerikli kriterler nedeni ile, “Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü” ile olan diyalog çerçevesinde Sayın Genel
Müdür Prof.Dr. Lütfi Akca’nın talepleri doğrultusunda
07.10.2008 günü, Sayın Genel Müdür’ün başkanlığında,
Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Şube Müdürü ve uzmanlara
Vakfımız Genel Müdürü Erol Güngör bir brifing vermiştir.
Mavi Bayrak Programı bütünü içinde, Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın ortak konuları vurgulanmış, genelde ise
ülkemizde bir “Çevre Merkezi” kurulması da önerilmiştir.
Brifing sonunda Sayın Prof. Dr. Lütfi Akca, Mavi Bayrak ile
ilgili detayları öğrenmekten duydukları memnuniyeti ve
Mavi Bayrak Programının çok kapsamlı ve önemli olduğunu
izlediklerini belirterek, illerde oluşturmaya çalıştığımız
“Mavi Bayrak Koordinasyon Kurulları”na Çevre İl
Müdürlükleri’nden katılımı formelleştirmek üzere illere yazı
yazacaklarını belirtmişlerdir.
Fas’ta Yapılan 2008 Yılı Eko-Okullar Programı Ulusal
Koordinatörler Toplantısı’na Katıldık
Ülkeler arasındaki eğitim sistemleri arasındaki farklılıklar
ve gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde Eko-Okul
sayılarının artması, standardı sağlamak üzere sürekli
olarak çalışan Uluslararası koordinasyonu tüm üye
ülkelerle her sene bir araya getirmeye zorlamaktadır.
Bugün itibariyle 4’ü pilot olmak üzere 44 ülkenin yer aldığı
“Eko-Okullar Programı Uluslararası Toplantısı”na Fas
delegasyonu 19–22 Kasım 2008 tarihlerinde ev sahipliği
yapmıştır.
Toplantıda Eko-Okulların uluslararası boyuttaki hızlı artışı,
üye ülkeler, programın bütçesi, üye ülkelerin yıllık
ödemeleri, programın hedefleri, beklentileri ve yeni
projeler gündeme taşınmış, yöredeki bir Eko-Okul da
ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen okuldaki uygulama
bahçesinde “arıtmanın önemi” konulu çalışmada artırma
olan bölgedeki suyun kalitesi ile olmadığı durumdaki suyun
kirliliği canlandırılmıştır.
Genel olarak programın Eko-Tim bünyesinde yürütülmesi
gerektiği, her sınıftan 1 öğrencinin katılmasının uygun
olduğu yeniden vurgulanmış ve eko komitelerin uygulanan
7 adımın tam ortasında yer aldığı tekrarlanmıştır. Ayrıca
ülkelerin artmasıyla da tüm üye ülkelerin yıllık olarak
FEE’ye olan ödentileri doğru orantılı olarak artmış ve
Türkiye olarak 500 Avro olan yıllık ödentimizin 1000
Avro’ya yükseldiği bildirilmiştir.
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Ulusal Eko-Okullar Semineri 21 Şubat’da Yapılıyor!
Çocuklarda çevre bilincini geliştirmeyi öngören ve
uluslararası niteliğe sahip Eko-Okullar Programında 20082009 eğitim-öğretim yılı itibariyle 34 ilde toplam 267
ilköğretim okulumuz faaliyet göstermektedir.
Her sene koordinatör öğretmenlere yıllık gelişmeler ve
beklentiler konusunda bilgi sunarak, okullar arasındaki
standardı sağlamak amacı ile geleneksel Eko-Okullar
koordinatör öğretmenler semineri organize edilmektedir.
2008-2009 eğitim-öğretim yılı için 21.02.2009 günü 9.
Ulusal
Eko-Okullar
Seminerinin
200
öğretmenin
20.02.2009 giriş ve 22.02.2009 ayrılış olacak şekilde
Akçakoca’da yapılması programlanmıştır.
Bu yıla kadar tüm seminerlerimizi sponsorlarla yaptık,
ancak artık sayımızın bu sene 256’ya ulaşmış olması
nedeni ile tüm çabalarımıza rağmen sponsor bulma
olanağımız olmamıştır. Bu nedenle bu yıl ilk kez katılımcı
öğretmenlerimizin
kendi
olanakları
ile
katılmaları
beklenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izinler ise
Vakfımız tarafından alınacaktır.
Toyota Yenilikçi Fikirler Projesine Katılacak Okullar
Belli Oldu!
Daha önceki bültenlerimizde da duyurduğumuz gibi,
Toyota Avrupa’nın sponsor olduğu ve FEE tarafından
organize edilen “Çevre ve Yenilikçi Fikirler” proje
yarışmasının ikinci etabında İtalya, Norveç, Finlandiya,
Portekiz, Danimarka ve Türkiye yer almaktadır. Her
ülkeden gelen projeler, yine her ülkenin ulusal jürisi
tarafından seçilerek toplamda ülke başına olan 20.000
Avro’luk katlıyı paylaştırmakla yükümlüdürler.
Ülkemizden gelen projeler 30 Ekim 2008 tarihinde
ToyotaSa, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV), Çevre ve Orman
Bakanlığı, Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye)nin de yer
aldığı ulusal jüride belirlenmiş olup, gelen 22 proje
arasından 5 okulun projesinin desteklenmesine karar
verilmiştir. Bu okullarımızın projeleri arasından daha sonra
yine yapılacak ulusal jüri toplantısında Ulusal Proje Birincisi
seçilecek ve ülkemizi yarışmada temsil etmek üzere
uluslararası jüriye sunulacaktır.
Projeleri seçilen okullarımız; Ankara-ODTÜ G.V. Özel
İ.Ö.O., Adapazarı- Özel ENKA İ.Ö.O., İstanbul- Özel
Fenerbahçe Spor Kulübü İ.Ö.O., İstanbul- İstek Vakfı Özel
Belde İ.Ö.O. ve İzmir- Hilal Nemciye Hüsnü Ataberk
İ.Ö.O.’dur. Seçilen okullarımızı kutlar, yarışmaya katılan
diğer okullarımıza da teşekkür ederiz.
Eko-Okullar Bölgesel Toplantıları…
Her sene yapılan il bazlı toplantılarımız 2008-2009 yılı
içerisinde de devam etmektedir. Fazla sayıda okullarımızın
bulunduğu illerde İl Koordinatör Okullarımızın üstlendiği
toplantılar; Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi tarafından 7
Kasım tarihinde, Antalya merkezde Türçev Mavi Bayrak
koordinasyonuyla birlikte 11 Kasım ve 13 Kasım
tarihlerinde, Bursa’da Setbaşı İ.Ö.O. tarafından 26 Kasım
ve 17 Aralık tarihlerinde, İzmir’de Özel İzmir SEV İ.Ö.O.
tarafından 27 Kasım ve 23 Aralık tarihlerinde, Ankara’da
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da Türçev Genel Merkez tarafından 30 Aralık tarihinde
yapılmıştır.
Bu bölgesel toplantılarda amacımız okullar arasındaki
dinamiği arttırmak ve işleyişteki iyi örnekleri paylaşmak ile
olası sorunlara çözüm getirmektir.
Eko-Okullar - TAP İşbirliğimiz
Vakfımız ile TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları
Derneği) arasında “Ortak Bilgilendirme ve Etkin Dayanışma
ve İşbirliği Projesi Uygulama Protokolü” imzalanmış
bulunmaktadır.
Bu protokol çerçevesinde; Eko-Okullar Programa kayıtlı
tüm okullarımıza TAP tarafından atık pil toplama
materyalleri gönderilecek ve daha sonra yönetmeliğe
uygun bertaraf edilmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca Eko-Okullar Programı’na kayıtlı okullardan TAP’a
gelen talepler doğrultusunda atık piller ile ilgili yapılacak
eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Programa dâhil olan okullarımız ile bu yıl da faydalı
çalışmalara imza atacağınıza inanıyor, bu sevindirici haberi
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Fas’ta Yapılan 2008 Yılı Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı Ulusal Koordinatörler Toplantısı’na Katıldık
Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE) Programı yıllık ulusal
koordinatörler toplantısı 19 Kasım 2008 de Fas’da yapıldı.
Muhammet VI Çevre Koruma Vakfı’nın ev sahipliğini
üslendiği toplantıda ikisi gözlemci olmak üzere (Çin ve
Brezilya) 14 ülke temsil edildi. Toplantıda, Programın
işleyişinin tartışılmasının ardından on yıla yakın bir süredir
ÇGS
okullarının
haberleşmesini
sağlayan
www.youngreporters.org sitesinin kullanımı değerlendirildi
ve günümüzün gelişen iletişim teknolojilerinin yeni
olanaklarından da yararlanılarak sitenin yeniden tasarlanıp
okul ağımızın kullanımına sunulmasına karar verildi.
Toplantı sonrasında ise Rabat’taki bir ÇGS okulu ziyaret
edilerek çalışma projelerinin sunumu izlendi.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ankara Toplantısı
25.12.2008 tarihinde Çevrenin Genç Sözcüleri Programı’na
Ankara’dan kayıtlı olan ve yeni kayıt yaptırmak isteyen
okullarımızla TÜRSAB Lisesi’nde bir toplantı yaptık. İki saat
süren bu toplantıda, hem Program’ın aksayan yönlerini ve
okulların program sürecinde karşılaştığı sorunları çözmeye
çalıştık, hem de koordinatör öğretmenlerimizin programla
ilgili sorularını yanıtladık.
Okullarda Orman Programı Pilot İlleri…
Öğretmenleri ve öğrencileri sadece ders içinde değil,
ormana gitmeye de teşvik ederek, bilgilerini ormanın
içinde ormanlara geziler düzenleyerek arttırmak ve
deneyimlerini
uluslararası
düzeyde
paylaşmalarını
sağlamak üzere uygulanmakta olan Okullarda Orman
Programı, bugün için 14 ülkede (Bulgaristan, Danimarka,
Finlandiya, İrlanda, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Norveç,
Portekiz,
Romanya,
Rusya,
Türkiye,
Yunanistan)
yürütülmektedir.
Ülkemizde, Okullarda Orman Programında bu sene pilot
bölge olarak Eko-Okulların yoğun olduğu iller seçilmiştir.
Bu bağlamda, 2009-2010 eğitim yılında Ankara, Eskişehir,
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Bursa, İstanbul ve İzmir okullarımızın kayıtları alınmaya
başlanacak ve bu sene eski kayıtlı okullarımız ile çalışmalar
devam edecektir.
Konuyla ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü’nden
okullarımıza gerekli eğitim materyalleri ile ilgililerin konuya
ilişkin yardımları istenilmiş ve önümüzdeki yıllarda daha
yoğun şekilde işbirliğimizin devamı kararlaştırılmıştır.
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