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MAVİ BAYRAK
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE MAVİ BAYRAK SEMİNERİ
Uluslararası öğrencileri bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine
yönelik olarak her hafta farklı bir konuğun davet edildiği seminer dizisinde, “International
Blue Flag Award for Tourism Establishments” başlığı ile bir sunum gerçekleştirildi. 06 Kasım
2020 tarihinde Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari tarafından İngilizce
olarak gerçekleştirilen seminerde, Mavi Bayrak Ödülü’nün turizm sektörü ve işletmelerine
katkısı, turizmde çevre eğitimi ve personel bilinçlendirmenin öneminden ve programın çevreye olan katkısından bahsedildi. Sunum videosu School of Tourism Antalya Bilim
University youtube kanalındaki https://youtu.be/niR_MNA8-lY bağlantısından izlenebilir.

ULUSLARARASI MAVİ BAYRAK KOORDİNATÖRLERİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI
Her yıl bir başka ülke ev sahipliğinde ve her ülkede görevli Mavi
Bayrak Ulusal Koordinatörlerinin katılımı ile gerçekleşen Ulusal
Koordinatörler Toplantısı bu yıl küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak ve her ülkeden Mavi Bayrak Programında çalışangörevli daha fazla kişinin katılımı ile gerçekleşti. 52 ülkeden
80’in üzerinde katılımcı ile gerçekleşen toplantılar, kuzey ve
güney yarım küreden farklı zaman dilimlerinde yaşayan herkesin ortak katılımını sağlamak amacıyla 12 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde iki ayrı günde yapıldı. Toplantıda 2020 yaz sezonu ve
pandemi sürecindeki uygulamalar değerlendirilirken, ülkelerden en iyi örneklerin sunumları gerçekleştirildi.Mavi
Bayrak Programı’nın uluslararası vizyonu ve yeni kriterler üzerindeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda
edinilen bilgiler ve deneyimler; tüm paydaşlarımızla sosyal medya , toplantılar ile yapılan görüşmeler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan eğitimlerde paylaşılacaktır. @mavibayrakturkiye @blueflag_global hesaplarını
instagramdan takip ederek güncel bilgileri aktif olarak takip edebilirsiniz.
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MAVİ BAYRAK 2021 BAŞVURULARI
2021 sezonu plaj, marina, turizm tekneleri ve bireysel yatlar için Mavi Bayrak başvuruları 20 Ekim-4 Aralık tarihleri
arasında tamamlandı. Elektronik ortamda ve online gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirmesi ve evrak kontrolleri TÜRÇEV tarafından, ulusal değerlendirme Mavi Bayrak Ulusal Jürisi tarafından ve uluslararası değerlendirme
de Danimarka’da Uluslararası Jüri tarafından yapılmaktadır.

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

AVRUPA ÇEVRE AJANSI DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME-MLW ETKİNLİKLERİMİZ
MLW (Marine Litter Watch), deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratırken vatandaş topluluklarını ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Vakfımız bu girişimin hem bir parçası olarak dünyada hızla büyüyen ve en
önemli çevre sorunlarından biri haline gelen deniz çöpleri ile mücadele etmek hem de bir sivil toplum örgütü olarak bilimsel çalışmalara katkı vermek
amacıyla yerel yönetimler ve ilgili ödüllü plaj, marina ve tekne temsilcileri ile
işbirliği halinde ödüllü olmayan ve yetkililerce düzenli olarak ilgilenilemeyen
bölgelerde çalışma yürütmektedir. Bilimsel çalışma prensibine göre yapılan
etkinlikler sırasında toplanan çöp ve atıklar çok detaylı olarak kategorize edilmekte ve elde edilen verilen Avrupa
Çevre Ajansı Deniz Çöpü Haritalarına işlenmektedir. İşlenen veriler herkese açık şekilde Avrupa Çevre Ajansı Sayfasında görülebilmekte ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilmektedir.
Bu kapsamda Ekim ayında başlattığımız çalışmalar, yerleri ve edindiğimiz bilgiler sosyal medya hesaplarımız ve web
sayfalarımızda detaylı olarak verilmekle birlikte burada da listelenmektedir.
Uygulama alanlarının her birinde yıl boyunca 4 mevsimde 4’er kez benzer şekilde çalışılacaktır. Çalışmalar boyunca
yetkililer ve yerel halk ile özellikle çocuklarla birlikte çalışmak; farkındalık yaratma anlamında bizim için motive edici ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına umut verici olmuştur. Etkinliklerde çabalarımıza destek
vererek katılmak isteyen tüm belediye, otel, marina ve tekne temsilcilerinin haberlerini bekliyoruz.
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ANTALYA
Çalışma kapsamında Aksu Kumköy Plajı’nda TÜRÇEV Antalya Şubesi,
Aksu Belediyesi ve KUYAB yetkililerinin katılımı ile 13 Ekim 2020, Kemer
Kındılçeşme Plajı’nda, TÜRÇEV Antalya Şubesi ve Kemer Belediyesi’nin
katılımı ile 2 Kasım 2020 tarihlerinde izleme etkinliği başlamıştır. MLW
etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak, belirlenen 100 metre kıyı
uzunluğundaki alanda plaj temizliği çalışması yapılmıştır. Tüm alanın
yaklaşık 15 dk. içerisinde taranması ile birlikte toplanan atıklar, türlerine
göre ayrıştırılıp kayıt altına alınmıştır. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve
veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınmıştır. Aynı uygulama alanlarında, bir yıl süresince toplam
4 defa benzer şekilde çalışma yapılacaktır.

MUĞLA

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı ülkemiz kıyıları için uygulamaya devam ediyor. Program kapsamında uygulama Antalya’dan sonra Ortaca –
Sarıgerme’de 17 Ekim 2020 tarihinde Sarıgerme Plajı’nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe TÜRÇEV Muğla Şubesi ile bölgedeki Mavi Bayraklı işletmeler olan, SARÇED, Hilton Dalaman Sarıgerme
Resort, TT Hotels Tropical, TT Hotels Palace, Tui Blue Sarıgerme Park, Tui Magic Life Sarıgerme ve Tui Blue Seno yetkilileri katılmıştır. Etkinliğe katılan toplam 25 kişiye, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak öncesinde
bir toplantı gerçekleştirilmiş ve etkinlikle alakalı planlama yapılmıştır.
Etkinlik için Mavi Bayraklı SARÇED Plajı ile Tui Blue Sarıgerme plajı arasında kalan, Mavi Bayrak ödülü olmayan bir
alan seçilmiştir. Özellikle Caretta caretta yuvalama alanı ile kum zambaklarının yetiştiği alana yakın bir plaj olması
nedeniyle tercih edilmiştir.

SAYI-54/ARALIK 2020

Sayfa 4

MLW etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak 100 metre kıyı şeridi uzunluğunda gerçekleştirilen plaj temizlik çalışması yaklaşık 30 dakika sürmüştür.
Atıklar toplanırken ayrı ayrı kategorize edilerek toplandı ve pet şişeler, tek kullanımlık yiyecek ve içecek malzemeleri (plastik ve karton bardak, pipet, tabak
vb.) ayrı ayrı sayıldı ve tartıldı. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınmıştır.Etkinlik kapsamında toplam 1259 adet çöp toplanmıştır.

KOCAELİ
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter
Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı ülkemiz kıyıları için uygulamaya
devam ediyor. Program kapsamında 3. Etkinliğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra İlçe Belediyesi ve Bağırganlı İlkokulu öğrencileri ile birlikte
kampçıların yoğun olarak kullandığı ve Mavi Bayrak Ödülü olmayan Sardala
Koyu’nda 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
MLW etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak 100 metre kıyı şeridi
uzunluğunda gerçekleştirilen plaj temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürmüş
ve toplam 939 adet çöp toplanmıştır.
Atıklar toplanırken ayrı ayrı kategorize edilerek toplanmış olup alanda fark edilen en önemli husus, kampçılar ve
piknikçilerin ne kadar fazla atık bıraktığı oldu. Belirlenen alanın izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için
uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınmıştır. Aynı çalışma dört mevsimde toplam 4 kez aynı alanda yapılacaktır.

ŞİLE
Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda Avrupa Çevre Ajansı MLW (Marine Litter Watch)
Deniz Çöpleri İzleme çalışmamızın bu seferki noktası İstanbul-Şile’de bulunan
Mavi Bayrak Ödüllü plajlar arasında kalan ve ödüllü olmayan Uzunkum plajına 1
km mesafedeki alan oldu. Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile
Etüt Proje Müdürü’nün de katıldığı etkinliğe Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı
Soner Berksan da eşlik etmiştir. Piknikçilerin bıraktığı her türlü atık arasında ekmek en dikkat çekici olandı.
Toplanan 571 parça atığın 546 adedi plastik olması da ilgi çeken bir ayrıntıydı.
Polistiren ürünler 120 adet ,plastik kapaklar 111 adet ,alışveriş poşetleri 96
adet ,içecek şişeleri, içecek bardakları, köpük sünger ile ip ve kordon, en çok toplanan atıklar oldu. Bunların yanında bebek bezi, şırınga, çakmak, tarak, kozmetik,
ilaç kapları vb. atıklara da rastlandı. Hepsi Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpleri haritalarına işlendi ve kayıt altına alındı. Aynı uygulama alanında, bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılacaktır.
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KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ
KEMER BELEDİYESİ 4 MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJI DAHA KAZANDIRMA HEDEFİ TOPLANTISI
TÜRÇEV Antalya Şube Yetkilileri ile Kemer Belediye Başkanı,
Kemer Mavi Bayrak Sorumluları ile 10 Aralık 2020 tarihinde
yapılan toplantıda, Belediye Başkanı Sayın Necati Topaloğlu
“Kemer’e 4 Mavi Bayraklı halk plajı kazandırılacak” müjdesini
verdi. Yeni halk plajı projelerini anlatan Sayın Topaloğlu
TÜRÇEV’ den bu konuda önemli destek alacaklarını, işbirliği ile
çalışmak istediklerini ifade etti. Ayrıca plajların Mavi Bayrak
kriterlerini esas alarak hazırlanacağını, işletmeye verilmesi halinde sözleşme hükümlerine de ekleneceğini belirtti. TÜRÇEV İl
Koordinatörü Lokman Atasoy, Mavi Bayrak başvuru süreci hakkında bilgi verdi, Kemer’in yeni açılan otellerinin ve halk plajlarının Mavi Bayrak başvurusundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etti Kemer Belediye Başkanı ve ekibine ilgilerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

BODRUM BELEDİYESİ ZİYARETİ
Mavi Bayrak 2021 yılı yeni başvurularını değerlendirmek ve Bodrum
Belediye bünyesindeki Mavi Bayraklı Halk Plajları’nın sayısını arttırmak amacıyla Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde
3 Kasım tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hasan Duman, Plajlardan
Sorumlu Personel Deniz Büyüksöylemez ve TÜRÇEV Muğla Şube
Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan katılmıştır.
Toplantı sonucunda, belediyenin potansiyel plajları değerlendirilmiş
ve başvuru yapılabilecek alanlar hakkında çalışma başlatılmıştır.
23 Kasım 2020 tarihinde ise Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yaşar Çelikan’ı, TÜRÇEV Muğla ofisi yetkilileri
makamında ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında belediyenin Mavi Bayrak sorumluluklarını ve başvuru aşamasındaki rolünü birlikte değerlendirilmiştir.
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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ
20 Kasım 2020 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Şube
Müdür V. Sn. Volkan Karateke, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge
Koordinatörü Doğan Karataş tarafından makamında ziyaret edildi.
Ziyaret kapsamında Sn. Volkan Karateke’ye Mavi Bayrak kriterleri
ve programın önemi konularında bilgilendirme yapılarak, 2021 yaz
sezonunda Mavi Bayrak programı konusunda yapılması gerekenler, hizmet kalitesinin arttırılması ve sezon öncesi yapılacak hazırlıklar ile ilgili beklentiler aktarılarak görüşme sonlandırıldı.

URLA KAYMAKAMLIĞI ZİYARETİ
25 Aralık 2020 tarihinde Urla Kaymakamı Sn. Önder Can makamında TÜRÇEV
İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş tarafından ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Sn. Önder Can ile Urla ilçesinde bulunan
Mavi Bayraklı plajların durumu, ilçe kapsamında Mavi Bayrak sayılarının arttırılmasına yönelik ne gibi çalışmaların yapılabileceği; 2021 yaz sezonu için Mavi
Bayrak başvurusu yapacak plajlarda hizmet kalitesinin arttırılması konularında
görüşmeler yapıldı.

ANTALYA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ZİYARET
Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt ile 17 Kasım 2020 tarihinde
deniz

kirliliği

kontrolüne

yönelik

yapılan

çalışmalar

ve

iş

birliği

ile

gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler üzerine yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.
Yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.
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KATILDIĞIMIZ SEMİNER, ÇALIŞTAYLAR ve ETKİNLİKLER
BELEK ACISU VE AKSU DERELERİNDE KİRLİLİK İZLEME VE MODELLEME ÇALIŞMASI
Acısu Deresinde su kalitesini iyileştirmeye yönelik, kirlilik izleme ve modelleme çalışmaları 20 Ekim 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, DSİ 13. Bölge Md. ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Md. ile TÜBİTAK projesi kapsamında başlamıştır. Proje yürütücüleri ile projenin başlamasına
destek veren TÜRÇEV ve BETUYAB’ın bir araya geldiği
toplantıda, projenin tanıtımı yapılmış olup iş birliği ile
yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir.

ANTALYA’DA DENİZ KİRLİLİĞİ ACİL MÜDAHALE TATBİKATI
28 Ekim 2020 tarihinde, Antalya Limanı şamandıra sahası yakınlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi,
ASBAŞ, Shell, ÇEKİSAN ve NATO şamandıra kıyı tesisleri
iş birliğiyle düzenlenen Deniz Kirliliği Acil Müdahale
Tatbikatı yapıldı. Antalya sahil şeridinde olası bir petrol
ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı,
kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde bertaraf edilebilmesi için Acil Durum Senaryosu gerçekleştirildi. Antalya Liman Başkanlığı ve TÜRÇEV Antalya Şubesinin de katıldığı tatbikat başarıyla tamamlanırken,
olası kazalar öncesinde ilgili kurumların hazırlıkları test edildi.

ASLAN BALIĞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
Tarım ve Orman Bakanlığı ile UNDP Türkiye tarafından yürütülmekte olan Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı
Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Aslan Balığı Bilgilendirme Çalıştayı’na Vakfımız Mavi Bayrak ekibi olarak katılmıştır.
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ve ülkemizde önemli bir sorun haline gelen istilacı türlerin en baskın olanlarından birisi olan aslan
balığının tüm yönleri ile ele alındığı çalıştay verimli geçmiştir.
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EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ KARİYER SÖYLEŞİLERİ-2
04 Aralık 2020 tarihinde Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen
Kariyer Söyleşileri’nin ikincisi online olarak gerçekleştirildi.
Yapılan söyleşiye ‘Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nda Bir Coğrafyacı’başlığı altında konuk
olarak TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş konuk olarak
katıldı.Coğrafya bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen keyifli söyleşide TÜRÇEV’in
yürütmekte olduğu uluslararası çevre eğitim programları konularında bilgilendirme
yapılmasının yanı sıra bir Coğrafyacı olan Doğan Karataş genç öğrencilere kariyer planlaması ve üniversite sonrası iş hayatıyla ilgili tecrübelerini aktararak yaşadığı deneyimlerini paylaştı.

EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ BKAY DEĞERLENDİRME ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI
10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü, Eptisa Mühendislik iş birliği
ile gerçekleştirilmekte olan Edirne- Tekirdağ- Kırklareli Bütünleşik
Kıyı Alanları Stratejik Çevresel Değerlendirme Pilot Projesi ile ilgili
düzenlenen çevrimiçi toplantıya TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörlüğü katıldı.Gerçekleştirilen toplantıda proje için seçilmiş olan
bölgelerle ilgili stratejik çevresel değerlendirme taslak raporu sunularak kısa süreli bilgilendirme yapıldı. Toplantıya resmi kurum temsilcileri, STK ve dernek temsilcileri katıldı.Yürütülmekte olan projenin amacının; kıyı alanlarında yapılacak ticari faaliyetler doğrultusunda kurulacak
işletmelerin kuruluşu ile ilgili yürütülecek plan, program, politikaların çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin
değerlendirilmesi ve bu etkilerin en aza indirgenmesi olduğu vurgusu yapıldı.



06 Kasım 2020, Aslan Balığı Çevrimiçi Çalıştayı-UNDP Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı



25 Kasım 2020, Doğa ve Şehirler Projesi Çevrimiçi Tanıtım Toplantısı-Doğa Koruma Merkezi-DKM



30 Kasım 2020, Etki Odaklı Tasarım Çevrimiçi Atölyesi-YADA Vakfı
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YEŞİL ANAHTAR

ULUSAL OPERATÖRLERLE WEBİNARLAR
24 Eylül 2020 tarihinde Uluslararası Green Key Koordinasyonu’nun hazırlamış
olduğu webinara katılım sağlandı. COVID-19 Pandemi süresince Yeşil Anahtar Programı süreç yönetimi ve ülkelerdeki ödüllü tesisler hakkında bilgiler verildi.

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

PANDEMİ DÖNEMİNDE OTELLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
17 Kasım 2020 Tarihinde Pegasus Solutions tarafından yapılan webinara katılım sağlandı. Webinarda Uluslararası Yeşil Anahtar Direktörü Finn Bolding Thomsen, InnovationLighthouse’dan Kelsey Wilson ve Arthur Hotel’den Alexander Kroeijer 'in katkılarıyla pandemi süresince ve gelecekte turizm sektöründe sürdürülebilirliğin
öneminden ,yeni normale uyum için geliştirilmesi gereken iş stratejlerinden bahsedildi.
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YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI EĞİTİM SUNUMLARI
Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinasyonu olarak pandemi öncesinde
de olduğu gibi tesislere ihtiyaç duydukları konularda eğitimler verilerek
tesislerdeki çevresel uygulamalara destekler verildi.
2 Aralık 2020 tarihde Lara Barut Hotel’e 8 aralık 2020 tarihinde de MP
Hotel çalışanlarına ‘Otellerde Karbon Ayak İzi Yönetimi’ konu başlıklı
eğitim sunumu gerçekleştirildi.

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

YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ BAŞVURULARI BAŞLADI
2021 Yılı Yeşil Anahtar Ödülü başvuruları 23 Kasım 2020 tarihinde başlamıştır. Başvurular TÜRÇEV web sitesi üzerinden
online olarak yapılmakta ve tesisler başvuru belgelerini ulusal
koordinasyona iletmektedir. İlk defa başvuran tesislere dosyaları incelendikten sonra bir ön denetim gerçekleştirilecek
olup derlenen dosyaları ödül yenileme başvuruları bulunan
tesisler ile birlikte Ulusal Jüriye sunulacaktır. Jüri’nin değerlendirmesinden sonra ödülü almaya hak kazanan tesisler ilan
edilecek olup ödülleri gönderilecektir.
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EKO-OKULLAR
EKO-OKULLAR PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 906 OKULDA YÜRÜTÜLÜYOR
Eko-Okullar Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 54 ilde
906 okulda yürütülürken, 859 okulda çalışmaları karşılığında
aldıkları "Yeşil Bayrak" dalgalanıyor.
Geçirdiğimiz zorlu yıla rağmen Eko-Okullar Programı’na ve çevre eğitimi çalışmalarına devam eden tüm öğretmenlerimize ve
Eko-Tim öğrencilerimize teşekkür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam
etmesini dileriz.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EKO-OKULLAR PROGRAMI
Yeni eğitim-öğretim yılının da uzaktan eğitim şeklinde devam ettirilmesi kararı ile birlikte diğer dersler için olduğu gibi okulda yapılması gereken Eko-Okul
etkinliklerinin de uzaktan eğitim sürecine uyumlanması gerekliliği doğdu. Bu
kapsamda Eko-Okullar Ulusal Koordinasyonu olarak öğretmenlerimizin çevre
eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarına, öğrencileri ve onların aracılığı ile ev
halkını evde gerçekleştirilecek; elektrik-su tasarrufu, tüketimi azaltma-bilinçli
tüketim, geri-ileri dönüşüm, yeşil beslenme, sağlıklı yaşam, doğa ile bağlantı
kurma, hijyen sağlayıcı doğal ürün ve yöntemler, basit, sade, duyarlı ve bilinçli yaşam konularında yönlendirmelerini ve böylece yeri ve yöntemi değişse de
Eko-Okul çalışmalarının sekteye uğramadan devam ettirilmesini amaçladık.
Bu amaçla bir süredir üzerinde çalıştığımız belgelere son şeklini verdik ve öğretmenlerimizle aşağıdaki yönlendirici belgeleri paylaştık:



Uzaktan Eğitim Sürecinde Eko-Okullar İçin Doğa Dostu Yönlendirici
Notlar



Müfredat Kapsamında 100 Eko-Etkinlik Belgesi



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



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Pozitif Eylemler Kitapçığı



Eko-Okullar Sürdürülebilirlik Denetimi Şablonu
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Program kapsamında farklı etkinlikler yapan okullarımızın Eko-Okullar internet
sayfamızda yer alan “Çevre Etkinlik Günleri” bölümüne bu etkinliklerini ekleyerek pozitif eylemlerini Eko-Okul ağı ile paylaşmalarını rica ederiz. Yine sosyal
medya hesaplarımızı (instagram, facebook, twitter vb.) takip edip yıl boyunca
gerçekleştirilen kampanyalara katılan okullarımız çevrim içi görünürlüklerini arttıracak ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşabileceklerdir.
Okullarımızı önümüzdeki günlerde hazırladığımız yeni yönlendirici belgeler ile
desteklemeye devam ediyor olacağız.

EKO-OKULLAR PROGRAMI KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER ÇEVRİM İÇİ TOPLANTISI
İl Koordinatörleri’nin başkanlığında yıl içerisinde
her ilde farklı zamanlarda yapılan Eko-Okullar
Programı koordinatör öğretmenler toplantıları
bu yıl pandemi sebebi ile ulusal düzeyde ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 30 Aralık 2020
tarihinde sabah ve öğleden sonra oturumu olarak düzenlenen toplantılara ülkemizin dört bir
yanından 500’e yakın koordinatör öğretmen
katıldı.
Eko-Okullar Programı, uzaktan eğitim sürecindeki gelişmeler, başlatılan uluslararası kampanya ve çalışmalar ve
önemli tarihler konusunda bilgilendirme yaptığımız toplantı, öğretmenlerden gelen soruların cevaplanmasının
ardından sona erdi.

EKO-OKULLAR MEYDAN OKUYOR!
Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu pandemi sürecinde okulların Eko-Okullar Programı ve çevre eğitimi konusundaki çalışmalarına daha rahat devam etmelerini, öğrencilerin sorunu somutlaştırıp çözüm önerilerini anlamalarını ve süreci bireysel olarak sağlıkla atlatmalarını sağlamak amacıyla sosyal medyada bir dizi “meydan
okuma” kampanyası başlattı.
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İlk meydan okumalar, temizlik ve hijyen sağlayıp pandeminin artışını engelleyecek davranışlar (el yıkama, yüz
maskesi kullanma, hapşırırken ağzı kapatma ya da dirsek içine hapşırma, sosyal mesafeyi koruma, atık azaltımıkirletmeme vb.) ve su tasarrufu konuları ile ilgili bir aile dersi organize edilmesi şeklinde başlatıldı.
Okullarımızdan beklenen Eko-Okul aktivitelerine katılıp pozitif etkinlikler konusunda ilham verecek videolar
oluşturmaları ve hikayelerini #EkoOkullarAktifKalıyor ve #EcoSchoolsStayActive etiketleri ile paylaşmaları.
En iyi hikayeler kampanya sonunda uluslararası koordinasyon tarafından ödüllendirilecek olup kampanya ile
ilgili daha fazla bilgi www.ecoschools.global adresinden edinilebilir.

EKO-OKULLAR OKUL DIŞARIDA GÜNÜ’NE KATILDILAR
Ülkemizin dört bir yanındaki Eko-Okullarımız 5 Kasım Okul Dışarıda Günü'nde yaptıkları tohum toplarıyla
arılara hediyeler bırakarak, atık şişelerden kuş evleri
oluşturarak, doğal malzemelerle deneyler yapıp karınca
yuvalarını, salyangozları incitmeden büyüteçlerle gözlemleyerek, kapaklardan ve kağıtlardan gemiler yapıp
yağmurun biriktirdiği su birikintilerinde yüzdürerek, kuru dalları, kozalakları, taş ve yaprakları renklendirip doğada oyunlar oynayarak, oklava ve yoğurt kovaları ile
yağmurun sesine eşlik ederek, çam ağaçlarının sudaki
yansımalarını izleyerek, masallar anlatıp dinleyerek, yoga yapıp doğada sakinleşerek, inceleme, öğrenme ve
keşif dolu saatler geçirdiler.
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Okul Dışarıda Günü hem evlerde hem de okullarda, açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir harekettir. Her yıl iki farklı tarihte düzenlenen Okul Dışarıda Günü’nde öğretmenler
sınıfları için açık havada geçirilecek özel bir gün organize ederler.
Bu güzel günü yağmur, soğuk demeden okulu dışarı taşıyıp kutlayan ve yeryüzü ile oyun arkadaşlığı kuran tüm
okullarımızı tebrik eder, kampanyanın Türkiye yürütücüsü Aktif Yaşam Derneği’ne teşekkür ederiz.

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

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI’NA (KOZA) KATILDIK
Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil
Toplum çerçevesinde Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında Yuva Derneği (Türkiye) ve Kyoto Club (İtalya) tarafından yürütülen bir projedir.
Kurulma amacı, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum kuruluşlarının, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir iletişim ağı oluşturarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve böylece doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu
sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu
davranış ve anlayış sergileyebilen “Küresel Okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunmak olan Ağ’a, ülkemizden Vakfımız ile beraber 39 kuruluş dahildir.
Projenin özel hedefi, Türkiye’den ve AB’den çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak kaygı duyan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmektir. Oluşturulan ağda çevre ve iklim değişikliği alanında ortak öğrenme için bilgi, deneyim ve/
veya kaynaklarıyla gönüllü olarak katkı sağlayacak bu kuruluşlar, yurttaş ve kamu kurumları için sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık ile iklim değişikliği okuryazarlığı eğitim programlarını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bunların savunuculuğunu yürütmek
için düzenlenen eğitimlerde bir araya gelmektedirler.
1 Ocak 2020’de başlayan ve uygulama süresi üç yıl olan projenin eğitim çalışmalarına
Vakfımızı temsilen Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci katılmaktadır.
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OKULLARDA ORMAN
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Okullarda Orman Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında "İklim Değişikliği, Çevre Kirliliği ve Biyoçeşitlilik
Kaybı" temasıyla, 45 ilde 321 okulda yürütülmektedir. Özverili çalışmaları ile Okullarda Orman Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve orman timi öğrencilerimize teşekkür eder, çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip
oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam etmesini dileriz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN TOPLANTILARI

Okullarda Orman Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bilgilendirme toplantıları zoom üzerinden çevrimiçi
olarak; 19 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 ve 13:00-15:00 saatlerinde 2 farklı oturum ve 26 Aralık Cumartesi 13:00
-15:00 saatlerinde 1 oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda 300'e yakın koordinatör öğretmenin katıldığı 3
toplantıda; Programın ulusal koordinatörü Fatma Köle, Okullarda Orman Programının Türkiye'deki yıllara göre
durumu, programın yürütülmesi için genel bilgilendirme sunumu yapmıştır.
Ayrıca bu yılki güncel tema ve ilgili çalışmaları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında program kapsamında uluslararası çalışmalara katılım konusunda da sunum yapılmıştır. Öğretmenler evde veya okulda uygulayacakları etkinlik
önerisi ve paylaşımı konusunda görüşlerini paylaşmışlardır. Toplantı sonucunda sosyal medya hesaplarında ve
kapalı eposta grubunda daha fazla etkinlik önerisi paylaşılma kararı alınmıştır. Öğretmenlerin birbirleri ile tanışmaları da sağlanarak katılımcılar için etkileşimli ve verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tüm koordinatör öğretmenlerimize katılımları için çok teşekkür ederiz.
Programla ilgili diğer haber ve çalışmaları takip etmek için Okullarda Orman Programı facebook veya instagram
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye
https://www.instagram.com/okullardaorman/
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI
Her yıl başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen Okullarda Orman Ulusal koordinatörler toplantısı bu yıl
pandemi nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak 7-8-9 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya vakfımız
adına Okullarda Orman Ulusal Koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. FEE Yönetim Kurulu üyesi, LEAF (Learning
About Forests) programı yönetim kurulu başkanı Nikos Petrou’un yapmış olduğu açılış konuşması ile başlayan
toplantı, Okullarda Orman Programı’ndan sorumlu 2020 yılı küresel eğitim istatistiklerini açıklaması ve Ulusal
Koordinatörlerin tanışması ile devam etmiştir.
FEE Eğitim Programları direktörü Pramod K. Sharma ve Uluslararası Eğitim koordinatörü Nicole Andreou; Okullarda Orman Programı faaliyet raporunun açıklamış, okullara pandemi süreci için hazırlanmış belgelerin, ev aktivitelerinin ve sosyal medya kampanyalarının detaylarını sunmuştur. Toplantı boyunca; kirlilik, iklim değişikliği ve
biyolojik çeşitlilikle ilgili ev aktiviteleri dâhil olmak üzere pandemi için gerekli kaynaklar, program için güncellenmiş PR paketi, internet üzerinden yapılan çevrimiçi seminerler dizisi, programların ulusal koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi, LEAF liderliğinde biyoçeşitlilik üzerine müfredat çerçevesi oluşturma, açık hava eğitimi
üzerine FEE akademi kursunun duyuruları konuları görüşülmüştür.
Toplantıda ayrıca FEE Genel müdürü Daniel Schaffer FEE'nin çevre eğitimi yoluyla dünyanın dört bir yanındaki
insanları daha sürdürülebilir bir yaşam amacıyla güçlendirmek için pozitif, çözüme ve faaliyete dayalı bir yaklaşım benimsediklerini vurgulamıştır. Üye kuruluşlardan, özellikle sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen
kuruluşlardan oluşan işbirliğine dayalı ve demokratik küresel bir ağ oluşturmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca
FEE stratejisinin her programına yerleştirilmiş birden fazla paydaş yaklaşımı, her şeyin merkezinde bulunan eğitim bileşeni oluşturmayı ve kaliteyi hedeflediklerini belirtmiştir.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI OKUL ETKİNLİKLERİ: "KUŞLARA BİR DAMLA UMUT"
Okullarda Orman Programı okullarından Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu
koordinatör öğretmeni Fatma Ayan’ın Kuşyemliği hazırlama etkinliği olarak
başlattığı çalışma, sosyal medyada yazdığı çağrı sonucunda 2017 yılında 4 gün
içinde tüm Türkiye’de yayılarak 27 Aralık 2017 tarihinde 81 il, 12 ülkede toplam
20 bin öğrenci ile gerçekleştirilmişti. Okullarda Orman Programı kapsamında
kendi çabalarıyla ve sosyal ağlar sayesinde oluşturduğu bu etkinlikle; Yurtiçi ve
yurtdışından yüzlerce öğretmen “Kuşlar doysun çocuklar gülsün!” sloganıyla
yola çıkarak, havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kuşlar için ağaçları yemlerle donatmak üzere “Kuşlar İçin Bir Damla Umut” gününde buluşmuşlardı. 2017
yılından bu yana İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin katıldığı proje
birçok ilde Milli Eğitim Müdürlüklerinin organizatörlüğünde yapıldı. 2018 yılında katılımcı sayısı otuz bine yükseldi. 21 Ülke ile muhteşem bir etkinliğe dönüşen proje Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selcuk tarafından da takdir edilerek,
Okullarda Orman Programı koordinatör öğretmenimiz Fatma Ayan’a teşekkür
edilmiştir. Gelenekselleşen çalışmada Türkiye’nin birçok ilinde Okullarda Orman Programı yürüten okulların etkinlik planlarına alınıp toplu olarak uygulanmaya başlandı. Artık aralık ayı demek "Kuşlara Bir Damla Umut" demek oldu.
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Bu yıl yine 15 ülke ve on binlerce öğrenciyle keyifli bir etkinlik gerçekleştiren çocuklar doğa için bir günlüğüne
tek yürek olmayı başardılar. Pandemi sürecinde okullar kapalı olduğu için öğrenciler kuş yemliklerini birlikte
asamasalar da ekran karşısına geçen yüzlerce öğrenci proje koordinatörü Fatma Ayan eşliğinde yemliklerini yaparak parklara veya evlerinin bahçelerine, balkonlarına, evlerinin yakınlarındaki ağaçlara yemliklerini asarak kuşlara umut olmayı sürdürdüler. Başta güzel fikriyle öğrencileri harekete geçiren koordinatör öğretmenimiz Fatma
Ayan'a ve etkinliğe katılan herkese emekleri için çok teşekkür ederiz.

MANTAR KAMPANYASI-#LEAFanywhere
Okullarda Orman Programı kapsamında 26 ülkede doğada zaman geçirmeyi
seven öğretmenler ve öğrenciler için mantar etkinliği başlatılmıştır. Öğrenciler
ebeveynlerinin kontrolünde, dışarı çıkabildikleri zaman aralıklarında
#LEAFanywhere etiketiyle bahçelerinden, mahallelerinde, parklardan veya en
yakın ormandan mantarların fotoğraflarını göndermeye başlamışlardır. Öğrenciler, ne hayvan ne de bitki olan mantarlar hakkında hem bilgi sahibi olma hem
de doğada gözlem yapma şansı yakalamışlardır. Etraflarındaki mantarları da
farketmelerini sağlayan bu etkinlikle okullarımız #LEAFanywhere etiketiyle
instagramda paylaşımlarda bulunmuşlardır.

KATILDIĞIMIZ ÇEVRİM İÇİ SEMİNERLER
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) (2020 yılı mart ayı pandemi başlangıcından itibaren) belirli aralıklarla düzenlediği, çeşitli çevre kuruluşlarından uzmanların ya da konuyla ilgili bölgelerdeki çalışanların katıldığı çevrim içi
seminerler düzenlemektedir. Çevrim içi seminerlere tüm öğretmen ve öğrenciler dilerlerse katılabilmektedir.
Çevrim içi seminerlerin duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. https://www.yre.global/webinars
Okullarda Orman Programı kapsamında çevrim içi seminerlerden iki tanesi olan 8 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen "Etkileşimli Ders Planlama: Orangutanların korunması ve palmiye yağı konusu" ve 15 Aralık 2020 tarihinde
düzenlenen "Film Gösterimi ve Tartışma: Keçiler ormanlarımızı nasıl yenileyebilir?" etkinliklerini Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle katılmıştır.

"Etkileşimli Ders Planlama: Orangutanların Korunması ve Palmiye Yağı Konusu"
Seminer konuşmacısı Pangaea Finn (The Orangutan Gang Kurucusu) bir eğitimci olarak etkileşimli bir çevrim içi
ders planı aracılığıyla öğrencilerin bu sorunla meşgul etmek için nasıl adımlar atabileceğini anlatmıştır. Dünyanın
başka bir ucundaki sorunun bizimle ne şekilde ilgili olabileceği konusunda örnekler veren Finn, tüketim alışkanlıkları ve paketli gıdalarında içeriklerindeki palmiye yağından bahsetmiştir. Çünkü her geçen yıl paketli
ürünlerin çeşitleri ve tüketimi, dolayısıyla kullanılan palmiye yağı artmaktadır.
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Bu endüstri için de Güneydoğu Asya'da binlerce dönümlük yağmur ormanı yok edilmektedir. Ancak palmiye yağı üretimi ormansızlaşmaya,
gıdaları elinden alınan türlerin neslinin tükenmesine ve iklim değişikliğine olumsuz etkisi devam ederken, eğitimciler ve gençler nesli tükenmekte olan yağmur ormanı türlerini korumaya yardımcı olmak için adım
atmaktadır. Pangaea Finn'in "The Orangutan Gang" çalışmasıyla öğretmenler tüketim alışkanlıkları ve palmiye yağının kullanılması konusunda
doldurulabilir çalışma sayfaları, eğitici videolar, sınıf tartışmaları ve
çevrim içi araştırmalarla motive edebilir, öğrencilere çevre savunuculuğunun geleceği olmaları için ilham verebilirler. Seminer video kaydını
aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Interactive Lesson Planning about orangutans, palm oil, and conservation https://www.youtube.com/watch?
v=OKX5mbgBFbg

"Film Gösterimi ve Tartışma: Keçiler ormanlarımızı nasıl yenileyebilir?"
Seminer konuşmacısı Patrick Jones (ormancı) "Ormanı Onaran Keçiler"
film gösterimi ve ardından keçilerin ormanları yenilemesiyle ilgili
permakültür çalışmalarını anlatmıştır. Ormanı Onaran Keçiler; ot zehirleri,
ağır makineler ve kasıtlı yangınlar yerine keçiler ve el aletleri kullanarak
orman yangını riskiyle mücadeleye dönük topluluk güdümlü bir inisiyatifin
hikâyesini anlatmaktadır. Avustralya’da, yangın riski yüksek bir arazide,
topluluk zihniyetini benimsemiş küçük bir grup devlet ormanının ekolojisini onarmak ve yerel itfaiye biriminin kontrollü yangınlar çıkarma ihtiyacını
ortadan kaldırmak için el ele vermiştir. Kasıtlı yangınlar kasabayı kontrolsüz yangınlardan koruyor ama ormanın yenilenmesine ket vuruyor ve bu yüzden bölge sağlıklı bir gezegenin
sağlıklı ormanlarında bulunması gereken böcek, kuş ve hayvan çeşitliliğini destekleyecek ortamı sunamıyor. Bu
çalışma sadece orman tabanında şaşırtıcı sonuçlar elde etmekle kalmayıp çok daha kapsamlı etkiler yaratıyor:
Ormanda yaban hayatı canlanıyor, keçiler mutlu ve sağlıklı, dahası eskiden projeye şüpheyle yaklaşan komşular
da çalışmaya katılıyor, yeni ve güçlü topluluk bağları kuruluyor.
Bir ormanın ortak alanlarının nasıl yeniden canlandırdığına ve yeniden
'gözetim altındaki tür' olmanın önemine odaklanmamızı sağlamıştır.
Daha doğal ve yaban hayatın da korunduğu bir ormancılık, bahçecilik
yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Ormanları yeniden canlandırmak
için orman ekosisteminin içinden destek almak gerektiğini hatırlatmıştır. Seminer video kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Film Screening and Discussion: How Goats Can Regenerate Our Forests
https://www.youtube.com/watch?v=IIuWlN-zt5A
Film yönetmeni: Antoinette Wilson ve Jordan Osmond
Yıl: 2020 Süre: 12dakika.
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 110 okulda yürütülmektedir. Özverili çalışmaları ile Çevrenin Genç Sözcüleri Programını yürüten tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür eder,
çevre ile ilgili duyarlılıklarının ve sahip oldukları çevre bilincinin ömür boyu devam etmesini dileriz.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN TOPLANTILARI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bilgilendirme toplantıları zoom üzerinden çevrimiçi olarak; 24 Ekim Cumartesi 10.00-13.00 ve 14 Kasım Cumartesi 10.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 150'e yakın koordinatör öğretmenin katıldığı 2 toplantıda; Programın ulusal koordinatörü Prof. Dr.
Çelik Tarımcı ve koordinatör yardımcısı Fatma Köle sunum yapmışlardır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmaların; makale yazımı, fotoğraf ve video kayıtları ile ilgili değerlendirilmesi ve uluslararası koordinatörlük tarafından belirlenen, çalışmaların taşıması gereken yeni kriterler
anlatılmıştır. Ayrıca program kapsamında uluslararası çalışmalara katılım konusunda öğretmenler evde veya
okulda uygulayacakları etkinlik önerisi ve paylaşımı konusunda görüşlerini paylaşmışlardır. Toplantı sonucunda
sosyal medya hesaplarından katılarak gerçekleştirilebilecekleri uluslararası etkinlikler tanıtılmıştır. Toplantıda
gazeteci İlke Ölmez'de çevre gazeteciliği ve haber fotoğrafları çekimleri konusunda öğretmenlerimize bilgilendirici bir sunum yapmıştır. Tüm koordinatör öğretmenlerimize katılımları için çok teşekkür ederiz.
Programla ilgili diğer haber ve çalışmaları takip etmek için Çevrenin Genç Sözcüleri Programı facebook veya
instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri
https://www.instagram.com/yre.turkey/
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI GÖREVE ÇAĞRILARI
Göreve Çağrılar (challange) COVİD-19 zorluklarıyla karşı karşıya olan Çevrenin Genç
Sözcüleri öğrenciler için tasarlanmıştır. Buradaki fikir, öğrencileri yerel çevre sorunlarını ve çözümlerini araştırmaya teşvik eden çevre gazeteciliğine dâhil etmektir.
FEE (Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) 4 konu ile ilgili 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında kampanya planlanmaktadır. Konular; Hijyen, Atık yönetimi, Sağlıklı beslenme,
Biyoçeşitlilik olarak belirlenmiştir. Her konu, iki ay boyunca yürütülecektir. Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.yre.global/.../28/we-are-launchingyrestayactive adresini ziyaret edebilirsiniz.
Öğrenciler olumlu hijyen davranışlarını teşvik etmenin yollarını bularak ve topluluklarındaki davranış değişikliklerini kısa bir video veya fotoğraf dizisi ile belgelemeleri
beklenmektedir. Temizlik ve hijyen sağlayıp pandeminin artışını engelleyecek davranışlarla (el yıkama, yüz maskesi kullanma, hapşırırken ağzı kapatma ya da dirsek
içine hapşırma, sosyal mesafeyi koruma, atık azaltımı-kirletmeme vb.) ilgili olumlu
hijyen davranışlarını teşvik etmenin yollarını bularak ve topluluklarındaki davranış
değişikliklerini kısa bir video veya fotoğraf dizisi ile belgelemeleri beklenmektedir.
Çevrenin Genç Sözcüleri aktivitelerine katılıp pozitif etkinlikler konusunda ilham
verecek

videolar

oluşturmaları

istenmektedir.Öğrenciler

hikâyelerini

instagramdan #YREAktifKalıyor #yreturkey ve #YREStayActive etiketleri ile paylaşmaktadırlar. (3 Etiketin de aynı anda kullanılması zorunludur.) En iyi hikâyeler kampanya sonunda Uluslararası Koordinatörlük tarafından ödüllendirilecektir. Ayrıntılar
için https://www.instagram.com/yre.turkey/
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PROJE HABERLERİ

ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ
İKİNCİ BİLGİLENDİRME GÜNÜ
TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize, 2019 yılının Nisan ayında bir Avrupa Birliği (AB) projesini de kattık. ABTürkiye Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi’nde, başvuran 500 proje içinden kabul edilen 40 proje arasında yer almaktan gururluyuz. TÜRÇEV’ in HSPN
(Yunan Çevre Koruma Derneği) ile ortak
yürüttüğü proje, “Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS” adını taşımaktadır. Proje konusu, iki Akdeniz ülkesinde iyi
bilinen ve türleri tehlike altında olan üç türdür: Sini Kaplumbağası (Caretta Caretta), Akdeniz foku (Monachus
Monachus) ve ak leylek (Ciconia Ciconia). Projenin hedefi de bu konuda, iki ülke uzmanları ve eğitimcileri arasında bilgi alışverişi sağlamak ve ilköğretimde uygulanacak eğitim programları geliştirmektir.
Nisan 2019’ da başlayan ve halen devam eden proje kapsamında, Temmuz 2019’ da Yunanistan’ da bir yaz okulu düzenlenmiştir. Burada iki ülkeden öğretmenler, hem Yunanistan hem Türkiye'deki okullarda uygulanabilecek
üç çevre eğitimi programı hazırlamak için bir arada çalışmıştır. Projenin sonraki adımı olan yaz okulunda geliştirilen çevre eğitim etkinliklerinin katılımcılara tanıtılması 26 Ekim 2019 tarihinde birinci bilgilendirme günü olarak
öğretmenlere tanıtılmıştır. YUNUS Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’da yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda projenin çıktılarından biri olan üç tür ile ilgili çevre eğitim etkinlikleri
2019 yılı ekim-kasım-aralık aylarında okullarda uygulanmıştır. 2020 Ocak- Haziran ayları arasından uygulanan
çevre eğitim etkinliklerinin raporları okullardan istenmiş, etkinliklerin revizesi yapılmıştır. Bu süreçte ayrıca üç
tür ile ilgili ve proje çıktılarından biri olan türlerle ilgili tanıtım filmleri çekilmiştir. Türkçe, İngilizce ve yunanca
olmak üzere üç dilde alt yazılı olarak hazırlanmıştır.
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PROJE HABERLERİ

2020 yılında pandemi süreci nedeniyle çalışmalar istenilen tarihlerde fiziken gerçekleştirilememiştir. Fakat tüm
bu gelişmeleri paylaşmak üzere 18 Kasım 2020 çarşamba günü zoom üzerinden çevrim içi olarak hem projeye
ilgili öğretmenlerimiz, hem de Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projeye ilgili katılımcılarının desteğiyle bilgilendirme gününü gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikte; TÜRÇEV' den Proje teknik yöneticisi Prof. Dr. Çelik Tarımcı Proje hakkında genel bilgilendirme ve 3
hayvan türünün tanıtılması, Proje çevre eğitim uzmanı Fatma Köle 3 türle ilgili hazırlanan ders planlarının sınıflarda uygulanması konusunda sunumlar yapmışlardır. Ayrıca Proje yaz okulunda görev alan öğretmenlerimiz
Sevgi Döndü, Narod Veronik Kuruğoğlu ve Fulda Bol okullarındaki proje etkinlikleri deneyimlerini paylaşmışlardır. Etkinliğe HSPN’den proje koordinatörü Chara Agaoglou' da katılmıştır.
İki ülkedeki pilot okullarda uygulanan bu Proje ile çevreye daha duyarlı nesiller yetişecek, öğretmenlerin çevre
alanında bilgisi artacak ve ele alınan üç türün yaşam alanları iyileştirilebilecektir. Proje hakkında detaylı bilgi edinebilir, öneri getirebilir ve okulunuzda uygulanmak üzere hazırlanmış eğitim programını edinebilirsiniz. Projenin
eğitim araçlarını sınıflarınızda kullanarak, çevre eğitimine katkı sağlayabilir, öğrencilerinizin çevre bilincini artırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
Mavi Bayrak:
facebook.com/mavibayrakturkiye
instagram.com/mavibayrakturkiye
youtube.com/Mavi Bayrak Türkiye
Eko Okullar:
facebook.com/ekoookullar
instagram.com/ekookullarturkiye
twitter.com/EkoOkullar_TR
linkedin.com/in/eko-okullar-turkiye-87b80363
Çevrenin Genç Sözcüleri:
facebook.com/CevreninGencSozculeri
youtube.com/Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye
instagram.com/yre.turkey
Okullarda Orman Programı:
facebook.com/okullardaormanturkiye
youtube.com/Okullarda Orman Programı
instagram.com/okullardaorman/
Yeşil Anahtar
facebook.com/yesilanahtarturkiye/
instagram.com/yesilanahtar/
twitter.com/yesil_anahtar
linkedin.com/in/green-key-turkey-63a649169/

E BÜLTEN KAYIT İÇİN

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 kayıt yaptırabilirsiniz.

