SAYI-52/HAZİRAN 2020

S A Y I - 5 2 / H A Z İ R A N

2 0 2 0

30 HAZİRAN 2020

SAYI-52/HAZİRAN 2020

Sayfa 1

MAVİ BAYRAK
TÜRKİYE MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISINI ARTTIRDI, DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2020 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.
Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda

yürütülen

Mavi

Bayrak

Progra-

mı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim VakfıFEE koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor.
Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2020 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan ülkelerin Mavi Bayrak sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3’üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer
alıyor. Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5. sırada Fransa yer alıyor.

Ülkemizin elde ettiği bu başarı üzerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen şunları söyledi:
''Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Buna karşın
“doğal çevre” olumlu etkilenen nadir alanlardan biri oldu. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak eko-etiketi bu anlamda önemli rol
üstlenecek. Deniz, kum, güneş ağırlıklı gerçekleştirilen kıyı turizminde, normalleşme hazırlıkları sürecinde açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
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Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönem içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda deniz
suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine
dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, Uluslararası turizm camiası için
önemli güvence alanları olacaktır.
Üstelik Covid-19 sürecinde yetkili kurumlarca öngörülen halk sağlığına yönelik ilave birtakım kriterler de uygulanacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak sayıları açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir avantaj sağlamaktadır.
“Çevre sağlığı olmadan insan sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz’ 2020 yılı için ana temamız olacaktır.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan Mavi Bayraklarımız ile 2020 yılında sağlıklı ve başarılı bir
sezon geçirilmesini dileriz.''
Bu sene Mavi Bayrak kriterlerine ilave olarak, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim
Kurulumuzun Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlediği hususlar da esas alınarak plaj, marina ve yatlarımız için gerekli önlemler alınacaktır. Bu yıl şezlong mesafeleri, donanım ve ekipmanların hijyenine yönelik önlemler, atıkların yönetimine dair
birtakım ilave kriterleri uygulayacağız.
2020 YILI ÖDÜLLÜ, PLAJ, MARİNA VE YAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

MAVİ BAYRAK EN İYİ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU
Ülkemizde 1993 yılından bu yana TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülen Uluslararası Mavi Bayrak Programı, kıyılarda çevre koruma ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çevre eğitimi ve bilinçlendirmeyi en üst
noktaya koymaktadır. Çünkü Mavi Bayrak Ödülü’nün korunması, bulunduğu yöresinde çevresel bilinçlenmenin artmasına bağlıdır. Kriterler arasında bulunan çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde
yapılmasını temin etmek amacıyla 2001 yılından bu yana her yıl Mavi Bayrak başvuruları içerisindeki Çevre Eğitim
Etkinlikleri dosyasının değerlendirmesi, TÜRÇEV tarafından koordine edilen Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Jürisi tarafından yapılmaktadır.
Değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’ nden oluşan
Jüri Üyeleri salgın nedeniyle ile online ortamda gerçekleştirilmiştir.
PLAJ KATEGORİSİ
Belediye

MARİNA KATEGORİSİ
Otel-Turizm Birliği



Muratpaşa Belediyesi



Barut Lara Otel




Antalya Büyükşehir Belediyesi

Crystal Hotels

Kuşadası Belediyesi






Marmaris Belediyesi



KUYAB

Güral Premier Belek Otel



Mersin Marina



D-Marin Göcek



Milta Bodrum Marina
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TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen yaptığı açıklamada “Çevre eğitiminin önemini kavramış ve bu vizyonla çalışmalarını yürüten tüm ödül sahiplerini kutluyorum. Kuşkusuz bilinçli bir toplum olmadan çevre koruma olmaz, çevre
koruma olmadan da sürdürülebilir turizm olmaz. Turizmin hammaddesi olan doğal çevrenin tüm biyolojik çeşitlilik
unsurları ile korunması, sürdürülebilirliğin temelini oluşturuyor. Ödül alanların diğer tüm paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum. 05 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bu seneki teması olan biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğayla uyumlu yaşam konusunun tüm toplum tarafından anlaşılması hususunda Vakfımız olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Ödüllerin ne zaman ve nerede takdim edileceği ayrıca duyurulacaktır.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA COVID-19 DÖNEMİ İÇİN TEDBİRLER REHBERİ YAYINLANDI
Plajların açılmaya başladığı bu dönemde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerinin de yayınlanmasını takiben,
TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı olarak biz de plajların hazırlık dönemi için bir rehber hazırladık. Plajlarda tüm kriter
ana başlıklarını gözeterek hazırladığımız rehberimizi dikkatle okumanızı ve buna göre hazırlıklarınızı planlamanızı
bekliyoruz. Hazırlıklarını tamamlayan plajların kontrollerinin ardından bayrakları teslim edilecektir.
Plajlar hazırlanırken ve işletilirken dikkat edilmesi gereken tüm hususları içeren rehberi lütfen dikkatle okuyunuz ve
aklınıza takılan sorular için ekibimizi arayınız.
Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar için COVID-19 Sonrası Tedbirler Rehberi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN COVİD-19 ÖNLEMLERİNİ İÇEREN ÖRNEK MAVİ BAYRAKLI HALK
PLAJI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Plajların kullanıma açılması halinde alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğine yönelik olarak Konyaaltı Sahilinde
yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal İşletmelerinde pilot bir çalışma başlatıldı. “Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı-1” olarak adlandırılan Mavi Bayraklı plajda, TÜRÇEV Antalya Şubemizden de istenen görüş ve öneriler
doğrultusunda fiziksel mesafe, hijyen odaklı çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili ilave uygulamalar gerçekleştirildi. Ulusal ve Uluslararası basında ve kamuoyunda büyük ilgi gören plaj uygulaması birçok otel ve halk plajı için yararlı olmuştur.
Plajda yapılan çalışmalara dair hazırlanan video ve açıklamaları “mavibayrakturkiye” instagram sayfamızdan izleyebilirsiniz.
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MAVİ BAYRAK SEZONA HAZIRLIK DENETİMLERİ BAŞLADI
2020 yılı Mavi Bayrak sezon çalışmaları kapsamında ödül başvurusunda bulunan Mavi Bayraklı plaj, marina ve yat denetimleri başlamıştır. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Mavi Bayrak kriterlerinin
yanı sıra pandemi sürecinde hijyen, bilgilendirme ve uyarılar kapsamında ne gibi hazırlıkların yapıldığı gözlemlenmiş, konuyla ilgili
hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiği plaj ve tesis yetkilileri
ile detaylı olarak paylaşılmıştır. Yapılan denetimlerde kriterleri
tam anlamıyla sağlayan plajlara 2020 yılı Mavi Bayrakları ve sertifikaları teslim edilmiştir.
Ayrıca denetimler ve yetkililerin ziyaretleri sırasında 2021 için
aday olabilecek plajlar da yerinde incelenerek hazırlık çalışmaları
konularında bilgiler verildi.

KONYAALTI SAHİLİ ALAN YÖNETİMİ DENETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda, 8 Haziran 2020 tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.
Muhittin Böcek Başkanlığında, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
TÜRÇEV Antalya Şubemizin de üye olarak yer aldığı kurulda, Vakfımızı temsilen toplantıya Antalya İl Koord. Lokman Atasoy katılım sağlamıştır. Toplantıda Konyaaltı sahilindeki mevcut durum, yapılan çalışmalar, karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşülerek yapılması gerekenler hakkında kararlar alınmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SOHBETLERİ
Turizm sektörü ve belediyeler açılış hazırlıklarına devam ederken ve evlerde olduğumuz dönemde, biz de sohbetlerimizle bu süreci bilgilendirici
bir şekilde tamamlamak istedik. Pandemi sürecinde “çevre sağlığı olmadan sürdürülebilir turizm olmaz” sloganımızı tekrarlıyoruz. Konuyu biraz
daha derinden işlemek ve seyahat sektöründeki kırılganlıkları azaltmak
için neler yapılması gerektiği konusunda sohbetler ile bilgilerimizi güncellemek istedik. Bu kapsamda 5 programlık bir set olarak yaptığımız
yayınların moderatörlüğünü Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla
Kından Cebbari üstlendi. Konuklarımız ve gerçekleştirilen yayınlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Yayın kayıtları instagram.com/
mavibayrakturkiye hesabından ve youtube.com/mavibayrakturkiye kanalından izlenebilir.

Tarih

Konuk adı

Konu

1 29 Mayıs saat 21.00

Prof.Dr. Gül Güneş

COVID-19 Sonrası Sorumlu Turizm

2 02 Haziran 20.30

Pınar Öncel-Stratejik Sürdürülebilirlik ve
Tasarım Danışmanı

Turistik Bölgelerde Sürdürülebilirlik
Vizyonu Oluşturmak-Uluslararası

3 05 Haziran 21.00

Adil Gürkan-Cyrstal Hotels Kurumsal İleti- Crystal Hotels Çevre ve Sürdürüleşim ve Eğitim Müdürü
bilirlik Çalışmaları

4 09 Haziran 21.00

Onur Ugan-D-MarinTürkiye Operasyon
Müdürü

Marinalarda Çevre Eğitimi ve Yönetimi Yoluyla Sürdürülebilir Turizm

5 11 Haziran saat 21.00

Dr.Ayşe Şerifoğlu-Kuşadası E. Belediye
Başkan Yrd. ,Başkan Danışmanı

Kuşadası Belediyesi Eko-Turizm ve
Sürdürülebilirlik Çalışmaları

YEREL MAVİ BAYRAK TÖRENLERİ

RİXOS PREMIUM BODRUM
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Mavi Bayrak denetimleri
başlamış ve hazır olan plajlara Mavi Bayrakları teslim edilmiştir. TÜRÇEV Muğla Şubesi olarak 12 Haziran 2020 tarihinde
Bodrum Torba bölgesinde yer alan Rixos Premium Bodrum
otelinin düzenlemiş olduğu Mavi Bayrak törenine katıldık.
Misafirlerin de katılımıyla gerçekleştirilen tören sonrası Mavi
Bayrak kriterlerini yerine getiren plaja bayrağı ve sertifikası
teslim edilmiş, Mavi Bayrak göndere çekilmiştir.
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ÇANAKKALE BELEDİYESİ GÜZELYALI HALK PLAJI VE BARIŞ PLAJI
Çanakkale Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı ve Barış Halk Plajında Mavi Bayrak törenleri gerçekleştirilerek Mavi Bayrak
sezonu açıldı.
22 Haziran 2020 tarihi itibariyle ilk tören Güzelyalı Belediye Halk Plajında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene
Çanakkale Belediye Başkanı Sn. Ülgür Gökhan TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş,Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Belediye Birim Müdürleri ve çalışanları ile basın mensupları katıldı.
Pandemi süreci nedeni ile güvenlik kurallarının alındığı
her iki törene de sınırlı sayıda katılımcı katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatörü Doğan KARATAŞ, plajların Mavi Bayrak sertifikalarını Başkan Gökhan’a takdim ederken, aynı zamanda
Mavi Bayrak Güzelyalı Halk Plajına coşkuyla asıldı.
Çanakkale Belediyesi Barış Halk Plajında gerçekleştirilen
diğer törende Çanakkale Belediye Spor sporcuları da yer
aldı.
6. kez Çanakkale Belediyesi Barış Halk Plajına sporcuların
denize girerek sezonu açması eşliğinde Mavi Bayrak asılarak basının yoğun ilgi gösterdiği tören sonlandırıldı.

KEPEZ BELEDİYESİ MAVİ BAYRAK TÖRENİ
Çanakkale Kepez’de bulunan Kepez Belediyesi Halk Plajında 22 Haziran 2020 tarihinde Mavi Bayrak töreni gerçekleştirildi.
Düzenlenen törene Kepez Belediye Başkanı Sn. Birol ARSLAN, TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatörü Doğan KARATAŞ,
sınırlı sayıda Belediye Yetkilileri ve basın mensupları katıldı.
Bu sene 5. Kez Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanan Kepez Belediyesi Halk Plajında Covid-19 salgınına karşı sosyal mesafe tedbirleri de alınarak tören gerçekleştirildi. Basının büyük bir ilgiyle takip ettiği törende yapılan konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatörü Doğan KARATAŞ Mavi Bayrak sertifikasını Başkan Arslan’a takdim ederken, aynı zamanda Mavi Bayrak Kepez Belediyesi Halk Plajına asıldı.
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KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ
MUĞLA-MENTEŞE KAYMAKAMI ZİYARETİ
2020 yılı Mavi Bayrak sezon çalışmaları ve plajlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere 16 Haziran 2020 tarihinde, TÜRÇEV Muğla Şubesi Koordinatörü Gürcan Kaya, Muğla Menteşe Kaymakamı ve
aynı zamanda Muğla Vali yardımcılığı görevini yürüten Caner Yıldız’ı
makamında ziyaret etmiştir.
Ziyaret kapsamında plajların Mavi Bayrak kriterlerine hazırlanması
ve yapılacak çalışmaları görüşülmüş, gerekli bilgiler kendisiyle paylaşılmıştır.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

Bu yıl Kumluca'ya 2 Mavi Bayrak Ödüllü halk plajı kazandırmayı hedefleyen Kumluca Belediye Başkanı Sn. Mustafa Köleoğlu ile TÜRÇEV Antalya Şube yetkilileri 5 Haziranda bir araya geldi. Başkan Köleoğlu; Mavi Bayrak ödülünün bölge ve Ülkemiz turizmine sağlayacağı değerin yanında çevrenin ve insan sağlığının korunması açısından
sağlayacağı değerleri çok önemsediklerini, konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Mavi
Bayraklı plajlarda yapılması gerekenler üzerine yapılan görüşmede ayrıca bölgede sera ve bitki atıklarının gerikazanımına yönelik faaliyete geçecek proje hakkında bilgi edinildi.
Ardından Kumluca'da ilk Mavi Bayrak'lı halk plajı olması için hazırlanan Fener Halk Plajı ve Obalar Halk Plajında
ön denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde Mavi Bayrak kriterlerine yönelik hazırlıklar ve Covid-19
tedbirlerini de kapsayacak çalışmaları içeren denetim raporu hazırlandı.
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SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET
Türkiye’de en fazla Mavi Bayrak Ödüllü halk plajına sahip ilçe
belediyelerinden biri olan Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörümüz Doğan Karataş tarafından 25.06.2020 tarihinde ziyaret edilmiş
ve plajların hazırlığı ve önümüzdeki günlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

BODRUM BELEDİYESİ ZİYARETİ
Sürdürülebilir kıyı turizmi, Green Destination Quality Coast çalışmaları kapsamında, 22 Haziran 2020 tarihinde

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Engin Doğan ve Belediye Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Birimi, TÜRÇEV Muğla Şube Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından ziyaret edilmiştir.
Ziyarette Bitez’in Quality Coast standartlarında
bir kıyı planlamasına sahip olması adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınarak, ödül için
öngörülen kriterlerden 15’inin, 1 Temmuz tarihine kadar tamamlanacağı belirtilmiştir. Belediye
öncülüğünde

gerçekleştirilen

sürecin,

Bod-

rum’daki sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hız kazanacağı vurgulanmıştır. Green Destinations sertifikasyon
süreçleriyle ilgili bilgilendirme toplantılarına ilerleyen süreçlerde devam edileceği bildirilmiştir.
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KATILDIĞIMIZ SEMİNER, ÇALIŞTAYLAR ve ETKİNLİKLER
ULUSAL TV KANALLARINDAN ANTALYA’NIN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARINA BÜYÜK İLGİ
2020 yılında Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısını 206’ya
çıkarmayı başaran Antalya’nın, Dünyanın en fazla
Mavi Bayrak ödülüne sahip kent olması nedeniyle
görsel ve yazılı basın kanalları büyük ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı’nın TÜRÇEV İl Koord. Lokman Atasoy
ile yaptığı röportajın yanı sıra, A Haber ve TRT Haber ile de gerçekleştirilen röportajlar, kanalların
canlı yayın haber kuşağında ve devamındaki haber
programlarında yer almıştır. Pandemi döneminde daha çok önem kazanan Mavi Bayraklı plajlarımız hem sağlıklı plaj güvencesi bakımından hem de her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Çıkan haberler sosyal medya
hesaplarımızdan görülebilir.

RADYO PROGRAMLARI
Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, 30 Nisan 2020
tarihinde TRT Antalya Radyosu Akdenizin Sesi Programında Covid Sonrasında Sürdürülebilir Turizm ve Mavi Bayrak, 19 Haziran 2020 tarihinde
TRT Radyo 1 Gün Ötesi Programında Kontrollü Normalleşme Sürecinde
Plajlar ve Sürdürülebilir Turizm konulu yayına katılmıştır.

TÜRÇEV Antalya İl Koord. Lokman ATASOY, TRT Antalya Radyosunun
“Akdeniz’in Sesi” Programına 3 Haziran 2020 tarihinde konuk olarak katılmıştır. Covid-19 sürecinde plajlarda alınması gereken önlemler, Ülkemizde ve Antalya’da Mavi Bayrak çalışmaları, pandeminin turizme etkileri ve güvenli plaj kullanımı konularında
merak edilen soruları cevaplamıştır.
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YEŞİL KAMPÜS SOHBETLERİ
Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BÜÇEM) tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs sohbetlerinin ilk konuğu oldu. Covid sürecinde Mavi Bayrak ve Tatil Tercihlerimiz konulu program 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DENİZ KAPLUMBAĞALARINI KORUMA ETKİNLİĞİ
5 Haziran Dünya Çevre Günü̈'nün 2020 yılı teması “biyolojik çeşitlilik” olmasından yola çıkarak Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Sn. Muhittin Böcek ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya
ile birlikte Çıralı sahilinde Caretta Caretta yuvalama alanında etkinlik gerçekleştirildi. Sahile yumurtalarını bırakmak için gelen 12
caretta carettanın yuvası kafes ile koruma altına alınarak deniz
kaplumbağalarının biyolojik çeşitlilik açısından önemi ve Dünya
Çevre Gününün anlamı hakkında basına bilgiler verildi. Çıralı yuvalama alanı Antalya’da bulunun 9 alandan biridir. Ülkemizde
toplam 21 deniz kaplumbağa yuvalama alanı ilan edilmiştir.

OTELLERDE PERMAKÜLTÜR BAHÇESİ ÖRNEK ÇALIŞMASI
22 Haziran tarihinde Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcılar Birliği-TİSOYAB Başkanı Hüseyin Aydoğan’ın
daveti üzerine, EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ile
TÜRÇEV Antalya Koord. Lokman Atasoy, Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı Mavi
Bayrak ödüllü Nashira Otel plajında incelemelerde
bulundular. Pandemi nedeniyle yuvalama döneminde
otel ışıklarının kapalı olması nedeniyle çok sayıda carettanın geldiği sahilde kafesleme çalışmaları kontrol
edilerek, yeni yuvalama noktaları tespit edildi. Bölgenin Caretta yuvalama alanı olması için başvuruda bulunduğunu belirten Hüseyin Aydoğan, kabul edilmesi halinde bölgedeki tüm turizmciler ile gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
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Daha sonra Nashira Otelin belirli bir alanında başlattıkları permakültür çalışmasını gezdiren Aydoğan, gelecek
misafirlerin bu alandan çok memnun kalacaklarını, bu tür çalışmaların tüm turistik işletmelerde uygulanmasının
katkısı olacağını belirtti. Otellerde ve belediyenin belirlediği alanlarda permakültür bahçeleri yapmak, sürdürülebilir yaşam için ilk adım olan toprağı ve verimini tanımak ve gelecek nesillere aktarabilmek için çok iyi bir çevre eğitim merkezi olarak kullanılabilecek alanlar olması bakımından Vakfımızca da önerilmektedir.

ATIKLAR DÖNÜŞÜYOR ANTALYA KAZANIYOR YARIŞMASI’NDA JÜRİ ÜYESİ OLDUK
“Atıklar Dönüşüyor Antalya Kazanıyor” sloganıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geridönüşümü teşvik etmek ve konuya dikkat çekilmek amacıyla düzenlemiş olduğu yarışmaya Jüri Üyesi olarak katıldık. TÜRÇEV Antalya Şubesi haricinde Akdeniz Ün. Çevre Müh Bölümü, Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi, Kent
Konseyi Çevre Çalışma Grubu, ATSO Çevre ve Enerji Komitesi temsilcilerinden
oluşan jüri üyeleriyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda, 11
Haziran 2020 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; yarışma şartları,
yarışma ödülleri ve derecelendirme hakkında görüşüldü.
Çevre

bilincini

arttırmak

amacıyla

evlerinde

kullanılmayan

atıklardan

yapılan

ürünleri

#AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketi ile Instagram’dan paylaşıp ardından @antalyabb sayfasını takip
edip, gönderiyi beğendikten sonra bir arkadaşını etiketleyen katılımcılar yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Yarışma sonucunda dereceye giren 3 katılımcının kazanacağı ödüller ise hobi bahçesi, balkon dolusu çiçekler ve dört
kişilik denizaltı turu olarak belirlendi. Yarışma 22 Haziranda sona erecek olup jürinin belirleyeceği ürünler 30
haziranda açıklanacaktır.
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YEŞİL ANAHTAR

YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ ZOOM GÖRÜŞMESİ TOPLANTISI
29 Nisan 2020 ve o tarihi takip eden günlerde moderasyonluğunun Uluslararası
Koordinasyon tarafından yapıldığı bir dizi zoom görüşmeleri yapılmıştır. COVID19 Pandemisi nedeniyle çalışmalarına evden devam eden her Ulusal Koordinatör
ülkelerindeki uygulamalar konusunda bilgiler vermiştir. Sürdürülebilir Turizm için
Yeşil Anahtar’ın önemini vurgulayan ve bu süreçte tesisleri destekleyen uygulamalar hakkında koordinatörler arasında paylaşımlar yapılmıştır. Çalışmalar neticesin tesislerimizin zor zamanlarını atlatmasına ve salgın sonrası için plan yapmasına yardımcı olacak ipuçları
derlendi.
Yazının tamamına okumak için tıklayınız.

YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ VE JÜRİ TOPLANTISI
Ülkemizdeki ve dünyadaki COVID-19 Salgını tedbirleri neticesinde Yeşil Anahtar Programı
kriz sırasında ödülleri korumak ve aynı zamanda en yüksek sürdürülebilirlik standartlarını
sağlamak için kuruluşlarına destek olacak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Yeşil
Anahtar Programı Türkiye Koordinasyonu olarak, Uluslararası Koordinasyonun yönlendirmesiyle 2019 yılı ödül süreleri ve 2020 yılı başvuru süreci uzatılmıştır. Ödüllerin nihai kararlarının verildiği jüri toplantısının ise ileri bir tarihe fiziki bir toplantı olmadan online olarak
yapılması kararı alınmıştır.
2020 yılı ön denetimleri tamamlanmıştır ve sezon denetimleri için jüri toplantısının nihai kararı sonucuyla sezon denetimleri hazırlıkları başlayacaktır.
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EKO-OKULLAR
415 OKULUMUZ DAHA YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜNE HAK KAZANDI
Sürdürülebilir bir çevre için erken yaşta
çevre bilinci oluşturulmasını amaçlayan
uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
415 Eko-Okulumuz Yeşil Bayrak ödülüne
hak kazanmış olup, önceki yıl ödülü devam
etmekte olan okullarla beraber toplam Yeşil Bayraklı okul sayımız 860’a ulaşmıştır.
Bu sayı, okullarımızın Eko-Okullar Programı'na verdiği önemi ve Program'ın başarısını göstermektedir.
Eko-Okullar Programı 1995 yılından buyana ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda
uygulanmakta olup ortaokullar, ilkokullar ile okul öncesi eğitim kurumları tarafından yürütülmekte, Program kapsamında yapılan farklı çalışmalarla çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır.
Uluslararası alanda 67 ülkede uygulanmakta olan Eko-Okullar Programı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda
ülkemizde 1145 okulda (anaokulu, ilkokul ve ortaokul) uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında, çevre
konusunda yaptıkları çalışmalarında başarılı olan okullara, 2 yıl süreli Yeşil Bayrak Ödülü verilmektedir. Bu ödül
aynı zamanda ilgili okulun çevreye duyarlı bir okul olduğunu gösteren uluslararası bir eko-etikettir.
İki yıl boyunca özveri ile çalışıp daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Dünya için çaba sarf eden tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize teşekkür eder, Yeşil Bayraklarının her zaman dalgalanmasını dileriz.
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TOYOTA DESTEKLİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ SONA ERDİ
2015-2016 eğitim-öğretim yılının Eylül ayında başlatılan Toyota destekli Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 39 Eko-Okulun katılımı ile
devam etmiş ve Haziran ayında uluslararası koordinasyona gönderilen final raporunun ardından Proje’nin kapanışı gerçekleştirilmiştir.
FEE'nin eğitim prensiplerine dayalı olarak 5 yıl boyunca yürütülen proje, Royal Botanic Gardens (Kraliyet Botanik Bahçeleri), Kew (İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu) ve Wellcome Trust adlı kurumlar tarafından geliştirilen pratik aktivitelere göre
yönlendirilmiştir.
Amacı;
* Yerel biyolojik çeşitliliği koruyan ve tanıtan gençler yetiştirmek,
* Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin prensiplerine uygun bilimsel kaynaklar geliştirerek öğretmenlerin biyolojik
çeşitlilik ile ilgili eğitim aktiviteleri yapmalarını sağlamak,
* Kew ve FEE'nin prensiplerini tanıtmak,
Kolay erişim
"Git ve keşfet" ile eleştirel düşünce, "yaparak öğren" ile eğitim yaklaşımı oluşturma
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Yeşil Koridor ile uyumlu olma
* Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in biyolojik çeşitlilik eğitimi hedeflerinin öğrenilmesini sağlamak ve
* FEE'nin okul programlarının bir parçası olacak şekilde bir modül oluşturmak olan proje
kapsamında, okullar için oluşturulan materyaller FEE'nin eğitim prensiplerini takip etmiş ve sürdürülebilir kalkınma için eğitimin yaşayan örnekleri olmuştur.
Toplam 10 ülkenin katıldığı ve 5 yıl süren projede, biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde yer
alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna)üzerine yoğunlaşılmış, proje süreci boyunca öğretmen ve öğrencilere
yerel biyoçeşitlilikleri ile ilgili çeşitli dokümanlar gönderilmiş ve oluşan değişim eğitim-öğretim yılı başı ve sonunda uygulanan anketler ile gözlemlenmiştir. 5-6 yaş (gözlemciler), 6-7 yaş (kaşifler), 7-8 yaş (düşünürler), 8-9
yaş (koleksiyoncular), 9-10 yaş (araştırmacılar),10-11 yaş (bitki dedektifleri) gruplarının katıldığı proje boyunca
akkavak, papatya, serçe, kumru, karınca, sincap, karahindiba, güvercin, saka, kelebek, salyangoz, ısırgan otu,
üvez ağacı, karga, nar bülbülü, solucan, tavşan, meşe, yonca, leylek, ağaçkakan, arı, uğur böceği gibi belki her
gün farketmeden yanından geçip gittiğimiz ama canlı yaşamının devamı için çok önemli olan pek çok tür ve
özellikleri öğrenilmiştir.
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Proje katılımcısı okulların projenin faydaları ile ilgili geri bildirimleri ise aşağıdaki gibi olmuştur;
- Sınıf dışı eğitimin keyfini yaşamak,
- Doğayı gözlemlemek ve deneyim kazanmak
- Ekolojik örüntüyü anlamak
- İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi anlamak
- Daha iyi bir Dünya için karar verici olmak
- Gelecek için sorumlu olmak
Projeye katılıp yerel biyoçeşitliliklerini keşfeden, tanıyan, koruyan ve daha iyi bir Dünya için sorumluluk alan
tüm okullarımızı tebrik eder, yeni projeler ve işbirliklerinde yeniden bir araya gelebilmeyi dileriz.
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EKO-OKULLAR İÇİN DOĞA DOSTU YÖNLENDİRİCİ NOTLAR BELGESİ BİLGİ BANKASINDA
Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilebilinecek doğa dostu etkinlikleri, yönlendirici notlar başlığı altında
okullarımız için hazırladık.
Okullara fiziki olarak dönüş tarihinin henüz belli olmadığı, evde kaldığımız ya da sosyal hayatı kontrollü
ve mesafeli yaşadığımız bugünlerde, öğrencileri ve
tüm ev halkını ilgili başlıklar konusunda yönlendirip
içerisindeki etkinlikleri hayata geçirmelerini sağlamamız, süreci ve sonrasındaki günlük yaşamlarımızı doğa dostu olarak geçirmemize yardımcı olacaktır.
Enerjiyi verimli kullanmaktan doğal ve temiz beslenmeye, Eko-Okullar’ın atabilecekleri yeşil adımlar konusunda
hazırladığımız “Eko-Okullar İçin Doğa Dostu Yönlendirici Notlar Belgesi”ne www.ekookullar.org.tr adresinde yer
alan bilgi bankası bölümünden ulaşabilirsiniz.

“PENCEREDEN DIŞARIYA BAK” VE “ÖZEN GÖSTER VE PAYLAŞ” KAMPANYALARI
Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu (Danimarka) tarafından
başlatılan

kampanyalar

kapsamında

#ecoschoolsstayhome

#ekookullarevdekalıyor etiketi ile Eko-Okul nüfusu evde kalmak
için motive edilirken, okul nüfusunun sosyal ve fiziki çevresine
özen göstermesi amaçlandı. Bu kapsamda uzaktan eğitim süreci
boyunca “Look Out of the Window-Pencereden Dışarıya Bak” ve
“Care and Share-Özen Göster ve Paylaş” kampanyaları yapıldı.
Bu kampanyalarda öğrenciler, hem doğayı ve evin yakın çevresini
gözlemlemeye (hangi bitki ve hayvanlar var?, atık var mı?, nerden
gelmiş olabilir?, doğa neden hiç atık üretmez? vb. sorular hakkında
aile içinde konuşmaya) hem de duygusal olarak güçlü kalmak için
yakın çevreyi telefon ile aramaya ve sohbet etmeye (onların zamanında bu kadar atık var mıydı?, yoksa neden yoktu? vb.) yönlendirildiler.
Pencerenden kuş gözlemi yapmak, bulutları ve yıldızları izlemek,
balkonda-saksıda bitki ve sebze yetiştirmek, permakültürü araştırmak, vermikompost yapmak, doğa belgeselleri izlemek ve sanal
müze gezileri yapmak kampanyalar kapsamında evde kalırken yapılan örnek etkinliklerden birkaçı idi.
Kampanyalara katılan Eko-Okullarımız sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile hem evde kalırken gerçekleştirilebilinecek etkinlikler konusunda diğer okullara ve ülkelere örnek oldular hem de
sürecin psikolojik olarak daha sağlıklı geçirilmesi için yol gösterdiler.
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BURSA EKO-OKULLARI TOPLANTISI’NA KATILDIK
Farklı illerde belirli aralıklarla düzenli olarak toplanıp yıl içerisinde yapılacak Eko-Okul çalışmalarını belirleyen
Eko-Okul koordinatör öğretmenleri, fiziki toplantılarını pandemi nedeni ile zoom toplantılarına dönüştürdüler.
Bu kapsamda yapılan Bursa Eko-Okulları koordinatör öğretmenler toplantısı 07.04.2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci ve Ulusal Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Tunalı’nın da
katıldığı toplantıda, öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde evde kalırken yapılabilecek Eko-Okul etkinlikleri konusunda bilgilendirilmiş, yönlendirici etkinlikler paylaşılmış ve süreci nasıl devam ettireceğimiz ile ilgili görüş
alışverişi yapılmıştır.

YEŞİL KAMPÜS SOHBETLERİ'NE KONUK OLDUK

Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, 28 Mayıs günü Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BÜÇEM) tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Sohbetleri'ne canlı yayın konuğu oldu.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan’ın gerçekleştirdiği "Uzaktan eğitim sürecinde çevre eğitimi ve Eko-Okullar Programı" ve "Okullar için doğa
dostu adımlar" başlıklı sohbette; çevre eğitiminin teorik ve pratik anlamı, su
ayakizi, ekolojik ayakizi, karbon ayakizi, Eko-Okullar Programı, ulusaluluslararası alt projeler, örnek etkinlik ve kampanyalar ve uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilebilinecek doğa dostu eylemler hakkında konuşuldu. İki saat süren yayın dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
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ERCİŞ İLÇESİ ÖĞRETMENLERİ İLE EKO-OKULLAR PROGRAMINI KONUŞTUK
Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, Van/Erciş İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Eurodesk Birimi’nden gelen davet üzerine 1 Haziran Pazartesi 14:00’da
düzenlenen zoom toplantısına katıldı.
Hem Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının hem de ilçenin farklı okullarında görevli
gönüllü öğretmenlerin katıldığı toplantıda Eko-Okullar Programı, takip edilmesi gereken süreçler ve programla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmelerden bahsedildi.
Bir saat süren yayın dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

EKO-OKULLAR ULUSLARARASI TOPLANTILARI
Uluslararası koordinasyon tarafından düzenlenen zoom toplantılarının ilki 29
Nisan 2020 tarihinde “Uzaktan Eğitim Sürecinde Yeşil Bayrak Değerlendirmeleri”
ile ilgili idi. Pandemi sürecinde Eko-Okullar Programı ve Yeşil Bayrak değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda yönlendirme ve soru-cevapların yapıldığı 2
saat süren toplantıya Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci
ve Ulusal Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Tunalı katıldı.
Bir diğer zoom toplantısı da Eko-Okullar Programı Katar Koordinasyonu tarafından 4 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen “Eko-Okullar Programı Kapsamındaki İyi
Örnekler” başlıklı toplantı idi. Pandemi sürecinde pek çok sivil toplum örgütünün de başlattığı “Pencereden Dışarı Bak” kampanyası, evde kompost yapımı, balkon-bahçe tarımı, vegan beslenme günleri vb. başlıklar ile ilgili bir
öneri-paylaşım görüşmesi olan toplantıya Eko-Okullar Ulusal Koordinatör Yardımcısı Çiğdem Tunalı katıldı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN DİJİAL İLETİŞİM TOPLANTISI
24 Nisan 2020 tarihinde sivil toplum kuruluşlarının salgın sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan karşılaşabilecekleri sorunlara karşı dijital iletişimin sunabileceği çözümler konusunda düzenlenen toplantıya Eko-Okullar Programı
Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci katıldı.
Sürekli genişleyen Eko-Okul ağımızla iletişim konusundaki sorularımıza aldığımız detaylı cevaplar sonucunda, yeni
dönemde okullarla iletişimimizi farklı yazılımlarla daha iyi ve hızlı olacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz.

BİZİ EKO-OKULLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Eko-Okullar Programı ile ilgili haber, duyuru ve gelişmeleri internet sitemiz dışında sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bunun için:
İnstagram'da; @ekookullarturkiye
Facebook'ta; facebook.com/ekookullar
Twitter'da; @EkoOkullar_TR hesaplarını takibe alıp, beğenip, paylaşabilir çalışmalarımızın
geniş kitlelere yayılmasına da yardımcı olabilirsiniz.
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OKULLARDA ORMAN
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SERTİFİKA VE BAYRAK BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Okullarda Orman Programı’nın kriterlerine uyarak orman eko-sistemi ile ilgili gerekli teorik ve
pratik çalışmaları yerine getiren ve yılsonu raporlarını eksiksiz olarak gönderen okullar uluslararası sertifikalarla ödüllendirilmektedir. Koordinatör öğretmenler program kapsamında 20192020 dönem başında hazırladıkları eylem planları doğrultusunda, dönem içinde yaptıkları ve
program için büyük önem taşıyan çevre etkinlikleri, okul içi çalışmaları ile ilgili dönem sonu
raporlarını hazırlayıp 8-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Okullarda Orman Programına eposta ile iletmişlerdir.
Dönem sonu raporların incelenmesi sonucunda; sertifika ve bayrak alan okullar Temmuz ayının ilk haftası
www.turcev.org.tr den açıklanacaktır. Sertifikalar ve bayraklar okullarımıza, Eylül ayında okulların açıldığı ilk
hafta kargolanacaktır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederiz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLERİ ZOOM GÖRÜŞMESİ
Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörler toplantısı pandemi nedeni ile evden çalışan koordinatörlerle
zoom görüşmesi şeklinde düzenlenmiştir. Ulusal koordinatörler pandemi nedeni ile ülkelerindeki eğitim uygulamaları konusunda birbirlerini bilgilendirmişlerdir.
Öğretmen ve öğrencilerin, programın çalışmalarını evden yürütülmesi için neler yapılabileceği konusunda tartışmışlardır. Koordinatörler; "online platformlarda neler üretilebiliriz, raporlama ve öğretmenlerin çalışmalarını
evden yürütürken yönlendirilmesi, evden alternatif çevre eğitim etkinlikleri, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında
ülkeler için neler planlanacağı" tartışılmıştır. Ulusal koordinatörlüğün ülkelerdeki çalışmalar ve programın genel
işleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcında ulusal koordinatörlerin buluşacağı bir toplantının yeniden yapılması planlanmaktadır.
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM SONU ÇALIŞMALARI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programının 45 ülkede yürütülmesi sebebi ile (birçok ülkenin pandemi nedeniyle okullarındaki eğitime ara verme düzenlemeleri birbirinden farklılık göstermektedir) çalışma yollama, ulusal ve uluslararası jüri ve sonuç açıklama için önceden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilememiştir. Uluslararası koordinatörlükle yapılan görüşmeler sonucunda program için çalışma yollama son tarihi yeniden düzenlenerek 15 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır. Okullar çalışmalarını hazırladıktan sonra; okul olarak internet sitesinden
kayıt yaptırarak, çalışmalarını 23 Mart -15 Haziran 2020 tarihleri arasında sisteme yüklemişlerdir. Çalışmalar
temmuz ve ağustos aylarında jüriler tarafından değerlendirilerek ulusal ve uluslararası dereceler Eylül 2020’de
açıklanacaktır.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI İNTERNET SİTESİ VE INSTAGRAM SAYFASI KULLANIMA AÇILDI!

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı internet sitemiz kullanıma açılmıştır. İnternet sitesi ile birlikte programı yürüten okullar 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmaları siteden kayıt olarak, çalışmalarını 15.06.2020
tarihine kadar yüklemişlerdir.
İnternet sitesi: www.cevreningencsozculeri.org.tr ziyaret edebilirsiniz.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı duyuru, bilgi, çalışmalarının video ve fotoğraflarını paylaşmak için instagram
sayfamız kullanıma açılmıştır. Instagramdan “yre.turkey” araması yaparak sayfaya ulaşabilir, takibe alabilirsiniz.
Takip etmek için tıklayınız.
Okulların programa kayıt yaptırmak için aşağıdaki bilgilendirici videoyu ve başvuru rehberini incelemesini öneririz.
Video: https://youtu.be/eS-QOrzxLJw
Başvuru Rehberi http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/rehber.aspx
Herkese iyi çalışmalar dileriz.
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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
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.

