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VAKFIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2020 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı’nın açıklanan ilk tarihi 31 Mart 2021 olmakla birlikte, çoğunluk sağlanamadığı için, 7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de, Vakıf resmi senedine göre çoğunluk aranmaksızın,
Ankara'da Vakfımız merkez ofisinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantının Oturum Başkanlığını geçmiş yıllarda olduğu gibi, eski Turizm Bakanı Sn. Abdülkadir Ateş yapmıştır. T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Rıfat Türker'in de katılım sağladığı Genel Kurul'a sunulan raporlarımızın tümü onaylanmış ve 2021 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi ile 2021 yılı ile ilgili
planlanan çalışmalarımız belirlenmiştir.

VAKFIMIZ GENEL MÜDÜRÜ MURAT YİĞİTOL, TRT RADYO 1 GÜNEBAKAN PROGRAMI’NA KATILDI
Vakfımız Genel Müdürü Murat Yiğitol, Vakfımız TÜRÇEV’in yürütmekte olduğu programlar ve kapsamında yapılan çalışmalarımızı 11 Ocak saat 11.00’de
TRT Radyo 1 Günebakan Programı’nda anlattı. Çevre eğitiminin doğa ve çevre
korumada temel taşı oluşturduğunun daha iyi farkına vardığımız bugünlerde
yaptığımız çalışmalarımızı dinlemek için tıklayınız!
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MAVİ BAYRAK
AVRUPA ÇEVRE AJANSI DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME PROGRAMI ÇALIŞMALARIMIZ
BU SAYIDA:
BÖLÜMLER
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Mavi Bayrak Türkiye olarak Avrupa Çevre Ajansı MLW (Marine Litter Watch) Marine Litter Watch çalışmamızın belirli alanlarındaki faaliyetlerin ikinci turunu (kış turunu) tamamladık. Kış turunun ilk alanı Antalya Kındılçeşme Piknik
Alanı oldu. Etkinlik, 19 Ocak 2021 tarihinde Kemer Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürü ve Yerel Mavi Bayrak Sorumlularının aktif olarak katıldığı etkinlikte en çok dikkat çeken
malzeme plastik atık oldu. Bulduğumuz 214 parça atıktan 159'u plastikti!
22 Ocak 2021 kış turunun ikincisi, Aksu Belediyesi ve Kundu Turizm Yatırımcıları Derneği işbirliğiyle Antalya'nın
Kumköy Çardaklar bölgesi (yerel adıyla Çardak Resort). Etkinliğe Aksu Belediyesi Çevre Mühendisi ve KUYAB Yerel
Mavi Bayrak Sorumlusu ve TÜRÇEV Antalya yetkilileri aktif olarak katıldı. Çalışmada; ev eşyaları ve karton (sözde)
bardaklar dikkat çekiciydi. Bölgedeki ilk çalışmadan bu yana sadece 2 ay geçmesine rağmen; Yaklaşık 22 kilogram
ağırlığındaki 230 parça atık toplandı. 130 tanesi plastik ve şilte pedleri, koltuk parçaları, yağ kutuları, çakmaklar ve
tek kullanımlık plastikler ve bol miktarda alışveriş poşeti bulduk.
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Deniz çöpü izleme çalışmalarının üçüncü faaliyeti, 03 Şubat 2021 tarihinde
Kocaeli, Sardala Koyu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi;
Etkinliğe Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ve belediye
yetkilileri katıldı. En çok dikkat çeken madde tek kullanımlık ambalaj
atıklarıydı! Burada da sadece 2 ay geçmesine rağmen, 1 saatte 597 parça
atık toplandı! 364 tanesi plastik! Bulduğumuz diğer atıklar; sigara izmaritleri, cam-metal-plastik içecek şişeleri, poşetler, barbekü telleri, maskeler ve
eldivenler, özellikle tek kullanımlık plastik ve kağıt ürünlerdi.
İkinci etabın son etkinliği 10 Şubat 2021 tarihinde Muğla Sarıgerme Halk
Plajı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Sarıgerme Çevre Eğitimi Derneği-SARÇED Müdürü İsmail Batıbey, TUI Magic Life
Sarıgerme ve TUI Blue Seno'dan Ali Yavuz katıldı. Gönüllüler grubu ve temizlik personelinden oluşan 10 kişinin
katıldığı etkinliğin koordinatörlüğünü Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya ve Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan
gerçekleştirdi. 2 saat süren toplama ve karakterizasyon çalışmasında toplamda 377 adet ve toplam atığın %88'ine
denk gelen 332 adet plastik olmak üzere 20 kilogram atık topladık.

Ayrıca, Deniz Çöpleri İzleme Çalışmamıza katılan yeni
bölgeler oldu. Bunlardan biri Fener Koyu.

Didim

Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpü İzleme
Programına da katıldı! Etkinlik, 06 Şubat 2021 tarihinde Fener Koyu'nda gerçekleştirildi. 40'a yakın
belediye çalışanının yanı sıra Didim Belediye Başkanı
Deniz Atabay eşi ve çocukları ile, Temizlik İşleri
Müdürü Aslı Kıray ve TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş katıldı. Fener Körfezi görece
ücra bir bölgede yer alsa da, diğer çalışma alanlarıyla karşılaştırıldığında sonuçlar çarpıcıydı! 4 saatlik detaylı toplama ve karakterizasyon çalışmamızda toplam ağırlığı 1,5 ton , 5365 adet çöp topladık! Ne yazık ki, plastikler toplamın ana bileşeniydi… Plastikler arasında; av tüfeği fişekleri 903 adet ile birinci sırada! Şişe kapakları, olta ipleri,
pipetler, alışveriş torbaları, 2,5 cm'den küçük plastikler…

MLW Çalışmamıza yeni katılan bir diğer bölge ise Kermetur Plajı. Ula Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Toplum Gönüllüleri Vakfı temsilcileri de bizlere katıldı ve kendileriyle Ula İlçesi Kermetur Plajı’nda ilk kez Avrupa
Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme etkinliğini 09 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Ula Belediyesi ve Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı temsilcileri de bizlere katıldı ve kendileriyle Ula İlçesi Kermetur Plajı’nda ilk kez Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme etkinliğini 09 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Bulduğumuz atıklardan en çok dikkatimizi çekenler; büyük cam parçaları ,ayakkabılar, teller ve balıkçılık atıkları oldu!2 saat
süren detaylı toplama ve karakterizasyon çalışmamızda toplam 407 parçanın 275 adedi maalesef yine plastiklerdi!
Ağırlık olarak da %40 oranında cam bulduk ve plajda camlar can güvenliği açısından çok tehlikeli.Ula Belediyesi
Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Meltem Biniş¸ ve üniversiteli gönüllü gençlere teşekkürlerimizle!
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Tüm çalışmalar Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpü haritalarına kaydedildi. Henüz yaz sezonu gelmemesine rağmen
sonuçlar oldukça ürkütücü. Ancak her faaliyette, bu faaliyetlerin her alanda çevre bilincini artırdığını düşünüyoruz.

MAVİ BAYRAK ÇEVRE TV-GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMINDAYDI!
Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla KINDAN CEBBARİ, 10 Mart 2021’de Çevre TV Deniz Şafak’ın Geri Dönüşüm
Programı’na katıldı. Programda, denizlerimiz ve Mavi Bayrak konulu söyleşide ülkemiz kıyılarının durumu ve korunması için Mavi Bayrak kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Programı aşağıdaki linkten veya
www.cevretv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=GiHzTQkzjv0&t=162s&ab_channel=CevreTv
Haber

linki

:

http://www.turizmdosyasi.com/denizleri-ve-dogayi-korumak-icin-hepimize-gorevler-dusuyor-

h19886.html

DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME ÇALIŞMALARIMIZI MAVİ BAYRAK UYGULAYAN FEE ÜYESİ ÜLKELERE ANLATTIK
Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri izleme programının, Türkiye kıyılarındaki AÇA Deniz Çöpleri çalışmalarımızı FEE
üyesi olan ülkelerin

Mavi Bayrak Program Koordinatör-

lerine anlattık. Avrupa Çevre Ajansından Mustafa Aydın’ın
Deniz Çöpleri İzleme Programının öneminden bahsettiği
giriş sunumun ardından ,ODTÜ Deniz bilimleri enstitüsünden Prof.

Dr. Ahmet Kıdeyş’in , deniz çöpleri izleme

çalışmasının metodolojisinden ve veri değerlendirmesinden
bahsettiği sunumu gerçekleşti. Son olarak ,Mavi Bayrak
Ulusal Koordinatörümüz Almıla KINDAN Cebbari, çalışmanın uygulama aşamasındaki adımlarından bahsettiği sunumunu gerçekleştirdi. Sunumlar ;toplantının ev sahibi FEE Global ekibi ve diğer FEE üyesi Mavi Bayrak Koordinatörleri tarafından ilgi ile izlendi.
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22 MART DÜNYA SU GÜNÜ’NDE DOÇ.DR.AHSEN YÜKSEK HOCAMIZLA SUYUN VE DENİZLERİN
ÖNEMİNİ KONUŞTUK
22 Mart Dünya Su Günü’nde Doç. Dr. Ahsen Yüksek hocamızla Suyun ve Denizlerin
Önemini konuştuk.22 Mart Pazartesi saat 11.00’de Instagram canlı yayınımız
gerçekleşti. Yayını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz!
Youtube
Linki:
https://www.youtube.com/watch?
v=vszDbVld4as&ab_channel=MaviBayrakT%C3%BCrkiye

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ'NDE TEKFEN HOLDİNG ÇALIŞANLARINA EĞİTİM
22 Mart Dünya Su Günü'nde TEKFEN Holding çalışanlarına eğitim! Dünya Su Gününe
özel olarak Tasarruf Evinde Gelecek Elinde ekibine özel olarak düzenlenen çevrimiçi
eğitimin davetli konuşmacısı ise Vakfımız Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla
Kından Cebbari’ydi. Suyun değerini ne kadar biliyoruz, korumak için neler yapmalıyız,
bize düşen görevler nelerdir, hep birlikte konuştuk!

TÜÇEM KAHVE SÖYLEŞİLERİ'NE KONUK OLDUK
TÜÇEM Kahve Söyleşilerinde bu hafta, "MAVİ BAYRAKLA DENİZLERİMİZİ KORUMAK"
başlığıyla ile Almıla Kından Cebbari TÜÇEM canlı yayınına konuk oldu! 25 Mart 2021 ,saat 21.30 'daki canlı yayını
Mavi Bayrak Türkiye Youtube Kanalından izleyebilirsiniz !
Söyleşinin Linki: https://www.youtube.com/watch?v=LbH_K_BoUEA&t=109s

MAVİ BAYRAK EKOLOJİ SÖYLEŞİLERİ’NDE
Sürdürülebilirlik, şirketlerin kurumsal gerekliliklerinin ötesine geçip, yerelde en küçük birimlerde ve hanelerde de
benimsendiği zaman ancak sağlanabilir. Bunun farkında olup Ekoloji Söyleşilerini düzenleyen Ankara-Çankaya İlçesi Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı ile Çiğdemim Derneği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. 3. Ekoloji Söyleşilerine
“Suyun Değerini Biliyor Muyuz?” başlığıyla Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbarİ konuk oldu.
Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğundan söyleşiyi aşağıdaki Youtube linki üzerinden izleyebilirsiniz
Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=uONSDR5-TyU&t=105s
Sunum ve söyleşilerimizi , canlı yayınlarımızı ve güncel haberlemizi takip etmek için bizi Instagram sayfamız
@mavibayrakturkiye üzerinden de takip edebilirsiniz!
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KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ
ULA BELEDİYESİ ZİYARETİ
2021 yılı Mavi Bayrak sezon çalışmaları ve Mavi Bayrak ödüllü Akyaka Halk Plajı
hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere 1 Mart 2021 tarihinde, TÜRÇEV
Muğla Şubesi Koordinatörü Gürcan Kaya, Ula Belediye Başkanı Sn. Özay Türkler’i makamında ziyaret etmiştir.
Ziyaret kapsamında plajın Mavi Bayrak kriterlerine hazırlanması ve yapılacak
çalışmalar görüşülmüş, gerekli bilgiler kendisiyle paylaşılmıştır.

BOZCAADA KAYMAKAMLIĞI ZİYARETİ
29 Mart 2021 tarihinde Bozcaada Kaymakamı Sn. Bahar Kaya makamında
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından ziyaret
edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Sn. Bahar Kaya ile Bozcaada’da
bulunan Ayazma plajının 2022 Mavi Bayrak sezonuna yönelik başvuru
durumu, konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalar ve Mavi Bayrak kriterleri ile birlikte vakfımızın yürüttüğü çalışmalar konularında bilgilendirme
içerikli görüşme gerçekleştirildi.

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ
15 Ocak 2021 tarihinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sn. Tevfik Altınay ve Md. Yrd. Mehmet Akın ile TÜRÇEV Ant
Koord. Lokman Atasoy’un biraraya geldiği görüşmede; Mavi Bayrak başvuruları, sezon hazırlıkları, iş birliği ile
yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
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ANTALYA VALİ YARDIMCILARINA ZİYARET
25 Ocak 2021 tarihinde, Antalya İl Mavi Bayrak Komisyonu Başkanı
Vali Yrd. Sn. Nurettin Ateş ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
sorumlu Vali Yrd. Sn. Dr. Atıf Çiçekli’ ye ziyaret gerçekleştirdik. TÜRÇEV
Ant. Koord. tarafından yapılan ziyarette; şubat ayında yapılacak olağan
İl Mavi Bayrak Komisyon toplantısının gündemi, sezon hazırlıklarımız,
Vakfımızın mevcut çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
12 Şubat 2021 tarihinde, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
vekalet eden İlknur Selçuk Köker’i makamında ziyaret ederek Mavi Bayrak başvuruları, sezon hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunduk.

YENİ TESİS ZİYARETLERİ
TÜRÇEV Muğla Şubesi olarak 2 Mart Salı günü Milas Bölgesindeki potansiyel Mavi Bayrak alabilecek marina ve
plaj yetilileri ile Kıyıkışlacık’ta toplantı yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcılara Mavi Bayrak Kriterleri anlatılarak, ilerleyen süreçte yapılması gerekenlere dair bilgiler verilmiştir.
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DENİZ ÇÖPLERİ YÖNETİMİNDE ÖRNEK ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ
ANTALYA’DA “YÜZEY SUYU ATIK KAPANI PROJESİ” HAYATA GEÇİRİLDİ
15 Şubat 2021 tarihinde, Konyaaltı’nda yaşayan 9 yaşındaki Mira,
denize ulaşan atıkların engellenmesi için Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek’e mektup yazdı, denizleri
kirleten çöplere karşı hayalindeki projeyi çizdi. TÜRÇEV olarak da
destek verdiğimiz projede, Belediye Başkanı hem küçük Mira’nın
hayalini gerçekleştirdi hem de denizlerin korunmasına yönelik
önemli bir çalışmayı başlattı.
Yüzeysel sulardan denize ulaşan atıkların önlenmesine yönelik her
derenin yapısı ve canlıların etkilenme durumu dikkate alınarak farklı tasarımlar gerçekleştirilebilir. 10 Mavi Bayrak ödüllü plajımızın olduğu Konyaaltı Plajından denize dökülen Arapsuyu-1 ve Arapsuyu-2 derelerinde, küçük
Mira vesilesi ile “Yüzey Suyu Atık Kapanı” Projesi hayata geçirildi. Az sayıda da olsa farklı belediyelerimiz, farklı
türlerde atık kapanları yapmaktadırlar. Bu proje ise metot itibari ile ülkemizde ilk defa uygulanmakta olup
halkın konuyla ilgili bilinçlenmesine de katkı sunmaktadır.

KEMER’DE “ATIK TUTUCU SİSTEMİ” FAALİYETE GEÇTİ
Ocak ayında, Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı

(UNDP) tarafından

Coca-Cola

Vakfı

desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz
Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında
“Atık Tutucu Sistemi” tamamlanarak faaliyete geçirildi.
Kemer Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sistemi,
yağışlarla denize taşınan atıkların önlenmesi, bu atıkların
görünür

kılınması

ve

kamuoyunun

konuyla

ilgili

bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate alınarak projelendirilen sistem,
sanatsal tasarımıyla da dikkat çekmektedir. Şiddetli yağışlar ile akarsuyun getirdiği plastik malzemeler, park
bahçe atıkları, metal parçaları, kullanılmış maske, eldiven vb. pek çok atığın denize ulaşması engellenmektedir.
Kemer Belediyesi Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Serap Minta, Ocak ayı başında kurulan sistem ile Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 4,5 ton atığın toplandığını ifade etmiştir.
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KATILDIĞIMIZ SEMİNER, ÇALIŞTAYLAR ve ETKİNLİKLER
ANTALYA İL MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTISI
18 Şubat 2021 tarihinde, Antalya Valiliği hizmet binası toplantı salonunda, İl Mavi Bayrak Komisyonu üyesi İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Antalya Şubesi ile Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya
Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, Komisyon
Başkanı Vali Yrd. Sn. Nurettin Ateş Başkanlığında toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantıda 2021 sezonu için yapılması planlanan
çalışmalar değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunların çözümüne dair
öneriler alınarak yapılacak hazırlık çalışmaları belirlenmiştir.

KONYAALTI SAHİLİ DENETLEME KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
16 Mart 2021 tarihinde, STK ve ilgili kamu kurum
temsilcilerinden oluşan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi
Denetleme Kurulu yılın ilk toplantısını Antalya
Büyükşehir

Belediyesi'nin

ev

sahipliğinde

gerçekleştirdi. 10 Mavi Bayraklı plajın yer aldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili için ilgili kurum ve kuruluşların

görüşlerinin

alınması

amacıyla

gerçekleştirilen toplantıya belediyenin ilgili daire
başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK
temsilcileri katılım sağladı. Kurul üyesi olarak Vakfımız Antalya Şubesinin de davet edildiği toplantıda, Konyaaltı
Sahili'nde yapılan sezona hazırlık çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

MUĞLA ‘DA İLLER VE DESTİNASYONLAR BAZINDA MARKALAŞMA VE TANITIM TOPLANTISI
Ülkemizin mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması, pazarlanması, yeni turizm potansiyellerinin
keşfedilerek geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında kurulan Türkiye Tanıtım, Turizm ve Geliştirme ajansının (TGA)
“İller ve destinasyonlar bazında markalaşma ve tanıtım çalışması” toplantısı 21 Ocak tarihinde Muğla’da yapıldı.
Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, TÜRÇEV Muğla Şube Koordinatörü Gürcan Kaya, TGA İdari ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda Muğla ilinin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin ülkemizde ve dünyada etkili bir şekilde tanıtımı konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.
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TERIAS PROJESİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANTILARI
Türkiye’deki Karasal Ortamlarda Ve İç Sularda İstilaci Yabanci Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi ,
istilacı türlere yönelik bir yönetmelik hazırlanmasını hedeflemektedir.Tarım Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ,birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütleri, şubat ayında bir
kez ve Mart ayında 2 kez çevrimiçi toplantılarda bir araya gelerek mevzuat taslağı üzerinde fikirlerini sunmaktadır. Istilacı yabancı türlerle ilgili hali hazırda çalışmaları bulunan Avrupa ülkelerinin sunumlarıyla katkıda
bulunduğu çalıştaylarda ; bu ülkelerin çalışma metotları da dikkate alınarak ülkemizde de benzer bir yönetmelik için çalışmalar devam etmektedir.

CLIMATE PROMISE (İKLİM SÖZÜ) ÇALIŞTAYI
3 Mart 2021 tarihinde ‘Climate Promise’ Projesi İklim Değişikliği Eylemlerinin ve Eş-Faydalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Doğa Koruma Merkezi (DKM)’nin teknik danışmanlığında yürütülen,
‘Climate Promise’ projesi, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı mücadelesinde azaltım ve uyum eylemleri
potansiyelini geliştirmesini amaçlamaktadır. Çalıştay kapsamında farklı sektörlere yönelik olarak iklim değişikliği ile ilgili mevcut durum ve sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğine dair yapılan değerlendirmeleri aktarmak amacıyla,4 farklı çalışma grubu üzerinden iklim krizinin farklı sektör/ alanlar özelindeki etkilerini
konu alan çalışma gruplarıyla ilerledi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu
MatchUp Projesi’nin ikinci çevrimiçi Şehirler Ağı Çalıştayı
17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı, iklim
değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamaları hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu. Sürdürülebilir Enerji Eylem ve
İklim Uyum Planı “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji
Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) Deneyim Çalıştayı” 11
Büyükşehir Belediyesi (Antalya Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla, Trabzon), 4 ilçe belediyesi (Akhisar, Kadıköy, Karşıyaka, Tepebaşı), 2 özel sektör (Demir Enerji, Venesco) ve
STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vakfımızın davet edildiği çalıştayda, kentlerdeki karbon azaltım
stratejileri, sera gazı salımlarının sektördeki dağılımı, Yeşil Altyapı, Akıllı Büyüme, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planının Önemi, İklim Değişikliğinin Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik Etkileri, İklim Krizi konusunda
Küresel Çaba Yerel Eylemler, İklim Uyum çalışmalarının birbiriyle koordine, bütüncül yaklaşımla ele alınmasının
önemini vurguladı.
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ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ASAT TARAFINDAN DÜZENLENEN “SU VE ÇEVRE”
AÇIK OTURUMUNU YÖNETTİK
Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü- ASAT tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, suyun yaşamımızdaki önemi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, Antalya’da içme suları ve
suyun yönetimi ile ilgili yapılan çalışmaların ele alınması amacıyla düzenlenen açık oturumun yönetimini TÜRÇEV Antalya Koord. Lokman Atasoy gerçekleştirdi.
Akdeniz Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ethem Karadirek, Çevre
Müh. Odası Antalya Şube Bşk. Derya Ünver, ASAT ve Büyükşehir Belediyesinin su yönetimi ile ilgili birim yöneticilerinin de yer aldığı oturumda; Antalya’da musluktan içme suyunun kalitesi ve güvenirliği, sert-yumuşak suyun anlamı, Ülkemizde ve Antalya’da su potansiyeli, kişi başı su kullanım miktarları, deniz suyu kalitesi, Mavi
Bayrak çalışmalarının ve çevre eğitiminin önemi, su yönetiminde iklim değişikliğine uyum çalışmaları, peyzaj ve
tarım uygulamalarında kuraklıkla mücadele vb. suya dair bir çok konu ele alınarak izleyicilere bilgilendirmelerde bulunuldu.
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YEŞİL ANAHTAR

YEŞİL ANAHTAR BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
2021 Yılı Yeşil Anahtar başvuruları tesislerin talebi üzerine 30 Nisan
2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 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.

GELECEK TURİZMDE PROJESİ- SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TEMALI WEBINARLARA KATILIM SAĞLANDI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu
Efes ortaklığıyla geliştirilen Gelecek Turizmde Projesi, Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi Sürdürülebilir Turizm Etkinlikleri çerçevesinde katıldığımız webinarla Turizmin Karbon Ayak İzi ile
ilgili sunum yapılmış olup Yeşil Anahtar Programı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Sunumu
Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Merve Yıldız yapmıştır.

YEŞİL ANAHTAR PROGRAMI ÖN DENETİMLERİ
2021 Yeşil Anahtar Başvuruları halen devam eden tesislerimizin ön denetimleri, pandemi nedeniyle aldığımız
önlemler neticesinde hem sanal denetim hem de yerinde denetim olarak Genel Merkez ve Şubelerimizin destekleriyle devam etmektedir. Bu sene farklı kategorilerden biri olan Restoran Kategorisinde ilk kez bir başvuru
alınmış olup ön denetimleri TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin tarafından yapılmıştır.
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EKO-OKULLAR
2021 YILI YEŞİL BAYRAK BAŞVURULARI 8 ŞUBAT- 5 MART TARİHLERİ ARASINDA ALINDI…
Eko-Okullar Programı kapsamında çalıştıkları temel çevre konusu ile ilgili olarak ikinci yıllarında olan okullar, etkinliklerini Yeşil Bayrak Ödülü ile taçlandırabilmek için başvuru dosyalarını oluşturup 8 Şubat-5 Mart tarihleri arasında
ulusal koordinatörlüğe ulaştırdılar.
5 Mart 2021 tarihinde sonlandırılan Yeşil Bayrak başvuruları kapsamında, 49
ilden 420 okul detaylı olarak hazırlanmış dosyalarını ulusal koordinatörlüğe
iletti. Başvurular kapsamında, geriye dönük olarak okulların eylem planları,
dönem sonu raporları ve Yeşil Bayrak başvuru dosyaları detaylı olarak incelenmekte, sonuçların Haziran ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.

ATIKLA MÜCADELE KAMPANYASI (TRASH HACK CAMPAIGN) 18 OCAK-25 MART TARİHLERİ ARASINDA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Yaşadığımız pandemi sürecinde maske ve eldiven gibi tek
kullanımlık koruyucu materyaller yeni ve tehlikeli bir atık
türü yarattılar. Dünya’nın bugün karşı karşıya kaldığı çöpatık

sorununu

başlayacağımıza

göz
karar

önüne
vermek

aldığımızda
zor

olabilir.

nereden
Ancak

evlerimizde, okullarımızda ve yerel çevremizde yapacağımız
küçük değişiklikler ve alacağımız kararlar sonucunda çevreye verdiğimiz zararları azaltabilir, farkındalığımızı
arttırabilir ve değişimin parçası olabiliriz fikrinden hareketle FEE, UNESCO ASPnet Ağı (UNESCO Kardeş Okullar
Ağı) ile işbirliği yaparak 18 Ocak-25 Mart tarihleri arasında, çöp, atık yönetimi ve daha geniş kapsamda sürdürülebilir kalkınma konularında okulları harekete geçirme amacıyla bir Atıkla Mücadele Kampanyası düzenledi.
29 Ocak günü Türkiye saati ile 15:30-17:00 arasında UNESCO temsilcilerinin de katılığı bir çevrimiçi seminer ile
öğrenciler, öğretmenler ve ulusal koordinatörlere tanıtılan, etkinlik rehberi, örnek çalışmalar ve kampanya detaylarının paylaşıldığı etkinliğe ülkemizden pek çok Eko-Okul temsilcisi katıldı.
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Atıkla mücadele etkinlikleri atık azaltımını sağlarken içeresinde gezegen için büyük fikirler barındıran basit eylemler olarak belirlenmiş, arkadaşlarla atıksız bir öğle yemeğinden plastik su şişlerini duvar saksılarına dönüştürmeye, eşyaları farklı amaçlar için kullanmaktan ileri dönüşüme, mutfak artıklarını kompost yapımından eski kıyafetlerden maske
yapmaya kadar çok farklı bireysel ve toplu etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Kampanya kapsamında yapılan çalışmalar ve kampanya detayları için
https://www.trashhack.org ve https://www.ecoschools.global/trashhack-campaign sayfalarına göz atabilirsiniz.
#AtıklaMücadele

#TrashHack

#UNESCO

#LitterLessCampaign

#EcoSchoolsStayAction #YREstayactive #LEAFanywhere #ASPnetUNESCO

ANTALYA EKO-OKULLARI İLE ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIDA BULUŞTUK…
Pandemi koşulları nedeni ile fiziki olarak bir araya gelemeyen Antalya Eko-Okullar Programı koordinatör öğretmenleri
ile 19 Şubat Cuma, 14.30’daki çevrimiçi toplantıda buluştuk.
Toplantıya Antalya Eko-Okullarının yanında Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci, Koordinatör Asistanı Çiğdem Tunalı, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Koordinatör Asistanı Ömer Keskin ile Programlar Asistanı Melike Bilgin katılmış ve uzaktan eğitim sürecinde EkoOkullar Programı ve yapılması gereken çalışmalar hakkında
görüşülüp öğretmenlerimizin soruları yanıtlanmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Er’in toplantımızın açılışına katılması, Eko-Okul sayısının en fazla olduğu
2.ilin Antalya olmasından mutluluk duyduğunu belirtmesi ve daha iyi bir çevre için çalışan ve Eko-Okullar Programı’nı Antalya’da yürüten okullara her zaman destek olacağını dile getirmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir.
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KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI (KOZA) TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMPANYACILIK VE İLETİŞİM
KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI’NA 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.
Bu eğitimlerden sonuncusu Kampanyacılık ve İletişim Kapasite Geliştirme Çalıştayı adıyla 3, 4, 10, 11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Bir kampanya adım adım nasıl planlanır, kampanyacılığın püf noktaları ve dijital kampanyacılık konuları ile iyi örneklerin ele alındığı çalıştayda, dijital kampanyacılıkta kullanılan temel araçlar, stratejiler, içerik ve görselleştirme konuları hakkında da detaylı bilgiler verilmiştir.
1 Ocak 2020’de başlayan ve uygulama süresi üç yıl olan projenin eğitim çalışmalarına Vakfımızı temsilen EkoOkullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci katılmaktadır.
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OKULLARDA ORMAN
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI DÖNEM SONU RAPORLARI VE KAHVERENGİ ORMAN BAYRAĞI
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 koordinasyon tarafından sertifikalarla ödüllendirilmektedir.
Koordinatör öğretmenler 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 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 24 Mayıs-4Haziran 2021 tarihleri arasında we transfer ile okullardaorman@turcev.org.tr adresine ileteceklerdir. Dönem sonu raporlarının, dönem başında
yollanan eylem planları ile birlikte incelenmesi sonucunda okullarımız her yıl sertifika
ve her iki yılda bir Orman Bayrağı almaya hak kazanacaktır. Okullar program kapsamında çalışmalarını yerel çevrelerine duyurabileceği gibi 28 ülkede yürütülen program ağının bir parçası olduklarını da gösterebileceklerdir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (link: http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=64)

ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ

ORMAN HAFTASI SÖYLEŞİSİ
Orman Haftası kapsamında 25 Martta saat: 20.30-22.00 saatleri arasında, Uzman
Orman Terapi Rehberi Sayın Gülden Karabudak ile "Orman Terapisi ve Orman Okulu" konulu bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşide Sayın Gülden Karabudak Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle'nin sorularını yanıtlamıştır.
Orman Banyosu ve Terapisi Söyleşimizde:
- Orman terapisi ve orman tıbbı nedir?
- Japonya’daki terapi ormanlarının sayısı kaç?
- Orman banyosu ne demektir?
- Trekking ve doğa yürüyüşünden farkı nedir?
- Piknik yapmak orman banyosu yerine geçer mi?
- Orman okulu nedir?
Soruları yanıtlanmıştır. Söyleşimize ormanları seven, terapisine inanan ve öğrenmek isteyen herkesi bu yayını
izleyip ilham almaya davet ediyoruz! YouTube kanalımızdan abone olup, izleyebilirsiniz.
İzlemek için tıklayınız. (linki:https://youtu.be/foNYrIFXhIw)
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI OKULLARI ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Bu yıl da her yıl olduğu gibi öğrencilerimiz orman haftasında çalışmalarını gerek okulda, gerekse evlerinde coşkuyla kutladılar. Bazı kademelerin uzaktan eğitimle çalışmalarını sürdürmelerine rağmen orman haftasında
Okullarda Orman Programı okulları ağaç bayramlarını kutlamışlardır. Okullar çalışmalarını instagram sayfasından
diğer okullara da ilham olması açısından paylaşmıştır. Kimi öğrenciler okul bahçelerinde açık hava etkinlikleri
yaparak, kimi öğrenciler evlerinde sessiz gözlem, resim yaparak veya bahçelerinde etkinlikler yaparak orman
haftasını kutladı.

15 Temmuz Şehitler Anaokulu
Ormanda Resim Etkinliği

Sabiha Gökçen Anaokulu

İstek Çanakkale Anaokulu Fidanlarını

Toprakla Buluşturdu

Soma Nene Hatun Anaokulu Minik Tohum Hikayesi Denizli Şenay Öztürk Anaokulu Geri Dönüşüm Kağıt Yapımı
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TRASH HACK KAMPANYASI
UNESCO & FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION-FEE
#LEAFanywhere #EcoSchoolsStayActive #YREStayActive
TRASH HACK Kampanyası Okul topluluklarını ve özellikle öğretmenleri, öğrencilerini okullarını, evlerini ve topluluklarını değişiklikler yapmak için çöpe
atmaya teşvik etmek için UNESCO kısa bir pratik rehber geliştirdi. Bu çevrimiçi etkinlik, UNESCO İlişkili Okulları ve FEE programlarını yürüten okulları
bir araya gelmesi, çöp azaltma kampanyası bazı iyi uygulama örneklerini
paylaşması ve eylem planı için bir fırsat sunmuştur. İlk adımı olarak da 29
Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir seminerle UNESCO ve FEE kendi ağlarında
duyurmuşlardır. Semineri izlemek için tıklayınız. (linki:https://
www.youtube.com/watch?v=K5_qo5vnldI)
Bu eğitim kampanyası için Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), küresel bir
eylem çağrısı yapmak ve okulları çöp, atık yönetimi ve daha geniş anlamda
sürdürülebilir kalkınma konusunda öğrenmeye katılmaya teşvik etmek için
UNESCO ASPnet ile ortaklık kurmuştur. Eko-Okullar (Eco-Schools), Çevrenin
Genç Sözcüleri (YRE), Okullarda Orman (LEAF) programlarına katılan pek çok
öğrenci özellikle "Atıkların azaltılması-Litter Less" kampanyasıyla atıklarını
azaltmak için şimdiden önemli eylemlerde bulunmuştur. Covid-19 pandemi
sırasında, maske ve eldiven gibi tek kullanımlık koruyucu malzemeler yeni
ve tehlikeli bir atık akışı yaratmıştır. Dünyanın atığıyla mücadele söz konusu
olduğunda, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilmektedir. Ancak evlerimizde, okullarımızda ve topluluklarımızda "değişiklikler" yaparak, olumsuz
etkimizi azaltabilir, atık anlayışımızı olumlu yönde artırabilir ve dünyayı dönüştürmenin bir parçası olmaya başlayabiliriz. Çevre Eğitim Programlarımızın okul ağında 18 Ocak – 25 Mart 2021 tarihleri arasında etkinliklerle ilgili
detaylar paylaşılmıştır. Eko-Okullar (Eco-Schools), Çevrenin Genç Sözcüleri
(YRE), Okullarda Orman (LEAF) programlarına katılan pek çok öğrenci
(uzaktan eğitimle veya sınıfta yaparak) birbirlerinden ilham almak için
sosyal medyayı kullanarak ve çalışmalarını sosyal medyada yayınlanamışlardır. Ayrıca UNESCO Trash-Hack web sitesinden çalışmalarını
yükleyerek UNESCO Trash Hack yarışmasına katılmışlardır.

KÜRESEL, YEREL İLE BAĞLANTILIDIR!
UNESCO Trash Hack web sitesinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.trashhack.org/
Aşağıdaki Hashtaglerden yapılan çalışmaları inceleyebilirsiniz.
#TrashHack #UNESCO
#ASPnetUNESCO

#LitterLessCampaign

#EcoSchoolsStayAction

#YREstayactive

#LEAFanywhere
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Okullarımızın çalışmaları için
SÜGEP Akademi "Waste Free Bazaar" Trash Hack Çalışması
https://www.youtube.com/watch?v=MRFW2iB7H8g&t=1s&fbclid=IwAR34o86W6MYpLNrNSSbhbnvCBbNbGMZxs7VuCPzYd5kGCfaxHnaPoABCp0
İTÜ GVO Okulları Trash Hack Çalışması
https://www.trashhack.org/school-trashhacks/?
fbclid=IwAR1TB0zMJt7U9ta_2iBBraoHEaGFAWCRpA3X2TryssLcU6URL-ZWqJsNKv4

DOĞA VE ORMAN PEDAGOJİSİ EĞİTMEN EĞİTİMİ
Flensburg, Almanya’da ilk Orman Anaokulunu açan Petra Jager’in Türkiye’de bu alanda
çalışmak isteyen eğitimcilere Alternatif Eğitim Platformu aracılığıyla 5 modül süren bir
eğitim içeriği hazırlamıştır. Hazırlanan her modül, bu alana ilgi duyan herkes için orman
anaokuluna dair birçok teknik ve pratik bilgi içermektedir. Birbirinden bağımsız olarak
planlanan 4 oturum olarak planlanan çevrimiçi "Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmen Eğitimi" esnasında Almanca-Türkçe ardıl çeviri yapılmaktadır. Eğitimlere Okullarda Orman
Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. Modüllere ait detayları aşağıda bulabilirsiniz.
1. Modül- Çocuklar için en büyük hazine dışarıda olmak/19 Ocak 2021
Orman Anaokulu nedir? Flensburg Orman Anaokulunun kuruluş serüveni. Bir Orman
Anaokulu kurmak için nelere ihtiyacımız var? Çocuklarla ormanda güvenli ve uyumlu bir
gün geçirmek için neler yapabiliriz? Doğa ile bağ kurmanın yaratıcı yolları.
2. Modül-Orman Anaokulunda eğitmenin rolü/23 Şubat 2021
Flensburg Orman Anaokulunda ve orman pedagojisinde 27 yıl boyunca ne değişiklikler oldu?
Doğadaki günlük deneyimlerin çocuğun mutluluğuna etkisi. Ormanda dokümantasyon yapılır mı?
Çocukların Orman Anaokulundaki deneyimleri ebeveynler ile nasıl paylaşılır?
Ebeveynler bu sürece nasıl dâhil olur?
3. Modül-Projeler, ritüeller, kutlamalar/16 Mart 2021
Orman Anaokulunda çocuğun bakış açısına göre projeler
Doğa eğitiminde projeler nasıl kendiliğinden gelişir?
Orman Anaokullarında günlük ve yıllık ritüeller ile uygulama örnekleri
4. Modül-Orman Oyunları/13 Nisan 2021
Sabah ve Kapanış çemberlerinin uygulama pratikleri
Çember oyunlar. Çember şarkıları ve tekerlemeler
Okulunuzda uygulayabileceğiniz, farklı kültürlerle uyumlu deneyimler ve pratik fikirler.
5. Modül-Flensburg Orman Anaokulu ziyareti ve 5 gün sürecek devam eğitimi
Bu modülün tarihi ilk 4 modül tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.
Ayrıntılı bilgi için https://www.instagram.com/alternatifegitimplatformu/ ziyaret edebilirsiniz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TASARIMINA GİRİŞ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİ
Özel

Okul Öncesi Derneği öğretmenlerine, Orman6 topluluğu işbirliği
ile 26-28 Ocak 2021 ve 23-30 Ocak 2021 tarihlerinde, 4 ders olmak
üzere sürdürülebilir yaşam tasarımına giriş çevrimiçi eğitimi düzenlenmiştir. Orman6 topluluğunun eğitim verdiği ve her biri 2 saatten oluşan 4 günlük bu eğitim serisinde sürdürülebilir ve onarıcı bir yaşam
tasarımının temel prensipleri, doğa ile uyumlu sürdürülebilir bahçecilik, hayvan sistemleri, su yönetimi, toprak mikrobiyolojisi ve toprağı
iyileştirmek için kullanılabilecek kompost türleri anlatılmıştır. Ayrıca
toprağı kazmadan kendi gıdanızı yetiştirmenizi sağlayacak yöntemler
uygulama videoları üzerinden deneyim paylaşımı yapılarak anlatılmıştır. Doğa ile uyumlu, ilaç ve suni gübre kullanımı olmadan gıda yetiştirmenin temel teknikleri ve mantığı anlatılmıştır. Özellikle şehirlerde yaşayanların ihtiyaçlarını göz önüne
alarak tasarlanan bu eğitimde permakültür’ün temel kavramlarına değinmenin yanı sıra atıklarımızı dönüştürerek, tüketmeden üreterek şehirlerde nasıl daha sürdürülebilir bir yaşam kurabiliriz konularına değinilmiştir. Katılımcıların balkon veya bahçede, çeşitli ölçeklerde uygulayabilecekleri örnekleri ele aldığımız eğitimde "Kompost
türleri ve geri dönüşüm, su depolama ve atık su yönetimi, Toprağı ekim için hazırlama teknikleri, Balkon, teras,
bahçe bostanları" başlıkları anlatılmıştır. Ayrıca öğretmenlere anlatılması nedeniyle öğrencilerle yapılacak birkaç
etkinlikle yapılan çalışmaların okullarda uygulanabilirliği anlatılmıştır. Eğitime Okullarda Orman Programı ulusal
koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. Nazik davetleri için Özel Okul Öncesi Derneğine teşekkür ederiz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI
Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörler toplantısı 18 Şubat 2021'de çevrimiçi düzenlenmiştir. Ulusal
koordinatörler pandemi nedeni ile ülkelerindeki eğitim uygulamaları konusunda birbirlerini bilgilendirmişlerdir.
Öğretmen ve öğrencilerin, programın çalışmalarını evden yürütülmesi için neler yapılabileceği tartışmışlardır.
Trash Hack kampanyası ve Okullarda Orman Programı için bilgilendirmişlerdir. Ulusal koordinatörü olmayan
okullar için eylem planları ve etkinlikler planlanmıştır. 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 sonunda Mayıs ayında ulusal koordinatörlerin buluşacağı bir toplantının yeniden yapılması
planlanmaktadır.
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM SONU ÇALIŞMALARI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan makale, fotoğraf ve videolar okullar tarafından yollanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için çalışmalarını yollayabilecekleri
en son tarih 30 Mart 2019'dur. Ulusal ve uluslararası koordinasyon tarafından ayrı ayrı oluşturulan jüri tarafından çalışmalar değerlendirilecek, ulusal ve uluslararası dereceler 5 Haziran 2019 Dünya Çevre Gününde açıklanacaktır. Çalışma yapan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin sertifikaları okullarına Haziran ayı içerisinde kargo ile
yollanacaktır.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı ulusal koordinatörler
yıllık toplantısı 2-3-4 Mart 2021'de çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıya, FEE’nin programa katılan 45 ülkesinden ulusal koordinatörler katıldı. Toplantıya vakfımızı
temsilen program ulusal koordinatörü Prof. Dr. Çelik
Tarımcı katılmıştır.
İlk gün YRE programının çevrimiçi seminerleri ile covid
sürecinde 3700 katılımcının katıldığı kurs, seminer ve
kampanyaların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. 2020 yılında pandemi sürecinde, programın çalışmaları çevrimiçine kayması nedeni ile kampanya, seminerler ve sosyal
medya hesaplarındaki artışlardan bahsedildi. Kirlilik, atıkların azaltılması konusunun daha fazla çalışılması, FEE
Academi’nin öğrencilere tanıtılması ve kurslar aracılığıyla eğitim almaları, iklim değişikliği konularında uluslararası çalışmalara öğrencilerin teşviki gibi konuları tartışılmıştır. FEE ve Çevrenin Genç Sözcüleri programının 10
yıllık stratejik hedefinin iklim eylemlerinin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre kirliliğinin
azaltılması konularına odaklanılacağı vurgusu yapılmıştır.
FEE' nin COVİD-19 durumunda evden eğitim alan öğrenciler için eğitim materyallerinin evde eğitim için uyarlanması hedeflenmekte ve çalışmalar buna yönelik yapılmaktadır. FEE programları arasındaki sinerjinin ortak konular çalışılarak arttırılması mümkün hale gelmiştir. Ulusal koordinatörler grup çalışmaları yaparak; FEE stratejisi,
Kirlilik, İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik kaybı konularında soruları tartışmışlardır. Konuların ilerlemesi ve etkisinin tanımı, alt hedeflerimiz neler olmalı? Çevrenin Genç Sözcüleri Programı olarak hedeflere nasıl katkı sağlıyoruz? Covid döneminde öğrencilerle uzaktan eğitimle programı nasıl çalışabilirim? Okullar arası gerek ulusal gerekse uluslar arası işbirliği nasıl gerçekleşir? Öğrencilerin topluluk temelli katılımcı yöntemler konularına ilgisi
nasıl sağlanır? gibi sorular tartışılarak, sunumlar gerçekleştirerek yanıt aranmıştır.
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İkinci Gün; "Okullardaki diğer öğrenci gruplarıyla örneğin izci grupları, spor kulüpleri vb. gibi normal temelli etkinlikler dışında nasıl işbirliği yapılabilir?", "Global Forest Fund" ve" Küresel Uyum Merkezi - Genç Liderlik Programı" ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Üçüncü gün; "Gazetecilik becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda öğretmenlerle iletişim" "Okulların Çevrenin Genç Sözcüleri Programına dâhil olması ve öğrenciler için ödüllendirme
sistemi" konusunda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI INSTAGRAM SAYFASI KULLANIMA AÇILDI
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı duyuru, bilgi, çalışma video ve fotoğraflarını paylaşmak için instagram sayfamız kullanıma açılmıştır. Instagramdan “yre.turkey” araması yaparak sayfaya ulaşabilir, takibe alabilirsiniz. Takip
etmek için tıklayınız. (link: https://www.instagram.com/yre.turkey/)

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GENÇLİK LİDERLERİ EĞİTİM PROGRAMI (SÜGEP) BAŞLADI!
İzmir'den Amerikan Lisesi, Saint-Joseph Lisesi, Tevfik Fikret Lisesi, Işıkkent Eğitim Kampüsü, TED Lisesi, İzmir Kız Lisesi gibi birçok liseden 35 öğrencinin katıldığı, Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı öğretmeni Umut Dilsiz sürdürülebilirlikle ilgili bilgi,
beceri ve tutumları geliştirecek bir eğitim programı planlamıştır.
Umut Dilsiz SÜGEP'de uygulanan sıra dışı metodoloji, öğrencilerin çevrelerindeki dünya ve toplumla derinlemesine bağlantı kurabilecekleri bir değişim ortamı yarattığını belirtmiştir. "Yalnızca bu tür bir bağlantı, öğrenmede gerçek bir değişim yaratmaya yönelik düşünme, hissetme, deneyimleme ve yaratıcılığa ilham verebilir. SÜGEP programı öğrencilerin zihinlerini çevrelerindeki olasılıklar dünyasına açar. Daha da önemlisi, her birimizin dünyayı daha iyi, daha adil bir yer haline getirmeye nasıl katkıda bulunabileceğimiz sorusuna anlamlı bir yanıt sağlar."
Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitimi
Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim programı sürdürülebilirlikle ilgili bilgi, beceri ve tutumları geliştirecektir. Bu Eğitim, sadece bilgi ve farkındalığı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda becerileri de geliştirir ve bireylerin çevre hakkında daha bilinçli kararlar almalarını sağlar. Ayrıca program konvansiyonel eğitimden farklı olarak, öğrencileri gerçek dünya sorunlarına çözüm bulmaya odaklar.
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Odak noktamız nedir?
Sürdürülebilir toplumlar için eğitim zorlukları çeşitli nedenlerden ötürü büyüktür: Küresel sürdürülebilirlik sorunu hem büyüklük hem de karmaşıklık açısından eşi görülmemiş bir durumdur, daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için isteyerek bireysel ve kolektif davranışları değiştirmek için yapıcı bir eğitim yanıtı, doğadaki insan rolünü
yeniden tanımlamak ve uzun süredir kabul ettiğimiz birçok varsayımı, değeri ve eylemi yeniden incelemek için
kapsamlı ve koordineli bir girişim içermelidir. "Her öğrenciyi sürdürülebilir bir yaşam tarzı sürdürmeye hazırlamalı" ve "ekosistem kavramlarını tüm disiplinlerin entelektüel merkezine yerleştirmeliyiz."
Ne öğrenilecek?
Sürdürülebilir kalkınma için geniş bir tanım yelpazesi olduğu gibi, sürdürülebilirlik eğitiminin karakterinde büyük
çeşitlilik vardır. Sürdürülebilirlik için eğitimin içeriğini dikkate almanın bir başlangıç noktası çevre eğitimi ile olan
ilişkinin incelenmesidir. SDG Gençlik Liderleri Eğitim Programı eğitimi için "Çevre Eğitiminde Mükemmellik - Öğrenme" için bir dizi kılavuz geliştirdik. Kılavuzlar, çevre eğitimi için kavramsal bir çerçeve sağlar ve bunlar, uyumlu konular etrafında düzenlenmiştir. Aslında, bazıları sürdürülebilirlik eğitiminin çevre eğitimi için yeni odak ve
gerekçe haline gelmesini önermektedir.
Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programına katılın!
Bu yeni program, iklim eylemimizi dönüştüren yeni dünyanın zorluklarıyla ilgilenen alternatif modellerin ve gelecekteki eğitimin bir kutlaması olacak, Her modül öğrencilerin etkileşime girmesine, birlikte çalışmasına, proje
geliştirmesine, Global Derslere katılmasına ve uluslararası uzmanlarımızla ve misafirlerle tanışmasına fırsat yaratacak.
Kuluçka Evresi
SÜGEP'te (Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı), katılımcı gençlerin gruplar halinde çalışarak Küresel Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yerel ve küresel sorunlara çözüm odaklı proje fikirleri geliştirdiği
kuluçka süreci başladı.
Zihin Haritası
Öncelikli mi? Önemli mi? SWOT Analizi. Grup olarak strateji belirlemek için küresel hedefleri analiz ettiler.
Ayrıntılı bilgi için: https://sugep.exposure.co/sdg-youth-leadership-program
https://www.facebook.com/educationforsdg/

SAYI-55/MART 2021

Sayfa 24

YOUTH4CLİMATE: DRİVİNG AMBİTİON
Birleşmiş

Milletler

İklim

Değişikliği

Çerçeve

Sözleşmesi

(BMİDÇS)’nin 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanlığı konusunda İtalya ile Birleşik Krallık arasında taahhüüt edilen bir ortaklık
anlaşması yapılmıştır. Ortaklık anlaşması kapsamında İtalya, 30
Eylül 2021-2 Ekim 2021 tarihleri arasında hazırlık oturumu olan
“Pre-COP26”nın ve 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Milano’da
tamamen gençlere yönelik düzenlenecek olan "Youth4Climate:
Driving Ambition" başlıklı etkinliğin organizasyonunu üstlenmiştir.
“Youth4Climate: Driving Ambition” etkinliğinin ilk iki günü tematik
çalışma gruplarına ayrılırken, üçüncü günü ise genç delegeler ve
Pre-COP26’ya katılan Bakanlar arasındaki bir tartışma oturumuna
ayrılacaktır. “Youth4Climate: Driving Ambition” etkinliğinin sonuçları, daha sonra Glasgow’da düzenlenecek olan COP26 toplantısının yolunda ara aşaması niteliğinde olan Pre-COP26 kapsamında
sunulması bir sonuç bildirgesi’ne dahil edilebilecektir. 1 Şubat 2020
tarihinde saat 15:00’te açılmış olup son başvurma tarihi 1 Mart’tı.
Seçilme prosedürü ile ilgili olarak ise, tüm gençler bağımsız olarak
etkinliğe katılmaya başvurabilir. Buradaki gençler 15 ile 29 yaş aralığında olanlardır. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak Çevrenin Genç
Sözcüleri Programı öğrencilerine duyurusu yapılmıştır.
Genç katılımcıları seçme prosedürü, Birleşmiş Milletler Gençlik Elçisi Ofisi, Children and Youth constituency to
United Nations Framework Convention on Climate Change (YOUNGO) ve İtalyan Çevre Bakanlığı’ndan oluşan
özel bir komite tarafından açık bir şekilde yürütülecektir. Etkinliğe katılım için, cinsiyet eşitliği, coğrafi denge ve
sosyal içerme bakımından eşit temsil sağlanacak şekilde en fazla 400 genç seçilecektir. İdeal olarak, BMİDÇS’ye
taraf 197 Ülkenin her birinden iki genç veya en azından Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 5 bölgesel grubun
her birinden 60 genç seçilecektir. Belirlenen seçim kriterleri kapsamında, genç bireylerin, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında doğrudan bir emeği veya tercihen aynı konularda bir program ya da girişime
rehberlik yapmış olmalarıyla kanıtlanmış aktivizmine öncelik tanınacaktır. Özellikle, halihazırda Birleşmiş Milletler’de kullanılmakta olan bir anketi doldurarak, adayların, sahip oldukları diğer niteliklerin yanı sıra; stratejik
düşünme, liderlik, motivasyon ve iklim değişikliğiyle ilgili konulara aşinalık özelliklerine sahip olduklarını kanıtlamaları beklenecektir.
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KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
ROOTS & SHOOTS TÜRKİYE LANSMANI
Roots & Shoots, Dr. Jane Goodall tarafından 1991 yılında tüm
canlılara saygı, özen, şefkati güçlendirmek; farklı kültürlere ve
inançlara saygıyı desteklemek; gezegenimizi çevre, hayvanlar
ve insanlar için daha iyi bir yer haline getirebileceğimize dair
ilham vermek amacıyla kuruldu. Kurulduğundan bu yana 87
ülkeden, 700.000 çocuk ve gencin kurduğu 10.000 topluluk,
dünyanın çevre, hayvanlar ve insanlar için daha iyi bir yer olması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Roots & Shoots Türkiye
de çocuklara ve gençlere harekete geçme, kendi çözümlerini
geliştirme ve uygulama fırsatı sunmak için faaliyetlerine başladı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve Vakfımızı temsilen Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle ve Eko-Okullar ulusal koordinatör yardımcısı Çiğdem Tunalı katılmışlardır.
İlkokul öğrencileri Lara Niksarlı, Sumru Akyüz ile ortaokul öğrencisi Kuzey Tüysüzoğlu’nun moderasyonuyla gerçekleşen etkinlik, Roots & Shoots Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Niksarlı’nın açılış konuşması ve tanıtım sunumuyla başladı. Niksarlı konuşmasında, “Çocuklara ve gençlere harekete geçme, kendi çözümlerini geliştirme ve uygulama fırsatı sunarak; uyum içinde bir gezegen düşünü onlarla birlikte gündelik yaşamın bir parçası
haline getirmek amacıyla kurulduk. Hemen hepimizin hayali bir: Yaşama tüm çeşitliliğiyle ev sahipliği yapan bir
gezegen!” diye Roots & Shoots Türkiye’nin amaçlarını ifade etti.

"En Büyük Umut Çocuklar ve Gençler"
Etkinliğin onur konuğu olan Dr. Jane Goodall ise, dünyayı dolaşıp, konuşma yaptıkça gezegeni nasıl yok edildiğini
daha iyi anladığını belirterek, "Geleceklerinden umudunu kaybetmiş birçok genç insanla tanıştım. Bunu tersine
döndürmek için geç değil. Bu dönüşüm yolculuğunda ise en büyük umudum çocuklar ve gençler. Roots & Shoots’u bunun için kurdum. Umutsuz olduğunuzda yapılacak en iyi şey harekete geçmek, bir şeyler yapmak, değişim yaratmaktır. Yaptığınız her şey bir fark yaratıyor. Ne tür bir fark yaratmak istediğinize siz karar vermelisiniz.
O yüzden bir şey yemeden veya bir kıyafet satın almadan önce kendinize sorun. Üretiminde herhangi bir hayvan
zarar gördü mü? Çevreye zarar verildi mi? Eğer bu soruların cevabı ‘Evet’ ise, onu satın almayın, giymeyin, yemeyin.” diyerek duygularını paylaştı. Etkinliğin son konuşmacıları ise lise öğrencileri Rumeysa Laçin ve Işıl
Anık’tı. Rumeysa Laçin, “Bizler henüz taptaze birer filiziz. Geleceğe dair hayallerimiz, tutkularımız ve gerçekleştirmek istediğimiz değişimler var. Önemli olan bir araya geldiğimizde, başaramayacağımız hiçbir olmadığını fark
etmek.” sözleriyle hislerini paylaştı. Işıl Anık ise “Roots & Shoots çocukların ve gençlerin meraklarının ucundan
tutup hiç bırakmamaları için var. Sizler de gezegenimiz için değişim ve gelişim yaratabilirsiniz. Buradaki tek ve en
önemli husus beklememek, hiç durmadan ve zaman kaybetmeden yolunuzda ilerlemek. ” diye ekledi.
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Roots and Shoots Türkiye, çocuklar ve gençlerin doğanın işleyişini
bildiği ve yaşamında uyguladığı, yaşadığı coğrafyayı tanıdığı, birbirlerini ve biyoçeşitliliği gözettiği, kendilerini güvende ve ait hissettiği
bir ortam sağlamayı hedefliyor. Kurum, çocuklardan gelen talep ve
ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan programlarla onların yaratmak
istedikleri dönüşüme katkı sağlarken, bilgi ve becerilerinin güçlenmelerine, yaratıcı düşünme pratikleri kazanmalarına destek olmayı
önceliklendiriyor.

SİVİL TOPLUM VE MEDYA: KESİŞEN VE DARALAN ALANLAR PANELİ
YADA Vakfı tarafından düzenlenen " Sivil Toplum ve Medya: Kesişen, Daralan Alanlar Paneli " 25 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmiş ve Vakfımızı temsilen Mavi
Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ve Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle katılmışlardır. YADA Vakfı
bu çalışmayla; "Türkiye'de faaliyet gösteren
STK'ların ulusal medyada ne kadar görünür olduklarını", "Sivil toplum haberlerinin genel görünümünün nasıl olduğunu", "Hangi etkinlik ve haber türünün görünürlük açısından öne çıktığını", "Hangi sivil toplum örgütünün faaliyet alanı ve sivil topografya sınıflandırmasına göre daha çok ulusal medyada yer alabildiği","İçeriklerin STK'lar ve toplum tarafından nasıl tonlara sahip olduğunu" konularını çalışmışlardır.
YADA Vakfı, sivil toplumun etkisi üzerine çalışıyor, sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatlerini, hükümetlerin, kamu yönetiminin ve özel sektörün kararlarını etkileyen kuruluşlar olmasına katkıda bulunmayı amaçlayan
araştırma ve projeler yürütüyor. Bu bağlamda YADA, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında “STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili: Medya Analizi” başlıklı araştırması ile STK’ların ulusal medyadaki görünürlüğünü analiz ettikleri bir araştırma çalışması gerçekleştirdi. Sivil toplumun medyadaki izdüşümü için 1 Temmuz 2019- 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında; "dernek, vakıf, kooperatif anahtar" kelimeleri ile 42,597 ham içerik-2358 bağlam dışı içerik toplamda 40239 sivil toplum haberi derlenmiştir. 46 farklı
değişkene göre kodlanmıştır. Haberlerde yer alan STK'ların büyük çoğunluğu meslek eksenli STK'lardır. 20182019 verileri ile karşılaştırıldığında mesleki STK'ların görünürlükleri artmış, fakat savunucu STK'ların görünürlüğü
azalmıştır.
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DİYALOĞUN 10 YILI ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİĞİ
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Arasında Sivil
Toplum Diyaloğu, Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA) çerçevesinde, Avrupa Birliği Başkanlığı
tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik
geliştirilen ve sivil toplumun AB üyelik sürecine
katkısının en üst düzeyde sağlanabilmesini
amaçlayan bir hibe programıdır. 2008 yılında
uygulaması başlatılan program, aynı zamanda,
10 yılı aşkın mazisiyle sivil toplumun yararına
sunulan en köklü AB hibe programlarından biri
olma niteliği taşımaktadır. “Diyaloğun 10 Yılı Etkinliği” aracılığıyla artık bir marka haline dönüşen Türkiye ve AB
Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun bu başarısının, başta sivil toplum kuruluşları ve sivil topluma emek verenler
olmak üzere, Türkiye ve AB kamuoylarının birlikte katılımlarıyla kutlanması amaçlanmaktadır. 9 Mart
2021 tarihinde saat 14:00 –18:15 saatleri arasında düzenlenen “Diyaloğun 10 Yılı Etkinliği”, çevrim içi canlı yayın
formatında gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle katılmıştır.
Etkinliğin açılış oturumunda Türkiye’den ve AB’den üst düzey katılımcıların yer alacakları “Diyalog Meydanı Paneli” düzenlenmiştir. Panelde, politika perspektifinden “Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu” (hedefler, kazanımlar, öngörüler vb.) ile programa ilişkin özel anıların ve izlenimlerin ele alınmıştır. Panele,
konuşmacı olarak aşağıdaki birçok panelistler davet edilmiştir. "Temel haklar, Eğitim ve Hassas Gruplar", "Çevre,
Doğa, Biyolojik Çeşitlilik", "Gençlik, Kültür ve Sanat" ve "İş dünyası, girişimcilik ve Sektörel İşbirliği" başlıklarında
paneller düzenlenmiştir. Panallerde sivil toplum diyalogu proje uygulayıcıları konukları projeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM ZİYARETİ
Antalya Milli Eğitim Md. Sn. Hüseyin Er’e 18 Şubat tarihinde yaptığımız
ziyaretteki görüşmemizde; İl Müdürlüğünün planladığı 2000 okul bahçesinin meyve bahçesine dönüşüm projesini değerlendirerek iş birliği ile verebileceğimiz destek üzerine konuştuk. Eko-Okullar, Okullarda Orman, Çevrenin Genç Sözcüleri çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerde bulunarak
Antalya’da yürütmekte olduğumuz programların geliştirilmesine yönelik
fikir alışverişinde bulunduk.
Alanya İlçe Müdürlüğü döneminde de işbirliği ile başarılı çalışmalar
yürüttüğümüz Sn. Hüseyin Er‘e, yeni geldiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde başarılar diledik. Vakfımızın çalışmalarına gösterdiği yakın ilgisi ve
desteği için kendisine teşekkür ediyoruz.
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ANTALYA’DA ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ İLE RÖPORTAJ
11 Mart tarihinde, Çevrenin Genç Sözcüleri programını başarılı bir şekilde
yürüten Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olan program gönüllüsü öğrenciler, üniversiteyi kazandılar ve programa dair aldıkları deneyimlerini gönüllü̈ çevre muhabiri olarak devam ettiriyorlar. Kendileriyle dere ekosistemi ve
derelere yapılan yanlış̧ müdahaleler sonucunda ortaya çıkan çevre problemleri üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Çevre eğitimine dair ektiğimiz tohumların yeşerdiğini görmek mutluluk verici. Hiçbir kusurları olmamasına rağmen
iklim krizi gibi birçok çevre sorunuyla karsı karsıya kalan gençlerin duyarlılığı
ve mücadelesiyle başaracağımıza inanıyoruz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAFÇILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE
ANTALYA’NIN SU KAYNAKLARI HAKKINDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü 2. Sınıf öğrencileri tarafından “Su” konulu
çekilen fotoğrafların sergilenmesinden önce değerlendirilmesi ve Antalya’nın su kaynakları hakkında bilgi verilmesi amacıyla TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy çevrimiçi söyleşiye 17 Mart tarihinde konuk olarak
katıldı. Öğretim görevlisi Doç Dr. Handan Dayı’nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği, serginin yapılacağı Antalya
Kültür Sanat Genel Müdürü Münevver Eminoğlu’nun da konuk olarak katıldığı söyleşide, öğrencilerin Antalya’da
suya dair çektikleri fotoğraflar ve su kaynakları ile ilişkisi değerlendirildi. Ayrıca Nisan ayında sergilenecek fotoğraflara dair verilecek açıklamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK UYGULAMALAR-YUNUS PROJESİ
TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize, 2019 yılının Nisan ayında bir Avrupa
Birliği (AB) projesini de kattık. AB-Türkiye
Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi’nde, başvuran 500 proje içinden kabul edilen 40
proje arasında yer almaktan gururluyuz.
TÜRÇEV’ in HSPN (Yunan Çevre Koruma
Derneği) ile ortak yürüttüğü proje, “Çevre
Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik
Uygulamalar-YUNUS” adını taşımaktadır.
Proje konusu, iki Akdeniz ülkesinde iyi bilinen ve türleri tehlike altında olan üç türdür: İribaş deniz 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. YUNUS, Türk ve Yunan paydaşlar arasında, eğitim çerçevesinde bilgi ve uzmanlık aktarımını hedeflemektedir. HSPN projenin genel koordinatörü olarak projenin idari yönetiminden sorumludur.
TÜRÇEV ise eş başvuran olarak projenin teknik yönetimini üslenmiştir. Proje 1 Nisan 2019'da başlamış ve 24 ay
sürmüştür.
Üç konuda okullarda kullanılmak üzere çevre eğitimi içerikli eğitim malzemesi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu
amaçla Temmuz 2019’ da Yunanistan’da bir yaz okulu düzenlenmiştir. Yaz okulunda iki ülkeden öğretmenler,
hem Yunanistan hem de Türkiye'deki okullarda uygulanabilecek üç türle ilgili çevre eğitim etkinlik kitapları tasarlamışlardır. Bu tasarımlarda yer alan eğitsel uygulamalar, Ekim 2019'da projenin birinci bilgilendirme gününde, okullarda uygulanarak geri bildirimde bulunmaları için ülkelerdeki öğretmenlere tanıtılmıştır. 2019 yılı EkimKasım-Aralık aylarında okullardaki uygulamalardan, katılımcı öğretmenlerin öneri ve fikirlerini toplayan HSPN ve
TÜRÇEV uzmanları, çevre eğitim planlarını içeren üç kitapçık hazırlamışlardır. Ayrıca bu kitapçıkları destekleyen
ve türleri tanıtan Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere üç dilde alt yazılı olarak kısa filmler çekilmiştir.
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Projenin hedeflerinden biri olan diyalog geliştirme ve tecrübe paylaşımı kapsamında Ocak 2020'de HSPN ve Türkiye'den öğretmenler ve her iki STK'nın proje çalışanları, Yunanistan’ın Atina, Lavrio, Volos ve Selanik şehirlerindeki çevre eğitim merkezlerini birlikte ziyaret etmişlerdir. Bu çalışma ziyaretlerinde, Yunanistan'da uygulanan
çevre eğitim merkezlerinin okullara yönelik eğitsel çalışmaları hakkında bilgi edinilmiştir. Benzer merkezlerin
Türkiye’de uygulanabilirliği Türk heyetince değerlendirilmiştir. Kasım 2020 'de proje çıktılarını okullarında uygulayan öğretmenlerin sunumlarının da yer aldığı ikinci bilgilendirme günü, konuya ilgi duyan öğretmenlerle birlikte çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Projenin son etkinliği olan kapanış toplantısı 7 Mart Cumartesi, 11:00-13:00 saatleri arasında düzenlenmiştir.
Kapanış toplantısında; projenin ilerleme sürecini TÜRÇEV proje teknik yöneticisi Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve kitapların uygulanması ve tanıtılmasını proje çevre eğitim uzmanı Fatma Köle tarafından katılımcılara aktarılmıştır.
Toplantıya HSPN’den proje koordinatörü Chara Agaoglou ve HSPN’nin Avrupa Projeleri Ekibi’nin ekip lideri
Christos Georgiadis katılmıştır. Proje sonuçlarının; kitaplar ve filmlerimizi katılımcılara izletilmiştir. Kapanış toplantısını ve proje için hazırlanan türler için hazırlanan filmlerini izlemek için tıklayınız.
(link: https://www.youtube.com/watch?v=KHnCW_tz3YM&t=35s)
YUNUS Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’da yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak hedeflenmektedir. İki ülkedeki
pilot okullarda uygulanan bu Proje ile ortaklar arasında sürekli ve yaygın bir işbirliğine yol açacak, çevreye daha
duyarlı nesiller yetişecek, öğretmenlerin çevre alanında bilgisi artacak ve ele alınan üç türün yaşam alanları iyileştirilebilecektir.
24 ay boyunca okul çalışmalarında projemize dâhil olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.
Yeni projelerde yeniden birlikte çalışmak dileğiyle. Ayrıntılı bilgi için: http://yunusproject.net
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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.

