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Çevrenin Genç Sözcüleri 

 

Okullarda Orman 

 

 

www.turcev.org.tr 
     www.mavibayrak.org.tr 
      www.ekookullar.org.tr 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

E-Bültenimiz Çıkarken... 

 

İstanbul Plaj Ve Marinaları Uluslararası Denetimden Geçti ! 

 

Mavi Bayrak Denetimleri ! 
 

Cankurtaran Kursları ! 

 

Yerel Yönetimlere Ziyaret ! 

 

Mavi Bayrak Tanıtımları ve Röportajlar ! 

 

Karadeniz ve Doğu Akdeniz İlleri Mavi Bayrak Potansiyeli Araştırma 

Programı ! 

 
Mavi Bayrak Ödüllü Tesislere Uluslararası 20. Yıl Sertifikası ! 

 

Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi ! 

 

Yüzme Suyu Analiz Sonuçları ! 

 

Çevre Eğitim Etkinlikleri Dosyalama Toplantısı ! 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Ziyaret ! 
 

Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde 

Atık Su Yönetimi Eğitimi ! 

 

Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Girerken... 

 

Eko Okullar Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt ve Kayıt 

Yenileme Dönemi ! 

 

"Çevre Etkinlik Günleri" Eko-Okullar İnternet Sayfasında ! 
 

"www.ekookullar.org.tr" Yenilendi ! 

 

Okullarda Orman Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt ve 

Kayıt Yenileme Dönemi ! 

 

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt 

ve Kayıt Yenileme Dönemi ! 

 
Wrigley Vakfı "Atıkların Azaltılması" Kampanyası Ödül Töreni ! 

 

Yeşil Anahtar Denetimleri ! 

 

Yeşil Anahtar Ödülüne Sahip Tesislere Eğitim Verildi ! 

 

 

http://www.turcev.org.tr/
http://www.mavibayrak.org.tr/
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E-BÜLTENĠMĠZ ÇIKARKEN.... 
  
 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 aylarına ilişkin 

Vakfımızda yapılmış olan çalışmaları, özet bir 
şekilde bu bültenimizde sizlere sunuyoruz. Bu 
vesile ile bir taraftan sizleri bilgilendirirken diğer 
taraftan da, faaliyetlerimize dönük ayrıntılı bir 
arşivimiz oluşuyor. 
 
 Uygulamakta olduğumuz uluslararası beş 

programın yoğunluk takvimi eşdeğer olmadığı 
için, programların her birinin dönemsel olarak 
farklı yoğunluğu olmaktadır. Bu bültenimizin 
kapsadığı dönemde aktif olanı, Mavi Bayrak 

Programı olmakla beraber, bültenimizde de 
izleyebileceğiniz gibi her beş program için de 

mesaimiz dolu dolu geçmiştir. 
 
 Bu nedenle zamanı ve işgücünü daha 
rasyonel kullanabilmek amacı ile,günümüzün 
teknolojik olanakları kullanılmaya çalışılmıştır. Bu 
cümleden olarak; 
 

 Mavi Bayrak denetimlerini bilgisayar 
ortamında yapmaya başladık. 

 Eko-Okul Programının başvurusu, takibi 
ve iletişimi web sayfası üzerinden 
yürütülmektedir.  

 Aynı şekilde Çevrenin Genç Sözcüleri 
Programının tümüyle bilgisayar 

ortamında yürütülmesine devam 

edilmiştir.  
 Okullarda Orman Programının 

başvuruları bilgisayar ortamında 
alınmaktadır.  

 Ayrıca Eko-Okullar, Okullarda Orman 

programları adına  “facebook” hesapları 
da kullanıma açılmıştır. 

  
Saygılarımla,   
     Erol Güngör    
                     Genel Müdür 
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ĠSTANBUL PLAJ VE MARĠNALARI 
ULUSLARARASI DENETĠMDEN GEÇTĠ ! 
 

 İstanbul ili marinaları ile Şile plajları 21-23 
Temmuz 2014 tarihlerinde uluslararası denetim 
kapsamındaydı. 
 
 Dünya sıralamasında plaj sayısı fazla olan 
ülkelerin plaj ve marinaları her yıl uluslararası 
denetimden geçmektedir. Bu kapsamda 2003 

yılından bu yana her yıl uluslararası denetimden 
geçen ödüllü plaj ve marinalarımız, geçtiğimiz yıl 
habersiz olarak denetlenmişti.  
 

 Bu yıl ise İstanbul İli marinaları ile Şile 
plajları 21-23 Temmuz 2014 tarihlerinde denetim 

kapsamındaydı. Danimarkalı uluslararası 
bağımsız denetçinin kontrolünden geçen marina 
ve plajlarımızda önemli oranda bir eksiklik 
bulunmadı. Bu vesile ile denetimlere gerekli 
özeni gösteren plaj ve marina yöneticileri ile Şile 
Belediyesi’ne teşekkür ederiz. 
 

MAVĠ BAYRAK DENETĠMLERĠ ! 
 
 Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüle hak 
kazanan plaj, marina ve yatlar büyük bir titizlikle 
denetlenmiştir. Denetimler ilk defa ödül alanlar 
için sezon öncesi ön denetimlerle başlamış ve 
sezonda da devam etmiştir. Sezon 

denetimlerinde gerekli görülen yerlere takip 

amaçlı ikinci ve üçüncü kez, ayrıca gelen 
şikayetler üzerine habersiz denetimler ve 
inceleme programları da gerçekleştirilmiştir. Mavi 
Bayraklar, tüm kriterlerin yerine getirilmesinin 
ardından teslim edilmiştir. 

 
 Vakfımızın yaptığı denetimlerin büyük bir 
kısmı Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğünden katılan uzmanlarla birlikte 
gerçekleştirilmiş, Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu 
Belediye veya Sivil Toplum Kuruluşunun da eşlik 

etmesiyle tüm plaj, marina ve yatlarımız 
denetlenmiştir. 
 
 Diğer taraftan İstanbul İli marinaları ile Şile 
ilçesi plajları 21-23 Temmuz 2014 tarihlerinde 

uluslararası denetimden geçti. Geçtiğimiz yıl 
habersiz olarak denetlenen plajlarımız bu yıl ise 

haberli denetlenmiştir. 
 
 Buna göre ödül alan yerlere toplamda 870 
kez denetim ziyareti gerçekleşmiştir. 
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PLAJ DENETĠMLERĠ BU YIL ĠLK KEZ IPAD 
ĠLE YAPILDI ! 
 

 Vakfımızın denetimlerde pratiklik ve zaman 
kazanmak amacıyla başlatmış olduğu Ipad Mini 
cihazları ile denetimler bu yıl ilk olarak plajlarda 
başladı. Yeni sistemde denetimler kağıt yerine 
elektronik ortamda yapılırken, zaman kazanma 
ve pratik fotoğraf çekiminin yanında denetim 
bilgilerinin ilgili yönetici ve kurumlara anında 

elektronik posta ile ulaştırılması sağlanmış oldu. 
Büyük oranda kırtasiyeyi azaltan ve üst düzey 
yöneticilere de daha hızlı bilgi aktarımının 
sağlandığı sistemin 2015 yılında marinalar ve 

yatlar için de kullanılması programlanmaktadır. 
 

CANKURTARAN KURSLARI ! 
 
 Mavi bayraklı plajlarda cankurtaran 
ihtiyacının karşılanması adına Türkiye Su Altı 
Sporları Federasyonu yetkilileri ile başta 
Muğla'da olmak üzere ortaklaşa çalışmalar 2014 
sezonunda da  devam etti. Türkiye Su Altı 

Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş 
eğitmenlerin verdiği eğitimler ile cankurtaran 
ihtiyacı sağlanmaya çalışılmıştır. Toplamda 60 
kursiyerin katıldığı eğitimlerde 54 kişi eğitimlerini 
başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazandılar.  
 

YEREL YÖNETĠMLERE ZĠYARET ! 

 
 Bilindiği üzere, belde belediyelerinin 
kapanmasıyla birlikte, belde bazında 
oluşturulmuş olan Mavi Bayrak Yerel 
Sorumlularının da görev yerleri değişmiş ve 

büyük bir kısmı farklı ilçelere atanmıştır 
 
 Bu ihtiyacın daha kısa sürede 
sağlanabilmesinin temini için Genel Müdür 
düzeyinde, Muğla ve İzmir illerinde ilçe belediye 
başkanları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
ziyaret edilerek, Mavi Bayrak konusu ile yerel 

mavi bayrak sorumlularının işlevi ve ihtiyacı 
konusunda bilgi verilmiştir. 
 
 Bazı belediyelerde aynı anda, bazılarında 
kısa süre içinde yerel sorumluların 

görevlendirilmeleri bizleri memnun etmiştir. 
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MAVĠ BAYRAK TANITIMLARI VE 
RÖPORTAJLAR ! 
 

 2014 Yılı içerisinde Mavi Bayrak tanıtımları 
kapsamında yerel ve ulusal olmak üzere bir çok 
yayın kuruluşu Mavi Bayrak hakkında 
ofislerimizden bilgi almak istemişlerdir. Bu 
kapsamda hem yerel basına hem de ulusal 
basına Mavi Bayrak hakkında gerekli 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 
KARADENĠZ VE DOĞU AKDENĠZ ĠLLERĠ 
MAVĠ BAYRAK POTANSĠYELĠ ARAġTIRMA 
VE ĠNCELEME PROGRAMI ! 

 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü Proje-İnşaat Dairesi 
Başkanlığı uzmanları ile Vakfımız temsilcisi 
yerinde incelemelerde bulunmuştur. Haziran ve 
Temmuz aylarında yapılan çalışmada belediyeler, 
İl Kültür ve Turizm-İl Sağlık-İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlükleri ve plaj işletmecileri ile görüşerek 
Bakanlığın arıtma tesisi ile ilgili verebileceği 

maddi destek hakkında bilgiler vermiş, yapılması 
gereken çalışmaları anlatmışlardır. 
 
 Proje kapsamında ziyaret edilen iller şu 
şekildedir: Kastamonu, Bartın, Zonguldak, 
Düzce, Sakarya, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, 
Rize, Giresun, Artvin, İstanbul, Kırklareli, 

Kocaeli, Adana, Hatay, Mersin. 

 
 Bu proje kapsamında 2015 yılında mavi 
bayrak önerilebilecek az da olsa plajlar tespit 
edilirken aynı zamanda plajlarımızın niteliğinin 
iyileştirilmesine dönük olarak yetkililere bilgi 

sunulmuştur.  
 
MAVĠ BAYRAK ÖDÜLLÜ TESĠSLERE 
ULUSLARARASI 20. YIL SERTĠFĠKASI 
VERĠLDĠ ! 
 
 Plaj veya marinasında yirmi yıl süre ile 

kesintisiz Mavi Bayrak dalgalandırılan plaj ve 
marinalar için yöneticilerine uluslararası niteliğe 
sahip 20. Yıl sertifikası verildi. 
 
  Plaj veya marinada 20 yıl süre ile kesintisiz 

Mavi Bayrağı koruyabilmek büyük bir önem arz 
ediyor. Bu nedenle sertifikaya hak kazanan 

işletmelerin yöneticilerinin şahsında 20 yıllık süre 
zarfında, işletmede görev yapan tüm yönetici ve 
yönetim kadrosuna, Yönetim Kurulumuz adına, 
teşekkürlerimizi sunar başarılarının devamını 
dileriz. 
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 Bu sertifikayı almaya hak kazanan işletmeler:   
                                                                       
                1-Club Med  Palmiye Tatil Köyü  

  Kemer- Antalya 
                2-Club Hotel Sera Lara-Antalya 
                3-Club Med Kemer –Antalya 
                4-Martı Myra Tekirova –Antalya 
                5-Ulusoy Holiday Club Göynük-     
   Antalya 
                6-Club Hotel Phaselis Rose Tekirova-

   Antalya 
                7-Titreyengöl Halk Plajı (TİSOYAB) 
  Titreyengöl-Antalya 
                8- Ataköy Marina İstanbul 

 
PLAJLARDA ÇEVRE BĠLĠNÇLENDĠRME 

PROJESĠNĠN 6. SI BU YIL FOÇA’DA 
GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ ! 
 
 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
koordinasyonunda ilgili belediyenin sponsorluğu 
ile 5 yıl önce başlatılan ve gönüllü üniversite 
öğrencilerinin katılımı ile temiz plaj kullanımının 

özendirilmesi ve plajların bilinçli kullanımı 
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 
projenin bu yıl 6’sı Foça Belediyesi ev 
sahipliğinde Foça-Karakum Plajı’nda 
gerçekleştirildi. 
 
  7-13 Ağustos 2014 tarihlerinde 7 gün süre 

ile gerçekleştirilen projeye TÜRÇEV İzmir ve 

Kuzey Ege Şubemiz ile, Muğla İli Şubemiz 
elemanları koordinasyonunda Ege Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencilerinin gönüllü 
olarak katılımları ile yapıldı. 

   
  Proje boyunca aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirildi. 
 
1.    Halkı bilgilendirici anket çalışmaları  
2.    Bilgilendirici broşür dağıtımı  
3.    Çalışma istasyonunda görüş defteri 

vasıtasıyla vatandaşların düşüncelerinin alınması. 
4.    Çocuklara yönelik plajda bulunan kirliliklerin 
tespiti ve halkın uyarılmasına dönük yeşil-kırmızı                                  
pankart uygulaması           
5.    İki saatte izmarit toplama etkinliği 

6.    Beach Selfie yarışması  
7.    İki dakikada plaj temizliği etkinliği  

8.    Vatandaşlarla deniz dibi temizliği  
9.    Kapanış ve sertifika töreni 
 
 Projede asıl amaç halkın plajları temiz 
kullanması konusunda dikkatlerini çekmek ve   
plaj temizliği için bilinç oluşturulmasına katkıda 

bulunmaktır. 
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 Vakfımızın amacı bu proje ile yapılan 
çalışmanın yerel bazda belediyeler tarafından  
devam ettirilmesidir. 

 
YÜZME SUYU ANALĠZ SONUÇLARI 
“yuzme.saglik.gov.tr “ ĠLE ARTIK SĠZE 
DAHA YAKIN ! 
 
 Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında 
Sağlık Bakanlığımız Fransa ve İtalya ile birlikte 

yürüttükleri “Yüzme Suyunun İzlenmesinde 
Uyum” başlıklı Avrupa Birliği  Eşleştirme 
Projesinin bir ayağı olarak 
"yuzme.saglik.gov.tr" isimli bir web portalı 

oluşturdu. 
  

 Bilindiği gibi Mavi Bayrak’ta yüzme suyu 
analiz sonuçlarını güncel olarak plajda bulunan 
standart mavi bayrak panosunda yayınlamak en 
önemli kriterlerden bir tanesidir. Bugüne kadar İl 
Sağlık Müdürlükleri, belediyeler ve İl Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri aracılığıyla edindiğimiz 
analiz sonuçlarını yayınlamak bürokrasi 

nedeniyle zaman alabiliyordu. Sağlık 
Bakanlığımız Fransa ve İtalya ile birlikte 
yürüttükleri “Yüzme Suyunun İzlenmesinde 
Uyum” başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme 
Projesinin bir ayağı 
olarak "yuzme.saglik.gov.tr" tanımlı bir web 
portalı oluşturarak bürokrasiyi ortadan kaldırmış 

ve bu kapsamda tüm Türkiye kıyılarındaki yüzme 

suyu analiz sonuçlarına güncel olarak ulaşmak 
mümkün olmaktadır. 
 
 Vakfımız aynı zamanda, 
"mavibayrak.org.tr" sayfamız ile de aynı analiz 

sonuçlarını her bir plajın ilgili bölümüne işleyerek 
standart mavi bayrak panosuna asılması gereken 
formatta bilgiyi de kullanıcılara sunmaktadır. 
 Yüzme suyu analiz sonuçlarının güncel 
olarak yayınlanması, özellikle olası kirliliklerin 
önlenmesi ve geçmiş yıllara ait verilerin 
karşılaştırılması bakımından da ayrı bir önem 

taşımaktadır. Plajlarda ve belediyeler ile yerel 
derneklerde bulunan Mavi Bayrak sorumlusu 
arkadaşlarımızın dikkatle takip etmelerini 
öneriyoruz.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://yuzme.saglik.gov.tr/
http://www.mavibayrak.org.tr/
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MANAVGAT’TA MAVĠ BAYRAK SEZON 
DEĞERLENDĠRME VE ÇEVRE EĞĠTĠM  
ETKĠNLĠKLERĠ DOSYALAMA TOPLANTISI 

GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ ! 
 
 2014 yılında, 44 plajın ödül almaya hak 
kazandığı ve plajlar üzerinde toplamda 81 Mavi 
Bayraklı işletmenin yer aldığı Antalya’nın 
Manavgat İlçesinde, bölgede yer alan Plaj Mavi 
Bayrak Sorumluları ile 25 Eylül 2014 tarihinde 

Manavgat Belediyesinde bir toplantı 
düzenlenmiştir.  
 
 Sezon değerlendirmesi, çevre eğitim etkinlik 

dosyalarının hazırlanması ve bir sonraki 
sezondan beklentilerin görüşüldüğü toplantının 

açılış konuşmasını Manavgat Belediye Başkan 
Yrd. Sn. Hasan Şimşek yaparak bölge için Mavi 
Bayrağın önemine değinmiş, önümüzdeki yıl 
bayrak sayısının artışı ve kriterlerin sürekliliğini 
sağlamak konusunda gereken hassasiyeti 
göstereceklerini ifade etmişlerdir. Ardından 
Vakfımız adına İl Koord. Lokman Atasoy sunum 

yaparak gündem konuları üzerine fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. 
 
 Manavgat İlçesinde kapanan Belde 
Belediyelerin ardından ortaya çıkan Yerel Mavi 
Bayrak Sorumlu boşluğunun giderilmesi, plajların 
beklentilerinin karşılanması için bir sonraki 

seneye daha sistemli ve programlı hareket 

edilmesi açısından son derece faydalı olan 
toplantıya ilk defa ödül almak isteyen işletmeler 
de katılarak bilgi sahibi olmuşlardır. 
 
 Antalya’da benzer yerel toplantıların Ekim 

ayı içerisinde farklı bölgelerde de devam etmesi 
planlanmaktadır. 
 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SU 
ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ'NE ZĠYARET ! 
 
 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi 

olarak, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesinde yeni kurulan Araştırma 
Laboratuvarları Merkezinde incelemeler yaptık. 
 
 Bu yıl itibarıyla hizmete giren Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Araştırma Labaratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi yaklaşık 8000 

m2 kapalı alanda konferans salonu ve çalışma 
ofislerini barındırmaktadır. Labaratuvar 
gıda,çevre,mikrobiyoloji,biyokimya,fizik  bilimi 
alanlarında faaliyet göstermektedir. 
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 Laboratuarda deniz suyunun  mikrobiyolojik 
olarak analizleri yapılabilmekte ve gerektiği 
taktirde kimyasal analizlerinin de yapılabildiği bir 

donanıma sahiptir. 
 
 Muğla ili mavi bayrak ödülüne sahip 
marinaların mevcut durumlarının incelenmesi ve 
marina mavi bayrak profillerinin oluşturulması 
yönünde gerekli çalışmaların yapılması adına ön 
görüşme yaptık. Konuyla ilgili bir projenin 

oluşturulup GEKA ya sunulması yönünde fikir 
birliğine vardık. 
 

TÜRKİYE KIYILARINDA YÜZME SUYU 
PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE TURİZMDE 
ATIKSUSU YÖNETİMİ EĞİTİMİNE KATILDIK ! 
 
 Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin 
belirlenmesi ve Turizmde Çevre Dostu Atık Su 
Yönetim Modelinin Oluşturulması Çalıştayı 24-25-
26 Eylül 2014  tarihlerinde TÜBİTAK  ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde Gebze Kocaeli 
Hegsagone Hotel’de tesislerinde gerçekleştirildi. 
 
 Çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi 
Dairesi Proje ekibi ve TÜBİTAK MAM Çevre ve 
Temiz Üretim Enstitüsü Proje ekibi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfını temsilen Mavi Bayrak Muğla İl 
Koordinatörü Gürcan Kaya ve  çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları katıldı. 
Üç gün süren eğitim programında birinci gün 
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin 
Belirlenmesi konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Proje ekibi 
tarafından ve TUBİTAK MAM Çevre ve Temiz 
Üretim Enstitüsü Proje Ekibi tarafından sunumlar 
eşliğinde anlatıldı. 
 
 Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin 
Belirlenmesi Projesi’ne 18 Ekim 2012 tarihinde 
TÜBİTAK ile imzalanan Sözleşme ile başlandığını 
belirten yetkililer , “2 bileşenden oluşmakta olan 
projenin, 1. Bileşeninde; Türkiye’de yüzme amaçlı 
kullanılan deniz ve kıyı sularında risklerin daha iyi 
anlaşılarak yönetilmesi için yüzme suyu profilinin 
belirlenmesi, 2. Bileşeninde ise Türkiye’de Su  
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kaynaklarının korunması amacıyla, atık su geri 
kazanım ve yeniden kullanım uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve bu konuda gerekli altyapı ve 
kapasitenin geliştirilmesi için turizmde çevre 
dostu atık su yönetim modelinin oluşturulması 
amaçlanmaktadır.” açıklamasını yaptılar. 
 
 Programın ikinci gününde Turizmde Çevre 
Dostu Atık Su Yönetim Modelinin Oluşturulması 
konusunda uzmanlar bilgi vererek özellikle 
konaklama tesislerinde gri su (mutfak ve banyo 
suları)nın geri kazanımı konusunda uygulamaları 
anlatarak çevre dostu atık su yönetim modeli 
kapsamında, tesisin gri suyunun arıtılarak klozet, 
pisuar rezervuarları ve bahçe sulama gibi 
alanlarda kullanılarak gri suyun %75-80'nin geri 
kazanıldığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili programın 
ikinci gününde İstanbul Taksim Hilton Hotel 
ziyaret edilerek projenin uygulama kısmı 
örneklem olarak katılımcılara gösterildi. 
 
  Programın üçüncü gününde ise projenin 
kapanış toplantısı gerçekleştirildi. 

 
YENĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI'NA 
GĠRERKEN... 

 
 2014-2015 eğitim-öğretim yılına girerken 
rutin olarak yaptığımız etkinliklerin yanında 
ulusal ve uluslararası boyutta edindiğimiz 

tecrübeler ışığında paydaşlarımızla farklı 
çalışmalar yapacak olmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Bu kapsamda Türkiye 
koordinasyonunu yürüttüğümüz çevre eğitim 
programlarımızla her geçen gün daha çok okula, 
öğretmene ve öğrenciye ulaştırabilmek amacı ile 
yeni eğitim-öğretim yılına giriyoruz.    

 
 Vakfımız çevre eğitim programlarını takip 
edip çevre konusunda aktif çalışmalar yapan tüm 
öğretmen-öğrenci ve idarecilerimizin  
 
Eko- Okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç 

Sözcüleri Programları Ulusal Koordinasyonu 
olarak yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, başarılı 
ve yararlı bir eğitim yılı diliyoruz.  
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2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI EKO-
OKULLAR PROGRAMI YENĠ KAYIT VE KAYIT 
YENĠLEME DÖNEMĠ ! 

 
 Eko-Okullar Programı yeni kayıt ve kayıt 
yenileme dönemi, 4 Ağustos Pazartesi günü 
açılmış olup 17 Ekim Cuma günü tüm belgelerin 
yüklenmesi için, son gün olarak belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, Programa yeni katılacak ya da devam 
edecek ve kayıt yenileyecek okullarımızdan 17 

Ekim Cuma günü 17:30'a kadar aĢağıdaki 
maddelerin tümünü tamamlamış olmaları 
beklenmektedir: 
 

·         Programa yeni kayıt olacak okullar, Eko-
Okullar internet sayfasında sağ üst köşede yer 

alan "üye ol" bölümünü tıklayarak okullarına ait 
bir profil oluştururlar. Kayıt yenileyecek okullar 
ise, okul profillerine giriş yaparak "bilgi 
güncellemesi" yaparlar (Okul profil bilgilerinde  
 
 
herhangi bir değişiklik yoksa bilgi güncellemesi 

yapılmasına gerek yoktur).* 
·         "Katkı payı" yatırılır ve dekont okul 
profilinde yer alan katkı payı yükle bölümüne 
yüklenir (50 Euro ya da güncel kur karşılığı TL) 
 
·         Çalışılacak konu ile ilgili "eylem planı" 
hazırlanır ve okul profilinde yer alan eylem planı 

yükle bölümüne yüklenir.   

 
 *Okul profiline giriş için gerekli e-posta ve 
şifresini unutan öğretmenlerimiz, 
“ekookullar@turcev.org.tr" adresine okul 
isimlerini belirterek şifrelerini soran bir e-posta  

 
attıklarında e-posta ile şifreleri kendilerine 
iletilecektir. 
 
"ÇEVRE ETKĠNLĠK GÜNLERĠ" EKO-OKULLAR 
ĠNTERNET SAYFASINDA ! 
 

 Eko-Okullar uluslararası internet sayfasında 
"World Days of Action-WDA" olarak geçen ve 
tüm Dünya Eko-Okullarının gerçekleştirdikleri 
çevre etkinliklerini paylaştıkları uygulamanın 
benzeri, yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle "Çevre 

Etkinlik Günleri" adı altında Eko-Okullar internet 
sayfamıza da eklendi.  

 
 Eko-Okullar internet sayfamızda yer alan 
yeni bölüm ile okullarımız sürdürülebilir bir 
gelecek için yaptıkları çevre etkinliklerini 
sitemizde paylaşabilecek ve oluşan etkinlik 
havuzundaki örnek etkinlikleri 

uygulayabileceklerdir. Öte yandan okullarımız  

mailto:ekookullar@turcev.org.tr
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yine aynı sayfadan yurtdışındaki Eko-Okullar 
tarafından yapılmış "Çevre Etkinlik Günleri"ne de 
ulaşabileceklerdir. 

 
 Çevre Etkinlik Günleri, sürdürülebilir bir 
Dünya için Eko-Okul öğrencileri tarafından 
çevreye duyarlı, dikkat çekici ve bilgilendirici 
etkinliklerin yapıldığı günlerdir. Programa kayıtlı 
olan Eko-Okullarımız profillerine giriş yaparak 
etkinliklerini yükleyebilirler. 

 
EKO-OKULLAR ĠNTERNET SAYFASI 
YENĠLENDĠ ! 
 

 Okul sayımızdaki artış ile beraber Eko-
Okullar internet sayfasında hem okullarımızın 

hem de ulusal koordinasyonun dosya yükleme ve 
onaylama konularında yaşadığı zaman kaybı yaz 
döneminde sayfada yapılan yenileme çalışmaları 
ile beraber ortadan kaldırılmıştır. Hız ve kullanım 
kolaylığı sağlayan yeni sistemle beraber sayfa  
hem yönetim hem de son kullanıcı açısından 
daha kullanışlı hale getirilmiştir.   

 
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI  2014-2015 
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YENĠ KAYIT VE 
KAYIT YENĠLEME DÖNEMĠ BAġLAMIġTIR ! 
 
 Okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim 
okullarında yürütülen, çocuklarda; orman eko-

sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, 

ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını 
amaçlayan Okullarda Orman programının yeni 
dönem kayıtları başlamıştır. 
 
 Programa devam eden veya ilk kez kayıt 

yaptırmak isteyen okullar "www.turcev.org.tr" 
 sitesinde "formlar"  kısmından “Okullarda 
Orman Başvuru Formu”nu güncel iletişim 
bilgilerini doldurarak göndermeleri 
gerekmektedir.  
 
 Yeni eğitim öğretim yılında tüm 

öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar dileriz... 
Okullarda Orman Programına kayıtlı okulların 
bilgi güncelleme, eylem planı ve yıl sonu raporu 
yollama tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.ekookullar.org.tr 
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NE? NASIL? NE  ZAMAN 

Başvuru-Bilgi 

Güncelleme Formu 

www.türçev.org.tr/formlar.aspx adresindeki 

başvuru formu doldurup gönderilir. 
İnternet tarayıcısı olarak Google Chrome 
veya Mozilla Firefox tan giriş yapılmalıdır. 

Ağustos-Eylül-Ekim  

2014 
(30 Ekim son gündür) 

Eylem Planı 

okullardaorman@turcev.org.tr veya 

fatma@turcev.org.tr adresine e-posta aracılığıyla 
gönderilir 

Eylül-Ekim  2014 

(30 Ekim son gündür) 

Yıl Sonu Raporu okullardaorman@turcev.org.tr veya 
fatma@turcev.org.tr  adresine e-posta aracılığıyla 
gönderilir 

2-19 Haziran 2015 
(19 Haziran son gündür) 

 

ÇEVRENĠN GENÇ SÖZCÜLERĠ PROGRAMI  
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YENĠ 
KAYIT VE KAYIT YENĠLEME DÖNEMĠ 
BAġLAMIġTIR ! 
 
 Orijinal ismi “Young Reporters for the 

Environment -YRE” olan Çevrenin Genç Sözcüleri 
Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı 
(Foundation For Environmental Education-FEE) 
tarafından 1994 yılında yürütülmeye 
başlanmıştır. Bugün 27 ülkenin FEE’ye bağlı 
olarak yürütmekte olduğu bu Program’a ülkemiz 

1996 yılında katılmıştır.  
 
 Liselere yönelik olarak uygulanan Çevrenin 
Genç Sözcüleri Programı, okul içinde oluşturulan 
bir öğrenci timinin çevreyle ilgili araştırma 
yapmalarını amaçlayan ve 27 ülkede uygulanan 

uluslararası bir çevre eğitim programıdır. 

Program sürecinde, Programa dâhil liseler 
bilgisayar ve internet aracılığı ile Dünya 
genelinde oluşturulan iletişim ağına katılırlar. 
Öğrenciler, bölgelerindeki olumlu ya da olumsuz 
çevresel konuları bir gazeteci gibi araştırıp, 
araştırma bulgularını, internet aracılığı ile aynı 
konuda araştırma yapan diğer okullarla 

paylaşırlar ve bilgi alışverişi yaparak dilerlerse 
ortak, dilerlerse de kendi okullarını temsilen bir 
proje oluştururlar. Yapılan bu projeler dönem  
sonunda belli kurallar altında bir makaleye 
dönüştürülür. Böylelikle program ile ülkelerindeki 
çevre sorunlarının bilincinde olan ve sorunların 

azaltılmasına katkıda bulunan gençler 
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program İngilizce 
dilinde yürütülmektedir. 

  
 Programa devam eden veya ilk kez kayıt 
yaptırmak isteyen okullar www.turcev.og.tr 
sitesinde "formlar"  kısmından “Çevrenin Genç 

Sözcüleri Başvuru ve Bilgi Güncelleme Formu”nu 
doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Yeni 
eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize 
başarı ve kolaylıklar dileriz... 

    Ankara Büyük Kolej 
“Survival” (Hayatta Kalış) 

http://www.t�r�ev.org.tr/formlar.aspx
mailto:okullardaorman@turcev.org.tr
mailto:fatma@turcev.org.tr
mailto:okullardaorman@turcev.org.tr
mailto:fatma@turcev.org.tr
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WRIGLEY VAKFI  "ATIKLARIN 
AZALTILMASI" KAMPANYASI ÖDÜL TÖRENĠ! 
  

 Wrigley Vakfı (ABD)  ve Uluslar Arası Çevre 
Eğitim Vakfı  (Foundation For Environmental 
Education-FEE) işbirliği ile ülkemizdeki 
koordinasyonunu vakfımız tarafından 2013-2014 
eğitim öğretim yılında yürütülmüş olan "Atıkların 
Azaltılması" kampanyası ödül töreni 22 Eylül 
2014 pazartesi günü İzmit Kuruçeşme Kültür 

Merkezinde Özel Cebir Koleji için ve 26 Eylül 
2014 cuma günü İzmir Saint Joseph Lisesi için      
"Forum Saint Joseph" de tören düzenlenmiştir. 
 

 2013-2014 eğitim öğretim yılında wrigley 
kapsamında  ulusal düzeyde makale ve video 

dalında birincilikleri olan okullarımızdan İzmir 
Saint Joseph Lisesi ve Özel Cebir Koleji ulusal 
jüri tarafından ödüle layık görülmüştür. Törende 
çevrenin genç sözcüleri timi öğrencilerine ve 
okullara para ödülü verilmiştir. 
 
  Ayrıca her iki okulunda koordinatör 

öğretmenleri ve ikişer öğrencisi, Portekiz'de 
yapılacak olan uluslararası öğrenci çalıştayına 
davet edilmişlerdir. 
 
ÇEVRENĠN GENÇ SÖZCÜLERĠ PROGRAMI 
KAPSAMINDA KAZANDIĞIMIZ 
ULUSLARARASI ÖDÜLLER ! 

 

MAKALE DALINDA 

Derecesi Okulun Adı Makalenin Adı 

2. İzmir Özel Fatih Koleji “Don’t Let Sea Daffodils Fade Away, Let Them 
Sway !”(Kum Zambakları Solmasın Hep 
Salınsın) 
 

VĠDEO DALINDA 

2. İstanbul Fen Bilimleri Okulları “Dont Throw Your Future Away” (Geleceğini 
Yok Etme). 
 

 
 

WRĠGLEY PROJESĠ KAPSAMINDA 
ULUSLARARASI DÜZEYDE SEÇĠLEN OKUL ! 
 

MAKALE DALINDA 

Derecesi Okulun Adı Makalenin Adı 

2. İzmir Saint Joseph Lisesi “Can a Forest Be Created With 
Recyclıng ?” (Geri Dönüşümle Orman 
Yaşatılabilir mi?) 
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ÇEVRENĠN GENÇ SÖZCÜLERĠ PROGRAMI 
ULUSAL DÜZEYDE SEÇĠLEN OKULLAR ! 
 

MAKALE DALINDA 

Derecesi Okulun Adı Makalenin Adı 

1. İzmir Özel Fatih Koleji “Don’t Let Sea Daffodils Fade Away, Let Them 

Sway !”(Kum Zambakları Solmasın Hep 
Salınsın) 
 

2. İzmir Amerikan Lisesi “From Grey to Turquoise: The Cleansing of 
the Izmir Gulf School ” (Griden Turkuaz İzmir 
Körfezi Temizleme Okulu). 

 

3. İzmir Çakabey Lisesi  “Chernobyl of Izmir” (İzmirin Çernobili). 

   

VĠDEO DALINDA 

1. İstanbul Fen Bilimleri Okulları “Dont Throw Your Future Away” (Geleceğini 
Yok Etme). 

 

2. Kocaeli Özel Cebir Anadolu Lisesi “Are you aware of the world” (Dünyanın 
Farkında mısınız?). 

FOTOĞRAF DALINDA 

1. Ankara Büyük Kolej “Survival” (Hayatta Kalış). 

 
WRĠGLEY PROJESĠ KAPSAMINDA ULUSAL 
DÜZEYDE SEÇĠLEN OKULLAR ! 
 

MAKALE DALINDA 

 

Derecesi Okulun Adı Makalenin Adı 

1. İzmir Saint Joseph Lisesi “Can a Forest Be Created With Recycling ?” 
(Geri Dönüşümle Orman Yaşatılabilir mi?) 
 

2. İstanbul Marmara Koleji “Slim Packages ; less waste for better 
future... ” (Küçültülmüş paketler, daha az 

atık daha iyi bir gelecek) 
 

 
VĠDEO DALINDA 

1. Kocaeli Özel Cebir Anadolu Lisesi “Are you aware of the world” (Dünyanın 
Farkında mısınız?). 
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YEġĠL  ANAHTAR DENETĠMLERĠ ! 
 
 1994 yılında Danimarka'da ulusal düzeyde 

başlatılan Yeşil Anahtar Programı, 2002 yılından 
bu yana uluslararası alanda uygulanmaktadır. 
Bugün 29 ülkede uygulanmakta ve toplam 1800 
ödüllü tesis bulunmaktadır. 
 
 Ülkemizde 2014 yılı itibariyle ödüllü tesis 
sayımız 37'ye ulaşmıştır. Söz konusu tesislerin 

denetimi yapılmış tesislerde önemli bir eksiklik 
ile karşılaşılmamıştır. Ancak standardı 
yükseltmek adına bazı tesislere önerilerde 
bulunulmuştur. 

 
 

ĠSTANBUL’DA YEġĠL ANAHTAR ÖDÜLÜNE 
SAHĠP TESĠSLERE YEġĠL ANAHTAR ÖDÜLÜ 
ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM VERĠLDĠ ! 
   
     İstanbul’da Yeşil Anahtar Ödülü’ne sahip olan 
tesislere 09.10.2014 – 11.10.2014 tarihleri 
arasında Yeşil Anahtar Ödülü’ne dair eğitim 

verildi.  
 
 Eğitimlere tesislerde bulunan departman 
sorumluları ve Yeşil Anahtar Ödülü yetkilisinin 
katıldığı eğitimler; Radisson  Blu Şişli, Radisson 
Blu Pera ve Radisson Blu Bosphorus otellerinde 
gerçekleştirildi. 

 

  
 
Bültenimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi 
bulten@turcev.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 

mailto:bulten@turcev.org.tr

