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2013 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Tarih 15 Aralık 2012!
Mavi Bayrak Uluslararası Denetimleri 5-6 Eylül 2012
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Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marina Denetimleri…
“Mavi Kart” Antalya’da da Başladı…
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı ve Eğitim Programlarımız…

Çevrenin Genç Sözcüleri

Yeni 4+4+4 Eğitim Sistemi ve Eğitim Programlarımız…
Çevre ve Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması Uluslararası
Sonuçları Belli Oldu!
Dünya Eko-Okulları artık “Eco-Schools Connect” ile
iletişimde!
“World Days of Action”…
Okullarda Orman Programı Okullarımız 21 Eylül Dünya Barış
Günü’nü Tüm Dünya Okullarıyla Beraber Kutladılar…
PANASONIC-Okullarda
Orman
Programı
Fidan
Dikim
Kampanyası’nda Ülkemiz Okulları Tarafından Dikilen Fidan
Sayısı 24.000’e Ulaştı!
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2013 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Tarih 15
Aralık 2012!

SON GÜN

15 ARALIK 2012!

Her yıl yenilenen Mavi Bayrak başvuruları bu yıl 1 ay daha
erken alınmaya başlanacak.
2013 yılında daha erken açıklanacak olan ödül sonuçları
için başvuru formları 15 Kasım 2012 tarihi itibariyle
dağıtılmaya başlanacak ve 15 Aralık 2012 tarihinde de son
başvurular kabul edilecek.
Lütfen takvimi not ederek Mavi Bayrak internet sayfamızı
(www.mavibayrak.org.tr) takip ediniz.
Mavi Bayrak Uluslararası Denetimleri 5-6 Eylül 2012
Tarihlerinde Gerçekleştirildi!
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından uluslararası
alanda 50 ülkede yürütülen Mavi Bayrak Programı
kapsamında Mavi Bayrak ödülü alan plaj ve marinalar, her
yıl ulusal ve uluslararası düzeyde denetlenmektedir. Bu
kapsamda FEE tarafından görevlendirilen Susanne Prip
Madsen (Danimarka), denetimleri gerçekleştirmek üzere
ülkemizden Aydın İlini seçmiş ve bu kapsamda Kuşadası
ve Didim ilçelerinde bulunan Mavi Bayraklı plaj ve
marinaların denetimini gerçekleştirmiştir.
Denetimler sırasında ayrıca CNN Türk Yeşil Doğa Programı
için bir çekim gerçekleştirilerek Mavi Bayrak’ın uluslararası
denetim
ayağından
da
bahsedilmiştir.
Yayına
http://tv.cnnturk.com/yesildoga linkinden ulaşılabilir.
Ülkemizde Mavi Bayrak Programı’nın yürütülmesinden
sorumlu tek kuruluş olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen denetimin ev
sahipliğini Kuşadası belediyesi üstlenmiştir.
Uluslararası denetçi belediyelerin Mavi Bayrak’a bakış
açıları ve katkılarından çok etkilendiğini, çok güzel bir doğa
ve çevreye sahip olan yörenin tüm özellikleri ile tatil
yapmak için ideal bir yer olduğunu belirtmiştir.
Denetim sonuçlarına ve haberle ilgili detaylı bilgiye Mavi
Bayrak internet sayfamızdan (www.mavibayrak.org.tr)
ulaşılabilir.
Plajlarda
Çevre
Burhaniye'deydi!

Bilinçlendirme

Projesi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Plaj Kurtaran-Plajlarda Çevre
Bilinçlendirme Projesi”, 9-16 Temmuz 2012 tarihleri
arasında Vakfımız ve Burhaniye Belediyesi işbirliğinde,
Mavi
Bayrak’lı
Ören
Mahallesi
Halk
Plajı’nda
gerçekleştirildi.
Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü Didem Kabukçu’nun
koordinatörlüğünde 7 gönüllü öğrenci tarafından 7 gün
boyunca, plajların temizlik düzeyi ölçülmüş, plaj
ziyaretçilerine anket yapılmış, deniz dibi temizliği
araştırılmış-kirlilik sergilenmiş ve plajı kullanan insanlardan
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesine dönük farklı
çalışmalar yapılmıştır.
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Proje sürecinde, Mavi Bayraklı plajlarda plaj temizliği
seviyesi de Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) yöntemi
ile bir hafta boyunca ölçülmüş ve buna göre; Mavi Bayraklı
Ören Mahallesi Halk plajı temizlik açısından A sınıfı
çıkmıştır.
(A sınıfı plaj: Temiz plaj anlamına gelmektedir.
Mavi Bayrak kriterlerine göre plajlar A+ veya A
sınıfı olmalıdır)

Çalışma
sonuçları
ile
ilgili
ayrıntılı
bilgi
için
http://mavibayrak.org.tr/HaberDetay/HaberDetay.aspx?ha
ber_refno=85 linki ziyaret edilebilir.
Yunanistan Mavi Bayraklı
İnceleme Programı…

Plaj

ve

Marinaları

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörümüz ve Antalya,
Muğla, İzmir İl Sorumlularımız ile Yönetim Kurulu Üyemiz
Şerefnur Kayhan, Yunanistan’ın Atina şehrinde bulunan
Mavi Bayraklı plaj ve marinaları incelemek üzere 27-29
Eylül
tarihleri
arasında
bir
değişim
programına
katılmışlardır.
Önümüzdeki
sene
Yunanistan’daki
Mavi
Bayrak
koordinatörlerinin de ülkemizi incelemek üzere gelmeleri
beklenen program kapsamında yararlı bilgiler elde
edilmiştir.
Ülkemizdeki plaj kriterlerini uygulama standardının daha
yüksek olduğu tespit edilen incelemelerde, Yunanistan
plajlarında cankurtaran kulelerindeki estetik ve fonksiyona
verilen önem, halk plajlarındaki tuvalet sayılarının çokluğu
ile plajda bulunan ahşap yürüyüş yolları dikkati çeken en
önemli unsurlar olmuştur.
Mavi Bayrak İl Komisyonları Çalışmaları…
İlk kez Antalya ilinde Vakfımız önerisi ile oluşturulmuş olan
“Mavi Bayrak İl Komisyonu” , Antalya’yı takiben Muğla ve
İzmir ilimizde de fonksiyonel olarak çalışmalarına devam
etmektedir.
Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan komisyonlara,
Antalya’da Sayın Recep Yüksel, Muğla’da Sayın Ahmet Ali
Barış ve İzmir’de Sayın Adem Karahasanoğlu başkanlık
etmektedir. Komisyonun üyeleri ise, Sağlık, Kültür-Turizm
ve Çevre-Orman İl Müdürlükleri ile Vakfımız İl
sorumlularından oluşmaktadır. Söz konusu komisyonlar,
ilgili illerde Mavi Bayrak Programı’nın daha sağlıklı
yürümesini sağlarken, aynı zamanda o illerdeki çevre
sorunlarına anında müdahale edilmesini de sağlamaktadır.
Yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları,
yaz ayı boyunca farklı zamanlarda Antalya, Muğla ve İzmir
illerimizde gerçekleştirilmiş, toplantılarda deniz suyu
analizleri değerlendirilerek, sezon süresince yapılan
çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde
görüşülmüştür.
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Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marina Denetimleri…
Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından sezon
boyunca haberli ve habersiz olarak yapılan plaj-marina-yat
denetimleri Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır.
Denetimler, şubelerimizin bulunduğu illerde, İl Mavi
Bayrak
Komisyonu
gözetiminde
gerçekleştirilmiş,
denetimlere zaman zaman İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya
Bakanlıkları yetkilileri katılmıştır. Bu kapsamda Mavi
Bayraklı tüm plaj ve marinalar denetlenerek, toplamda
707 plaj, 27 marina ve 12 yat denetimi yapılmış, 14 plajın
bayrağı 10 gün süre ile 5 plajın bayrağı da sezon süresince
indirilmiştir.
“Mavi Kart” Antalya’da da Başladı…
Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilikle mücadele için
“Mavi Kart” uygulamasına 03.07.2012 tarihi itibarıyla
Antalya`da da başlandı.
Muğla`dan sonra ikinci kez Antalya`da hayata geçirilen
uygulama ile özel ve ticari teknelerden kaynaklanan
atıkların takibi amaçlanmaktadır.
Her iki ilde de başlatılan “Mavi Kart” uygulamasının başarılı
olabilmesi için kabul merkezleri ve benzeri eksikliklerin de
kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.
Onuncu Kalkınma Planı
Komisyonu Toplantısı…

Turizm

Özel

İhtisas

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı
Turizm Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı’na katıldık.
27-28 Eylül tarihlerinde tam gün olarak gerçekleştirilen ve
Genel Müdürümüz Erol Güngör’ün Çevre, Planlama ve
Altyapı Grubu Başkanlığı’nı üstlendiği toplantıda, Dünya’da
ve Türkiye’de turizm sektörünün genel durumu üzerindeki
ara raporun ardından alt grup çalışmaları yapılmış ve grup
çalışmalarının
topluca
değerlendirilmesinin
ardından
toplantı sona erdirilmiştir.
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı ve Eğitim Programlarımız…
2012–2013 eğitim-öğretim yılının ilk haftalarından itibaren
eğitim programlarımıza (Eko-Okullar, Okullarda Orman ve
Çevrenin Genç Sözcüleri) katılıp çalışmaya başlayan
özverili öğretmenlerimize, onlardan desteğini eksik
etmeyerek
çalışmaların
düzenli
bir
şekilde
sürdürülebilmesini sağlayan idarecilerimize ve çalışmalarda
aktif olarak yer alan duyarlı tim öğrencilerimize başarılı,
sağlıklı ve güzel bir yıl dileriz.
Eko-Okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı Ulusal Koordinasyonları olarak tüm okullarımızın
yeni eğitim-öğretim yılını kutluyoruz.
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Yeni
4+4+4
Eğitim
Programlarımız…

Sistemi

ve

Eğitim

2012-2013 eğitim-öğretim yılı ile birlikte uygulanmaya
başlanmış yeni eğitim sistemi kapsamında bilindiği üzere
ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak ayrılma
sürecine girmiştir. Bu süreçte yaş aralığında herhangi bir
değişiklik olmadığından Eko-Okullar ve Okullarda Orman
Programlarımız anaokulundan başlayarak ilk ve ortaokul
sonuna kadar tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaya devam
edilecektir.
Okulların resmi olarak yeniden yapılanmasından dolayı
Eko-Okullar Programımıza üyelik ve Yeşil Bayraklı
okullarımız ile ilgili bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu konu ile ilgili bilgi almak isteyen okullarımızın internet
sayfamızı (www.ekookullar.org.tr) ziyaret etmeleri önemle
duyurulur.
Okullarda Orman Programımızla ilgili yeni düzenlemeler
için ise Vakfımız internet sayfasını (www.turcev.org.tr )
ziyaret ediniz.
Çevre
ve
Yenilikçi
Fikirler
Uluslararası Sonuçları Belli Oldu!

Proje

Yarışması

FEE ve Toyota Avrupa tarafından desteklenen ve
ülkemizde Eko-Okullar ile Toyota Türkiye işbirliğinde
yürütülen “Çevre ve Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması”
uluslararası birincisi bu sene Slovenya oldu. 2010–2012
döneminde “Haydi, Atıkları Azaltalım!” başlığı ile
gerçekleştirilen proje yarışmasına katılmış olan tüm EkoOkullarımıza özverili çalışmaları için teşekkür eder, ulusal
birincimiz olan Muğla Orhaniye İnci Narin Yerlici İlköğretim
Okulu öğretmen, idareci ve öğrencilerimizi yeniden tebrik
ederiz.
Eko-Okullarımıza çalışmalarında başarılar dilerken 20122014 yılları için 5. etabı düzenlenecek olan Çevre ve
Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması’nda da ülkemizin yeniden
yer alacağının müjdesini vermek isteriz.
Dünya Eko-Okulları artık “Eco-Schools Connect” ile
iletişimde!
Farklı ülkelerdeki Eko-Okulların birbirleri ile iletişime geçip
paylaşımlarda bulunmasını sağlamayı amaçlayan yeni
internet sayfası “Eco-Schools Connect” (www.ecoschools.org/connect
)
uluslararası
Eko-Okullar
koordinasyonu tarafından tamamlandı. Bundan böyle
Türkiye Eko-Okulları isterlerse diğer 51 ülkeden herhangi
birinde bulunan bir Eko-Okul ile iletişime geçebilecek,
çalışmalarını
paylaşıp
birlikte
ortak
çalışmalar
yürütebileceklerdir. Bu etkinliklerin okullarımıza faydalı
olmasını diliyor, gelişim ve değişimlerine katkıda
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.
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“World Days of Action”…
52 farklı ülkede uygulanmakta olan Eko-Okullar Programı
bünyesindeki okullar için etkinliklerini tüm dünya ile
paylaşabilme fırsatını sağlamak amaçlı uluslararası
koordinasyonca üzerinde çalışılan “World Days of Action”
www.eco-schools.org/wda internet sayfası tamamlandı.
Ülkemiz Eko-Okulları da bu sayfaya üye olabilecek ve
sistemde
Vakfımızca
onaylanmalarının
ardından
çalışmalarını internet sayfasında duyurabileceklerdir. Bu
etkinliğe katılan okullarımıza uluslararası sertifikalar
verilecektir.
Okullarda Orman Programı Okullarımız 21 Eylül
Dünya Barış Günü’nü Tüm Dünya Okullarıyla Beraber
Kutladılar…
Okullarda Orman Programı okullarımız, Birleşmiş Milletler
tarafından Dünya Barış Günü olarak ilan edilen 21 Eylül
2012 tarihinde Dünya’daki diğer okullarla aynı zamanda
fidan diktiler.
7 ilimizde (İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, Kayseri,
Samsun, Muğla ) eş zamanlı olarak gerçekleşen dikim
faaliyetinde, fidanlar, temsilci öğrencinin yaptığı ve barış
ile çevre arasındaki sıkı bağa vurgu yapan konuşmanın
ardından toprakla buluştu.
Okullarda Orman (Learning About Forest-LEAF) ve Çevre
Ağı (Environmental Online-ENO)Programları tarafından
“Küçük Büyüyebilir ve Ufacık Bir Adım Kocaman Bir
Etki Yaratabilir” sloganıyla organize edilen ve 150
ülkeden 5000’den fazla okulun katılımı ile tamamlanan
günün sonunda, onbinlerce fidan toprakla buluştu.
Kampanyanın başladığı günden bu güne kadar dikilen fidan
sayısının ise 5 milyon’dan fazla olduğu belirtildi.
Dikimlerin ardından orman timleri tarafından gönderilen
raporda öğrenciler şunları dedi:
“Fidan bizler için bir sembol. İlk olarak, bizlere
doğayı ve çevre korumanın önemini hatırlatıyor.
İkinci olarak tüm Dünya okulları arasında kurulan
işbirliğine dikkat çekiyor, kültürel çeşitlilik ve
hoşgörünün altını çiziyor. 21 Eylül günü “Barış”
için uluslararası bir gün olduğundan dolayı bu
diktiğimiz fidanları “Barış Fidanları” olarak
isimlendiriyoruz. Gelecekte bu ağaçlarımızla
beraber büyümeyi umut ediyor ve “Barış Yeşildir!”
diyoruz!”
Etkinliğe katılıp raporlama yapan okullar, ayrıca,
uluslararası
koordinasyondan
gelen
sertifikalarla
ödüllendirildiler.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak bizler de, bu
kampanyaya katılıp öğrencilerin fidan dikmesini sağlayan
koordinatör öğretmenlerimizi ve orman timindeki öğrenci
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çevrenin ve barışın
korunduğu iyi bir gelecek diliyoruz.
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PANASONIC-Okullarda Orman Programı Fidan Dikim
Kampanyası’nda Ülkemiz Okulları Tarafından Dikilen
Fidan Sayısı 24.000’e Ulaştı!
Okullarda Orman Programı’nın uluslararası sponsoru olan
Panasonic Firması, 2011 yılında uluslararası alanda
başlattığı fidan dikim kampanyasına, 2011 yılında olduğu
gibi 2012 yılında da devam etme kararı almıştı.
Bu kapsamda 2012 yılı için dört periyot şeklinde yürütülen
kampanyanın ilk iki periyodu tamamlanmış ve Vakfımıza
gönderilen ülkemizin (okullarımızın) fidan dikim destekleri
dikim yapıp bunları gerektiği gibi raporlayan okullarımızın
hesaplarına yatırılmıştır.
3. Periyot sonu olarak belirlenen 2012 Eylül ayı sonunda,
kampanya kapsamında ülkemizin Okullarda Orman
Programı’nda yer alan okulları tarafından dikilen fidan
sayısı, toplamda 24.000 olmuştur.
Dikimlerimizle ilgili olarak hazırlayıp Okullarda Orman
Uluslararası Koordinasyonu’na göndermemiz gereken
rapor, Eylül ayının son haftasında hazırlanmış ve
gönderilmiştir. Raporumuzun incelenmesini takiben fidan
karşılıkları Vakfımız hesabına yatırılacak ve ardından da
Ekim ayı içerisinde ilgili okul hesaplarına aktarılacaktır.

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