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PLAJLARDA DÜNYA BİRİNCİSİ İSPANYA’YA İNCELEME GEZİSİ!
Vakfımız, ödüllü plaj sayısı ile Dünya ikincisi olduğu Mavi
Bayrak Programı’nda; her geçen gün kriterlerin uygulanmasında standardın yükseltilmesi ve ülkemizde sayının
arttırılması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu
kapsamda Mavi Bayrak Ödüllü plaj sayısı ile Dünya birincisi konumunda olan İspanya’ya 08-11 Ağustos 2016
tarihlerinde bir teknik gezi düzenleyerek incelemelerde
bulunmuştur.

PROGRAMI
ÇEVRENİN GENÇ

10

SÖZCÜLERİ

OKULLARDA ORMAN

11

PROGRAMI

SOSYAL MEDYADA
TÜRÇEV

İspanya’da Vakfımız eşdeğeri konumunda bulunan ve
uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE üyesi ADEAC
(Associacion de Educacion Ambiental del Concumidor)
organizasyonunda gerçekleşen programda toplam 5 halk
plajı (İspanya’da tüm plajlar halk plajı statüsündedir) ve
2 marina ziyaret edilmiştir.

12

Ziyaret sırasında en dikkat çekici unsur plajlardaki temizlik seviyesi olmuştur. Tüm plajların
halk plajı statüsünde ve uzun sahiller olmasına
rağmen neredeyse hiçbir çöpe rastlanmamıştır. İlgili belediye temsilcilerine sorulduğunda
ise plajların her gün mekanik olarak temizlendiği ancak plaj kullanıcılarının zaten plajı kirletmediği ifade edilmiştir.
Elde edilen deneyimler ve gözlemlerin detayı
Aralık ayında yapılacak 10. Yerel Sorumlular
Eğitimi’nde paylaşılacaktır.
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MARMARİS MAVİ BAYRAKLI PLAJ VE MARİNALARI ULUSLARARASI DENETİMİ
Ülkemiz Mavi Bayrak sayısının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi
olduğu için her yıl uluslararası denetimden geçmektedir. Geçtiğimiz
yıl Bodrum’da yapılan uluslararası denetim için bu yıl Marmaris seçilmiştir.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı resmi denetçisi Deni Papadopoulou
tarafından 12-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen
denetimlerde tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 9 otel, 1 halk
plajı ve 2 marinamız habersiz denetimden geçmiştir.

Denetimde plaj ve marinalarımız tam not alırken,
Deni Papadopoulou, ülkemizde Mavi Bayraklı plaj ve
marina standardının dünya çapında ilk sırada yer
aldığını ve Mavi Bayrak Programı’nın dünyada en iyi
yönetildiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Vakfımızı ve Mavi Bayrak çalışanlarını onurlandırmıştır.
Ayrıca standart pano uygulaması ile web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin diğer ülkelere örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu ifade etmiştir.

ULUSAL MAVİ BAYRAK DENETİMLERİ

2016 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından haberli ve habersiz olarak yapılan plaj, marina ve yat denetimleri
kapsamında 444 plaja 947 denetim, 21 marina da ise 23 denetim gerçekleştirilmiştir. Antalya’da denetimlerin büyük bir kısmı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden katılan uzmanlarla oluşturulan
İl Mavi Bayrak Komisyonu eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Mersin, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Samsun,
Ordu ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen denetimler Kültür ve
Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
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YEREL MAVİ BAYRAK TÖRENLERİ
2016 Mavi Bayrak sezonunun başlamasıyla birlikte İzmir ve Kuzey Ege İlleri
bölgesinde birçok beldede gerçekleştirilen yerel Mavi bayrak törenleri Haziran sonu ve Temmuz başında da yapılmaya devam etti.
İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörlüğümüz Çanakkale Belediyesi, Geyikli
Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi ile Edremit Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yerel Mavi Bayrak törenlerine katılmıştır. Yerel ve ulusal basınında ilgi
gösterdiği ve katılımın yoğun olduğu törenlere bölgede yer alan idari birimler, belediye yetkilileri, yerel Mavi Bayrak sorumluları ve tesis Mavi bayrak
sorumluları da katılmıştır.

Törenlerde yapılan konuşmalarda Mavi Bayrağın önemi üzerinde durularak temiz deniz ve plajların hem çevre hem turizm hem
de ülke ekonomisi açısından önemli olduğu konuları vurgulanmıştır. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen her törende
olduğu gibi Mavi Bayraklar coşkuyla göndere çekilmiştir.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEMELER

Mavi Bayraklı kriterleri gereği bir beldede en az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler
için tuvalet ve erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır. Bu kritere ve engelli dernekleri ile yaptığımız görüşmelere dayanarak Mavi Bayrak web sayfasında “Engelli
Olanakları” başlığı altında Türkiye’deki engelli olanaklarının bulunduğu plaj listesinin ve engelli olanaklarına ilişkin detaylı bilgilerin verildiği bir bölüm (http://
www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=52) oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu bölüm Engelsiz Seyyah isimli web sitesinde de yayınlanmıştır

Engelliler için Mavi Bayraklı Plajlar
için TIKLAYINIZ
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CANKURTARAN KURSLARI
Mavi Bayraklı plajlarda cankurtaran ihtiyacının karşılanması adına Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilileri ve TÜRÇEV Muğla Şubesi
tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmalar 2016 sezonunda da devam
etmektedir. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerin verdiği eğitimler Muğla ili genelinde yapıldı ve başarıya ulaşan kursiyerlere cankurtaran sertifikaları verildi. Toplamda
54 kursiyerin katıldığı eğitimlerde 50 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.
Gerçekleştirilen Eğitimler;
11 Nisan 2016 / 19 Nisan 2016

: 10 Kişi

2 Mayıs 2016 / 12 Mayıs 2016

: 10 Kişi

16 Mayıs 2016 / 24 Mayıs 2016

: 12 Kişi

13 Haziran 2016 / 21 Haziran 2016

: 10 Kişi

18 Temmuz 2016 /26 Haziran 2016

: 12 Kişi

VAKFIMIZIN KATILDIĞI TOPLANTILAR VE PROGRAMLAR
AYVALIK MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI BÖLGESEL TOPLANTISI
Bölgede kurulan balık çiftlikleri, Mavi Bayraklı plajlar ile altyapı ve kanalizasyon hatlarında yaşanan problemlerinin görüşüldüğü toplantı 18 Ağustos 2016 tarihinde Engürü Tatil Sitesi koyunda gerçekleştirilmiştir.
Ayvalık Belediye Başkanı, hükümet ve muhalefet patilerinin yetkilileri,
Ayvalık Kent Konseyi Başkanı, Engürü Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ile
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkilileri ile vatandaşlar katılmıştır.
Düzenlenen toplantıda yaşanan sorunların sadece Ayvalık’ı değil tüm körfezi ilgilendirdiği, olumlu süreç devam ederse önümüzdeki yıldan itibaren
bayrak sayısını artırmak mümkün olacağı ifade edilmiştir.

ÇANAKKALE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ

Mavi Bayrak aday adayı plajların değerlendirilmesi, potansiyel alanların incelenmesi ve mevcut ödüllü plajlarda standartların
yükseltilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak üzere Vakfımız Genel Müdürlüğü’nce Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Yönetimi Başkan V. Mehmet Gürkan ile Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin’e ziyaretlerde bulunulmuştur.
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI-SİYANOBAKTERİ VE SİYANOTOKSİN ÇALIŞTAYI
Zehirli algler sınıfına giren siyanobakteri ve onların salgıladığı siyanotoksinlerin etkilerine
yönelik farkındalık oluşturulması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz 2016 tarihinde Greenpark Otel Ankara’da düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Belediyeler ve TÜRÇEV olmak üzere, ilgili diğer kurumlardan temsilcilerin katılımları ile gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde, Siyanobakteriler ve siyanotoksinlerin özellikleri,
yerüstü su kaynaklarında Siyanobakterilere yönelik ölçüm ve teşhis metotları ile izleme ve
baskı etki çalışmaları ele alınmıştır.
Çalıştayın devamında ulusal ve uluslararası mevzuatta Siyanobakterinin yeri, Siyanobakteri
ve siyanotoksinlerin kontrolü, mücadele ve müdahale yöntemleri, risk yönetimi ve içmesuyu
arıtma tesislerinde siyanobakteri ve siyanotoksin giderimi konuları ele alınarak katılımcılar
bilgilendirilmiştir. Siyanobakteri ve siyanotoksin giderimi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile çalıştay sonlandırılmıştır.

TRT RADYO PROGRAMLARI
20 Haziran 2016 tarihinde TRT İzmir Kent Radyosu Serbest Kürsü Programı’nda sunucu
Pınar Tosunoğlu Ağırbaş ve Gazeteci Mine Tolgay’ın, 29 Haziran 2016 tarihinde ise TRT
İstanbul Radyosu Çerçeve Programı’nda sunucu Filiz Yentürk’ün canlı yayın konuğu olduk.
Her iki programda da TÜRÇEV’in Türkiye’de yürüttüğü programlar ve özellikle Mavi Bayrakla ilgili bir sohbet gerçekleştirilmiş ve Türkiye’de çevrenin korunmasında Mavi Bayrak
ve Çevre Eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur.

SERİK MAVİ BAYRAK KOMİSYON TOPLANTISI
Antalya’nın Serik İlçesindeki Mavi Bayraklı plajlarımıza etki
edebilecek olan denizi kirletici unsurların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri hakkında çalışmaların belirlenmesi
amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde, Serik Kaymakamlığı toplantı salonunda, Serik Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Antalya Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Yavuz Başkanlığında Serik Mavi Bayrak ve Deniz Kirliliği Komisyonu
toplandı.
Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Serik Belediyesi, DSİ Serik İşletme ve Bakım Baş Mühendisliği, ASAT
Serik Şube Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Serik Toplum Sağılığı Merkezi, BETUYAB (Belek
Turizm Yatırımcıları Birliği) ve Vakfımız Antalya Şubesinden
yetkililer katılmıştır.
Toplantıda; Mavi Bayrak deniz suyu analiz sonuçları değerlendirilmiş, Beşgöz, Acısu, Köprüçay derelerinden kaynaklanabilecek risk unsurlarının tespit edilmesi ve alınacak önlemler görüşülmüş, bölgedeki merkezi arıtma tesislerinin mevcut durumu ve kontrolü hakkında değerlendirmeler yapılmış, deniz araçlarından kaynaklanabilecek kirliliklerin önlenmesi için alınabilecek önlemler üzerine görüş alış verişinde bulunulmuştur. Komisyonun daha etkin çalışabilmesi için de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak görev ve sorumluluklar belirlenmiştir.
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YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ’NE 2 YENİ OTEL
Haziran ayında tamamlanan Yeşil Anahtar Ödülü 2. Dönem başvuruları sonucunda, Bodrum’da yer alan Magnific Otel ve Latanya
Park Resort Otel Yeşil Anahtar Ödülü alamaya hak kazanmıştır.

YEŞİL ANAHTAR DENETİMLERİ TAMAMLANDI!
2016 yılı itibariyle Türkiye genelindeki Yeşil Anahtar Ödülü’ne sahip otellerin denetimleri tamamlanmıştır. Ülkemizde 74 tesiste bulunan Yeşil Anahtar Ödülü denetimleri 2 yılda bir yapılmakta olup Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde
gerçekleştirilmektedir.
Bu yıl ilk defa ödülü almaya hak kazanan 18 tesisin sezon denetimleri ve 2014
yılında başvuruda bulunan 17 tesisin takip denetimleri Ankara, Adana, İstanbul,
Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde yapılmıştır.

ANTALYA YEŞİL ANAHTAR DENETİMLERİ
Antalya’da Yeşil Anahtar Ödülü’ne bu yıl ilk defa başvuruda bulunan 7 otelin
ön hazırlık denetimleri 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Yeşil Anahtar sezon denetimleri 1-5 Ağustos tarihleri arasında ilk defa başvuruda bulunan 7 tesis için yapılmış olup bunlara ek olarak 2014 yılında denetimleri yapılmış olan 7 tesis de takip denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Dünya’da 2373 işletmede uygulanan Yeşil Anahtar Programının, konusu itibari
ile Uluslararası alanda en çok uygulanan eko-etiket olması ayrıca işletmenin çevre ve enerji yönetimine katkıları nedeniyle önümüzdeki yıl Antalya’dan daha çok
başvurunun olmasını beklemekteyiz.
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İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR YEŞİL ANAHTAR DENETİMLERİ
Yeşil Anahtar (Green Key) Programı Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ’ın
bölgemizi ziyaretiyle birlikte İzmir, Balıkesir, Çanakkale illerinde bulunan
Yeşil Anahtar Ödüllü tesislerin denetimi gerçekleştirildi.
16.08.2016 tarihinde Çeşme’de Radisson Blu Hotel, Sheraton Hotel, Boyalık Hotel; 17.08.2016 tarihinde Ayvalık’ta Ortunç Otel; 18.08.2016 tarihinde Balıkesir’de Club Orient Hotel; 19.08.2016 tarihinde Çanakkale’de Assos
Eden Gardens Hotel, Assos Nazlıhan Hotel tesislerinde Yeşil Anahtar denetimi gerçekleştirilmiştir.
Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ’a denetimler esnasında eşlik edilerek Yeşil Anahtar denetiminin yapıldığı bölgede
bulunan tüm Mavi Bayraklı plajlarında denetimini gerçekleştirilmiştir.

10. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMDE EKO-TURİZM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. Akademik Turizm
Eğitimi Arama Konferansı Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas
Uygulama Oteli'nde gerçekleşti. “Örgün ve Yaygın Eğitimde EkoTurizm Bilincinin Geliştirilmesi” konulu çalıştay üniversite, turizm
sektöründe ve alanında yetkin 45 katılımcı ile birlikte 2 gün boyunca eko-turizm bilincinin geliştirilmesi, bölgenin eko-turizm alanında
potansiyelinin ortaya çıkartılması, , yerel halkın bilinçlendirilmesi
gibi pek çok konuyu ele alarak tartışılmıştır.
Çalıştayın ilk aşamasında katılımcıların görüşleri alınarak eko-turizm
bilincinin gelişmesindeki eksiklikler belirlenmiş olup, bu eksiklikleri
kapsayan 5 ana başlık oluşturularak çalışma komisyonları belirlenmiştir.
Çalışma komisyonlarında bu ana başlıklar altında sorunlar belirlenip, bu sorunlara ilişkin çözümler geliştirilmiş, çözümlere yönelik
ilgili kurum ve kuruluşlar izlenecek yöntem ve projeler önerilmiş ve
bu çözümlerin gerçekleşme süreleri konusunda öngörüde bulunulmuştur.
Konferansa vakfımızı temsilen Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ ve Eko-Okullar Ulusal Koordinatör Asistanı Merve Çoban katılmıştır. Arzu Akdağ ''Planlama, Envanter,
Uygulama, İzleme ve Denetim'' komisyonunda, Merve Çoban
''Örgün ve Yaygın Eğitimde Eko-Turizm Bilincinin Geliştirilmesi ve
Farkındalık'' komisyonunda görev almıştır.
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2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR PROGRAMI YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME DÖNEMİ
BAŞLADI!
Eko-Okullar Programı yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi 1
Ağustos Pazartesi günü açılmış olup 14 Ekim Cuma günü
tüm belgelerin yüklenmesi için son gün olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Programa yeni katılacak ya da devam
edecek ve kayıt yenileyecek okullarımızdan 14 Ekim Cuma
günü 17:30'a kadar aşağıdaki 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)
·
nir.

Çalışılacak konu ile ilgili "eylem planı" hazırlanır ve okul profilinde yer alan eylem planı yükle bölümüne yükle-
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EKO-OKULLAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA
DEVAM EDİYOR…

Çevre ve Yenilikçi Fikirler Projesi'nin sona ermesinin ardından 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Toyota Motor Avrupa - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ortaklığında ve İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu (Royal Botanic Gardens-Kew) rehberliğinde başlatılan Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.
İlk yıl sadece 5-6 (gözlemciler) ve 6-7 (kaşifler) yaşların dahil olduğu projeye bu yıl 7-8 yaş (düşünürler) ve 8-9 yaş
(koleksiyoncular)da da dahil ediliyor. Projenin ikinci yılında toplam 15 ülke yer alıyor ve biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde yer alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna) üzerinde yoğunlaşılıyor.
Geçtiğimiz yıl 55 okulumuzun katıldığı projede yeni yaş grupları için kayıtlar Eylül-Ekim ayları içerisinde alınacaktır. Proje kapsamında okullarımızın inceleyecekleri türler belirlenmiş olup uluslararası koordinasyondan onay geldiği anda hem tür kartları hem
de konu ile ilgili tüm kaynaklar yön gösterici olabilmeleri açısından okullarımızla paylaşılacaktır.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında okullarımızın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmaları görebilmek için https://
turkey.exposure.co/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI 2016-17 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİSTANBUL TOPLANTISI SAİNTE PULCHEİRE FRANSIZ LİSESİNDE GERÇEKLEŞTİ!
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Koordinatör Öğretmenler Toplantısı, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul Sainte
Pulcherie Fransız Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantıda 20162017 okul yılında Çevrenin Genç Sözcüleri kapsamında gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler tanıtılmış, makale yazımı, fotoğraf ve video kayıtları ile ilgili konular ve UNESCO ASP-net
konuları ele alınmıştır.
Programın Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve koordinatör yardımcısı Fatma Köle yaptıkları sunumlarda; Programla
ilgili Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri paylaşmıştır. Yurt dışı etkinliklerine katılımda öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımlarının arttırılması konusunda öneriler sunulmuştur.
2015-2016 Döneminde hazırlanmış okul makaleleri, fotoğrafları ve videoları kritik edilerek, bundan sonra hazırlanacak benzeri çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konularda öneriler ve görüşler oluşturulmuştur. Ev sahiplikleri için Sainte Pulcherie
Fransız Lisesine, toplantılarımıza katılan tüm öğretmenlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederiz

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT VE
KAYIT YENİLEME DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR !

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı
fotoğraflar ve videolar için
facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Sayfa için tıklayınız.

Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, 1991 yılında Fransa'da uygulamaya geçmiş, Uluslararası Çevre Eğitim
Vakfı (FEE) tarafından 1994 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Program’a ülkemiz
1995 yılında katılmıştır. Çevrenin Genç Sözcüleri’nin amacı, gençleri çevre sorun ve
konularını anlamaya yönelten, çevre eğitim çerçevesinde faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik habercilik ağıdır. 1997 yılından bu yana 29 ülkede, 7.500'den fazla
öğretmen koordinasyonunda, yaşları 11 ile 21 arasında olan 70.000 öğrenci; çevre
haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar.

Çevre Genç Sözcüleri Programı; öğrencilerin çevre konularında harekete geçerek ve
öğrencilere yazma, fotoğraf ya da video medya aracılığıyla bu sorunları dile getirip,
bir platformda kendilerini duyurmaları için güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Prog-

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...

ram, öğrencilerin çevre haberlerini duyurabileceği, gençlerin dinlenildiği bir platform yaratmalarına ortam sağlar.

Çevrenin Genç Gazetecilerinin nihai hedefi; çevresel adaletsizlikleri vurgulamak,
onları uygun makamlar tarafından anlaşılır hale getirerek, tarafsız, konunun her iki
tarafına da ulaşarak, 5N1K (ne?ne zaman?nerede?nasıl?neden?kim?) kullanarak,
okulda ve yerel çevrede konuya dikkat çekmek, çözüm önerisi sunmaktır.
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OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YENİ ÖDÜL SİSTEMİ
Okullarda Orman Programı’nın kriterlerine uyarak orman ekosistemi ile ilgili gerekli teorik ve pratik çalışmaları yerine getiren,
Ulusal Koordinatör tarafından yapılan ziyaretlerde başarılı görülen ve yıl sonu raporlarını eksiksiz olarak gönderen okullar ve
koordinatör öğretmenlerimiz uluslararası koordinasyondan gelen
sertifikalarla ödüllendirilmekteydi.
Programı yürüten okullardan gelen yoğun talep ve oluşan gereklilik sonucunda, toplanan TÜRÇEV Yönetim Kurulu kararına göre
süreci başarı ile götüren okullarımıza Okullarda Orman Programı
bayrağı verilmesi kararı alınmıştır. Okullar, çalışmaları sonucunda
hak kazandıkları bayrak ile orman eko-sistemi konusundaki çalışmalarını yerel çevrelerine duyurabileceği gibi 23 ülkede yürütülen Program ağının bir parçası olduklarını da gösterebileceklerdir.

2015-2016 Eğitim öğretim yılı çalışma yapıp, başarı göstermiş ve sertifika almış okullar, 2016-2017eğitim öğretim yılında başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütürlerse, Okullarda Orman Programının kahverengi orman bayrağını alacaklardır. Her iki yılda
bir çalışmalarını sürdüren ve başarı gösteren okullar bayrak almaya hak kazanacaktır.
Programın içeriği ile ilgili değişiklikler, kayıt yenileme, süreç ve program ile ilgili tüm düzenlemeler ayrıntılı olarak incelemek için TIKLAYINIZ

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT VE
KAYIT YENİLEME DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR !
Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaokul 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.
Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt, kayıt yenileme, eylem planı ve yılsonu raporu hazırlama, ulusal koordinatörlüğe yollama
vb. 2016-17 eğitim öğretim yılı için hazırlanan kitapçıkta bulabilirsiniz. Kitapçık için TIKLAYINIZ
NE?

NASIL?

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.

SON TARİHLER
Ağustos-Eylül-Ekim 2016
(28 Ekim 2016 Cuma
son gündür)
Eylül-Ekim 2016

Eylem Planı

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

(28 Ekim 2016 Cuma
son gündür)

Yıl Sonu Raporu

okullardaorman@turcev.org.tr veya
fatma@turcev.org.tr adresine e-posta VEYA wetransfer aracılığıyla gönderilir.

2 Haziran 2017
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SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI PROGRAMLARI

https://www.facebook.com/
mavibayrakturkiye/
https://www.facebook.com/
ekoookullar

https://twitter.com/EkoOkullar_TR
https://www.facebook.com/
okullardaormanturkiye

https://www.facebook.com/
yesilanahtarturkiye/
https://www.facebook.com/
CevreninGencSozculeri

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, 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 programlarımızla her geçen gün daha çok
kişiye ulaştırabilmek amacı ile sosyal medya kullanımını arttırmayı hedefliyoruz.

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

