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MAVİ BAYRAK
ANTALYA, İZMİR ve AYDIN PLAJ VE MARİNALARINDA ULUSLARARASI DENETİM
Ülkemiz Mavi Bayrak sayısının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi olduğu için her yıl uluslararası denetimden geçmektedir. Geçtiğimiz yıl Sakarya ve Kocaeli’nde
MAVİ BAYRAK
S1.
yapılan uluslararası denetim için bu yıl Antalya, İzmir ve
PROGRAMI
Aydın illeri seçilmiştir. Bu kapsamda Antalya, İzmir ve
Aydın’da bulunan Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalarYEŞİL ANAHTAR
S.5
ÖDÜLÜ
da 29 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihleri arasında uluslaPROGRAMI
rarası denetim gerçekleştirilmiştir.
EKO-OKULLAR
S.10
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı resmi denetçisi tarafınPROGRAMI
dan gerçekleştirilen denetimlerde tesadüfi örneklem
OKULLARDA
S.11
yöntemi ile denetim yapılacak alanlar seçilmiş, bu kapORMAN
samda Antalya, İzmir ve Aydın’da bulunan 15 Mavi BayPROGRAMI
raklı plajımızda ve Antalya ilinde bulunan 1 Mavi BayrakS. 1 2
ÇEVRENİN GENÇ
lı marinamızda uluslararası denetim gerçekleştirilmiştir. Resmi denetçiye TÜRÇEV Genel
SÖZCÜLERİ
Müdürü, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü ve TÜRÇEV Antalya Şubesi ekibi eşlik
PROGRAMI
etmiştir.
Denetimlerde en çok dikkati çeken hususlar haritada gösterilen olanaklar ve kriterler ile plajda gerçek durumun
eşleştirilmesi, cankurtaran bayraklarının doğru kullanımı, plajda güvenlik önlemlerinin sadece cankurtaranla sınırlı
olmadığı ve plajın gerisi de düşünülerek güvenlik konusunun değerlendirilmesi, plaj temizlik seviyelerinin plaj personelince doğru anlaşılması, temizlik denildiğinde plajın çevresi ve gerisi ile bir bütün olarak değerlendirilmesi ve
bütünsel bir anlayışın yerleştirilmesi gerektiği konuları olmuştur .
BU SAYIDA:
BÖLÜMLER

S.
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MAVİ BAYRAK
PLAJINA SAHİP ÇIK PROJESİ 2019 YILINDA KUŞADASI KADINLAR DENİZİ PLAJI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde Aydın
Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ev sahipliğinde farklı
üniversitelerden gönüllülerle plajda çeşitli aktivitelerin yapılması
ile gerçekleşen ‘Plajına Sahip Çık Projesi’ bu yıl 26-29 Ağustos
2019 tarihleri arasında Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’nda gerçekleştirildi.
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Şubesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı
Oğuzhan Turan ve belediye birim amirleri katıldı.
Projede çalışmak için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gönüllü olarak
gelen 8 üniversite öğrencisi proje süresince plajı kullanan misafirlerle anket çalışması, çocuklarla çevre bilinçlendirme etkinlikleri ve oyunlar, yetişkinlerle etkinlikler, izmarit toplama etkinliği, plaj temizliği etkinliği gerçekleştirirken projenin ilerleyen günlerinde dalgıçların da katılımıyla deniz
dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Daha

fazla

bilgi

için:

https://www.facebook.com/

mavibayrakturkiye/
Haberin uluslararası yansıması için: https://bit.ly/2kU8Y6j
Gönüllülerin projedeki deneyimlerini anlattıkları video bağlantısı: https://www.youtube.com/watch?v=Cdcxi3Qu5ms&t=9s

MAVİ BAYRAK ULUSAL DENETİMLERİ
2019 sezon çalışmaları kapsamında Mavi Bayraklı plaj ve marina denetimleri tüm Türkiye genelinde sezon süresince devam etti. 2019 yılı Mavi Bayraklı plaj ve marinalar açıklanmadan ödül başvurusunda bulunan plajlara gerekli ön denetimlerimiz yapılmış olup, ödüllerin açıklanmasının ardından da
sezon ve kontrol denetimleri yapılmıştır. Sezon süresince Türkiye genelinde 883 plaj ve 24 marina denetimi olmak üzere
toplamda 907 Mavi Bayrak denetimi gerçekleştirilmiştir.
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BLUE FLAG MED WEEK-AKDENİZ ÜLKELERİ MAVİ BAYRAK HAFTASI ETKİNLİĞİ
11 Akdeniz ülkesinde Mavi Bayrak Programı’nı yürüten 11 STK’ nın Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası
güç birliği ile düzenlenen, Blue Flag MED Week etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaytazdere Belediyesi, Didim Belediyesi, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED), Mersin Deniz Kızı Turizm A.Ş., TUI Magic Life Sarıgerme,
TUI Sensimar Seno Resort&SPA, Hane Otel, Manavgat Belediyesi ve TÜRÇEV işbirliğinde Mavi Bayrak
ödüllü plajlarda gerçekleştirildi.
Günümüzde çoğumuz okyanuslarımızdaki kirliliğin, plastik atıkların besin zincirine girdiğinin ve birçok türe zarar verdiğini, dünyanın en yüksek nüfuslu yerlerinden ve en popüler turizm bölgelerinden biri olan Akdeniz Havzası’nda
deniz kirliliği de, tıpkı nüfus ve turizm gibi yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. Son yıllarda, ulusal sınır tanımayan bu
yüzen kirlilik, denizlerdeki doğal yaşama giderek daha fazla zarar veriyor. Bir ülkeden diğerine sürükleniyor, genelde
de Akdeniz ülkelerinin kıyı ve plajlarına vuruyor. İşte bu yüzden, Akdeniz Bölgesi’ndeki Mavi Bayrak Koordinatörleri
yeniden bir araya geldi. Amaçları da sadece farkındalık yaratmak değil, aynı zamanda somut eyleme geçmekti. Diğer
tüm Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education- FEE) programlarında olduğu gibi Mavi Bayrak Programı da yurttaşlar, yerel yönetimler, turistler ve tüm plaj ziyaretçilerinin güçlendirilip aktif rol almasına yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Bu durumda harekete geçmek için eş zamanlı olarak temmuz ayında
çeşitli bölgelerde etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinlikte katılımcıların yardımıyla plajlarda kirlilik yaratan materyaller toplanıp sergilenmektedir. Gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 80 kg atık toplanmıştır.

ÇÖP ADAMLA ÇEVRE MESAJI
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi ve Marmaris Belediyesi işbirliği çerçevesinde Mavi Bayrak ödüllü halk plajında atıklardan ‘Çöp Adam’ yapıldı ve çevre mesajı
verildi. Minik öğrencilerle gerçekleştirilen etkinlikte plajdan toplanan atıklar insana
dönüştü, çevre kirliliğine dikkat çekmek için halk plajında sergilendi.
Pet, metal ve cam şişeler, plajda bırakılan deniz oyuncakları, karton atıklar, plastik
kapaklar ve sigara izmaritlerinin kullanıldığı ‘çöpten insan’ plajı kullananların oldukça ilgisini çekti. Çöpten insanı dikkatle inceleyen çocuklar, “Çevremizi temiz tutalım.” mesajı verdi.
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DENİZİMİZE, PLAJIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ ETKİNLİĞİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜRÇEV Antalya
Şubesi işbirliğinde 18 Ağustos Pazar günü “Denizimize, plajımıza sahip çıkıyoruz” Mavi Bayrak etkinliği Lara Ekdağ
plajında gerçekleştirildi. Belediyenin sorumluluğundaki Mavi Bayraklı 16 halk plajı ve 1 marina için sezonda ödül almış
olanlara ve Uluslararası denetimin başarılı geçmesinde
emek verenlere sertifikaları verildi. Plajda yapılmakta olan
festival kapsamında, her günün sonunda gerçekleştirilen
plaj temizlik etkinliğine katılım sağlandı.

BURHANİYE ÖREN HALK PLAJI’NDA SİGARA İZMARİTİ VE PLAJ TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ
Burhaniye Belediyesi Mavi Bayraklı Ören Halk Plajı’nda 11
Temmuz 2019 tarihinde plaj temizliği ve sigara izmariti toplama etkinliği düzenlenmiştir. Burhaniye Belediyesi ve TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörlüğü işbirliğiyle
gerçekleştirilen etkinliğe belediye çalışanlarının yanı sıra
plajda bulunan yerel halk da katılım sağladı. Katılımın yoğun olduğu ve basının da ilgiyle takip ettiği bu etkinlik ile
plaj kullanıcılarına temizlik konusunda farkındalık sağlanması hedeflenmiş ve plajlardaki çevre kirliliği konusuna dikkat çekilmiştir.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ PLAJ TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ
Seferihisar Belediyesi Mavi Bayraklı Büyük Akkum Halk Plajı’nda
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörlüğü’nün işbirliği ile 23
Ağustos 2019 tarihinde plaj temizliği ve çevre bilinçlendirme etkinliği
gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen etkinlik süresince Seferihisar Çocuk Belediyesi’nden gelen katılımcı çocuklara
çevrenin korunması, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında
koordinatörlüğümüzce eğitim verildi.
Etkinlik esnasında sahil temizliği yapan ve çevre konusunda farkındalığı arttırılan çocuklara TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Seferihisar
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’ in de bizzat bulunduğu törene çocuklar kadar veliler, yerel halk ve basın da ilgi gösterdi.
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WLIVE SPORT&MUSIC’TEN ’TEMİZ FESTİVAL’ İŞ BİRLİĞİ
15-18 Ağustos tarihlerinde Lara Ekdağ plajlarında gerçekleştirilen Wlive
Sports&Music Festivali’nde TÜRÇEV’in yönlendirmesi ile her günün sonunda sporcular ve katılımcılar ile çevre temizliği yapılması sağlanmıştır.
Düzenlenen festivallerde güvenlik ve sağlık tedbirleri kadar çevresel tedbirlerin önemine de dikkat edilmesi amaçlanmıştır. Bu tür etkinlikler
planlanırken atık yönetimi, geri dönüşüm, toplu taşıma, doğal kaynakların korunması gibi çevre yönetimine dair hususlar zorunlu kılınması, çevre bilinçlendirmeye dair aktiviteler uygulanması yönünde çalışmaların
gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. Wolf Production Yönetim Kurulu Başkanı Selin Kurt ve beraberindeki heyet, 1518 Ağustos tarihlerinde Lara Ekdağ plajlarında gerçekleştirilen Wlive Sports&Music festivalinde çevre yönetimi konusunda gösterdiğimiz destek ve iş birliği için 2 Eylül Pazartesi günü TÜRÇEV Antalya ofisimize ziyarette bulunmuşlardır. TÜRÇEV’ in desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade eden plaket takdim etmişlerdir.

MAVİ BAYRAK MUĞLA İL KOMİSYON TOPLANTILARI
Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız başkanlığında sezon süresinde ayda bir toplanan Mavi Bayrak Muğla İl Komisyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, TÜRÇEV Muğla Şubesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda deniz suyu analiz sonuçlarının
değerlendirilmesi, Muğla bölgesinde bulunan dere kaynaklı olası kirliliklerde risk unsurlarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve ilgili kurumlar tarafından idari yaptırımların gerçekleştirilmesi, denetimlerin koordine ve
işbirliği ile yapılarak sezon süresince izleme çalışmalarının yakından takip edilmesi konusunda kararlar alınmıştır.
Toplantıda ayrıca numune noktalarının değerlendirme çalışmaları da yapılmıştır.

MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ GÜNEY YILDIZI 5 TEKNESİNDEN TEMİZLİK AKTİVİTESİ
Sadece plajlar ve marinalar değil, yatlara da
Mavi Bayrak verilebiliyor ve ödül alabilmenin
kriterlerinden bir tanesi de çevre eğitim etkinliği düzenlemek veya bağlı olduğu Mavi Bayrak Ödüllü marinanın çevre eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılmaktır. Mavi Bayrak Ödüllü
Güney Yıldızı 5 isimli Setur Kaş Marina'ya bağlı
teknemizin yaptığı bireysel çevre eğitim etkinliği kapsamında Kaş Aperlai Koyu ve Eleksi Koyu'nda İspanyol misafirler ile birlikte yapılan
temizlik aktivitesinde 10 torba çöp toplandı.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ DENETİM TEKNESİ İLE DENİZDE VE ACISU DERESİNDE
İNCELEMELER YAPILDI
Antalya Vali Yardımcısı Sn. Nurettin Ateş (İl Mavi Bayrak Komisyonu
Bşk.), Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Sorumlusu Kemal
Özgün ve TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi deniz denetim teknesi ile belediye mücavir alanları
içerisinde yer alan bölümlerde 12 Temmuz Perşembe günü incelemelerde bulunmuşlardır. Belediyenin deniz kirliliği kontrolüne dair
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. Ardından ASAT Laboratuvar Şube Md. Adil Doğan ve BETUYAB Genel Md. Yrd. (aynı zamanda Belek Mavi Bayrak Sorumlusu) Sinan Işık ile Acısu deresinde
incelemelerde bulunulmuştur. Derede yapılan temizlik çalışmaları,
altyapı mevcut durumu ve projeleri hakkında bilgi alınmış, dere için
kirletici risk olabilecek noktalar incelenmiş, bazı noktalardan analizler yapılması için numuneler alınmıştır.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAVİ BAYRAK TOPLANTISI
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 8 Ağustos 2019 tarihinde
Mavi Bayrak toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel
Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre, TESKİ Genel Müdürü Dr.
İbrahim İçöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Daire
Başkanları, Şube Müdürleri ve TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörlüğü katıldı.
Düzenlenen toplantıda Tekirdağ İli Mavi Bayrak ödüllü plajların
ve çevresinin yönetimi ile ödüllü plajların niteliğinin nasıl arttırılabileceği ve bölgede yürütülen altyapı çalışmaları konusunda
görüşmeler gerçekleştirildi.

MUĞLA CANKURTARAN KURSLARI
Mavi Bayraklı plajlarda cankurtaran ihtiyacının karşılanması adına Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilileri
ve TÜRÇEV Muğla Şubesi tarafından ortaklaşa çalışmalar 2019 sezonunda da devam etmiştir. Türkiye Su Altı
Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerin verdiği eğitimler Muğla ili genelinde yapıldı ve başarıya ulaşan kursiyerlere cankurtaran sertifikaları verildi. Toplamda 131 kursiyerin katıldığı 9 farklı tarihte gerçekleşen eğitimlerde toplam 119 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.
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YEREL MAVİ BAYRAK TÖRENLERİ

İZMİR VE KUZEY EGE YEREL MAVİ BAYRAK TÖRENLERİ
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörlüğü sınırları içerisinde
yer alan Mavi Bayraklı plajlarda Yerel Mavi Bayrak Törenleri gerçekleştirildi.
1 Temmuz 2019 tarihinde 28 Haziran 2019 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Sarımsaklı Halk Plajında, Burhaniye Belediyesi
Ören Halk Plajında, Gelibolu Belediyesi Hamzakoy Halk Plajında ve
Setur Ayvalık Marinada; 10 Temmuz 2019 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy Sosyal Tesisleri Önü Halk Plajında gerçekleştirilen
Yerel Mavi Bayrak Törenlerine TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörlüğü olarak katılım sağlanmıştır.

MURATPAŞA BELEDİYESİ
Muratpaşa Bld. Başkanı Sn. Ümit Uysal’ın, plaj kullanıcıları ve yerel halkın katılımları ile
1 Temmuz 2019 tarihinde Erenkuş Halk Plajında gerçekleşen törende, Belediyenin işletmekte olduğu 5 halk plajının Mavi Bayrak ödülleri teslim edildi.

KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİM ZİYARETLERİ
TEKİRDAĞ VALİLİK ZİYARETİ
30 Temmuz 2019 tarihinde TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörlüğü tarafından Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım’ı
makamında ziyarette bulunuldu.
Vali Aziz Yıldırım ile gerçekleştirilen görüşmede Vakfımız ve
yürütmekte olduğumuz çalışmalar konusunda bilgilendirme
gerçekleştirilerek bölgede Mavi Bayrak konusunda genel
durum ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili konulara değinildi.
Tekirdağ’a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ayrıca Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin ve İl Çevre
Şehircilik Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca ziyaret edilerek
Mavi Bayrağın niteliğinin arttırılması ve Tekirdağ bölgesinde
yaşanan sorunlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.
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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ
TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Mavi Bayrak Ulusal
Koordinatörü Almıla Kından Cebbari tarafından 27 Ağustos
2019 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir makamında ziyaret edilerek, Samsun’da Mavi Bayrak Programı’nın gelişimi ve Karadeniz kıyılarındaki durumu
değerlendirilmiş, önümüzdeki yıllar için yeni projeler görüşülmüştür. Ziyaret günü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak da ziyaret edilerek Samsun’da Mavi Bayrak Ödüllü plaj uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

DEMRE, FİNİKE, KAŞ BELEDİYE BAŞKANLARI ZİYARETİ
Finike Belediye Başkanı Sn. Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Sn. Okan
Kocakaya ve Kaş Belediye Başkanı Sn. Mutlu Ulutaş’a Vakfımız adına Antalya Koord. Lokman Atasoy ziyarette bulunmuştur. Yeni göreve başlayan başkanlar ile
yapılan görüşmede Mavi Bayrak ve Vakfımız hakkında bilgiler verilmiş, bölgede iş
birliği ile yürütülen çalışmalar, Mavi Bayrak ve Eko-Okul sayılarının arttırılmasına
yönelik yapılabilecek çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

LARA TURİZM YATIRIMCILARI BİRLİĞİ-LATUYAB’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Lara Turizm Bölgesinde yer alan 10 Mavi Bayrak ödüllü plaj üzerinde
yer alan 25 Mavi Bayraklı turistik işletme adına Yerel Mavi Bayrak
Sorumluluğunu yürütmekte olan Lara Turizm Yatırımcılar Birliği - LATUYAB’a 21 Ağustos tarihinde, Vakfımız adına Antalya Koord. Lokman Atasoy ziyarette bulunmuştur. LATUYAB Yönetim Kurulu adına
karşılayan Genel Müdür Betül Çeray’a Uluslararası denetim sürecinde göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür edilerek iş birliğinin
devamı konusunda ileriki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunulmuştur.
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YEŞİL ANAHTAR
YEŞİL ANAHTAR DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
2019 yılı başvurularının tamamlanması ile birlikte ülkemizde 97 Yeşil Anahtar Ödüllü otel bulunmaktadır. Başvuruda
bulunan 58 otelin sezon denetimleri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir.
İzmir ve Kuzey Ege Denetimleri
24-25 Haziran tarihlerinde bu yıl ilk defa başvuruda
bulunan 2 Yeşil Anahtarlı otelle; Biblos Beach Alaçatı Resort
ve The Nowness Luxury Hotel & Spa’ya ve halihazırda programı yürüten Yeşil Anahtarlı otellere sezon denetimleri
gerçekleştirilmiştir. Denetimler sırasında çevreye duyarlı
olarak yürütülen uygulamalar ile ilgili yeni örnekler
sunulmuştur.
İstanbul ve Bursa Denetimleri
Bu sene sezon denetim zamanları gelen İstanbulda Anadolu
yakasında ve Bursa da bulunan Yeşil Anahtarlı Otellerimize
29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Denetim
kapsamında otelin genel alanları, örnek bir oda, mutfak,
restoran, atık alanı, çamaşırhane ve personel alanları
incelenmiştir.
Antalya Denetimleri
En fazla Yeşil Anahtarlı ilimiz olan Antalya’da bu yıl 32 otelin denetimleri Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü ve TÜRÇEV Antalya Şube işbirliğinde tamamlanmış olup uygulanan örnek uygulamalar ile ilgili detaylı bilgiler alınmış varsa eksiklikleri hakkında tesislere bilgi verilmiştir.
Muğla Denetimleri
Muğla Bodrumda bulunan Yeşil Anahtarlı otellere sezon denetimleri
gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında otelin genel alanları, örnek bir oda,
mutfak, restoran, atık alanı, çamaşırhane ve personel alanları incelenmiş olup
Yeşil Anahtar Sorumlusu ile programın otele ve çevreye olan katkısı değerlendirilmiştir.

Ülkemizin dört bir yanında bulunan sezon denetimleri de yapılan otellerimizden
bazıları aşağıdaki gibidir:
-Olbios Marina Resort Hotel

- Radisson Blu Otel Diyarbakir

- Radisson Blu Ordu

- Aloft Bursa Hotel

- Radisson Blu Hotel & Spa Trabzon

- Sheraton Bursa Otel

- Crystal Kaymaklı Hotel & Spa, Nevşehir

Tüm tesislerimize sürdürülebilir turizme sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür ederiz.
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EKO-OKULLAR
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI'NA GİRERKEN...
2019-2020 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 ulaşmanın mutluluğu
ile yeni eğitim-öğretim yılına giriyoruz.
Vakfımız çevre eğitim programlarını takip edip çevre konusunda aktif çalışmalar yapan tüm öğretmen-öğrenci
ve idarecilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, başarılı ve güzel bir yıl diliyoruz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR PROGRAMI
YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI !
Eko-Okullar Programı yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi 1 Ağustos Perşembe günü başlamış
olup 4 Ekim Cuma günü tüm belgelerin yüklenmesi için son gün olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Programa yeni katılacak ya da devam edecek ve kayıt yenileyecek okullarımızdan 4 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).
"Katılım payı" yatırılır ve dekont okul profilinde yer alan katkı payı bölümüne yüklenir .
Çalışılacak konu ile ilgili ‘’eylem planı’’ hazırlanır ve okul profilinde yer alan eylem planı bölümüne yüklenir.

EKO-OKULLAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA DA DEVAM EDİYOR…
Çevre ve Yenilikçi Fikirler Projesi'nin sona ermesinin ardından 2015-2016 eğitimöğretim yılında Toyota Motor Avrupa - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ortaklığında ve İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu (Royal Botanic GardensKew) rehberliğinde başlatılan Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi 2019-2020 eğitimöğretim yılında da devam ediyor.
Projenin dördüncü yılında toplam 14 ülke yer alıyor ve biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde
yer alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna) üzerinde yoğunlaşılıyor.
Geçtiğimiz yıl 115 okulumuzun katıldığı proje kapsamında; 2019-2020 eğitim dönemi okul kayıtları tamamlandıktan sonra hem tür kartları hem de konu ile ilgili tüm kaynaklar yön gösterici olabilmeleri açısından okullarımızla paylaşılacaktır.
Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında okullarımızın geçtiğimiz yılllarda
yaptığı çalışmaları görebilmek için https://turkey.exposure.co/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EKO-OKULLAR PROGRAMI KİTAPÇIK SETİ GÜNCELLENDİ...
Eko-Okullar Programı’nda çalışan okullarımızdaki Eko-Tim öğrenci ve öğretmenlerimize etkinliklerinde ve müfredat çalışmalarında kaynak olması için hazırlanan; Eko-Okullar El Kitabı, Çöp Atık El Kitabı, Biyolojik Çeşitlilik El
Kitabı, Enerji El Kitabı, Su El Kitabı ve Programda Çalışılan Diğer Konular başlıklarından oluşan kitapçık seti ,bir
önceki basımındaki genel bilgiler korunarak ve güncelliğini yitirmiş bilgiler çıkarılarak yeniden bastırılmıştır ve
programa yeni dahil olan okullarımıza gönderilecektir.
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OKULLARDA ORMAN
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI
Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yürütülen, çocuklarda; orman
ekosistemi 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
adresinden, Programlar bölümü, Okullarda Orman Programı, Okullarda Orman online
başvuru formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. (Kayıt için tıklayınız.)
Programa devam eden okullar için her yıl kayıt yenileme zorunluluğu vardır.
Okullar kayıt formunu doldurduktan sonra 31 Ekim 2019 perşembe 17:30 e kadar, eylem planlarını word dosyası
şeklinde, çalışılması zorunlu tema çerçevesinde hazırlayıp okullardaorman@turcev.org.tr adresine emaille yollarlar.
Uluslararası koordinatörlük tarafından belirlenen, çalışılması zorunlu tema 2019-2020 eğitim öğretim yılı için
"Ormanlar ve Biyoçeşitlilik" olarak belirlenmiştir.
Belirlenen tema dışında öğretmenler diğer temalardan bir ya da birkaçını seçerek eylem planlarını hazırlarlar.
Okullarda Orman Programı için okulların kayıt, eylem planı ve yılsonu raporu takvimi için tıklayınız.
Herkese verimli bir eğitim öğretim yılı dileriz.

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI GÜNCEL TEMASI

"ORMANLAR VE BİYOÇEŞİTLİLİK"
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okullarda Orman Programı güncel teması "Ormanlar
ve Biyoçeşitlilik" olarak belirlenmiştir. Okullarımızın eylem planlarını uygularken en
az 4 hafta "Ormanlar ve Biyoçeşitlilik" konusunda çalışma yapma zorunlulukları
vardır.
Okullarda Orman Programı kapsamında koordinatör öğretmenler orman timindeki
öğrencileri ile yıl içerisinde;
"Biyoçeşitlilik nedir? Tür, doğal yaşam alanı, ekosistem, biyolojik çeşitlilik neden
önemlidir? Ekosistemin gerçekleştirdiği işlevler nelerdir? Biyoçeşitliliğin temel,
ekonomik, kültürel ve estetik değeri nedir? Kirlilik ve atıkların ormanlarla ilişkisi
nelerdir? Doğal yaşam alanlarının kaybında oluşacak sonuçlar nelerdir? Yoğun
tarım uygulamalarının sonuçları" gibi konu başlıklarını çalışacaklardır.
Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda düzeye göre ilgili etkinlikler seçilerek biyoçeşitliliğin orman konusuyla ilişkisinin
kurulması beklenmektedir. Konuyla ilgili bilgi ve etkinlikler; www.turcev.org.tr adresinde, Okullarda Orman Programı bölümü kaynakça kısmında paylaşılmıştır.
"Ormanlar ve Biyoçeşitlilik" başlığından konu ile ilgili bilgi ve etkinlikleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Link: http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=125
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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYIT
VE KAYIT YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI!
Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı, 1997 yılından bu yana 42 ülkede, yaşları 11 ile 21 arasında olan öğrenciler; çevre
haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini
haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programında; 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.
Çevrenin Genç Sözcülerinin 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.
Programa devam eden veya ilk kez kayıt yaptırmak isteyen okullar www.turcev.og.tr adresinden "PROGRAMLAR"
kısmından “Çevrenin Genç Sözcüleri" bölümünden, CGS Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.
Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar dileriz.
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KATILDIĞIMIZ SEMİNER, ÇALIŞTAYLAR ve ETKİNLİKLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ORTAKLIK PROJESİ ULUSAL ÇALIŞTAYI
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir şehircilik konusunda ortaklık ve işbirliği amacıyla yürütülen
‘Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi’ Ulusal Çalıştayı’nda Mavi
Bayrak Programı’na dahil olan belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na ulaşmak için ne gibi kazanımlar elde ettiğini Vakfımız Mavi
Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari anlattı.

ANTALYA DENİZ TİCARET ODASI 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en önemli başarılarından olan Kabotaj Kanunu'nun kabulü ile Türkiye’nin kara
sularındaki egemenliğini geri kazanması, ülkemizde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Deniz
Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından konuyla ilgili etkinlikler düzenlenmiş olup akşam Kaleiçi yat limanında,
teknede verilen kokteyl ile son bulmuştur. Kokteyle Vakfımız adına İl Koord. Lokman Atasoy da katılım sağlamıştır.

TRT ANTALYA RADYOSU AKDENİZ’İN SESİ PROGRAMI
TRT Antalya Radyosunun 4 Temmuz Perşembe günü, Akdeniz’in Sesi
programına TÜRÇEV Antalya Koord. Yrd. Mustafa Ergiydiren konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın Ülkemiz ve Antalya için önemine değinilmiş olup plajlarımızın
mevcut kalite ve temizlik durumları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca
ödüllü plajların yerine getirmesi gereken kriterler, başvuru süreci
gibi Mavi Bayrak Programı detaylarından bahsedilmiştir.
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14. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSINA KATILIM
“Doğa

Turizmi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Pı-

narbaşı Belediyesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde düzenlenen 14. Akademik Turizm Eğitimi
Arama Konferansı Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yapıldı.
Arama konferansın açılışında konuşan söz alan Kastamonu
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kutay Oktay,
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ve Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi editörü ve Anadolu Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, doğa turizminin Kastamonu ve Pınarbaşı yöresindeki önemini vurgulayarak, toplantının önemine işaret etti. İki gün devam eden konferansa Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İrfan Mısırlı
moderatörlük yaptı.
“Doğa Turizmi ve Pınarbaşı’nda Doğa Turizmi” temasıyla gerçekleştirilen arama konferansına doğa turizmi ile
ilgili akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ile turizm işletmecilerinin temsilcilerinden oluşan
50 kişi ve vakfımızı temsilen Yeşil Anahtar Programı Koordinatörü Merve Yıldız katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ODAKLI EĞİTİM PROJESİ’NDE
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ VE OKULLARDA ORMAN PROGRAMLARI TANITIMI
2 Temmuz 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen, “Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla
Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE), (TÜBİTAK
4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında) programına katıldık.
Programda; Dünyamızın ve insanlığın sorunlarına genel
bakış, Sürdürülebilir Gelişmenin kavramsal ve tarihsel
temelleri, Milenyum Kalkınma Hedefleri, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri ve BM Bildirgesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma, enerji kullanımı ve ekolojik ayak izi, gıda
sistemleri ve besin güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı, yeryüzünde su sorunları ve hijyen, insan hakları,
toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği, sosyal içerme, toplumsal barış ve toplum sağlığı, ekonomik büyüme, GSYİH
(Gayri Safi Yurt içi Hasıla) ve gelir dağılımı, tüketim, israf ve tasarruf, yerel üretim vb. konularda çevrim içi eğitimler, yüzyüze eğitimler ve paralel atölyelerle desteklenen proje kapsamında sürdürülebilir gelişmenin alt boyutları çeşitli yönleriyle ele alınarak, örnek eğitim programları ve uygulamaları yorumlandı. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen 80’den fazla okul öncesi ile ilk ve orta okul öğretmenine Vakfımızı, Okullarda Orman ve Çevrenin
Genç Sözcüleri Programlarını anlattık.
Etkinliğe vakfımızı temsilen Çevrenin Genç Sözcüleri ulusal koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve Okullarda Orman Programı ulusal koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. Sürdürülebilir gelişme kavramının en önemli sac ayaklarından biri olan çevre eğitimi konusunda Çevrenin Genç Sözcüleri ve Okullarda Orman Programları ile ilgili olarak detaylı bilgi verdiğimiz sunum sonunda öğretmenlerden gelen soruları cevapladık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenlere Vakfımız çalışmalarını anlattığımız davetleri için, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna ve proje ekibine için teşekkür ederiz.
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“ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK UYGULAMALAR-YUNUS”
BİLGİLENDİRME GÜNÜ
Değerli Öğretmenlerimiz,
TÜRÇEV olarak çevre eğitimi faaliyetlerimize, bir Avrupa Birliği (AB) projesini de katıyoruz. 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: Sini 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.
Nisan 2019’ da başlayan ve 15 ay sürecek proje kapsamında, Temmuz 2019’ da
Yunanistan’ da bir yaz okulu düzenlenmiştir. Burada iki ülkeden öğretmenler,
hem Yunanistan hem Türkiye’ deki okullarda uygulanabilecek üç çevre eğitimi
programı hazırlamak için bir arada çalışmıştır. Projenin sonraki adımı, bu programların tamamlayıcısı olarak, akıllı cihazlar için bir uygulama geliştirmek ve üç
kısa film çekmektir.
YUNUS Projesi ile Türkiye ve Yunanistan’ da yaklaşık 10.000 öğretmene ulaşmak hedeflenmektedir. 2019-20 eğitim yılında iki ülkedeki pilot okullarda uygulanacak bu Proje ile çevreye daha duyarlı nesiller yetişecek, öğretmenlerin çevre alanında bilgisi artacak ve ele
alınan üç türün yaşam alanları iyileştirilebilecektir.
YUNUS Projesini öğretmenlerimize tanıtmak için TÜRÇEV olarak bir Bilgi Günü düzenliyoruz. TÜRÇEV ve HSPN’ den
uzmanların sunum yapacağı bu etkinlikte, Proje hakkında detaylı bilgi edinebilir, öneri getirebilir ve okulunuzda
uygulanmak üzere hazırlanmış eğitim programını edinebilirsiniz. Projenin eğitim araçlarını sınıflarınızda kullanarak,
çevre eğitimine katkı sağlayabilir, öğrencilerinizin çevre bilincini artırabilirsiniz.
Projeyi siz eğitimcilerimize tanıtmak ve önerilerinizi almak için katılımınızı bekliyoruz.
(Katılımcıların 14 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt formunu doldurması gerekmektedir.)
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"ÇEVRE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE PRATİK UYGULAMALAR-YUNUS" YAZ OKULU
Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından, Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Döneminde 40 yeni proje hayata geçirilmiştir. 500
proje arasından hibe almaya hak kazanan 40 STK’nın 32’si Türkiye’den, 8’i İtalya, Yunanistan, Polonya ve Bosna-Hersek’tendir.
Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve
çevre gibi konulardadır. Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ortaklığındaki
"Theoretical Approaches and Practical Implementations in Environmental Education-YUNUS / Çevre Eğitiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar-YUNUS" projesi de Sivil Toplum Diyalogu Hibe Programı kapsamındaki 40 proje arasındandır.
Proje 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır, süresi 15 aydır. Proje kapsamında, 10-15 Temmuz 2019’ da Yunanistan'ın
Alonnissos adasında bir yaz okulu düzenlenmiştir.
Projede her iki ülkeden öğretmenler, hem Yunanistan hem Türkiye’de, sınıflarda uygulanabilecek üç ayrı konuda
çevre eğitim programı hazırlamak için bir arada çalışmıştır. Konu olarak, her iki ülkede de öğrencileri ve halkın bildiği, ikonik ve kolayca tanınabilir 3 hayvan türü çalışılmıştır. Türler; Sini kaplumbağası- Caretta caretta, Akdeniz fokuMonachus monachus ve ak leylek- Ciconia ciconia.
Yaz okulunda hazırlanan çevre eğitimi programında, öğretmenlere
çok sayıda faaliyet sunulmuş ve sınıfta etkin uygulama için faydalı
olacak bilgiler sağlanmıştır. Katılımcı öğretmenlerle yapılan çalıştaylar sonucunda da öğretmenler üç tür için çevre eğitim programı
hazırlamışlardır.
Katılımcı öğretmenler 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaz okulunda hazırladıkları çevre eğitimi programlarını sınıflarında sunacak, deneyim ve önerileri konusunda HSPN ve TÜRÇEV’ e geri bildirimde bulunacaklardır. Daha sonra HSPN ve TÜRÇEV uzmanları,
katılımcı öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları çalışma kâğıtları,
önerileri ve fikirlerini toplayacak, çevre eğitim programları tasarlayacak, geliştirecek ve üretecektir.

SAYI-49/EYLÜL 2019

Sayfa 17

HSPN ve TÜRÇEV, katılımcı öğretmenlerden gelen
geri bildirimler sonucunda geliştirecekleri bu üç çevre eğitimi programını, ülkelerinde yürüttükleri EkoOkullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri programı okul ağlarında kullanacaktır.
Ortaklar arasında sürekli ve yaygın bir işbirliğine yol
açacak bu proje, çevre eğitiminde yeni metodolojiler ve ortak çıktılar yoluyla çevreye daha duyarlı
yeni nesiller yetiştirmeye katkıda bulunacaktır.

Yaz okuluna; TAKEV Okullarından Buse Kurt, İzmir SEV Okullarından Demet Ekinci Işık, ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulundan Fulda Bol, Bilkent Laboratuar ve Uluslararası Okulundan Mehmet Sezer, Özel Karagözyan Ermeni Ortaokulundan Narod Veronik Kuruğoğlu, İTÜ GVO Beylerbeyi Ortaokulundan Sevgi Döndü ve Mevlana İlkokulundan
Yıldız Hızır katılmıştır. Proje ekibi olarak TÜRÇEV'den proje teknik yöneticisi Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve projenin çevre
eğitim uzmanı Fatma köle katılmıştır.
Katılımcı öğretmenlerimize projemizin bir parçası oldukları için çok teşekkür ederiz.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
Mavi Bayrak:
https://www.facebook.com/mavibayrakturkiye
Eko Okullar:
https://twitter.com/EkoOkullar_TR
https://www.facebook.com/ekoookullar
https://tr.linkedin.com/in/eko-okullar-turkiye-87b80363
Çevrenin Genç Sözcüleri:
https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri
https://www.youtube.com/Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye
Okullarda Orman Programı:
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye
Yeşil Anahtar
facebook.com/yesilanahtarturkiye/
instagram.com/yesilanahtar/
twitter.com/yesil_anahtar

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.

