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Başlarken…
1999 yılından bu yana, periyodik olarak yılda bir kez
çıkarttığımız ve faaliyetlerimizden haberler verdiğimiz
bültenimizin 2011 yılına ilişkin 14. sayısını yayınlamanın
heyecanı ve gururu içerisindeyiz.

Vakfımızın yürüttüğü programlar kapsamında yapılan
çalışmalar, üçer aylık e-bültenlerle ilgili kurum, kuruluş
ve kişilere gönderilmekte, yıl sonunda da bir yıl boyunca
yapılan çalışmalar basılı bir bülten ile duyurulmaktadır.

Vakfımız Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation
For Environmental Education-FEE)’na 1993 yılında üye
olmuş ve aynı yıl Mavi Bayrak Programıyla başlattığı çevre
bilinçlendirme çalışmalarına, 1995 yılında Eko-Okullar, 1996
Yılında Çevrenin Genç Sözcüleri, 2004 yılında Okullarda
Orman ve 2011 yılında da Yeşil Anahtar Programı’nı katarak
yapılan çalışmalar ve kazanılan ödüller açısından, ülkemizi
çevre bilinçlendirme çalışmaları konusunda uluslararası
arenada adı geçen bir ülke konumuna getirmiştir.

Bu bültenimizle de sizlere 2011 yılı içerisindeki faaliyet ve
çalışmalarımızın özetlerini vermeye çalıştık. Çalışmalarımızla
ilgili olumlu-olumsuz her türlü görüş ve öneriniz yolumuzu
aydınlatacak, beni ve yönetim kurulumuzu memnun
edecektir.

Vakfımızın yürüttüğü çalışmaların yoğunlaştığı alanlar dikkate
alınarak, Ankara’daki merkez ofisimizin yanında, Antalya ve
Muğla İllerimizde birer şube ve İzmir’de bir koordinatörlük
ihdas edilmiş, böylece çalışmalarımızı yerinden yürütme
ilkesi ile organize olunmuştur. Dolayısı ile 1993 yılından bu
yana bir taraftan yürüttüğümüz uluslararası programların
sayısı artarken, diğer taraftan da çalışmalarımız paralelinde
organizasyonumuz geliştirilmiştir.
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Uluslararası Yeşil Anahtar Programını Başlattık!
Çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, özellikle
enerji ve su tasarrufuna yönlendirerek iklim değişikliğinin önlenmesine ve
sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan, konaklama tesisi ile
kongre salonlarını kapsayan uluslararası bir eko-etiket olan Yeşil Anahtar
Programı, Kasım 2011 tarihi itibariyle Vakfımız koordinatörlüğünde ülkemizde
de uygulanmaya başlanmıştır.
Yeşil Anahtar Programı ilk kez 1994 yılında Danimarka’da uygulanmaya
başlanmış ve 2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’nın 5. programı
olarak kabul edilmiştir.
Programla ilgili başvuru süreci tamamlanmış olup, başvuran adaylar 2012
Ocak ayı içerisinde yerinde incelenerek kriterlere uygunluk açısından
değerlendirildikten sonra, 6 Şubat 2012 tarihinde Ulusal Jüri onayına sunulmuş
ve ödüle hak kazanan tesisler 15 Şubat 2012 tarihinde açıklanmıştır.
Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörlüğünü Vakfımız çalışanlarından Didem
Kabukçu yürütmektedir.
Ayrıntılı bilgi için internet sayfamızın (www.turcev.org.tr) “Yeşil Anahtar”
bölümünden kriterlere ve kılavuz notlara ulaşabilirsiniz.
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Dünyada En Fazla Mavi Bayrağa Sahip Olan Kent Olmanın Haklı Gururunu
Yaşıyoruz!
ruz. Bunda öncelikle bölgeye yapılan altyapı yatırımlarının
ve bu bunların düzgün işletilmesinin katkısı büyüktür. Valiliğimiz başkanlığında hazırlanan Çevre Envanteri ve bunun uygulamaya konulması, İl Mavi Bayrak Komisyonumuzun titiz
ve uyum içerisinde çalışması, programı uygulayan idari birimlerimizin, belediyelerimizin, turizmcilerimizin, sivil toplum
örgütlerinin, medyanın ve halkın desteği başarımıza katkı
sağlamıştır. Elbette, Türkiye Çevre Eğitim Vakfının değerli
yönetici, personel ve üyelerinin Ülkemiz genelinde olduğu
gibi İlimizde de ilkeli, disiplinli, katılıma ve iletişime açık tutum ve çalışmaları Mavi Bayrak Programı’ndaki başarımızı
taçlandırmıştır.

Turizm endüstrisi çevreye başka sektörlerden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Turizm çeşitleri içinde halen en yüksek
ilgiyi alan geleneksel turizm ve haliyle kıyı turizmi, var olma
nedeni olan denizleri ve zengin doğal kaynakları ihtiva etmesi nedeniyle çevrenin korunmasına daha çok ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası Mavi Bayrak Programı da Dünya’da
bu amaca hizmet etmek için uygulanmaktadır. Turizmin geliştiği kıyı bölgelerde bu Program, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına, çevre eğitimi ve bilgilendirmenin yanında
güvenlik, donanım ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine büyük katkı sunmaktadır. Dolayısıyla her ürünün bir standardı
ve belgesi olan günümüz şartlarında, plaj-marina ve yatlar
için tüketicilere sunulan toplam kalite Mavi Bayrak’tır. Bu
ödül, temizliğin ve çevreye duyulan saygının simgesi olmanın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin Mavi Bayraklı tesisi
öncelikle tercih etmesi nedeniyle, tanıtım, pazarlama ve rekabet açısından da güçlü bir araçtır.

Konuyla ilgili olarak öncelikli hedefimiz, İlimiz kıyılarında ihtiyaç duyulan bazı altyapı yatırımlarının tamamlanması ve
çevre kirliliği riski oluşturabilecek diğer konuların da hızla
bertaraf edilmesidir. Böylelikle mevcut bayraklarımızın devamlılığını garanti altına alırken, yeni nitelikli plaj, marina ve
yatları Mavi Bayrak Programı’na dahil ederek Türk turizmine
ve dolayısıyla dünya turizmine kazandırmış olacağız.

Antalya’daki yönetim birimleri, turizmciler ve yerel halk bu
anlayıştan hareketle her bir Mavi Bayrak’ın eşsiz güzelliklerimize verilen bir “nazar boncuğu” olarak muhafaza edilmesine hassasiyet göstermektedir.

Çevre bilincinin yayılmasına ve yükselmesine katkısı yadsınamayacak ölçüde büyük olan Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı’na teşekkür eder ve başarılar dilerken, 2012 yılının
insanımız ve konuklarımız için huzurlu ve mutlu geçmesini
temenni ediyorum.

Çevre değerlerinin kullanılarak korunmasında yasal zorunluluklara uymanın yanında, teşvik ve özendirme ile gönüllü
olarak katılım sağlanmasının önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenledir ki 5 yıl gibi bir sürede Antalya’daki Mavi
Bayraklı tesis sayısını 90 plaj ve 3 marina’dan, 2011 yılında
174 plaj, 5 marina ve 7 yata ulaştırdık.

							
			
Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Antalya Valisi

Ülkemizdeki Mavi Bayrak sayısının yarısından fazlası İlimizde bulunurken öte yandan da Dünya’da en fazla Mavi
Bayrak’a sahip olan kent olmanın da haklı gururunu yaşıyo-

2010 Yılı TÜRÇEV Olağan Genel
Kurul Toplantısı 19.02.2011 Günü
Ankara’da Yapıldı…
2010 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.02.2011
günü saat 13.30’da Ankara’da yapıldı. Toplantıya üyelerimizden Turizm Eski Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş, Turizm
Eski Müsteşarı Sayın Nazif Ekzen, Antalya Vali Yardımcısı
Sayın Recep Yüksel ve diğer üyelerimiz katılmışlardır.
Gündem kapsamında 2010 Faaliyet Raporu, Gelir Gider
Fark Hesabı ve Denetim Kurulu Raporunun açıklanmasını
takiben oylanarak ibra edilmiştir. Keza 2011 yılı Faaliyet Raporu ve Bütçesi de oylanarak kabul edilmiştir.
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İzmir Büromuz Açıldı…
İzmir ilimizde gerek potansiyel plajların değerlendirilmesi
ve gerekse mevcut plajların yetkilileri ile daha yakın
çalışabilme amacı ile 4 Nisan 2011 tarihinde İzmir İl Mavi
Bayrak koordinatörlüğü hizmete açılmış ve böylece Antalya
ve Muğla şubelerimizden sonra İzmir’de de bir sorumlumuz
faaliyete başlamıştır.

Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1462. Sk.
		
No: 48 Alsancak–İZMİR
(TÜRSAB Bölge Müdürlüğü Bürosu)
Tel
: 0 232 422 22 82
Gsm : 0 530 264 06 99
E-mail : mavibayrakizmir@turcev.org.tr
dogan.karatas@turcev.org.tr

İzmir TÜRSAB Bölge Müdürlüğü binasında Vakfımız için
tahsis edilen odada göreve başlayan İzmir İli Mavi Bayrak
Koordinatörümüz Doğan Karataş’ın iletişim bilgileri yan
tarafta yer almaktadır.

TÜRÇEV Bodrum Ofisimiz Yeni Binasında!
2009 yılından bu yana TÜRSAB Kültür Merkezi’nde hizmet
veren TÜRÇEV Bodrum koordinatörlüğü, 10.02.2011 günü
satın alınan ve 22.10.2011 günü açılışı töreni yapılan
Konacık’taki yeni binasında hizmet vermeye başladı.
TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bodrum Kaymakamı
Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan, Konacık Belediye Başkanı
Sayın Mehmet Tosun, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Kamil
Özer, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda davetlinin
katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, düzenlenen kokteylin
ardından sona erdi.
TÜRÇEV Bodrum Ofisi Yeni Adresi:
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Mithat Paşa Sokak, Mavi
Bayrak Sitesi, No:3, Konacık, Bodrum/Muğla
Tel-Faks: 0 252 358 69 02

Ankara Valisini Ziyaretimiz...
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak Ankara Valimiz
Sayın Alâaddin Yüksel’i makamında ziyaret ettik ve
Ankara’da bulunan Eko-Okullar ve Okullarda Orman Programları’nda çalışan okullarımızın faaliyetleri ile ilgili bilgi sunma şansı yakaladık.
Antalya Valisi olduğu dönemde Mavi Bayrak
Programı’na büyük önem veren Valimiz, Ankara İli
içerisinde yapılan çevre bilinçlendirme çalışmaların dan mutluluk duyacağını belirtti. Sayın Valimizin
göreve geldiğinden bu yana Ankara çevresinde
geniş alanda ağaçlandırma yapıldığını ve çevre
konusuna büyük önem verdiklerini öğrenmek bizler için ayrıca mutluluk vericiydi.
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2011 Yılı Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısı 26.02.2011 Günü Marmaris’te
Yapıldı…
2011 Yılı Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısı 26.02.2011
Günü Marmaris’te Yapıldı…

- Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç.Dr. Sayın Gönül Tuğrul İçemer;

2011 Yılı Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısı 26.02.2011 günü
Marmaris Elegance Hotel’de yapıldı. Toplantının herkese
açık olarak yapılan sabah oturumuna Muğla Vali Yardımcısı
Sayın Ahmet Ali Barış, İçmeler Belediye Başkanı Sayın
Zeki Eren, Datça Belediye Başkanı Sayın Şener Tokcan ve
Muğla İlinin değişik ilçelerinden konaklama tesisi ve marina
temsilcileri ile yerel basın yetkilileri katıldı.

Plaj Kumunun Mikrobiyolojik Kalitesi konularında sunum
yapmışlardır.
Öğleden sonra yalnız jüri üyelerinin katılımı ile yapılan
“Jüri Toplantısı”na bir üyemiz hariç diğer tüm üyeler
katılmışlardır. Jürinin önceden seçmiş olduğu ön jüri
üyeleri 2011 yılı için başvuruda bulunan plaj ve marinaların
dosyalarını inceledikten sonra raporlarını jüriye sunmuş ve
ön jürinin tespit etmiş olduğu konular incelemeye açılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2011 yılı adayı olarak
Uluslararası Organizasyon (FEE)’a önerilecek plaj ve
marinalar belirlenmiştir.

Toplantı’da protokol konuşmalarını takiben, TÜRÇEV
Genel Müdürü Sayın Erol Güngör Mavi Bayrak Programı
konusundaki gelişmeler ile konuyla ilgili tanıtıcı bilgiler
vermiş, ardından Prof. Dr. Sayın Barış Mater’in yönetiminde
yapılan panelde;

Toplantıyı takiben 27.02.2011 günü İçmeler Belediyesi
Başkanlığı’nın ulaşım, Datça Belediyesi Başkanlığı’nın öğle
yemeği konusunda katkıları ile Knidos Antik Kenti’ne bir
gezi yapılmış ve böylece toplantımız son bulmuştur.

- Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Sayın Nedim Özdemir;
Kıyı Alanlarında Yaşanan Çevresel Kirlilikler ve Çözüm
Önerileri

Toplantıya katılan jüri üyelerinin tam pansiyon konaklama
ve havaalanı transferleri İçmeler Belediyesi Başkanlığı, gezi
günü yemek hizmetleri ise Datça Belediyesi Başkanlığı’nın
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

- Özel Çevre Kurumu Başkanı Sayın Ahmet Özyanık;
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Deniz ve Kıyı Koruma
Sistemi,

2011 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri
Basın Toplantısıyla Açıklandı…
2011 Yılında Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazanan plaj, marina
ve yatlar 17.05.2011 günü İzmir Mövenpick Otel’de yapılan basın
toplantısıyla açıklandı. Uluslararası Jüri tarafından bildirilen
sonuçlara göre, 2011 yılında ülkemizden 324 plaj, 17 marina ve 12
yat Mavi Bayrak almaya hak kazanmış ve 44 ülke içerisinde 4. sırada
yer almıştır.
Basın Toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay,
İzmir Vali Yardımcısı Sayın Haluk Tunçsu, Kültür Turizm İl Müdürü
Sayın Abdülaziz Ediz, Çevre Orman İl Müdürü Sayın Osman
Çakmak, Sağlık İl Müdür Yardımcısı Sayın İdris Sevgi, ETİK Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Mehmet İşler ile turizm sektörünün temsilcileri
ve İzmir Gazete ve TV’lerinin temsilcileri katılmıştır.
Mavi Bayrak ödüllü tüm plaj ve marinalara dair ayrıntılı bilgi
Mavi Bayrak internet sayfamızda (www.mavibayrak.org.tr) yer
almaktadır. İncelenmek istenen plaj ve marinalara ana sayfadaki
haritadan ulaşmak mümkündür.
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2011 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni 25.06.2011 Günü Tekirova’da
Yapıldı…
tarafından ödüle layık görülen;
• Muratpaşa Belediyesi,
• Sueno Hotels Beach Side,
• Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği
(ALÇED),
• Kemer Türkiz Marina,

2011 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni 25.06.2011 Günü
Tekirova’da Yapıldı…
2011 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan 324 plaj, 17
marina ve 12 yatı temsilen 25.06.2011 günü düzenlenen
törenle Tekirova Güral Premier Otel gönderine Mavi Bayrak
çekildi.
Tekirova Belediyesi ve Tekirova Otelciler Birliği(TEKOB)’nin
sponsor olduğu ve Güral Premier Otel’de yapılan kokteyl ile
başlayan Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni, Güral Premier
Otel tarafından hazırlanan halk danslarının gösterisi ile
devam etti.

• Tuana-K Yatı’na plaketleri takdim edildi.
Mavi Bayrak Töreni’nin Tekirova’da yapılmasına olan
katkıları ve gerek organizasyon, gerekse konaklama-transfer
konularındaki sponsorlukları nedeni ile Sayın Yusuf Uras ve
TEKOB Başkanı Sayın Serdar Yalçın’a TÜRÇEV tarafından
plaket takdim edildi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından 2010 yılında
plaj, marina ve yat kategorisinde En İyi Çevre EğitimBilinçlendirme Etkinlikleri kapsamında Mavi Bayrak Jürisi

Uluslararası Denetçiden Ülkemiz Plajlarına Tam Not!
Ülkemizde yer alan Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da FEE (Foundation For Environmental
Education) uzmanları tarafından 2-4 Ağustos 2011 tarihlerinde denetlenmiştir.
İzmir’de Mavi Bayrak’lı 24 plajın tamamının incelendiği denetimde, FEE uluslararası denetçisi Sayın Dionysia Papadopoulou,
plajlarımızın kriterlerle tam uyumlu olduğunu, il koordinatörümüzün plaj sorumluları ile yaptığı ortak çalışmaların sonucunda
standartların üstünde plajlara sahip olunduğunu belirtmiştir.
Mavi Bayrak Ödülü, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) koordinasyonunda
verilmektedir. Uluslararası alanda 41 ülkede uygulanan Program’da, FEE, gerekli standardı sağlamak ve uygulamaları
yerinde görmek amacı ile denetim yapmaktadır. Bu kapsamda, denetimler her yıl başka bir bölgede olmak üzere, örneklem
yöntemi ile seçilen bir bölgede yapılmaktadır.
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Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörleri Almanya’da Toplandı…
Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörler Toplantısı 11-12 Kasım 2011 tarihlerinde Usedom-Berlin’de yapıldı. Genel Müdürümüz
Erol Güngör ve Vakfımız çalışanlarından Didem Kabukçu’nun katıldığı toplantıda; 2012 yılında uygulanmaya başlanacak
olan yeni deniz suyu analiz değerlendirme yöntemi ve 2012 deniz suyu analizleri esas alınarak yapılacak olan 2013 Mavi
Bayrak başvuru sistemi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca yeni değerlendirme sistemine ek olarak plajlarda her bir numune
noktası için hazırlanması gereken “yüzme suyu profili” ve “yüzme alanlarının kirlilik yükleri açısından risklerinin belirlenmesi” konuları görüşülmüştür.

Alanya’da Plaj Temizliği ve Çevre Bilinçlendirme Projemiz!
kadar sürede yok olduğu ile ilgili olarak halk bilgilendirilmiş,

2010 yılında Antalya Konyaaltı Plajı’nda yaptığımız projenin
benzerini bu yıl da 1-8 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da
yaptık.

- Deniz dibi temizliği araştırılmış,
- İki stand aracılığıyla gerek el broşürleri gerekse sözlü
anlatımla plajı kullanan insanlar ve çevrede bulunan esnafa
kirlilik durumu gösterilip, onların da yardımıyla plajı kullanan
insanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre bilinci aşılanmaya çalışılmıştır.

Mavi Bayraklı Kleopatra Doğu Halk plajında, Vakfımız çalışanlarından Didem Kabukçu’nun koordinatörlüğünde 7
gönüllü öğrenci tarafından 8 gün boyunca plaj kullanıcılarının bilinç düzeyini ölçmek, bilinç arttırmak, plaj ve deniz
temizliğini ölçmek amacı ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Alanya Çevre
Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED), Alanya Belediyesi
ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yapılan proje
kapsamında;

Plajların temizliğinin sadece temizlik görevlilerinin sürekli
çalışmaları ile değil, aynı zamanda halkın bilinç düzeyinin
arttırılması yolu ile sağlanabileceğinden yola çıkarak geliştirdiğimiz ve farklı üniversitelerden öğrencilerinin gönüllü çalışmaları ile hayata geçirilen projeye katkı verenler:

- Plajların temizlik düzeyi ölçülmüş,

TÜRÇEV, Alanya Belediyesi, ALÇED, ALTSO, Kahya Otel,
Beste Otel, Riviera Otel, Algida.

- 1000’e yakın plaj ziyaretçisine anket yapılmış,
- Sigara izmariti toplama ve doğaya atılan izmaritin ne
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IV. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Semineri 11.03.2011 Günü Antalya
Göynük’te Yapıldı…
Üç yıldır periyodik olarak yapılmakta olan “Mavi Bayrak Yerel
Sorumlular Semineri”nin dördüncüsü 11.03.2011 günü Antalya Göynük’te Majesty Mirage Park Otel’de yapıldı. Toplantının öğleden önceki oturumunda Antalya Vali Yardımcısı
Sayın Metin Borazan, Konyaaltı Kaymakamı ve Kemer Kaymakam Vekili Sayın Bayram Yılmaz ve Göynük Belediyesi
Başkanı Sayın Necati Topaloğlu ve ülkemizin değişik illerinden toplam 70 Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu katılmıştır. Toplantının öğleden sonraki oturumuna da Antalya Vali Yardımcısı Sayın Recep Yüksel katılmıştır.

11.03.2011 tarihinde yapılan seminerde, Mavi Bayrak kriterlerindeki değişiklikler açıklanmış, özellikle “Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri”nin daha doğru, etkili ve yararlı olması
açısından gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Toplantının öğleden önceki oturumunda; “Deniz Kaplumbağaları Aktiviteleri ve Deniz Suyu Kalitesine Olası Etkileri”
konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.
Öğleden sonraki oturumda ise 2010 yılında Konyaaltı Plajında uygulanan, plaj temizliği bilinci oluşturulmasını öngören
Sahil Kurtaran Projesi hakkında bilgi sunulmuş, yerel sorumlular tarafından yapılmış olan örnek çalışmalar katılımcılarla
paylaşılmıştır.

Mavi Bayrak yerel sorumlularının, Vakfımız ile plaj sorumluları arasında iletişim kurmaları ve belde bazında “Çevre
Bilinçlendirme Etkinlikleri”ni organize etmeleri açısından
Mavi Bayrak Programına çok önemli katkıları olmaktadır. Bu
kapsamda ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler ile bir
önceki yılın deneyimlerini paylaşmak üzere Mavi Bayrak yerel sorumluları ile periyodik olarak seminerler yapılmaktadır.

Katılımcıların sertifikalarının dağıtılmasını takiben seminer
sona ermiş, ikinci gün 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağa
teleferik ile çıkılarak seyir alanına bir gezi düzenlenmiştir.

III. Ulusal Marina Mavi Bayrak Sorumluları Toplantısı 28.04.2011
Tarihinde Bodrum’da Yapıldı…
III. Ulusal Marina Mavi Bayrak Sorumluları toplantısı 28.04.2011 tarihinde Bodrum Milta Marina’nın ev sahipliğinde yapıldı.
2010 yılında marinaların denetimi sırasında karşılaşılan olumlu-olumsuz uygulamaların açıklanması ve bu vesile ile 2011
yılında Mavi Bayrak ödüllü marinalarımızda birlikteliğin ve uluslararası standardın sağlanmasının hedeflendiği toplantıda,
kriterler ayrıntısı ile açıklanmış ve katılımcılar detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir.
Zorunlu kriterlerden birisi olan “Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri”nin geçtiğimiz yıllarda beklenen düzeyin çok altında olduğu
ve özellikle “Etkinlik” ile “Çevre Bilinçlendirme” faaliyetlerinin ayrımına dikkat çekilmiştir. Bunların dışında, “Yatlarda Mavi
Bayrak” kriterlerine önem verilmesi ve daha çok aday tekne dosyasının hazırlanması istenmiş, Kemer Türkiz Marina’nın
olumlu bir teşviki vurgulanmıştır. Ayrıca, Mavi Bayrak alan teknenin bağlama ücretinde sembolik bir indirim yapılması
uygulaması memnuniyetle karşılanmıştır.
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Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marina Denetimleri…
Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından sezon
boyunca denetimler devam etmiştir. Mavi Bayraklı plaj,
marina ve yatların denetimi şubelerimizin bulunduğu illerde,
İl Mavi Bayrak Komisyonu gözetiminde gerçekleştirilmiş,
programlanan komisyon denetimlerine, İl Sağlık Müdürlüğü,
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü uzmanları da katılmıştır. Bu kapsamda Mavi
Bayraklı tüm plaj ve marinalar denetlenmiş, toplamda 14
plaj ve 1 marina’nın bayrağı sezon sürecinde, 18 plajın da
bayrakları 10 gün süre ile indirilmiştir. Mavi Bayraklı yatların
denetimleri de belli aralıklarla haberli ve habersiz olarak
yapılan denetimlerle tamamlanmıştır.

Mavi Bayrak İl Komisyonları Çalışmaları…
İlk kez Antalya ilinde Vakfımız önerisi ile oluşturulmuş olan
“Mavi Bayrak İl Komisyonu”, Antalya’yı takiben Muğla’da
ve bu yıl da İzmir ilimizde fonksiyonel olarak çalışmalarına
başlamıştır.
Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan komisyonlara,
Antalya’da Sayın Recep Yüksel, Muğla’da Sayın Ahmet Ali
Barış ve İzmir’de Sayın Haluk Tunçsu başkanlık etmektedir.
Komisyonun üyeleri ise, Sağlık, Kültür-Turizm ve ÇevreŞehircilik İl Müdürlükleri ile Vakfımızın İl koordinatörlerinden
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.

Cankurtaran Eğitimleri…
Sezon öncesinde ve içerisinde plajlardan gelen istekler doğrultusunda cankurtaran eksikliğini gidermek amacıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak İl Koordinatörlükleri ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilileriyle ortak çalışmalar yapılmış, sezon içerisinde cankurtaran ihtiyacının olduğu tespit edilen illerdeki
talepler doğrultusunda kursların açılması sağlanmıştır. Bu bağlamda; İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde 20, Muğla ilinde 39, Antalya ilinde; Alanya’da ALTİD,
Manavgat’da TİSOYAB, Belek’de BETUYAB, Merkezde AKTOB ve Kemer’de
KETOB tarafından düzenlenen kurslarda yaklaşık 170 kursiyer bröve almıştır.

İzmir ve Antalya Mavi Bayrak Koordinatörlüklerinde Görev Değişimi…
İzmir İl Mavi Bayrak Koordinatörü Uğur Burhan Yıldırım ve Antalya İl Mavi Bayrak Koordinatör Yardımcısı Murat Can Yelken,
Ekim 2011 yılı içerisinde görevlerinden ayrılmış, yerlerine, İzmir İl Mavi Bayrak Koordinatörü olarak Doğan Karataş, Antalya
İl Mavi Bayrak Koordinatör Yardımcısı olarak da Mustafa Ergiydiren göreve başlamıştır.
Doğan Karataş, Selçuk Üniversitesi Turizm Rehberliği ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olup, Mustafa Ergiydiren
Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ayrıca, Antalya İl Mavi Bayrak Koordinatörlüğümüzde Ferda
Gündoğdu sekreter olarak göreve başlamıştır.
Görevlerinden ayrılan arkadaşlarımıza programlarımıza yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederken, hem Vakfımızdan
ayrılmış olan hem de aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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Çevre Sorunları
yaşlarda çocuklara doğayı sevdirici oyunlar oynatılır ve
doğada yaşantılar kazandırılır. Bu oyunlarla ve yaşantılarla
çocuklar, olumlu duygular edinir ve çevre dostu davranmayı
öğrenirler. Doğanın bir değer olduğunu öğrenen öğrenci,
bütün duyu organlarıyla onun güzelliklerinin farkına varır ve
onu korumak için çaba harcar. İnsanlar sevdiklerini korurlar,
bundan dolayı çocuklara hayvan ve bitkileri sevdirmek, çevre
eğitiminin en temel amaçlarından birisi olmalıdır. İlkokullarda
çevre eğitimi, belirli bir ders saatiyle sınırlandırılmayıp her
derste mümkünse her konu ile ilişkilendirilerek verilmelidir.
Bunun için de her öğretmen çevre sorunlarına karşı duyarlı
olmak yani çevre bilincine sahip birey olmak zorundadır.

Hepimizin de bildiği gibi son yıllarda dünyanın çeşitli
yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve
öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte; sayılarla
ifade edilemeyecek kadar mal ve can kaybı oluşmaktadır.
Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değildir.
Bunlar, yıllardan beri bilim adamlarınca dile getirilen fakat
daha çok refah ve kazanma hırsıyla kulak ardı edilen acı
gerçekle insanlığın yüzleşmesidir. Eğer çevrenin korunması
konusundaki duyarsızlık böyle devam edecek olursa büyük
bir olasılıkla insanlık daha birçok felaketle karşılaşacaktır.
Tüm bunların temelinde sanayileşme ile birlikte insanoğlunun
doğayı yağmalaması, doğayı kendi çıkarları doğrultusunda
acımasızca kullanması yatmaktadır. Bunun sonucunda da
hem bizim yaşamımızı hem de gelecek nesillerin ve diğer
canlıların yaşamlarını tehdit eden birçok çevre sorunu bize
meydan okurcasına karşımızda durmaktadır.

Peki çevre bilincine sahip bireyler nasıl yetişecek? Bu oturup
makale veya kitap yazmakla ve konferanslar vermekle veya
televizyonda ana haber bültenlerinde felaket senaryoları
çizmekle mi olacak? Tabi ki hayır. Herkes, her kurum ve her
sivil toplum örgütü bu sorunu ele alarak sorunun çözümüne
katkı sağlamak zorundadır. Bu yıl 12.’si düzenlenen “EkoOkullar Koordinatör Öğretmenler Semineri” 19-20 Kasım
2011 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Bu toplantıya
Türkiye’nin birçok yerinden 350 civarında çevre sorunlarının
çözümüne kendilerini adamış ve bu doğrultuda çevre
bilincine sahip öğrenciler yetiştirme yolunda çaba harcayan
öğretmenler katılmış ve yaptırdıkları etkinlikleri sunmuşlardır.
Yaklaşık 350 öğretmenin bu çalışmaları çevre bilincine sahip
bireylerin yetiştirilmesi konusundaki ümitlerimi arttırmakla
kalmamış, gerçekten duygulu anlar yaşamışımdır. Bu
kadar öğretmeni çevrenin korunması konusunda bir araya
getirmek, onları bu güzel amaç uğrunda organize etmek
kolay bir iş değildir. Bundan dolayı topluma hizmet görevinde
güzel örnekler sunan Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı’na ve EkoOkullar Programı’nda özveriyle çalışan Gülbahar ve İrem
hanımları can-ı gönülden kutlar çalışmalarının devamını
dilerim.

Dünyadaki sanayileşme ile birlikte insanoğlunun ulaştığı
refah seviyesi bugün herkesin şikâyette bulunduğu çevre
sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunları,
canlıların (insanların) davranış ve yaşam şekillerinde
olumsuzluklar meydana getiren faktörlerin tümüdür. Tüm bu
çevre sorunları insan varlığını tehdit ettiği gibi dünyamızı da
yaşanmaz hale getirmektedir. Bu büyük felakete dur demenin
bir yolu ise insanların şimdi ve gelecekte alışılagelmiş
düşünce ve davranışlardan vazgeçmesi olacaktır. Bu
yüzden, hiç zaman kaybetmeden insanlar, söz konusu çevre
problemlerine çözüm bulmak için üzerlerine düşeni yapmak
zorundadırlar. Bugün, çevre problemleri sadece teknoloji
ile sadece yasalarla çözülebilecek bir problem değildir.
Bu, ancak bireysel davranışların değişmesi ile mümkündür.
Davranışların değişmesi için tutum, bilgi ve değer yargılarının
değişmesi zorunludur. Bunun gerçekleşmesi için de çevre
eğitimi gereklidir.
Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyidir.
Çünkü okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgiler ve
tutumlar gelecekteki istendik davranışların temelini oluşturur.
Özellikle çocukluk çağında ve genç yaşta oluşan değer
yargıları ve tutumlar, erken yaşlarda doğayla olan ilişkilerde
empatinin gelişmesi ve doğaya karşı sevginin oluşmasında
oldukça önemlidir. Bunların oluşması, çevrenin korunması
için çevre dostu davranışların gösterilmesi demektir. Bu

Doç.Dr. Sinan ERTEN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Eko-Okullar Programı Yeni Ulusal Koordinatörü Gülbahar Cebesoy Oldu…
7 yıldan bu yana Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü
olarak görev yapan arkadaşımız Sezil Özkoca Evircan
Avustralya’ya taşınması sebebiyle görevinden ayrılmıştır.
Kendisine Eko-Okullar Programı’na olan katkılarından
dolayı teşekkür eder, yeni yaşantısında mutluluk ve başarılar
dileriz.
Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörlüğü’ne Gülbahar
Cebesoy atanmış ve 27.06.2011 tarihi itibariyle ODTÜ
Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu İrem Civan Eko-Okullar
Programı’nda asistan olarak göreve başlamıştır.
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Eko-Okullar Programı Yeni İnternet Sitemiz!
Eko-Okullar Programı yeni internet sitemiz Kasım Ayı itibariyle kullanıma açılmıştır. Yeni internet sitemizde, Program’da çalışan okullarımızın
Vakfımıza ulaştırması gereken eylem planı ve
dönem raporlarının elektronik ortamda gönderilebilmesi sağlanırken, bu işlemlerin süreci, onaylanıp onaylanmadığı okullarımızca takip edilebilecek ve iletişimimiz daha da kolaylaşacaktır.
Eko-Okullar Programı yeni internet sayfamıza
www.ekookullar.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Eko-Okullar 2010–2011 Denetimleri…
2010–2011 eğitim-öğretim yılı için Yeşil Bayrak Ödül başvuru potansiyeli olan okullarımızın tümü ziyaret edilmiştir.
2010–2011 eğitim-öğretim yılı için denetim gezilerimiz 21 farklı ilde yapılmış, yıl içerisinde eylem planı ve raporlar halinde Eko-Okullar Koordinasyonuna sunulan çalışmalar denetim gezileri ile yerinde görülüp, öğrenci, öğretmen ve idarecilerimiz
ile görüşülmüştür. Yapılan ziyaretler bir yandan çalışmaların koordinasyon ile paylaşılmasını sağlarken öğretmen ve öğrencilerimize de büyük motivasyon sağlamıştır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Yeşil Bayrak Ödülleri…
MEF Okullarının Eko-Okullar çalışmalarından kesitler sunulurken Lise Ritm grubu ve okul öncesi öğrencilerinin dans
gösterisi de sunuma eşlik etmiştir.

Çalışmaları ile çevreye duyarlı olduklarını belgeleyen EkoOkullarımız 28.05.2011 günü İstanbul Özel MEF İlköğretim
Okulu’nda ulusal düzeyde yapılan törenle ödüllerini aldılar.
Bu kapsamda 2011 yılında Program’da yer alan 346 okulumuzdan 181 tanesi Yeşil Bayrak ile ödüllendirildi.

Ayrıca Genel Müdürümüz tarafından Ulusal Koordinatörümüz Sezil Evircan’a Eko-Okullar Programı’na 7 yıllık katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmiş ve ardından
ödüllerini bekleyen 181 okulumuz Yeşil Bayrakları ile buluşmuşlardır.

Beşiktaş Kaymakamı Sayın Sadettin YÜCEL, Vakfımız Genel
Müdürü Sayın Erol GÜNGÖR ve MEF Okulları yöneticileri ile
Türkiye’nin dört bir yanından koordinatör öğretmen, idareci ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Yeşil Bayrak Ödül
Töreni’nde Eko-Okullarımızın coşkusu görülmeye değerdi.

Yeşil Bayrak Ödülü’nün geçerlilik süresi 2 yıldır. Okullarımızın bayraklarını 2 yıl sonrasında da dalgalandırmaya devam
edebilmeleri için özverili ve kaliteli çalışmalarını sürdürmeleri
gerekmektedir. Her geçen yıl artan Eko-Okul ve dalgalanan
Yeşil Bayrak sayımız bizleri gururlandırmaktadır.

Sunuculuğunu öğrencilerimizin yaptığı törende ilk olarak
Eko-Okullar Ulusal Koordinasyonu tarafından hazırlanmış
olan “Ödül alan okullarımızdan görüntüler videosu” izlenmiş,
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Ulusal Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri…
rımız Eskişehir’i tanıma fırsatı bulmuşlardır.

12. Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri 19-20
Kasım 2011 tarihlerinde TÜRÇEV ve Tepebaşı Belediyesi
işbirliğinde Eskişehir’de yapıldı.

Geleneksel hale gelmiş olan Ulusal Eko-Okullar Koordinatör
Öğretmenler Semineri her eğitim-öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 12.sini düzenlediğimiz seminerimiz katılımcılar açısından her geçen yıl daha kapsamlı
ve daha yararlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Düzenlenen
seminerler tüm Eko-Okullarımızda yapılan çalışmaların belirli bir standarda erişmesini ve uluslararası kriterler bazında
çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır. Her geçen yıl seminerlerimizin kalitesinin bu amaçlar doğrultusunda arttığını
belirten geri bildirimler almak bizleri mutlu etmektedir.

Seminerin açılışına Vakfımız Genel Müdürü Sayın Erol Güngör ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Şerefnur Kayhan’ın
yanı sıra Eskişehir Tepabaşı Belediye Başkanı Sayın Dr.
Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın
Dr. Fuat Gürcüoğlu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın
Erdoğan Ayata, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katılmışlardır.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı semineri sürecinde katkı ve
desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne ve katılan tüm
öğretmenlerimize teşekkür ediyor, nice verimli seminerde
görüşebilmeyi umuyoruz.

280’i konaklamalı olmak üzere, toplam 320 öğretmen ve
idarecimizin katıldığı seminerimizde, program ile ilgili ulusal
ve uluslararası uygulamalar açıklanmış, çevre ve çevre eğitimi konularında paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Pazar günü
öğleden sonra ise Eskişehir turu düzenlenmiş ve katılımcıla-

Toyota “Çevre ve Yenilikçi Fikirler Projesi” Jüri Sonuçları Belli Oldu!
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ve Toyota Avrupa işbirliğinde Eko-Okullar Programı
kapsamında düzenlenen “Çevre ve Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” için gelen başvurular
03.05.2011 tarihinde toplanan jüri tarafından değerlendirildi. Türkiye genelinde toplam 38
proje içerisinden 19 okulumuz projelerini hayata geçirme hakkı kazandılar.
Projeleri kabul edilen okullarımıza www.turcev.org.tr veya www.ekookullar.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.
Çevre ve Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması kapsamında eşleşen Eko-Okullar ve Toyota Bayileri çalışmaları da 2011 yılı içerisinde devam etti. Eko-Okullarımız yaptıkları çalışmalardan
örnekleri bayiler ile paylaşırken, bayiler de atık parçalara ve yağlara uyguladıkları geri dönüşüm yöntemleri ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirdiler.
Proje yarışması kapsamında jüri kararı sonucunda fon almaya hak kazanmış olan okullarımızın fonları dağıtılmıştır. Okullarımız büyük bir heyecan ile projelerin uygulama aşamasındadırlar. Uygulama sonrasında yeniden toplanacak olan jüri ile ulusal birinci seçilecektir.
Projesini uygulamakta olan tüm okullarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılar dileriz…

Mavi Bayrak/Eko-Okul İşbirliği…
Mavi Bayrak ödülü olan her beldeye 1
Eko-Okul’un kazandırılması ve bu okullarla
Mavi Bayraklı işletmelerimizin çevre eğitim
faaliyetlerini birlikte yapmaları amacıyla
yürüttüğümüz çalışmalarda, bu yıl da yeni
partnerler ve işbirlikleri ile başarılı faaliyetler
gerçekleşti.
Vakfımız Antalya Şubesinin girişimleri ile şu
anda Antalya’da işbirliği yapan Eko-Okullar ve Mavi Bayrak ödüllü işletmeler:

Crystal Flora Beach – Konyaaltı Halit Uluç İ.Ö.O.
Sueno Hotels Beach Side – İstek Özel Antalya
Yeditepe İ.Ö.O.
Sueno Hotels Golf Belek – Dikmen İ.Ö.O.
Club Nena Otel – Kızılağaç Ünal Akpınar İ.Ö.O.
IC Green Palace – Sabiha Gökçen Anaokulu
Imperial De Luxe Otel- Şehit Teğmen Ayfer Gök
İ.Ö.O.
Amara Beach Side Otel – Gündoğdu Düriye Duran
İ.Ö.O.
Fantasia Otel – Çamyuva Silkar İ.Ö.O.
Kaş Makmarin – Kaş Merkez İ.Ö.O.

11

Türkiye Eko-Okullar Şenlikleri…
Eko-Okullar Programı kapsamında her yıl il bazlı farklı
zamanlarda yapılan Eko-Okullar Şenlikleri 2010-2011
eğitim-öğretim yılında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir
ve Kayseri’de Eko-Okullar İl Koordinatörleri ve Vakfımız
işbirliğinde 25 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır. İlk defa
aynı günde Türkiye genelindeki Eko-Okulların katılımıyla
gerçekleşmiş olan “Türkiye Eko-Okullar Şenlikleri”nin aynı
tarihte yapılmasının gelenekselleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eko-Okul Şenlikleri il bazında Ankara’da 8 yıldır, Bursa‘da
4 yıldır yapılmaktadır. Bu yıl ilk defa aynı tarihte yapılması
planlanan Eko-Okullar Şenlikleri’nde amacımız, bütün bir
yıl boyunca çevre konusunda çalışmalar yapan öğrenci
ve öğretmenlerimizin çalışmalarını bir şenlik havasında
kutlayarak çevre halkı ile paylaşmalarını ve Eko-Okulları bir
araya getirerek kaynaşmalarını sağlamaktır.
Şenliklerimiz Eko-Okul idareci, öğretmen, öğrenci ve
yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleşmiş olup bu yılki
şenliklerde Ankara’dan 35, Antalya’dan 16, Bursa’dan 17,
Eskişehir’den 27 ve Kayseri’den 3 olmak üzere 98 Eko-Okul
yer almıştır.

25 Mayıs 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün çevre
gününü kutlamış olmasından dolayı “Türkiye Eko-Okullar
Şenlikleri” için 25 Mayıs tarihi uygun görülmüştür. Şenliklerin
bu tarihte yapılmasına Bursa Eko-Okullarımız öncülük etmiş
ve bu sene diğer illerimiz de bu tarihte karar kılmışlardır.

Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörleri Polonya’da Toplandı…
Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen “Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörler Toplantısı” 26-30 Ekim 2011 tarihinde Polonya’nın Krakow
kentinde yapıldı. Toplantıda, Vakfımızı Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Gülbahar Cebesoy temsil etti.
“Eko-Okullar Programı’nın iyileştirilmesi”, “okul dışı eğitim”, “çevre eğitiminde müfredat çalışma örnekleri”, “Eko-Okullar Programı’nın 7 adımı
çalıştayı”, “sunumlar” ve “okul gezileri”ni içeren çeşitli başlıklar altında
yoğun bir paylaşım ortamında yürütülen toplantı, verimli bir şekilde sona
erdirilmiştir.

Eko-Okullar Programı İl Toplantıları…
Eko-Okullar Programı dahilinde Eko-Okul sayımızın fazla olduğu illerde İl
Koordinatörlük Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile tecrübeli ve Yeşil
Bayraklı bir Eko-Okulumuz il koordinatörü seçilmekte ve bir eğitim-öğretim
yılı boyunca il toplantılarını düzenlemek, il içerisinde iletişimi sağlamak gibi
konularda ulusal koordinasyona yardımcı olmak ile görevlendirilmektedir.
2010-2011 eğitim-öğretim yılı içerisinde de il koordinatörlük sistemi ile
aylık olarak illerimizde düzenlenen toplantılarımıza koordinasyon olarak
katılma şansı bulduk. Yapılan denetim gezileri sırasında okullarımızı ziyaret ettiğimiz Antalya, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Van, İzmir ve İstanbul’da
Eko-Okullarımızdan öğretmen ve idarecilerin katılımıyla il toplantıları
da gerçekleştirildi. Toplantılarda güncel Eko-Okul bilgileri paylaşılırken,
okul etkinliklerinden örneklere ve okullar arasında iletişimi güçlendirme
çalışmalarına yer verilmiştir.
2011 yılı itibari ile Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Samsun, İstanbul
Avrupa Yakası ve İstanbul Anadolu Yakası’nda il koordinatörlük sistemi
uygulanmaktadır. Eko-Okul sayılarının artması ile birlikte il koordinatörlük
sistemi ağımız da genişleyecektir.
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Eko-Okullar Programı
Kitapçıklarımızı Güncelledik…

Eko-Okullar Programı
Mail Gruplarımız
Güncellendi…

Eko-Okullar Programı kapsamında çalışan
okullarımıza çalıştıkları konular kapsamında yol
gösteren kitapçıklarımızı güncelledik. Yaz ayı
boyunca güncelleme çalışmalarını yaptığımız 6
kitapçık (Eko-Okullar Programı El Kitabı, Enerji
El Kitabı , Su, Çöp-atık El Kitabı, Biyolojik Çeşitlilik El Kitabı, Programda Çalışılan Diğer Konular El Kitabı) basım işlemi tamamlandıktan sonra 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi
itibariyle okullarımıza gönderilecektir.

İl koordinatörlük sistemi dahilinde
il içerisinde ve Türkiye genelinde
Eko-Okullar arasındaki iletişimi
güçlendirmek, paylaşım için zemin
hazırlamak ve okullar arasında fikir
alışverişin sağlayabilmek amacı ile
kullanılan mail gruplarımız güncellenmiş, Türkçe olmasından dolayı
google groups kullanımına geçilmiştir. İlgili mail grup adreslerine
www.ekookullar.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Ankara Eko-Okulları I. Resim ve Fotoğraf Sergisi…
Eko-Okullar Programı kapsamında Ankara Eko-Okulları tarafından düzenlenen
“doğa ve çocuk” konulu “Ankara Eko-Okulları 1. Fotoğraf ve Resim Sergisi”
Altındağ Belediyesi Sanat Galerisi’nde 21-23 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin büyük ilgini çeken sergiye Ankara’dan 31 Eko-Okul katıldı. İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarından öğrencilerin fotoğraf ve
resimlerinden oluşan sergi Altındağ Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklere de ayrı bir renk getirdi.

İzmir Eko-Okulları Örnek Çalışmaları…
İzmir Eko-Okullarımız, Eko-Okullar İzmir İl Koordinatörü Özlem Altay ve okul koordinatörlerimizden Kaan Sarıca öncülüğünde diğer illerimize örnek olabilecek
bir çalışmaya imza atmış ve 2010–2011 yılında “İzmir Eko-Okulları Etkinlikler
Kitapçığı” oluşturmuştur. Diğer Eko-Okullarımıza da çok yardımcı olacak ve fikir
verecek olan kitapçık içerisinde 18 Eko-Okul tarafından paylaşılmış, Eko-Okullar Programı’nda çalışılan farklı konulardan örnek etkinliklere ve İzmir Eko-Okullarının yaptığı ortak çalışmalar yer almıştır.
Ayrıca İzmir Eko-Okullarımız “Binbir Çevre Masalları” etkinliğini gerçekleştirmiş
ve farklı okullardan farklı yaşlarda öğrencilerin çevre ile ilgili yazdıkları masallardan bir masal kitabı oluşturmuşlardır. “İzmir Eko-Okullar 2010–2011 yılı Etkinlikleri” ve “1001 Çevre Masalları” kitapçıklarına www.turcev.org.tr ve
www.ekookullar.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Kayseri Eko-Okul ve Okullarda Orman Programları Tanıtım Haftası…
Kayseri il koordinatörümüzden gelen talep üzerine Kayseri MEB ve TÜRÇEV
işbirliğinde 25-29 Temmuz 2011 tarihlerinde, 5 farklı ilçede (Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, İncesu, Talas) Eko-Okullar Programı ve Okullarda Orman Programı tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.
Vakfımız Eko-Okullar ulusal koordinasyonu (Gülbahar Cebesoy & İrem Civan)
Kocasinan’da yapılan tanıtım toplantısına katılarak Eko-Okullar ile ilgili bilgileri
konu ile ilgili okul müdürleriyle paylaştılar.
174 İlköğretim Okulu, 12 Anaokulu, 1 Görme engelliler, 1 İşitme engelliler,1 Hastane uygulama okulu olmak üzere toplam 189 okul idarecisinin ve İl ile ilçe Milli
Eğitim Şube Müdürlerinin katıldığı toplantılar verimli bir şekilde tamamlandı.
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Teşekkürler TÜRÇEV, Okullarda Orman Programı Kayseri’de de
İlerliyor….
bölgesinde meydana gelen çevre sorunları da aynı şekilde
tüm dünyayı etkilemektedir. Uluslararası alanda çevre konusundaki duyarlılığın artırılmasında başta biz eğitim yöneticilerinin ve eğitimcilerin desteklerinin ne kadar önemli olduğu
açıktır. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevrede gelişebileceği ilkesinden hareketle, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki
öğrencilerde orman bilincinin gelişmesini sağlamanın ve
orman eko sistemi hakkındaki bilgilerini arttırmanın en önde
gelen görevlerimizden olduğunu düşünüyorum.

Teşekkürler TÜRÇEV, Okullarda Orman Programı Kayseri’de
de İlerliyor….
Karşılaşılan çevre sorunların çözümünde, fertlerin sürece
aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin kaçınılmaz bir
parçasıdır. Bunun yanında çevre eğitiminin temel hedefleri
arasında, toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, onlara olumlu ve kalıcı davranışlar kazandırmak
gösterilebilir.
Çevrenin korunmasında ve geliştirilmesinde gösterilen çabalar, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarına fırsat verecektir. Nitekim çevreyi koruyan ve geliştiren de, çevreye zarar veren, onu yaşanmaz hale getiren
de insanın kendisidir. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin
vazgeçilmez nitelikte oluşu, çevre kavramının günümüzde
kazandığı boyutlar, çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar
uluslararası düzeyde de yeni bir anlayışla ele alınması gereğini ortaya çıkartmıştır. Bu alanda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
(TÜRÇEV)’nın artarak devam eden çalışmaları ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın değerli yönetim kurulu üyeleri ve Okullarda Orman Programı’nın ulusal koordinatörü;
öncelikle bu güzel ve bir o kadar da özverili çalışmalarınızı
bir il yöneticisi olarak ilgiyle izliyor, takdirle karşılıyorum. Bu
alanda ülkemizin birçok ilinde yürütmekte olduğunuz farklı
programların başarıya ulaşmasının temel sebebi de galiba
konuya olan duyarlılığınızdır. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Önceki görev yerim olan Eskişehir ilinde çalışmalarınızı yakından takip ediyordum. Şimdiki görev yerim
Kayseri’de de bu güzel çalışmalarınızın yürütülmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu çalışmaların başarılı
bir şekilde yürütülmesinde yönetici arkadaşlarımın, il koordinatörümün ve okullardaki sorumlu öğretmenlerimizin payı
büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Yeni bir insan tipinin, ahlak anlayışının ve tüketim bilincinin
topluma kazandırılması çevre eğitiminin yeni bir yaklaşımla ele alınmasıyla mümkün olacaktır. İhtiyacı kadar tüketen,
çevre sorunlarına duyarlı, gelecek nesiller için sorumluluk
taşıyan bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmeyi hedefleri arasına alan TÜRÇEV’in Türkiye koordinasyonunu
yürüttüğü “Okullarda Orman Programı” Kayseri’de 21 okulumuzda yürütülmekte ve İlimizin bu Program’da yer alması
bana ayrı bir mutluluk vermektedir.

Programın başta ilimiz, okullarımız ve öğrencilerimize olmak
üzere tüm ülkemize ve Dünyamıza faydalı olmasını ve başarı
ile yürütülmesini temenni eder, saygılar sunarım.
									
İbrahim Ceylan

Vücudun herhangi bir uzvundaki sıkıntının tüm organizmayı olumsuz etkilediği bilinmektedir. Dünyanın her hangi bir

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü

Okullarda Orman Programını Yürüten Okullarımız PANASONIC
Sponsorluğunda 11.532 Fidan Dikti!
Okullarda Orman Programı’nın uluslararası sponsoru olan
Panasonic firmasının, 2011 yılı için uluslararası alanda başlattığı Fidan Dikim Kampanyası, Program’ı yürüten okullarımızın son dikimlerini de gerçekleştirmelerini takiben sona
erdi. 4 periyottan oluşan Kampanya kapsamında, toplamda
11.532 fidan ülkemiz Okullarda Orman Okulları tarafından
dikildi ve Panasonic tarafından fidan başına verilen 0,5 euro

destek, kampanyaya katılıp dikim faaliyetlerini belgeleyen
okulların banka hesaplarına yatırıldı.
Her ülkenin 10.000 fidan ile sınırlandırıldığı kampanyada,
ülkemiz Okullarda Orman Okulları tarafından dikilen fidan
sayısının toplamda 11.532 olması ve ağaçlandırma konusunda ülkemiz okullarından gelen yoğun ilgi bizleri ayrıca
mutlu etmiştir.
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Okullarda Orman Okullarımız 21 Eylül Dünya Barış Günü’nü Tüm Dünya
Okullarıyla Beraber Kutladılar…
Ülkemizin Okullarda Orman Programında yer alan okulları,
Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Barış Günü olarak ilan
edilen 21 Eylül 2011 tarihinde Dünya’daki diğer Okullarda
Orman Okullarıyla aynı zamanda fidan diktiler. Beş ilimizde
(İstanbul, Ankara, İzmir, 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.

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!”

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 14 ülkeden 15.000’den
fazla öğrencinin katılımı ile tamamlanan günün sonunda,
30.000 fidan toprakla buluştu. Kampanyanın başladığı
günden bu güne kadar dikilen fidan sayısının ise 5 milyon
olduğu belirtildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak bizler de, okulları dikim
gününden 2 gün önce açılmış olmasına rağmen bu kampanyaya katılıp orman timinin fidan dikmesini sağlayan
Okullarda Orman Programı koordinatör öğretmenlerimizi
ve orman timindeki öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
çevrenin ve barışın korunduğu iyi bir gelecek diliyoruz.

Okullarda Orman Programı Alan Çalışmaları…
Orman Müdürlükleri ile sıkı işbirlikleri kurmuşlardır. Ormanın
ve içersinde barındırdığı yaşamın ormanda öğrenilmesi hedefiyle yapılan alan çalışmaları öğrencilerin birebir içerisinde olduğu (oyunlar, incelemeler, soru-cevap vb.) interaktif
eğitim yöntemleriyle yapılmış ve öğrenciler içerisinde bulundukları ekosistemin bir parçası olduklarını yaptıkları çalışmalarla tecrübe ederek öğrenmişlerdir.

Okullarda Orman Programı’nın en önemli kriterlerinden
biri olan alan çalışmaları bahar ayının gelmesi ile birlikte
Program’a kayıtlı okullarımız tarafından farklı zamanlarda
yapılmıştır.
Ankara ilimizde Dedeman Madencilik A.Ş.’nin sponsorluğunda 16 okulumuz tarafından gerçekleştirilen alan çalışmaları, diğer illerimizde okulların kendi imkanları doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan koordinatör öğretmenlerimizden, alan çalışmaları
sonunda öğrencilerin en kısa zamanda yeniden alan çalışmasına gelmek istediklerini öğrenmemiz yapılan çalışmalarla amaçladıklarımıza ulaşıldığını göstermiştir.

Orman timinin, alanında uzman kişiler tarafından orman
eko-sistemi hakkında bilgilendirilmeleri ve yerinde gözlemler yapmalarının amaçlandığı bu çalışmalarda, her tim bulunduğu yörede biyolojik açıdan hassas alanlar ve ormanlarda incelemeler yapmış, Orman Bölge Müdürlükleri ve İl
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Okullarda Orman Programı Ulusal Sponsoru DEDEMAN Madencilik
Anonim Şirketi’ne Teşekkürler…
Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde adını sıkça
duyuran Dedeman Madencilik Anonim Şirketi, 2010-2011
eğitim-öğretim yılında Okullarda Orman Programı’nın ulusal bazdaki uygulamalarının sponsoru oldu.
Aldığımız bu destekle Program kapsamında yapılacak
alan çalışmalarını daha etkin bir şekilde yaptık ve daha
çok okula ulaşma imkanı bulduk.

Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörler Toplantısı Norveç’te
Yapıldı…
Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörler Toplantısı 23.03.2011 tarihinde Norveç’in Biri kentinde düzenlendi.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) Genel Müdürü Finn
Bolding Thomsen, Yönetim Kurulu Üyesi John Summers,
Gözlemci Dirc Vercammen ve 11 ülke temsilcisinin katıldığı
toplantıda, ülkemizi Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Bayraktar temsil etmiştir.
Toplantı boyunca Program’ın her bir ülkedeki işleyiş şekli
ve hedefler paylaşılmış, 2011-2013 aksiyon planı karara
bağlanmış ve Program kapsamında çalışan okulların eğitim-öğretim yılı sonunda nasıl ödüllendirileceği konuları
görüşülmüştür.

Okullarda Orman Okulları Yıl Sonu Sergisi…

Okullarda Orman Programı kapsamında çalışan okullarımız
bir dizi etkinlik ile yıl boyunca Program kapsamında yaptıkları etkinlikleri farklı zamanlarda sergilediler.

Etkinliklerin Okullarda Orman Programı’nın ulusal sponsoru
olan Dedeman Madencilik temsilcileri tarafından da yerinde
görülmesi ve Okul tarafından, verilen destek için teşekkürlerin sunulması bizler için ayrıca önemliydi.

Ankara okullarımızdan Ahi Evran İlköğretim Okulu 02.06.2011
tarihinde koordinatör öğretmenimiz Sayın Neşe Gümüşlüoğlu
ve okul müdürü Sayın Günay Karadağ önderliğinde gerçekleştirilen programla etkinliklerini en iyi şekilde tanıtan okullarımızdandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Karaman, Şube
Müdürü Sayın Halil Kuşen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümünden Sayın Şebnem Anlıtan, Milli Eğitim Müfettişleri ve
Dedeman Madencilik temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Orman
Timi tarafından yapılan sunum ve ardından yine Orman Timi
tarafından yapılan çalışmaların sergisi büyük beğeni toplandı.

Benzer şekilde, Gülen Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulu
da Okullarda Orman Programı kapsamında çekilen doğaorman fotoğraflarından oluşan sergi ile çalışmalarını tanıtma
fırsatı bulmuşlardır.
Ayrıca, Samsun, İstanbul, Muğla ve İzmir Okullarımız da 5
Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaptıkları fidan dikimi, orman tiyatrosu gösterileri, biyolojik çeşitlilik sunumları gibi
farklı etkinliklerle orman eko-sisteminin önemini vurgulamışlardır.
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Okullarda Orman Programı
Okul Denetimlerimiz…

Okullarda Orman Programı Ankara
Toplantımız…

Şubat ayında İstanbul ili ile başladığımız Okullarda Orman
Okulları denetimlerimiz, Samsun ve İzmir illerinde bulunan
okullarımızın denetimiyle devam etmiş, denetimlerimiz, Nisan ayı içersinde Ankara, Bodrum ve Düzce’deki okullarımızın da ziyaretiyle sona ermiştir.

6 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da Okullarda Orman Programına kayıtlı 16 okulumuzun koordinatör
öğretmenleriyle bir araya geldik. Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Kültür Bölümü Çevre Sorumlusu Şebnem
Alnıtan ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yüksek
Mühendisi Yılmaz Tümer’in de katıldığı toplantıda,
okulların Program kapsamında yaptığı okul içi çalışmalar
ve programla ilgili olarak yapılacak alan çalışmalarıyla ilgili
konuşma fırsatı yakaladık.

Denetimlerimiz okullarla aramızdaki bağın daha sıkı olmasını sağladığı gibi, öğretmenleri ve orman timlerini motive etmekte, ayrıca, yapılan çevre eğitimi çalışmalarının da uluslararası standartlara yaklaşmasını sağlamaktadır.

Toplantı boyunca farklı okullardan gelen fikirler okulların
çalışmaları için olduğu kadar bizler için de yönlendirici
oldu.

Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi
(KUÇEP)’nde Okullarda Orman Programı…
28 Şubat 2011 tarihinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine Kayseri’ye giderek Kayseri Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi
(KUÇEP)’nde Okullarda Orman Programı’nı tanıttık.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Osman Elmalı’nın ve 60 okulun
çevre koordinatörü öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, Program’ın ulusal koordinatörü Aynur Bayraktar bir sunum yapmış ve sunumun ardından yapılan soru-cevap kısmından sonra toplantı sona ermiştir.

Turgutreis’te Okullarda Orman Okulumuzda
Çevre ve Mavi Bayrak Anlatıldı…
Mavi Bayrak kriterlerinden biri olan Çevre Eğitim Etkinlikleri kapsamında
Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatörlüğü koordinasyonunda D-Marin Turgutreis ile birlikte Okullarda Orman Programı’na kayıtlı Turgutreis’te bulunan Vedat Türkmen İlköğretim Okulu’nda öğrencilere çevre konusunda
bilgi verilmiş ve Mavi Bayrak anlatılmıştır.
14 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte deniz kirliliği ile mücadele, denizlerin kirlenme sebepleri ve alınması gereken önlemler ile Mavi
Bayrak’ın marinalar ve bölge açısından önemi işlenmiştir. Okulun 3.sınıf
öğrencilerine slayt gösterisi eşliğinde verilen eğitime 60 öğrencinin katılımı sağlanmış ve dönem içerisinde çevre konulu resim, kompozisyon ve
şiir yarışması yapılarak çevre konusu farklı şekillerde işlenmiştir.

Okullarda Orman Programı Okulları Sertifikalarına
Kavuştular…
2010-2011 eğitim-öğretim yılında Okullarda Orman Programı’na katılmış, iki dönem
boyunca Program’ın kriterlerine uyarak orman eko-sistemi ile ilgili gerekli teorik ve
pratik çalışmaları yerine getiren ve dönem sonu raporlarını eksiksiz olarak gönderen
okullarımız uluslararası koordinasyondan gelen sertifikalarla ödüllendirildi.
Bu süreç içerisinde koordinatör öğretmen olarak Program’ın sağlıklı bir şekilde
yürümesini sağlayan öğretmenlerimiz de ulusal koordinasyon tarafından hazırlanan
sertifikalarına kavuştular.
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Okullarda Orman Programı Öğrenci ve Öğretmen Kitapçıklarının Baskısı
Tamamlandı…
İngilizce orijinalleri Okullarda Orman Programı uluslararası
koordinasyonu tarafından gönderilen ve çevirilerini Ekim
ayında tamamladığımız kitapçılarımızın baskısı tamamlandı. Öğrencilere yönelik “İklim Değişikliği ve Orman” kitapçığı ile öğretmenlere yönelik “Okullarda Orman Programı
El Kitapçığı” adlı kitapçıklarımız Dedeman Maden İşletme
Şirketi sponsorluğunda basıldı.
Orman eko-sistemi ile ilgili, biyoenerji, sürdürülebilir madde olarak ahşap, fotosentez, iklim değişikliği, küresel ısınma, sera etkisi vb. konuların teorik bilgiler, çeşitli deneyler,
oyunlar ve testlerle süslenerek anlatıldığı kitapçıklarımızın
tüm okuyuculara yararlı olmasını dileriz.

Okullarda Orman Programı Kayseri, İzmir, Eskişehir ve Samsun
Toplantıları…
Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla beraber Okullarda Orman Programının
tanıtım toplantılarını başlattık. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon halinde Kayseri, İzmir, Eskişehir ve Samsun illerimizde yaptığımız toplantılarımızı,
Ekim ve Kasım ayları içerisinde tamamlayarak, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 1 okulda başlattığımız Program’ın 2011-2012 eğitim öğretim yılında 100
okul tarafından yürütülmesini sağladık.
İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında, orman eko-sistemi bilgisinin
geliştirilmesi ve bu sistemin ekolojik ve sosyo-ekonomik boyutunun öğretilmesinin amaçlandığı Okullarda Orman Programı, 2011 yılı için 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim programıdır.

Mavi Bayrak ve Okullarda Orman
Programları Ortak Etkinliği...

Samsun Çevre Çalıştayı…

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi ile Milta Bodrum
Marina tarafından koordine edilen ve Okullarda Orman
Programını yürüten okullarımızdan Kar Tanesi Anaokulu
öğrencileriyle yapılan çevre eğitim etkinliğinde, yaklaşık
50 anaokulu öğrencisine Mavi Bayrak ile ilgili bilgi verildi.

1 Kasım 2011 tarihinde Okullarda Orman Programı Samsun
okullarımızdan Kalkancı İlköğretim Okulunun ev sahipliğinde yapılan ve İlkadım ilçesindeki okulların çevre konusunda
yaptıkları çalışmalarının sunulduğu Çevre Çalıştayı’na katıldık.

Çizgi film ve kısa filmlerle de desteklenen sunumun ardından, öğrencilerin yaptıkları Mavi Bayrak, temiz çevre
ve temiz deniz konulu resimler, Milta Bodrum Marina
Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde
sergilenmeye başlandı. 5-6 yaş grubu 50 öğrencinin resimlerine yer verildiği sergi, 31 Aralık 2011 tarihine kadar
ziyarete açık kaldı.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Davut Numanoğlu ile
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE birimi çalışanlarının
katıldığı çalıştayda, Vakfımız çalışanlarından Aynur Bayraktar
tarafından çevre eğitimi konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar anlatılırken, Samsun okullarımızın Okullarda Orman
ve Eko-Okul Programı kapsamında yaptıkları çalışmaları izleme olanağı bulduk.
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Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Uluslararası Koordinatörlüğünde
Değişiklik!
Uzun yıllardan beri Fransa merkezli olarak yürütülen Çevrenin Genç Sözcüleri Programı
Uluslararası Koordinasyonu, 2011 yılında Danimarka’ya taşınmış ve Sarah Pickering
Program’ın yeni uluslararası koordinatörü olarak görevine başlamıştır..

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ülkemiz Çalışmaları…
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2011 yılı proje yarışması için
farklı okullarımızdan toplamda 33 proje sunumu yapılmıştır.
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında yapılan çalışmalar
her sene en geç Nisan ayının son gününde okullar tarafından
uluslararası internet sayfasına (www.youngreporters.org) yüklenir,
ulusal koordinatörlükler tarafından yapılan seçim sonucunda belirlenen 3 makale ve 5 fotoğraf Mayıs ayında uluslararası jüriye gönderilir ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sonuçlar açıklanır.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2010 Yılı Kitapçıkları…
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında Program’a kayıtlı tüm ülke okullarının yaptıkları çalışmaları kapsayan
kitapçıklar elektronik ortamda ulusal koordinatörlüklere gönderildi.
Kitapçıkta ülkemiz okullarından İzmir Saint Joseph Lisesinin ödül kazandığı çalışmanın yanında diğer okullarımızın da
pek çok çalışması yer almıştır. Her yıl eğitim-öğretim yılı sonunda hazır bir şekilde ülkelere gönderilen kitapçıklar, 2010
yılı için uluslararası koordinasyondaki değişiklikler sebebiyle 2011 yılında hazır edilebilmiştir. Kitapçılar, farklı formatlarda
ülkemiz okullarına da gönderilmiştir.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı 2011 Yılı Sertifikaları
Okullarımıza Gönderildi…
Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında 2010-2011 eğitim-öğretim yılı boyunca çalışan ve proje üreten öğrenci
ve öğretmenlerimiz ulusal ve uluslararası koordinasyon tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan sertifikalarla ödüllendirildi.
Sertifikalar, okullarımızın açılmasını takip eden hafta içersinde projelerde aktif olarak çalışan öğrenci ve öğretmenlerimize
gönderildi.
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KATILDIĞIMIZ-DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI, KONFERANS VE
SEMİNERLER...
Turizm Haftası’nda Bilkent Üniversitesi’nde Vakfımızı Tanıttık…
22 Nisan tarihinde Turizm Haftası kapsamında Bilkent Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen konferans
kapsamında, Genel Müdürümüz Sayın Erol Güngör tarafından Vakfımız program ve çalışmaları ile ilgili sunum yapılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında “Value” Toplantısına Katıldık…
Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme programı kapsamındaki
Grundtvig Programı çerçevesinde, Liverpool Üniversitesi tarafından
hazırlanan VALUE (Volunteering & Lifelong Learning in Universities
in Europe) Network Projesi kapsamında ODTÜ Sürekli Eğitim
Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldık.
8 Haziran 2011 tarihinde poster sunumumuz ile Vakfımızı temsilen
Gülbahar Cebesoy ve Didem Kabukçu’nun katıldığı toplantıda
ülkemizde bulunan 34 farklı “Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü” ve 14
farklı ülkeden katılımcılar yer almıştır.
Temel amacı; üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bir
araya getirerek işbirliği içinde yaptıkları çalışmaları paylaşmalarını
sağlamak olan projede, farklı alanlarda çalıştaylar gerçekleşirken,
gönüllülük kavramı üzerinde durulmuştur.

Radyo ve TV Programları…
Genel Müdürümüz Erol Güngör, 15 Nisan tarihinde İzmir
Radyosu ve 21 Haziran tarihinde TRT İstanbul Radyosu
Dosya Programı’na katılarak Mavi Bayrak Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir.
22 Haziran tarihinde Antalya Konyaaltı Beachpark plajında Antalya Mavi Bayrak İl Koordinatörü Lokman
Atasoy’un katılımıyla NTV ve TRT kanalları ile yapılan TV
röportajında, Mavi Bayrak kriterleri içerisinde önemli bir
yeri olan cankurtaran bulundurma zorunluluğu ve plaj
güvenliği ile ilgili hususlar üzerine bilgi verilmiştir. Atasoy,
23 Haziran tarihinde ise Antalya TRT radyosuna konuk
olarak katılmış, Program’da sorulan sorular üzerine Mavi
Bayrak’ın tarihçesi, ne anlam ifade ettiği, kriterleri, denetimler, turizm ve çevre açısından önemi gibi konularda
yaklaşık 15 dakikalık keyifli bir söyleşi yapılmıştır.
Daha çok Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından izlenmekte olan “TRT
Avaz” kanalının 29 Eylül tarihinde Antalya’dan canlı yayın olarak gerçekleştirdiği Yaz Sohbetleri Programı’na
Vakfımız adına İl Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy katılmıştır. Bir saat süren Program’da, Mavi Bayrak
Programı konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş ve Mavi Bayrak
Programı tanıtılmıştır.
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Antalya Kıyı ve Plajları’nın Risk Yönetimi Toplantıları…

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın talimatı
doğrultusunda, Antalya Valiliği’nin koordinasyonunda
“Antalya’da altyapı sorunlarının değerlendirilmesi ve
2012 yılı yatırım programının görüşülmesi” konulu toplantı 23 Eylül 2011 tarihinde Lara Delphin Diva Otel’de
gerçekleştirilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın
Faruk Şahin’in katılımı ile Vali Yardımcısı Sayın Recep
Yüksel’in yönettiği toplantıya, Bakanlık ve ilden üst düzey yetkililer, kaymakam ve belediye başkanları ve otelciler birlikleri katılmıştır. Toplantıda, Vakfımızı, Antalya İl
Mavi Bayrak Koordinatörümüz Lokman Atasoy temsil
etmiştir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, her bölge ayrı ayrı ele alınarak yöreler
hakkında sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmüş, Vakfımızın görüşleri de her bölge için ayrıca dikkate alınmıştır.
22 Ekim 2011 tarihinde de Belek ilçesine özgü benzeri
bir risk yönetimi toplantısı yapılmıştır. Mavi Bayrak için
yapılmakta olan yüzme suyu niteliğini belirleyen analiz
sonuçlarının ışığında, plajlarda Mavi Bayrak’ın korunması amacı ile yapılan bu toplantılar, kıyı ve plajların korunmasına önemli boyutta katkı sağlamıştır.

Vakfımız Çalışanları için Kişisel Gelişim Semineri…

Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfederek öncelikle
bireysel ardından kurumsal performanslarını arttırmalarını ve böylece hedeflenenlere daha hızlı ve kolay bir
şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla Vakfımız çalışanlarına özel olarak organize ettiğimiz ‘‘Kişisel Gelişim-Etkili İletişim” seminerine katıldık.
3 Kasım 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetici Eğitmeni Ferda Çakmakoğlu tarafından verilen ve Vakfımızın tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, hem kişisel
gelişim konusunda bilgilendik hem de diğer illerden
gelen arkadaşlarımızla beraber vakit geçirme şansı
yakaladık.
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2011 YILI SPONSORLARIMIZ
Dedeman Madencilik Anonim Şirketi - Okullarda Orman Programı Sponsoru
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 12. Eko - Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri Konaklama Sponsoru
İçmeler Belediyesi - Mavi Bayrak Jüri Toplantısı Katılımcıların Konaklama Sponsoru
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mavi Bayrak Programı Kapsamında Deniz Suyu Analizlerinin Yapılması
Mtg Makina, Temizlik, Geri Dönüşüm - Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar-Marinalar-Yatlar Kataloğu
Sağlık Bakanlığı - Mavi Bayrak Programı Kapsamında Deniz Suyu Analizlerinin Yapılması
Tekirova Belediyesi, Tekirova Otelciler Birliği ve Gürel Premier Otel - Mavi Bayrak Ödül Töreni Katılımcıları Konaklama
ve Transfer Sponsoru
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) - İzmir’de Çalışma Mekanı ve Binek Otosu Tahsisi

YAYIN KURULU
Sahibi / Rıza EPİKMEN - TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı
Yazı İşleri Müdürü / Erol GÜNGÖR - TÜRÇEV Genel Müdürü
Yayın Kurulu
Aynur BAYRAKTAR
			

Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü - Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal
Koordinatör Yardımcısı

Almıla KINDAN

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü

Lokman ATASOY

Mavi Bayrak Programı Antalya İl Koordinatörü

Mustafa ERGİYDİREN

Mavi Bayrak Programı Antalya İl Koordinatör Yardımcısı

Gürcan KAYA

Mavi Bayrak Programı Muğla İl Koordinatörü

Doğan KARAKAŞ

Mavi Bayrak Programı İzmir- Aydın İl Koordinatörü

Didem KABUKÇU

Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü

Gübahar CEBESOY

Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatörü

İrem CİVAN

Eko-Okullar Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı
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