
  
Aktivite adı ve 

kategorisi 

Hedef grup 

ve yeri 

Aktivitenin amacı 

ve içeriği  

Planlanan 

tarih  
  

Name and 

category of the 

activity 

Target Group and 

place 

Aim and content of 

the activity 

Date of the 

activity 

1 

Çevre 

Bilinçlendirme 

Etkinliği 

Yetişkinler – 

çocuklar 

/Aliağa 

Hem yöredeki 

kıyıların ve 

çevresel 

değerlerin 

korunması hem de 

yörede yaşayan 

veya ziyarete 

gelen konukların 

çevre bilincinin 

geliştirilmesi için 

kitap, broşür vs. 

görsel 

materyallerin 

dağıtımı ve 

kişilerin 

bilgilendirilmesi.  

Ocak – 

Aralık 

2020 

  

Environmental 

Awareness 

Activity 

Adults - children / 

Aliaga 

In order to protect 

the coasts and 

environmental values 

in the region and to 

develop the 

environmental 

consciousness of the 

guests living in or 

around the area, 

books, brochures, 

etc. distributing 

visual materials and 

informing the public. 

January - 

December 

2020 

2 Su Altı Temizliği 

 

Profesyonel 

Dalgıçlar / 

Ağapark Plajı 

ve Avcı 

Ramadan 

Mevkii 

Denizlerin temiz 

tutulması 

konusunda 

farkındalık 

oluşturmak ve 

kirlilikle 

mücadeleyi 

Ağustos 

2020 
  

Underwater 

Cleaning 

Professional 

Divers / Ağapark 

Beach and Avcı 

Ramadan 

Location 

 

To raise awareness 

about keeping the 

seas clean and to 

encourage the fight 

against pollution. 

August 

2020 

EK-2 

2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 



özendirmek. 

3 
Deniz Kıyı 

Temizliği 

Yetişkinler – 

çocuklar / 

Sahil kesimi 

Kirlilikle 

mücadeleyi 

özendirmek, 

geliştirmek ve 

halkın aktif 

katılımını 

sağlamak. 

Ağustos 

2020 
  

Sea Coast 

Cleaning 

Adults - children / 

Coast 

Encourage and 

improve the struggle 

with pollution and 

ensure the active 

participation of the 

people. 

August 

2020 



4 Fidan dikimi 

Yetişkinler 

– çocuklar 

/Aliağa 

Yeşili seven 

kuşaklar 

yetiştirip, temiz 

bir yaşam alanı 

sağlamak. Çevre 

koruma 

konusunda 

bilinçlendirmek. 

Ortak çevre 

paylaşımındaki 

kültürel 

engelleri 

ortadan 

kaldırmak.  

Eylül 

2020 
  

Planting 

seedlings 

Adults - 

children / 

Aliaga 

Growing green 

beloved 

generations and 

providing a clean 

living space. To 

raise awareness 

about 

environmental 

protection. To 

remove cultural 

barriers from the 

common 

environment. 

September 

2020 

5 

Okul Öncesi 

Eğitim Gören 

Çocuklara 

Yönelik Mavi 

Bayrak 

Bilgilendirme 

Eğitimi 

Çocuklar 

/Aliağa 

Hem yöredeki 

kıyıların ve 

çevresel 

değerlerin 

korunması hem 

de yörede 

yaşayan veya 

ziyarete gelen 

konukların çevre 

Ocak – Aralık 

2020 
  

Blue Flag 

Information 

Training for 

Preschool 

Children 

Children / 

Aliaga 

In order to 

protect the 

coasts and 

environmental 

values of the 

region as well 

as to improve 

the 

environmental 

January - 

December 

2020 



 bilincinin 

geliştirilmesi için 

çocukları ana 

merkeze alarak 

mavi bayrak 

eğitim 

çalışmaları 

awareness of 

the guests 

living or 

visiting the 

region, blue 

flag education 

activities by 

taking the 

children to the 

main center 


