MAVİ BAYRAK
ÖRNEK ÇEVRE EĞİTİM
ETKİNLİKLERİ
TÜRÇEV, 2015

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
Foundation for Environmental Education in Turkey
www.turcev.org.tr
www.mavibayrak.org.tr

ÖNSÖZ
Mavi Bayrak Programı kriterlerinin önemli bir tanesini, “Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri”
oluşturmaktadır. Doğanın ve Mavi Bayraklı plaj veya marinanın korunabilmesi için bu kriter büyük
bir önem ve anlam taşımaktadır. Mavi Bayrak kriterleri kapsamında zorunlu bir kriter olan çevre
bilinçlendirme etkinlikleri dahilinde en az beş tane etkinlik yapılması öngörülmektedir. Aslında bu
bir ihtisas konusu olmakla birlikte, etkinliklerin pratikte Mavi Bayrak yerel sorumluları
koordinasyonunda yürütülmesi beklenmektedir. Yerel sorumlular bu çalışmayı samimi olarak
yapmak istemelerine rağmen, konu bulmakta ve uygulamasını yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu
nedenle de önemli bir kriter gerektiği gibi uygulanamamaktadır. Bu zafiyet dikkate alınarak, daha
gerçekçi ve fonksiyonel etkinlikler programlanmasını temin açısından, bu dokümanla
yapılabilecek çevre bilinçlendirme etkinlikleri konusunda örnekler verilmesi hedeflenmiştir.
Bu dokümanda 2001 yılından bu yana Mavi Bayraklı plaj, marina ve yatlar tarafından yapılan
örnek çevre eğitim etkinlikleri ile yapılması uygun görülen etkinlikler yer almaktadır.
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BU DÖKÜMANIN HAZIRLANMA AMACI:
Bu doküman, yerel Mavi Bayrak sorumluları ve otellerde görevli Mavi Bayrak temsilcilerinin kriterlere
uygun Çevre Eğitim Etkinlikleri organize edebilmeleri ve güzel fikirlerin paylaşımı için
oluşturulmuştur.
ÇEVRE EĞĠTĠMĠNĠN TÜRÜ:
Bu dokümanda her bir etkinlik için kısa bir açıklama ve farklı etkinliklerde yol gösterecek basit
sınıflandırmalar içermektedir.
Çevre eğitimini anlamanın bir yolu kişilerin doğayla bağlar kurması, doğa hakkında sorular
sormasıdır. Bu, çevre eğitiminin sadece mesajlar vermesi değil aynı zamanda kişilerin algısını
arttırmak için fırsatları sunar ve kişilerin sürdürülebilir gelişimin takibinde yer almalarını sağlar.
Yapılacak her bir çevre bilinçlendirme etkinliği aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır.
 Sorgulama
Kişiler çevre hakkında soru sormaya, bilgi ve materyal toplamaya teşvik edilir. Bu, anketler, farklı
maddelerin plajda toplanması sayılması veya ölçülmesi aracılığıyla yapılabilir.
 Farkındalığı Arttırma
Farkındalığı arttırma eğitim etkinliği kişilerin çevre problemleri üzerine farkındalığını arttırmaya,
kişilerin karşılık olarak bir şeyler yapmasına odaklanır. Örnek olarak bilgilendirme kampanyası
verilebilir.
 Eylem Odaklı Olma
Eylem odaklı öğrenme çevresel değişim ve gelişim temeline dayalı bir yaklaşımdır. Kişiler özel bir
çevre problemi üzerine harekete geçerler ve hepimiz için daha iyi bir çevre amacıyla bir veya daha
fazla çözüm üretmeye çalışırlar.
 Doğayla Temas Etme / Deneyimleme/Keşfetme
Çevre eğitiminde deneysel yaklaşımlar çoğunlukla dışarı(açık hava) odaklıdır. Doğayla temas
ederek ve keşfederek kişilerin çevre konularına dikkatini çekmeyi sağlar.

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

Hedef Grup: Belde Halkı
Süre: 1 saat
Etkinliği Yapan: Foça Belediyesi, Foça Dalış Merkezi


Etkinlik: Foça Belediyesi ve Foça Dalış Merkezinden dalgıçlar Âşıklar Yolu, Çanak Koyu, Mavi
Bayraklı plajlar ve İngiliz Burnu Mevki’lerinde deniz dibine dalarak çeşitli atıkları karaya
çıkarmışlardır. Çıkarılan çeşitli atıklar karada belli bir noktada sergilenerek insanların dikkati
çekilmeye çalışılmış ve bu atıkların insan eliyle denizleri kirlettiği belirtilmiştir.



İhtiyaç Listesi: Su altındaki atıkları su yüzüne çıkarmak için profesyonel dalgıçlar, çıkarılan
atıkları karada sergilerken atıkların altına sermek için muşamba, çöpleri sudan çıkarırken
dalgıçlara kolaylık sağlayabilecek file tarzında çuval.



Ortaklar: Foça Belediyesi, Foça Dalış Merkezi, Foça Su Ürünleri Kooperatifi



İpucu: Etkinliğin daha anlaşılır olabilmesi için bir karton üzerine “Bu Atıklar Deniz Dibi Temizliği
Sonucunda Çıkarılmıştır” yazısı yazılarak atıkların yanına kolayca görülebilecek bir kısma
yazılabilir.

2 DAKİKADA SİGARA İZMARİTİ TEMİZLİĞİ

Hedef Grup: Plaj kullanıcıları, öğrenciler
Süre: 2 dakika
Etkinliği Yapan: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği(SARÇED), Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı(TÜRÇEV)


Etkinlik: Halk plajlarının da en büyük sorunlarından biri olan sigara izmaritleri plaj
kullanıcıları, çevre köylerden gelen öğrenciler tarafından 2 dakika gibi kısa bir sürede
toplanarak şeffaf şişelere konulmuş ve bu şişeler plajın görünür bir noktasına bir pankartla
birlikte asılmıştır. Sigara izmaritlerinin çevrede büyük ölçüde kirlilik oluşturduğuna dikkat
çekilmiştir.



İhtiyaç Listesi: İzmaritleri doldurmak için şeffaf pet şişeler, üzerindeki yazıların rahatlıkla
okunabileceği büyüklükte kartonlar.



Potansiyel Ortaklar: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği(SARÇED),
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV)



İpucu: Sizde bu etkinliği plajda bölge okullardan öğrencilerle ve yerel yönetimlerle ortaklaşa
yapabilirsiniz.

ARITMA TESİSİ GEZİSİ

Hedef Grup: Öğrenciler
Süre: 1-2 saat
Etkinliği Yapan: Yalıkavak Belediyesi


Etkinlik: Öğrencilerde geri dönüşüm, arıtma gibi kavramlara daha somut anlamlar
kazandırabilmek, çocukların evlerinde, okullarında ve çevrelerindeki atıkların nasıl geri
dönüştürüldüğünü, kirli suların nasıl temizlendiğini görebilmeleri için geri sönüşüm tesisi ve atıksu
arıtma tesisine gezi düzenlenmiştir. Gezi esnasında öğrencilerin, atıkların geri dönüştürülmesinde
ya da atıksuların arıtılmasında ne kadar enerji harcandığını öğrenme imkanı yakalayarak daha
çevreci bir bilince ulaşmalarına katkı sağlanmıştır.



İhtiyaç Listesi: Öğrencileri tesislere ulaşımını sağlamak için araç



Ortaklar: Yalıkavak Belediyesi ve bölgedeki okullar



İpucu: Gezi esnasında örneğin bir pet şişenin oluşturulmasında ne kadar enerji harcandığı ve
çevreye nasıl zarar verildiği ancak geri dönüşümün harcanacak bu enerjiyi nasıl azaltacağı ve
çevreye olumlu etkileri anlatılabilir.

KIYI TEMİZLİĞİ

Hedef Grup: Öğrenciler, plaj kullanıcıları, belde halkı
Süre: 30 dakika
Etkinliği Yapan: Yalıkavak Belediyesi


Etkinlik: Çevre okullardan katılan öğrencilerle birlikte halkın, plajları temiz kullanması
konusunda dikkatlerini çekmek ve plaj temizliği için bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmak
amacıyla sahilde temizlik yapılmış, toplanan çöpler çocukların ellerinde taşıdıkları pankart ve
dövizlerle birlikte sergilenmiştir. Daha sonra çocuklar ellerindeki pankart ve dövizlerle
beldede yürüyüş yapmıştır.



İhtiyaç Listesi: Yeterli sayıda çöp poşeti ve eldivenler, renkli kartonlar ve kalemler,
pankartları tutmak için çıta.



Ortaklar: Yalıkavak Belediyesi ve bölgedeki okullar



İpucu: Yürüyüş ve temizlik esnasında daha fazla dikkat çekmek için halkın katılımı da
sağlanabilir. Etkinliğe katılanlara etkinlik sonrasında sembolik hediyeler verilebilir.

CARETTA CARETTALARIN KORUNMASI PROJESİ

Hedef Grup: Plaj Kullanıcıları, belde halkı
Süre: 3 ay
Etkinliği Yapan: BETUYAB ve bağlı tesisler
Etkinlik: Kıyı alanlarındaki hızlı yapılaşma, yoğun balıkçılık, turizm etkinlikleri, ışık ve gürültü kirliliği,
endüstri kaynaklı su ve kumsal kirlilikleri gibi insan etkileri deniz kaplumbağalarının hem yuvalama
hem de yuvalardan çıkan yavrular için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda Hacettepe
üniversitesi danışmanlığında, sivil toplum örgütlerinin (EKAD) ve tesislerin de katılımıyla 2015 yılında
17.si gerçekleştirilen projeye farklı üniversitelerden farklı periyotlarda 100’ün üzerinde öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilen projede Haziran ayında başlayan ve Eylül’e kadar devam eden çalışmalar
kapsamında gündüz yuva tespitleri, kafesleme ve yavru çıkış kontrolleri; geceleri ise ergin birey
ölçümleri ve markalama yapılmıştır. Turizm tesisleri ile de işbirliği yapılarak kumsallarda deniz
kaplumbağalarını olumsuz etkileyen faaliyetlerin azaltılması yanında, 2000 yuva tespit edilmiş olup
50000 yavru kaplumbağanın denize ulaşması sağlanmıştır. Yine Koruma ve Araştırma çalışmaları
kapsamında 300 adet yuva kafesleme yoluyla korunmuş ve 55 adet deniz kaplumbağasının
markalanması sağlanmıştır. Arazi çalışmaları esnasında bilgilendirmeyle birlikte, tesis misafirlerine ve
yöre halkına el broşürleri ve stickerlar dağıtılmıştır. Ayrıca otellerde ve uygun kumsallarda stantlar
kurulup tesis misafirlerine ve yöre halkına bilgilendirme yapılmıştır.



Ortaklar: Hacettepe Üniversitesi, Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB),
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Belek Sea Turtle Project

İNAF GARİ FİLMİ-TEMİZLİK VE ÇÖP SANAT ETKİNLİĞİ
Hedef Grup: Tüm yöre halkı
Süre: 6 ay
Etkinliği Yapan: D-Marin Turgutreis Marina


Etkinlik: İnaf Gari, çevre ve deniz kirliliğini ön plana çıkararak bu konuda farkındalık
yaratamayı amaçlayan yerel bir Gökova hikayesidir. İnaf Gari filminin başrol oyuncusu
"Çöp"tür. Filmin senaryosu bu etkinliklerden çıkan çöplere göre yazılmaktadır. Çekim öncesi
etkinlik sürecinde çöplerin hikayeleri oluşturulmuştur. Nisan- Ekim tarihleri arasında 6 ay
boyunca çevre gönüllüleri ile birlikte bütün Gökova körfezinde Sualtı Temizliği, Sahil
Temizliği yapılmıştır. Bu aktivitelerle toplanan çöpler ile çöp sanat atölyeleri açılarak
profesyonel sanatçılarla çöp heykeller yapılmıştır. Farklı bir bakış açısı ile gerçekleştirilen
etkinlik basına duyurularak kamuoyunda farkındalık yaratılmasını amaçlanmıştır.



Ortaklar: D-Marin Turgutreis Marina, Bodrum Milta Marina

KÜÇÜK MAVİ ELLER RESİM SERGİSİ
Hedef Grup: Tesisteki misafir çocuklar
Süre: 1 saat
Etkinliği Yapan: Tekirova Phaselis Rose Otel


Etkinlik: Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve Mavi Bayrak’ ın
tanıtılması amacıyla düzenlenen sergide otelin çocuk misafirlerinin yapmış olduğu deniz ve
çevre konulu resimler sergilendi. Çocuklar tarafından yapılan resimlerde konuşan mutlu ve
üzgün balıklar da yer aldı. Mutlu balıklar çok temiz Mavi Bayraklı bir denizde yaşayan
balıkları simgelerken, üzgün balıklar ise insanların attıkları atıklardan dolayı nefes alamayan
balıkları simgeledi. Ayrıca düzenlenen etkinlikte çocuklar kendi yaptıkları mavi bayrakların
üzerine “Temiz bir Toplum”, “Her yıkıntı onarılabilir fakat doğanın yıkıntısı asla onarılamaz”
gibi çevre mesajları verdiler.



İhtiyaç Listesi: Yeterli sayıda boyama kalemi, sulu boya, çeşitli boyutlarda beyaz resim
kağıtları.

NOT: Tesislerde yaz döneminde özellikle 6 yaş öncesi çocukların yaptığı etkinliklerde “Yarışma” olarak
tanımlanması eğitsel açıdan önerilmemektedir. Bunun yerine “Aktivite, etkinlik” vb. kelimelerin
kullanılması önerilir. Ödüllü ve “Yarışma” olarak adlandırılan etkinliklerde verilecek ödülün etkinliğe
katılacak tüm çocuklara vermesi önerilir.

ALÇED-TÜRÇEV MAVİ BAYRAK ORMANI
Hedef Grup: Tüm yöre halkı
Süre: Yarım gün
Etkinliği Yapan: Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği(ALÇED)


Etkinlik: Alanya’nın Demirtaş beldesine bağlı Seki köyünde daha önceden yanmış olan
ormanlık alana çeşitli okullardan öğrencilerin de katılımıyla fidanlar dikilmiştir. Dikilen
fidanların bakımı ve sulaması da ALÇED ve fidan dikimine katılan öğrenciler tarafından
üstlenilmiştir. Böylece hem yanmış alanın tekrar kazanılmasına katkıda bulunulmuş hem de
çocuklara eylem odaklı bir etkinlik yaptırarak toprakla temas etmelerine, fidan bakımı ve
sulamasını üstlenmesiyle sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olunmuştur.



İhtiyaç Listesi: Yeterli sayıda fidan, kazma ve kürek



Ortaklar: Alanya Çevre Eğitim Derneği(ALÇED), Hamdullah Emin Paşa İlkokulu, TED Alanya
Koleji, Bahçeşehir Alanya Koleji



İpucu: Siz de bu etkinliği yörenizdeki ilkokullar, belediye ve turizm/çevre vb. derneklerle
ortaklaşa yapabilirsiniz.

ARITMA TESİSİ GEZİSİ
Hedef Grup: Bölge okullardaki öğrenciler
Süre: Yarım gün
Etkinliği Yapan: Didim Belediyesi


Etkinlik: Didim Rotary Kulübü ve Didim Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su gününde
ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte bir grup öğrenci arıtma tesisine götürülmüş, musluklardan
akan suyun bizlere nasıl ulaştığı ve kullanım sonrasında ne gibi işlemlerden geçtiği hakkında
arıtma tesisi çalışanları tarafından bilgilendirilmiştir. Su kuyuları ve tesisin çıkış suyunun temiz
olması öğrencilerin oldukça ilgisini çekmiştir.



İhtiyaç Listesi: Öğrencileri tesislere ulaşımını sağlamak için araç



Ortaklar: Didim Belediyesi, Didim Rotary Kulübü ve bölgedeki okullar



İpucu: Siz de bu etkinliği yörenizdeki ilkokullar, belediye ve turizm/çevre vb. derneklerle
ortaklaşa yapabilirsiniz.

YARININ AŞÇILARINA ATIK YAĞ SEMİNERİ
Hedef Grup: Aşçılık bölümü öğrencileri ve bazı tesis çalışanları
Süre: 1 saat
Etkinliği Yapan: Didim Belediyesi


Etkinlik: Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve bazı tesis çalışanları
bir araya gelerek atık yağların çevreye verebileceği zararlar hakkında bir seminer
düzenlenmiştir. Düzenlenen seminerde; ilçedeki otellerde stajlarını yapan aşçılık bölümü
öğrencilerine atık yağların kesinlikle lavaboya dökülmemesi gerektiği,çöpe dökülen atık
yağların çöp depolama alanlarında sık sık yangınlara neden olduğu, lavaboya dökülen atık
yağların kanal borularına yapışarak tıkanmasına sebep olduğu ve atıksu arıtma tesislerine
zarar vererek işletme maliyetini arttırdığı, atık yağların su kirliliğinin %25’ini oluşturduğu
anlatılmıştır.



Ortaklar: Adnan Menderes Üniversitesi, Didim Belediyesi ve ilçedeki tesisler



İpucu: Siz de bu etkinliğe benzer şekilde üniversitelerle ortaklaşa diğer çevre konuları(iklim
değişikliği ve küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik, bölgenin yerel ekosistemi vb.) üzerinde de
seminer düzenleyebilirsiniz.

ÇEVRE YÜRÜYÜŞÜ
Hedef Grup: Yöre halkı
Süre: 1 saat
Etkinliği Yapan: Seferihisar Belediyesi


Etkinlik: Seferihisar Belediyesi ve bölgedeki okulların desteğiyle gerçekleştirilen projede çevre
temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilere yürüyüş öncesi Mavi Bayrak programı
hakkında bilgi verilmiştir. Öğrenciler üzerinde çevrenin korunmasına ilişkin yazılar bulunan
pankartlarla beldede yürüyüş yapmıştır. Yürüyüş sonrası sahile inen öğrenciler sahilde de kıyı

temizliği yapmıştır.



Ortaklar: Seferihisar Belediyesi ve bölge okullardaki öğrenciler



İpucu: Pankartlarda kullanabileceğiniz sloganlar:






Hayal kurulacak en güzel yer deniz kenarıdır.
Denizi kirleten geleceğini yok eder.
Çevreni kirletme hayatı yok etme.
Denize çöp atmak geleceğe balta vurmaktır.
Su saftır, temizdir, suyu insan kirletir.

TEMİZ VE KİRLİ KARELER FOTOĞRAF YARIŞMASI
Hedef Grup: Lise öğrencileri
Süre: 2 ay
Etkinliği Yapan: Kuşadası Sealight Otel


Etkinlik: Gençlerin gözünden çevreye bakış açılarını görebilmek amacıyla, Kuşadası‘nda
bulunan lise ve dengi okul öğrencileri için fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışma
öncesinde yarışmanın tanıtımının sağlanması amacıyla broşürler hazırlanıp bastırılmıştır.
Broşürlerin hem dağıtımı ve yarışmanın tanıtımı için Kuşadası’nda bulunan 11 lise ziyaret
edilmiştir. Ziyaret esnasında temiz ve kirli kareler çekmeleri istenmiştir. Alanında uzman jüri
üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Yarışmada 1. 2. 3. mansiyon ve sergileme olmak üzere
toplam 24 kişiye ödül verilmiştir. Ödül töreniyle birlikte ödül almaya hak kazananların ödülleri
verilmiştir. Yarışma birincisinin ifade ettiği “Temiz kare bulmak kirli kare bulmaktan daha zor”
cümlesi yarışmanın önemini bir daha ortaya koymuştur.



Ortaklar: Kuşadası Sealight Otel, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve lise
öğrencileri

DENİZLERİMİZİN DOĞAL SÜPÜRGESİ “DENİZ PATLICANLARI”
Hedef Grup: Plaj kullanıcıları ve belde halkı
Süre: 1 hafta
Etkinliği Yapan: Didim Belediyesi


Etkinlik: Didim’de ve Akbük koylarında bulunan ve 1 yılda yaklaşık 150 ton kum ve çamuru
temizleyen Deniz Patlıcanlarının son yıllarda kontrolsüz avlanma nedeniyle nesli tükenmeye
başlamış ve bununla birlikte yerel doğanın dengesi değişmeye başlamıştır. Bu nedenle
Altınkum plajında bir stant açılarak 1 hafta boyunca deniz patlıcanlarının özellikleri ve
görsellerinin yer aldığı bilgilendirme broşürleri dağıtılmış, bilgilendirme panoları
oluşturulmuş ve plaj kullanıcılarına plaj patlıcanlarının kumu ve çamuru nasıl temizlediği
anlatılmıştır. Konuyla ilgili zaman zaman can kurtaran kulesinden anons yaparak plajda
bulunan vatandaşlara çağrıda bulunulmuştur.



Ortaklar: Didim Belediyesi, Akbük Çevre Derneği



İpucu: Siz de plaj ve marinanızın bulunduğu yöredeki yerel ekosistem bilgisi(yöreye özgü
ağaç, bitki, hayvan türleri) veya endemik türlere ilişkin benzer bir çalışma yapabilirsiniz.

TAŞLARLA MAVİ BAYRAK PUZZLE’I YAPMA ETKİNLİĞİ
Hedef Grup: Tesisteki misafir çocuklar
Süre: 1 gün
Etkinliği Yapan: Tekirova Belediyesi ve bölgedeki tesisler


Etkinlik: Çocuklara çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak, denizlerin ve çevrenin
temizliğinin önemini vurgulamak amacıyla Tekirova Belediyesi ve bölgedeki tesislerin
katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik öncesinde çocuklara Mavi Bayrak hakkında bilgi verilerek
doğanın korunmasının önemi anlatılmıştır. Çocukların boyadıkları taşlarla Mavi Bayrak Puzzle
yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada ayrıca farklı kültürlerden gelen çocukların kaynaşması
sağlanmıştır.



Ortaklar: Tekirova Belediyesi, Rixos, Pirate’s Beach, Martı Myra, Güral Premier, Phaselis
Rose ve Amara Dolce Vita.

TÜLLÜŞAH BİTKİSİ KORUMA ALTINDA
Hedef Grup: Belde halkı
Süre: 1 gün
Etkinliği Yapan: Kuşadası Belediyesi


Etkinlik: Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve bölgede çok az kalan bitkinin, Kuşadası
Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve EKODOSD işbirliğiyle yapılan envanter çalışması
sonucunda toplanan tohumları çimlendirilerek tekrar doğal ortamlarına aktarılma çalışmaları
yapılmıştır. Böylece Tüllüşah bitkisi yeniden çiçek açmıştır. Kuşadası bitkileri envanteri
çalışması sonucu "Vahim durumda" (CR) kategorisinde yer alan ve gelecekte yok olma
tehlikesi bulunan Tüllüşah bitkisi, koruma altına alınmıştır.



Ortaklar: Kuşadası Belediyesi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (Ekodosd) ve
Pamukkale Üniversitesi



İpucu: Siz de plaj ve marinanızın bulunduğu yöredeki yerel ekosistem bilgisi(yöreye özgü
ağaç, bitki, hayvan türleri) veya endemik türlere ilişkin benzer bir çalışma yapabilirsiniz.

UÇURTMA ETKİNLİĞİ
Hedef Grup:
Süre: Yarım gün
Etkinliği Yapan: Pine Park Tatil Köyü


Etkinlik: Bölgedeki köy okullarından gelen öğrencilerle yapılan etkinlikte öğrencilere plajda
Mavi Bayrak programı ve kriterleri anlatılmıştır. Daha sonra öğrencilere otelde yeşil anahtar
programı anlatıldıktan sonra plajda öğrencilerle uçurtma uçurulmuştur. Böylelikle öğrenciler
açısından hem öğretici hem de eğlenceli bir gün geçirilmiştir.



Ortaklar: Pine Park Tatil Köyü ve bölge okullarındaki öğrenciler



İpucu: Siz de böyle etkinlikler düzenleyerek çocukların öğrenmelerine ve güzel bir gün
geçirmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ
Hedef Grup: Plaj kullanıcıları ve Yöre Halkı
Süre: 7 gün
Etkinliği Yapan: Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV), Belediye ve Dernekler


Etkinlik: Projeyle yaz ayları boyunca plaj ve deniz kirliğini engellemek, çevre problemlerine
dikkat çekmek, Mavi Bayrak Programının tanıtımını sağlamak, Program kriterlerinin çevre
dostu olduğunu vurgulamak ayrıca plaj kullanıcılarının, plaj kirliliği hakkında bilgilendirilmeleri
ve küresel kirlenmenin engellenmesine karşı oluşacak çevre bilincinin çeşitli aktivitelerle
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Gönüllü katılımcılar ve destekçiler ile TÜRÇEV yetkililerinin yürüttüğü proje,
çeşitli faaliyetlerle plaj ve deniz kirliliğini engellemek, kirliliğe dikkat çekmek, genel çevre
konuları hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl farklı süreler boyunca plaj ve
çevresinde yürütülmektedir. Proje boyunca plajda konusunda uzman kişilerin katılımı ile
yapılacak olan konferanslarla ve proje süresince sahilin görünür bir kısmında kurulacak olan
bilgilendirme standı ile yerli-yabancı turistlerin ve yöre halkının bilgilendirilmesi sağlanmakta,
proje süresince günün çeşitli saatlerinde plaj temizlik ölçümü yapılmaktadır. Proje
yürütücüleri proje süresince plajlarda halka anket soruları yönelterek onların bu konu
hakkındaki bilgileri ölçülerek eksik oldukları ya da bilmedikleri konularda broşür ve birebir
konuşma şeklinde bilinçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır. Yapılan anket ve plaj temizlik
ölçümü sonuçları ile yürütücülerin gözlem ve değerlendirmeleri nihai bir raporla
bildirilmektedir.

PROJE KAPSAMINDA YAPILABİLECEK AKTİVİTE LİSTESİ











Anket çalışması
2 dakikalık bir sürede plajdan sigara izmariti temizliği aktivitesi
Plaj temizliği ölçümü
Deniz dibi temizliği aktivitesi
İki dakikada plaj temizliği etkinliği
Bilgilendirici broşür dağıtımı
Oluşturulan stantta çocuklara yönelik çevre konulu video gösterimi
Çocuklara yönelik kırmızı-yeşil pankart oyunu
Bilgilendirici pano oluşturulması
Plajdan toplanan atıkların karakterizasyonu aktivitesi



Ortaklar: Belediyeler, TÜRÇEV, yerel dernekler



İpucu: Siz de plajınızda, plaj ve deniz kirliğini engellemek, çevre problemlerine dikkat çekmek
için bu projeyi uygulayabilirisiniz.



Not: Proje ile ilgili daha fazla detay için ve ihtiyaç listesi için vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

BROŞÜR DAĞITIMI VE BİLGİLENDİRME PANOLARI
Hedef Grup: Plaj kullanıcıları ve Yöre Halkı
Süre: Sezon süresince
Etkinliği Yapan: Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği(KITUYAD) ve bölgedeki tesisler,


Etkinlik Plaj kullanıcılarının, plaj kirliliği hakkında bilgilendirilmeleri ve küresel kirlenmenin
engellenmesine karşı oluşacak çevre bilincinin oluşturulması, Mavi Bayrak kriterlerinin çevre
dostu olduğunun vurgulanması ve yerel ekosistemin tanıtılması amacıyla bölgedeki tesisler
broşürler ve bilgilendirme panoları tasarlamıştır. Panolar tesislerin merkezi noktalarına
konumlandırılmış, broşürler ise hem misafir odalarına bırakılmış hem de plajda dağıtılmıştır.



Ortaklar: : Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği(KITUYAD) ve bölgedeki tesisler



İpucu: Siz de bu etkinliği hem halk plajlarında hem de tesis plajlarında düzenleyebilirsiniz.

YEREL EKOSİSTEMİ TANITICI BROŞÜR DAĞITIMI
Hedef Grup: Plaj kullanıcıları ve Yöre Halkı
Süre: Sezon süresince
Etkinliği Yapan: Akyaka Belediyesi


Etkinlik: Yöredeki yerel ekosistem bilgisi(yöreye özgü ağaç, bitki, hayvan türleri), endemik
türler veya doğal hassas alanların korunmasına ilişkin tanıtıcı broşürler plaj kullanıcılarına

dağıtılmıştır.



İpucu: Siz de plaj ve marinanızın bulunduğu yöredeki yerel ekosistem bilgisi(yöreye özgü
ağaç, bitki, hayvan türleri) veya endemik türlere ilişkin benzer bir çalışma yapabilirsiniz.

DOĞAL YAŞAMINDA KEŞFE ÇIKAN ÇOCUKLAR PROJESİ
Hedef Grup: Yöredeki anaokulu öğrencileri
Süre: Yıl boyunca
Etkinliği Yapan: Bodrum Milta Marina


Etkinlik: "Çocuğumla Doğadayız" kitabının yazarı, Eğitimci Nuran Kansu rehberliğinde
gerçekleştirilen proje, çocukların doğa ile ilgili farkındalıklarını, öğrenmenin kalıcı ve çok
eğlenceli yöntemleriyle arttırıp; yakın çevrelerindeki doğayı keşfetmelerini amaçlamıştır.
Ayrıca doğal ortamda bütün duyularını kullanma şansı bulan çocukların, tüm zekâ alanlarını
kullanma ve geliştirmelerine olanak sağlanmıştır.
Marina içerisinde bulunan Osmanlı Tersanesi’ndeki keşif gezilerinin ardından çocuklar, kendi
gözlerinden Tersane’nin doğasını tasvir ettikleri resimler yapıp; projeye kalıcı bir zenginlik
katımışlardır. Milta Bodrum Marina Dergi sponsorluğunda gerçekleşen ve herkesi doğayı fark
etmeye davet eden projenin etkinlikleri; daha fazla çocuğun duygusal, zihinsel, fiziksel
açıdan sağlıklı gelişimine ve doğaya duydukları ihtiyaca destek vermek adına, farklı okullarla
yıl boyunca sürmüştür.



İpucu: Siz de plaj ve marinanızın bulunduğu yöredeki doğayı keşfetmeleri için çocuklarla
benzer bir çalışma yapabilirsiniz.

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI
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