
Ülkem zde hergün

Sofrada sıfır artık kampanyamıza 
sen de katıl.
İhtiyacın kadar ekmek al, 
ihtiyacın kadar yemek yap, 
tabağını ihtiyacın kadar doldur.
Unutma, sen israf ettiğin için 
bașkaları aç kalıyor.

 

Günümüzde çevre sorunlarının giderek artmasıyla beraber 
çevre eğitiminin önemi de her geçen gün daha da artmak-
tadır. Araştırmalarda çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm 
yolları önerilse de bunlar içinde sorunların henüz kaynağın-
dayken yani ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değer 
olanıdır.

Bunun için de en önemli faktörün eğitim olduğu açıktır. 
Öğretim kurumlarında çevreyi öğrenmeye, çevre sorun-
larını önlemeye ve çevrenin yeniden geri kazanılmasına 
yönelik olarak etkili bir şekilde eğitimin verilmesi önem arz 
etmektedir. 

Okullarımızda çevre ile ilgili konular ilk ve ortaokullarda 
hayat bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi; ortaöğretimde ise başta Biyoloji ve Coğrafya olmak 
üzere,  bazı ders ve seçmeli derslerin konuları içerisine 
teorik bilgiler serpiştirilmiştir. Ayrıca kulüp çalışmalarında 
da çevre bilinci az da olsa uygulamalı olarak oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. 

Ancak öğrencilerimizin  çevresine yeterince ilgisinin 
olmadığı,  çevreye çöp attıkları, ağaçlara zarar verdikleri, 
çevresindeki diğer canlılara duyarsız oldukları, geri 
dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ya da 
önemsemedikleri vb. durumlar göz önüne alındığında;  
eğitimde dikkat edilmesi gereken en önemeli nokta, dersle-
rde verilen teorik eğitimin çevre konusunda bilinçlenmeyi 
sağlayamadığı, kulüp çalışmalarının da yeterince önemsen-
mediği, öğretmenlerimizin bir çoğunun çevre konusunda 
yeterli donanıma sahip olmadıkları görülmektedir. Bu 
yüzden istenilen davranışları okullarımızda tam olarak 
gerçekleştiremediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Oysa örgün eğitimin temel amacı, kişinin hayatında olumlu 
davranış değişiklikleri meydana getirmek olarak açıklan-
maktadır. Çevre, insanın canlı cansız tüm varlılarla bir arada 
yaşadığı bir ortam olarak tanımlandığına göre, bu ortamın 
korunması, güzelleştirilmesi, ona sahip çıkılması diğer 
yaratılanlardan daha üstün bir varlık olan insanın görevidir. 
Daha doğrusu insan olmanın gereğidir. Bu görevin yerine 
getirilmesi, bireylerin bilinçlendirilmesi ise eğitimde 
istenilen davranışa erişildiğinin en önemli göstergesi 
olacaktır. Bu, hem bugünümüz hem de gelecek nesillere 
mirasımız olarak en büyük kazanımımız olacaktır. 

Daha güzel ve daha yaşanılır bir çevre adına genç kuşakları 
bilgilendirmemiz gerekmektedir. Bilgi, sevgi ve ilgi ile doğru 
orantılı bir kavramdır.  

Öğrencilerimizin ilgisini bu konuya çekebilmek için park, milli 
park, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, geri dönüşüm tesisleri  
gibi geziler yapmalı,  bir tohumun dikilmesi ve yetiştirilmesi, bir 
canlının bakımının üstlenilmesi gibi gözlem ve uygulamaya yer 
vermeli,  okullarımızda çevre panolarının ya da çevre gazeteleri-
nin  öğrencilerce belli periyotlarla hazırlanması sağlanmalıdır. 
Öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin de diğer konularda 
olduğu gibi çevre konusunda da hizmet içi eğitimlerine önem 
verilmelidir. 

Sonuç olarak okullarımızda ortak mirasımız olan çevre ile ilgili 
etkinlikleri( ağaç dikme, temizlik çalışmaları, atık toplama 
çalışmaları vb.) ailelerin de katılımıyla artırmalı, çalışmalar sivil 
toplum kuruluşlarıyla beraber yürütülmeli, çevre konularının her 
geçen gün değişebileceği göz önünde bulundurularak eğitimler, 
seminer, panel vb. düzenlenmelidir.

Bütün bunları yapmak ve başarmak istiyoruz. Çünkü “biz, çevreyi, 
tabiatı, yaratıkları seviyoruz; onlarla sulh ve sükûn, huzur ve 
anlayış içinde yaşamak istiyoruz; onlara yardımcı olmak, onları 
korumak arzusundayız. Bu arzuyla “çıktığımız yolda dağları 
erozyondan, ovaları çölleşmekten; münbit (verimli) toprakları 
sürüklenip ziyan olmaktan kurtaracağız; ülkemizin çoraklaşmış, 
kuraklaşmış, çıplaklaşmış yerlerini yemyeşil ağaçlandıracağız.”

Evlerimizden çıkan atıkların %60'ından fazlası geri 
dönüştürülebilir. Diğer bir deyişle tamamen yeni bir şeye 
dönüşmek üzere çeşitli parçalara ayrılabilir. Belki bundan 
önce yapılması gereken şey insanların daha az eşya satın 
alması, bozulduğunu düşündükleri eşyaları çöpe atmak 
yerine tamir ettirmeye çalışmasıdır.

Peki daha satın almak ve yeniden kullanmak için neler 
yapabiliriz?

1- İhtiyacınız kalmayan eşyaları hayır kurumlarına verebilir 
ya da ikinci el eşya olarak satabilirsiniz. Bu amaçla iş yapan 
birçok internet sitesi vardır.

2- Gerçekten ihtiyacınız yoksa ileride işime yara düşüncesiyle 
bir şey satın almayın.

3- Elinizdeki eski dergi ve kitapları bekleme salonu olan 
yerlere vermeyi teklif edebilirsiniz.

4- Buzdolabınızda yiyecek dondurulmuş gıda stoklamayın, 
bırakın sizin dolabınız yerine marketin soğutucuları bu işi 
yapsın.

5- Alışverişte plastik poşet kullanmaktan vazgeçin, kendi 
çantanızı kullanın. Birikmiş poşetleriniz varsa bunları çöp 
poşeti olarak kullanabilirsiniz.

Az Kullan
Yeniden Kullan
Geri Dönüştür

Hakan Atik
EĞİTİM KURUMLARINDA
ÇEVRE EĞİTİMİ

Hakan Atik
YEŞİL
YAPRAK
GAZETESİ

Hakan Atik
SAYI: 1



81 İLDE 81 ORMAN 

81 İlde 81 Orman projesi kapsamında Kırşehir Koleji 

eko koordinatörü Volkan AŞCI eşliğinde eko tim 

öğrencileri büyük bir heyecan ve coşkuyla katılım 

sağlandı. ağaç dikmenin tüm canlılar açısından 

önemini ve bilincini kavratabilmek ve o heyecanı 

bütün öğrencilerimize yaşatabilmek  adına  

dönüşte tecrübelerini onlarla paylaştılar. Bu 

kapsamda ülke genelinde eş zamanlı olarak 

yürütülen ağaç dikim çalışmalarında binlerce, 

okulumuzun yaptığı çalışma dahilinde onlarca fidan 

dikimi yapıldı.Çocukların gözünde doğayla 

bütünleşmenin heyecan ve mutluluğu görülmeye 

değerdi. 

 Yaşanabilir bir dünya için ormanları koruyalım, 

fidan dikelim. İçinde yaşadığımız dünya sadece biz 

insanlara değil tüm canlılara ev sahipliği 

yapmaktadır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak ve temiz 

bir hava solumak hepimizin en doğal hakkı ve 

isteğidir. Bizim çevreye yapacağımız en ufak bir 

yanlış kendi geleceğimize yapacağımız büyük bir 

yanlış olacaktır. Ayrıca ekosistemin dengesi 

bozulacaktır. Sahip olduğumuz zenginlikleri 

korumak, temiz bir çevrede yaşamak ve bizden 

sonraki nesillerinde sağlıklı bir çevrede 

yaşayabilmeleri, temiz bir hava soluyabilmeleri için 

doğru adımlar atmalı ve bol bol ağaç dikmeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERİ DÖNÜŞÜMDE BELEDİYE 

BAŞKANIMIZ DESTEKLERİNİ 

ESİRGEMEDİ 

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Belediye 
olarak çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak 
için Kırşehir’de bulunan tüm okullarımızda geri 
dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. 

 “Amacımız geri dönüşüme kazandırılabilen ve 
özellikle kaynağı bizde olmayan kâğıt, metal, cam 
ve plastiğin yeniden ekonomiye kazandırılmasını 
sağlamak” diyen Başkan Bahçeci, “Kırşehir halkının 
bu konuda çok duyarlı olduğunu ve bize destek 
olduğunu biliyoruz. Hedefimiz mümkün olduğu 
kadar özellikle doğada yok olması çok güç olan 
plastiğin ve ağır metallerin yeniden geri dönüşüme 
kazandırılarak hem doğayı kirletmeden ve doğaya 
zarar vermeden hem de ekonomiye katkı 
sağlayabilmesi için ortam yaratmaya çalışıyoruz. 
Maliyetinden öte sağladığı getiri hem 
sosyal sorumluluk hem de ekonomik anlamda bize 
sağladığı katkı önemli, bunun için çok önemli bir iş 
yaptığımızı ve buna Kırşehir Kolejinin destek 
çıkmasını bekliyoruz” dedi. 

 

Başkan Bahçeci ayrıca  “Geri dönüşüm, atıkların 
değerlendirilmesi dışında, bir yandan doğal 
kaynakların korunmasını sağlarken, diğer yandan 
da dönüşüm sürecinde işlem sayısının normal 
işleme göre az olması nedeniyle enerji tasarrufu 



sağlıyor, çöp alanlarının ömrünün artmasına ve 
belediye araçlarının çöpleri düzenli toplamasına 
yardımcı oluyor ve geri dönüşüm, ekonomiye de 
büyük katkılar sağlıyor. Yıllık 3 milyon ton geri 
kazanılabilir atığın ekonomik değeri 150 trilyon 
lirayı buluyor. Atıkların bir köşeye atılıp çürümeye 
terk edilmesi yerine ekonomiye dönüşünü sağlar. 
Bu proje, kullanılmış ambalajların kaynağında evsel 
atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri 
kazandırılmasını sağlayacak bilgi uygulama proje ve 
sistematiğinin ülke gerçeklerine uyumlu bir şekilde 
geliştirilmesini amaçlamıştır. 

ÇEVRECİ KONUĞUMUZ 

 

 

Okulumuzda bu yıl başlatılan eko okul projesi 

kapsamında, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI konuğumuz oldu. 

Çevre bilinci ve çevre kirliliğinin yol açacağı 

sorunlar hakkında öğrencilerimizi bilgilendiren 

BOYACI daha sonra öğrencilerimizin konu ile ilgili 

sorduğu soruları yanıtladı. 

EKO UYARIYOR 
   Okulumuzda biriktirmiş olduğumuz atık kağıt ve 

geri dönüşüm malzemelerini ders materyali olarak 

yapmak için kullandık. Öğrencilerimizin yaparak 

yaşarak öğrenmesi için; sindirim sistemi 

maketi,solunum sistemi maketi hazırlandı.  

   Çocuklarımızın EKO bilincini kazanmaları için 

çocuklarımızla EKO ile ilgili pankartlar hazırlayıp 

tüm okulun gezilmesini bu sayede de çocukların 

daha bilinçli bir çevre için gözlem yapmalarını 

sağladık.  

 

ÇEVRECİ SANAT ÇALIŞMALARI 

   Origami Japonca bir kelime olup katlanmış kağıt 

anlamına gelir. Origami kağıdı yapıştırıcı ve makas 

kullanmadan sadece katlayarak çeşitli figürler 

oluşturma sanatıdır. Origami kelimesi ori 

“katlamak” ve gami “kağıt” sözcüklerinden 

meydana gelen birleşik bir kelimedir. Origaminin 

şaşırtıcı bir yanı kağıdın kesilmeden şekle 

dönüşmesidir. 

    Kağıt katlama sanatı olan origami okulumuzda 

EKO programı içerisinde yapılmakta olup 

çocuklarımızın zevkle yaptığı bu çalışmalarda çok 

güzel eserler ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda 

origami çocuklar için birçok faydası bulunmaktadır. 



Davranışsal beceriler, birlikte öğrenme, geometri 

öğrenimi için zemin hazırlama bilişsel ve motor 

kaslarının gelişimi matematiksel becerileri artırma 

gibi birçok faydası bulunmaktadır.  

   EKO çalışmamız olarak atık malzemeleri 

değerlendirmek adına kış mevsimi dolayısıyla kar 

taneleri ve yeni yıl kartları tasarladık. Kar tanelerini 

yaparken atılacak olan havlu kağıdı rulosunu 

değerlendirdik.  

   Havlu kağıdı rulosun birer cm kesip daha sonra 

onlara kar tanesi şeklini verip yapıştırdık. Akrilik 

boya ile boyayıp üzerine simle ışıltılar kattık. Rulo 

kağıtlarını çöpe atacakken EKO okul olarak 

değerlendirip süslemelerde kullandık.  

 

 

TEMİZLİK VE HİJYEN 

Öğrenciler arasında hijyen, düzen, geri dönüşüm ve 

doğaya saygı anlamında yapılan gözlemlerde her 

hafta “Temiz Sınıf” seçim yapıldı. Bu süreç 

başlangıcında ve sonunda öğrencilerin sınıf içi 

davranışları ve doğaya karşı tutumlarında olumlu 

yönde değişimler gözlendi. Her hafta verilen 

“Temiz Sınıf Sertifikası” öğrencilerin bu sürece 

katılımını hızlandıran bir ödül oldu.  

 

 


