
 

 

 

 

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDĠR? 

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma  

eğitimi vermek için uygulanan uluslar arası bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler  

hem çevresel  konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını   

bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir  

çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 

   Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun  

çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla    

Eko-Okullar,  toplumun çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olur. 

Özel Yıldız Koleji olarak öğrencilerimize daha iyi çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi verme  

amacımız doğrultusunda 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eko-Okullar programını okul  

genelinde uygulamaya başladık. 

 

HEM BĠR PROGRAM HEM BĠR ÖDÜL PLANI 

Eko-Okullar programı dâhilinde yapılan çalışmalarla ve verdikleri çevre eğitimleriyle üstün başarı  

sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir.  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı  

olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple  

ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun vadeli bir programdır. 

 

PROGRAMIN FAYDALARI 

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları  

ve başarılarını etkileyecek çevre bilinci alışkanlıkları kazandırır.  

 

ÖĞRENCĠLER; 

bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, 

grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,  

sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, 

inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,  

plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, 

 tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, 

doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. 

 

http://www.turcev.org.tr/ekookullar/ekookullar.htm#7 Adım#7 Adım
http://www.google.com.tr/imgres?q=geri+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm&hl=tr&sa=X&rlz=1W1PRFA_trTR452&biw=1360&bih=641&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=TrjYD0zu4GI7OM:&imgrefurl=http://akbulutgeridonusum.com/bilgi.html&docid=OYYF99xiobdApM&imgurl=http://akbulutgeridonusum.com/images/recycle.jpg&w=290&h=355&ei=aIP5Ttm4Mq_U4QTMwdSNCA&zoom=1


PROJE KONULARI 
 
Çalışma,  çöp atık - geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularını kapsamaktadır. 
 
 Eko-Okullar bu konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından  
 
emin olduktan sonra yan konular olan iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam, gürültü kirliliği vb. konularda  
 
çalışmalarını sürdürebilirler. Projenin ilk  yılı okullar çöp-atık-geri dönüşüm konusunu ele alırlar. Bunun  
 
sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki  
 
motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır.  
 

 
 

EKO-OKUL SLOGANIMIZ: ÇEVREYĠ HOR GÖREN, GELECEĞĠ ZOR GÖRÜR. 
 

Bu sloganı tüm öğrencilerimizin bilmesi gerekmektedir 

 

BUNLARI BĠLĠYORMUSUNUZ? 

 

 Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacağını, 

 Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcandığını, 

 Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, çikletin 5 yıl, bira kutusunun 10-100 yıl, sigara 

filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını, 

 Dünyadaki mevcut suların ancak % 1'nin kullanılabilir su olduğunu, 

 Son 3-4 ay içerisinde 24 milyon hektar alanın çölleştiğini, 

 Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu, 

 Bir büro elemanın yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe attığını, 

 Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgar erozyonun etkisi altında olduğunu ve her yıl 1 

cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok olduğunu, 

 Bu çevre sorunlarının oluşmasında ve çözümünde insanın doğrudan etkili olduğunu, biliyor 

musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Proje ile ilgili eylem planı, dönem raporları ve etkinlikleri okul web sitesi anasayfa,  

anaokulu, ilköğretim bölümlerindeki “EKO-OKUL” alt sayfalarından takip edebilirsiniz. 



 

 

 

 

 


