
DİDİM BELEDİYESİ 
MAVİ BAYRAK  
Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme 
Etkinlikleri 

Aslı KIRAY 

Çevre Mühendisi 

Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu 



Çevre Eğitim Etkinlik Kategorileri 

Pasif Katılım 
Etkinlikleri 

Aktif Katılım 
Etkinlikleri 

Eğitim Etkinlikleri 

Basın 
Mavi Bayrak Çevre 

Bilgilendirme 
Merkezi 



ETKİNLİK TÜRÜ 

HEDEF GRUP 

ETKİNLİK YERİ-
ZAMANI 

ETKİNLİĞİN 
AMACI 

ETKİNLİĞİN 
DUYURULMASI 



SOKAK HAYVANLARINI DOYURAN  
GERİDÖNÜŞÜM KUTUSU 

İlçemizde daha önceki senelerde 
hizmete sokulan mama-matiklere bir 
yenisi eklendi.  

Yeni mama-matikler aynı zamanda 
geri dönüşüm kutusu olarak da 
yerlerini aldı. 

Kullanılan plastik pet şişelerdeki 
kalan sular haznedeki bölmeye 
dökülüyor, diğer bölüme ise plastik 
kısımlar ve kapaklar atılarak buradan 
sağlanan gelir ile sokak hayvanlarına 
mama olarak geri dönüşümü 
sağlanıyor. 

4 



Hayvan severlerin , vatandaşların 
ve özellikle çocukların  İlgisini 
çeken mama-matikler çevre 
dostu mama-matik olarak  dile 
getirilmeye başlanmıştır. 
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İKLİM DOSTU DİDİM 

Belediyemiz 
organizasyonuyla, Yalıköy 
Ortaokulu öğrencileri ile çevre 
eğitim etkinliği 
gerçekleştirildi. Didim'de ilk 
defa mavi bayrak ödülü alacak 
olan Tavşanburnu Tabiat 
Parkında gerçekleştirilen 
etkinlikte Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege 
İlleri Koordinatörü Doğan 
Karataş, iklim değişikliği ve 
dünyaya etkileri konusunda 
öğrencilerle sohbet etti.  
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 Öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu sohbette insanların kullandığı bazı 
kimyasallar ve fosil yakıtların tüketiminin hızla artması sonucu sera gazlarının 
hızlanan artışı, bu gazların atmosfere zarar vererek fırtına ve sellerin oluşmasına 
neden olduğu belirtildi.  
 Mavi Bayrağın öneminden ve çalışmalarından da bahsedilen etkinlikten 
öğrenciler keyifle ayrıldı. 
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KUM 
ZAMBAĞINI 

ÖĞRENİYORUZ 

 Mavi Bayraklı 
Tavşanburnu Tabiat Parkı Plajında 
gerçekleştirilen etkinlikte kum 
zambakları ile ilgili bilgilendirme 
levhaları çocuklarlarla birlikte 
yerleştirildi. Aynı zamanda kuş 
evleri engelli çocuklarla birlikte 
ağaçlara yerleştirildi.  
 Kum zambaklarının 
yanında tabiat parkında koruma 
altına alınan diğer ağaçlarda 
incelenerek bilgi alındı. 





ÇEVRE İÇİN PEDAL ÇEVİR  

DİDİM  



İlçemiz Didim’de Kent Meydanından Başlayarak 
Mavi Bayraklı Altınkum Halk Plajına kadar  süren,  
bisiklet gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının, 
Çocuklar ve ailelerinin de katılım sağladığı  “Çevre 
İçin Pedal Çevir “ etkinliğinde Belediyemize bağlı 
%100 elektrikli araçlarda kortejin ön sıralarında 
yerini aldı. 

İlçemizin ve Dünyanın hava kalitesini korumaya,  
karbon salınımını azaltmaya, doğa dostu araç  
kullanımına, bisiklet kullanımına ve toplu taşımaya  
özendirmek hedeflenmiştir.   

İlçemizde ilk defa gerçekleştirilen etkinlik  
büyük ilgi gördü. Elektrikli araçların ve 
bisikletin çevre için önemine vurgu yapılması 
dikkatti çekerken, özellikle çocukların çok 
eğlendiği gözlemlendi. 



ÇEVRECİ RİTİM GRUBU 



Mavi Bayraklı Altınkum Plajında; Çevre temizlik işlerinde görevli personelden oluşturulan müzik 
topluluğunun geri dönüşüm kutuları ve çöp kovaları ile  gerçekleştirdikleri müzik gösterisi yoğun 
ilgi gördü. Geri dönüşüm kutularının kullanımı konusunda aydınlatılan vatandaşlar söylenilen 
şarkılarla hem eğlenceli hem de akılda kalıcı bir etkinliğe katılım sağlamış oldular. 
 



TOHUMLAR ÇOCUKLARLA YEŞERSİN 

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 5 yaş grubu çocuklar Didim Belediyesi Tıbbi - Aromatik 
Bitkiler ve Süs bitkileri fidanlığında gerçekleştirilen tohum dikme etkinliğine katıldılar. 
Fidanlığımızı gezerek tohumların nasıl dikileceği hakkında bilgi alan minik öğrencilere, toprak ve 
doğayla buluşturmak amacıyla, turunç tohumu diktirildi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 
çevreye ve doğaya olan duyarlılığını artırmak, çevreci bir nesil yetiştirmek amacı ile 
gerçekleştirilen etkinlikte, minik çevrecilere bilgiler veren Didim Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Aynur Gönül, şehrin temizliği düzeni ve bakımı kadar yeşilliğinin de önemli olduğunu, 
temiz bir hava için oksijenin, oksijen içinse ağaçların gerekli olduğunu ifade etti ve minik 
öğrencilerden, çevremizin temiz ve sağlıklı olması konusunda hassas ve duyarlı olmalarını istedi. 
Minik çevrecilere meyve suyu ve kek ikram edilirken, çim adam hediye edildi. 



ÇEVRE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ 

Didim Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen “Çevre ve Çocuk Şenliği” atölyelerin ve 
 stantların yer aldığı her yaş grubundan yaklaşık 200 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. 
İçlerinde Engelli çocuklardan 15 kişilik bir grubun yer aldığı öğrencilerle karma çalışmalar yapıldı. 
 Şenlik alanı; Çevre için elele standı, Yelken klübü standı, “Esmerim Biçim Biçim Çöp toplarım  
Takımım İçin” projesi standı, Geri Dönüşüm Atölyesi, Cam Boyama Atölyesi, Bez Torba Boyama 
 Atölyesi, Akut Bilgilendirme Standı ve Çocuklara Dondurma dağıtım standından oluşturulmuştur. 



GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ 

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

Geri dönüşüm atölyesinde kullanılmayan  
Ambalaj atıklarından; arabalar, maketler 
ve objeler yapan çocuklar yaratıcılıklarını  
kullandılar. 

Karma yaş grubu ve engelli çocuklardan 
oluşan grupla evsel atıklarla ambalaj 
atıklarının doğada yok olma süreleri ve 
çevremizin korunmasının konu alındığı 
yaratıcı drama atölyesi eğlenceli zaman 
geçirildi. 



CAM BOYAMA ATÖLYESİ 

BEZ TORBA BOYAMA ATÖLYESİ 

Kullanılmış cam kavanozlara, tabaklara,  
bardaklara boyalarla kendi hayal 
dünyalarına göre boyayarak eğlendiler. 

Doğa dostu bez torbalara gönüllerince  
Resimler çizen çocuklar çantaları kendi  
İsimlerini yazarak sergilediler. 



ÇEVRE İÇİN ELELE STANDI 

ESMERİM BİÇİM BİÇİM 
 ÇÖP TOPLARIM TAKIMIM İÇİN 

Etkinliğe katılan tüm çocuklarla rengarenk  
el izlerimizi“Çevre İçin Elele” pankartına 
çıkartarak sonrasında pankartı Cumhuriyet 
Meydanında sergilendi. 

Gazi ilkokulu öğrencilerinin takımlarına göre 
 topladıkları Atıklarla her hafta bir takımının 
 kazanmasıyla  ve o takıma özgü kutlamaların 
 yapılmasıyla öğrencilerin projeyi sahiplenmeleri 
 sağlanmıştır. 





ATIĞINI GETİR HEDİYENİ GÖTÜR 

 İlçemiz Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe her yaş grubundan 
 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.. Etkinlik öncesi duyuruları yapılarak geniş kitleye ulaşılmıştır.  
 Öğrenciler, yanlarında getirdikleri pet-plastik, kağıt-karton, metal, kompozit, cam ve 
Pil atıklarını doğru atık kutularına atarak her attıkları geri dönüştürülebilir atık için hediyeler 
 kazandılar. 
 Her yaş grubu için boyama kitapları, etkinlik kitapları, atık kutuları, kalemler, tişörtler  
Ve şapkalar seçilerek çocuklar ödüllendirdirildi. 
  



 Etkinlik sonrasında alanda bulunan atık kutuları merkezi diğer noktalara 
yerleştirilmiştir. Atık kutularının türlerine göre kullanım verimi ölçülmüştür. Atıkları 
kaynağında ayrıştırıldığı ve bu tür atık kutularının daha etkin kullanıldığı anlaşılmıştır. 



PLAJDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR 



Plajda atık lastiklerden ve varillerden oluşturulan 
Kulvarlarda iki grup halinde “Geri Dönüşüm 
Kahramanları” ve Çöp Canavarları” nın yarışmaları 
sağlanmıştır. Kulvarlarda lastiklerin içinde ve 
çevresinde yer alan plastik-metal, kağıt ve cam 
atıklarının doğru geri dönüşüm kutusuna atmaları 
istenmiştir.  Yarışmaya katılan bütün çocuklara 
hediyeler verildi. 

Etkinlik esnasında dalgıçlar deniz dibi 
temizliği gerçekleştirdiler. Yarışma 
sonucunda bu çıkan atıklar hakkında 
çevreye verdikleri zarar hakkında bilgi 
verildi.   



4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI 
KORUMA GÜNÜ 

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Didim Belediyesi hayvan 
barınağında etkinlik düzenlendi. Didim Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağında 
düzenlenen etkinlikte kedi barınağı boyandı, öğrenciler sokak hayvanlarıyla 
gönüllerince bir gün geçirdi.  



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine çocuklarıyla gelen hayvanseverler, 
sevimli dostlarıyla vakit geçirirken Esra Karakaya Anadolu Lisesi öğrencileri de 
çizdikleri resimlerle kedi evlerini süsledi. Minik öğrenciler sokak hayvanlarını 
severken, ilçede yaşayan yabancılarda etkinlikte aktif rol aldı.   



Düzenlenen etkinliğe, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı. 



ekoOKULLU OLDUK 

İlçemizde ilk defa bir devlet okulu Ekookul Başvurusunda bulunmuş , yıllık programlarını çıkarmış 
ve Ekotimlerini oluşturmuş durumdadır. Mavi Bayraklı Venosa Beach otelde Ekotim grubuna 
çevre temalı eğitim düzenlendi. Toplantıda öğrenciler EKO-OKUL bilincini, amacını ve EKO-OKUL 
yolculuğunda yapılacaklar için fikir edinme fırsatını öğrenmiş oldular. EKO-OKUL ilkesi ‘’MAVİ 
YEŞİL EL ELE, YÖN VERİR GELECEĞE’’ sloganıyla yeşil bayrak ödülüne aday olan, uluslarası 
düzeyde tanınan ve saygınlığı olan çevreye duyarlı okul etiketine sahip olmak için adım atmış 
oldular. 



TEŞEKKÜRLER… 
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