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Malzeme ve Gereçler
Temizlik yapılacak alanın büyük boyutlu haritası
Kontrol listesindeki tüm malzemeler
Keskin maddeler için kova
Makas (misinaları kesmek için)
Fotoğraf makinesi

Adım Adım Yapılacaklar
Öğrenciler, sınıfça, yakındaki, bildikleri “su alanlarını” tartışırlar (kumsal, göl kenarı, nehir yatağı, dere, vb.).
Sonra aşağıdaki soruları yanıtlarlar:
• Siz bu alanda neler yapmayı seviyorsunuz ve başkaları burada neler yapıyor?
• Su çevresinde yaşayan hayvanları hiç düşündünüz mü?
• Bu alanda çöpler var mı? Neden? Bu durum, bu alan için ne tür sorunlar yaratabilir?
• Size yakın bir yerde düzenlenen bir temizlik günü aktivitesinden hiç haberdar oldunuz mu? Daha önce
böyle bir aktiviteye katıldınız mı?

Baştan sona bir temizlik günü

Öğrenciler sınıfça ya da okulca, belirlenen alanda
birlikte gayret etmeyi, iyi
yapılmak üzere bir temizlik günü düzenlerler.
organizasyonu
ve birçok el
Şunları göz önünde bulundurmalıdırlar:
gerektirir. İşte size katılımı
• Tüm okulu ve hatta yakındaki diğer okulları da
arttırabilmeniz için öneriler.
aktiviteye dahil edin.
• Etkinlikten önce, belirlediğiniz alandan sorumlu
kurum ile iletişime geçin.
• Temizlik günü düzenlemek üzerine deneyimi olan bir STK ile işbirliği içi iletişime geçmeye çalışın.
• Tanıtımınızı yapmak için yerel bir radyo kanalı, televizyon kanalı ya da haber blogu ile iletişime geçin.
• Sanat eğitimcinizden, topladığınız çöplerden bir heykel veya başka bir eser yapmasını isteyin.

Alana gitmeden önce öğrenciler kontrol listesindeki ihtiyaçları hazırlamalı ve tüm katılımcıları da bu listeden
haberdar etmelidir. Eğer aktivite, çöp izleme ile birlikte yürütülecekse Çalışma kağıdı B1 kullanılmalıdır.
Alandayken, öğrenciler küçük gruplar oluşturup bölgeyi “tararlar”. Her grup çalışanı farklı bir görev üstlenir:
çöp toplama, çöp torbasını tutma, verileri kaydetme, çöp torbalarını istifleme, vb. Bitirdiklerinde, çöp
torbalarının toplandığından ve uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olmalıdırlar.
Sınıfa geri dönüldüğünde verilerini analiz eder ve sonuçlar çıkarırlar. İnsancıl davranışlarının ve aktivitelerinin
çöp üretimini ne kadar arttırdığını göz önünde bulundururlar ve çöp üretiminin ilk elden nasıl azaltılabileceğini
düşünürler. Örneğin, neyi farklı yapabiliriz? Geri dönüşüm, uygun bertaraf, ürün kullanımını azaltma, vb.

ÖĞREN,
HİSSET,
HAREKETE GEÇ

Deniz Çöpünü Durdurmak için

Sen de katIl!
Bu aktivitede, öğrenciler, yerel bir alanda, o bölgeden sorumlu bir kurum ya da belediye
ile işbirliği halinde temizlik projesi organize ederler. Öğrenciler bu alanı benimserler, yerel
toplulukları deniz çöpleri hakkında bilgilendirmek ve bu alanı temiz tutmak için arayışa
geçerler.
Konular
Çevresel çalışmalar, Matematik, Lisan, Sanat
Öğrencİ yaşI
12-15 yaş
Süre
1 hafta
Amaçlar
• Bir temizlik projesine katılma (Sahil, nehir, sulak alan, vb.)
• Ortak bir sebep için hep birlikte çalışma
• Yaratıcılığı uyarmak
İnternet Kaynağı

Uluslararası Kıyısal Temizlik (ICC): http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup
Dünyayı Temizleyelim Kampanyası (her yıl 130 ülkede gerçekleşmekte) http://www.cleanuptheworld.org/en/
Akdeniz’I Temizleyelim: https://www.facebook.com/pages/Clean-Up-The-Med/288531951267566?ref=hl
2014’de açılan Avrupa Temizlik Günü: http://www.letscleanupeurope.eu/
http://www.turmepa.org.tr/icerik.aspx?id=726
https://www.facebook.com/events/644240822269163/
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Deniz Çöpünü Durdurmak için

B

ölgesel, ulusal ve yerel otoriteler, endüstri
grupları ve sivil toplum kuruluşları deniz
çöpü ile mücadelelerini bir adım daha yukarı
taşıyor. Ancak bu mücadelede bireysel girişimler
esastır. Her yaştan vatandaşlar, çöplerini uygun
şekilde bertaraf ederek, çöp üretimlerini azaltarak, yerel deniz çöpü aktivitelerine katılarak ya da
STK’lara katılarak deniz çöpünün azaltılmasına
katkıda bulunabilirler.
Bireysel davranışlar ve çevresel etkiler arasında
doğrudan bağlantı vardır. Örneğin, caddeye atılmış
bir şeker kağıdı kolayca bir yağmur suyu kanalına
düşebilir ve denize ulaşabilir. En basiti korunmak
olduğundan, deniz çöpünü azaltmanın en etkili
yolu, ne kadar çöp ürettiğimizi ve bunların nereye
gittiğini, bireysel kapsamda düşünmeyi de kapsayacak şekilde davranışlarımız araştırmak olacaktır.
Atıkların deniz çöpüne dönüşme ihtimalini azaltmak
için çöplerimizi uygun şekilde attığımızdan emin
olmalıyız. Açık alandayken, özellikle de teknede
veya kumsaldayken, hiç bir çöpün uçup gitmemesi veya arkamızda bırakılmaması için önlemler

almalıyız. Plastik torbaları tekrar kullanmak veya
geri dönüşüme katkıda bulunmak gibi atık üretiminden korunma tekniklerinin pratiğini yapmak çok etkili olacaktır. Buna ek olarak, alışveriş yaparken en
az ambalaja sahip olan ürünleri seçmeliyiz, küçük
paketlerde ürünler almaktansa büyük paketleri ve
geri dönüşümlü ürünleri tercih etmeliyiz.
Deniz çöplerine karşı, bölgemizdeki veya içinde
bulunduğumuz topluluklardaki ilgili vatandaşlar
ile gruplar halinde çalışırsak etkimiz kayda değer
biçimde artabilir. Mesela, deniz çöpleri hakkında
iyice bilgilendirilmiş, yakın bir kumsaldaki bir grup
insan daha büyük bir topluluğa hitap edebilir veya
kumsal temizlik etkinliği düzenleyebiliriz. Örneğin
“Bir-Plaj-Edin” projeleri, yerel komüniteleri deniz
çöpünün etkileri ve deniz çöpünden korunulması
üzerine eğitmek için etkili bir yol olabilir. Daha
da önemlisi, çevreyle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) her zaman projelerine kadro sağlamak ve
projelerini organize etmek için gönüllüler toplamaya isteklidir. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı veya
TURMEPA gibi kuruluşlara gönüllü hizmet vererek
çevreyi korumada ve deniz çöpü ile mücadelede
projelere doğrudan katkınız olabilir.

KONTROL LİSTESİ: SAHİL TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNDE ÖNCE
Kıyafet
Su geçirmez rüzgârlık (Hava koşullarına göre)
Dayanıklı ayakkabılar
Uzun pantolon
Yanınızda getireceğiniz malzemeler
Su
Güneşten koruyucu krem
Şapka
Kağıt ve kalem (kayıt ve belgeleme için)
İlk yardım çantası
Şunlardan yeterli miktarda olduğundan emin olunuz:
Eldiven (iş eldiveni, bulaşık eldiveni ya da lateks eldiven)
Battal boy, kalın çöp torbaları

Topladığımız çöpün hepsi, bir sonraki hafta, dalgalarla tekrar kumsala gelecekse temizlik
etkinliğinin anlamı nedir?
Bu soru temizlik etkinliğinden bir kaç gün sonra, toplanan miktardaki çöp kadar çöpün tekrar kumsalı
kapladığını gören birçok insanın sorduğu bir soru.
Unutmayın ki bir kumsal temizlik aktivitesinin birçok
olumlu getirisi vardır: Bir temizlik günü düzenlemek, çevreyi temizlemek kadar farkındalık yaratıcı
ve harekete geçirici bir eylemdir. Her yaştan
çocuklar, genellikle, çok aktif katılımcılardır. Herhalde, aldıkları en olumlu mesaj yetişkinlerin (aile,
arkadaş ve diğerleri) çöp topladığını görmektir ve
bu şekilde, çevremizi korumak için herkesin önemli

bir rolü olduğunu anlamaya başlarlar. Sonunda,
plastik şişelerden, izmaritlerden oluşan ve sürekli
yenilenen, büyük boyuttaki bu atığı görünce, insanlar günlük hayatında daha düşünceli olur ve hatta
bu hususta başkalarını da teşvik ederler.
Kaynak:
http://journeytotheplasticocean.wordpress.com/

