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Büyükşeh�r’den İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü’ etk�nl�ğ�
düzenlend�
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Mers�n Ün�vers�tes� ve Ger� Kazanım ve Sanay�c�ler
Derneğ� (GEKSANDER) ortaklığında, Avrupa B�rl�ğ� Katılım Önces� Mal� Yardım Aracı
(IPA) tarafından desteklenen ve yararlanıcısının Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı olduğu
‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Çıkın Projes�’ kapsamında orta öğret�m öğrenc�ler�ne dönük
olarak ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü’ etk�nl�ğ� düzenlend�.
Mers�n Ün�vers�tes� Ç�ftl�kköy Kampüsü Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu önünde
gerçekleşt�r�len ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü’ne Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da katılım gösterd�.
Etk�nl�kte �lk olarak Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Çevre Koruma ve Kontrol Da�res�
Başkanı Dr. Bülent Hal�sdem�r b�r konuşma gerçekleşt�rd�. Hal�sdem�r konuşmasında 18

Ek�m İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü’nün önem�nden ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n sebepler�nden bahsederken, amaçlarının farkındalık yaratmak
olduğunu d�le get�rd� ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Çıkın Projes�’n�n detaylarını anlattı.
Çokakoğlu: “Çevren�z� koruyun, b�z�m s�ze yaptığımızı, s�z s�zden sonrak� nes�ller �ç�n yapmayın”
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu �se yaptığı konuşmada, 

ded�.

“Bu güzel sonbahar gününde
s�zlerle böyle b�r programda olamktan büyük b�r mutluluk duydum. Kaç k�ş�n�n b�lg�sayarı var? Kaç k�ş� �nternete g�r�yor? Ev�nde
arabası olan kaç k�ş� var? D�j�tal oyuncağı olan kaç k�ş� var? B�zler s�z�n yaşınızdayken oyuncaklarımız tahtadan ve taştandı. Plast�k
bulursak çok sev�n�rd�k. S�z bu yaşlara geld�ğ�n�zde �se b�lg�sayarlarınız oldu değ�l m�? Ama b�z�m zamanımızda bütün derelerden su
akardı. B�z�m zamanımızda vahş� hayvanlar şeh�rler�n kenarlarına kadar gel�r yaşardı. Kuşların ve hayvan sürüler�n�n sayısı çok daha
fazlaydı. Ama s�z�n çağınıza geld�ğ�m�zde maalesef b�rçok güzell�ğ�m�z� kaybett�k. B�lg�sayarları �cat ett�k, oyunları �cat ett�k ama
maalesef çevrey� koruyamadık. S�ze düzgün b�r çevre get�remed�k” 
İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n doğal çevredek� her şey� azaltan b�r olay olduğunu bel�rten Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, 

şekl�nde konuştu.

“Buna karşı çıkmamız
lazım. Buna karşı çıkmak �ç�n de çok sorumlu, düzgün b�reyler olmamız lazım. Hayatta ne olursanız olun, hang� mesleğe sah�p olursanız
olun, düşüncen�z neye g�derse g�ts�n, neye evr�l�rse evr�ls�n hep �y� �nsan olarak kalın. İy� �nsan olursanız çevren�ze saygılı ve duyarlı
�nsanlar olursunuz. Çevren�z� koruyun, b�z�m s�ze yaptığımızı s�z s�zden sonrak� nes�ller �ç�n yapmayın” 
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Ana Tema: İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Farkındalık Günü etk�nl�ğ�nde 5-6-7 ve 8. sınıf orta öğret�m öğrenc�ler�nden oluşan 250 k�ş�l�k öğrenc� grubu �le b�rl�kte �kl�m
değ�ş�kl�ğ� ana teması �şlend�. Çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda duyarlılığın gel�şt�rmes� amacıyla eğlend�r�c� oyunlar, deneysel çalışmalar,
elektron�k oyun uygulamaları, sunum ve atölye çalışmaları yapıldı. Etk�nl�ğ�n sonunda �se öğrenc�lere günün anlam ve önem�n� hatırlatacak katılım
belges� ver�ld�. Etk�nl�kte, ‘Den�z Kaplumbağaları ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�’, ‘Den�z Suyu As�d�tes� ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�’, ‘İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Oyun
Apl�kasyonu’, ‘Yumurta Kutularından Tırtıl Yapımı’, ‘Artık Rulolardan Yarış Arabası ve Kaleml�k Tasarımı’ �le ‘Ç�çek Tohumu Ek�yorum Çalışması’ 
g�b� atölye çalışmaları gerçekleşt�r�ld�. Ödüllü parkur yarışmasında �se ‘Atık Türler� ve Ger� Dönüşüm’ konulu yarışması düzenlend�.
İkl�m Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Çıkın Projes�’n�n temel amaçları
15.09.2017 tar�h�nde başlayan ve 15.03.2019 tar�h�nde sona erecek olan projen�n temel amacı �se Mers�n �l� �çer�s�nde yapılacak faal�yetlerle �kl�m
değ�ş�kl�ğ� konusunda farkındalık oluşturmak ve yerel düzeyde katı atık yönet�m kapas�tes�n� gel�şt�rmek. Bu kapsamda �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunda
p�lot bölgelerde seç�len hane halkları üzer�nde karbon ayak �z� farkındalık araştırması, yerel aktörlerle b�rl�kte yuvarlak masa toplantıları, orta
öğret�m öğrenc�ler�ne dönük olarak elektron�k öğrenme oyun uygulamaları ve farkındalık günü etk�nl�ğ�, doğru/yanlış v�deoları, hane halkları
üzer�nde katı atık kaynağında ayırma ver�ml�l�k anal�z�, metan gazını kontrol altına almak amacıyla eylem planı hazırlanması ve katı atık
konusunda �y� uygulamalar konferansının düzenlenmes� g�b� b�r d�z� faal�yet gerçekleşt�r�ld�.


