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Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Din Öğre�mi Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

Meslekî ve Teknik Eği�m Genel Müdürlüğü

Ortaöğre�m Genel Müdürlüğü

Özel Eği�m ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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EUN

FAO
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STK

TBMM

TÜBİTAK

TÜİK 

UN SDGs

UNDP

UNESCO

UNICEF

WHO

UV

WMO

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

European Region Ac�on Scheme for the Mobility of University Students 
(Erasmus+ Programı: 2021-2027 yılları arasında uygulanan eği�m, gençlik ve 
spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği’nin hibe programı)

European Schoolnet-(Brüksel merkezli 33 Avrupa Eği�m Bakanlığından oluşan 
bir ağdır)

Food and Agriculture Organiza�on-(Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

Organize Sanayi Bölgesi

Sivil Toplum Kuruluşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş�rma Kurumu

Türkiye İsta�s�k Kurumu

United Na�ons Sustainable Development Goals (Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

United Na�ons Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

United Na�ons Educa�onal, Scien�fic and Cultural Organiza�on (Birleşmiş 
Milletler Eği�m, Bilim ve Kültür Örgütü)

United Na�ons Interna�onal Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu)

World Health Organiza�on (Dünya Sağlık Örgütü)

Ultraviyole

World Meteorological Organiza�on (Dünya Meteoroloji Örgütü)

BMİDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
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dengesizlik, su baskınları (taşkın ve seller), tropikal siklonlar, fırtına             

kabarmaları, kış fırtınaları, hortum vb. klimatolojik ve meteorolojik           

olaylardaki artışlarla gün yüzüne çıkmaktadır.

Ülkemizde de karmaşık fiziki coğrafya şartlarına ve küresel ısınmaya 

bağlı olarak görülen doğal afetlerin yaşanma sıklığının artışı bilim insanlarının 

iklim değişikliği hususundaki ortak görüşlerini destekleyen göstergeler      

arasında yerini almaktadır.

Kitlesel olarak karşılaşılan ve bireyleri kaygılandıran problemlerin        

çözümünde eğitim önemli bir yere sahiptir. Toplumun dirençliliğinin             

artırılması için eğitim sisteminin erken çocukluktan başlayarak Birleşmiş    

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Sürdürülebilir   

Kalkınma için Eğitim bakış açısı ile güncellenmesi; toplumun başta iklim krizi 

(kuraklık, kıtlık, afetlere dirençlilik vb.) ve iklim göçleri olmak üzere 21.      

yüzyılın ekolojik, politik, toplumsal, teknolojik gelişmelerine ve yeşil            

dönüşüm sürecine acilen hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede eğitim, 

hem emisyon azaltımı hem de iklim krizine uyum için kritik önemdedir.        

Çocuklarımızın erken yaşta bilinçlendirilmesi konusu eğitimin ilk                 

basamağıdır. İklim değişikliği farkındalığının oluşturulmasında erken yaşta 

başlayacak eğitim bu konudaki sürdürülebilirliğin oluşmasında büyük katkı 

sağlayacaktır. Bu kapsamda ülkelerin iklim değişikliği eğitimini teşvik etmesi 

ve bireylerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarının artırılması             

kaçınılmaz hâle gelmektedir.

Mevcut insan kaynağından eğitim yolu ile azami ölçüde yararlanabilmek 

ülkelerin rekabet gücünü artırdığı gibi toplumların yaşam koşullarını da       

düzenlemektedir. İklim değişikliği eğitimi ise yaşanılabilir bir dünya için bu  

koşulların en kritik olanıdır.

İklim değişikliği eğitimi, okul öncesinden yükseköğretime kadar her      

kademede ve öğretim sürecinde kendi kimliğini oluşturmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda, iklim sisteminin temel ilkelerini anlayan, iklim hakkında bilimsel 

olarak güvenilir bilgiyi nasıl değerlendireceğini bilen, iklim değişikliğinin     

etkilerini en aza indirebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve sürdürülebilir   

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

TAKDÎM

Bugün hemen hemen tüm çevre bilimciler, dünyanın doğal dengesinin  

bozulduğu ya da değiştiği konusunda ortak bir kanaat çerçevesinde               

çalışmalarını şekillendirmektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası 

düzeyde hazırlanan birçok farklı raporda yer alan iklim değişikliği kavramı, 

her bir bireyin, toplumun ve ülkelerin karşılaştığı en önemli çevre meselesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosfere büyük 

miktarlarda sera gazlarının salınmasıyla dünyanın fiziki ve biyocoğrafya 

özelliklerinin hızla değişmesi başta gelmek üzere, sanayi süreçleri, ulaştırma, 

arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormansızlaşma gibi çoğu insan 

kaynaklı nedenlerden dolayı, Yerküre'nin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki 

artışa bağlı olarak iklimde meydana gelen değişiklikleri ifade etmektedir. Bu 

değişiklikler; kuraklık, sıcak hava dalgaları, çölleşme, yağışlardaki             

- �v -
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•Hava, su ve toprak kirliliği,

•Geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalığın artırılması           

hususlarında fikir alışverişinde bulunarak bir stratejik yol haritası çizilmiştir.

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, UNESCO 2030 için 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yol Haritası, Paris Anlaşması, Glasgow 

İklim Paktı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 

yeşil dönüşüm hedeflerinin başarılmasında eğitim kilit bir öneme sahiptir.

Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye'nin küresel ısınmanın 1,5 °C ile      

sınırlandırılması çalışmalarına destek vermek, iklim değişikliğinin sebep      

olduğu olumsuz koşullara karşı önleyici eylemleri acilen uygulamak, su,      

toprak ve hava kalitesini korumak, biyolojik çeşitliliğe ve başta su olmak üzere 

kaynaklara sahip çıkarak verimliliği artırmak, sıfır atık hedeflerini               

gerçekleştirmek, öğrencilerimizi iklim değişikliğinin getirmekte olduğu       

sorunlara karşı hazırlıklı, sorumluluklarını bilen ve bu sorunlara yenilikçi     

çözümler üreten bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimizdir. Eğitim, 

hizmet sektöründeki tüm paydaşlarımızı, eğitim sistemimizi ve müfredatımızı 

21. yüzyılın trendleri çerçevesinde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını         

karşılayacak bir anlayışla güncellemeye, ülkemizin ve bölgemizin dirençli ve 

güvenli geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Bu kıymetli çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür 

ederim.
Prof. Dr. Mahmut ÖZER 

                                                                            Millî Eğitim Bakanı

- v�� -

toplumların oluşmasına yardımcı olacak şekilde hareket edecek, çevresel 

tutum ve davranışları gelişmiş duyarlı bireyler yetiştirmek iklim değişikliği 

eğitiminin en temel görevidir. Ayrıca ülkemizin iklim değişikliğine ilişkin      

hedeflerinin ulusal kalkınma politikaları ile bütünleştirilmesi, enerji            

verimliliğinin yaygınlaştırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları     

kullanımının artırılması, düşük karbon emisyonu (salımı) ile yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi de amaçlanmaktadır. Örneğin, On Birinci Ulusal Kalkınma Planı' 

nında yer alan “Yaşanılabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” hedefi ile        

küresel iklim değişikliğinin insan yaşamına ve kalkınma sürecine olumsuz    

etkilerine karşı mücadele edilmesi planlanmaktadır.

Bakanlığımız iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkındadır ve bu 

konudaki çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı 

çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, bu kültürle çocuklarımızı 

yetiştirmek ana hedeflerimizdendir. İklim değişikliğine karşı farkındalık  

oluşturmak için öğretmenlerimize Öğretmen Bilişim Ağında (ÖBA),             

öğrencilerimize Eğitim Bilişim Ağında (EBA) ve okullarımızda eğitimler        

verilmeye başlanmıştır. Ayrıca “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi”      

müfredatı hazırlanmış olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren       

öğretim programlarında yerini alacaktır.

Bakanlığımızca 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

“İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı”nda resmi/özel okul ve kurumlarda 

iklim değişikliğine yönelik çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Çalıştay  

sonucunda iklim değişikliğinin etkileri hakkında;

•Eğitim kurumlarında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının       

yapılması,

•İklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek afetlerde alınması gereken 

önlemler,

•Çevre ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri,

•Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu,

•Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,

- v� -
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Prof. Dr. Mahmut ÖZER 
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toplumların oluşmasına yardımcı olacak şekilde hareket edecek, çevresel 
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yapılması,

•İklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek afetlerde alınması gereken 

önlemler,

•Çevre ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri,

•Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu,

•Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,
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Dünyamız insan etkinlikleri sonucu atmosfere salınan sera gazları          

sebebiyle giderek ısınmaktadır. Dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklık             

değerlerindeki bu artış iklim değişikliklerine sebep olmakta ve canlıların 

yaşam faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini sağlayacak şartlar    

giderek bozulmaktadır. İklim değişiklikleri insanların yaşam alanlarını tehdit 

ederek insanları göçe zorlamakta, tarımsal rekolteyi düşürmekte, sıcak hava 

dalgalarının ve kuraklıkların sıklık ve şiddetlerini artırmakta, hastalık ve       

zararlıların yayılmasına sebep olmakta, temiz havayı kirletmekte, temiz ve    

yeterli yiyecek ile suya ulaşmakta sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum 

ise yaşam kalitesini düşürmektedir. Ülkemizde de bu olumsuz etkiler zaman 

zaman şiddetli bir biçimde yaşanmaktadır. Son dönemlerde yaşanılan             

kuraklık, yüksek hava sıcaklıkları (sıcak dalgaları), sel, taşkın ve yangın          

felaketleri gibi haberler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini doğrulamaktadır. 

Sorunu belirlemek ve çözüm odaklı çalışmalar yapmak ise zaruret arz       

etmektedir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan küresel iklim 

analizlerinin sonuçlarına göre; 2020 yılı tarihte şimdiye kadar kaydedilen en 

sıcak üç yıldan biri olmuştur. 2020 yılında küresel ortalama sıcaklık değerleri 

endüstri öncesi döneme (1850-1900) göre  yaklaşık 1,2 (± 0.1) °C artarak 
1

14,9 °C olarak kayıtlara geçmiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırması Komisyonu' 

nun raporuna göre; gerekli tedbirler alınmadığı sürece sıcaklık artışında 

olduğu gibi iklim değişikliğine sebep olan olumsuz etkenler çoğalacak, 

ülkemiz ve dünya nefes almanın dahi zorlaşacağı geri dönüşü imkânsız bir 
2noktaya gelecektir.

Dünya üzerinde insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel 

GİRİŞ
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1 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)_[https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-was-one-of-three-
warmest-years-record]

2 Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli 
kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu 
raporu._[https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss300.pdf]
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ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en 

önemli adım ''Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi''nin 

(BMİDÇS) Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde imzaya 

açılması ve 154 ülkenin sözleşmenin yükümlülüklerini kabul etmesi ile Mart 

1994 yılında yürürlüğe girmesidir.  Sözleşme ile asıl olarak atmosferdeki sera 

gazları birikimlerini iklim sistemi için tehlike oluşturmayacak düzeyde 
3

tutmak ve durdurmak hedeflenmektedir.  

İklim değişikliği temiz havaya, güvenilir ve besleyici gıdaya erişim, akıl 

sağlığı ve barınma da dâhil olmak üzere pek çok konuda insan sağlığını tehdit 

etmektedir. İklim değişikliği bazı insanları; yaşları, sosyoekonomik durumları, 

meslekleri, sağlık durumları gibi nedenlerden dolayı diğer insanlara göre daha 

çok etkilemektedir. Özellikle çocuklar, bedensel ve zihinsel gelişimleri nedeni 

ile aile, öğretmen ve bakıcılarına bağımlı olmalarından dolayı iklim                

değişikliğine karşı en hassas grupta yer almaktadır. Çocuklar, büyüme çağında 

iklim değişikliğine bağlı solunum yolu rahatsızlıklarına karşı daha hassas ve 

iklim değişikliğinin çevresel etkilerine karşı korunmasızdır. Okul çağındaki    

çocukların ev dışında daha çok zaman geçirmeleri nedeni ile yetişkinlere göre 

sıcak/soğuk havaya, suda bulunan kirleticilere ve vektörler tarafından          
4

bulaştırılan hastalıklara maruz kalma riskleri daha fazladır.  Küresel ölçekte 

iklim değişikliğine karşı en savunmasız grupta yer alan çocuklar iklim          
5

değişikliğinden kaynaklanan hastalık yükünün %88'ini taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık kavramını, “yalnızca hastalık veya    

sakatlığın olmayışı durumu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir    
6iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.  Bakanlığımız bünyesinde okul/                

kurumlarımızda çocuklarımızın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir      

iyilik halinde olmasının sağlanması ve bu durumun sürdürülebilirliği, sağlıklı 

bir çevrede büyümeleri ve gelişmeleri, toplumun da sağlık düzeyinin          

yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

3 Birleşmiş Milletler (UN)_[https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/ 
application/pdf/conveng.pdf]

4 Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (US EPA)_ [https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/ 
production/files/201610/documents/children-health-climate-change.pdf]

5 Perry, E. S., Uijttewaal, S. A. M, Stewart, J., ve Galvez, M. P. 2017. Climate change and schools: 
Environmental hazards and resiliency. Int. J.Environ. Res. Public Health. 14:1397.

6 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)_[https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1]
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Bakanlığımız iklim değişikliğine bağlı meydana gelebilecek                

olumsuzluklara karşı farkındalığı artırmak, önlemler almak ve iklim             

değişikliğinin neden olduğu etkilere karşı uyum kapasitesini artırmak için 

yeni çalışmaların yapılmasını ve var olanların güçlendirilmesini                   

hedeflemektedir. Bakanlığımızca düzenlenen iklim değişikliği eğitimlerinde; 

sera gazları salımlarının durdurulması, uyum çalışmaları, iklim değişikliği       

tehlike ve risklerinin azaltılması da dâhil olmak üzere çözümler sunulması,    

yapılacak etkinlikler ve projeler ile öğretmen ve öğrencilerimizde farkındalık 

oluşturulması sağlanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde olumsuz etkileri görülen iklim değişikliği             

sorununa karşı, çözüm önerileri ortaya koyarak, bu çözüm önerilerine uygun 

şekilde hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı”nı    

uygulamak ana hedefimizdir.

Bu çerçevede çalıştay ile iklim değişikliğine karşı kurumlarımız ve    

okullarımızda farkındalık oluşturabilecek ve öğrencilerin sorumluluk alacağı 

eğitimler planlamak, uygulamak, uygulanmasına yardımcı olmak, fiziki    

şartları iyileştirmek, Bakanlık birimlerini kapsayacak şekilde iş birliği          

yapmak, planlanan eylemleri gerçekleştirmek, gerçekleşmesine katkıda      

bulunmak, Bakanlığımız ile bu kapsamda birlikte çalışacak paydaşlarımızla 

ortak çalışmalar planlamak ve ortak çözüm önerileri geliştirmek                    

amaçlanmıştır.

Bu kapsamda “İklim Değişikliği Eylem Planı” konu başlıkları,

1.İklim değişikliğinin etkileri hakkında eğitim kurumlarında farkındalık 

ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

2.İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı    

alınabilecek önlemler,

3.Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu,

4.Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu,

5.Hava, su ve toprak kirliliği,

6.Geri dönüşüm ve sıfır atık,

7.İklim değişikliğinin çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri olarak          

belirlenmiştir.

7 ana başlık altında gruplanan iklim eylem planı konu başlıklarına ilişkin 

açıklamalar ise aşağıda sunulmuştur.
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7 ana başlık altında gruplanan iklim eylem planı konu başlıklarına ilişkin 

açıklamalar ise aşağıda sunulmuştur.
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Bakanlığımız birimlerinde sürdürülen hizmetler için gerekli olan belge 

ve dokümantasyon yönetimi vb. işlemlerin süreç yönetiminde çevre dostu    

uygulamalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut             

uygulamaların gözden geçirilmesi, çağın gereklerine uygun doğal kaynak    

kullanımının azaltılması, yenilikçi ve sürdürülebilir çevre dostu                   

uygulamaların yaygınlaştırılması önemli hedeflerimiz arasında yer                

almaktadır.

Bakanlığımızca eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki    

farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin mesleki          

gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki          

ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin    

niteliğini artırmak amacıyla “Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesi                

başlatılmıştır. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” ile “Çevre ve İklim          

Değişikliği Farkındalık Eğitimi” kapsamında odak noktamız olan                   

öğretmenlere eğitim verilmiştir. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz tarafından 

da anaokulu, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilere ve 

öğretmenlere eğitimler verilmiştir.

İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık ve bilinçlendirme       

çalışmaları yapılması doğrultusunda aşağıda listelenen çalışmaların          

planlanması sağlanacaktır:

•Proje kapsamındaki iyi uygulamalardan yola çıkılarak öğrencilerimizin; 

küresel iklim değişiklikleri ile ilgili sürdürülebilirliğin, enerji verimliliğinin, 

su tasarrufunun, atıkların yönetilmesinin ve çevreye karşı duyarlılığın çok 

önemli olduğunu anlamalarını sağlayacak farkındalık eğitimlerinin yapılması,

•Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenleri ve personeline çevre ve iklim 

değişikliği eğitimlerinin (yüz yüze eğitim/ uzaktan eğitim modülleri)             

verilmesi,

•ÖBA’da “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri” ile “İklim Değişikliği ve 

Çevre Eğitimi Semineri” yapılması,

•İklim değişikliği ile ilgili öğretmen, öğrenci ve özel gereksinimi             

olan öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çizgi film,              

- 7 -

İklim, uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava koşullarını ve bu koşulların 

değişkenliğini ifade etmektedir. Hava durumu ise hava sıcaklığı, nemlilik,  

yağmur, rüzgâr veya kar gibi günlük atmosfer koşullarının ve olaylarının       

tümünü ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Dünya Meteoroloji                

Örgütü’nün (WMO) Hava, İklim ve Su Aşırılıklarından Kaynaklanan Ölümler 

ve Ekonomik Kayıplar Atlası’nda sunulan verilere göre 1970-2019 yılları    

arasında hava, iklim ve suyla ilgili tehlikelere atfedilen 11.000'den fazla afet 

yaklaşık 2 milyon ölüme ve 3,64 trilyon ABD dolarının üzerinde ekonomik 
7

kayba neden olmuştur.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazları esas olarak fosil yakıtların             

yakılması, sanayi, ulaştırma, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği        

ve ormansızlaşma, katı atık yönetimi ve tarımsal etkinliklerden                          

kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim programı aracılığıyla UNESCO,       

eğitimi iklim değişikliğine uluslararası müdahalenin daha merkezi ve görünür 
8bir parçası haline getirmek için çalışmaktadır.

Eğitim, iklim eylemini teşvik etmek için çok önemlidir. İnsanların iklim 

krizinin etkilerini anlamasına ve ele almasına yardımcı olarak, onları             

değişimin aracıları olarak hareket etmek için gereken bilgi, beceri, değer ve    
8tutumlarla güçlendirmektedir.

TBMM Komisyon çalışmalarından elde edilen neticeler sonucunda ders 

kitaplarında, küresel iklim değişikliğinin ve etkilerinin anlaşılması amacıyla 

öğretim programlarının öğrenciye aktif rol verecek şekilde düzenlenmesinin 

gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilere, ders dışı ve ders içi                

faaliyetlerle iklim değişikliğinin etkilerine dair farkındalığın bir kazanım       

olarak verilmesinde ve sürdürülebilirlik kavramının somut olarak                

benimsetilmesinde sıkıntılar olduğu görülmüş bu sıkıntıların ortadan          

kaldırılması maksadıyla öğrencilerin aktif katılım yöntemi ile düzenlenen       
9

faaliyetlerde yer almalarının sağlanması ve gerekliliği vurgulanmıştır.

7 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)_ [https://library.wmo.int/index.php lvl=notice_display&id=21930#. 
Yqiuk3ZByUl]

8 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)_ [https://www.unesco.org/en/education/ 
sustainabledevelopment/climate-change]

9 TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırması Komisyonu Raporu.

- 6 -

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI



Bakanlığımız birimlerinde sürdürülen hizmetler için gerekli olan belge 

ve dokümantasyon yönetimi vb. işlemlerin süreç yönetiminde çevre dostu    

uygulamalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut             

uygulamaların gözden geçirilmesi, çağın gereklerine uygun doğal kaynak    

kullanımının azaltılması, yenilikçi ve sürdürülebilir çevre dostu                   

uygulamaların yaygınlaştırılması önemli hedeflerimiz arasında yer                

almaktadır.

Bakanlığımızca eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki    

farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin mesleki          

gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki          

ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin    

niteliğini artırmak amacıyla “Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesi                

başlatılmıştır. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” ile “Çevre ve İklim          

Değişikliği Farkındalık Eğitimi” kapsamında odak noktamız olan                   

öğretmenlere eğitim verilmiştir. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz tarafından 

da anaokulu, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilere ve 

öğretmenlere eğitimler verilmiştir.

İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık ve bilinçlendirme       

çalışmaları yapılması doğrultusunda aşağıda listelenen çalışmaların          

planlanması sağlanacaktır:

•Proje kapsamındaki iyi uygulamalardan yola çıkılarak öğrencilerimizin; 

küresel iklim değişiklikleri ile ilgili sürdürülebilirliğin, enerji verimliliğinin, 

su tasarrufunun, atıkların yönetilmesinin ve çevreye karşı duyarlılığın çok 

önemli olduğunu anlamalarını sağlayacak farkındalık eğitimlerinin yapılması,

•Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenleri ve personeline çevre ve iklim 

değişikliği eğitimlerinin (yüz yüze eğitim/ uzaktan eğitim modülleri)             

verilmesi,

•ÖBA’da “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri” ile “İklim Değişikliği ve 

Çevre Eğitimi Semineri” yapılması,

•İklim değişikliği ile ilgili öğretmen, öğrenci ve özel gereksinimi             

olan öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çizgi film,              

- 7 -

İklim, uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava koşullarını ve bu koşulların 

değişkenliğini ifade etmektedir. Hava durumu ise hava sıcaklığı, nemlilik,  

yağmur, rüzgâr veya kar gibi günlük atmosfer koşullarının ve olaylarının       

tümünü ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Dünya Meteoroloji                

Örgütü’nün (WMO) Hava, İklim ve Su Aşırılıklarından Kaynaklanan Ölümler 

ve Ekonomik Kayıplar Atlası’nda sunulan verilere göre 1970-2019 yılları    

arasında hava, iklim ve suyla ilgili tehlikelere atfedilen 11.000'den fazla afet 

yaklaşık 2 milyon ölüme ve 3,64 trilyon ABD dolarının üzerinde ekonomik 
7

kayba neden olmuştur.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazları esas olarak fosil yakıtların             

yakılması, sanayi, ulaştırma, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği        

ve ormansızlaşma, katı atık yönetimi ve tarımsal etkinliklerden                          

kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim programı aracılığıyla UNESCO,       

eğitimi iklim değişikliğine uluslararası müdahalenin daha merkezi ve görünür 
8bir parçası haline getirmek için çalışmaktadır.

Eğitim, iklim eylemini teşvik etmek için çok önemlidir. İnsanların iklim 

krizinin etkilerini anlamasına ve ele almasına yardımcı olarak, onları             

değişimin aracıları olarak hareket etmek için gereken bilgi, beceri, değer ve    
8tutumlarla güçlendirmektedir.

TBMM Komisyon çalışmalarından elde edilen neticeler sonucunda ders 

kitaplarında, küresel iklim değişikliğinin ve etkilerinin anlaşılması amacıyla 

öğretim programlarının öğrenciye aktif rol verecek şekilde düzenlenmesinin 

gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilere, ders dışı ve ders içi                

faaliyetlerle iklim değişikliğinin etkilerine dair farkındalığın bir kazanım       

olarak verilmesinde ve sürdürülebilirlik kavramının somut olarak                

benimsetilmesinde sıkıntılar olduğu görülmüş bu sıkıntıların ortadan          

kaldırılması maksadıyla öğrencilerin aktif katılım yöntemi ile düzenlenen       
9

faaliyetlerde yer almalarının sağlanması ve gerekliliği vurgulanmıştır.

7 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)_ [https://library.wmo.int/index.php lvl=notice_display&id=21930#. 
Yqiuk3ZByUl]

8 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)_ [https://www.unesco.org/en/education/ 
sustainabledevelopment/climate-change]

9 TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırması Komisyonu Raporu.

- 6 -

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI



•Velilere yönelik seminerler düzenlenmesi; farklı yaş gruplarından       

öğrencileri, aileleri ve eğitim personelini bir araya getirecek okul veya okul 

dışı öğrenme ortamlarında panel, forum, sergi, yarışma, biyoçeşitlilik             

envanteri oluşturma vb. çalışmalarının planlanması sağlanacaktır.

- 9 -

animasyon, kitap, afiş, broşür, video, kamu spotu, bülten, dergi vb. eğitici    

materyallerin tasarlanması,

•Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında iklim değişikliğinden          

kaynaklanan afetlerde alınacak önlemler, iklim değişikliğinin tarımsal üretim, 

su kaynakları, çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri, enerji verimliliği ve enerji 

tasarrufu, hava, su ve toprak kirliliği, su kaynaklarının korunması ve su          

tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında faaliyetler gerçekleştirilmesinin 

gerekliliğinin vurgulanması,

•Çeşitli araçlar kullanılarak iklim değişikliği kaynaklı etkinliklerin       

düzenlenmesi (EBA' ya eğitim modülleri eklenmesi, dijital oyunlar vb.), iklim 

değişikliğine yönelik ÖBA ve EBA için yeni programlar tasarlanması ve       

mevcut eğitim programlarının gözden geçirilerek güncellenmesi,

•Bu kapsamda eğitimin tüm kademelerinde farkındalık düzeylerinin    

belirlenmesi amacıyla ölçme araçlarından yararlanılması,

•“Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar”a iklim değişikliği konulu 

etkinliklerinin dâhil edilmesi, iklim değişikliğine yönelik, pilot okullarda ve 

BİLSEM’ lerde atölyelerin kurulması,

•Küresel iklim değişikliğine yönelik ulusal (TÜBİTAK vb.) ve             

uluslararası projelerin (Erasmus+, eTwinning vb.) hazırlanması, çevre ve 

iklim değişikliği konularında karşılıklı bilgi alışverişinin yapılması,                

eğitimlerin planlanması ve uygulanması, çalıştayların düzenlenmesi, yeşil ve 

sürdürülebilir okulların yaygınlaştırılması,

•Öğrencilerin dijital ortamda atıklarını hesaplamalarını sağlayacak       

faaliyetler düzenlenmesi, diğer kamu kurumları, kuruluşlar, özel sektör          

kuruluşları, yerel yönetimler, çeşitli meslek odaları/birlikleri ve sivil toplum 

kuruluşları ile iş birliği yapılması,

•Bakanlığımızın resmi yazışmalarında ve internet sayfasında iklim       

değişikliği konulu logo kullanılması ile karneler, kitaplar vb. basılı materyale 

karekod eklenmesi gibi çalışmalarla iklim değişikliği konusunda öğrencilerin 

sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bireyler olarak yetiştirilmeleri,
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yapılması, afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılacağı, nasıl                 

örgütlenmeye gidileceğinin belirlenmesi, afet sırasında ve sonrasında          

uygulanacak ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, okullarda ve kurumlarda ilk 

yardım eğitim merkezleri tarafından ilk yardımcı eğitimlerinin planlanması, 

iklim değişikliği sebebi ile afet öncesi psikolojik sağlamlık ve afet sonrası     

psikososyal destek ile ilgili çalışmaların yapılması (öğretmen, öğrenci, veli), 

iklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak afetlere yönelik psikososyal destek           

kapsamında personele psikolojik ilk yardım eğitimleri düzenlenmesi gibi      

Bakanlığımızın öncü olarak rol alacağı özel konular belirlenmiştir.

İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetlere hazırlanırken                

etkilerinin azaltılması için Bakanlık olarak;

•Her ilde “Arama ve Kurtarma Birimi” oluşturarak MEB AKUB ekipleri ile 

faaliyetlerimizin sürdürülmesi,

•Tüm paydaşlarımızla afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin olarak 

yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması,

•Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz ile afet ve acil       

duruma neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen sürede       

çalışmaların yürütülmesi sağlanmaktadır.

- 13 -

Dünya üzerinde 1970 ile 2019 yılları arasında meydana gelen afetlerin 

%79' u hava, su ve iklimle ilgili tehlikeleri içermektedir. Bu afetler, o dönemde 

rapor edilen doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin %56'sını, ekonomik       
10kayıpların ise %75'ini oluşturmaktaydı.  Bununla birlikte 2020 Dünya Afet 

Raporu’na göre son on yılda, doğal tehlikelerin tetiklediği tüm afetlerin 

%83’ü, sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklim bağlantılı şiddetli 

olaylardan kaynaklanmıştır. İklim ve şiddetli hava olaylarına atfedilebilen tüm 

afetlerin oranı da bu süre zarfında önemli ölçüde artmıştır. Hava ve iklim 

bağlantılı şiddetli afetler, son on yılda 410.000’den fazla insanın hayatına mal 

olmuştur. Bu insanların büyük çoğunluğu düşük gelirli ve düşük orta gelirli 

ülkelerde yaşamaktadır. En çok can alan afetler ise sırasıyla sıcak hava 

dalgaları ve fırtınalardır. 2010-2020 yılları arasında dünya çapında 1,7 milyar 
11

insan, iklim ve hava bağlantılı afetlerden etkilenmiştir.

Çalıştayda, iklim değişikliğine bağlı olarak afetlerin sayısı ve şiddetinin 

artması sonucunun yaşamımıza olan olumsuz etkilerinin ortaya konulması, 

iklim değişikliği kaynaklı afetler konusunda eğitim kurumlarında                   

bilinçlendirmeler yapılması, Bakanlığımız ile diğer kamu ve özel sektör kurum 

/kuruluşları, yerel yönetimler, çeşitli meslek odaları/birlikleri ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler ve    

faaliyetler belirlenmiştir.

Okul ve kurumlarımızda iklim değişikliği sonucu oluşabilecek afetlere    

yönelik kurumların uyum kapasitesini geliştirme amacı ile paydaşlarla birlikte 

iklim değişikliğine bağlı oluşabilecek afetlere yönelik tehlike, etkilenebilirlik, 

ve risk belirleme çalışmalarının yapılması ve her okulun kendi bölgesi             

kapsamında özel tehlike ve risklerinin belirlenmesinin gerekliliği üzerinde    

durulmuştur. Afetlere karşı doğru davranış kazandırılması için kalıcı davranış 

değişikliği sağlayacak, uygulamaya dönük (tatbikatlar vb.) planlamalar          

yapılması ve sürekliliğin sağlanması, okullarda iklim değişikliğine bağlı olarak 

ortaya çıkan afetler hakkında simülasyon (benzeştirme) vb. uygulamaların   
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yapılması, afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılacağı, nasıl                 

örgütlenmeye gidileceğinin belirlenmesi, afet sırasında ve sonrasında          

uygulanacak ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, okullarda ve kurumlarda ilk 

yardım eğitim merkezleri tarafından ilk yardımcı eğitimlerinin planlanması, 

iklim değişikliği sebebi ile afet öncesi psikolojik sağlamlık ve afet sonrası     

psikososyal destek ile ilgili çalışmaların yapılması (öğretmen, öğrenci, veli), 
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Bakanlığımızın öncü olarak rol alacağı özel konular belirlenmiştir.

İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetlere hazırlanırken                

etkilerinin azaltılması için Bakanlık olarak;

•Her ilde “Arama ve Kurtarma Birimi” oluşturarak MEB AKUB ekipleri ile 

faaliyetlerimizin sürdürülmesi,

•Tüm paydaşlarımızla afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin olarak 

yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması,

•Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz ile afet ve acil       

duruma neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen sürede       

çalışmaların yürütülmesi sağlanmaktadır.
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%79' u hava, su ve iklimle ilgili tehlikeleri içermektedir. Bu afetler, o dönemde 
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enerji kaynaklarının üretiminin mümkün olduğu okul/kurumlar belirlenerek, 

ilgili eğitim binalarında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alt yapı          

çalışmalarının yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda bina enerji verimliliğinin                

artırılması, enerji tüketiminin düşürülmesinin teşvik edilmesi ve enerji          

tasarrufuna yönelik farkındalığın artırılması için;

•Enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçilmesi için çalışmalar             

yapılması,

•Isıtma kazan sistemi dönüşümü (doğalgaz dönüşümü) yapılması,

•Su, elektrik ve doğalgaz faturalarının il bazında takibinin sağlanması,

•Okul ve kurumların enerji sarfiyatının izlenmesi ve enerji kullanımı    

politikalarının belirlenerek enerji verimliliği konusunda gerekli bakımların    

yapılması,

•Tatil dönemlerinde kapasitif yük nedenlerinin azaltılması,

•Okullarda “Bilinçli Tüketici ve Enerjiyi Doğru Kullanma Kulübü”            

kurulması ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

•Enerji tüketimi ve enerjinin bilinçli kullanımı ile ilgili okul/kurum        

yöneticilerine farkındalık eğitimlerinin verilmesi,

•Temiz enerji kullanan kurum ve okul sayısının artırılması,

•Okul/kurum binalarının ısı yalıtımının yapılması,

•Altyapısı enerji verimliliğine uygun okul/kurum sayısının izlenmesi, 

enerji verimliliğine uygun ve sürdürülebilir okul kapsamına alınabilecek pilot 

eğitim kurumu sayısının artırılmasına dair çalışmalar yapılması                   

planlanmaktadır.

- 17 -

Enerji; en genel tanımıyla bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Ekonomik 

faaliyetler için olduğu kadar tüketim için de temel bir girdidir. Enerji her       

toplumun önemli bir ögesi ve gereksinimi olup sosyal ve ekonomik yaşam 

standardını iyileştirmek için hayati bir role sahiptir. Ülkeler yüzyıllardır ucuz 

ve sürdürülebilir enerji hedefini yakalamak için zorlu bir rekabete                

girmişlerdir. İklim değişikliğinin enerjiyle olan ilişkisi bağlamında enerji       

üretimi kaynaklı karbon emisyonu toplam sera gazları emisyonunun %76’sını 

oluşturmakta, dolayısıyla enerji iklim değişikliği ile mücadeledeki en temel 

alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enerji verimliliği kapsamında tasarruf yapmak; enerjiyi üretmek, iletmek 

ve dağıtmaktan daha ucuza mal olarak ekonomiye katkıda bulunmakta, aynı 

zamanda hava kirliliğini ve sera gazları emisyonunu azaltarak çevresel birçok 

fayda sağlamaktadır. Okul ve kurumlarda enerji verimliliğini iyileştirme       

çalışmaları yapmanın enerji maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmanın yanı 

sıra çevresel, ekonomik ve eğitim açısından da çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Enerji verimliliği; okul ve kurumlarda sera gazları emisyonunun             

azaltılmasına aynı zamanda fosil yakıt kullanım oranının düşürülmesi ile hava 

kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Enerji verimliliğini artıracak       

koşulların sağlanması ile enerjiye yapılan harcamalar azalacak, enerji             

verimliliği çalışmalarına yapılacak yatırımlar ile de ekonomiye iş kaynağı       

sağlanacak, enerji dostu teknolojiler oluşturulmasında olumlu etkiler             

yapacaktır. Ayrıca doğal gün ışığından faydalanma gibi tekniklerle enerji       

maliyetlerinin azaltımı ve öğrenci performansı ile iç ortam hava kalitesinin    
12artması gibi konularda da fayda sağlayacaktır.

Çalıştayda Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda enerji verimliliğini    

artırmak ve enerji tasarrufunu sağlamak için temiz enerji kullanım payının    

artırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi ile 

uyumlu, karbonsuz ve sürdürülebilir okullar için bölgesel ve sektörel paydaş 

toplantıları yapılarak fiziki ve coğrafi bölge koşullarına göre yenilenebilir 
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Ülke genelinde su kaynaklarının korunmasına yönelik bilincin artırılması 

amacıyla okul/kurumlarda su ayak izinin hesaplanması için modeller             

geliştirilmesi, eğitim kurumlarında ve öğrenci yaşam alanlarında su                

tasarrufuna yönelik altyapının oluşturulması için okul/kurumlarda; ''Su Eylem 

Planı'' hazırlanması, su tasarrufu için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi 

(sensörlü musluklar, su tasarrufu aparatı (klozet), selenoid vana vb.), su          

tesisatının periyodik bakım ve onarımının yapılması ve yağmur sularının       

toplanarak yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu          

yapılmıştır.

Bakanlığımız okul/kurumlarında su verimliliğinin artırılması ve su          

tasarrufunun sağlanması için;

•Tüm bataryaların fotoselli / zaman röleli bataryalar ile değiştirilmesi,

•Yağmur suyunun bahçe sulamada kullanılması amacıyla depolanması 

için sistem kurulması,

•Öğrencilerimizin su kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem 

raporları verebilen gösterge paneli kurulması,

•Su tüketim değerlerinin CBS kullanılarak takip edilmesi,

•Su tasarruf araçlarının geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının       

yapılması,

•Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde su tasarruflu araçlarda üretime 

geçilmesi,

•Tarımda verimli sulama yöntemleri doğrultusunda bilinçlendirme       

çalışmaları yapmak için ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tarım ve 

hayvancılık alanlarında verimli sulama yöntemlerine yönelik kazanımların    

artırılması,

•Halk eğitim merkezlerinde tarım alanında öğrenim gören kursiyerlere 

verimli sulama yöntemleri hakkında seminer çalışmaları yapılmasının da       

faydalı olacağı öngörülmektedir.
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İklim değişikliğinin Dünya’nın su kaynakları üzerindeki ana etkisi,       

hidrolojik döngünün bozulmasıdır. Sıcaklıktaki artış atmosferdeki su buharı 

içeriğinin artmasına, yağış rejiminin ve yoğunluğunun değişmesine, dünya    

yüzeyinden buharlaşmanın artmasına, kar örtüsünün azalmasına ve             

buzulların erimesine yol açar. Tahminlere göre 2050 yılına kadar iklim          

değişikliğinin bir sonucu olarak yüksek enlemlerde ve nemli tropikal             

bölgelerde yıllık ortalama nehir akışı ve su mevcudiyeti artacak, orta             

enlemlerde ve kurak tropikal bölgelerde ise tam tersine bu göstergeler          

azalacak, mevcut su kaynaklarının miktarında azalmaya neden olacaktır.

Dünyada 2025 yılında su tüketiminin tarımda %17, sanayide %20 ve 

evsel tüketimde %70 artacağı ancak su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken 

dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynaklarının hızla 
13

azalacağı ifade edilmektedir.  Bununla birlikte günümüzde ise yaklaşık 7.78 

milyarlık toplam dünya nüfusunun araştırmalara göre yaklaşık %20’sinin       

güvenli su kaynaklarından yoksun olduğu görülmektedir. Dünya nüfusunun 

yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında, 2000 yılında 7300 m³ 

olan kişi başına düşen su miktarının yaklaşık 4.800 m³'e düşeceği tahmin    

edilmektedir. Bu azalış su kaynaklarında kıtlık olacağını göstermektedir.       

Ayrıca 2025 yılına kadar şu an kullanılabilir durumda olan birçok su             

kaynağının kirleneceği öngörülmekte olup bu kaynaklardan su sağlanamaz    

duruma gelecektir. Su kaynaklarının korunması; sınırlı miktarda olan suyu ve 

su kaynaklarını korumayı ve yönetmeyi ifade etmektedir. Artan nüfus,          

sanayileşme ve iklim değişikliğinin sonucu olarak su kaynaklarında problem 

ortaya çıkabileceği görülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda su kaynaklarının korunması       

kapsamında farkındalığı artırmak ve su tasarrufunu sağlamak için yalnızca 

Dünya Su Haftası’nda değil yıl boyunca su kaynaklarının korunmasına yönelik 

ülke genelinde etkinliklerin düzenlenmesi, gezici bilim şenlikleri, iklim          

değişikliği ile su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufu temalı etkinlikler    

eklenmesi tavsiye edilmiştir.

13  Günay, G. 2021. Su ve kuraklık. [http://www.turktarim.gov.tr/Haber/603/su-ve-kuraklik]_ 
  Erişim Tarihi:15.06.2022

- 20 -

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI



Ülke genelinde su kaynaklarının korunmasına yönelik bilincin artırılması 

amacıyla okul/kurumlarda su ayak izinin hesaplanması için modeller             

geliştirilmesi, eğitim kurumlarında ve öğrenci yaşam alanlarında su                

tasarrufuna yönelik altyapının oluşturulması için okul/kurumlarda; ''Su Eylem 

Planı'' hazırlanması, su tasarrufu için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi 

(sensörlü musluklar, su tasarrufu aparatı (klozet), selenoid vana vb.), su          

tesisatının periyodik bakım ve onarımının yapılması ve yağmur sularının       

toplanarak yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu          

yapılmıştır.

Bakanlığımız okul/kurumlarında su verimliliğinin artırılması ve su          

tasarrufunun sağlanması için;

•Tüm bataryaların fotoselli / zaman röleli bataryalar ile değiştirilmesi,

•Yağmur suyunun bahçe sulamada kullanılması amacıyla depolanması 

için sistem kurulması,

•Öğrencilerimizin su kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem 

raporları verebilen gösterge paneli kurulması,

•Su tüketim değerlerinin CBS kullanılarak takip edilmesi,

•Su tasarruf araçlarının geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının       

yapılması,

•Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde su tasarruflu araçlarda üretime 

geçilmesi,

•Tarımda verimli sulama yöntemleri doğrultusunda bilinçlendirme       

çalışmaları yapmak için ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tarım ve 

hayvancılık alanlarında verimli sulama yöntemlerine yönelik kazanımların    

artırılması,

•Halk eğitim merkezlerinde tarım alanında öğrenim gören kursiyerlere 

verimli sulama yöntemleri hakkında seminer çalışmaları yapılmasının da       

faydalı olacağı öngörülmektedir.

- 21 -

İklim değişikliğinin Dünya’nın su kaynakları üzerindeki ana etkisi,       

hidrolojik döngünün bozulmasıdır. Sıcaklıktaki artış atmosferdeki su buharı 

içeriğinin artmasına, yağış rejiminin ve yoğunluğunun değişmesine, dünya    

yüzeyinden buharlaşmanın artmasına, kar örtüsünün azalmasına ve             

buzulların erimesine yol açar. Tahminlere göre 2050 yılına kadar iklim          

değişikliğinin bir sonucu olarak yüksek enlemlerde ve nemli tropikal             

bölgelerde yıllık ortalama nehir akışı ve su mevcudiyeti artacak, orta             

enlemlerde ve kurak tropikal bölgelerde ise tam tersine bu göstergeler          

azalacak, mevcut su kaynaklarının miktarında azalmaya neden olacaktır.

Dünyada 2025 yılında su tüketiminin tarımda %17, sanayide %20 ve 

evsel tüketimde %70 artacağı ancak su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken 

dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynaklarının hızla 
13

azalacağı ifade edilmektedir.  Bununla birlikte günümüzde ise yaklaşık 7.78 

milyarlık toplam dünya nüfusunun araştırmalara göre yaklaşık %20’sinin       

güvenli su kaynaklarından yoksun olduğu görülmektedir. Dünya nüfusunun 

yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında, 2000 yılında 7300 m³ 

olan kişi başına düşen su miktarının yaklaşık 4.800 m³'e düşeceği tahmin    

edilmektedir. Bu azalış su kaynaklarında kıtlık olacağını göstermektedir.       

Ayrıca 2025 yılına kadar şu an kullanılabilir durumda olan birçok su             

kaynağının kirleneceği öngörülmekte olup bu kaynaklardan su sağlanamaz    

duruma gelecektir. Su kaynaklarının korunması; sınırlı miktarda olan suyu ve 

su kaynaklarını korumayı ve yönetmeyi ifade etmektedir. Artan nüfus,          

sanayileşme ve iklim değişikliğinin sonucu olarak su kaynaklarında problem 

ortaya çıkabileceği görülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda su kaynaklarının korunması       

kapsamında farkındalığı artırmak ve su tasarrufunu sağlamak için yalnızca 

Dünya Su Haftası’nda değil yıl boyunca su kaynaklarının korunmasına yönelik 

ülke genelinde etkinliklerin düzenlenmesi, gezici bilim şenlikleri, iklim          

değişikliği ile su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufu temalı etkinlikler    

eklenmesi tavsiye edilmiştir.

13  Günay, G. 2021. Su ve kuraklık. [http://www.turktarim.gov.tr/Haber/603/su-ve-kuraklik]_ 
  Erişim Tarihi:15.06.2022

- 20 -

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI



- 23 -- 22 -

HAVA, SU ve TOPRAK 

KİRLİLİĞİ



- 23 -- 22 -

HAVA, SU ve TOPRAK 

KİRLİLİĞİ



ile alınacak önlemler hakkında farkındalığın artırılması için Bakanlığımız 

okul/kurumlarında aşağıdaki çalışma, etkinlik ve süreçler önemli                   

bulunmuştur:

•Sera gazları envanteri ve azaltım (iklim değişikliği ile mücadele)              

hedeflerinin oluşturulması ve olası risklerin belirlenmesi,

•Yaygın eğitim kurs programlarının iklim bilimi, sera gazları, çevre, iklim    

değişikliği, doğa, ekoloji vb. konular kapsamında incelenmesi,

•Sera gazları azaltımına yönelik planlanan projelerin Türkiye'nin 2053 

Net Sıfır Salım Hedefi ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirilmesi ve benzer       

içeriklerin sadeleştirilerek birleştirilmesi,

•Öğretim programı kazanımlarında ve ders içeriklerinde Türkiye'nin 

2053 Net Sıfır Salım Hedefi ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Birleşmiş       

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın on ikincisi olan Sürdürülebilir 

Üretim ve Tüketim Amacı’nın 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.8 ve 12.a ve 12.b 
17bentleri  ile uyumlu olacak şekilde ekolojik ayak izi, materyal ayak izi ve sera 

gazları azaltımına yönelik güncellemelerin yapılması,

•Hava, su ve toprak kirleticilerinin giderilmesine/yok edilmesine/    

uzaklaştırılmasına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi,

•Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji     

Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokentler gibi kurumlar ile iş birliği içinde      

sanayinin ve sektörlerin (tarım, inşaat, enerji, ulaşım, tekstil vb.) yeşil          

dönüşümüne yönelik yeşil becerilerin kazandırılması, eğitimlerin ve stajların 

planlanması,

•Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Salım Hedefi doğrultusunda meslek lisesi    

öğrencilerinin istihdamına yönelik politikaların geliştirilmesi (sera gazları    

azaltım hedefleri ve kriterleri ile uyumlu çalışan sanayi ve ticaret                   

kuruluşlarında yeşil, dijital ve inovatif beceriler ile donatılmış mesleki ve    

teknik eğitim kurumları öğrencilerinin stajyer öğrenci olarak gönderilmesi, 
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17  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Turkey)_[https://www.kureselamaclar.org/  
  amaclar/sorumlu-uretim-ve-tuketim/]

Hava, su ve toprak insanlık için vazgeçilmez olan üç doğal kaynaktır. Bu 

kaynakların korunması dünyanın geleceğinin korunması açısından önem arz 

etmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu Paris Anlaşması ile küresel 

ortalama sıcaklık artışının 1,5 °C'nin altında tutulmasına yönelik çabaların 

sürdürülmesinin gerekliliği, eldeki mevcut bilimsel verilerle iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı etkili yanıt verilmesi, gıda 

güvencesinin sağlanarak açlığın sona erdirilmesinin önemi ve sera gazları 

emisyonunun kontrol altına alınması için gerekli önlemler ile bu çerçevede 

yapılacak farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri gibi konuların önemine 
14

vurgu yapılmıştır.

İnsanlığın doğaya verdiği zarara karşı doğa her zaman daha sert tepkiler 

vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünyada her 10 kişiden 

9’u kirli hava solumakta ve yılda 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu 
15

hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir.

Küresel ısınmanın ana sebeplerinden olan fosil yakıtların elde edilme       

işlemleri ve yakılması yalnızca iklim değişikliğinin temel itici güçleri değil, 

aynı zamanda hava kirliliğinin de en önemli sebeplerindendir. Küresel ısınma 

su kaynakları üzerinde önemli bir etkiye sahip olup suyun miktarını,             

dağılımını, zamanlamasını ve kalitesini değiştirebilmektedir. Su kaynaklarının 

kirlenmesi atmosfere zarar vererek bitkilerin büyümesini de engelleyebilir.

Toprak ise iklim değişikliği etkilerini azaltmak için okyanustan sonra    

ikinci en büyük karbon emici/tutucu önemli bir yutak işlevi görmektedir.    

Toprağın kirliliği karbon emilimini etkileyip değişen sıcaklık, yağış düzenleri 

vb. yoluyla iklim değişikliğine neden olur. Bu nedenle çevre kirliliği ve iklim 
16değişikliği, dünya üzerindeki karmaşık etkileşimler yoluyla birbirini etkiler.

Hava, su ve toprak kirliliği odağında iklim değişikliği uyumuna yönelik    

bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve uyum kapasitesini güçlendirmek amacı 

14  Birleşmiş Milletler (UN). Paris Agreement_[https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_     
  agreement.pdf]
15  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)_[https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-
  worldwide-breathe-polluted-airbut-more-countries-are-taking-action]
16  Zhao, S._[https://www.mdpi.com/journal/climate/special_issues/environment_pollution_climate_ 
  change#info]
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yeşil ve dijital becerilere sahip stajyer öğrenci kabulü için sanayiciye teşvik    

verilmesi),

•Yeşil mesleklerin tercihi konusunda staj imkânlarının oluşturulması,

•Uluslararası kaynaklar ile (Dünya Bankası, UNICEF, UNDP, HORIZON             

EUROPE, EUROPEAN SCHOOLS NET vb.) sera gazlarının azaltımına yönelik          

yürütülen projelerin veri tabanına dâhil edilmesi ve izlenmesi,

•Ekolojik ayak izi hesaplaması ve sera gazları azaltımına yönelik yapılmış, 

uygulanmakta olan ve planlanan projelerin etki/etkilenebilirlik analizi ile risk 

değerlendirmelerinin oluşturulması,

•Eğitim kurumlarının yakıt türlerinde çevre dostu alternatiflerin           

önceliklendirilmesi, yenilenebilir enerji uygulamalarının özendirilmesi,

•Binaların ısı yalıtım işlemlerinin ve binalarda baca temizliği işlemlerinin 

periyodik olarak yapılması,

•Hibrit enerji sistemlerinin oluşturulması,

•Farklı kademelerdeki pilot eğitim kurumlarında ekolojik ayak izinin    

(örneğin, karbon, madde ve su ayak izlerinin) azaltılmasına yönelik sera 

gazları envanterlerinin oluşturulması ile hava kirliliğinin önlenmesi amaçlı             

çalışmaların gerçekleştirilmesi,

•Suyun doğru kullanımı, yağmur suyu hasadı ve yeniden kullanım        

oranının artırılması, Temiz Hava Merkezi ziyaretlerinin yapılması,

•Okul ve kurumlarda öğrenci/kursiyerler ile birlikte uygun alanlarda ağaç 

dikme şenliklerinin gerçekleştirilmesi ve geleneksel hale getirilmesi,

•Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile uygulamasının tanıtılması ve             

uygulama kullanım oranının artırılması,

•Okullarda mini çiçek bahçesi, mini tarla veya seraların oluşturulması    

çalışmalarının, öğrencilerimizin iklim değişikliğinin hava, su, toprak üzerine 

etkilerini anlaması için yardımcı olacağı vurgulanmaktadır.
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oranının artırılması, Temiz Hava Merkezi ziyaretlerinin yapılması,

•Okul ve kurumlarda öğrenci/kursiyerler ile birlikte uygun alanlarda ağaç 

dikme şenliklerinin gerçekleştirilmesi ve geleneksel hale getirilmesi,

•Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile uygulamasının tanıtılması ve             

uygulama kullanım oranının artırılması,

•Okullarda mini çiçek bahçesi, mini tarla veya seraların oluşturulması    

çalışmalarının, öğrencilerimizin iklim değişikliğinin hava, su, toprak üzerine 

etkilerini anlaması için yardımcı olacağı vurgulanmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Küresel Amacın 12’incisi olan “Sorumlu 

Tüketim ve Üretim” hedefi, diğerlerinin yanı sıra 2030 yılına kadar önleme, 

azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu önemli    
20ölçüde azaltmayı hedeflemektedir.

Ülkemizde “Sıfır Atık Projesi” ilk kez 2017 yılında duyurulmuş ve             

uygulamaya geçmiştir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 milyon ton cam, plastik, 

alüminyum ve metal ambalaj kullanılmakta ve ambalajların geri dönüşüm    

oranının 2026 yılına kadar % 65'e çıkarılması planlanmaktadır. Sıfır Atık       

Projesi ile 2017-2020 yılları arasında 17 milyar TL kazanç sağlanmıştır. Bu 

proje ile ağaçlar kurtarılmış, su ve enerji tasarrufu sağlanmış, sera gazları          
21

salımlarının azaltılmasına ve ham madde tasarrufuna destek olunmuştur.

Bakanlığımız okul/kurumlarında yürütülen Sıfır Atık Projesi eğitim,       

danışmanlık ve okullarda atık yönetim sistemi kurulması şeklinde                

yürütülmektedir. Öğrencilerimizin çevre bilincine sahip olması adına sıfır atık 

eğitimleri verilmekte olup bu bilinçle çevreye duyarlı bireyler olarak             

yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bakanlığımız merkez, taşra teşkilatı ve okul/   

kurumlarında Sıfır Atık Projesi kapsamında “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” 2018 

yılından itibaren uygulanmaktadır. Okul ve kurum müdürlerine "Sıfır Atık" ve 

"Entegre Çevre Bilgi Sistemi"ne kayıt adımları hakkında İl İSGB’ler               

tarafından eğitim verilmiş olup 12 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren 

“Sıfır Atık Yönetmeliği” ne göre “Temel Seviye Sıfır Atık Belge” alma             

zorunluluğu da bulunmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında             

okullarımıza öğrenci sayısına göre belirlenen tarihlere kadar temel seviye sıfır 

atık belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve Mayıs 2022 tarihi itibariyle 26.300 

eğitim kurumumuz bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Bakanlığımız, Belediyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl          

Müdürlükleri ve çeşitli STK’lar tarafından Mart 2022'ye kadar toplam 9       

milyon öğrencimize “Sıfır Atık” eğitimi verilmiştir. Bakanlığımızca 81 il’de top-

20  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Turkey)_[https://www.kureselamaclar.org/ 
  amaclar/sorumlu-uretim-vetuketim/]
21  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Turkey) Sıfır Atık Projesi_[https://www.undp.org/tr/  
  turkey/pressreleases/sıfır-atık-projesi-undp-türkiyenin-ilk-küresel-amaçlar-eylem-ödülü’ne-layık]
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Dünya nüfusuna her yıl %1,1'lik bir artış hızı ile 83 milyon insan             
18eklenmekte  ve dünya nüfusundaki bu hızlı artışla beraber üretim, tüketim    

dolayısıyla atık miktarları ve karbon emisyonları da artmaktadır. Bu nedenle 

üretim ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan sürecin bir parçasını oluşturan 

atıklar değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak ön plana                

çıkmaktadır. Atık; genel olarak üretenin ya da geliştirenin üretim, dönüşüm ya 

da tüketim amaçlarıyla artık ihtiyacının kalmadığı ve bu nedenle attığı ya da    

atması gereken maddelerdir. Atıklar; ham maddenin çıkartılması, bu ham    

maddelerin işlenmesi ve ürünün en son tüketiminden sonra açığa çıkabilir.

Atık yönetiminin ana prensipleri; azalt, yeniden kullan ve geri                

dönüştürme olmakla birlikte esas olarak atık üretiminin önlenmesi daha 

önemlidir. Cam, kâğıt-karton, metal ve plastik gibi değerlendirilebilir          

malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yeni bir hammadde veya 

ürüne dönüştürülmesine geri dönüşüm denilmektedir. Atıkların toplama ve    

temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü 

dolana kadar defalarca kullanılmasına geri kullanım denilmektedir. Geri       

dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde atıkların özelliklerinden yararlanarak 

içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka 

ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri kazanım denilmektedir. Azalt,          

yeniden kullan, geri dönüştür prensibi ile ne kadar atık azaltılırsa o kadar az    

yeniden kullanım gerektirir. Ne kadar atık yeniden kullanılırsa o kadar az geri 

dönüşüm gerçekleşir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin atık 

istatistiklerine göre ülkemizde 2020 yılında oluşan atık miktarı 104,8         

milyon ton olarak hesaplanmış olup belediyelerce bunun 32,3 milyon tonu, 
19

kişi başı günlük ortalama 1,13 kg atık şeklinde toplanmıştır.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, 

atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi 

veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı    

toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi 

olarak tanımlanan bir hedeftir.

18  Birleşmiş Milletler (UN)_[ https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf]
19  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)_[ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2020-
  37198]
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uygulamaya geçmiştir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 milyon ton cam, plastik, 
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21
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Bakanlığımız, Belediyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl          

Müdürlükleri ve çeşitli STK’lar tarafından Mart 2022'ye kadar toplam 9       

milyon öğrencimize “Sıfır Atık” eğitimi verilmiştir. Bakanlığımızca 81 il’de top-

20  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Turkey)_[https://www.kureselamaclar.org/ 
  amaclar/sorumlu-uretim-vetuketim/]
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yeniden kullan, geri dönüştür prensibi ile ne kadar atık azaltılırsa o kadar az    

yeniden kullanım gerektirir. Ne kadar atık yeniden kullanılırsa o kadar az geri 
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istatistiklerine göre ülkemizde 2020 yılında oluşan atık miktarı 104,8         

milyon ton olarak hesaplanmış olup belediyelerce bunun 32,3 milyon tonu, 
19

kişi başı günlük ortalama 1,13 kg atık şeklinde toplanmıştır.

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, 
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18  Birleşmiş Milletler (UN)_[ https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf]
19  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)_[ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2020-
  37198]
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özendirici/teşvik edici materyaller kullanılması,

• Atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasının teşvik edilmesine yönelik 

çalışmaların (atık oluşumu azaltımının ölçülmesi, izlenmesi) geliştirilerek 

devam etmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ayrıca 2019 yılında ilk kez sıfır atıkla ilgili birçok eğitim 

etkinliğinin bir arada bulunduğu Sıfır Atık Eğitim Portalı (www.                      

sifiratiktema. org) hayata geçirilmiştir.

Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da 

kapsayan 5D modeli; “Düşün, Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, 

“Değerlendir, Yeniden Kullan”, “Değiştir, Farklı Amaçla Kullan” ve “Dönüştür, 

Doğa Kazansın” prensiplerinden oluşmaktadır. “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık İçin 

5D” adlı kitaplarda, bulmacalardan atıkları geri dönüşüme gönderme          

oyununa, çocukların aileleriyle birlikte evlerindeki uygulamaları                

gözlemleyebilecekleri sıfır atık kontrol listesinden haftalık atık grafiğine, sıfır 

atık etiketlerinden atıkların geri dönüşümü serüvenine, labirent oyunundan 
22önerilere kadar pek çok içerik ve etkinlik yer almaktadır.

22  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)_Sıfır Atık Eğitim 
  Projesi _[https://sifiratiktema.org/?/rehber]

- 33 -

lam 1325 “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” oluşturulmuştur. Bakanlığımız 

okul/kurumlarında Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi kapsamında                

farkındalığın artırılması için;

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının program otoritesi    

olduğu, Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu okul/kurumlarımızda atık             

biriktirme kumbaralarının etkin kullanımının sağlanması,

• Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği 

içerisinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları ile öğrencilerde farkındalığın 

artırılmasının sağlanması,

• Sıfır Atık Eğitim Projesi ile çocukların doğal varlıkların korunması, doğa 

dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık             

kazanmaları ve “sıfır atık” yaklaşımını benimsemelerinin hedeflenmesi,

• Öğrencilerimizde tüketim alışkanlıklarının değişmesi, israfın                

önlenmesi ve çevrenin korunması ile geri dönüşüm etkinliğinin ve                

verimliliğin sağlanması konularında bilinç ve kültür oluşturma temelli          

çalışmalar sürdürülmesi,

• Sıfır atık konularında dijital eğitim platformu oluşturularak                   

öğretmenlerin eğitim materyallerine erişiminin kolaylaştırılması ve             

çalışmalara aktif katılımlarının sağlanması,

• Okul öncesi (5-6 yaş) ve ilkokul (9-10 yaş) kademesindeki çocuklara    

yönelik hazırlanan eğlenceli ve interaktif kitaplarla çocukların “5D” modeliyle 

“Sıfır Atık” kavramını tanıması, bu kapsamda günlük yaşamlarında atıkları 

nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl          

değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık kazanmaları,

• Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurularak Sıfır Atık Belgesi alan 

okul/kurum sayısının artırılması için Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olmayan 

okul/kurumların saptanması, okul/kurum için Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin 

uygulanmasına yönelik kılavuzun hazırlanması,

• Okul/kurumlarda geri dönüşüm ve sıfır atığa yönelik farkındalığın       

artırılması amacı ile panolar, dijital içerik, afişler ile sıfır atık konusunda    
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yönelik hazırlanan eğlenceli ve interaktif kitaplarla çocukların “5D” modeliyle 

“Sıfır Atık” kavramını tanıması, bu kapsamda günlük yaşamlarında atıkları 

nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl          

değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık kazanmaları,

• Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurularak Sıfır Atık Belgesi alan 

okul/kurum sayısının artırılması için Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olmayan 

okul/kurumların saptanması, okul/kurum için Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin 

uygulanmasına yönelik kılavuzun hazırlanması,

• Okul/kurumlarda geri dönüşüm ve sıfır atığa yönelik farkındalığın       

artırılması amacı ile panolar, dijital içerik, afişler ile sıfır atık konusunda    
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24süresinin düşmesi ve konsantrasyon kaybı ile ilişkili olduğu bulunmuştur.  Bir 

diğer bilimsel çalışmada ise okul bina koşulları ve okul devamsızlığı                

öğrencilerin sağlığı ile ilişkilendirilmiştir. Astım hastalığının; öğrenci             

devamsızlığının önde gelen nedenlerinden biri olduğu ve kötü bina                

koşullarının solunum sistemi hastalıklarına sebep olması ile öğrencilerin 

okula devamsızlıklarında artma ve okulda daha düşük performans                

göstermelerine etkisinin yüksek olduğu bulunmuştur. Havalandırma, iç 

mekân, hava kalitesi, termal konfor, aydınlatma, manzara, akustik ve gürültü 

gibi okul binasının koşullarının, öğrencilerin odaklanma, yeni bilgileri       

özümseme ve kendilerini okula bağlı hissetme becerisinde önemli bir rol       

oynadığı görülmüştür. Okul binalarının içindeki ve dışındaki çevresel          

faktörlerin yönetilerek aslında iklim değişikliğine karşı en savunmasız          

durumda olup zamanlarının büyük bölümlerini bu ortamlarda geçiren          

öğrencilerin sağlığını korumak için bir fırsata dönüştürülebileceği                
25

görülmüştür.

Bu kapsamda ulusal bir politika olarak okul binalarına yapılacak                

yatırımların geleceğimize yapılan yatırımlar olacağı aşikârdır. Millî Eğitim 

Temel Kanunu’nun okul yapıları ve taşınmazları başlıklı 51’inci maddesinde 

“Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler, çevrenin          

ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim       
26Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.”  denilmekte olup Bakanlığımıza bağlı 

yeni veya ek bina olarak yapılacak ya da tadilatı planlanan tüm eğitim             

yapılarının projelendirilme aşamasında Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarına 

uygun olarak, yürürlükteki ilgili mevzuatlara ve “Eğitim Yapıları Asgari          

Tasarım Standartları Kılavuzu’’ na uyulacağı belirtilmiştir. Kılavuza göre       

planlama ve tasarım aşamalarında afet ihtimalinin yüksek kabul edildiği       

yerlerde, eğitim yapılarında can güvenliğinin korunması için gerekli             

önlemlere yer verilmesi, aydınlatma, havalandırma, ses ve ısı konforu          

23  Perry, E. S., Uijttewaal, S. A. M, Stewart, J., ve Galvez, M. P. 2017. Climate change and schools: 
  Environmental hazards and resiliency. Int. J. Environ. Res. Public Health. 14:1397.

24  Erika, E., Klingensmith, L, MacNaughton, P, Jose, Laurent, J.C, Spengler. J, Bernstein. A., ve Allen, J. nd. 
  School buildings can influence student health, performance. _[https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-
  in-the-news/school-buildings-student-health-performance/%23:~:text=Environmental%20exposures 
  %20in%20school%20buildings,Public%20Health's%20Healthy%20Buildings%20Program” 
  https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/school-buildings-student-health-
  performance/#:~:text=Environmental%20exposures%20in%20school%20buildings,Public 
  %20Health's%20Healthy%20Buildings%20Program]
25  Erika, E., Klingensmith, L, MacNaughton, P, Jose, Laurent, J.C, Spengler. J,Bernstein.A., ve Allen,J.2017. 
  Foundations for student success. How school buildings influence student health, thinking and performance.
  [https://forhealth.org/Harvard.Schools_For_Health.Foundations_for_Student_Success.pdf]
26  Milli Eğitim Temel Kanunu_[https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf]
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Öğrencilerin okulların fiziksel mekânlarında geçirdikleri süreler             

artmakta olup, okullar çocuklar için adeta ikinci bir ev haline gelmiştir.             

Dolayısıyla okullar, ev harici olarak öğrencilerin fiziksel ve zihinsel                

gelişimlerine etki eden en önemli ortamlardan biri olmuştur. Sera gazlarının 

emisyonunun artması sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliği kaynaklı          

sıcaklık artışı, şiddetli yağmurlar, kuraklık gibi problemler sağlıklı bir okul    
23çevresi oluşturmada zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Okullarda verilen eğitimler, sadece öğrencilerin arkadaşları ile ilişkileri 

ve diğer deneyimleri ile sınırlı olmayıp eğitim-öğretim yapılan binanın          

altyapısı, zemini, okulun bulunduğu konum ve çevresi çocuğun sağlığını 

olumlu/olumsuz etkileyebilecek koşullara sebep olabileceği için kritik bir 

öneme sahiptir. Yaygın olarak karşılaşılan çevresel tehlikeler; okul yapımında 

kullanılan malzeme, dış hava kirliliği, okula yakın olan bölgedeki toprağın      

kirliliği, okulun iç mekân havasının kirliliği, küfe, gürültüye ve içme suyu    

kirliliğine maruz kalma vb. tehlikeler olarak sınıflandırılabilir. İklim                

değişikliğinden kaynaklanabilecek; selden etkilenen okul binası nedeni ile    

zararlı yapı malzemelerine maruz kalma, küf oluşumu nedeni ile iç mekân 

hava kalitesinin kötüleşmesi gibi sorunlar iyice kötüleşebilir. Ayrıca iklim       

değişikliğinin ortaya çıkardığı ekstrem sıcaklık olayları, yer değiştirme          

nedeniyle kalabalıklaşan nüfus veya vektör kaynaklı hastalıkların coğrafi       

dağılımının değişmesi gibi diğer olumsuz çevresel tehlikeler de ortaya             
23çıkabilir.

Okul binalarının öğrencilerin sağlığına ve performansına etkisini             

inceleyen bilimsel çalışmalarda, binalardaki küf, yetersiz havalandırılan 

ortam, rahatsız edici sıcaklıklar, yetersiz aydınlatma veya gürültü gibi          

çevresel maruziyetlerin öğrencilerin sağlığını ve performansını olumsuz       

etkileyebileceği görülmüştür. Örneğin öğrencilerin hava sıcaklığının yaklaşık 

32.2 °C olduğu bir günde yapılan bir sınavda başarısız olma olasılığının,          

sıcaklığın yaklaşık 23.9 °C olan güne kıyasla %12.3 daha fazla olduğu ve       

okullardaki yetersiz havalandırmanın öğrencilerin yorgunluğu, dikkat          
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23  Perry, E. S., Uijttewaal, S. A. M, Stewart, J., ve Galvez, M. P. 2017. Climate change and schools: 
  Environmental hazards and resiliency. Int. J. Environ. Res. Public Health. 14:1397.

24  Erika, E., Klingensmith, L, MacNaughton, P, Jose, Laurent, J.C, Spengler. J, Bernstein. A., ve Allen, J. nd. 
  School buildings can influence student health, performance. _[https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-
  in-the-news/school-buildings-student-health-performance/%23:~:text=Environmental%20exposures 
  %20in%20school%20buildings,Public%20Health's%20Healthy%20Buildings%20Program” 
  https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/school-buildings-student-health-
  performance/#:~:text=Environmental%20exposures%20in%20school%20buildings,Public 
  %20Health's%20Healthy%20Buildings%20Program]
25  Erika, E., Klingensmith, L, MacNaughton, P, Jose, Laurent, J.C, Spengler. J,Bernstein.A., ve Allen,J.2017. 
  Foundations for student success. How school buildings influence student health, thinking and performance.
  [https://forhealth.org/Harvard.Schools_For_Health.Foundations_for_Student_Success.pdf]
26  Milli Eğitim Temel Kanunu_[https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf]
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çıkmıştır. İklim değişikliği ile bu hastalıkların tekrar en önemli ölüm nedenleri 

olarak geri dönmesi beklenmemektedir. Bazı bulaşıcı hastalıklar ise sanitas-

yon, beslenme, aşılama ve tedavideki gelişmelerle ortadan kaldırılamaz. Bu       

hastalıklara karşı etkili aşılar veya tedaviler yoktur. Hastalık sebebi             

mikroorganizmalar sağlıklı olmaktan veya iyi beslenmeden önemli ölçüde       
29

etkilenmez ya da nüfusunun bu tür kontrol faktörlerine kısıtlı erişimi olabilir.

Hijyen ve sanitasyonun; insanların belirli sürelerde birlikte zaman          

geçirdikleri ve salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu alanlarda    

sağlanması gereklidir. Özellikle okullar, kreşler ve öğrenci yurtları, bunun       

yanında toplu kullanılan spor salonları, yüzme havuzları vb. bulaşıcı                   

hastalıkların yayılımı bakımından yüksek riske sahip yerlerdir. Eğitim             

kurumlarında esas olarak hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara    

yönelik öğrencileri, öğretmenleri, diğer çalışanları korumaya ve korunmaya    

yönelik hijyen uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

Gıda güvencesi insanların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmesi için 

düzenli olarak kendilerine yetecek miktarda güvenli ve besleyici gıdaya       

ulaşması olup temel bir insan hakkıdır. Güvenli gıda ise genel anlamda yeterli 

miktarda tüketildiğinde insanlar üzerinde akut veya kronik sağlık                      

problemlerine sebep olmayan gıdadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım          

Örgütü (FAO) gıda güvenliğini gıdaların kullanım amacına uygun olarak          

hazırlandığında veya tüketildiğinde tüketiciler üzerinde olumsuz sağlık          
30

sorunlarına neden olmayacağına dair güvence olarak tanımlamaktadır.  İklim 

değişikliğinin gıdaya erişim (yani gıda güvencesi) üzerindeki olası etkileri 

geniş çapta araştırılmış ve tartışılmıştır. İklim değişikliğinin, özellikle             

gelişmekte olan ülkelerde, genellikle gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir       

etkisi olduğu görülmektedir. İklim değişikliğinin gıda mevcudiyetini bozarak, 

gıdaya erişimi azaltarak ve kullanımını daha zor hale getirerek küresel,       

bölgesel ve yerelde gıda güvenliğini etkilemesi daha muhtemeldir. Birçok    

bölgede gıda üretiminin daha sık kesintiye uğramasına ve genel gıda                
31fiyatlarının artmasına neden olması beklenmektedir.  
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sağlayan çevre dostu malzemelerin kullanılması, etkin ısıtma, havalandırma 

ve nem kontrolü, kullanıcıya taze, temiz hava ve rahat bir iç ortam                

hazırlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için okul binalarının; 

geri dönüşümlü malzeme ve yenilenebilir kaynak kullanımı, enerji stoklarının 

korunması, çevre kirliliği yaratmayan ve yenilenebilir enerjilerin                   

kullanılması, atıkların geri kazanılması koşullarına da uyması gerektiği    

açıklanmıştır. Bu kılavuza göre eğitim yapısının arazi içerisindeki konumu ve 

yönlenmesinin doğru seçilmesine ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerin kul-
27lanımına da uygun olması gerektiği belirtilmiştir.  Coğrafi bilgi sistemleri 

(CBS) teknolojisinin okul yeri belirleme sürecinde, yer seçimini etkileyen       

kriterleri sistematik bir şekilde düzenleyen etkin bir mühendislik aracı          

olduğu, en uygun okul yerlerinin belirlenmesinde ve mevcut eğitim                

kurumlarının uygunluğunun tespitinde büyük kolaylık sağladığı bildirilmiştir.

Dünya'nın iklimi ısındıkça aşırı sıcaklık ve nem oranları artmakta, bu 

durum insan sağlığı için önemli sonuçlar doğurmaktadır. Okul binalarının       

kullanıcılarının sağlığı ve konforu ile ilgili olarak iç hava kalitesi, okul binaları 

ile diğer yapıların içindeki ve çevresindeki hava kalitesini ifade etmektedir.    

Yetersiz havalandırma, iç mekân kaynaklarından emisyonları seyreltmek için 

yeterli dış ortam havası getirmeyerek ve iç mekân hava kirleticilerini alan       

dışına taşımayarak iç mekân kirletici seviyelerini artırabilir. Yüksek sıcaklık 

ve nem seviyeleri de bazı kirleticilerin konsantrasyonlarını artırabilir. Kapalı 

alanlarda kış ortamıyla ilgili endişeler arasında soğuk iç ortam ve düşük nem 

olmakla birlikte düşük sıcaklık değerleri kronik obstrüktif akciğer                   

bozukluğunun (KOAH) alevlenmesiyle ve mevsimsel bir model sergileyen       

solunum yolu enfeksiyonları açısından endişe vermektedir. Yaz aylarında, iç 

ortamla ilgili endişeler büyük ölçüde aşırı ısınmaya odaklanır. Aşırı sıcak ve 

yüksek nem vücudun doğal buharlaşma sonucu oluşan soğutma süreçlerini 
28

engelleyerek, sıcaklığın olumsuz sağlık etkilerini şiddetlendirmektedir.

20’inci yüzyılın başında, önde gelen ölüm nedenleri zatürre ve grip ile 

bunları takip eden tüberkülozdur. 1980'e gelindiğinde ise pnömoni ve grip 

önemli ölçüde azalıp tüberküloz önde gelen on ölüm nedeninden biri olmaktan 
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27  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)_ Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kılavuzu_ 
  [http://iegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/17032245_2015asgaritasarmklavuzu.pdf ]
28  Ashlinn, Q., ve S, Jeffrey. 2017. Health symptoms in relation to temperature, humidity, and self-reported 
  perceptions of climate in New York City residential environments. Int J Biometeorol. 61(7): 1209–1220

29  Janice, L., ve Wiseman, J. 1989. The potential impact of climate change on patterns of infectious disease 
  in the United States. [http://www.ciesin.columbia.edu/docs/001-488/001-488.html]
30  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN FAO)_ [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ 
  shproxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252  
  FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001e.pdf ]
31  Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı  
  USDA)_[https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/FullAssessment.pdf]



çıkmıştır. İklim değişikliği ile bu hastalıkların tekrar en önemli ölüm nedenleri 

olarak geri dönmesi beklenmemektedir. Bazı bulaşıcı hastalıklar ise sanitas-

yon, beslenme, aşılama ve tedavideki gelişmelerle ortadan kaldırılamaz. Bu       

hastalıklara karşı etkili aşılar veya tedaviler yoktur. Hastalık sebebi             

mikroorganizmalar sağlıklı olmaktan veya iyi beslenmeden önemli ölçüde       
29

etkilenmez ya da nüfusunun bu tür kontrol faktörlerine kısıtlı erişimi olabilir.

Hijyen ve sanitasyonun; insanların belirli sürelerde birlikte zaman          

geçirdikleri ve salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu alanlarda    

sağlanması gereklidir. Özellikle okullar, kreşler ve öğrenci yurtları, bunun       

yanında toplu kullanılan spor salonları, yüzme havuzları vb. bulaşıcı                   

hastalıkların yayılımı bakımından yüksek riske sahip yerlerdir. Eğitim             

kurumlarında esas olarak hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara    

yönelik öğrencileri, öğretmenleri, diğer çalışanları korumaya ve korunmaya    

yönelik hijyen uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

Gıda güvencesi insanların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmesi için 

düzenli olarak kendilerine yetecek miktarda güvenli ve besleyici gıdaya       

ulaşması olup temel bir insan hakkıdır. Güvenli gıda ise genel anlamda yeterli 

miktarda tüketildiğinde insanlar üzerinde akut veya kronik sağlık                      

problemlerine sebep olmayan gıdadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım          

Örgütü (FAO) gıda güvenliğini gıdaların kullanım amacına uygun olarak          

hazırlandığında veya tüketildiğinde tüketiciler üzerinde olumsuz sağlık          
30

sorunlarına neden olmayacağına dair güvence olarak tanımlamaktadır.  İklim 

değişikliğinin gıdaya erişim (yani gıda güvencesi) üzerindeki olası etkileri 

geniş çapta araştırılmış ve tartışılmıştır. İklim değişikliğinin, özellikle             

gelişmekte olan ülkelerde, genellikle gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir       

etkisi olduğu görülmektedir. İklim değişikliğinin gıda mevcudiyetini bozarak, 

gıdaya erişimi azaltarak ve kullanımını daha zor hale getirerek küresel,       

bölgesel ve yerelde gıda güvenliğini etkilemesi daha muhtemeldir. Birçok    

bölgede gıda üretiminin daha sık kesintiye uğramasına ve genel gıda                
31fiyatlarının artmasına neden olması beklenmektedir.  
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sağlayan çevre dostu malzemelerin kullanılması, etkin ısıtma, havalandırma 

ve nem kontrolü, kullanıcıya taze, temiz hava ve rahat bir iç ortam                

hazırlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için okul binalarının; 

geri dönüşümlü malzeme ve yenilenebilir kaynak kullanımı, enerji stoklarının 

korunması, çevre kirliliği yaratmayan ve yenilenebilir enerjilerin                   

kullanılması, atıkların geri kazanılması koşullarına da uyması gerektiği    

açıklanmıştır. Bu kılavuza göre eğitim yapısının arazi içerisindeki konumu ve 

yönlenmesinin doğru seçilmesine ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerin kul-
27lanımına da uygun olması gerektiği belirtilmiştir.  Coğrafi bilgi sistemleri 

(CBS) teknolojisinin okul yeri belirleme sürecinde, yer seçimini etkileyen       

kriterleri sistematik bir şekilde düzenleyen etkin bir mühendislik aracı          

olduğu, en uygun okul yerlerinin belirlenmesinde ve mevcut eğitim                

kurumlarının uygunluğunun tespitinde büyük kolaylık sağladığı bildirilmiştir.

Dünya'nın iklimi ısındıkça aşırı sıcaklık ve nem oranları artmakta, bu 

durum insan sağlığı için önemli sonuçlar doğurmaktadır. Okul binalarının       

kullanıcılarının sağlığı ve konforu ile ilgili olarak iç hava kalitesi, okul binaları 

ile diğer yapıların içindeki ve çevresindeki hava kalitesini ifade etmektedir.    

Yetersiz havalandırma, iç mekân kaynaklarından emisyonları seyreltmek için 

yeterli dış ortam havası getirmeyerek ve iç mekân hava kirleticilerini alan       

dışına taşımayarak iç mekân kirletici seviyelerini artırabilir. Yüksek sıcaklık 

ve nem seviyeleri de bazı kirleticilerin konsantrasyonlarını artırabilir. Kapalı 

alanlarda kış ortamıyla ilgili endişeler arasında soğuk iç ortam ve düşük nem 

olmakla birlikte düşük sıcaklık değerleri kronik obstrüktif akciğer                   

bozukluğunun (KOAH) alevlenmesiyle ve mevsimsel bir model sergileyen       

solunum yolu enfeksiyonları açısından endişe vermektedir. Yaz aylarında, iç 

ortamla ilgili endişeler büyük ölçüde aşırı ısınmaya odaklanır. Aşırı sıcak ve 

yüksek nem vücudun doğal buharlaşma sonucu oluşan soğutma süreçlerini 
28

engelleyerek, sıcaklığın olumsuz sağlık etkilerini şiddetlendirmektedir.

20’inci yüzyılın başında, önde gelen ölüm nedenleri zatürre ve grip ile 

bunları takip eden tüberkülozdur. 1980'e gelindiğinde ise pnömoni ve grip 

önemli ölçüde azalıp tüberküloz önde gelen on ölüm nedeninden biri olmaktan 
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27  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)_ Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kılavuzu_ 
  [http://iegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/17032245_2015asgaritasarmklavuzu.pdf ]
28  Ashlinn, Q., ve S, Jeffrey. 2017. Health symptoms in relation to temperature, humidity, and self-reported 
  perceptions of climate in New York City residential environments. Int J Biometeorol. 61(7): 1209–1220

29  Janice, L., ve Wiseman, J. 1989. The potential impact of climate change on patterns of infectious disease 
  in the United States. [http://www.ciesin.columbia.edu/docs/001-488/001-488.html]
30  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN FAO)_ [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ 
  shproxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252  
  FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001e.pdf ]
31  Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı  
  USDA)_[https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/FullAssessment.pdf]
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İklim değişikliği, küresel gıda güvenliği ve güvencesi adına önemli  

problemler oluşturmakta sıcaklık, nem, yağış düzenleri ve aşırı hava          

olaylarının sıklığındaki uzun vadeli değişiklikler çiftçiliği, mahsul üretimini 
32

ve gıdanın kalitesini etkilemektedir.

İklim değişikliği, gıda kaynaklı patojenlerin oluşumunu, virülansını ve    

gıdaların kimyasal tehlikelerle kirlenme riskini artırmaktadır. İklim                

değişikliğinin gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmelerde artışa neden ola-

cağı ve gıda güvenliğini etkileyeceği için gıda güvenliğini sağlamak önem arz       

etmektedir. İklim değişikliği nedeni ile hastalık taşıyan organizmalar          

(vektörler) ve yeni zararlılar da ortaya çıkmaktadır. Hayvanlar ve insanlar    

arasında enfeksiyon kaynaklarının ve hastalıkların (zoonotik hastalıklar)       

bulaşması önemli bir gıda güvenliği risk kaynağıdır. Sıcaklık, yağış, nem       

seviyeleri ve toprak gibi çevresel faktörler bakterilerin dağılımına ve hayatta 

kalmasına yardımcı olmaktadır. Şiddetli yağmur fırtınası ve sel nedeniyle       

kanalizasyon taşkınlarından norovirüslerin deniz ürünlerine bulaşması da 

iklim değişikliğine bağlı olarak artan aşırı hava olaylarının sıklığıyla                
33bağlantılıdır.

Aşırı hava olayları ve su döngüsü düzenlerindeki değişiklikler özellikle    

savunmasız olan çocuklar için güvenli içme suyuna erişimi daha da                

zorlaştırmaktadır. 2001 ve 2018 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık 

%74'ü, kuraklık ve sel dâhil olmak üzere suyla ilgilidir. Bu tür olayların sıklığı 

ve yoğunluğunun yalnızca iklim değişikliği ile artması beklenmektedir.       

Kirlenmiş su, çocukların yaşamları için büyük bir tehdit oluşturmakta, su ve    

sanitasyonla ilgili hastalıklar, 5 yaş altı çocuklarda önde gelen ölüm                

nedenlerinden biri olmaktadır. Her gün 5 yaşın altındaki 700'den fazla çocuk, 

yetersiz su, sanitasyon ve hijyene bağlı olarak ishalden ölmektedir. İklim 

değişikliği, son derece sınırlı su kaynaklarına sahip alanlarda su sıkıntısını 
34

artırarak, su için artan rekabete hatta çatışmalara neden olmaktadır.

Yukarıda verilen açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca iklim                

değişikliğinin çevre ve halk sağlığına yönelik olumsuz etkilerine karşı tüm    

32  Ramona, A. D-M, ve R. A., ve Neetoo, H. (2021). Climate Change and Emerging Food Safety Issues: A   
  Review. J. Food Prot. 84(11), 1884-1897. 
33  Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)_[https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/climate-change-and-
  food-safety#:~:text=Climate%20change%20poses%20significant%20challenges,nutritional%20quality  
  %20of%20food%20crops]
34  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)_ [https://www.unicef.org/stories/water-and-climate-
  change-10-things-you-shouldknow]
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eğitim kurumlarında;

•“Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu” na göre             

düzenlenmeler yapılması,

•Şehir ve bölge özelliklerine göre yapı modellerinin oluşturulması,

•Eğitim yatırımları projelerine CBS ile karar verilmesi,

•Mevcut yapıların onarımlarının CBS dikkate alınarak yapılması,

•CBS destekli okul risk haritalarının çıkarılması ve meteorolojik veriler 

ile entegrasyonunun (bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, su ve 

gıda kaynaklı hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar, zoonotik hastalıklar 

vb.) sağlanması gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Sıfır Atık Belgesi’ne sahip 

olacak “Çevre Dostu 1000 Okul” projesinin yaygınlaştırılması, iklim değişikli-

ği etkilerinin (sıcak, soğuk, nem vb.) eğitim kurumlarında düzenli olarak             

ölçülmesi için gerekli araçların yenilikçi bakış açısıyla üretilmesinin             

sağlanması, CBS ile meteoroloji ve öğrenci sağlık verilerinin senkronize       

edilerek, UV İndeksi, Hava Kalitesi İndeksi, etkileşimli tahta ve tabletlerde 

bilgi kutucukları üzerinde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, iklim       

değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek bulaşıcı hastalık risklerini azaltmak ve 

önlemek için “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol 

Kılavuzu” doğrultusunda yapılan tüm çalışmaların etkinliğinin artırılması için 

görüşler ifade edilmiştir.

Bununla birlikte iklim değişikliği kaynaklı gelişebilecek gıda güvenilirliği 

problemleri kapsamında “Eğitim Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve 

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Geliştirilmesi”, iklim değişikliğine bağlı       

olarak gelişebilecek gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmak ve bağışıklığı    

güçlendirmeye yönelik olarak “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim 

Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi”, iklim 

değişikliği kaynaklı oluşabilecek gıda güvencesi problemleri ve beslenme       

yetersizliği durumları için eğitim kurumlarında öğrencilerimize düzenli olarak 

yemek verilmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık ve kuraklığa 

bağlı olarak gelişebilecek su kaynaklı problemler kapsamında eğitim             

kurumlarında kaynağın korunması sağlanarak temiz ve içilebilir suya erişim 

imkânı sağlanabilir.
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İklim değişikliği, küresel gıda güvenliği ve güvencesi adına önemli  

problemler oluşturmakta sıcaklık, nem, yağış düzenleri ve aşırı hava          

olaylarının sıklığındaki uzun vadeli değişiklikler çiftçiliği, mahsul üretimini 
32

ve gıdanın kalitesini etkilemektedir.

İklim değişikliği, gıda kaynaklı patojenlerin oluşumunu, virülansını ve    

gıdaların kimyasal tehlikelerle kirlenme riskini artırmaktadır. İklim                

değişikliğinin gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmelerde artışa neden ola-

cağı ve gıda güvenliğini etkileyeceği için gıda güvenliğini sağlamak önem arz       

etmektedir. İklim değişikliği nedeni ile hastalık taşıyan organizmalar          

(vektörler) ve yeni zararlılar da ortaya çıkmaktadır. Hayvanlar ve insanlar    

arasında enfeksiyon kaynaklarının ve hastalıkların (zoonotik hastalıklar)       

bulaşması önemli bir gıda güvenliği risk kaynağıdır. Sıcaklık, yağış, nem       

seviyeleri ve toprak gibi çevresel faktörler bakterilerin dağılımına ve hayatta 

kalmasına yardımcı olmaktadır. Şiddetli yağmur fırtınası ve sel nedeniyle       

kanalizasyon taşkınlarından norovirüslerin deniz ürünlerine bulaşması da 

iklim değişikliğine bağlı olarak artan aşırı hava olaylarının sıklığıyla                
33bağlantılıdır.

Aşırı hava olayları ve su döngüsü düzenlerindeki değişiklikler özellikle    

savunmasız olan çocuklar için güvenli içme suyuna erişimi daha da                

zorlaştırmaktadır. 2001 ve 2018 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık 

%74'ü, kuraklık ve sel dâhil olmak üzere suyla ilgilidir. Bu tür olayların sıklığı 

ve yoğunluğunun yalnızca iklim değişikliği ile artması beklenmektedir.       

Kirlenmiş su, çocukların yaşamları için büyük bir tehdit oluşturmakta, su ve    

sanitasyonla ilgili hastalıklar, 5 yaş altı çocuklarda önde gelen ölüm                

nedenlerinden biri olmaktadır. Her gün 5 yaşın altındaki 700'den fazla çocuk, 

yetersiz su, sanitasyon ve hijyene bağlı olarak ishalden ölmektedir. İklim 

değişikliği, son derece sınırlı su kaynaklarına sahip alanlarda su sıkıntısını 
34

artırarak, su için artan rekabete hatta çatışmalara neden olmaktadır.

Yukarıda verilen açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca iklim                

değişikliğinin çevre ve halk sağlığına yönelik olumsuz etkilerine karşı tüm    

32  Ramona, A. D-M, ve R. A., ve Neetoo, H. (2021). Climate Change and Emerging Food Safety Issues: A   
  Review. J. Food Prot. 84(11), 1884-1897. 
33  Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)_[https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/climate-change-and-
  food-safety#:~:text=Climate%20change%20poses%20significant%20challenges,nutritional%20quality  
  %20of%20food%20crops]
34  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)_ [https://www.unicef.org/stories/water-and-climate-
  change-10-things-you-shouldknow]

- 40 -

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

eğitim kurumlarında;

•“Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu” na göre             

düzenlenmeler yapılması,

•Şehir ve bölge özelliklerine göre yapı modellerinin oluşturulması,

•Eğitim yatırımları projelerine CBS ile karar verilmesi,

•Mevcut yapıların onarımlarının CBS dikkate alınarak yapılması,

•CBS destekli okul risk haritalarının çıkarılması ve meteorolojik veriler 

ile entegrasyonunun (bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, su ve 

gıda kaynaklı hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar, zoonotik hastalıklar 

vb.) sağlanması gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Sıfır Atık Belgesi’ne sahip 

olacak “Çevre Dostu 1000 Okul” projesinin yaygınlaştırılması, iklim değişikli-

ği etkilerinin (sıcak, soğuk, nem vb.) eğitim kurumlarında düzenli olarak             

ölçülmesi için gerekli araçların yenilikçi bakış açısıyla üretilmesinin             

sağlanması, CBS ile meteoroloji ve öğrenci sağlık verilerinin senkronize       

edilerek, UV İndeksi, Hava Kalitesi İndeksi, etkileşimli tahta ve tabletlerde 

bilgi kutucukları üzerinde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, iklim       

değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek bulaşıcı hastalık risklerini azaltmak ve 

önlemek için “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol 

Kılavuzu” doğrultusunda yapılan tüm çalışmaların etkinliğinin artırılması için 

görüşler ifade edilmiştir.

Bununla birlikte iklim değişikliği kaynaklı gelişebilecek gıda güvenilirliği 

problemleri kapsamında “Eğitim Kurumlarında Güvenilir Gıdaya Erişim ve 

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Geliştirilmesi”, iklim değişikliğine bağlı       

olarak gelişebilecek gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmak ve bağışıklığı    

güçlendirmeye yönelik olarak “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim 

Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi”, iklim 

değişikliği kaynaklı oluşabilecek gıda güvencesi problemleri ve beslenme       

yetersizliği durumları için eğitim kurumlarında öğrencilerimize düzenli olarak 

yemek verilmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık ve kuraklığa 

bağlı olarak gelişebilecek su kaynaklı problemler kapsamında eğitim             

kurumlarında kaynağın korunması sağlanarak temiz ve içilebilir suya erişim 

imkânı sağlanabilir.
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Faaliyet 5.

Envanter çerçevesinde öğretim programlarında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda 
çevre ve iklim değişikliği ile ilgili ihtiyaçlar ortaya konulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

İhtiyaçların analizi raporu

Faaliyet 4.

Hazırlanan envanter raporu kapsamında öğretim programları güncellenecektir. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Güncellenen öğretim programı sayısı
Eklenen/güncellenen kazanım sayısı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çerçeve planı, çevre ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir kalkınma 
amaçları kapsamında mesleki tanıtım ve rehberlik, yeşil meslekler kavramı çerçevesinde yeniden yapılandırılacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarındaki kazanımların uygulama sürecinin iklim 
değişikliği bağlamında ele alınmasına yönelik hazırlanan içerik sayısı

Faaliyet 6.

Faaliyet 7.

Okul gıda sözleşmesi hazırlanmasına yönelik eylem adımları belirlenmesi.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM 

Performans Göstergeleri

Okul gıda sözleşmesi metni
Okul gıda sözleşmesi imzalanan okul-kantinci sayısı

Faaliyet 3.

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

“Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Komisyonu” oluşturulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Kurulan komisyona ilişkin resmi olur/yazı – Komisyon görev ve çalışma usullerine ilişkin yönerge

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve iklim değişikliği çalışmaları bağlamında tüm 
öğretim programlarının değerlendirilmesi ve onaylanması süreçlerinde görev yapan personele yönelik 
eğitimler düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Eğitim sayısı
Katılımcı sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Öğretim programları ve materyallerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevre ve iklim 
değişikliği ile uyumunu değerlendiren bir envanter hazırlanacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan envanter

HEDEF  1: 
2025 yılı sonu itibariyle her tür ve seviyedeki öğretim programlarının sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevre ve 

iklim değişikliği konularına uyumlu olacak şekilde güncellenmesi
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Faaliyet 5.

Envanter çerçevesinde öğretim programlarında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda 
çevre ve iklim değişikliği ile ilgili ihtiyaçlar ortaya konulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

İhtiyaçların analizi raporu

Faaliyet 4.

Hazırlanan envanter raporu kapsamında öğretim programları güncellenecektir. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Güncellenen öğretim programı sayısı
Eklenen/güncellenen kazanım sayısı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çerçeve planı, çevre ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir kalkınma 
amaçları kapsamında mesleki tanıtım ve rehberlik, yeşil meslekler kavramı çerçevesinde yeniden yapılandırılacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarındaki kazanımların uygulama sürecinin iklim 
değişikliği bağlamında ele alınmasına yönelik hazırlanan içerik sayısı

Faaliyet 6.

Faaliyet 7.

Okul gıda sözleşmesi hazırlanmasına yönelik eylem adımları belirlenmesi.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM 

Performans Göstergeleri

Okul gıda sözleşmesi metni
Okul gıda sözleşmesi imzalanan okul-kantinci sayısı

Faaliyet 3.

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

“Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Komisyonu” oluşturulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Kurulan komisyona ilişkin resmi olur/yazı – Komisyon görev ve çalışma usullerine ilişkin yönerge

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve iklim değişikliği çalışmaları bağlamında tüm 
öğretim programlarının değerlendirilmesi ve onaylanması süreçlerinde görev yapan personele yönelik 
eğitimler düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Eğitim sayısı
Katılımcı sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Öğretim programları ve materyallerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevre ve iklim 
değişikliği ile uyumunu değerlendiren bir envanter hazırlanacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan envanter

HEDEF  1: 
2025 yılı sonu itibariyle her tür ve seviyedeki öğretim programlarının sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevre ve 

iklim değişikliği konularına uyumlu olacak şekilde güncellenmesi
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Faaliyet 5.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili kaynaklar, iyi örnekler ve uygulamalar ortak bir dijital platformda 
toplanarak kolay erişimleri sağlanacaktır. 

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Oluşturulan dijital platform
İçerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 4.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili terminolojinin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak her türde 
anlaşılabilir kılınması için “Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü” oluşturulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü

EBA TV ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarında, görsel-işitsel yayın organlarında çevre ve iklim değişikliği 
konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu niteliğinde özel günlerde içerik eklenecektir.

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

Performans Göstergeleri

Eklenen içerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 6.

İlgili Birim
OÖGM - ÖERHGM - TEGM - TTKB

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Faaliyet 3.

Envanter çerçevesinde her tür ve kademede ders kitaplarında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili ihtiyaçlar 
ortaya konulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

İhtiyaçların analizi raporu

Hazırlanan envanter raporu kapsamında ders kitapları güncellenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Güncellenen ders kitabı sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili özgün ve güncel dijital içerikler üretilecek ve hedef kitleye ulaştırılacaktır.

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan dijital içerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  2: 
2025 yılı sonu itibariyle her tür ve seviyedeki öğretim materyallerinin çevre ve iklim değişikliğine uyum 

kapsamında incelenerek güncellenmesi
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Faaliyet 5.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili kaynaklar, iyi örnekler ve uygulamalar ortak bir dijital platformda 
toplanarak kolay erişimleri sağlanacaktır. 

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Oluşturulan dijital platform
İçerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 4.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili terminolojinin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak her türde 
anlaşılabilir kılınması için “Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü” oluşturulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Çevre ve İklim Değişikliği Sözlüğü

EBA TV ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarında, görsel-işitsel yayın organlarında çevre ve iklim değişikliği 
konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu niteliğinde özel günlerde içerik eklenecektir.

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

Performans Göstergeleri

Eklenen içerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 6.

İlgili Birim
OÖGM - ÖERHGM - TEGM - TTKB

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Faaliyet 3.

Envanter çerçevesinde her tür ve kademede ders kitaplarında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili ihtiyaçlar 
ortaya konulacaktır.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

İhtiyaçların analizi raporu

Hazırlanan envanter raporu kapsamında ders kitapları güncellenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Güncellenen ders kitabı sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili özgün ve güncel dijital içerikler üretilecek ve hedef kitleye ulaştırılacaktır.

Koordinatör Birim
YEĞİTEK

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan dijital içerik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  2: 
2025 yılı sonu itibariyle her tür ve seviyedeki öğretim materyallerinin çevre ve iklim değişikliğine uyum 

kapsamında incelenerek güncellenmesi
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Faaliyet 5.

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında iklim değişikliğinin afetlere etkisine yönelik farkındalık
etkinlikleri yapılacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Düzenlenen etkinlik sayısı - Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 4.

Okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevrede millî eğitim tabiat parkı kurularak çevre ve iklim değişikliği 
konusunda kazanılmış bilgilerin davranışa dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Kurulan atölye sayısı - Kurulan millî eğitim tabiat parkı sayısı
Atölyelerde düzenlenen etkinlik sayısı - Ulaşılan öğrenci sayısı

Çevre ve küresel iklim değişikliğine yönelik ulusal (TÜBİTAK vb.) ve uluslararası projelere 
(Erasmus, e-twinning vb.) katılım sağlanması.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Proje başvuru sayısı - Projeye başvuran okul sayısı
Onaylanan projesi sayısı - Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci/öğretmen sayısı

Faaliyet 6.

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM - İEGM

Faaliyet 7.

Gençlerin ve çocukların iklim girişimcileri olarak okul dışında sosyokültürel etkinliklerde bulunmalarına 
olanak tanınması (iklim kulüpleri kurmaları, iklim kamplarına, iklim etkinliklerine katılmaları vb.) . 

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Gerçekleştirilen etkinlik sayısı - Ziyaret edilen mekân sayısı - Katılımcı öğrenci sayısı 
Tanıtılan yeşil mesleklerin sayısı - Kurulan iklim kulübü sayısı ve kulübe üye olan öğrenci sayısı

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB
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Faaliyet 3.

Her tür ve seviyedeki öğretim kurumlarında ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, konferans, fuar, sergi, 
gezi, vb. sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Düzenlenen etkinlik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı
Yerel ve ulusal yazılı ve görsel sosyal medyada haber olarak yer alma sayısı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan "Çevre Koruma Haftası”, 
“Çevre ve İklim Değişikliği” haftası olarak değiştirilecektir. 

Koordinatör Birim
OÖGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan mevzuatın yürürlüğe girmesi

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan Belirli Gün ve Haftalar
Çizelgesine “Dünya Su Günü” eklenecektir.

Koordinatör Birim
OÖGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan mevzuatın yürürlüğe girmesi

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  3: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bütün taraflarla iş birliği içerisinde (kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler, meslek örgütleri, ilgili STK'lar) sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması



Faaliyet 5.

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında iklim değişikliğinin afetlere etkisine yönelik farkındalık
etkinlikleri yapılacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Düzenlenen etkinlik sayısı - Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı

Faaliyet 4.

Okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevrede millî eğitim tabiat parkı kurularak çevre ve iklim değişikliği 
konusunda kazanılmış bilgilerin davranışa dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Kurulan atölye sayısı - Kurulan millî eğitim tabiat parkı sayısı
Atölyelerde düzenlenen etkinlik sayısı - Ulaşılan öğrenci sayısı

Çevre ve küresel iklim değişikliğine yönelik ulusal (TÜBİTAK vb.) ve uluslararası projelere 
(Erasmus, e-twinning vb.) katılım sağlanması.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Proje başvuru sayısı - Projeye başvuran okul sayısı
Onaylanan projesi sayısı - Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci/öğretmen sayısı

Faaliyet 6.

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM - İEGM

Faaliyet 7.

Gençlerin ve çocukların iklim girişimcileri olarak okul dışında sosyokültürel etkinliklerde bulunmalarına 
olanak tanınması (iklim kulüpleri kurmaları, iklim kamplarına, iklim etkinliklerine katılmaları vb.) . 

Koordinatör Birim
DHGM

Performans Göstergeleri

Gerçekleştirilen etkinlik sayısı - Ziyaret edilen mekân sayısı - Katılımcı öğrenci sayısı 
Tanıtılan yeşil mesleklerin sayısı - Kurulan iklim kulübü sayısı ve kulübe üye olan öğrenci sayısı

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB
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Faaliyet 3.

Her tür ve seviyedeki öğretim kurumlarında ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, konferans, fuar, sergi, 
gezi, vb. sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Düzenlenen etkinlik sayısı
Ulaşılan öğrenci/öğretmen/veli sayısı
Yerel ve ulusal yazılı ve görsel sosyal medyada haber olarak yer alma sayısı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan "Çevre Koruma Haftası”, 
“Çevre ve İklim Değişikliği” haftası olarak değiştirilecektir. 

Koordinatör Birim
OÖGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan mevzuatın yürürlüğe girmesi

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan Belirli Gün ve Haftalar
Çizelgesine “Dünya Su Günü” eklenecektir.

Koordinatör Birim
OÖGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - TTKB

Performans Göstergeleri

Hazırlanan mevzuatın yürürlüğe girmesi

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  3: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bütün taraflarla iş birliği içerisinde (kurum ve kuruluşlar, 

üniversiteler, meslek örgütleri, ilgili STK'lar) sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması



Sağlık Bakanlığından alınan bilgi ve verilere göre iklim değişikliğinin sebep olduğu hastalıklar ile ilgili 
farkındalık, bilinçlendirme ve kültür oluşturulmasına yönelik eğitimlerinin planlanması yapılacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM

Performans Göstergeleri

Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğrenci/öğretmen/yönetici/veli sayısı

Faaliyet 4.
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Faaliyet 3.

Aday öğretmen yetiştirme eğitimleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve çevre ve 
iklim değişikliği kapsamında güncellenecektir.

Koordinatör Birim
ÖYGGM - PGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM - DHGM - YEĞİTEK

Performans Göstergeleri

Aday öğretmen yetiştirme eğitim programına eklenen konu ve kazanım sayısı 
Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğretmen sayısı

Öğretmen, okul yöneticileri ve okul personeli/il ve ilçe personeline yönelik olarak sürdürülebilir kalkınma 
amaçları doğrultusunda ve çevre ve iklim değişikliği kapsamında hizmet içi eğitim programları 
geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Koordinatör Birim
ÖYGGM - PGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM - DHGM 

Performans Göstergeleri

Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğretmen/yönetici/personel sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Toplum temelli eğitim kapsamında iklim okuryazarlığı başta olmak üzere ailelere yönelik farkındalık
eğitimleri düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
HBÖGM

İlgili Birim
DÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM

Performans Göstergeleri

İklim okuryazarlığı anketi uygulanması ve raporlanması
Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan veli sayısı

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  4: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimler verilmesi



Sağlık Bakanlığından alınan bilgi ve verilere göre iklim değişikliğinin sebep olduğu hastalıklar ile ilgili 
farkındalık, bilinçlendirme ve kültür oluşturulmasına yönelik eğitimlerinin planlanması yapılacaktır. 

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM

Performans Göstergeleri

Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğrenci/öğretmen/yönetici/veli sayısı

Faaliyet 4.
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Faaliyet 3.

Aday öğretmen yetiştirme eğitimleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve çevre ve 
iklim değişikliği kapsamında güncellenecektir.

Koordinatör Birim
ÖYGGM - PGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM - ÖERHGM
TEGM - ÖÖKGM - DHGM - YEĞİTEK

Performans Göstergeleri

Aday öğretmen yetiştirme eğitim programına eklenen konu ve kazanım sayısı 
Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğretmen sayısı

Öğretmen, okul yöneticileri ve okul personeli/il ve ilçe personeline yönelik olarak sürdürülebilir kalkınma 
amaçları doğrultusunda ve çevre ve iklim değişikliği kapsamında hizmet içi eğitim programları 
geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Koordinatör Birim
ÖYGGM - PGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM - DHGM 

Performans Göstergeleri

Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan öğretmen/yönetici/personel sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

Toplum temelli eğitim kapsamında iklim okuryazarlığı başta olmak üzere ailelere yönelik farkındalık
eğitimleri düzenlenecektir.

Koordinatör Birim
HBÖGM

İlgili Birim
DÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM

Performans Göstergeleri

İklim okuryazarlığı anketi uygulanması ve raporlanması
Düzenlenen eğitim sayısı
Katılan veli sayısı

AMAÇ 1: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması

HEDEF  4: 
Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimler verilmesi



Okul binaları ve diğer eğitim kurumlarının yalıtımının yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Mantolama ve yalıtım yapılan eğitim kurumu sayısı

Okul binaları ve diğer eğitim kurumlarının enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçilmesi için 
çalışmalar yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Enerji verimliliği projesi kapsamında onarılan eğitim binası sayısı
Enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçen okul sayısı 

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Okul binalarında ve diğer eğitim kurumlarında sera gazları emisyonlarının  azaltımına yönelik 
uygulamalara yer verilmesi.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik gerçekleştirilen uygulama sayısı
Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik uygulamalara yer veren okul sayısı
Karbon ayak izi hesaplanan okul sayısı

Faaliyet 3.

AMAÇ 2: 
Öğrenme ortamlarının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi

HEDEF 2: 
Okul binaları çevre dostu olacak şekilde dönüştürülecektir.
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Fiziki ve coğrafi bölge koşullarına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin mümkün olduğu 
kurumlar ve okullar tespit edilecektir.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmak üzere belirlenen eğitim binası sayısı

Belirlenen eğitim binalarında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili altyapı çalışması yapılan eğitim binası sayısı
Güneş Enerji Sistemi kurulan eğitim binası sayısı
Yağmur suyu hasadı yapan okul sayısı
Okullarda yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik yapılan proje sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

AMAÇ 2: 
Öğrenme ortamlarının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi

HEDEF  1: 
Okul ve kurumlarda temiz enerji kullanım payının artırılması



Okul binaları ve diğer eğitim kurumlarının yalıtımının yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Mantolama ve yalıtım yapılan eğitim kurumu sayısı

Okul binaları ve diğer eğitim kurumlarının enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçilmesi için 
çalışmalar yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Enerji verimliliği projesi kapsamında onarılan eğitim binası sayısı
Enerji tüketimi düşük cihaz sistemine geçen okul sayısı 

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Okul binalarında ve diğer eğitim kurumlarında sera gazları emisyonlarının  azaltımına yönelik 
uygulamalara yer verilmesi.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik gerçekleştirilen uygulama sayısı
Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik uygulamalara yer veren okul sayısı
Karbon ayak izi hesaplanan okul sayısı

Faaliyet 3.

AMAÇ 2: 
Öğrenme ortamlarının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi

HEDEF 2: 
Okul binaları çevre dostu olacak şekilde dönüştürülecektir.
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Fiziki ve coğrafi bölge koşullarına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin mümkün olduğu 
kurumlar ve okullar tespit edilecektir.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmak üzere belirlenen eğitim binası sayısı

Belirlenen eğitim binalarında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılması.

Koordinatör Birim
İEGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili altyapı çalışması yapılan eğitim binası sayısı
Güneş Enerji Sistemi kurulan eğitim binası sayısı
Yağmur suyu hasadı yapan okul sayısı
Okullarda yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik yapılan proje sayısı

Faaliyet 1.

Faaliyet 2.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

AMAÇ 2: 
Öğrenme ortamlarının iklim değişikliğine karşı fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi

HEDEF  1: 
Okul ve kurumlarda temiz enerji kullanım payının artırılması
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Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda güncellenen öğretim programlarının etkili bir biçimde 
uygulanabilmesi için okulların fiziki kapasitelerinde yenilikçi uygulamaların sağlanması (örneğin sıfır atık 
kutuları, kompost makinesi, tarım uygulama alanları, sınıflarda hava kalitesi ölçüm cihazları, gri su 
depolama, Okul ve kurum bahçelerinde verimli sulama yöntemlerinin geliştirilmesi vb.).

Koordinatör Birim
DHGM - MTEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Gerçekleştirilen yenilikçi uygulama sayısı
AR-GE Merkezi olan ve tarım sektörüne yönelik eğitim veren MTAL sayısı
AR-GE Merkezlerinde tarımla alanıyla ilgili yapılan proje sayısı
Kompost makinesi alınan okul sayısı

Enerji Yönetim Birimi çalışanları tarafından okul ve eğitim kurumlarındaki elektrik-su-doğalgaz tüketim 
miktarlarının izleme-değerlendirmelerine yönelik çalışmaların raporlaştırılması.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Hazırlanmış olan aylık rapor sayısı
Tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik izleme-değerlendirme sisteminin kurulması ve raporlaştırılması

Faaliyet 4.

Faaliyet 5.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 
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Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda güncellenen öğretim programlarının etkili bir biçimde 
uygulanabilmesi için okulların fiziki kapasitelerinde yenilikçi uygulamaların sağlanması (örneğin sıfır atık 
kutuları, kompost makinesi, tarım uygulama alanları, sınıflarda hava kalitesi ölçüm cihazları, gri su 
depolama, Okul ve kurum bahçelerinde verimli sulama yöntemlerinin geliştirilmesi vb.).

Koordinatör Birim
DHGM - MTEGM

İlgili Birim
DÖGM - HBÖGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 

Performans Göstergeleri

Gerçekleştirilen yenilikçi uygulama sayısı
AR-GE Merkezi olan ve tarım sektörüne yönelik eğitim veren MTAL sayısı
AR-GE Merkezlerinde tarımla alanıyla ilgili yapılan proje sayısı
Kompost makinesi alınan okul sayısı

Enerji Yönetim Birimi çalışanları tarafından okul ve eğitim kurumlarındaki elektrik-su-doğalgaz tüketim 
miktarlarının izleme-değerlendirmelerine yönelik çalışmaların raporlaştırılması.

Koordinatör Birim
DHGM

İlgili Birim

Performans Göstergeleri

Hazırlanmış olan aylık rapor sayısı
Tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik izleme-değerlendirme sisteminin kurulması ve raporlaştırılması

Faaliyet 4.

Faaliyet 5.

DÖGM - HBÖGM - MTEGM - OÖGM
ÖERHGM - TEGM - ÖÖKGM 
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