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2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

İZMİR/BAYRAKLI 

KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU  

EKO OKULLAR EYLEM PLANI  
 

AYLAR AKTİVİTELER: SORUMLU BİRİMLER: 
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 Tüm okulun proje hakkında bilgilendirilmesi 
 Eko timinin (Okul Çevre Timi) güncellenmesi 
 Okul çevre komitesinin toplanarak yeni gündem 

maddelerinin belirlenmesi 
 Eko Okullar projesinde aktif olarak yer alacak 

öğretmenlerin ve öğrencilerin gönüllülük esasına 
göre seçilmesi 

 Proje ekibi ve proje öğrencileri ile toplu fotoğraf 
çekimi 

 Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen sci-all projesi 
kapsamında “Enerjimizi Tut” konulu Yrd. Doç Emrah 
BIYIK’ın sunumuna katılma 

 Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen sci-all projesi 
kapsamında “Güneş enerjisi ile çalışan araba” 
tanıtımına katılma 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü 
İzmir Şube Müdürlüğü’nden Gül Binboğa'nın "Doğa 
ve Biyoçeşitliliğin Korunması" ile ilgili okulda 
düzenlenen seminere katılma 

 
 
 
 
 

 Proje koordinatörü 
Öğretmenleri 

 Okul Çevre Timi 
 Okul Çevre Komitesi  
 Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 
 6. Sınıf görevli öğrencileri  
 7. sınıf  görevli öğrencileri 
• Bilişim Teknolojileri Zümresi 
 Fen bilgisi Öğretmenleri 
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 Eko okul eylem planın hazırlanması ve gönderilmesi 
 Okul web sayfası aracılığı ile velilerin ve kamuoyunun 

eko okul hakkında bilgilendirilmesi 
 Kaymakam Özgür Azer Kurak (KÖAK) Eko okullar 

etkinlik planının okul sitesinde yayınlanması 
 Karbon ayak izi ölçümünün yapılması 
 Karbon ayak izinin azaltılması için alınacak önlemler 

konulu zihin haritaları oluşturmak, hazırlanan zihin 
haritalarının okul panosunda sergilenmesi. 

 “Karbon Ayak izi nedir?”  konulu semineri vermek için 
Çevre Mühendisi Ebru GÜLTEKİN’in davet edilmesi 

 Mesut Çelebi “Doğama Dokunma Ağaç İşleri Sergisi” ne 
öğrencilerle katılım 

 Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 
düzenlenen Raşit Yakalı’nın Karikatür sergisine katılım 

 Eko okullar rozetini hazırlanıp çevre dostu öğrencilere 
dağıtılması. 

 “Her sınıf bir çiçek” kampanyası ile sınıfların 
çiçeklendirilmesi 

 “Doğa Okumaları Atölye çalışması” ile öğrencilerin 
doğayı hissederek kitap okumaları etkinliğinin 
gerçekleştirilmesi. 

 
 
 
 
 

 Okul idaresi 
 Proje Koordinatörü 

Öğretmenler 
 Türkçe Zümresi 
• Bilişim Teknolojileri Zümresi 
 Tüm okul öğrencileri 
 Tüm okul öğretmenleri 
 7. Sınıflar 
 Erasmus Proje ekibi 
 Okul Ar-ge ekibi 
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• Eko okullar köşesinin yenilenip okul koridorunda 
yerini alması 

 Belediye ile işbirliğine gidip okul çöp kovalarına ilave 
yapılması  

 Aktivite planının ve 2016-2017 yılına ait 1. Dönem ve 
2. Dönem okulumuzda gerçekleştirilen çalışmaların 
kitapçık halinde basılıp ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine yollanması, elden verilmesi. 

 Enerji tasarrufu konusunun derslerde işlenmesi. 
 “Enerji Tasarrufu” konulu poster yarışması. 
 Doğabilimcilerin çevre ile ilgili söylediği özlü sözlerin 

dergi haline getirilip basılması.  
 Eko okullar faaliyetleri yürütülen Konya Taraşçı 

Ortaokulu’na ziyaret. 

 Konya Bilim Merkezi gezisi ve “Atık Kazanı” atölyesine 
katılma. 

 Öğrencilere Orman ve su  işleri  Müdürlüğünden temin 
edilen tohumların dağıtılıp “Ağacımla büyüyorum” 
projesine başlanması 

 Çevko ile işbirliğine gidip  Çevko geridönüşüm online 
eğitimlerin öğrenciler tarafından alınması. 

 “Çevreciyim” etkinliği kapsamında farkındalık 
yaratmak adına  “eco school” yazılı rozetlerin 
öğrenciler tarafından  takılmaya başlanması 

 
 
 
 
 
 
 Proje sorumlusu öğretmenler 
 Eco tim 
• Bilişim Teknolojileri Zümresi 
 7. ve 8. Sınıflar 
 Görsel Sanatlar öğretmenleri 
 Fen Bilgisi Zümresi 
 Sosyal Bilgiler Zümresi 
 Erasmus Proje ekibi 
 Okul Ar-ge ekibi 
 Erasmus Proje ortakları 

(Koor. Öğretmenleri) 
Estonya-Litvanya-Romanya 
 

 
A 
R 
A 
L 
I 
K 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 “Atık Pil Toplama” Kampanyasına devam edilmesi. 
 Okulun belli alanlarında öğrenciler tarafından 

hazırlanan atık kağıt geri dönüşüm kutularının 
yerleştirilmesi 

 “Geri Dönüşüm Atölyesi” ile “Kendi Kalemliğimi 
Tasarlıyorum” kavanozdan kalemlik yapma etkinliği.  

 Eco-Lover logo yarışması 
 Logo yarışması sonunda tüm eserlerin sergilenmesi 
 2018 Çevre takviminin hazırlanması 
 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ziyareti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Teknoloji Tasarım Zümresi 
 Tüm öğrenciler 
 Görsel Sanatlar Zümresi 
 Proje koordinatörü 

Öğretmenler 
 Rehberlik Servisi 
 Fen Bilgisi Zümresi 
 Bilişim Teknolojileri Zümresi 
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 “Clean up The World” kampanyasına okul olarak 

destek vermek. 
 5 ve 6. Sınıflara yönelik “Yaşadığımız alanda sizce 

ağaçlandırma yeterli mi?” konulu anketin uygulanması 
sonuçlarının tüm okul ile paylaşılması 

 “ecosia” aurama motorunu öğrencilere tanıtıp okul 
olarak 200 ağaç dikilmesine katkı sağlamak 
(https://www.ecosia.org/ 

 “Çevre kirliliği” ile ilgili uluslararası dergi hazırlama 
 Yenilenebilir Enerji ile kendi enerjisini üreten (Zero 

Type houses) model ev yapımı atölyesi 
 Enerji tasarrufu haftası ile ilgili sanat etkinliği 
 “Beni atma çünkü…. “ atıkların öyküsü konulu drama 

çalışması 
 
 

 

 
 
 
 

 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri 
 Teknoloji Tasarım Zümresi  
 Matematik Zümresi 
 Okul İnovasyon Ekibi 
 İngilizce Zümresi 
 Resim Öğretmenleri 
 Bilişim Teknolojileri Zümresi 
 Ana Sınıfı Zümresi ve 

öğrencileri 
 Erasmus Proje ekibi 
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 Birinci dönemle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi 
 Projenin gidişatı ve yapılan çalışmalarla ilgili yerel 

medya sitelerinde paylaşımda bulunulması  
 “Miniklerle Doğa konulu Resim Yarışması” etkinliği 
 Atık gazetelerden bowling topu, atık pet şişelerden 

lobut yaparak bowling oynanması 
 Çevre kirliliğini anlatan fotoğraf yarışmasının 

düzenlenmesi 
 Yarışma sonucu ortaya çıkan ürünlerin e-kitap haline 

getirilmesi 
 
 

 
 

 
 

 Ana Sınıfı Zümresi ve 
öğrencileri 

 Erasmus Proje ekibi 
 İngilizce Zümresi 
 Beden Eğitimi Zümresi 
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 21 Mart Dünya Ağaç Günü konulu pano hazırlanması 
 Kasım ayında öğrencilere verilen tohumlardan yeşeren 

ağaç fidanlarının “Ağacımla birlikte büyüyorum “ 
etkinliği ile okul bahçesine dikilmesi  

 “Küçülen kalemlerimizi toprağa ekelim” etkinliği ile 
ağaçlandırma etkinliği 

 Okul bahçe duvarlarının boyanması, eko okullar 
yazısının yazılması 

 İzmir Menemen Dumanlı mevkiindeki Doğa dostu 
İmece Evi’ne ziyaret 

 Velilerle birlikte “Bilinçli Çevreciler Yürüyüşü” yapma 
 Atık malzemelerden müzik aleti yapımı 

 
 
 

 
 
 
 

 Proje ekibi 
 Türkçe Zümresi 
 Sosyal Bilgiler Zümresi 
 Rehberlik servisi 
 Eco tim   
 Görsel Sanatlar Zümresi 
 Tüm okul öğrencileri 
 Teknoloji tasarım Zümresi 

 

https://www.ecosia.org/
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 “Hoş geldin Bahar” etkinliği ile çocukların doğada vakit 

geçerlemelerini sağlamayı hedefleyen etkinliğin 
düzenlenmesi   

 “Doğamızda Yazarlık Var” yaratıcı yazma atölyesi 
olarak doğada bir gün yazma etkinliği 

 Eco team çevre temizliği etkinliği  
 Adnan Menderes Üniversijtesi Koçarlı Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Özlem Akan’la öğrencilere 
yönelik Biyoçeşitlilik konulu seminer düzenlenmesi 

 Ambalaj atıkları ve poşet kullanarak uçurtma yapılması  
 

 
 
 

 Ana Sınıfı Zümresi 
öğrencileri ve velileri 

 7. sınıf öğrencileri 
 Türkçe Zümresi 
 Tüm öğrenciler 
 8. Sınıf öğrencileri 
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 Doğayı koruma temalı karikatürlerden yola çıkarak 

öğrencilerimizin özgün eserlerinden oluşan bir 
fanzin/kitap hazırlama 

 Doğa ananın çocukları konuşuyor adlı doğa dostu 
sunumlar 

 “Planet earth” belgeselinin öğrencelere izletilmesi 
 “Ağaç dallarının ve taşların keşfine çıktık” temalı doğa 

atölyesi.  
 “Odamdaki radyasyona dur diyelim” çalışması ile 

kaktüs miksleri oluşturmak. 
 Çöpler kaç yılda yok oluyor konulu aile katılımlı 

çalışma. 
 

 
 
 

 Türkçe Zümresi 
 Tüm öğrenciler 
 8. Sınıf öğrencileri 
 İnovasyon Ekibi 
 Fen Bilgisi Zümresi 
 Ana Sınıfı Zümresi 

öğrencileri ve velileri 
 Bilişim Teknolojileri Zümresi 
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 “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında “uçurma 
şenliği” 

 Tüm çalışmaların ortak e-dergide bir araya getirilmesi  
(joomag, issu gibi web2 araçları kullanılarak)   

 Etkinliklerin proje sosyal medya sayfalarında 
paylaşılması  

 Eco timlerin yıl sonu çalışma raporlarının 
dosyalanması ve eko okul ulusal koordinatörlüğüne 
gönderilmesi 

 “Doğa için Smaç Vuruyorum” voleybol turnuvasının 
düzenlenmesi 

 Estonya, Litvanya, Romanya’dan okulumuza ziyarete 
gelecek misafirlerimize dönem boyunca eko okullar 
projesi kapsamında yaptığımız etkinliklerin sunumu 

 
 
 

 
 
 
 

 Türkçe Zümresi 
 Tüm öğrenciler 
 8. Sınıf öğrencileri 
 İnovasyon Ekibi 
 Fen Bilgisi Zümresi 
 Ana Sınıfı Zümresi 

öğrencileri ve velileri 
 Bilişim Teknolojileri Zümresi 
 Beden Eğitimi Zümresi 
 Erasmus Proje Ekibi 

 
 

 

 

  

 


