“Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi”, DenizTemiz Derneği / TURMEPA ile Yeditepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin bir arada yürüttüğü deniz sevgisi ve bilinci yaratma projesidir.
DenizTemiz Derneği / TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir
öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir
Türkiye bırakmak amacıyla 1994 yılında Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz
Ticaret Odası ile birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.
Proje; öncelikle TURMEPA merkez ofisinin bahçesindeki alanda sualtından çıkarılan
atıkların sergilenmesi için kalıcı bir alanın düzenlenmesine destek olmak üzere planlanmıştır.
Sergi ve Eğitim Atölyesinin kurulmasına ilaveten hedef kitlenin denizi tanıması, öğrenmesi,
sevmesi ve koruması bilincini geliştirmektir.
Proje özeti; İlköğretim öğrencisi çocuklarını bir araya getirerek, çevre ve deniz koruma
bilinci hakkında farkındalık yaratmak, duyarlılıklarını arttırmak ve bu konudaki tutum ve
davranışlarını olumlu yönde değiştirmek amacı ile Dünya Çevre Haftası kapsamında 6
Haziran’da açılışı yapılan Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, Ekim ayı sonuna kadar
2800 çocuk tarafından ziyaret edilmesi planlanmaktadır. Ziyarete gelen çocuklar, denize
atılanları görmenin yanı sıra, atıkların doğada yok olma süreleri, bu süre içinde verdiği
zararlar, deniz kirliliğinin doğa ve canlı hayatına etkileri gibi konularda 90 dakikalık küçük
ve eğlenceli interaktif eğitim de alacaklardır. Böylelikle “Bir Deniz Bin Yaşam” sloganı
vurgulanmaktadır.

SUALTI ATIK SERGİSİ ve EĞİTİM ATÖLYESİ
İlköğretim öğrencisi çocukları bir araya getirerek, çevre ve deniz koruma bilinci hakkında
farkındalık yaratmak, duyarlılıklarını arttırmak ve bu konudaki tutum ve davranışlarını olumlu
yönde değiştirmek amacı ile Dünya Çevre Haftası kapsamında 6 Haziran’da açılışı yapılan
Sualtı Atık Sergisi, daha sonrasında yaz okulları faydalanıcıları ve farklı kitlelere ulaşarak
hizmet verecektir. Galeriyi ziyarete gelen çocuklar, denize atılan atıkları görmelerinin yanı
sıra, eğitici ve eğlenceli ufak bir eğitim almaktadırlar.
Niçin Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi yapılıyor?
•

Çevre ve deniz koruma konusunda çocuk ve gençlerimizde bilinç ve farkındalık
oluşturup, duyarlılıklarını arttırmak için,

•

Bu konuda tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirebilmek için,

•

Deniz kirliliği ile mücadele yöntemleri ve birey olarak üzerlerine düşen sorumlulukları
konuşabilmek için,

•

Sadece sözsel değil, görsel yollarla da kirliliğin boyutları hakkında bilgilenmelerini
sağlamak için,

•

Kirliliğin doğa ve canlı yaşamına etkilerini gözler önüne serebilmek için.

Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde neler öğreniliyor?
•

Hangi atık maddeler doğada ne kadar sürede yok olmaz?

•

Denizden ne tip atıklar çıkabilir?

•

Hangi atık maddeler denize ne zarar verir?

•

Deniz kirliliğinin doğa ve canlı hayatına etkileri nelerdir?

6-15 Haziran 2011 arasında neler oldu?


İstanbul Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul İl İzci Kurulu
tarafından yönlendirilen okullar galeriyi ziyaret ettiler.



Şenlik ve eğitim atölyeleri bahçe ve sergide gerçekleştirildi.



Günde ortalama 100 çocuğun ziyareti ve eğitimi gerçekleştirildi.

15 Haziran 2011 sonrasında neler olacak?


Yaz okulları faydalanıcıları olan çocuklar ile diğer çocuk gruplarının galeriyi
ziyaret etmeleri için çalışmalar yapılacak.



Eğitim atölyeleri bahçe ve sergide gerçekleştirilecek.



Günde ortalama 60 ilköğretim çağındaki çocuğun ziyareti ve eğitimi
gerçekleştirilecek.

