
cevreningencsozculeri@turcev.org.tr
tarimci@eng.ankara.edu.tr

Tel: 0312 222 1290-99
Gsm: 0530 555 35 94

ÇEVRENİN

GENÇ 

SÖZCÜLERİ

PROGRAMI

mailto:cevreningencsozculeri@turcev.org.tr
mailto:tarimci@eng.ankara.edu.tr


SUNUM AKIŞI
1. Çevrenin Genç Sözcüleri Kayıt-Kayıt 

Yenileme,
2. Çalışmaların internet sitesine yüklenmesi,
3. Çalışma Takvimi-Önemli tarihler,
4. Çalışma Hazırlığı-Kriterlerin uygulanması, 
5. Çalışmaların Yaygınlaştırılması (Sosyal 

medyada, internet sitelerinde paylaşılması)
6. Çalışma Örnekleri



✓ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KAYIT/ 
KAYIT YENİLEME

✓ÇALIŞMALARIN İNTERNET SİTESİNE 
YÜKLENMESİ



http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/

http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/


http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/giris.aspx

http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/giris.aspx


http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/giris.aspx



http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/makaleEkle.aspx






ÇALIŞMA TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER



ÇALIŞMA TAKVİMİ

20-31 MART 2023 Ulusal Yarışma için çalışmaların 
www.cevreningencsozculeri.org.tr
siteye kullanıcı adı ve şifre ile 
yüklenmesi
Ulusal yarışmalar genellikle Mart 
aylarında yapılır.
Nisan ayında jüriler Türkiye 
derecelerini belirler. 

Okulların çalışma girişleri 
koordinatör öğretmenin 
sorumluluğundadır. 

12 MAYIS 2023 Ulusal jüri sonucunda 1. seçilen 
tüm çalışmaların uluslararası 
yarışmaya Türkiye adayları olarak 
yüklenmesi son gün.

Ulusal Koordinasyonun 
sorumluluğudur.

30 HAZİRAN 2023 Kısa listeye alınan girişler, 

Haziran ayında halk oylaması için 

paylaşılacak ve sonuçlar Jüri 

tarafından değerlendirmelerine 

ek olarak değerlendirilecektir. 

Uluslararası Jüri Haziran sonuna 
kadar toplanıp, sonuçları en geç 30 
Haziran 2023 tarihinde 
açıklayacaktır.

https://www.yre.global/calendar
http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/


ÇALIŞMA HAZIRLIĞI VE KRİTERLER



YARIŞMA İÇİN ÇALIŞMA KATEGORİLERİ

YRE Uluslararası Yarışması, üç farklı medya kategorisinden gelen başvuruları 
kabul eder; makaleler, fotoğraflar ve videolar.

Yarışma Başvuru ve Sayısı

Makale: (11-14 yaş, 15-18 yaş, 19-25 yaş).

Tek Röportaj Fotoğrafı

Tek Çevre Kampanya Fotoğrafı

3-5 Fotoğrafın Fotoğraf Hikayesi

Video Kampanya (11-14 yaş, 15-18 yaş, 19-25 yaş)

Video Röportaj (11-14 yaş, 15-18 yaş, 19-25 yaş)

Uluslararası İşbirliği



YRE, bu yıl için üç öncelikli konu öneriyor:

•İklim değişikliği

•Biyolojik çeşitliliğin kaybı

•Çevre kirliliği

Bu 3 tema, gelecek on yıl için GAIA20:30 olarak adlandırılan yeni 

FEE stratejisinin temel stratejisini temsil etmektedir. 

Ancak bu yılki yarışmanın öne çıkan konusu çevre kirliliği. Bu yıl 

boyunca ek eğitim kaynaklarını FEE Academy kurslarını takip 

edebilirsiniz. 



Yarışma; okulları, üniversiteleri veya gençlik grupları aracılığıyla
bireysel veya öğrenci grupları olarak katılan 11-25 yaş arasındakilere
açıktır.

Yarışmanın kabul kriterlerini karşılamamak, final yarışmasında daha
düşük puanlara neden olacaktır.

Tüm gönderilerin taşıması gereken kurallar için
https://www.yre.global/submission-requirements ziyaret ediniz.

https://www.yre.global/submission-requirements


Jüri üyeleri , her bir gönderiye , gönderinin kategorisine ilişkin
kriterleri ne kadar iyi karşıladığına bağlı olarak bir puan verir.
Değerlendirme kriterleri için tıklayınız.

Kriterler beş gruba ayrılır:

1.Biçim ve Yapı,

2.Dürüst ve Tarafsız Raporlama,

3.Yapıcı ve Çok Yönlü Bakış Açısı,

4.Özgünlük ve Bağımsızlık,

5.Yaygınlaştırma,

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&hl=tr&client=webapp&u=http://www.yre.global/our-jury/
https://static1.squarespace.com/static/552e4b07e4b0d43bb9fe3f42/t/63411b77a318dc69bf94c0fd/1665211258048/criteria+2023.pdf


Çalışmaların Yaygınlaştırılması



YAYGINLAŞTIRMA

YRE programının temel bir parçası yaygınlaştırmadır.

Bunun nedeni, YRE'nin misyonunun, gençleri
topluluklarında gördükleri çevre sorunlarına dikkat
çekmeyi teşvik etmektir.



YAYGINLAŞTIRMA

Aşağıdaki dört seviye, gençlerin seslerinin duyulması
gerektiğini düşündüğümüz yerlerdir:

•Kişisel (Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya
veya kişisel bir blog aracılığıyla yayınlayın)

•Okul Topluluğu (okul gazetesi, web sitesi, sosyal medya
aracılığıyla veya okul binasında poster veya el ilanı
olarak yayınlayın)



YAYGINLAŞTIRMA

•Ulusal Koordinasyon (ülkenizin Ulusal Operatörünün
web sitesi veya sosyal medya platformları aracılığıyla
yayınlayın)

•Ulusal Medya (radyo, TV veya gazete gibi ulusal medya
kanalları aracılığıyla yayın)



✓JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 



JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 

• Yayın bilgisi ve yazar künyesi olmaması.

• Yazım hataları, son kontrolün yapılmamış 

olması. 

• Powerpoint formatında hazırlanması,



JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 

• Haber makalesi olarak sunulmaması,

• Çevre ile ilgili derleme yazı ürünü olarak 

sunulması,

• Dönem ödevi formatında hazırlanması,



JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 

• Metin içinde bahsedilen alıntıların 

kaynakçada bahsedilmemesi,

• Makale içerisindeki grafik ve resimlerin 

adlandırılmaması,



JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 

• Duyguları aktaran bir yazı olarak hazırlanması,

• Çeşitli etkinlikler ve konu ile ilgili görüşmeler
yapılmış ancak haber makalesine
dönüştürülmemiş. (Öğrenciye nasıl bir çalışma
yapması gerektiği tanımlanmamış.)



JÜRİ DEĞERLENDİRME NOTLARI 

• Videolarda çekim açısının, çekilen kişinin 

görülmemesi,

• Videolardaki sesin video içinde azalıp artması, 

• Dış faktörlerin rüzgar, çevre gürültüsü, trafik vb

gibi röportaj sesinin duyulmasını engellemesi

• Video süresinin aşılması



✓2021-2022 ÖRNEKLERİ



https://www.yre.global/our-winners-1/2022/7/4/moulouya-consecutive-environmental-hazards-endanger-one-of-moroccos-most-valuable-wetlands-morocco-categories-pollution-climate-change-loss-of-biodiversity


https://www.yre.global/our-winners-photo/2022/7/6/frog-taxi-slovakia-category-loss-of-biodiversity


https://www.yre.global/our-winners-photo/2021/9/7/r9d71b0ncjv8aaffoyair9yrk1qed7


https://youtu.be/hF8d8cxwX18


https://youtu.be/Ej8pkM_pur4


SOSYAL MEDYA HESAPLARI

https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri

http://www.cevreningencsozculeri.org.tr

https://www.youtube.com/channel/UCNyJaJ__4yRxaGnw8rB9lYg

https://linktr.ee/cevreningencsozculeri

https://www.instagram.com/yre.turkey/

https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri
http://www.cevreningencsozculeri.org.tr/
https://www.youtube.com/channel/UCNyJaJ__4yRxaGnw8rB9lYg
https://linktr.ee/cevreningencsozculeri
https://www.instagram.com/yre.turkey/


Katıldığınız için çok teşekkürler,

Soru ve önerileriniz için

cevreningencsozculeri@turcev.org.tr

tarimci@eng.ankara.edu.tr

Adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

mailto:cevreningencsozculeri@turcev.org.tr
mailto:tarimci@eng.ankara.edu.tr

