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Haberin Ayrıntıları:  

5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı’nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. 
Programa Valimiz Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Vali Yardımcıları, İl 
Emniyet Müdürü Cengiz Öztürk, İl Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası açılış konuşması yapan Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir “Doğal çevrenin korunması ve çevre bilincinin 
oluşturulması amacıyla 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde 133 ülkenin katılımı 
ile gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan karar gereğiyle 5 
Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. Çevre günü kutlamasının, 
çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, 
daha temiz bir Dünya için çabaları yoğunlaştırmaya vesile olmasını temenni 
ediyorum.” dedi. 
Belediye Başkanı İrfan Dinç, “Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, 
çağımızın en önemli problemlerinden birisi olan çevre sorunlarının artmasına sebep 
olmuştur. Sadece yerel değil artık küresel bir sorun haline gelen çevre kirliliğine karşı 
tüm dünyada bir bilinç oluşmaya başlamıştır. Böyle bir bilincin oluştuğu ortamda 
Dünya Çevre Günü’nü kutlamanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz.” diyerek 
belediyenin çevreyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan şiirler Atatürk 
İlkokulu öğrencisi Nisanur Ayva ve Şehit Murat Somuncu Ortaokulu öğrencisi Merve 
Aydoğan tarafından okundu. 
Mavi kapak biriktiren Mustafa Ulusoy’a tekerlekli sandalye, şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, en çevreci okullara ve atık pil 
toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödül verildi. 
Müzik dinletisinin ardından programa katılanlara ikramda bulunuldu. 
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Dünya Çevre Günü Kutlandı 

   Çankırı Belediyesi , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbiliğiyle Dünya Çevre Gününü kutladı. Karatekin 

Parkı'nda düzenlenen kutlama programına Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürü Özcan Özdemir, Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aliİbrahim Savaş ve vatandaşlar 

katıldı. 

  Programda  konuşan Başkan Dinç, gelişmiş ülkelerin çevreye karşı gösterdiği hassasiyete dikkat çekerek, 

''Doğanın korunması ve tahribatının engellenmesi, gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yeşil alanları 

koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden 

kaldığını söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz'' diye konuştu. 



   Çevre korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Dinç, '' Çevre yılda bir kez yapılan toplantılarla, bir takım 

etkinliklerle geçiştirilemeyecek kadar hem insanlık, hem de dünyamız için son derece önemli bir konudur. 

İnsanoğlu tabiatla asırlardan bu yana sürdürmüş olduğu savaşı kaybettiğini görmelidir. Artık yeni projeler üreterek 

bu mücadeleyi sürdürmemiz gerektiği de açıktır. Savaşarak değil barışarak ve anlaşarak ortak paydamız olan 

dünyamız ve dünyamızın içindeki değerleri korumalıyız'' şeklinde konuştu. 

    Etkinlikte çevre ile ilgili önemli bilgilerin paylaşılarak, şiir yarışmasında birinci olan eserler okutuldu. Ayrıca şiir, 

kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeler takdim edildi. Mavi kapak biriktirenlere 

tekerlekli sandalye, atık pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ise farklı hediyeler verildi. 

     Program müzik dinletisi eşliğinde yemek ikramı ile sona erdi. 
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5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı’nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen programla kutlandı. 

Programa Sayın Valimiz Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Öztürk, İl Müdürleri, öğrenciler ve 

vatandaşlar katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal 

Özdemir “Doğal çevrenin korunması ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla 1972 yılında İsveç’in Stockholm 

kentinde 133 ülkenin katılımı ile gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan karar gereğiyle 5 

Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. Çevre günü kutlamasının, çevre kirliliğinin etkilerine ve 
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sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, daha temiz bir Dünya için çabaları yoğunlaştırmaya 

vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

Belediye Başkanı İrfan Dinç, “Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çağımızın en önemli 

problemlerinden birisi olan çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Sadece yerel değil artık küresel bir 

sorun haline gelen çevre kirliliğine karşı tüm dünyada bir bilinç oluşmaya başlamıştır. Böyle bir bilincin oluştuğu 

ortamda Dünya Çevre Günü’nü kutlamanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz.” diyerek belediyenin çevreyle ilgili 

yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan şiirler Atatürk İlkokulu öğrencisi Nisanur 

Ayva ve Şehit Murat Somuncu Ortaokulu öğrencisi Merve Aydoğan tarafından okundu. 

Mavi kapak biriktiren Mustafa Ulusoy’a tekerlekli sandalye, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye 

giren öğrencilere, en çevreci okullara ve atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödül verildi. 

Müzik dinletisinin ardından programa katılanlara ikramda bulunuldu. 
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Çankırı Valiliği, Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ortaklaşa Dünya Çevre 

Günü'nü kutladı. 

 

Program Çankırı Karatekin Parkı'nda gerçekleşti. Programa Çankırı Valisi Vahdettin 

Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan Özdemir, 

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş ve vatandaşlar katıldı. Çevre 

ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı programda, şiir yarışmasında birinci olan eserler 

okutuldu. Ayrıca şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeler 

takdim edildi. Mavi kapak biriktirenlere tekerlekli sandalye, atık pil toplama yarışmasında 

dereceye girenlere ise farklı hediyeler verildi. Programda daha sonra müzik dinletisi 

eşliğinde yemek yendi. 
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Çankırı Valiliği, Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ortaklaşa Dünya Çevre Günü'nü 

kutladı. 

 

Program Çankırı Karatekin Parkı'nda gerçekleşti. Programa Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, 

Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan Özdemir, Karatekin Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş ve vatandaşlar katıldı. Çevre ile ilgili önemli bilgilerin 

paylaşıldığı programda, şiir yarışmasında birinci olan eserler okutuldu. Ayrıca şiir, kompozisyon 
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ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeler takdim edildi. Mavi kapak biriktirenlere 

tekerlekli sandalye, atık pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ise farklı hediyeler verildi. 

Programda daha sonra müzik dinletisi eşliğinde yemek yendi. 
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı 

 

 

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde dün Karatekin Parkında kutlama programı düzenlendi.  

Düzenlenen programa Vali Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, ÇKÜ Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim 

Savaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Programda açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal 

Özdemir yaptı.  

Özdemir yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine değinerek “İsveç’in Stockholm kentinde  1972 tarihinde 

yapılan birleşmiş milletler çevre kongresinde alınan bir kara ile 5 Haziran Dünya Çevre günü olarak kabul 

edilmiş ve bu tarihten itibaren 5 Haziran Dünya Çevre günü olarak kutlanılmaktadır.  

Çevre günü kutlanması çevre kirliliğinin etkilerini ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için 

daha temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya vesile olmasını temenni ediyorum.  
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Son yıllarda hemen herkesin farkında olduğu, insanların geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike 

oluşturan çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, enerji konusunda yapılan problemler, azalan ve tükenen canlı 

türleri artan iklim değişikliklerinin neden olduğu global çevre kirliliği çağımızın önde gelen sorunlarındandır.  

Doğayı  kirleten ve doğadaki dengeyi bozan başlıca etken insan unsuru olup çevre kirlenmesini insanın doğaya 

vermiş olduğu zarar olarak da tanımlamak mümkündür.  

Normal şartlarda kendi kendine temizleme özelliği olan doğa, insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda aşırı 

derece kirlenmektedir.” dedi.  

Özdemir’in konuşması akabinde kürsüye gelen Belediye Başkanı İrfan Dinç gerçekleştirdiği konuşmada 

“Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları çağımızın en önemli problemlerinden birisi olan çevre 

sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Sadece yerel değil küresel bir sorun haline gelen çevre kirliliğine karşı 

tüm dünyada bir bilinç olmaya başlamıştır. Böyle bir bilincin oluştuğu ortamda Dünya Çevre gününü kutlamanın 

sevincini sizlerle birlikte paylaşıyoruz.  

Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği günümüzde insan sağlığını tehdit eden boyutlara 

ulaşmıştır. Çevre kirlenmesini insanın doğaya verdiği zarar olarakta tanımlayabiliriz. Doğanın korunması ve 

tahribatının engellenmesi gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yeşil alanlarımızı koruyup çoğaltmamız 

gerekiyor.” dedi.  

Konuşmalar sonrasında Çevre konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudular. 

Programında devamında ise Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren eserler Vali Vahdettin 

Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, ÇKÜ Rektörü Ali İbrahim Savaş tarafından ödüllendirildiler.  

Çankırı Belediyesi uyguladığı proje ile Mavi Kapak biriktirenlere engelli sandalyesi verildi. Yine Çankırı 

Belediyesi’nin uyguladığı Atık pil Toplama yarışmasında dereceye giren okulların temsilcilerine çeşitli ödüller 

Başkan Dinç tarafından verildi.  

Program müzik dinletisi ve yemek ikramından sonra son buldu.  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 


