
Okulumuzun; İngiltere, Almanya ve İtalya’dan okullarla birlikte yürüttüğü “Sürdürülebilir Kal-

kınma Hedeflerini Keşfetme” isimli Erasmus+ projesi kapsamında yeni bir etkinlik gerçekleşti! 

Küresel ısınma, su kıtlığı ve çevre kirliliği gibi sorunların gündemde olduğu bu dönemde; Av-

rupa Birliği destekli bu projenin amacı, gençlerde çevre bilinci geliştirirken aynı zamanda da 

kültürler arası etkileşim sağlayarak fikir alışverişinde bulunmak.  

Okulumuzun on birinci sınıflarından beş arkadaşımla ben, öğretmenlerimiz Nalan Tüfekçi ve 

Murat Akdaş, Almanya/Völklingen’daki Marie-Curie-Schule BBZ’ye altı günlük bir ziyaret ger-

çekleştirdik. Partner ülkelerden de gelen toplamda 20 öğrenci ve altı öğretmenle bir hafta 

boyunca çeşitli etkinlikler yaptık, yeni kültürler tanıdık ve bolca eğlenip öğrendik.  

Bu etkinliklerden ilki bir geri dönüşüm kutusu yapmaktı. Tüm öğrencilerin birlikte boyadığı bu 

geri dönüşüm kutusunda plastik şişeler biriktirilerek karşılığında para alınabilecek. Bu para da 

daha sonrasında yine öğrenciler tarafından belirlenmiş bir vakfa bağışlanacak. Okulda yapılan 

açılışta 20 şişe toplandı bile! 

Su arıtma tesisi gezisinde ise öğrencilere detaylıca suyun kaynağından musluklara varışına dek 

ne gibi aşamalardan geçtiği tanıtıldı: içindeki zararlı maddelerden nasıl arındırıldığından, pH 

değeriyle nasıl oynandığına; yükseklik kullanılarak nasıl basınç sağlandığından, bütün bunların 

nasıl artık tamamen dijital bir şekilde kontrol edilebildiğine kadar bir sürü şey öğrendik. 

M-C-S BBZ’nin beden öğretmenleri eşliğinde yaptığımız tırmanma duvarı ve bisiklet sürme et-

kinlikleri ile diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatına eriştik. Yoğun programımızın arasında da 

güzelce dinlenmiş olduk, okul bahçesinde mangalın tadını çıkardık. 

3-4 saatlik bir yolculuk sonrası vardığımız Köln’de ise yapımına 1200’lerde başlanıp 1880’de 

bitirilen Köln Katedrali’ni gezdik. 157 metre yüksekliğindeki kulesine ise yağmurun altında çık-

mak tam bir imtihandı. Tam 530 basamak! Tepeden görünen panoramik Köln manzarası içinse 

kesinlikle değdi. Sonrasında Köln Aşıklar Köprüsü’ne Erasmus anısına kilitler astık, anahtarla-

rını da nehre fırlattık. Artık “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Keşfetme” projemiz ölümsüz-

leşmiş bulunmakta…  

Völklingen’ın sembolü, UNESCO Dünya Mirası, toplam uzunluğu 7 km’yi bulan Völklinger 

Hütte -yani Völklingen Kulübesi ismi verilen demir-çelik fabrikası- gezisi de çok ilginç bir dene-

yimdi. Binlerce kilo ağırlığında olup da saniyede bir defadan bile hızlı dönen kocaman çarklar-

dan, demir eritmek için kullanılıp binlerce dereceye kadar ısıtılan on metrelerce uzun fırınlara; 

çalıştığı dönemde şehrin göğünü 7/24 kızıla boyayan bacalardan, aynı dönemde gıcırtısı hiç 

kesilmeyen 250 tane demir ocak arabalarına kadar 1986’da kapatılmış fabrikanın her bir kö-

şesi dudak uçuklatıcıydı gerçekten.  

Son olarak, ağaçların tepesindeki bir yoldan yaptığımız yolculuk sonrası Saar Nehri’nin men-

deresini gözlemleme fırsatı bulduk. Doğa Ana’ya tüm el değmemişliği ile öyle tepeden bakmak 

gerçekten büyüleyiciydi. Bize aslında insanların neleri yok ettiğini; şehirler, gökdelenler, yollar, 

oteller inşa ederek neleri kaçırdığımızı hatırlatarak gezimize göz açıcı son noktayı koydu.  
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