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2016 Mavi Bayrak Marina Sorumluları Eğitimi-Kuşadası 
             



NEDEN ÇEVRE EĞİTİMİ? 

SÜREÇ VE PLANLAMA 

DEĞERLENDİRME 



• Kriter 4: Marina; kullanıcıları, marina personeli 
ve ziyaretçilerine yönelik olarak bir sene 
boyunca en az üç çevre bilinçlendirme etkinliği 
planlamalı ve bunları gerçekleştirmelidir. (z) 

NEDEN ÇEVRE EĞİTİMİ? 

• Zorunluluk mu? 
• Gönüllülük mü? 
 



SÜREÇ VE PLANLAMA 

1- Planlama 

2- Uygulama 

3- Raporlama 

o Mavi Bayrak çalışmaları yıllık olarak kendini yenilemeye 
dayalıdır. 

o Başvurular yaklaşık olarak her yıl Kasım-Aralık gibi alınır. 
o Bu başvuru sürecinde Çevre Eğitim Etkinlikleri 

programının hazırlanması istenir. 
o Daha sonra bu programın yaz sezonu içinde 

uygulanması ve belgelenmesi gerekiyor 
o Son olarak da yapılan çalışmaların sezon sonunda 

raporlanıp belli bir formatla tarafımıza sunulması 
gerekiyor. 

Görüldüğü gibi süreç üç aşamada işliyor 



2- Etkinliğin türü Ne? 

1-PLANLAMA 
Planlama aşamasında şu soruları dikkate alarak hareket etmek gerekir 

1- Kim Hazırlayacak? 

3- Etkinliğin Konusu Ne? 

4- Etkinliğin hedef kitlesi kimler? 

5- Etkinlik Nerede yapılacak? 

6- Etkinlik Ne zaman yapılacak? 

www.mavibayrak.org.tr/cevreegitimetkinlikleri 



1- PLANLAMA 

  
Aktivite Adı Ve 

Kategorisi 
Hedef Grup Ve 

Yeri  
Aktivitenin Amacı 

Ve İçeriği  
Planlanan Tarih      

Name And Category 
Of The Activity 

Target Group And 
Place 

Aim And Content Of 
The Activity 

Date Of Activity  

1   1         

2 ‘   2         

3   3         

Örnek Çevre Eğitim Etkinlikleri 
Tablosu 



2- UYGULAMA 

Uygulama aşamasında dikkat edilecek noktalar. 

 Basının ilgisini sağlamak 

 Tanıtımların doğru yapılması ve geniş 
kitlelerin haberdar edilmesi 

 Fotoğraf çekimi, arşivleme ve belgeleme 

 Uygulama sürecinde belediye, birlik, 
dernek gibi yerel unsurların ortak hareket 
etmesi sağlanmalı. 



3- RAPORLAMA 

 Sürecin en önemli aşamalarından birisi de yıl boyu yapılmış olan 
çalışmaların sunulmasıdır. 

 Bu konuda belirli bir standardın sağlanabilmesi için word ve PPT 
formatında hazırlanmış olan şablon kullanılmalıdır. 

 Tüm Türkiye’den gelen dosyalar, her biri alanında uzman bir jüri 
tarafından değerlendirildikten sonra ‘en iyi çevre eğitim etkinliği’ 
adıyla ödüllendiriliyor. 



• Bu doküman; pratik bir şablon olarak isteyenlerin kullanması 

için hazırlanmıştır. Dosya hazırlanırken; 

• Her bir etkinlik için bir slaytta 4’ten fazla fotoğrafa yer verilmemeli, 

• Her bir etkinlik 3’ten fazla sayfada açıklanmamalı, 

• Etkinliklerle ilgili fotoğrafların orijinalleri ve hazırlanan bu dosya CD’ye 

ya da USB belleğe alınmalıdır. 



Marina hakkında kısa özet bilgiler 

GENEL BİLGİ 



Etkinliği Organize Eden 
Marina Logosu ve adı 



2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

Etkinliğinin adı Tarih 
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme  

(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, 
etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi) 

1 

Mavi Bayraklı 
Marinanın 

gezdirilmesi ve 
kriterler hakkında 

bilgi verilmesi 

15.04.2013 
Katılım yüksekti. Öğrenciler açısından oldukça verimli oldu. 

Etkinliğin bir sonraki yıl daha da geliştirilerek yapılması 
düşünülmektedir. 

2 

Öğrencilere 
Denizlerin 

Korunması ve Çevre 
Konulu Seminer 

21.06.2013  Öğrencilere denizi ve çevreyi sevdirmek amaçlanmıştır.  

3 

Yatlarda ve 
Marinada Enerji 
Tasarrufu Konulu 
Broşür Dağıtımı 

16.10.2013  
Yat kullanıcılarına çevre bilinci aşılamak ve enerji tasarrufu 

hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Dağıtılan broşürler büyük 
ilgi görmüştür. 

En az 3 tane çevre eğitim etkinliği yapılmalıdır. 

Yapılan etkinliklerden en az 1 tanesi Mavi Bayraklı yatlar ile düzenlenmelidir 

ÖRNEK 



ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES PERFORMED  
IN THE YEAR 2013 

Name of the activity Date Short Assesment of the activity (did many people participate, 
what was the outcome, etc). 

1 Show around at Blue 
Flag Marina and 
enlighten about 

criterias 

15.04.2013 
Participation was high. Event was very productive for students. 
The event is believed to be developed further in the next year 

2 
Seminar on Marine 

Conservation and the 
Environment 

21.06.2013  Students are aimed to popularize the sea and the environment. 

3 Energy Saving 
Thematic Leaflet 
distribution for 

yachtsman 

16.10.2013  
Yachtusers were informed about energy-saving investments. 

Distributed leaflets attracted great attention. 

ÖRNEK 



2013 YILI 
 MAVİ BAYRAK 

ÇEVRE EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME 
ETKİNLİKLERİNİN AÇIKLAMASI VE 

-BELGELER- 



ETKİNLİK 1 
Öğrencilere Mavi Bayraklı Marinanın çevre uygulamaları ve MB kriterleri  

hakkında bilgi verilmesi 

 

ETKİNLİK TARİHİ 
15.04.2013 

 

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR 
….Marina, ….. İlköğretim Okulu 

 

BELGELER 
-Fotoğraf 

 

 

 

 



• Etkinlik kapsamında öğrencilere marina ve teknelerin yanı sıra 

atıkların yönetimi konularında da bilgi verilmiştir. 

•Mavi Bayrak kriterleri hakkında bilgiler verilmiştir 

•Katılan öğrencilere Mavi bayrak logolu şapka ve tişörtler dağıtılmıştır 

Resimlerin altında açıklayıcı bilgi notu olmalıdır. 



Kullanılan fotoğraflarda etkinliğin yapıldığı tarihin belli olmasına yardımcı  

olabilecek detaylara dikkat edilmelidir. (Örnek: Üzerinde tarih olan MB 

kullanımı,etkinliğin ve tarihinin yer aldığı gazete kupürü, fotoğrafın tarihli 

olarak çekilmesi vb) 

 

15/04/13 15/04/13 



ETKİNLİK 2 
Öğrencilere Denizlerin Korunması ve Çevre Konulu Seminer 

 

ETKİNLİK TARİHİ 
21.06.2013 
 

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR 
…. Marina, ….. İlköğretim Okulu. 

 

BELGELER 
-Fotoğraf 
 
 



Düzenlediğimiz seminer kapsamında 4 farklı ilköğretim okulunda 

eğitimler verilmiştir. Bunlar içerisinde ….Marina olarak Eko-Okul 

Programı çerçevesinde desteklediğimiz  …..İlköğretim Okulu da 

bulunmaktadır.  



Gerçekleştirilen seminerde 

öğrencilere deniz ve çevre 

konularında sunumlar yapılmıştır. 

Yapılan sunumlarda denizlerimizde 

yaşayan canlılar ile bu canlıların 

yaşamlarını sürdürebilmesi için 

deniz kirliliğine karşı duyarlı 

olmamız gerektiği anlatılmıştır. 





ETKİNLİK 3 
Yatlarda ve Marinada Enerji Tasarrufu Konulu Broşür Dağıtımı 

 

ETKİNLİK TARİHİ 
16.10.2013  
 

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR 
…Marina, Yat kullanıcıları ve misafirleri 
 

BELGELER 
Fotoğraf 
 
 



Dağıtımı yapılan “Çevremizi ve 

Denizlerimizi Koruyalım” konulu 

broşürler ile yat kullanıcılarının enerji 

tasarrufu ve çevre duyarlılığı 

konularında daha bilinçli olmaları 

amaçlanmıştır. 







2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES  

ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ  PERFORMED DURING 2014 SEASON  

  
Etkinlik adı Hedef grup Etkinlik yeri Planlanan Tarih   

Name of the 
activity 

Target group 
Place of the 

activity 
Date of the 

activity 

1 
AĞAÇ DİKME 

ŞENLİĞİ 

……. 
İİLKÖĞRETİM 

OKULU 

…….MARINA 
 

MART 2014 1 
PLANTING TREES 
ORGANIZATION 

 

……. ELEMENTARY 
SCHOOL 

..........MARINA 
 

MARCH 2014 

2 

 
ÇEVRE 

BİLGİLENDİRME 
GEZİSİ 

MARINA 
YATÇILARI 

ALANYA ANTİK 
KENTLERİ 

MAYIS 2014 2 
ENVIRONMENT 

EDUCATION TRIP 
 

MARINA SAILORS 
ANCIENT CITIES 

IN ALANYA 
 

MAY 2014 

3 
ÇEVRE İLE İLGİLİ 

FOTOĞRAF SERGİSİ 
 

MARINA 
YATÇILARI 

…….MARINA HAZİRAN 2014 3 
PHOTO 

EXHIBITION 
 

ALANYA MARINA 
 SAILORS 

..........MARINA JUNE 2014 

ETKİNLİKLERİN HİTAP ETTİĞİ BÖLGE: ……………… 

( REGION OF ACTIVITES )   

ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDEN BELEDİYE-DERNEK VEYA İŞLETME : …….MARINA 

( ACTIVITIES ORGANIZED BY ) 

2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

ÖRNEK 



1. Etkinlikler tasarlanırken olabildiğince yeni ve farklı çalışmalara ağırlık verilmeli. Klasikleşmiş 

etkinlikler yapılacaksa da (ağaç dikme, çevre temizliği vb.) bunların sunuluşunu ve tarzını 
değiştirebiliriz. 
 
2. Geçmiş yıllarda değerlendirdiğimiz etkinliklerin büyük bir kısmı eğitim niteliğinden yoksun 

planlanmıştır. Etkinliklerin katılımcıların çevre eğitimine katkı sağlaması temel hedef olmalıdır. 
 
İnsanlardan atık yağ ya da kullanılmış pil getirmeleri istenmekte, otel ya da okul çevrelerine kutular 
konulmakta, topluca bir yerdeki çöpler temizlenmekte ancak bunların neden yapıldığı tam olarak 
aktarılmamaktadır. Bunlar bir eğitim değil sadece o anlık çevre dostu davranışlar olabilir. Hatta yanlış 
anlaşılmalarla birlikte “pil getirene ödül” denildiğinde kullanılmamış piller bile toplanabilmekte, geri 
kazanım kutularına atılmaması gereken cisimler atılabilmekte, nasıl olsa birileri topluyor deyip doğaya 
rastgele atıklar bırakılmaktadır. Yapılacak bütün etkinlikler, öncelikli olarak çevre için olumlu bir yaşam 
tarzının bireyin yaşamı boyunca devam ettireceği kalıcı ve anlamlı davranışlar haline dönüşmesini 
hedeflemelidir. 

Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü İçin Başvuruların Genel 
Değerlendirilmesi ve Öneriler 



3. Etkinliklerde odak grup problemi olmaması gerekmektedir. Aynı etkinliğin içinde 
çocuklar, yetişkinler, çalışanlar birlikte yer alabiliyor. Etkinliklerin mümkün mertebe belli 
bir grubu hedef alması gerekmektedir. 
 
4. Etkinliklerde yakın çevredeki uzmanlarla iş birliği yapılmalıdır.  
 
5. Eğitimlerin içerikleri ve yapılan sunumlar projede ayrı bir dosya halinde gönderilebilir. 
İnternetten kolayca ulaşılan ve bilimsel geçerliliği olmayan sunumlar kullanılmamalıdır. 
Kullanılan materyalin nasıl hazırlandığı, içeriğinin ne olduğu kısaca anlatılmalıdır. 
Örneğin okul öncesi çağındaki çocuklara bir film izlettiriliyor, ancak filmin adı dahi 
verilmiyor. 



 

6. Etkinlikler genel olarak, bir kirlenme ya da kullanma durumu oluştuktan sonra 
gerçekleştiriliyor. Denizler, plajlar kirlendikten sonra temizlenmiş, pil veya yağlar 
kullanıldıktan sonra toplanmış. Oysa bunlar olmadan önce önleme ve gereksiz kullanımı 
azaltma çalışmalarına hemen hemen hiç yer verilmiyor.  
 
7. Çevre eğitimi hedef kitlesi seçiminde darlığa düşmemek gerekir . 
 
8. Etkinliklerin ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu basit bir şekilde 
hazırlanacak bir anket veya etkinliğe katılan gruptan seçilecek kişilerle yapılacak 
mülakatlarla gerçekleşebilir. 
Böylelikle; 
- Etkinliklerle ilgili önemli veriler elde edilebilir, 
- Objektif bir değerlendirme yapılmış olur ve 
- Sonraki etkinliklerinde kurum ve kuruluşlar kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. 



» TEŞEKKÜRLER 


