1

Doğan KARATAŞ
Kuzey Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörü
2017 Mavi Bayrak Plaj Temsilcisi Eğitimi-Antalya

» “Zorunlu” ve “kılavuz” olmak üzere toplamda 33 Mavi Bayrak kriteri
bulunmaktadır.
» Bu kriterler; “Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme”, “Yüzme Suyu
Kalitesi”, “Çevre Yönetimi” ile “Can Güvenliği ve Hizmetler”
şeklinde 4 ana başlık altında toplanmaktadır.
» Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmekte ve
yenilenmektedir.

» Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi (Yeşil Anahtar) ile
ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z)
» Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre
bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z)
» Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (yüzme suyu analiz sonuçları) plajda
sergilenmelidir. (z)
» Kriter 4: Plajı kullananlara, yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, hassas
doğal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir (z)
» Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi
Bayrak Panosunda sergilenmelidir. (z)
» Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda
sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca
ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z)
Kriter no 1, 5 ve 6 Mavi Bayrak panosunda hazır olarak bulunmaktadır.
Kriter no 2, 3 ve 4 ise plaj temsilcisi tarafından hazırlanarak Mavi Bayrak
panosunda ilgili yere yerleştirilmelidir.

Kriterler

MB Sezon
aralığı

Acil
durum
planı

İletişim
bilgileri

Güvenlik
flamalamaları
ve anlamları

Plaj
haritası

Cankurtaran
çalışma
saatleri
Plaj
davranış
kuralları

Çevre Eğitim
Etk

Hassas alan
veya çevre
bilgisi

Deniz suyu
analiz
sonuçları

Cankurtaran
Sertifikası

Yeşil Anahtar
Ödülü bilgisi

» Bayrağın geçici olarak indirilmesi durumunda, bayrağın indirilme
nedenlerine ilişkin bilgi de bu panolara asılarak halk konu ile ilgili
bilgilendirilmelidir.
» Pano içeriğindeki bilgiler veya aynı panodan ihtiyaç oranında yaptırılarak
plaja ana giriş noktaları, cankurtaran istasyonları, diğer plaj tesisleri veya
park alanları gibi diğer yerlere de konabilir.
» Bölgedeki turist danışma ofisleri de Mavi Bayrak programı ile ilgili bilgiye
sahip olmalıdır.
» Mavi Bayrak standart panosu İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dillidir.
Yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerde panodaki
bilgilerin ilgili başka dillerde de olması sağlanmalıdır.
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» Ülke çapında tüm plajlarda standart
panonun bulunması, FEE tarafından
belirlenmiş bir zorunluluktur.
» Mavi Bayrak panosunun standart
tasarımı Vakfımız tarafından
yaptırılmış olup, panosu olmayan ya
da olup da panosu yıpranmış olan
plajlar için vakfımız aracılığıyla
standart pano talebinde
bulunmalıdır.
» Bu sene ilk olarak standart Mavi
Bayrak Panosu için Çevre Eğitim
Etkinlikleri ve diğer çevre bilgilerinin
de sergilenebilmesi için ilave
bölmeli pano seçeneği de web
sayfamıza konulmuştur.

6

» Yüzme suyu kalitesi bilgileri Mavi
Bayrak panosunda
sergilenmelidir.
» Standart analiz sonuçları
tablosuna
www.mavibayrak.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
» Sonuçların güncel olarak takip
edilmesi ve her yeni sonucun
panoya eklenmesi
gerekmektedir.
Deniz suyu
analiz
sonuçları
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» Bu kriterin amacı plajı kullananların yakınlarında
bulunan (kültürel/arkeolojik sit alanları da dahil
olmak üzere) yerel ekosistemler ve çevredeki
hassas alanlarla ilgili olarak yeterli düzeyde
bilgilendirilmesi ve eğitilmesini ve böylece bu
alanları çevreye duyarlı bir şekilde gezmeleri
yönünde motive edilmelerini sağlamaktır.
» Kıyı alanları ekosistemi, sulak alanlar, eşsiz habitat
sahaları ve her türlü̈ hassas doğal alanlarla ilgili
bilgiler Mavi Bayrak panosunda veya plaja yakın
bir yerde sergilenmelidir. Bilgi, hassas alanlarla
ilgili tüm ayrıntıları ve uyulması gereken davranış
kurallarını da içermelidir.
» Bu bilgiler plaj dışında da sergilenebilir. Ayrıca bu
bilgiler hazırlanırken ziyaretçi profiline göre birden
fazla şekilde ve dilde bilgilendirme yapılması
tavsiye edilir.
» Plajın bulunduğu yüzme alanında hassas sualtı
yaşamı var ise, dalgıçlar ve şnorkel kullanıcıları için
gerekli bilgiler verilmelidir.
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Teos Antik Kenti

Sığacık Kalesi

Seferihisar
Belediyesi

Ömür Beldesi Halk Plajı
(You are Here)

Doğayı koruyunuz!
Save the nature!

Ayrıntılı bilgi/more information www.seferihisar.bel.tr

OMUR BELDESİ-SEFERİHİSAR ÇEVRE BİLGİSİ/ENVIRONMENTAL
INFORMATION OF SEFERİHİSAR CITY
www.seferihisar.bel.tr
Seferihisar ilçesi topraklarinda en eski yerlesim yeri Teos olup,burasinin M.Ö. 2000 yillarinda
Akalardan kaçan Giritliler tarafindan kuruldugu ve Karyalilarin bir kenti oldugu bilinmektedir.
Böylece yöreye 4000 yildan bu yana yerlesildigi söylenebilir. zmir 1850 yilinda,Aydin vilayeti’nin
merkezi olunca,Seferihisar nahiyesi de 1884 yilinda Belediye olmustur.
It is known that in the land of Seferihisar county the oldest settlement is Teos and in the years of
B.C. 2000 it was established by Cretans who had escaped from Achaeans and it is also known
that it is a Carians’ city. n the years of 14th,15th,16th centuries, Seferihisar became science and
culture center with its madrasah in Düzce(Hereke). According to Ottomon territorial integrity,
the income of Seferihisar was devoted to Mecca by Valide Sultan, the mother of Murad III. Early
19thcentury the population of Seferihisar was over 20 thousand, the plague, which showed up in
the villages, decreased the population and in Seferihisar about four or five villages was
annihilated. When Izmir became the center of the Aydın province in 1850, the district of
Seferihisar became municipality in 1884.

Teos Antik Kenti (Sığacık, Seferihisar)
İzmir'in Seferihisar İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki Sığacık Köyü'nün bir kilometre güneyinde
deniz kenarında bulunan Teos'un M.Ö. 1000 yıllarında İon kolonisi olarak kurulmuştur. Kurucusu
Dioysos'un oğlu Athames olarak bilinir. Teos önce Pers yönetiminde kalmış, sonra Lidyalıların,
ardından yine Pers yönetimine geçmiştir. İonlarla birlikte Teos bağımsızlığını kazanmış ve
mimari alan ile ticarette önemli bir yer haline gelmiştir. Kentinin en önemlileri olan Teos'te
Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları bulunmaktadır. Ziyarete açık olan Teos'ta en önemli antik
eser olarak bilinen, antik dünyanın en büyük Dionysos Tapınağıdır. Diğer önemli kalıntılar ise
Agora, tiyatro, odeon, surlar ve liman kalıntılarıdır.
The antique city of Teos is one of twelve Ionian cities.Rich in culture, the city became well known
as a trading centre for fine arts and crafts. Many artists travelled to Teos hoping to prosper. The
first actors union was formed in Teos and became so popular that it was moved to the larger
city of Ephesus, situated 75km south. Some of the most impressive sights include a recently
excavated Hellenic wall and the stage of the cities main amphitheatre. Teos is also home of the
largest Dionysus temple and can be found in the centre of the archaeological site.

• Mavi Bayrak panosunda Mavi Bayraklı plaj alanının sınırlarını ve temel tesis
ve hizmetlerin yerlerini gösteren bir harita bulundurulmalıdır.
• Harita iyi kalitede, kolay okunabilir nitelikte ve uygun bir şekilde çizilmiş
olmalıdır.
• Hazırlanacak harita standart panoda kullanılmak üzere A3 boyutunda yatay
çıktı alınabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan haritanın dijital
bir örneği vakfımıza e-posta ile gönderilmelidir.
• Haritanın nasıl hazırlanacağına dair bilgiler www.mavibayrak.org.tr de yer
almaktadır.

» Plaj davranış kuralları, standart Mavi Bayrak panosunda standart
olarak bulunmaktadır.

» Plajınıza özel bir durum var ise (caretta yuvalama alanı, akdeniz
foku bölgesi, tarihi alan, kumullar vb.) bu alana özel kurallar da
Kriter no 4’te belirtildiği gibi mutlaka ayrıca sergilenmelidir.
» Plajın kullanımı ve idaresini düzenleyen yasalar, yerel
otoritenin/plaj işletmecisinin ofisinde isteyen/talep eden plaj
kullanıcılarına sunulmak üzere ofiste bulundurulmalıdır.
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» Çevre sorunları ve çözümleri bütünsel ve bölgesel bakış açısına
ihtiyaç duyduğundan;
İdealinde bu kriterin aynı bağlı bulunan Yerel Sorumlu Kuruluş ve
Belediye tarafından, tüm Mavi Bayraklı tesisleri de dahil edecek şekilde
planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

» Belediyelerin ve Yerel Sorumlu sıfatı ile görev yapan derneklerin aktif
olmadığı yerlerde ise tesisler, bu kriteri tek başına veya birkaç tesis
bir araya gelerek gerçekleştirmelidir.
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NEDEN ÇEVRE EĞİTİMİ?

SÜREÇ VE PLANLAMA

DEĞERLENDİRME
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NEDEN ÇEVRE EĞİTİMİ?
• Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az
beş çevre bilinçlendirme etkinliği
gerçekleştirilmelidir. (z)

• Zorunluluk mu?
• Gönüllülük mü?
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SÜREÇ VE PLANLAMA
1. Mavi Bayrak başvuru sürecinde Çevre Eğitim Etkinlikleri
programının hazırlanması istenir.
2. Daha sonra bu programın yaz sezonu içinde uygulanması ve
belgelenmesi gerekiyor
3. Son olarak da yapılan çalışmaların sezon sonunda raporlanıp
belli bir formatla tarafımıza sunulması gerekiyor.
Görüldüğü gibi süreç üç aşamada işliyor

1- Planlama
2- Uygulama
3- Raporlama

1-PLANLAMA
Planlama aşamasında şu soruları dikkate alarak hareket etmek gerekir
1- Kim Hazırlayacak? (Mavi Bayrak sorumlusu, Çevre danışmanı?)
2- Etkinliğin türü ne? (Kitlesel, Broşür, seminer, Web vs..)
3- Etkinliğin Konusu ne? (Biyolojik çeşitlilik, Dünya Su Günü, Orman Haftası, vs)
4- Etkinliğin hedef kitlesi kimler? (Öğrenciler, Personel vs.)

5- Etkinlik Nerede yapılacak? (Plaj, Okul vs.)
6- Etkinlik Ne zaman ve kimlerle yapılacak?
7- Etkinlik Ne şekilde duyurulacak? (gazete ilanı, web sayfası, sms, resmi yazı?
8- Etkinliklerin başarısını nasıl ölçeceğim? (katılımcı sayısı, katılımcıların profili, katılımcı görüş
anketleri ve sonuçların yayınlanması vb.)
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9- Etkinlikler nasıl raporlanacak? (fotoğraf çekimi, gazete ilanı, web sayfası, afiş ve
bilgisayarda depolama?

1-PLANLAMA
» Planlama ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi
aşamalarından mutlaka eğitim
uzmanlarından faydalanılmalıdır.
» Vakfımızca uygulanan Eko-Okullar, Okullarda
Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri
programına kayıtlı okullarla işbirliği yapmak
işlerinizi çok daha kolaylaştıracaktı.
» Vakfımızın hazırlamış olduğu ve web
sayfamızda yer alan örnek çalışmalara ilişkin
bilgiler mutlaka gözden geçirilmelidir.
» Bu konuda yardıma ihtiyaç duyanlar
Vakfımızla her zaman iletişim kurabilirler.
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1- PLANLAMA
Örnek Çevre Eğitim Etkinlikleri PLANLAMA Tablosu

Aktivite adı ve
kategorisi

Hedef grup ve Aktivitenin amacı ve
yeri
içeriği

Planlanan
tarih

Name and category
of the activity

1

Çevre ve İnsan
Fotoğraf Sergisi

Yöre Halkı,
Öğrenciler ve
Diğer Ülke
Halkları

2

Çevre Koruma ve
Bilgilendirme Projesi
- Basılı Doküman

Target Group and
place

Aim and content
of the activity

Çevremizdeki Bitki,
Kuş vb. Canlıların
Korunması ve
Tanıtılması

Mayıs 2017

1

information about
environmental and
Belek populace,
plants, birds in the
human photograph students and turkey
area and how to
exhibition
populace
protect

May 2017

Yöre Halkı,
Turistler

Çevremizdeki Bitki,
Kuş ve Diğer
Canlıların Korunması
ve Tanıtılması

MayısHaziran
2017

2

environmantal
information about
protection and
plants, birds in the
Local public, tourists
information projectarea and how to
printed presentation
protect

May-June
2017

3

Çevre Konulu Resim
ve Kompozisyon
Yarışması

Öğrenciler

Öğr. ve velilerin
çevre temizliğine
dikkatlerini çekmek

Haziran
2017

4

Küresel ısınma ve
etkileri semineri

Otel
çalışanları

Çevre bilincinin
artması

5

Mavi Bayrak
tanıtıcı broşür
hazırlanması ve
dağıtılması

Otel
misafirleri

Mavi Bayrak
tanıtımı

3

Picture and
composition
competition about
environment
cleaning

Temmuz
2017

4

Seminar on global
warming and its
effects

Hotel employees

Increased
awareness of
the
environment

AğustosEylül 2017

5

Blue Flag calendar
needs to be done

Town residents,
Hotel staff and
guests

Blue Flag
presentation

Date of the
activity

Students

To attract
attention to
environment
cleaning

June 2017

July 2017

AugustSeptemb.2017
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2- UYGULAMA
Uygulama aşamasında dikkat edilecek noktalar.

 Basının ilgisini sağlamak
 Tanıtımların doğru yapılması ve geniş
kitlelerin haberdar edilmesi

 Uygulama sürecinde belediye, birlik,
dernek gibi yerel unsurların sürece dahil
edilmesi
 Fotoğraf çekimi, arşivleme ve belgeleme
21

ÖRNEK UYGULAMALAR
» biyolojik çeşitliliğin korunması, denizel biyoçeşitliliğin tanınması,
istilacı türlerle mücadele ve hassas alanlar konusunda en az birer
etkinlik yapılması beklenmektedir.

Tabiatta Ders Var Projesi

Tabiatta Ders Var Projesi

Tematik Fotoğraf Yarışmaları

» TİSOYAB (Titreyengöl
Turizm Yatırımcıları Birliği)
tarafından Titreyengöl
bölgesindeki kuşların
halkalanması çalışmalarına
destek verilmesi
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ÇEVRE İÇİN PEDAL ÇEVİR

DİDİM

 Kıyı ve deniz temizliği aktivitelerinde toplanan
atıkların karakterizasyonu çok önemlidir ve mutlaka
kayıt altına alınmalıdır.
 Mavi Bayraklı plajlarda yapılacak kıyı ve plaj
temizliği aktivitelerinde yapılması beklenenler;
1. toplanan atıkların sınıflarına göre ayrılması:
plastik, kauçuk, ahşap, metal, cam ve
seramik, organik vs olarak
2. Aktivitenin süresi, katılımcı sayısı, toplanan
atıkların kabaca miktarı ve materyale göre
miktarı kayıt altına alınması
3. Yapılan aktivitenin her bir aşaması
fotoğraflanması ve ilgili panolar ve basınla
paylaşılması

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.
Elektronik ortamda alacağımız 2018 başvurularında word ve
PPT formatında hazırlanmış olan dosyaların PDF Formatına
dönüştürülerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 Boyutu büyük olan dosyalar ise wetransfer, CD vb araçlarla
bize ulaştırılmalıdır.
 Tüm Türkiye’den gelen dosyalar, her biri alanında uzman bir
jüri tarafından değerlendirildikten sonra ‘En İyi Çevre Eğitim
Etkinliği’ adıyla ödüllendiriliyor.
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» Milta Bodrum Marina tarafından
koordine edilen çevre eğitim
etkinliğinde anaokulu öğrencilerine
mavi bayrak ve çevre konulu
bilgiler verilerek resim yarışması
düzenlendi.
» Konuya ilişkin çizgi film ve kısa
filmlerle de gösterilerek , yaklaşık
50 öğrenciye Mavi Bayrak
konusunda bilgi verildi.
» Öğrencilerin sunumun ardından
yaptıkları Mavi Bayrak, temiz çevre
ve temiz deniz konulu resimler
Milta Bodrum Marina Osmanlı
Tersanesi Kaymakamlık Sanat
Galerisi’nde sergilenmeye başlandı.

•

Bu doküman; pratik bir şablon olarak isteyenlerin kullanması
için hazırlanmıştır. Dosya hazırlanırken;
•

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

•

Her bir etkinlik 3’ten fazla sayfada açıklanmamalı,

•

Etkinliklerle ilgili fotoğrafların orijinalleri ve hazırlanan bu dosya CD’ye

alınmalı ve PDF Formatına dönüştürülerek sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.

Etkinliği Organize Eden
Belediye, Dernek veya Tesis
Logosu ve adı








Belediye nüfusu:
Toplam turistik otel, pansiyon vb. konaklama tesisi sayısı:
Turistik tesislerin toplam yatak sayısı:
Mavi Bayrak ödüllü halk plajı sayısı:
Mavi Bayrak ödüllü tesis plajları sayısı:
Belediyenin toplam kıyı uzunluğu :

2017 YILINDA MAVİ BAYRAK ALMAYA HAK
KAZANAN PLAJLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÖRNEK

EK-1
2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Etkinliğinin adı

Tarih

“Geri Kazanımın Önemi”
Konulu Tiyatro Gösterimi

05/06/2016

Yerel Mavi Bayrak Töreni

21/06/2016

Mavi Bayrak Programının bilinirliğini kamuoyuna duyurmak açısından
oldukça faydalı oldu. İlgili yerel yöneticilerin hepsi katılım sağladı.

15/07/2016

Çocuklara doğa sevgisini aşılamak, ağaçsız bölgeyi doğaya kazandırmak
açısından faydalı oldu. Bir önceki yıl dikilen 100 ağaçtan 80 tanesinin
kurumadan korunduğu tespit edildi. Mevcut kalanların korunması için
yapılacak çalışmalar için görev dağılımı yapıldı.

20/08/2016

Özellikle turistleri böyle bir etkiliğe dahil etmek yararlı oldu, çok
memnun olduklarını ifade ettiler. Etkinliğe toplam 50 misafir ve 15
personel katıldı.

Sürekli

Tesiste bulunan misafirlere çevre hakkında eğitici bilgiler verilmesi
açısında faydalı oldu. Görsel olarak ta turistlerden oldukça beğeni
kazandı. Panoya konulan görüş kutusuna 25 adet görüş bildirildi.

1

Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme
(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüşleri neler oldu, etkinlik
faydalı oldu diyebilir misiniz gibi)
Belediye sınırları içerisindeki 10 okuldan toplam 500 öğrencinin
tiyatroyu izlemesi sağlandı. Öğrencilere tiyatro öncesinde ve sonrasında
sorulan sorularda doğru cevap oranlarının %40 oranında arttığı
gözlendi. Etkinliğin bir sonraki yıl daha da geliştirilerek yapılması
düşünülmektedir.

2

3
Ağaç Koruma Projesi

4
Çevre İçin El Ele

5
Çevre Bilinçlendirme Panoları

(Tablonun tek slayta sığmaması durumunda diğer slayta devam edebilirsiniz.)

2016 YILI
MAVİ BAYRAK
ÇEVRE EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME
ETKİNLİKLERİNİN AÇIKLAMASI VE
-BELGELER-

ETKİNLİK 1
“Geri Kazanımın Önemi” konulu tiyatro gösterisi

ETKİNLİK TARİHİ
05/06/2016

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Katılan tesis, ilköğretim okulu, üniversite, dernek vb. isimler yazılmalıdır.

BELGELER
-Fotoğraf
-Gazete haberleri

Etkinliği
düzenleyen
kuruluşa ait
ibare

Etkinlik resmi

Ambalaj atıklarını neden geri kazanalım? konusuna
dikkat çekmek amacıyla ÇEVKO tiyatro ekibinin
gerçekleştirdiği sahne gösterisi eşliğinde öğrencilere
anlatılmaya çalışılmıştır.

Etkinlik hakkında
açıklayıcı bilgi

Etkinliğe bölgedeki 5 eko-okuldan
toplam 200 öğrenci katılmıştır.

Etkinliğin sözü edilen tarihte
yapıldığını gösteren belge

Etkinlik sırasında resim yarışmasında ödül alan
öğrencilerin resimleri sergilenmiştir.

ETKİNLİK 2
Resim ve fotoğraf yarışması ve ödül alanlar için sergi

ETKİNLİK TARİHİ
…./…./2016

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Katılan tesis, ilköğretim okulu, üniversite, dernek vb. isimler yazılmalıdır.

BELGELER
-Fotoğraf
-Gazete kupürü
-Etkinlik ile ilgili yazışmalar

“Temiz Kıyı, Temiz Çevre“ konulu resim ve
kompozisyon yarışmasında derece giren
öğrenciler ödüllendirilmiştir. Eserler belediye
sergi salonunda gösterime sunulmuştur.

ETKİNLİK 3
Çevre Bilinçlendirme Panoları

ETKİNLİK TARİHİ
Yıl boyu açık olan tesisimizde sürekli sergi

ETKİNLİĞE AKTİF OLARAK KATILANLAR
Katılan tesis, ilköğretim okulu, üniversite, dernek vb. isimler yazılmalıdır.

BELGELER
Fotoğraf

Tesise ait
ibare

17/07/2012
Mavi Bayrak ödüllü tesislerimizde, çevre panoları
oluşturulmuştur.

Panolarda, düzenlenen ve düzenlenecek çevre eğitim etkinlikleri,
bölgedeki hassas doğal alanlar hakkında bilgiler, çevre davranış
kuralları, önemli çevre günleri hakkında farklı dillerde bilgiler
verilmiştir.

ÖRNEK
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Aktivite adı ve
kategorisi

Hedef grup ve Aktivitenin amacı ve Planlanan
yeri
içeriği
tarih

Name and category Target Group and
of the activity
place

Çevre ve İnsan
Fotoğraf Sergisi

Yöre Halkı,
Çevremizdeki Bitki,
Öğrenciler ve Kuş vb. Canlıların
Diğer Ülke
Korunması ve
Halkları
Tanıtılması

1

information
environmental and Belek populace,
about plants, birds
human photograph students and turkey
in the area and
exhibition
populace
how to protect

May 2017

2

environmantal
information
protection and
about plants, birds
Local public, tourists
information projectin the area and
printed presentation
how to protect

May-June
2017

Mayıs 2017

Yöre Halkı,
Turistler

Çevremizdeki Bitki,
Kuş ve Diğer
Canlıların Korunması
ve Tanıtılması

3

Çevre Konulu Resim
ve Kompozisyon
Yarışması

Öğrenciler

Öğr. ve velilerin
çevre temizliğine
dikkatlerini çekmek

Haziran
2017

4

Küresel ısınma ve
etkileri semineri

Otel
çalışanları

Çevre bilincinin
artması

5

Mavi Bayrak
tanıtıcı broşür
hazırlanması ve
dağıtılması

Otel
misafirleri

Mavi Bayrak
tanıtımı

Çevre Koruma ve
2 Bilgilendirme Projesi
- Basılı Doküman

MayısHaziran
2017

Aim and content
of the activity

3

Picture and
composition
competition about
environment
cleaning

Temmuz
2017

4

Seminar on global
warming and its
effects

Hotel employees

Increased
awareness of
the
environment

AğustosEylül 2017

5

Blue Flag calendar
needs to be done

Town residents,
Hotel staff and
guests

Blue Flag
presentation

Date of the
activity

Students

To attract
attention to
environment
cleaning

June 2017

July 2017

AugustSeptemb.2017

ETKİNLİKLERİN HİTAP ETTİĞİ BÖLGE: ………………………………..
( REGION OF ACTIVITES )
ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDEN BELEDİYE-DERNEK VEYA İŞLETME : …………………………………………..
( ACTIVITIES ORGANIZED BY )

“Çevre Eğitim Etkinlikleri Dosyası Hazırlanırken dikkat edilmesi
gereken Konular.
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 haline50
dönüşmesini hedeflemelidir.

“Çevre Eğitim Etkinlikleri Dosyası Hazırlanırken dikkat edilmesi
gereken Konular.
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.
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“Çevre Eğitim Etkinlikleri Dosyası Hazırlanırken dikkat edilmesi
gereken Konular.
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 bulur.
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Belediyeler ve Yerel Sorumlu Dernekler ile işbirliği halinde yapılan proje
kapsamında proje yürütücüsü kuruluşlara Mavi Bayraklı tesislerin de destek
vermesi beklenmektedir.
Plaj, kıyı ve deniz dibi temizliği aktivitelerinin Temmuz ayının ilk haftasında
yapılması ve fotoğraf ve video kaydı ile Vakfımıza gönderilmesi
beklenmektedir.
Yapılan etkinliklerde Mavi Bayrak logosu ve “Blue Flag Clean Mediterranean
week” /‘Mavi Bayrak Akdeniz’in Temiz Kalması için Çalışıyor’ sloganı ile
yapılması beklenmektedir.
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Vakfımıza gönderilen fotoğraflar diğer katılımcı ülkelerinki ile birleştirilerek
http://www.cleanseas.org da yayınlanması planlanmaktadır.
Katılımcı ülkeler: İspanya, Portekiz, İtalya, İsrail, Yunanistan, Malta, Türkiye,
Hırvatistan ve Güney Kıbrıs
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» TEŞEKKÜRLER!..

55

