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Mavi Bayrak ödülünün sürekliliği için
çevre eğitimi ve bilinçlendirme
faaliyetleri gerekmektedir. Söz konusu
faaliyetler, Mavi Bayrak Programının
önemli kriterlerindendir.

Doğanın ve mavi bayraklı plaj veya
marinanın korunabilmesi için bu kriter
büyük bir önem ve anlam taşımaktadır.
Bu etkinlikleri en doğru şekilde yapıp
dosyalarını en iyi şekilde hazırlayan
plajlar için 2001, marinalar için 2005
yılından itibaren “En Ġyi Çevre Eğitim
Etkinlikleri Ödülü” verilmeye
başlanmıştır

Etkinliklerin pratikte Mavi Bayrak yerel
sorumluları koordinasyonunda
yürütülmesi beklenmektedir

Mavi Bayrak Çevre Bilinçlendirme
Etkinlikleri El Kitabı
http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Cevre_Egitim_Etkinlikleri_
El_Kitab%C4%B1_2010.pdf (Türkçe El Kitabı)

http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Diger_ulke_ornekleri(EE%20
Activity%20Guide).pdf (Yurtdışı örnekler el kitabı-İngilizce)

www.mavibayrak.org.tr „de
tüm bilgiler bulunabilir

www.mavibayrak.org.tr „de
tüm bilgiler bulunabilir
Plajlarda yapılmıĢ örnek
çevre eğitim etkinlikleri

Yapılacak etkinliğin etkili
olabilmesi için
 Yöreye özgü çevre konuları ile

 Ulusal veya uluslararası güncel
konuların seçilmesi
 Yapılacak etkinlik, basılı
doküman ise, içindeki bilgiler
kadar grafik dizaynına da önem
verilmesi
Ör: Broşürün kapağında ne olduğu
yazmıyor, içi güzel olsa da doğru
dizayn edilmemiş bir broşür

PLAJ VE MARĠNALARDA MAVĠ BAYRAK
PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILACAK
ÇEVRE BĠLĠNÇLENDĠRME ETKĠNLĠKLERĠ
Kriter: Sezon süresince, farklı kategorilerde (eğitim semineri, kampanya,
basılı doküman, sergi, basın-yayın çalışmaları vb.) plajlarda en az beş,
marinalarda en az üç çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.
(Zorunlu Kriter)
Çevre bilinçlendirme etkinlikleri,
ulaşmasını şu yollarla sağlar:

Mavi

Bayrak

Programının

amacına

 Yerleşik halk ve ziyaretçilerdeki kıyı alanlarındaki su yaşamı ile ilgili bilinç
ve özenin arttırılmasıyla
 Plaj/marina hizmetini sunan personel, işletmeci veya turizm hizmetlerini
sunanların çevre sorunları konusunda eğitilmesi ile
 Kıyı
alanlarının
desteklenmesi ile

yönetiminde

 Yörede rekreatif
geliştirilmesiyle

ve

turistik

ilgili

yerel

faaliyetlerin

paydaşların
sürdürülebilir

katılımının
bir

şekilde

 Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı FEE’nın Mavi Bayrak dışındaki ve ülkemizde
de uygulanan diğer programları (Eko-Okullar, Çevrenin Genç Sözcüleri ve
Okullarda Orman) ile bilgi alışverişinde bulunup ortak aktiviteler
yapılmasıyla

Mavi Bayrak baĢvuru aĢamasında;
Bir sonraki sezon yapılması planlanan aktiviteler
ve Bir önceki sezon yapılmıĢ
olan aktivitelerle ilgili bilgi ve belgeler TÜRÇEV‟e
gönderilmelidir.
 Aktiviteler çevre sorunları, Mavi Bayrak veya sürdürülebilirlik ile ilgili
olmalıdır. Aktivitelerin bir kısmının mutlaka plajda gerçekleştirilmesi ve
doğrudan plaj/kıyı/marina ve deniz sorunları ile ilgili olması
beklenmektedir.
 Etkinliklerin konu ile ilgili ve olabildiğince verimli olması büyük önem
taşımaktadır. Bunun için de her yıl yapılan etkinliklerin ne kadar faydalı
olabildiği, kaç kişiye ulaşılabildiği gibi konularının değerlendirilerek bir
sonraki yıl için yapılacak etkinliklerin bu bilgiler ışığında planlanması ayrı
bir önem taşımaktadır.
 Eğer mavi bayraklı plaj hassas bir doğal alanın içinde veya yakınında
bulunuyorsa etkinliklerin 1-2 tanesi mutlaka bu alan ile ilgili olmalıdır.
(Hassas Doğal Alan: Korunmaya alınmış doğal sit alanı, örn. koru veya
deniz çayırı yatakları vb.)
 Yerel otoriteler/plaj-marina operatörleri halk katılımının kilit olduğu
sürdürülebilir gelişme projelerini – örn.Yerel Gündem 21 girişimleri –
uygulamak ve/veya desteklemek için teşvik edilmektedir.

Bir beldede birden fazla mavi bayraklı plaj var ve
belediye veya yerel bir dernek etkinlikleri topyekün
organize ediyorsa her bir plajda ayrı ayrı beĢ
etkinliğin yapılması zorunlu değildir, birlikte bir
program yapılabilir...
 Ancak böyle bir durumda plajların tümünün etkinliklere katılması
beklenmektedir.
 Tüm aktivitelerin su yaşamı veya denizlerle ilgili olmasına da
gerek yoktur. Yine de esas olarak etkinliklerin bazılarının su
yaşamı ile ilgili olması ve bazılarının da aktif olarak plajda
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Önemli olan yerel çevresel özelliklere ve bunlarla ilgili olmasına
dikkat edilmesi ve geliştirilmesi gereken yönlere dikkati
çekmektir.
 Yapılacak bazı etkinliklerin de tüm toplumu ilgilendiren
sürdürülebilir kalkınma konusuna odaklanması önerilmektedir.

ETKĠNLĠK ÇEġĠTLERĠ
Etkinlikler burada belirtilen etkinlik
çeşitlerinin bir karışımı olmalıdır!!!!!
Pasif katılımlı etkinlikler
Aktif katılımlı etkinlikler:

Tekrarlanabilen etkinlikler:
Basılı doküman ve medya:

Mavi Bayrak Çevre Bilgilendirme
Merkezi

Hedef gruplar
Etkinlikler farklı gruplara hitap edebilecek şekilde
düzenlenmelidir:
 Yerel yönetimler, yörede bulunan işletmecilerle
birlikte bulundukları yöreyi çevresel açıdan
etkileyecek değişik ilgi gruplarına yönelik olarak
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemelidir.
 Farklı ilgi grupları yöreyi ziyarete gelenler, yerel halk,
turizm çalışanları, balıkçılar ve yerel olarak faaliyet
gösteren sanayi kuruluşları vb. olabilir.
 Yapılacak etkinliklerin çeşidi ve sayısı, yöredeki
ziyaretçi yoğunluğu ile orantılı olmalıdır. Örneğin çok
ziyaretçi alan bölgelerde sayıca daha fazla etkinliğin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bugüne kadar başvuru formları ile gelen dosyalarda
dikkati çeken en önemli
özelliklerden biri
dosyaların görsel anlamda çekiciliğine ağırlık
verilmesi ve bu
nedenle içerikten uzaklaĢılması olmuĢtur

Bu konu ayrıca Ulusal Jüri’nin değerlendirmesi sırasında çok fazla dosya
değerlendiriyor olmaları nedeniyle olumsuz karşılanmış ve dosyalara
yapılan etkinliklerin içeriğini ön plana çıkaran bir şablon getirilmesi önerisi
ortaya çıkmıştır.

 Bu kapsamda TÜRÇEV, bu yıl için zorunlu olmamakla birlikte isteyen
başvuru sahipleri için Microsoft Powerpoint tabanlı bir şablon hazırlamış
bulunmaktadır. Bu şablona uyarak dosya hazırlamak isteyen başvuru
sahiplerinin bilgisayar ortamında hazırladıkları dosyaları ve tüm ilgili
fotoğrafların orijinallerini bir CD’ye yüklemeleri ve ayrıca Powerpoint
dosyasının baskısını alarak, spiral dosya haline getirmeleri ve CD ile
birlikte teslim etmeleri beklenmektedir.
 Etkinlikleri örnek şablon kullanmadan hazırlamak isteyenlerin de bu
örnekleri format olarak baz almaları, yapılan etkinlikleri sırasıyla ve
fotoğrafları ve basında/sosyal medyada çıkan haberleri de içerecek
şekilde dosyayı oluşturarak göndermeleri öngörülmektedir.

PLAJLARDA ÇEVRE EĞĠTĠMĠ VE
BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETĠ OLARAK
KABUL EDĠLMEYEN ETKĠNLĠKLER!
 Plajın genel temizliğini yapmak, atık yönetimi ile ilgili
çalıĢmalar (örneğin geri dönüĢüm kutularının plaja
konulması)
 Diğer Mavi Bayrak kriterlerinin yerine getirmek için
gerçekleĢtirilen faaliyetler (Örneğin bilgilendirme
panosuna konulması zorunlu hassas alanlar ile ilgili
bilgilerin konulması gibi)
 Sadece turizme odaklanan ve sürdürülebilir turizme
özel vurgu yapmayan etkinlikler.

 Yerel yönetimce standart sağlık, emniyet, ulaĢım ve
turizm yönetiminin bir parçası olarak yerine getirilen
faaliyetler.

PLAJLARDA ÇEVRE EĞĠTĠMĠ VE
BĠLĠNÇLENDĠRME FAALĠYETĠ OLARAK
KABUL EDĠLMEYEN ETKĠNLĠKLERE
ÖRNEKLER:
 çevre düzenlemeleri

 Yangın tatbikatı

 Sportif, kültürel ve
folklorik etkinlikler

 ilkyardım eğitimi

 deve güreşi festivali
 Yaz sporları ve
sutopu/sörf şenliği

 havuz kenarına paspas
konulması
 engelli misafir ağırlanması

 Turizm fuarında stand
 mevzuat uyum çalışmaları
açmak
 turizm sezonu kutlamaları  Bot yarışları
 Engelliler için kapak
toplama kampanyası

 Yılbaşı partileri
 Konserler

 sezona merhaba tenis
turnuvası

MARĠNALAR ÖZELĠNDE
YAPILABĠLECEK ETKĠNLĠKLER
1. Yatlarda ve marinada enerji tasarrufunun
yapılabileceğine ilişkin broşür-kitapçık hazırlamak.

nasıl

2. Yöredeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine mavi
bayraklı marinanın gezdirilerek kriterlerin anlatılmasını
sağlamak.
3. Marina çalışanları ve yat kaptanları/sahipleri ile yörede
ağaçlandırma ihtiyacı olan bir yerde ağaç dikim etkinliği
yapmak.
4. Yatlarda Mavi Bayrak Ödülü almış teknenin sahibi ve/veya
kaptanı ile birlikte diğer yatçılara denizlerin korunmasının
önemi ve denizde uyulması gereken çevre kuralları hakkında
seminer vermek.

5. Yöredeki ilköğretim okullarında denizlerin korunması ve mavi
bayrak konusunda seminerler düzenlemek.
6. Marinada bağlı olan yatların kaptanlarına yöredeki hassas ve
doğal alanlar hakkında seminer vermek ve broşür dağıtmak.
7. Marina yakın çevresinde bulunan veya yatların gezinti
güzergahlarında bulunan hassas doğal alanlarla ilgili temizlik
kampanyası yapmak ve koruma projeleri üretmek.

8. Marina çalışanları ve yat kaptanlarına yat-bakım onarımında
kullanılan boyalar ve bunlardan tehlikeli olanları hakkında
bilgilendirici broşürler hazırlamak.
9. Marina web sayfasında mavi bayrakla ilgili tanıtıcı bilgilerin ve
logo ile www.mavibayrak.org.tr sayfasına bağlantı vermek.
10. TÜRÇEV ve FEE tarafından uygulanan diğer çevre eğitim
programlarını uygulayan okullarla işbirliği yaparak ortak
etkinlikler gerçekleştirmek

Plajlar ve oteller ile belediyeler/yerel dernekler için verilen etkinlik
örneklerinin
hepsi
marinalar
tarafından
da
rahatlıkla
değerlendirilebilecek, uygulanabilecek etkinliklerdir.

