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Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi 
ve doğal güzellikleri ile 

dünyanın önemli  
kültür ve turizm merkezleri  

arasında yer almaktadır. 



Kültür ve turizm politikalarını belirlemek, 

Zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korunmak ve gelecek 

nesillere aktarmak, 

Doğal ve turistik güzelliklerimizi tanıtarak  

Nihai hedefimiz olan gelişme ve kalkınmaya katkıda bulunur 
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Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı 

İlgili kamu 

kurum ve 

kuruluşları 

Özel Sektör 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 

Yerel yönetimler 
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uygulanan çevresel politikalar ile  

sağlanacaktır 

Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünme ve çalışma  

Turizm hedeflerine 

ulaşılması 

Uluslararası düzeyde      

“marka ülke” olması 

Dünya turizminde ön 

plana çıkan başarılar  

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik  
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 Sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, 

  Çevrenin korunması, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, 

  Turizm tesislerinin çevreye olumlu katkılarının teşvik 

edilmesi ve özendirilmesi amaçlanmaktadır. 



      Bakanlığımız turizme 

yönelik 

    Çevreye Duyarlı Konaklama 

Tesisi Belgesi  

(ulusal eko-etiket/Yeşil Yıldız 

Simgesi) 

393 adet Yeşil Yıldızlı Tesis 

bulunmaktadır 

Mavi Bayrak Programı  

(uluslararası eko-etiket) 



Yüksek su kalitesi 

Güvenlik 

standardı 

Çevre yönetimi 

Çevre 

eğitimi 

standardı 
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Turizm ve çevre sektörlerini yerel, ulusal ve uluslararası boyutta bir araya  
getiren 

sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan uluslararası bir çevre ödülüdür 
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 Gönüllülük esasına dayanır 

 Temiz deniz, donanımlı ve kontrol edilebilen plajlara, 

marinalara ve yatlara verilmektedir 

 Uygulama alanının kıyılar olması nedeniyle turizm sektörü 

açısından büyük öneme sahiptir 

Mavi bayrak bir eko-etiket olup  kıyı turizminde pazarlama 

unsurudur 
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Ülkemizde Mavi  Bayrak Programı'nın 
başlatılabilmesi için                       

Bakanlığımız önderliğinde  
1993 yılında 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)  
kurulmuştur 



Neden Bakanlık değil 

de TÜRÇEV ? 

 

FEE’nin prosedürü gereği   kamu 

kuruluşları yerine sadece sivil toplum 

kuruluşları ile çalışması sebebiyle 

ülkemizde Mavi Bayrak Programı TÜRÇEV 

koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

11 



  

 

 

 

 

12 

Bakanlığımız ve Sağlık 
Bakanlığı arasında 

yapılan protokol gereği  

her yıl   
Bakanlığımızdan Sağlık 
Bakanlığına deniz suyu 

mikrobiyolojik 
parametrelerin analizi 

için ödenek 
aktarılmaktadır 

Bakanlığımız programa  
teknik destek de  
sağlamaktadır 



İlgili kamu 

kurum 

kuruluşları, 

yerel 

yönetimler,özel 

sektör 
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Dünya’da En 

Çok Tanınan 

Turizm  

Eko-Etiketi 

Plaj ve Kıyı 

Kapsamlı 

Tek       

Eko-Etiket 

Turizm 

Sektörünün 

Vazgeçilmez 

Markası 

Sağlıklı, 

Güvenli ve 

Nitelikli 

Hizmet 
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Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, sahil 
kesimlerinde kent altyapısının özellikle de yüzme suyu kalitesini 

direk etkileyecek kirletici unsurların bertarafı için 

 atıksu arıtma tesisi  
 derin deniz deşarjı 

 kanalizasyon şebeke hattı  
 kollektör hattı 

Bakanlığımız tarafından bugüne kadar  
  

 33 arıtma tesisi (85.000.000$) 
 18 adet kanalizasyon kollektör hattı  

hizmete sunmuştur 



Bunun yanı sıra ülkemiz genelinde bulunan turizm bölge, alan ve 

merkezleri ile turizm potansiyeli arz eden yerlerdeki turizm amaçlı 

çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına da maddi ve teknik 

destek verilmekte veya kontrollük hizmetleri yürütülmektedir. 
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Atıksu Arıtma Tesisi 

Türkiye genelinde 
 2015 yılında  toplam 26 il 

49 milyon 785 bin TL  

Kanalizasyon Kollektör Hattı 

Yağmur Suyu Drenajı  

Derin Deniz Deşarjı  

Türkiye genelinde 
 2016 yılında  toplam 10 il 

TOPLAM  69 milyon 775 bin TL 
 mali yardım yapılmıştır.  

19 milyon 990 bin TL  
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KTKGB ve TM ile turizm potansiyeli olan illerin 

-Mahalli idarelerinden  
(Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli 

İdare Birlikleri) 

-Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıklarından  

Turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına  
yönelik mali yardım yapılması yönünde gelen             

ödenek talepleri  
 Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde 

değerlendirilmektedir  



Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü  

kıyıların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasında çevrenin korunmasına katkıda 
bulunurken, aynı zamanda  yüzme suyu kalitesinin 

iyileştirilmesi ve  
Mavi Bayrak  sayısında artış  

Mavi bayraklı plaj 
ve marinalar 

Yeşil yıldızlı 
tesisler 

Yapılan atıksu 
arıtma tesisleri 
ve kanalizasyon 
kollektör hatları 
(vs.) 

ülkemizin  
tanıtım ve pazarlanmasında  

ayrıcalık  yaratmaktadır 



2014 

•Karadeniz ve Akdeniz’e kıyısı olan toplam 18 ilde yaklaşık 170 

plaj Mavi Bayrak potansiyeli açısından değerlendirilmiş ve 

sonucunda 

2015 
•Adana, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak illeri ilk defa 

2016 
• Sakarya İli ilk defa Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiştir. 

Bakanlığımız Mavi Bayrak sayısını arttırmak için 



Yıllar içerisinde sistemli 

ve artan bir ivme 

gösteren bu çalışmalar 

neticesinde 

Ülkemiz 50 

FEE üyesi 

içerisinde 

19 il 

çapında 

400 

numune 

noktası 

üzerinden 

alınan 

sonuçlarla 

Dünyada 

444 Plajla 

ikinci 

21 Marina 

ile yedinci 

sırada yer 

almıştır 

MAVİ 

BAYRAKTA 

DÜNYA 

İKİNCİLİĞİ 
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2016 YILINDA  
MAVİ BAYRAK’TA  DÜNYA İKİNCİLİĞİMİZİ KORUDUK 



Turizm 

Sektörünün 

Vazgeçilmez 

Markası 

Kıyı 

turizminin 

pazarlanması

nda önemli 

bir yer tutar 

Eko-Etiket 

olarak 

rekabet 

avantajı 

sağlar 

Otellerin 

pazarlanmasınd

a turizm 

seyahat 

acentaları ve 

tur operatörleri 

için artı avantaj 

Uluslar arası 

turizm 

pazarında  

ziyaretçilerin 

tatillerini 

geçirmek için 

tercih sebebi 

Dünya sıralamasında üst sıralarda yer almamıza katkı sağlar 
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Kıyılarımızın,  
doğal değerlerini kaybetmeden  

 daha çok talep edilir duruma getirmek ve 
 bu talebi yaratmak için etkili bir pazarlama çalışmasında  

Mavi Bayrak Programını kullanmanın ülkemize katkısı 
kaçınılmazdır.  



2
4 

 

. 

Türkiye’ nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda  

 turist sayısı ve turizm geliri  bakımından 

 ilk beş ülke  

arasında  önemli bir varış noktası 

 ve uluslar arası bir marka haline  

getirilmesinin sağlanması 

 2023 Türkiye Turizm Stratejisi  ile hedeflenmektedir 



 Çevre korumasına verdiğimiz önem 

 Rekabet halinde olduğumuz ülkelere karşı avantaj 

 Dünya sıralamasında üst sıralarda yer almamızı sağlar  

Mavi Bayrak sayısındaki artış 



Mavi Bayrak sayısının  
her yıl kalitesinin korunarak artmasını sağlamak ve ülkemiz turizm 

potansiyelinden 
 azami derecede yararlanarak 

 Dünya Turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi  
Bakanlığımız hedefleri  

arasında yer almaktadır. 
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          (1994)      (2016)  


