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TÜRKİYE ÇEVRE  
EĞİTİM VAKFI 

 
 

 1993 YILINDA KURULDU 

 

 ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM 
VAKFI’NDA(FEE) ÜLKEMİZİ TEMSİL 
EDİYOR 

 

 FEE’NİN 75 ÜYE ÜLKESİ VAR 

 

 KAMU HİZMETİNİ STK OLARAK 
ÜSTLENMİŞ BİR VAKIF 

 



FEE 

(Danimarka) 

TÜRÇEV 

(Ankara) 

Antalya Şubesi Muğla Şubesi İzmir ve Kuzey Ege 
İlleri Şubesi 



– ULUSLARARASI 

» MAVİ BAYRAK 

» EKO-OKULLAR 

» ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

» OKULLARDA ORMAN 

» YEŞİL ANAHTAR 

PROGRAMLARINI, FEE’NİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLARAK 
YÜRÜTMEKTEDİR 

 

 

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 
 

 



2015 yılında 436 plaj,  
22 marina ve 14 yat 



Türkiye kıyılarında Mavi Bayraklı iller 



Türkiye, 2015’te ödüllü plaj sayısı ile 
Dünya 2.’si! 





Uluslararası Denetimler 

• 2015 yılında 149 noktada uluslararası denetim gerçekleştirilmiş ve 
bunlardan yalnızca %17’sinin kriterlerle tam uyumlu olduğu 
belirtilmiştir.  

• Bu yıl denetimlerin %67’si habersiz olarak gerçekleştirilmiş ve bu 
uygulamaya önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi 
planlanmaktadır.  

 



Uluslararası Denetimler 

• Denetimlerde en fazla tespit edilen eksiklikler %60 oranla Mavi 
Bayrak panosundaki eksikler (%40 pano geneli + %11 deniz suyu 
analiz sonuçları + % 9 çevre eğitim etkinlikleri bilgisi) olarak tespit 
edilmiştir. 

 



Blue Flag yeni web sayfası 

• www.blueflag.org               www.blueflag.global  
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Web sayfasında “ilçe bazında” plaj-
marina-yat listeleme seçeneği 



Örnek Çevre Eğitim Etkinlikleri Kitabı 
ve Harita Hazırlama Kılavuzu 



Mavi Bayraklı Oteller Atık Pil Topluyor 
Yarışması 

• Taşınabilir Pil İthalatçıları Birliği-TAP işbirliği ile 2 senedir MB’lı 
oteller arası atık pil toplama yarışması düzenleniyor.  

 



2016 yılı için.. 

• Önümüzdeki yıl plaj başvurularını internet üzerinden alabilmek için 
bir çalışma yapacağız. 

 

• Önümüzdeki sene bu eğitimin 2 tam gün olarak düzenlenmesi 
planlanıyor.  

 



Görme Engelliler için Plaj Olanakları 
Audio Plage (Odyo Plaj) 

• Fransa’da ve Portekiz’de görme 
engelliler için ses uyarısına 
dayanan plaj uygulamaları var.  

 

• Görme engelliler ellerinde 
bulunan sinyal cihazı ile rampa 
ile denize giriş bölümünü 
algılayabiliyorlar. Ayrıca deniz 
içerisinde de aynı sinyal sistemi 
ile yüzme alanı sınırlarını 
algılayıp yüzebiliyorlar. 



Görme engelliye, tamamen kendi başına 
yüzebilme olanağı sağlar.  
 
1. Plaj girişindeki görme engelliler için bilezikler 

bulunur. 
2. Bileziği takan engelli, yüzme alanına giden 

yolda ve yüzme alanında bulunan sensörler 
ile bilezik arasındaki ses bağlantısı ile yönünü 
rahatça bulur. 

3. Dubalarda bulunan sensörler, yüzme 
sınırlarının mesafelerini söyler. 

 

Odyo Plaj Uygulaması 





Köpekler ve Evcil Hayvanlarla İlgili 
Düzenlemeler 

• Danimarka’da köpeklerin plaja girmesi kanunen yasak 

• İtalya ve Portekiz’de köpeklerin plaja girmesi yasak. Ancak İtalya’da 
köpekler için ayrı plaj alanları düzenlemeleri var. 

• Yunanistan’da ise durum tamamen farklı, köpekler yasaya göre 
plajdan faydalanabiliyor ve bu durum Mavi Bayraklı plajlar için 
oldukça önemli bir sorun. 



Danimarka-Mobil Çevre eğitim ünitesi  
(römork) 

• Mobil ünite, gezici istasyon gibi kullanılabiliyor. 



Plaj Temizliği Kampanyası-Hollanda 

• 2003-2013 yılları arasında ülke genelinde yapılan kampanyalar 
sonucunda plajlardaki temizlik oranının iki kat arttığı gözlenmiş. 

• Belediyeler arasında plaj temizliği yarışmaları düzenlenmiş. 

• Hollanda Çevre Bakanlığı da bu konuya ayrıca önem veriyor. 

 



İlham ve Deneyim Merkezi-Hollanda 

• Goree-Overflakke Belediyesi tarafından Avrupa Birliği fonları 
kullanılarak inşaa edilmiş. 

• Tamamen çevrecilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri düşünülerek 
tasarlanmış bir merkez. 

• Hem eğitim hem toplantı amaçlı kullanılabilen, hem de ilham veren 
bir merkez. 



 



Binada doğayla uyum 

• Bina yalıtımı-bambu ile 

• Etrafında hiç beton yok 

• Gökyüzünden doğanın/çimlerin  

ortasına bırakılmış gibi.. 

 



 


