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– ULUSLARARASI 

» MAVİ BAYRAK 

» EKO-OKULLAR 

» ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

» OKULLARDA ORMAN 

» YEŞİL ANAHTAR 

PROGRAMLARINI, FEE’NİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLARAK 
YÜRÜTMEKTEDİR 

 

 

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 
 

 



2016 yılında 444 plaj,  
21 marina ve 12 yat 



Türkiye kıyılarında Mavi Bayraklı iller 



Türkiye, 2016’da ödüllü plaj sayısı ile Dünya 2.’si! 



2017 yılında da sayımızın ve sıramızın korunması için çalışmalar devam etmektedir. 



Uluslararası Denetimler 

• 2016 yılında ülkemizde Muğla İli Marmaris İlçesi plaj ve marinaları 
denetlenmiştir. 

• Ülkemiz gibi en fazla bayrağa sahip ülkeler her yıl uluslararası 
denetimden geçmektedir. 

• Önümüzdeki yıl denetimlerin bir kısmının habersiz olarak yapılacağı 
Vakfımıza bildirilmiştir. 

 



Teknelerde Mavi Bayrak 
• Yatlarda Mavi Bayrak kategorileri genişletildi ve teknelerde Mavi 

Bayrak başlığı altında toparlandı. 



Teknelerde Mavi Bayrak 
TÜM KATEGORİLER İÇİN ORTAK/GENEL 

KRİTERLER 

(45) 

BALİNA, YUNUS VE 
YUNUSSULAR 

GÖZLEM TEKNELERİ 

(8) 

REKREASYONEL 
AMAÇLI DALIŞ 

TEKNELERİ 

(11) 

KUŞ GÖZLEM 
TEKNELERİ 

(6) 

FOK GÖZLEM 
TEKNELERİ  

(6) 

REKREASYONEL 
BALIKÇILIK TEKNELERİ 

(9) 

KAFESLİ DALIŞ 
TEKNELERİ 

(7) 



Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın  
Vizyonu 

• FEE’nin Mavi Bayrak vizyonu; Mavi Bayrak’ın tüm çalışmalarında ve 
etkinliklerinde Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında kabul edilen 2015-2030 
yılları arasındaki ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ile uyumlu olmasına 
çalışmaktır. 



Üzerinde çalışılan yeni kriterler 

• Sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ele alabilmek amacıyla yeni 
eklenmesi için üzerinde çalışılan kriter konuları: 

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

– Plaj yapılarında enerji verimliliği 

– Çevreye duyarlı temizlik malzemelerinin kullanımı 

– Tasarruflu su kullanımına dönük düzenlemeler 

– Peyzaj bakımında yağmur suyu kullanımı 

– Peyzajda pestisid kullanılmaması 

– Çalışan personel için insan hakları ve adil çalışma ortamı 

– Çalışmalara halkın katılımı ve sosyal sorumluluk 



Yurtdışından Örnekler 

• İspanya plajları inceleme gezisi 

• Portekiz-renk körleri için plajda uygulamalar 

• Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi etkinlikleri 

 

 

 



İSPANYA-Mavi Bayrak Panoları 



• Cankurtaran ve ilkyardım hizmetleri her plajda tam donanımlı olarak 
bulunuyor. Örneğin her plajda diğer donanımların yanında 
elektroşok cihazı bulunması bir zorunluluk. 

İSPANYA-Cankurtaran ve İlkyardım 
üniteleri 



• Cankurtaran ve ilkyardım personeli diplomalı (bizdeki gibi 3+3 =6 
günlük eğitim değil, 1 veya 2 yıllık eğitimlerle alınmış ön lisans 
diplomasına eşdeğer) 

• Diploma türüne göre ayrı görevlerde çalışıyorlar. Denizde görev 
yapacak ile karada ve ilkyardım ünitesinde görev yapacak kişiler 
deneyim ve diplomaya göre ayrılmış durumda. 

 

İSPANYA-Cankurtaran ve İlkyardım 
üniteleri 



İSPANYA-Engelliler için Olanaklar  

• Olanaklar plajda cankurtaran ve ilkyardım (SOS) ünitelerinin hemen 
yanında konumlandırılmış. İhtiyaç olduğunda ilkyardımı bu birimler 
yapacağı için. 



• Bazı plajlarda daha fazlası da var. 

İSPANYA-Engelliler için Olanaklar  



İSPANYA-Geri kazanım kutuları 

• Tüm ülkede, cadde ve sokaklar ile tüm binalarda ve plajlarda aynı renk 
kodları ile aynı kutulardan bulunuyor. 

• Hangi kutuya neyin atılacağına ilişkin eğitim, tüm ülkenin eğitim sistemine 
entegre edilmiş durumda. Bu nedenle plajda küçük çocukların bile kutuları 
doğru kullandığını gözlemlemek mümkün. 



İSPANYA-Plajlarda evcil hayvanların 
kontrolü 

• Plajlarda rehber köpekler hariç hiçbir evcil hayvanın dolaşması yasak. Para 
cezası var. 100 ila 400 Euro arasında ceza miktarı. 

• Sokakta ve plajda dolaşan sahipsiz evcil hayvana hiç rastlamadık.  



İSPANYA-Plaj temizliği 
• İspanya’da tüm plajlar halk plajı. Otel plajı statüsünde hiçbir plaj 

bulunmuyor.  

• Plajlarda şezlong ve şemsiyelerle kaplanmış durumda değil. İnsanlar 
havlu ve şemsiyeleri ile geliyorlar, ihtiyaç duyarlarsa şezlong ve 
şemsiye kiralayabiliyorlar makul ücretlerle. 

• Tüm plajlar her gün makinelerle temizleniyor. Mavi Bayraklı olsun veya 
olmasın tüm plajlarda ortak ve yüksek bir temizlik seviyesi hakim.  



İSPANYA-Plajda çevre eğitim merkezi 

• Plaj üzerinde yer alan eski bir bina, çevre eğitim merkezine 
dönüştürülmüş ve burada başta öğrenciler olmak üzere tüm ilgi 
gruplarına düzenli olarak eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 



Porto Riko-Yasalarda Mavi Bayrak 

• Porto Riko, yasalarında Mavi Bayrak adının geçtiği tek ülke şuanda. 

• Bu nedenle belediyeler, plajlarını Mavi Bayraklı standartlara 
getirmek için çalışıyorlar. 



Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 
• Plajda herkesin görebileceği bir noktada yer alan büfe tarzındaki 

ünitede, açık havada yapılabilecek tüm etkinlikler için gerekli 
malzemeler bulunuyor. 



• Ünite etrafında plajda toplanan ve deniz dibinden çıkan atıkların 
sergilendiği, diğer çevresel bilgilerin sunulduğu panolar ve standlar 
yer alıyor. 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



• Yapılan eğitim etkinliklerinin bilgilerinin 
sergilendiği panolar 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



• Kumda kolay deforme olmayacak ve plaj ortamında oynanabilecek 
geri dönüşebilen atıkların gösterildiği eşini bul oyunu 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



• Kumun görünmeyen yerlerinde biriken atıkları tespit etmek ve bu 
konuda farkındalık yaratmak için yapılan eğitimler ve materyalleri 
ünite içerisinde yer almaktadır. 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



• Aynı şehirde yer alan farklı plajların kumları ayrı ayrı torbalara 
konarak, çocuklarda farklı plaj ve kum özellikleri hakkında 
bilgilendirici eğitimler verilmektedir. 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



• Kuma serilebilen bölge haritası üzerinde Mavi Bayrakla ilişkili 
kriterler ve yöredeki hassas alanlar tanıtılarak öğrencilere haritada 
yerlerini bulma oyunu oynatılıyor. 

Porto Riko-plajda çevre eğitim ünitesi 



Porto Riko-plajda çevre eğitim 
etkinlikleri 

• Çocuklar için çevre ve Mavi Bayrak konulu boyama kitapları, yapboz 
ve bulmacalar 



Color-blind Vision - 
Deuteranopia 

Normal 
Vision Portekiz-Renk Körleri için plajda 

uygulamalar 
• Dünyada yaklaşık 350 milyon renk körü bulunuyor. 

 

 



needs help 
buying clothing 

Has been 
ashamed by the 
color choice 

Portekiz-Renk Körleri için plajda 
uygulamalar 

• Bunların %41’i sosyal adaptasyon zorluğu yaşıyor, %71’i 
durumundan dolayı utanıyor, %90’ı ise kıyafetlerini seçmekte ve 
almakta zorlanıyor. 

 

 



Portekiz-Renk Körleri için plajda 
uygulamalar 



Portekiz-Renk Körleri için plajda 
uygulamalar 

• Her bir renge atanmış şekiller, renklerin engelliler için 
algılanabilmesini sağlıyor. 

 

 



Portekiz-Renk Körleri için plajda uygulamalar 

• Her Şekillerin birlikte kullanımı ile de tüm ara renklere ait şekiller 
elde edilebiliyor. 

 

 





 



• Şuanda Portekiz’de 3 plajda bu uygulama var. 

Portekiz-Renk Körleri için plajda 
uygulamalar 



Farklı uygulama alanları 
• Bu uygulamayı tüm ülkede  ve tüm sektörlerde uygulayan ülke 

Japonya. 



Farklı uygulama alanları 



Farklı uygulama alanları 



Farklı uygulama alanları 



2017 yılı için.. 
• Geçen senelerdeki talepler üzerine bu yıl eğitim seminerimizi 3 

güne çıkardık. Her yıl sizlerin de önerileri ile geliştirmeye çalışıyoruz. 

 

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

 

• Çevre eğitimlerinde kullanılabilecek şekilde materyaller üretmeye 
odaklanacağız. 



 


