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Mavi Bayrak kriterleri 

 Kriterler Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından başta 
Avrupa Komisyonu olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve 
ülkelerdeki temsilciliklerin görüşleri de alınarak 
hazırlanmaktadır. 

 

 Kriterler, tatlı su ve deniz kıyılarında çevresel sürdürülebilirliği 
desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

 

 



 Kriter ana başlıkları 

 Mavi Bayrak Programı;  “yüzme suyu kalitesi”, “çevre yönetimi”, 
“çevre eğitimi ve bilgilendirme” ile “can güvenliği ve hizmetler” 
konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimler ve 
plaj işletmelerini zorlar. 

 

 Kriterler, “zorunlu” ve “kılavuz” olmak üzere iki çeşittir. 

 

 Toplamda 33 plaj kriteri bulunmaktadır. 

 

 Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmekte ve 
yenilenmektedir. 



Bölüm 1. Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 

 Kriter no:1  Standart Mavi Bayrak Panosu (z) 

 

 Kriter no:2 En az 5 çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinliği (z) 

 

 Kriter no:3 Deniz Suyu Analiz sonuçlarının ilanı (z) 

 

 Kriter no:4 Doğal ve hassas alanlar/çevre bilgisi ilanı (z) 

 

 Kriter no:5 Plaj Haritasının sergilenmesi (z) 

 

 Kriter no:6 Plaj davranış kurallarının sergilenmesi (z) 



 Deniz suyu analiz sonuçlarının ilanı 

Deniz suyu analiz sonuçlarını; 

www.mavibayrak.org.tr adresinden 

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü web sayfalarından  

www.yuzme.saglik.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
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Kriter no:1   
Standart Mavi Bayrak  
Panosu 

Kriter no:6   
Plaj davranış  

kuralları 

Kriter no:5   
Plaj haritası 

Kriter no:2   
Çevre Eğitim  
Etkinlikleri 

Kriter no: 4   
Hassas alanlar/ 

çevre bilgisi 

Kriter no:3   
Analiz  

sonuçlarının ilanı 

Kriter no: 29   
Acil durum planı 

Kriter no: 27-28  
Cankurtaran ve  

ilkyardım bilgileri 



Standart Mavi bayrak panosu ölçüleri 



Mavi bayrak panosunun plaj içerisinde bir kompozisyon dahilinde  
çevreye uyum sağlayan bir bütünlük içerisinde konumlandırılması 
gerekmektedir. 

Mavi bayrak panosu 



 Mavi bayrak panosunun konumu 

 Mavi bayrak panosu herkesin okuyabileceği,plajın ana giriş 
güzergahında olması gerekmektedir. 



 Mavi bayrak panosunun konumu 

  
 Mavi bayrak panosu  konumunun kesinlikle su sporları faaliyet alanı  

ile ayrılması, farklı bir konumda görsel farkındalık yaratabilecek 
şekilde sergilenmesi gerekiyor. 



 Mavi bayrak panosunun konumu 

  



 Eski Mavi Bayrak panolarının 
kullanımı ! 

 Eskimiş,deforme olmuş Mavi Bayrak panolarının yenilenmesi 
gerekmektedir.Eskimiş,deforme olmuş Mavi Bayrak panolarını 
yenilemeyen plajların ödülleri iptal edilecektir. 

 Unutulmamalıdır ki ; Mavi Bayrak panosu ödülün en önemli 
simgelerinden birisidir. 



Çevre Eğitim Etkinliklerinin 
organizasyonu 

 Yerel sorumlu, eğitimleri organize 
ederken yöredeki tüm Mavi Bayraklı 
plajları davet etmeli, etkinliklerde aktif 
rol almalarını sağlamalıdır 

 

 Tesisler de bu etkinliklere katılma ve 
destek vermelidir. 

 

 Eğer yerel sorumlu bir dernek veya 
belediye yok ise, tesisler söz konusu 
etkinlikleri kendileri organize etmeli ve 
dosyalamaları da kendileri yapmalıdır. 

 



Etkinliklerinde dikkat edilecek hususlar; 

 Toplumun  farklı kesimleri için ayrı ayrı etkinlikler düzenlemek, 
 

 Etkinliklerin en az 1 tanesini bizzat plajda yapmak, 
 

 Etkinliklerin en az 3 tanesini sezon içerisinde yapmak, 
 

 Etkinlikleri  önceden duyurmak, 
 

 Etkinlik sırasında ve sonrasında  basına tanıtmak, 
 

 Bir sonraki yıl başvuru dosyasına eklenecek doküman 
hazırlanırken TÜRÇEV tarafından hazırlanan şablonlara uygun 
dosya hazırlamak, 
 



 Etkinlikler, El Kitabı ve web sayfalarında belirtildiği şekilde organize edilmeli, 
2013 yılından itibaren etkinliklerde biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz 
biyoçeşitliliğin tanınması, istilacı türlerle mücadele ve hassas alanlar 
konusunda en az birer etkinlik yapılması beklenmektedir. 

 

Çevre Eğitim Etkinlikleri organizasyonu 

Plajlarda yapılmış örnek çevre eğitim etkinlikleri 

(http://mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=

16 



 Gerçekleştirilen çevre eğitim etkinliklerinde eğitim bu etkinliğin neresinde 
sorusunu kendimize sormalıyız.Gerçekleştirilen çevresel faaliyetler,çevre 
etkinlikleri,sosyal sorululuk projeleri çevre eğitim etkinliği değildir. 

Çevre Eğitim Etkinlikleri 

Yangin söndürme tatbikatı Çevre düzenlemesi Atık yağ sözleşmeleri 

Fidan dikimi Deve güreşleri Doğa yürüyüşleri 



 Plajlarda gerçekleştirilebilecek çevre eğitim etkinlikleri için lütfen  

 www.mavibayrak.org.tr sitesini ziyaret ediniz.  

Örnek Çevre Eğitim Etkinlikleri 

Mavi bayrak ormanı Teknik geziler 

Turizm haftası Dünya çevre günü ‘Hep mavi kal’ kampanyası 
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Atıkların sanata dönüşmesi 



  

 Katılımcılara verilen cd’ ler içerisinde örnek çevre eğitim etkinliklerinin nasıl 
hazırlanması gerektiği konusunda detaylı bilgiler ve çevre eğitim etkinlikleri 
hazırlama kılavuzu yer almaktadır. 

  

 Ayrıca bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan örnek teşkil edecek çevre eğitim 
etkinliklerinden örnekleri de elinizde bulunan cd’ lerde bulabilirsiniz. 

Çevre Eğitim Etkinlikleri Kılavuzu  



Çevre Eğitim Etkinlikleri Kılavuzu  



Okullarla işbirliği 
Eko Okullar,okullarda orman programlarıyla işbirliği 



Çevre Eğitim Etkinliklerinin raporlanması 

 Çevre eğitim etkinlik dosyalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi 
için Mavi bayrak Ulusal Juri Üyelerinin önerisiyle belirli bir standart 
oluşturulmasına karar verildi,bu kapsamda 2 şablon dosya hazırlandı. 

 

 ŞABLON I- power point dosyası 

 ŞABLON II- word dosyası  

 

 

 http://mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=46 

 adresinde hazırlanmış olan örnek şablonları  

 görebilirsiniz. 

 



Elektronik ortamda çee nasıl  olmalıdır ? 

 Yapılan etkinlikleri gösteren dosya bilgisayarda powerpoint  veya word 
dosyası olarak hazırlanması 

 

 2016 başvuruları sadece elektronik ortamda kabul edilmiştir. 

 

 Çevre Eğitim Etkinliklerini iyi özetleyen fotoğrafların dosyada yer alması 
büyük önem taşımaktadır.(İyi kalitede çekilmiş ve etkinlikleri iyi gösteren 
fotoğraflara katalog ve broşürlerde yer verilmektedir.) 

 

 Örnek teşkil edecek fotoğrafların çevre eğitim etkinlik kategorilerinden 
elenerek elektronik  olarak Vakfımız şubelerine gönderilmesi 

 

    ÖNEM TAŞIMAKTADIR. 



Mavi bayrak haritası  

 Plajda bulunan donanımları ve olanakları gösteren bir haritanın mavi 
bayrak panosunda sergilenmesi gerekiyor. 

 Plaj haritaları genelde güncel değil, 

 Plaj haritaları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar 
(http://mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4) 

 

  

  

Mavi bayrak panosu dışında, mavi bayrak haritasını daha  

uygun bir konumda sergileyebilirsiniz. 

http://mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4


Mavi Bayrak haritası hazırlama 
kılavuzu  

 Mavi Bayrak harita hazırlama kılavuzu elinizdeki cd’ lerde mevcuttur. 

 Böylelikle; 

  

 Mavi bayrak ödülüne sahip plaj ve marinalarda mavi bayrak olanaklarını 
gösteren haritaların hazırlanırken hangi standartlarda hazırlanması 
gerektiği; hangi formatta ve nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi kuralları 
içeren bir taslak elinizdeki cd lerin içerisinde mevcuttur. 

  

 Bundan sonraki yapılacak veya yenilenecek olan haritalarda bu kılavuz 
notların ışığında haritaların düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

  



Mavi Bayrak haritası hazırlama 
kılavuzu  



Doğal hassas alan /çevre  bilgisi  
  

 Bulunması gereken bilginin adı sadece  hassas doğal alan değil,aynı zamanda çevre 
bilgisidir. 

 

◦ Eğer plaj, özel bir çevresel/kültürel alanda ise ya da yakınında bulunuyorsa 
(Deniz Koruma Alanı,ÖÇK, caretta üreme/yuvalama alanı, akdeniz foku yaşam 
alanı, doğal sit, vb.) öncelikle bu bilgilere yer verilmelidir. 

 

◦ Eğer böyle bir alanda veya yakınında değilse, yerel diğer çevresel bilgilerine yer 
verilmelidir. (ülkemizdeki zenginlikleri düşünürsek mutlaka bu bilgilerden birisi 
bulunacaktır) 

 

 

 

  

   

  



Bölüm II. Yüzme Suyu Kalitesi 
 

◦ Kriter no:7      numune alım yöntemi ve numune alma takvimine uyulmalı (z)  
          (Sağlık Bakanlığı)  

 

◦ Kriter no:8      analiz standartları (z) (Sağlık Bakanlığı)  

 

◦ Kriter no:9      sanayi ve kanalizasyon atıkları plajı etkilememeli (z)   

      (kirlilik kontrolü) 

 

◦ Kriter no:10    mikrobiyolojik parametre  limitleri içerisinde olmalı (z)  

      (kirlilik kontrolü) 

 

◦ Kriter no:11    fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitlere uyulmalı (z) 
     (kirlilik kontrolü) 

 

 



Bölüm III. Çevre Yönetimi 
 

◦ Kriter no:12     Plaj yönetim birimi (k) 

 Çevre yönetimi başlığı altındaki tüm kriterlerin yerine getirilmesini temin 
etmelidir.  Plajlarda çevre yönetim sisteminin uygulanması için çalışmalıdır. 

 Plaj yönetim birimi; plaj yöneticisi ve yerel yönetim temsilcisi, otel yöneticisi, 
sivil toplum örgütü temsilcisi, eğitimci, özel kullanıcı grupları temsilcisinden 
oluşabilir.  

 

◦ Kriter no:13    Arazi kullanım, imar planı ve Kıyı Kanunu gibi kıyıları ilgilendiren 
tüm yasalara uyum (z) 

 

◦ Kriter no:14       Hassas alanların yönetimi (z)  

 Plaj hassas alanda veya yakınında ise ilgili koruma planına göre plajın 
işletilmesi ve korunması 

 Deniz Koruma Alanları 

 Biyolojik çeşitliliğin korunması 

 

 



Bölüm III. Çevre Yönetimi 
◦ Kriter no:15    Plaj temiz tutulmalıdır (z) 

 

 Plaja tüm giriş yolları, dere ve yağmur suyu çıkış noktaları, 
şezlong altları, kısaca plajın tüm noktaları temizlenmeli 

 

 Plajdaki otların temizlenmesi sırasında kimyasal 
kullanılmamalı, caretta  gibi canlıların yuvalarına zarar 
vermeden temizlik yapılmalı 

 

 Plaj kirliliği ölçüm yöntemi ile plaj temizlik düzeyi zaman 
zaman ölçülmelidir 



Bölüm III. Çevre Yönetimi 

◦ Kriter no:16   Yosun ve doğal bitki kalıntıları doğada çürümeye bırakılmalı (z)  

 

 Deniz yosunları ve diğer doğal kalıntılar, tatlı su ve deniz ekosistemlerinin doğal 
bileşenleridir. Bu bileşenler rekreasyon amaçlı kullanılan alanlarda temizlenmesi 
gereken unsurlar olarak değil, doğal bir çevre unsuru olarak kabul edilmelidir. 

 Ancak kötü bir görüntü yaratacak şekilde birikmesi de engellenmelidir. 

 

◦ Kriter no:17    Yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunması (z) 

 

 Doğayla dost çöp kutuları ve atık konteynırları 

 Kapasiteye uygun sayı ve büyüklük 



Yosun ve doğal bitki kalıntıları  
Yosun ve doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü oluşturuluyorsa ortadan 
kaldırılmalıdır. 



 

 Kriter no:18     Geri dönüşümlü atıklar için en az 3 ayrı kutu (z) 

 

 Kriter no:19     Yeterli sayıda duş, tuvalet bulunmalıdır. (z) 

 

 Kriter no:20     Tuvalet ve duş gibi sıhhi olanaklar temiz tutulmalı (z) 

 

 Kriter no:21     Sıhhi olanakların atık su sistemine bağlı olması (z) 

 

 Kriter no:22     İzinsiz kamp, araç kullanımı ve atık deşarjı yapılmamalı (z) 

 

 

Bölüm III. Çevre Yönetimi 

GÖRSEL 

YAZILI 



Uygun olmayan geri dönüşüm kutuları 



Estetik geri dönüşüm kutuları 
Geri dönüşüm kutularında hem görsel olarak atık resimlerinin olması hem de  
yazılı olarak atıkların  isimlerinin yazılması gerekmektedir.  



 

 Kriter no:23      Köpekler ve diğer evcil hayvanların kontrolü (z) 

 

 Köpekler ve diğer evcil hayvanların ana plaj ve yüzme alanına girmesi 
engellenmelidir. 

 Plajın arkasındaki park ve yürüyüş alanlarında ise sadece sahipli 
hayvanların yasada öngördüğü şekilde pisliklerini bırakmayacakları 
şekilde kontrol altında dolaşmalarına izin verilebilir.   

 

 

 

 

 

Bölüm III. Çevre Yönetimi 



 
Görme engelliler için kılavuz köpekler plaj 
yönetiminin bilgisi dahilinde mavi bayraklı 
plaja girişleri yapılabilir. 

 
Konuyla ilgili bölge halkı ve plaj 
kullanıcılarına,kılavuz köpeklerin bu 
uygulama dışında tutuldukları 
anlatılmalıdır. 

Kılavuz köpekler 



 
Mavi bayrak kriterleri ve evcil,başıboş 
hayvanların kontrolü ile ilgili broşürler 
bastırılabilir. 

 
Konuyla ilgili işletme sahiplerine ve evcil 
hayvan sahiplerine eğitimler verilebilir. 

 
Hayvan rehabilitasyon merkezlerinin 
kurulması sağlanabilir. 

 
Uyarı levhaları konulabilir. 

 
Bölge halkına ve öğrencilere 
bilgilendirme yapılabilir. 

Neler yapılabilir ?  



 

 Kriter no:24       Bütün yapı ve ekipmanlar bakımlı olmalı (z) 

 

 

 

 

 

Bölüm III. Çevre Yönetimi 



Bölüm III. Çevre Yönetimi 
◦ Kriter no:25  Yörede deniz ve tatlı su hassas alanları varsa buradaki doğal 

yaşamı izleme programı oluşturulmalıdır (z)  

 

 Biyolojik çeşitliliğin korunması 
 Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları, Doğa Koruma ve Milli 

Park Alanları, Deniz Koruma Alanları 
 Yörede mercan kayalıkları var ise kriterler kitapçığı EK-F 

incelenmelidir. 

 



Bölüm III. Çevre Yönetimi 
◦ Kriter no:26     Sürdürülebilir ulaşım araçları teşvik edilmeli (k) 

 Toplu taşıma 

 Bisiklet kullanımı, kiralama ve park yerleri 

 Yoğun trafiği azaltacak trafik yönetim planı 

 Yaya yollarının geliştirilmesi 

 Panolarda teşvik edilmesi 

 



Bölüm IV. Güvenlik ve Hizmetler 
 Kriter no:27  İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve                 

  gerekli tüm malzemeleri bulundurulmalı (z) 

 

 Kriter no:28  Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalı (z) 

 

 Kriter no:29 Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek                 
  “acil durum planları” oluşturulmalı (z) 

 

 Kriter no:30     Plajda farklı kullanımlar sonucu oluşabilecek   
                 kazalara karşı önlemler alınması (z) 

 

 



Cankurtaran kuleleri 
 Cankurtaran kuleleri plaj içerisinde estetik,plaja hakim bir noktada ve işlevsel 

olması çok önemlidir. 



Cankurtaran kulelerinin 
standartlaşması 

 Her plaj için kullanılabilecek standart cankurtaran kuleleri belirleyip plajın 
uygunluk ve yoğunluk durumuna göre  belirlenen bu cankurtaran kulesi 
standartlarına uymasını isteyeceğiz.  



İlkyardım malzemeleri 
 İlkyardım malzemeleri plaj içerisinde cankurtaranın acil durumlarda hemen 

ulaşabileceği bir konumda bulundurulmalı ve kapalı bir çantada steril bir 
durumda muhafaza edilmelidir.  



Bölüm IV. Güvenlik ve Hizmetler 
 Kriter no:31  Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler 

alınmalı (z) 

◦ Otel müşterisi olmadan da plaja erişebilme (makul bir ücret 
uygulanabilir) 

◦ Yürüyüş yolları, merdivenler ve basamaklar tam güvenli olmalı 

◦ Coğrafi olarak riskli bölgelerde tutamaklar ve uyarı işaretleri 

◦ Yaya geçitleri 

◦ Engelliler için ayrı otopark alanı ve işaretlenmesi 

◦ Bisiklet yolları 

◦ Gerekli olan yerlerde plaj güvenlik elemanları 

 

 



Bölüm IV. Güvenlik ve Hizmetler 
 Kriter no:32  Plajda içme suyu  bulundurulması (k) 

 

 Kriter no:33  Beldede en az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler için 
tuvalet ve erişim rampası (z) 

◦ Her bir plajda olması tavsiye ediliyor 

◦ Plaj ana girişten tuvaletlere, tuvaletlerden plaja ve denize kadar 
rampa ve engelli araç geçişine elverişli yol 

◦ Denize giriş aparatı, şezlong ve şemsiye ayrılması tavsiye ediliyor 

◦ Tesiste ayrı oda bulunsa bile plaj ünitelerinde ayrı bir tuvalet 
bulunmalı 

 

 

 

 



Engelli olanakları 

Denize iniş rampası 

Denize iniş rampası 

Engelli otoparkı 



Tüm kriterlerde estetik ve doğaya uyum  

 Tüm kriterleri yerine getirirken doğayla uyumlu tasarım ve çevreyle dost 
malzemeler kullanılmalı 

 Estetik görüntüye de ayrıca önem verilmelidir. 



 
 

LÜTFEN BURADA 
EDİNDİĞİNİZ DENEYİMLERİ 

PLAJDA BİREBİR GÖREV 
YAPAN ARKADAŞLARLA 

PAYLAŞINIZ! 


