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MAVİ BAYRAK PROGRAMI’NIN 
YÜRÜTÜCÜSÜ

• Mavi Bayrak Programı, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir eko-
etiket programıdır. 

• Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı-TÜRÇEV tarafından, bu programı 
yürütmekten sorumlu ve yetkili tek kuruluş olarak 1993 yılından bu yana 
sürdürülmektir.

• Uluslararası alanda programın sahibi ise Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-
FEE’dir.

• 77 üye ülkesi ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, bugün itibariyle 
dünyanın en büyük çevre eğitim kuruluşudur.



• FEE koordinasyonunda ülkemizde TÜRÇEV tarafından yürütülen tüm 
programların hepsi, UNEP ve UNESCO tarafından BM Sürdürülebilir 
Kalkınma için eğitim hedefine ulaşmada örnek girişimler olarak 
gösterilmektedir.

• TÜRÇEV ve programları tanıtım videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=IqbhaHb59iA&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=IqbhaHb59iA&t=49s


TÜRÇEV TANITIM VİDEOSU 



FEE, 2019’DA, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇALIŞAN
“EN İYİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ ”

SEÇİLDİ! 

• FEE, 77 üye ülkesi ile yaptığı çalışmalar 
sayesinde Kopenhag’ da, teknoloji ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
yönelik SDG Teknoloji Ödülleri töreninde, 
en iyi Kar Amacı Gütmeyen kuruluş 
ödülünü kazandı. 

• Danimarka sanayisi, UNICEF, UNEP, 
Danimarka Ticaret Meclisi ve Kopenhag 
Ticaret Enstitüsü’ nden üyelerin yer aldığı 
saygın jüri heyeti, seçimini on beş 
kategorideki adaylar arasından yaptı.



ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ
-Türkiye Ölçeği 2018

• TÜRÇEV-Mavi Bayrak Programı, Akdeniz Üniversitesi tarafından bu 
yıl 21.si gerçekleştirilen Çevre Hizmet Ödüllerinde, Sağlıklı yüzme 
suyu, donanımlı plaj ve çevre yönetimi sertifikasyonu ile çevre 
bilinçlendirme etkinliklerinin yürütülmesi çalışmalarında, Türkiye 
Ölçeği Kategorisinde Çevre Hizmet Ödülüne layık görüldü. 



BASINDA MAVİ BAYRAK
• Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği 

medya araştırmasında konuyla alakalı 
yazılı basına yansıyan haber adetleri de 
belli oldu. Mavi Bayraklı plajlarla alakalı 
2 bin 640 haber yansıması tespit 
edilirken, Mavi Bayraklı plajların yaz 
aylarının turizm başlığında en çok 
konuşulan ve halk tarafından en çok 
tercih edilen plajların arasında olduğu 
görüldü. 







SAMSUN’DA MAVİ BAYRAK
• İlk olarak 2016 yılında Fener Plajı ve Sheraton Otel ile başladı.
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Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın 
Vizyonu

• Mavi Bayrak’ın tüm çalışmalarında Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında kabul 
edilen 2015-2030 yılları arasındaki ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ ile 
uyumlu olmasına çalışmaktır.

• Bu uyum, hem her çalışmada gerekli ilişkinin kurulması, hem de başarının 
ölçülmesi esasına dayanmaktadır.

Sürdürülebilir şehirler - Sürdürülebilir toplum
entegrasyonu
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Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları Entegrasyon



Mavi Bayrak ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları

• http://www.kureselhedefler.org/

http://www.kureselhedefler.org/


Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması.

Mavi Bayrak ödüllü plajlar sayesinde öncelikle yeni istihdam 

olanakları açılır. Cankurtaran istihdamı, yeni yerleştirilen 

ekipman ve binalar için bakım onarım hizmetleri, temizlik 

elemanları, oluşan turizm hareketliliği sayesinde oluşan yeni 

yiyecek-içecek ve satış üniteleri gibi.  



Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme 

güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi.

Mavi Bayrak, sürdürülebilir üretim ve ürün kullanımını 

destekleyerek, aşırı avlanmanın engellenmesi, yerel 

ekosistemin korunması ve yerel gıdaların tercih edilmesini 

önererek, israfın önlenmesine katkıda bulunur.



Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve 

her yaşta esenliğin desteklenmesi.

Mavi Bayrak’ta yüzme suyu kalitesi ve çevre yönetimi kriterleri 

doğrudan halk sağlığını korumayı amaçlar ve bunun 

sağlandığını kontrol eder.

Plajlarda can güvenliği ve ilkyardım kriterleri ile yine insan 

sağlığını korumayı amaçlar ve gerekli güvenlik önlemlerinin 

önceden alınmasını sağlar.

Ayrıca, plaj, marina ve yatlarda yapılan aktivitelerin hepsi, 

sağlıklı yaşama katkı sunan sportif faaliyetleri içerir.



Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması 

ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

Mavi Bayrak Programı’nın kendisi zaten bir çevre eğitim 

programı olmasının yanı sıra, kriterlerin en başında 6 farklı 

çevre eğitimi kriteri ile ödüle aday ve ödüllü alanların bu 

alandaki çalışmalarını kontrol eder.

Ayrıca ülkelerdeki yürütücü kuruluşlar, tüm aday ve ödüllü 

alanlara her yıl belediye eğitimleri, turizm işletmecilerine 

eğitim ve plajlarda doğrudan halka eğitim ve ayrıca birebir 

görüşmelerle sürekli eğitimin içerisindedir ve tüm ilişkili 

bulunduğu kuruluşları eğitime özendirir.



Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve 

kız çocuklarının güçlenmesi.

Mavi Bayrak, politik ve dini olmayan bir programdır. Projelerinde 

yaş, ırk, cinsiyet, din veya sosyo-ekonomik duruma bakılmaksızın 

kadın ve erkekleri içerir.

Mavi Bayrak, kadınların ve yerel azınlıkların her pozisyonda 

topluma ve işyerine katılımlarını güçlendirmeyi, istihdam 

etmelerini ve güçlendirmelerini aktif olarak desteklemektedir.

Örneğin belediyelerin eğitim etkinliklerinde ve plajlarda yapılacak 

çalışmalarda özellikle kadın ve engellilerin dahil edilmesi özellikle 

istenmektedir.



Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve 

sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması.

Mavi Bayrak programı, tatlı su ve deniz alanlarında 
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. Yerel otoriteleri ve 

işletmecileri yüksek su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi 
ve bilgi, güvenlik ve hizmet standartları sağlama konusunda 

zorlar.
Arıtma tesisleri yapılması, plajlarda kanalizasyon bağlantısı 

yapılmış sıhhi olanakların istenmesi ve temiz içme suyu 
bulundurulması ile bu amaca hizmet eder.



Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern 

enerjiye erişiminin güvence altına alınması.

Mavi Bayrak, enerji tüketimini azaltmak için enerji tasarrufu 

girişimlerini ve yenilikçi çözümleri teşvik etmektedir. 

Mavi Bayrak’ın iyi enerji uygulamalarını tanıtmak ve uygulamak 

için yaptığı kampanyalar sayesinde, güneş panelleri, rüzgar 

türbinleri ve enerji tasarruflu ampuller, Mavi Bayrak'ın ödüllü 

plajlarında, marinalarında ve teknelerinde sıkça kullanılıyor.

Bu öneriler gerek kriterler içerisinde gerekse en iyi uygulamaların 

duyurulması ile takip edilmektedir.



Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için 

insana yakışır işlerin desteklenmesi.

Mavi Bayrak, ödüllü alanların ve çevrelerinin sürdürülebilir 

bir şekilde geliştirilmesiyle yeni işlerin yaratılmasında ve 

yerel personel istihdamında yardımcı olur ve teşvik eder.

Nitelikli işlerin yaratılması, eşitlikçi bir yaklaşım ve çevrenin 

korunması ile bütünleştirilerek oluşturulan sürdürülebilir 

turizm sayesinde insana yakışır işlerin sürekli kılınması 

sağlanır.



Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin 

güçlendirilmesi.

Mavi Bayrak, çevre yönetimi alanlarında yenilikçiliği 
desteklemektedir. Program kaynak kullanım verimliliğini 

arttırmakta ve temiz ve etkili teknolojilerini desteklemektedir.

Mavi Bayrak, aktif altyapının yanı sıra engelli bireylere erişimin 
inşasını aktif olarak teşvik etmektedir.

Mavi Bayrak sürdürülebilir ulaşımın gelişmesini ve kullanımını 
teşvik eder.

Kıyı alanları yönetimi için örnek bir çerçeve sunar.



Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

Mavi Bayrak kriterleri, farklı büyüklük, kaynak ve global 

lokasyondaki yerlerin programa katılabilmelerine olanak 

sağlamak için formüle edilmiştir.

Mavi Bayrak’ın hedeflerinden biri, herkese eşit hizmetler 

sunarak eşitsizliği azaltmaktır.

Özellikle engelliler ve dezavantajlı grupların kullanımı için 

olanakların istenmesi bu amaca hizmet eder.



Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, 

güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

Mavi Bayrak Programı belediyeler, yerel otoriteler ve 

işletmeciler ile tüm karar alma mekanizmaları ile doğrudan 

çalıştığı için, kıyı alanlarının bütünsel bir yaklaşımla ele 

alınması için ilgili tüm yöneticileri zorlar.

Sürdürülebilir şehirler olmadan kıyı alanlarının korunması 

sağlanamayacağından, kriterler şehirlerin kıyı bandından 

gerideki oluşumların da gündeme alınmasını sağlar.



Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence 

altına alınması.

Kriterler sayesinde, Mavi Bayrak, insanları su tasarrufu 
yapmaya ve temiz tutmaya teşvik ederek çevresel ayak izini 

en aza indirir ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder. 

Atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri 
dönüşümü için çeşitli çevre eğitimi faaliyetleri 

düzenlenmektedir.



İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen 

eyleme geçilmesi.

Mavi Bayrak programı, iklim değişikliği ve dünyadaki çevresel ayak 

izini azaltma stratejileri konusunda farkındalık yaratmayı 

amaçlayan kurumsal bir yaklaşımla çerçevelenmiştir.

Program, her düzeyde ve her türden paydaşa (okullar, işletmeler, 

kamu kuruluşları, turistler, yerel topluluklar) sürdürülebilir 

yönetimin tanıtımı yoluyla sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır.

Geri dönüşümü ve yeşil alanları artırmak ve alternatif enerji 

kullanımı, program tarafından gerçekleştirilen iklim değişikliği 

mücadelesindeki eylemlerden bazılarıdır.



İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen 

eyleme geçilmesi.

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve 

deniz kaynaklarının korunması                                              

ve sürdürülebilir kullanımı.

Karasal ekosistemler ve ormanların sürdürülebilir 

kullanımı ve yönetimi, çölleşme ile mücadele, 

karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi 

ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi.



Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz 

kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

Mavi Bayrak Programı, deniz kirliliğini önler ve azaltır, paydaşların 

okyanus asitleşmesi üzerindeki etkilerini en aza indirir ve sucul 

ortamda kimyasal ürünlerin salınımını azaltılmasını teşvik eder.

Mavi Bayrak sürdürülebilir balıkçılık topluluklarını, balıkçılık yetişme 

ortamının, mercan resiflerinin, deniz kaplumbağalarının ve diğer 

tehlike altındaki türlerin, fauna ve floranın korunmasını 

desteklemektedir.

Mavi Bayrak, havza bazında inceleme yaparak, nehirlerin taşıdığı 

kirliliklerin takip edilmesini ve akak boyunca gerekli önlemlerin 

alınarak denize ulaşmasının engellenmesi için çalışır.



Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, 

geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir 

yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın 

durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının 

engellenmesi

Program, yalnızca deniz yaşamı değil aynı zamanda karasal 

ekosistemin doğa ve rekreasyon yoluyla sürdürülebilir kullanımını 

teşvik etmeyi de kapsar.

Ayrıca karada olan faaliyetlerin doğrudan denizi etkilemesi 

nedeniyle, karadaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve karadaki 

faaliyetlerin çevreye olan etkisi nedeniyle bütünsel bir bakış açısı ile 

ilgilenir. 



Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların 

desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her 

düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

Mavi Bayrak programı, toplumların ve kurumların sürdürülebilir 

kalkınma ve eko-turizm alanlarına katılımını teşvik eder, hesap 

verebilirlik gerektirir ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki farklı 

sektörlerden paydaşlar arasında iletişim ve kapsayıcılığı teşvik eder.

Ayrıca, güncel gelişmeler doğrultusunda yeni eklenen kriterlerinde 

ödüllü işletmelerde insan kaynağının adaletli yönetimi, hesap 

verilebilirlik konularına da değinerek, güçlü kurumların yaratılmasını 

teşvik eder. 



Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir 

Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması.

Mavi Bayrak'ın küresel profili, çeşitli düzeylerde kamu, özel ve STK 

sektörlerinden birçok paydaş arasındaki işbirliğinden ve 

ortaklıklardan oluşur: yerel düzeyde, kuruluşlar ve turistler, 

tedarikçiler ve yerel topluluk arasında ve ulusal ve uluslararası 

düzeyde STK'lar, kurumsal ortaklar, kamu otoriteleri ve bakanlıklar, 

BM kuruluşları ve diğer ortaklar sürdürülebilir turizm konusunda 

kararlı bir ilişki içerisindedir.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİ VE MAVİ BAYRAK İLİŞKİSİ

• 2018 yılı FEE Genel Kurulu’nda alınan karara göre Mavi Bayrak’ın 
odaklanacağı ana noktalar şu şekilde belirlendi:

– Mavi Bayrak’ta yapılan çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ilişkisinin kurulması

– Yapılan çalışmalardaki başarıların sürdürülebilirliğe olan 
katkısının ölçülmesi

‘Ölçemediğiniz bir şeyi   

yönetemezsiniz’… 

Peter Drucker



https://www.facebook.com/mavibayrakturkiye/

Mavi Bayrak Türkiye

www.mavibayrak.org.tr

Tüm gerekli 
bilgiler için..

Güncel 
haberler için..

videolar için..


