MAVİ BAYRAK ÜLKELERARASI İNCELEME
VE DEĞİŞİM PROGRAMI
27‐29 Eylül 2012, Atina‐YUNANİSTAN

Bilindiği gibi bugün dünya çapında 49 ülkede uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı’nda ülkemiz ödüllü
plaj sayısı itibariyle son 3 yıldır az bir sayı farkıyla 4. sırada yer almaktadır. Ülkemizde profesyonel bir ekiple
4 ayrı ofis üzerinden yönetilen programda deneyimleri arttırmak, İl Koordinatörlerinin bilgi ve deneyim
düzeylerini uluslararası örneklerden yola çıkarak geliştirmek, sayısal olarak bizden daha üst sıralarda yer
alan ülkelerdeki uygulamaları görmek ve kendi deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla 27‐29 Eylül 2012
tarihlerinde Atina‐Yunanistan’a bir gezi ve inceleme programı düzenlenmiştir. Yunanistan’da FEE üyesi
HSPN (Hellenic Society for the Protection of Environment) organizasyonunda gerçekleşen program
kapsamında aşağıda belirtilen 5 plaj ve 1 marinanın incelemesi yapılmış ve HSPN Ofisi ziyaret edilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grand Beach
Grand Hotel Lagossini
Varkiza Beach (Yabanaki)
Astir Beach
South Coast (Aplha Plazvoulas)
Flisvos Marina
HSPN Ofisi

Gezilen plaj ve marinaların, HSPN tarafından Atina merkeze yakın olan ve standardı diğerlerine göre
daha iyi olanlardan seçildiği belirtilmiştir. Diğer plaj ve marinalarda, özellikle adalarda bulunanlarda aynı
standardın bulunmadığını kendileri ifade etmişlerdir.

Ayrıca incelenen plajlardan Grand Hotel Lagossini ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine HSPN
Başkanı Nikos Petrou, Eğitim Programlarından sorumlu YK Üyesi Alexia Nikiforakis, Genel Sekreter ve Mavi
Bayraktan sorumlu YK Üyesi Leonidas Collas katılmışlardır. Plaj ve marina inceleme programına ise Genel
Sekreter Leonidas Collas, Ulusal Koordinatör Dareia Nefeli Vourdoumpa ile Ulusal Koordinatör Asistanı
Seraphim Hatziskakis katılmışlardır.

Genel olarak özetlenecek olursa;
Bizden daha iyi oldukları konular:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Plajda ahşap yürüyüş yolları (bütün plajlarda dikkat edilmiş)
Cankurtaran kuleleri (fonksiyon, estetik ve tüm plajlarda bulunması bakımından)
Halk plajlarındaki tuvalet sayısı ve plajların genel temizliği (bundan sezon sonu olmasının etkisi
olabilir ama yine de bizdekilerin sezon sonundaki durumları da buradakilerden daha kötü)
Otellerin plajlarını halkla birlikte uyum içinde kullanmaları
Gidilen tüm plajlarda ilkyardım ünitelerinin bulunması
Analiz sonuçlarının belediyelerin web sayfalarında güncel olarak yayınlanması
Gönüllülerin çalışmalara entegrasyonu
Dernek üye sayısının ve aktif üye sayısının çokluğu
Tüm başvuruların internetten alınması ve katkı paylarının başvuru ödemesi gibi alınması
Daha yüksek miktarlarda sponsorluk alabilmeleri (Vodafone cankurtaran kulelerini yaptırmış ve
plajlarda eski cep telefonları için geri dönüşüm kutuları var, Nivea Sun sadece 2012 yılı için 400.000
Euro nakit para aktarmış)
Yönetim Kurulu üyeleri arasında aktif görev dağılımı yapılmış. Örneğin Mavi Bayrak’tan sorumlu YK
üyesi her gün ofise geliyor ve Bakanlıklarla görüşmeleri bizzat kendisi yapıyor. Örneğin numune
noktası koydurulması işi ile bizzat yönetim ilgileniyor. Ya da Eğitim Programları Stratejik Komitesi
diye üyelerden oluşan bir ekibin başında bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunuyor. Eğitim programları
sadece Eko‐Okullarla sınırlı değil, kendi geliştirdikleri programlar da var ve ülkede oldukça yaygın.

Bizden geride oldukları konular:
‐
‐

Standart pano estetiği
Deniz suyu analizlerinin bizdeki gibi anlaşılır formatta ve tüm sezonun bilgilerini içerecek şekilde
sergilenmemesi (sadece son 1 veya 2 analiz sergileniyor)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Can
nkurtaran kıyyafetlerinde kriterlere uyyum ve stand
dardizasyon olmaması
o
Yeterli sayıda caankurtaran ve
v malzemeleeri bulunmam
ması
Plajj sınırları ve cankurtaran
c
flamaların kullanımı
k
ve açıklamaların
a
na yer verilm
memesi
Çevvre eğitim etkinlikleri tab
blosu (yapılaccak etkinlikle
erin tarihleri verilmiyor, ö
önerildi)
Den
nizde yüzme sınırının belirgin bir şekilde çekilmem
mesi
Den
netimlerin saayısı ve etkinliğinin yetersiz oluşu (gönüllülerin yaaptığı denetim
m etkili olmu
uyor)
Yerel sorumlulaarı etkin bir şekilde programa dahil ed
dememeleri
Turizm Bakanlığğı’nın desteğini alamamaları
Yerel ofislerinin
n bulunmamaası ve professyonel çalışan
nlarının azlığğı

Bizdeki daha iyi uygulam
maların fotoğğrafları:

Bizimle aynı seviyedeki eksiklikler
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Enggelli tuvalet kapılarının
k
içe açılması
Enggelli tuvalet kapısındaki
k
y
yükseltiler
Enggelli rampalardaki steplerr
Enggelli tuvaletleeri tuvalet ün
nitelerinin içeerisinde bulu
unmasına rağğmen genel ünitenin dışıında
yön
nlendirme bu
ulunmaması
Çevvre eğitim etkinliklerine gösterilen
g
ilggisizlik
Gerri dönüşüm kutularının
k
organizasyonu (üzerindekki açıklamalar ve derli top
plu kullanım açısından)

Ziyaret edileen tüm noktalarla ve öneemli başlıklarrla ilgili detaylı bilgiler isee aşağıda verrilmektedir.

1. Grand Beach

‐
‐

‐
‐
‐
‐

Yanda bulunan Grand Hotel Lagossini tarafından işletilen bir halk plajı. Plaja girişler otel müşterisi
hariç ücretli ancak daha çok halkın tercih ettiği bir plaj
150‐200 m uzunluğunda olan plajın 3 ayrı noktasında otel standardında tuvalet‐duş‐soyunma kabini
ünitesi mevcut. Her bir noktada 5’er bayan ve erkek olmak üzere toplam 30 tuvaleti bulunuyor.

Ahşap yürüyüş yolları dikkat çekiyor.
Plajda cep telefonları isçin de ayrıca bir geri dönüşüm kutusu bulunduruluyor. (Vodafone
sponsorluğunda toplanıyor)
Cankurtaran uyarı bayrakları kullanılmıyor.
Yüzme sınırı yok.

2. Grand Resort Lagossini

‐
‐
‐

Cankurtaran uyarı bayrakları kullanılmıyor.
Yüzme sınırı bizdeki kadar belirgin işaretlerle kullanılmıyor.
Pano ve diğer unsurlar, aynı işletmeci olan Grand Resort Lagossini ile aynı

3. Varkiza Beach (Yabanaki)

‐
‐
‐
‐
‐

Özel işletmeci tarafından işletilen bir halk plajı, giriş ücretli (6,5 Euro)
Plaj estetiğine çok önem verilmiş. Öyle ki plaj üzerindeki betonarme yapıların hiçbiri göze batmıyor.
Plaj girişinde davranış kuralları büyük bir pano ile sergilenmiş.
Yine bizdeki bir halk plajına göre iyi olan 10 bayan, 10 erkek ve 2 tane de engelli tuvaleti olmak
üzere toplam 22 tuvalet bulunuyor.
Geri dönüşüm kutuları üzerinde hangi atık için olduğu piktogram ve yazı ile belirtilmemiş.

‐

Engelli tuvaleti olmasına rağmen tuvalet ünitesi dışındaki levhada yönlendirme yok, sadece içerideki
kapının üzerinde işaret var. Ayrıca engelli tuvaletinin kapısı içeri doğru açılıyor.

‐

Cankurtaran kulesinde ve plaj sınırlarında sarı‐kırmızı flamalar yok (Sahil Güvenlik Komutanlığı gerek
görmemiş, öyle söylediler). Kulede trafik ışığı sistemi kullanılıyor ama ona göre bile asılı olması
gereken yeşil flama asılı değildi.
Cankurtaran malzemeleri bizdeki kadar detaylı değildi. (Yine Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yeterli
gördüğünü söylediler)
Ancak cankurtaran kulesinin dizaynı çok iyiydi ve fonksiyon açısından tam istenilen gibiydi.
(Ülkemizde bu şekilde bir cankurtaran kulesi bulunmuyor.

‐
‐

‐
‐
‐

Denizde yüzme sınırı çekilmemiş.
Su sporları koridorunun başlangıç ve bitiş noktalarında damalı bayrak yok.
Standart pano diğerleri ile aynı standartta.

4. Astir Beach

‐
‐
‐
‐
‐

Plajda bulunan tüm yapıların aynı mimari anlayışla ve estetik gözetilerek yapılması çok dikkat çekici,
oldukça güzel bir plaj.
Plaj alanı içerisinde inşat sırasında ortaya çıkan tarihi eser güzel bir şekilde sunulmuş/korunmuş.
İki cankurtaran tüm yıl boyunca (kış da dahil) çalışıyor. Kışın da açık olan bir plaj.
Plajdaki tek sorun, Mavi Bayrak panosunun plajın bir köşesinde kalması, ancak müşterilerin
okuduğunu ve ilgilendiğini söylüyor plaj işletme müdürü.
Engelli tuvaletinde ayrıca bir de duş ünitesi bulunuyor. Plajda günün belirli saatlerinde doktor ve
hemşire var

5. South Coast (Alpha Plazvoulas)

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Özel işletme tarafından işletilen halk plajı
İki ayrı noktada 8 bayan 8 erkek olmak üzere toplam 32 tuvalet bulunuyor. Ayrıca her ünitede 1
bayan 1 erkek olmak üzere 2’şer engelli tuvaleti bulunuyor.
Engelli wc’lerin kapısında işaret var, ünitelerin dış noktasında işaret yok.
Engellilerin plajda kum üzerinde dolaşabilmesi için büyük tekerlekli bir araç var.
Cankurtaran kulesi yine rampa ile inilen fonksiyonel bir kule.

Ancak su sporları çıkış koridoru çok kısa, yüzme sınırı görünür değil.
Su sporlarının yasal olarak 200 m’den sonra başladığını ve genellikle da halk plajlarına yakın
yerlerde olmadığını belirttiler. Plajda da su sporları ile ilgilenen kimse görünmüyor (en azından
bizim ülkemizdeki kadar popüler ve dip dibe değil).
Pano standardı her yerdeki gibi aynı
Plajda hemşireli ilkyardım ünitesi bulunuyor.

6. Flisvos Marina

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Atina ve Yunanistan’ın en iyi marinası olduğunu belirttiler.
Yatların ve denize yakın kısımların fotoğraflarının çekilmesi yasak olduğu için detaylı fotoğraf
çekemedik. (Genelde silahlı korumalı VIP müşterileri olduğu için böyle bir uygulama varmış)
Marina Genel Müdürü ve Müşteri İlişkileri Temsilcisi bizimle ilgilendi ve genel uygulamalarını
anlattı. Genel Müdür özellikle Türkiye’deki marinaları çok övdü ve Yunanistan’daki marinaların da
kendilerini çevreci bir anlayışla yenilemeleri gerektiğini belirtti. Kendisi aynı zamanda Marinacılar
Derneğinde Yönetim Kurulu üyesi imiş. Derneklerinde de Türkiye’deki mavi bayraklı marina sayısının
daha fazla olması konusunu konuşuyorlarmış ve kendilerini bu konuda kötü hissettiğini, marina
konusunda şuanda Türkiye’nin nitelik açısından daha iyi olduğunu belirtti. (Bunda tabiî ki daha yeni
olmalarının önemli oranda etkisi bulunduğunu da belirtti)
Marina çok büyük olduğu için 3 ayrı noktaya bayrak ve iki ayrı noktaya da pano asmışlar.
Sahipli köpekler için köpek dışkısı toplama ünitesi marina girişinde yerleştirilmiş.
Panoda bir önceki yıl yapılmış olan çevre eğitim etkinlikleri dışında Mavi Bayrak açısından eksiği
olmayan bir marina idi.

‐
‐

Marina ziyaretinin ardından marinada öğle yemeği yenilerek genel değerlendirme ve karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.
Bu sırada ayrıca Yunanistan’ın internetten başvuru sistemi incelenmiştir.

7. Ofis Ziyareti
‐
‐
‐

Derneğin tüm işleri Atina’da bulunan tek ofisten yürütülüyor.
Ofis aynı zamanda büyük bir arşivin de tutulduğu yer.
AB Life Projesi yürütüyorlar ve bu kapsamda AB’den ödenek alıyorlar.

Cankurtaran ve Güvenlik Konusu
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

Yunanistan’da tüm plajlarda cankurtaran bulundurulup bulundurulmayacağına, hangi malzemelere
ihtiyaç olduğuna, çalışma saatlerine ve genel kurallarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Belediye
yetkililerinden oluşan bir uzman heyeti karar veriyor. Eğer heyet gerek yok der ise plajda
cankurtaran bulundurulmuyor. Bu konuyla yasal olarak ilgilenen kurum Sahil Güvenlik Komutanlığı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi bir kurum olarak bu konuyla ilgilendiği için de her plajda, mavi
bayrak olsun‐olmasın cankurtaran kulesi bulunuyor. Ancak her plajda yeterli sayıda cankurtaran
istihdam edebilme konusunda sıkıntıları var. Örneğin 1 km’lik bir sahilde sadece 1 cankurtaran var.
Ülkede ILS (Uluslararası Cankurtarma Federasyonu) temsilcisi Red Cross yani Kızılhaç, fakat
cankurtaranların kontrolü, standard kıyafeti, plajda kaç tane olmalı filan gibi konularla
ilgilenmiyorlar. Sadece kurs veriyorlar. Cankurtaran kurslarını sadece Red Cross vermiyor, başka
okullar da var. Cankurtaran sertifikalarını ise kursu veren okullar değil Denizcilik Bakanlığı 3 yılda bir
yeniliyor. Mavi Bayrak Koordinasyonu da cankurtaran sertifikalarını Denizcilik Bakanlığı’nın
(Ministry of Merchant Marine and Island Policy) akredite ettiği okullardan mezun olup
olmadıklarına ve sertifikalarının güncel olup olmadığına bakarak kontrol ediyorlar.
Bir plajda cankurtaran istihdam edilmesi zorunlu ise, bunu plaj işletmecisi veya belediye sağlamak
zorunda.
Her ne kadar cankurtaran çalışma saatleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sabah 09.00‐akşam
19.30 olarak belirlendi ise de her plajda farklı çalışma saatleri olduğunu gözlemlenmiştir.
Plajlarda plaj sınırları ve cankurtaranın çalışma alanını gösteren sarı‐kırmızı flamaların
kullanılmadığı, onun yerine kırmızı, turuncu ve bazı yerlerde tarik ışık sisteminin kullanıldığı
gözlenmiştir.
Ayrıca, cankurtaranlarda kıyafet birliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Mavi Bayrak kriterlerine göre
ise eğer ulusal düzeyde yasal olarak uygulanan bir sistem yok ise ILS (Uluslararası Cankurtarma
Federasyonu’nun öngördüğü sistemin uygulanması istenmektedir. Ülkemizde bu sistem başarılı bir
şekilde uygulanmaktadır)
Ziyaret edilen 5 plajdan 3 tanesindeki cankurtaran kulelerinin sponsoru Vodafone.
Ülkemizde Türkiye Sualtı Sporları ve Cankurtarma Federasyonunun yönetmelikleri var ancak tüm
Türkiye kıyılarındaki plajlara hakim değiller. Ayrıca resmi kurum statüsünde çalışmadıkları için Mavi
Bayrak Programı aracılığıyla kurulan sistem gibi bir etkinlikleri ve plajda gelip denetim yapma
yetkileri yok.
Gördüğümüz hiçbir plajda su sporları yapılmıyordu. Yer ayrılan yerlerde de sadece motorsuz (soft)
su sporları vardı. Su sporlarının genel olarak ayrı plajlarda yapıldığı belirtildi, insanların güvenliği
gözetilerek.

Deniz Suyu Analizleri ve Numune
Noktalarının Organizasyonu
‐

Numune alımları ve analizleri Çevre Bakanlığı tarafından yapılıyor. Numune sonuçları ise
belediyelerin web sayfasında yayınlanıyor.

‐
‐

‐

‐

‐

Yunanistan’da toplam numune noktası sayısı 2149 (ülkemizde Mavi Bayrak standardında takip
edilen numune noktası sayısı 410)
Bugüne kadar HSPN istediği sayıda ve istediği yere numune noktası koydurabilmiş. Ancak sadece bu
yıl ekonomik kriz nedeniyle Çevre Bakanlığı en fazla 100 yeni nokta ekleyebiliriz demiş ve bu
nedenle yeni numune noktası taleplerini değerlendirmek üzere HSPN’in de dahil olduğu bir komite
kurmuş. Ayrıca yeni AB Yüzme Suyu Yönetmeliği’nce de öngörülen kriterler nedeniyle aynı koyda
bulunan ve birden fazla numune noktası bulunan yerler için numune noktası sayısını azaltma
önerilerinde de bulunmuş. Ancak genel olarak HSPN’in isteklerini değerlendirerek bugüne kadar
sorun çıkarmamışlar.
Örneğin ülkemizde 1 numune noktası ile temsil edilen ve bu nedenle sayı olarak sadece 1 mavi
bayraklı plaj olarak gösterebileceğimiz bir yer, aşağıda da gösterildiği gibi 2 mavi bayrak almış ve
üzerinde 3 adet numune noktası bulunuyor.
Ancak deniz suyu analizlerinin ya son 2‐3 ya da en sonuncusunun bilgisi veriliyor. Bizde sezonda
yapılan tüm analizler sergileniyor.

HSPN numune noktalarının ilave edilmesi konusunda Yönetim Kurulu olarak bizzat ilgileniyormuş ve
Bakanlıklarla görüşmeleri bizzat yapıyorlarmış. Bugüne kadar numune noktası taleplerinden çok azı
reddedilmiş.

Denetimler
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Denetimler her yıl 30‐40 kişiden oluşan bir gönüllü denetçi ekibi ile yapılıyor. Bunlarda 10‐15 tanesi
uzun yıllardır devam ediyor.
Sadece konaklama, yol ve günlük ihtiyaçları karşılanıyor.
Denetçileri 35‐45 yaşları arasındaki kişilerden seçiyorlar. Genelde üyeler aracılığıyla buluyorlar veya
yetmez ise basında ilan yoluyla buluyorlar.
Denetçiler her yıl eğitimden geçiyorlar.
Denetim raporları mutlaka fotoğraflı (buldukları eksiklik veya onayları) belgelemeleri isteniyor.
Denetçileri raporlar üzerinden kontrol edebiliyorlar ya da başka bir yanlışlarını gördüler/duydular
ise o şekilde takip edebiliyorlar.
Gönüllülerin yaptıkları denetimlerde eksikler çıktı ise o zaman Ulusal Koordinatör ve yardımcısı
denetime gidiyor ikinci kez.
Gönüllü denetçi sistemini bütçe yetersizliğinden dolayı uyguladıklarını belirtiyorlar. Özellikle adalara
ulaşımda sıkıntıları var ve yerel denetçi bulmaya çalışıyorlar. Örneğin 2012 senesinde Nivea Sun

Yunanistan Mavi Bayrak Programı’na 400.000 Euro destekte bulunmuş ve bunun neredeyse
tamamını denetimlere harcamışlar.

Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kurulu
Modeli
‐
‐
‐
‐

‐

‐

HSPN’in 1000’in üzerinde üyesi var, bunun 120‐150 civarında kişisi aktif ve çoğunlukla bireysel
üyelerden oluşuyor.
Profesyonel olarak çalışan yaklaşık 5 kişi var ve diğerleri tamamen gönüllülerden oluşuyor.
Atina’da tek bir ofisleri var, yerel ofisleri yok.
Yönetim Kurulu Genel Sekreter hariç 10 üyeden oluşuyor. Bu 10 üyenin 5 tanesi 3 yıllığına ve diğer 5
tanesi her yıl yapılan seçimli Genel Kurul’da yeniden belirleniyor. Bu şekilde 5 sabit üyenin sürekliliği
sağlaması bakımından ve diğer 5 değişen üyenin de aktif kişileri konulara dahil edebilmek adına
yaptıklarını belirtiyorlar.
Yönetim Kurulu üyelerinden programların detayı ile daha yakından ilgilenebilmeleri adına
görevlendirmeler yapılmış. Örneğin Genel Sekreter (emekli mimar ve tarihi binaların restorasyonu
konusunda uzman) aynı zamanda Mavi Bayrak’tan sorumlu ve her gün ofise geliyor ve gönüllü
olarak çalışıyor. Ya da Eğitim Programlarından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi var (Ekonomi
Bakanlığı’ndan emekli ve çalıştığı dönemde üst düzey kamu görevlilerinin çevre konusunda
bilinçlendirilmesi AB Programının ülke yürütücüsü imiş, Bakan ve Başmüzakereci düzeyindeki
kişilere eğitim vermiş). Bunun dışında Çevre Hukuku uzmanlığı bulunan bir avukat YK üyeleri var ve
kendisinden çok yararlandıklarını belirtiyorlar. Bu gibi kişileri yönetime katmaya çalıştıklarını ifade
ettiler. Ancak turizmcileri dahil etmekte zorlandıklarını ve bu konuda eksikleri olduğunu
belirtiyorlar. Özellikle Turizm Bakanlığı ve Ulusal Turizm Organizasyonu sadece Ulusal Jüri
Toplantısı’na katılmakla yetiniyorlarmış. Ne maddi ne de ayni hiçbir şekilde başka desteklerini
görmüyorlarmış. Tabi ki reddetmiyorlar ve desteklediklerini toplantılarda belirtiyorlarmış ancak
fiiliyatta bir katkılarını görmediklerini belirttiler. Hatta bu konuda bakın kapı komşumuz Türkiye
örneğini inceleyin diyorlarmış.
Devletten hiçbir maddi destek almıyorlar, almak da istemiyorlar bağımsız kimliklerini korumak için.

Sonuç olarak; her ne kadar halk plajlarındaki tuvalet sayısı ve plajların genel temizliği konusunda
Yunanistan’ın daha iyi olduğu gözlemlense de, genel olarak ülkemizde Mavi Bayrak kriterlerini uygulama
konusunda (özellikle de cankurtaran ve Mavi Bayrak panosu ile halkın bilgilendirilmesi konusunda) daha
ilerde olduğumuz tespit edilmiştir.
Saygılarımızla,
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