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Uluslararası Denetçiden Ülkemiz Plajlarına Tam Not!  
 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde yer alan Mavi 
Bayrak ödüllü plaj ve marinalar Foundation For 
Environmental Education (FEE) tarafından 2-4 Ağustos 
2011 tarihlerinde denetlenmiştir.  
 
İzmir’de Mavi Bayrak’lı 24 plajın tamamının incelendiği 
denetimde, FEE uluslararası denetçisi Dionysia 
Papadopoulou, plajlarımızın kriterlerle tam uyumlu 
olduğunu, il koordinatörümüzün plaj sorumluları ile yaptığı 
ortak çalışmaların sonucunda standartların üstünde 
plajlara sahip olunduğunu belirtmiştir. 
  
Kendisine denetimler sırasında Vakfımızın Genel Müdürü 
Erol Güngör, Ulusal Mavi Bayrak Koordinatör Asistanı 
Didem Kabukçu ve İzmir Mavi Bayrak koordinatörümüz 
Uğur Burhan Yıldırım eşlik etmiştir. 
  
Mavi Bayrak Ödülü, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı 
(Foundation For Environmental Education-FEE)   
koordinasyonunda verilmektedir. Uluslararası alanda 41 
ülkede uygulanan Program’da, FEE, gerekli standardı 
sağlamak ve uygulamaları yerinde görmek amacı ile 
denetim yapmaktadır. Bu kapsamda, denetimler, her yıl 
başka bir yerde olmak üzere, örneklem yöntemi ile seçilen 
bir bölgede yapılmaktadır.  
 
 
Alanya’da Plaj Temizliği ve Çevre Bilinçlendirme 
Projemiz! 
 
2010 yılında Antalya Konyaaltı Plajı’nda yaptığımız 
projenin benzerini bu yıl da 1-8 Temmuz tarihleri arasında 
Alanya’da yaptık.  
 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Alanya Çevre Eğitim 
ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED), Alanya Belediyesi, 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Mavi Bayraklı 
Kleopatra Doğu Halk plajında Mavi Bayrak Ulusal 
Koordinatör Yardımcısı Didem Kabukçu’nun 
koordinatörlüğünde 7 gönüllü öğrenci tarafından 8 gün 
boyunca plaj kullanıcılarının bilinç düzeyini ölçmek, bilinç 
arttırmak, plaj ve deniz temizliğini ölçmek amacı ile çeşitli 
çalışmalar gerçekleştirildi. 
  
Proje Kapsamında;  
  
  
      - Plajların temizlik düzeyi ölçülmüş,  
      - 1000’ e yakın plaj ziyaretçisine anket yapılmış, 
      - Sigara izmariti toplama ve doğaya atılan izmaritin 

ne kadar sürede yok olduğu ile ilgili olarak halk 
bilgilendirilmiş, 

      - Deniz dibi temizliği araştırılmış, 
      - İki stand aracılığıyla gerek el broşürleri gerekse 
sözlü anlatımla plajı kullanan insanlar ve çevrede bulunan 
esnafa kirlilik durumu gösterilip, onların da yardımıyla plajı 
kullanan insanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik çevre bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. 
  
Proje sonucunda elde edilen bilgilere göre; 
      - Mavi Bayraklı plajlarda plaj temizliği seviyesi 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) yöntemi ile bir hafta 
boyunca ölçülmüş ve buna göre; 
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      - Mavi Bayraklı Kleopatra Doğu Halk Plajı'nın 
temizlik açısından A sınıfı çıktığı (A’nin anlamı: Temiz. Mavi 
Bayrak kriterlerine göre plajlar A veya B sınıfı olmalıdır) 
      - plajlarda kirliliklerin akşam saatlerinde 
yoğunlaştığı 
      - Kirliliğin genelde sigara izmaritlerinden 
kaynaklandığı 
      - Hafta sonlarında hafta içine oranla kirliliğin arttığı 
      - Plajların denizden gelen kirliliğe maruz kaldığı 
      - Deniz dibinin temiz olduğu 
      - Anketlere göre halkın plajın kum-çakıl kısmında 
da koli basili kirliliği olabileceğini bilmediği 
      -   Sigara izmaritlerini kirlilik olarak görmediği 
      -   Ancak aynı zamanda plajların temiz tutulması için 
de tek çözümün halkın bilinçli olması gerektiği görüşünde 
oldukları sonucuna varılmıştır. 
  
Plajların temizliğinin sadece temizlik görevlilerinin sürekli 
çalışmaları ile değil, aynı zamanda halkın bilinç düzeyinin 
arttırılması yolu ile sağlanabileceğinden yola çıkarak 
geliştirdiğimiz ve farklı üniversitelerden öğrencilerinin 
gönüllü çalışmaları ile hayata geçirilen projeye katkı 
verenler: 
  
      - TÜRÇEV 
      - Alanya Belediyesi 
      - ALÇED  
      - ALTSO    
      - Kahya Otel  
      - Beste Otel  
      - Riviera Otel   
      - Algida  
        
  
Projeye Katkılarından Dolayı; 
  
- Alanya Belediyesi Başkanı Sayın Av.Hasan SİPAHİOĞLU 
- ALÇED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerefnur KAYHAN 
- ALTSO Başkanı Sayın Kerim AYDOĞAN’ a plaketleri 
takdim edilmiştir. 
 
Kapanış Töreninde Alanya Kaymakamı Sayın Hulusi 
DOĞAN, Demirtaş Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa ARAS, 
Kargıcak Belediyesi Başkanı Sayın Zihni ASİLTÜRK, Oba 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Mükerrem BABAOĞLU, 
ALTSO Başkanı Sayın Kerim AYDOĞAN,  TÜRÇEV Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ALÇED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Şerefnur KAYHAN, KONTİD, AKSİAD ve Mavi Bayraklı Otel 
temsilcileri katılmıştır. 
 
Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marina Denetimleri…  
 
Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanmasının ardından sezon 
boyunca denetimler devam etmiştir. Mavi Bayraklı plaj, 
marina ve yatların denetimi şubelerimizin bulunduğu 
illerde, İl Mavi Bayrak Komisyonu gözetiminde 
gerçekleştirilmiş, denetimlere zaman zaman İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü uzmanları katılmıştır. Bu kapsamda 
Mavi Bayraklı tüm plaj ve marinalar denetlenmiş, toplamda 
14 plaj ve 1 marina’nın bayrağı sezon sürecinde, 18 plajın 
da bayrakları 10 gün süre ile indirilmiştir. Mavi Bayraklı 
yatların denetimleri de belli aralıklarla haberli ve habersiz 
olarak yapılan denetimlerle tamamlanmıştır. 
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Mavi Kart Uygulama Genelgesi Yayımlandı… 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’nin deniz 
yetki alanlarında 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanun 
uyarınca yayımlanan gemilerden atık alınması ve atıkların 
kentsel yönetmeliği kapsamında balıkçı barınakları, yat 
limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesislerine 
gelen teknelere atık alım hizmetinin verilmesi, bu hizmetin 
takibini sağlamak amacıyla Mavi Kart sisteminin 
oluşturulması ve sistemin uygulanmasında sorumlu kurum 
ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 2011/1 sayılı Mavi Kart Uygulama 
Genelgesi 05.08.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu kapsamda Muğla ilinde ilk uygulama 
başlatılmıştır. 
 
Yatların atıklarını lisanslı tesislere verdiklerine dair bilgiler 
çipli kartlara yüklenmekte ve çipli kartlar yetkililer 
tarafından kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Böylece Mavi 
Kart uygulaması sayesinde yat kaynaklı kirliliklerin önüne 
geçilmesi beklenmektedir. 

 
Cankurtaran Eğitimleri… 
  
Sezon öncesinde ve içerisinde plajlardan gelen istekler 
doğrultusunda cankurtaran eksikliğini gidermek amacıyla 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak İl 
Koordinatörlükleri ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu 
yetkilileriyle ortak çalışmalar yapılmıştır. 
 
Sezon içerisinde cankurtaran ihtiyacının olduğu tespit 
edilen Antalya, Muğla, İzmir ve Çanakkale illerinde kurs 
açılması konusundaki talepler doğrultusunda kurslar 
açılmış ve böylece cankurtaran açığı giderilmiştir 
 
Belediye Koordinatörlüğünde Yürütülen Çevre Eğitim 
Etkinlikleri 
Örnek Çalışma: TEKİROVA Belediyesi  
 
Bilindiği gibi, Mavi Bayrak Programında en önemli 
kriterlerden biri olan çevre eğitim etkinliklerinin yörelerde 
belediyeler, yerel dernekler-birlikler koordinasyonunda 
yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda Antalya İli 
Kemer İlçesi Tekirova Belediyesi tarafından örnek bir 
koordinasyon çalışması 2011 yaz sezonunda yürütülmüş 
ve okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerle birlikte 
yürütülmeye de devam etmektedir.  
 
Belediyenin koordinatörlüğü kapsamında yöredeki tüm 
Mavi Bayrak ödüllü tesisler bütün etkinliklere aktif bir 
şekilde dahil olurken, eğitim faaliyetlerinin toplumun farklı 
kesimlerine hitap edebilecek şekilde (yerel halk, turizm 
tesis personeli, otel müşterileri, turistler gibi) 
düzenlenmesine dikkat edilmiştir.  
 
Yapılan etkinliklerin tamamı, 2011 yılı Mavi Bayrak 
başvuru dosyasında yaz sezonunda yapılması planlandığı 
bildirilen etkinliklerden oluşmuştur. 

 
Etkinliklerden bazıları: 
 
Çevre İçin El Ele… 
 
Bütün Tekirova sahili boyunca el ele insan zinciri 
oluşturularak çevre için dostluk ve barış mesajı verilmiştir.  
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Mavi Bayrak Göklerde… 
 
Tekirova da bulunan ve Teleferik ile çıkılan 2365 metre 
yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nda bu yıl başlatılan yamaç 
paraşütünde ilk atlamalardan bir tanesinde Mavi Bayrak 
açıldı.  
 
Mavi Bayrak Puzzle Yarışması… 
 
Mavi Bayraklı otel mini kulüplerince sahilde toplanan 
taşların boyanmasıyla oluşturulan Mavi Bayrak puzzle 
yarışmasında çocuklar eğlenceli bir gün geçirdiler. 
 
Küçük Korsanlar Phaselis’te Mavi Bayrak Açtı… 
 
Mavi Bayraklı otellerden etkinliğe katılan küçük korsanlar 
Antik Phaselis sahilini boydan boya temizledikten sonra 
saklanan hazine sandığındaki Mavi Bayrak’ı bulma yarışına 
girdi. Mavi Bayraklı hazine sandığı bulunduktan sonra Mavi 
Bayrakla poz veren korsanlar sandıktan çıkan ganimet 
şekerlemeleri de paylaştı.     
 
Amfi Tiyatroda Çevre Sunumu… 
 
Tekirova Belediyesi destekleri ile çalışmalarını sürdüren 
Tekirovalı öğrencilerin oluşturduğu halk oyunları ekibi, 
kendi hazırladıkları tekne ile denizleri kirletenleri,  yaşam 
savaşı veren balıkları ve deniz canlılarını dansları ile 
canlandırarak izleyenlere çevre mesajı verirken, 
hazırladıkları afişler ile de herkesi çevreye sahip çıkmaya 
davet ettiler.  
 
Küçük Mavi Eller Sergisi… 
 
Mavi Bayraklı Phaselis Rose Otel ve Tekirova Belediyesi’nin 
destekleriyle oluşturulan Küçük Mavi Eller Sergisi’nde 
çocuklar,  yaptıkları resimlerde temiz ve Mavi Bayraklı bir 
denizde yaşayan mutlu balık ve kirli bir denizde yaşayan 
mutsuz balıkları konuşturdular, duvara Mavi Bayrak ve 
maviye boyadıkları ellerinin resimlerini yaptılar. 

Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Çeşme Bölgesel 
Toplantısı… 

Mavi Bayrak kriterleri kapsamında yapılan çevre eğitimi ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapacak plajlara yol göstererek 
etkinliklerin niteliklerini arttırmak ve çeşitlendirmek amacı 
ile kıyı bantlarımızda Mavi Bayrak İl Koordinatörlerimiz 
tarafından düzenli olarak bölgesel toplantılar 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 15 Eylül 2011 tarihinden 
itibaren çalışmalar İzmir, Muğla ve Antalya’da İl Mavi 
Bayrak koordinatörleri tarafından yoğun bir şekilde 
başlatılmıştır. 
 
Antalya Vali Yardımcısı Sayın Recep Yüksel Antalya 
Şubemizi Ziyaret Etti…  
 
Antalya İl Mavi Bayrak Komisyonu’na başkanlık yapmakta 
olan Vali Yardımcısı Sayın Recep Yüksel 14 Temmuz 
tarihinde Antalya şubemizi ziyaret etmişlerdir. Ziyaret 
sürecinde, il koordinatörümüz kendilerine çalışmalarımız 
hakkında ayrıntılı bilgi vermiş ve Antalya büromuzda 
görevli personelimiz de Sayın Yüksel ile tanışma olanağı 
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bulmuştur. Kendilerine, Antalya ilindeki çalışmalarımıza 
gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.  

 
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı ve Eğitim Programlarımız… 
 
2011–2012 eğitim-öğretim yılının ilk haftalarından itibaren 
özenli çalışmalarına başlamış olan, geleceğimiz 
çocuklarımıza çevre konusunda biraz daha neler katabiliriz 
çabası ile eğitim programlarımızda (Eko-Okullar, Okullarda 
Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri) çalışan, özverili 
öğretmenlerimize; onlardan desteğini eksik etmeyerek 
çalışmaların düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için 
yanlarında olan idarecilerimize ve tabi ki de çalışmaların 
yürütülmesinde merkezde bulunan çalışkan Tim 
öğrencilerimize başarılı, sağlıklı ve güzel bir yıl dileriz.  
 
Eko-Okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri 
Programı Ulusal Koordinasyonları olarak tüm okullarımızın 
yeni eğitim-öğretim yılını kutluyoruz.  
 
 
Eko-Okullar Web Sayfası… 
 
Eko-Okullar yeni web sayfamızla, Program’da çalışan 
okullarımızın Vakfımıza ulaştırması gereken eylem planı ve 
dönem raporlarının bilgisayar ortamında gönderilebilmesi 
sağlanırken, yine bilgisayar ortamında yapılmakta olan 
işlemin süreci, onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecek, 
aynı sürecin ayrıca telefon yoluyla takip edilmesine gerek 
kalmayacaktır. Yaz dönemi boyunca üzerinde çalışılan bu 
sayfaya www.turcev.org.tr adresindeki eko-okullar 
bölümünden girilebilir.  
 
Yeni sistemimiz üye okullarımıza bilgisayar ortamında 
takip imkanı sunarken koordinasyon olarak bizlere de 
vaktimizi daha verimli değerlendirme imkanı verecektir. 

 
Kayseri Eko-Okul ve Okullarda Orman Programları  
Tanıtım Haftası… 
 
Kayseri il koordinatörümüzden gelen talep üzerine Kayseri 
MEB ve TÜRÇEV işbirliğinde 25-29 Temmuz 2011 
tarihlerinde, 5 farklı ilçede (Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, 
İncesu, Talas) Eko-Okullar Programı ve Okullarda Orman 
Programı tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.  
 
Vakfımız Eko-Okullar ulusal koordinasyonu (Gülbahar 
Cebesoy & İrem Civan) Kocasinan’da yapılan tanıtım 
toplantısına katılarak Eko-Okullar ile ilgili bilgileri ilgili 
müdürlerle paylaştılar. 
  
174 İlköğretim Okulu,12 Anaokulu, 1 Görme engelliler,1 
İşitme engelliler,1 Hastane uygulama okulu olmak üzere 
toplam 189 okul idarecisinin ve il ile ilçe milli eğitim şube 
müdürlerinin katıldığı toplantılar verimli bir şekilde 
tamamlandı.  
 
Tanıtım toplantılarındaki özverili çalışmaları için Kayseri 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve koordinatörümüz Hakan 
Tatlı’ya teşekkür ederiz. 
 
Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler Toplantıları… 
 
2011-2012 eğitim-öğretim yılın başlaması ile il 
toplantılarımız Kayseri ile 16 Eylül 2011 tarihinde 
başlamıştır. Özel Eras İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen 
ve 20 okulun katıldığı toplantıda genel olarak programı 
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yürütmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi 
verilirken Özel Sağnak İlköğretim Okulu ve TED Özel 
Kayseri İlköğretim Okulu tarafından yapılan çalışmalar 
diğer okullarımız ile paylaşılmıştır. Toplantıya Vakfımızı 
temsilen Gülbahar Cebesoy ve İrem Civan katılmışlardır. 
 
Okullarımızın iletişimini güçlendirmek ve paylaşımlarda 
bulunarak ortak etkinlikler yürütebilmeleri için oldukça 
önemli olan bu toplantılar diğer illerimizden Bursa’da 5 
Ekim, İzmir’de 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  
 
 
Okullarda Orman Programı Tanıtım Toplantıları… 
 
2010 yılında aktif bir şekilde başladığımız Okullarda Orman 
Programı için yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları devam 
ediyor.  
 
Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonlu bir 
şekilde yürütme amacıyla devam ettiğimiz çalışmalarımızın 
sonuncusu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen 
davet üzerine 16 Eylül Cuma günü Kayseri’de gerçekleşti.  
 
Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Aynur 
Bayraktar tarafından yapılan sunumun ve soru-cevap 
kısmının ardından, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çevre 
Sorumlusu Sayın Hakan Tatlı Vakfımızın çevreyle ilgili 
çalışmaları için teşekkürlerini iletti.   
 
Okul ağımızı genişletmek ve Programımızı daha çok okula 
duyurabilmek amacıyla yapacağımız çalışmalarımızın 
Eskişehir, İzmir ve Adana illerinde de yürütülmesi amacıyla 
İl Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde görüşmeler 
başlatılmıştır. Bu bağlamda Eskişehir’den olumlu yanıt 
alınmış, diğer illerimizden ise haber beklenmektedir. 
Tanıtım seminerlerimizin Ekim-Kasım ayları boyunca 
yapılması planlamıştır.    
 
Okullarda Orman Okullarımız 21 Eylül Dünya Barış 
Günü’nü Tüm Dünya Okullarıyla Beraber Kutladılar… 
 
Ülkemizin Okullarda Orman Programında yer alan okulları, 
Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Barış Günü olarak ilan 
edilen 21 Eylül 2011 tarihinde Dünya’daki diğer Okullarda 
Orman Okullarıyla aynı zamanda fidan diktiler. Beş ilimizde 
(İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Muğla) eş zamanlı 
olarak gerçekleşen dikim faaliyetinde, fidanlar, temsilci 
öğrencinin yaptığı ve barış ile çevre arasındaki sıkı bağa 
vurgu yapan konuşmanın ardından toprakla buluştu.  
 
Okullarda Orman (Learning About Forest-LEAF) ve Çevre 
Ağı (Environmental Online-ENO)Programları tarafından 
“küçük büyüyebilir ve ufacık bir adım kocaman bir 

etki yaratabilir” sloganıyla organize edilen ve 14 
ülkeden 15000’den fazla öğrencinin katılımı ile 
tamamlanan günün sonunda, 30.000 fidan toprakla 
buluştu. Kampanyanın başladığı günden bu güne kadar 
dikilen fidan sayısının ise 5 milyon olduğu belirtildi.  
 
Dikimlerin ardından orman timleri tarafından gönderilen 
raporda öğrenciler şunları dedi:  
 

“Fidan bizler için bir sembol. İlk olarak, bizlere 
doğayı ve çevre korumanın önemini hatırlatıyor. 
İkinci olarak tüm Dünya okulları arasında kurulan 
işbirliğine dikkat çekiyor, kültürel çeşitlilik ve 
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hoşgörünün altını çiziyor. 21 Eylül günü “Barış” 
için uluslararası bir gün olduğundan dolayı bu 
diktiğimiz fidanları “Barış Fidanları” olarak 
isimlendiriyoruz. Gelecekte bu ağaçlarımızla 
beraber büyümeyi umut ediyor ve “Barış Yeşildir!” 
diyoruz!” 

 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak bizler de, okulları dikim 
gününden 2 gün önce açılmış olmasına rağmen bu 
kampanyaya katılıp orman timinin fidan dikmesini 
sağlayan Okullarda Orman Programı koordinatör 
öğretmenlerimizi ve orman timindeki öğrenci 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çevrenin ve barışın 
korunduğu iyi bir gelecek diliyoruz.  
 
 
 
PANASONIC-Okullarda Orman Programı Fidan Dikim 
Kampanyası’nda Diktiğimiz Fidan Sayısı 11.332’ye 
Ulaştı! 

  
Okullarda Orman Programı’nın uluslararası sponsoru olan 
Panasonic Firması 2011 yılı için uluslararası alanda bir 
fidan dikim kampanyası başlatmış ve Program’ı yürüten 
okullara dikecekleri fidan başına yeni bir maddi destek 
sağlama kararı almıştı.  
 
Dört periyot şeklinde yürütülen kampanyanın ilk iki 
periyodu tamamlanmış ve Vakfımıza gönderilen ülkemizin 
(okullarımızın) fidan dikim destekleri dikim yapıp bunları 
gerektiği gibi raporlayan okullarımızın hesaplarına 
yatırılmıştır.  

  
3. Periyot sonu olarak belirlenen Eylül ayı sonunda, 
kampanya kapsamında ülkemizin Okullarda Orman 
Programı’nda yer alan okulları tarafından dikilen fidan 
sayısı, toplamda 11.332 olmuştur.  
 
Dikimlerimizle ilgili olarak hazırlayıp Okullarda Orman 
Uluslararası Koordinasyonu’na göndermemiz gereken 
rapor, Eylül ayının son haftasında hazırlanmış ve 
gönderilmiştir. Raporumuzun incelenmesini takiben fidan 
karşılıkları Vakfımız hesabına yatırılacak ve ardından da 
Ekim ayı içerisinde ilgili okul hesaplarına aktarılacaktır.   
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Katıldığımız-Düzenlediğimiz Toplantı, Konferans, 
Çalıştay ve Radyo-TV Programları… 

İzmir Enternasyonal Fuarı… 

Bu yıl 80.si düzenlenen İzmir Enternasyonal fuarı 8-18 
Eylül tarihleri arasında İzmir Fuar alanında gerçekleştirildi.  
 
Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için kamuoyunun 
dikkatini çevre konusuna çekmek amacıyla İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın 80. yılındaki ana teması “Çevre ve 
Çevre Teknolojileri” olarak belirlenmiştir. 16-17-18 Eylül 
tarihlerinin Çevre Zirvesi olarak ilan edildiği fuarda 
gerçekleştirilen zirvede, güncel çevre konuları, ilgili kamu 
kurumu temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve fuar 
katılımcılar ile tartışılmıştır. Fuara Vakfımız adına İzmir ve 
Aydın İl Mavi Bayrak Koordinatörü Çevre Mühendisi Uğur 
Burhan Yıldırım katılmıştır.  

 
 
Antalya’da Altyapı Sorunları Toplantısı… 
 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın talimatı 
doğrultusunda, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda 
“Antalya’da altyapı sorunlarının değerlendirilmesi ve 2012 
yılı yatırım programının görüşülmesi” konulu toplantı 23 
Eylül 2011 tarihinde, Lara Delphin Diva Otel’de 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Faruk Şahin’in Başkanlık yaptığı, Vali Yardımcısı Sayın 
Recep Yüksel’in yönettiği toplantıya Bakanlık  ve ilden üst 
düzey yetkililer, kaymakam ve belediye başkanları ve 
otelciler birlikleri katılmıştır. Toplantıda, Vakfımızı, Antalya 
İl Mavi Bayrak Koordinatörümüz Lokman Atasoy temsil 
etmiştir. 
 
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan 
sunumda, her bölge ayrı ayrı ele alınarak yöreler hakkında 
sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmüş, Vakfımızın 
görüşleri de her bölge için ayrıca dikkate alınmıştır.  
 
Bilindiği gibi Mavi Bayrak kriterlerinde en öncelikli konu 
olan deniz suyu kalitesinin uygunluğu, arıtma tesislerinin 
olması ve düzenli çalışmalarıyla doğru orantılıdır. Üstelik 
Mavi Bayrak kriterlerinde plajın atık suyunun bir arıtma 
tesisine bağlı olması ve deşarj suyunun da takip edilmesi 
ve limitlerinin mevzuata uygun olması beklenmektedir. 
Dolayısıyla konuşmacılar tarafından Mavi Bayrak toplantıda 
sık sık gündeme getirilmiş, altyapı sorunu olan yerlerde 
yaşanan bayrak iptalleri ile de ilişkilendirilmiş, diğer 
yandan yapılan altyapı yatırımları neticesinde bölgedeki 
Mavi Bayraklı plaj artışı da örneklendirilmiştir. 
 
Toplantı sonunda Sayın Faruk Şahin ve Zeki Can 
tarafından yapılan konuşmada Antalya’nın turizm açısından 
son derece önemli bir yer olduğu, turizmde deniz suyunun 
temizliğinin hayati önem taşıdığı, bu nedenle turizmi 
olumsuz etkileyebilecek altyapı yatırımlarında öncelikli yer 
olması gerektiği ifade edilmiştir. Yetkililer, toplantıya olan 
ilgiden ve elde ettikleri bilgilerden son derece memnun 
olduklarını, yapılacak değerlendirme neticesinde Bakanlığın 
kaynakları ve öncelik sırası dikkate alınarak gerekli 
çalışmaların yapılabileceğini ifade etmiş ve toplantıya son 
verilmiştir. 
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Mavi Bayrak “Yaz Sohbetleri”nde… 
 
Daha çok Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde 
yaşayan vatandaşlarımız tarafından izlenmekte olan "TRT 
Avaz" kanalının, 29 Eylül tarihinde Antalya'dan canlı yayın 
olarak gerçekleştirdiği Yaz Sohbetleri  Programı’na 
Vakfımız adına İl Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman 
Atasoy katılmıştır.  
 
Bir saat süren Program’da, Mavi Bayrak Programı 
konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş ve Mavi Bayrak Programı 
tanıtılmıştır. 
 
İzmir İl Mavi Bayrak Koordinatörümüz Görevinden 
Ayrılmıştır… 
 
2007 yılından bu yana Mavi Bayrak Programı’nda görev 
alan Mavi Bayrak İzmir İl Koordinatörü Uğur Burhan 
Yıldırım 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle görevinden 
ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki çalışmalarından 
ötürü teşekkür eder, yeni işinde başarılar dileriz.  
 

 

 

  
 
 

 
Bülten ile ilgili görüş ve önerilerinizi 
bulten@turcev.org.tr  adresine bildirebilirsiniz. 

 


