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2010 Yılında Mavi Bayrak Sayısında Dünya 
Dördüncüsü Olduk!  

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından 
yapılan 2010 Yılı Mavi Bayrak Ödülü değerlendirme 
sonuçlarına göre Türkiye, 314 plaj ve 14 marina ile 
plaj kategorisinde Dünya’da İspanya, Yunanistan ve 
Fransa’dan sonra en çok Mavi Bayrak sahibi olan 
dördüncü ülke oldu. 

2010 yılı için Mavi Bayrak Ödülüne hak kazanan 
plaj, marina ve yatlar Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 
(TÜRÇEV) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
10.05.2010 günü düzenlediği basın toplantısında 
açıklandı. Bu yıl Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na 
(FEE) üye 44 ülkenin 2884 plajında Mavi Bayrak 
dalgalanırken, kuzey yarımküredeki tüm Mavi 
Bayraklı plajların % 11’i Türkiye’de yer aldı. 

Uluslararası Mavi Bayrak Programı kapsamında olan, 
ancak, değerlendirilmesi ulusal jüri tarafından 
yapılan yatlardan 9 tanesi 2010 yılı için Mavi Bayrak 
ödülüne hak kazandı.   

Türkiye’de ödüle hak kazanan tüm plaj, marina ve 
yatların kendilerine ait birer sayfası ile daha detaylı 
bilgilerini, TÜRÇEV’in Mavi Bayrak web sayfasında 
(www.mavibayrak.org.tr) İngilizce ve Türkçe olarak 
görmek mümkün. 

2010 Yılı Mavi Bayrak Ödül Töreni 
Sarıgerme'de Yapıldı... 

 
2010 Yılında Mavi Bayrak Ödülü almaya hak 
kazanan  314 plaj, 14 marina ve 9 yat’ı temsilen, 
12.06.2010 günü Sarıgerme-Ortaca’da yer alan 
SARÇED Plajı’ nda ulusal düzeyde bir ödül töreni 
yapılmıştır. 
  
Törene; Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin, Vali 
Yardımcısı Sayın Recep Yüksel,  Ortaca Kaymakamı 
Sayın Mustafa Gürdal, Dalaman Kaymakamı Sayın 
Ahmet Deniz ve Ula Kaymakamı Sayın Metin 
Demirel ile Ortaca Belediye Başkanı Sayın Hasan 
Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı  Sayın Sedat 
Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Esat 
Altungün, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı, Kültür Turizm Bakanlığı 
temsilcileri ve ilin değişik yörelerinden ödüle hak 
kazanan plaj, tesis ve marina yetkilileri ile mavi 
bayrak ulusal jüri üyeleri katılmıştır. 
 
Törende, 10 ve 15 yıl kesintisiz Mavi Bayrak ödülü 
almış olan plaj ve marinalardan Muğla ilinde yer 
alanlara Uluslararası Organizasyon’un hazırladığı 
sertifikalar verilmiştir.  
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Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED)’nin, 
SARÇED Plajı’nda her yıl yapmakta olduğu çocuk 
şenliğinin Mavi Bayrak Töreni ile birlikte yapılması 
törenimize ayrı bir renk katmıştır. Törenle ilgili diğer 
bir önemli husus da yörenin tesislerinin tören için 
birlikte sponsorluk yapmış olmalarıdır. Tören’in 
Sarıgerme’de yapılmasını üstlenen ve 
koordinasyonu yürüten SARÇED’in yanında Ortaca 
Kaymakamı Sayın Mustafa Gürdal’ın da 
koordinasyon bazında önemli katkıları olmuştur. 

Mavi Bayrak Törenine Muğla İli’nin dışından 
katılanların büyük bir kısmının Sarıgerme’yi ilk kez 
gördüklerini belirtmeleri Mavi Bayrak Programı’nın 
bir başka fonksiyonunu da ortaya koymuştur.  

2010 Yılı Yatlarda Mavi Bayrak Ödülleri… 
 
Bilindiği gibi, plaj ve marinalar için verilen 
Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerine 2008 yılından 
itibaren yatlar da eklenmiştir. Bu kapsamda 2008 
yılında ilk kez 4 yat Mavi Bayrak almış, 2009 yılında 
bu sayı 6’ya çıkmış ve 2010 yılında da ödüllü yat 
sayısı 9’a ulaşmıştır.  
 
Yatlarda Mavi Bayrak Ödülü uluslararası nitelikte 
değer taşımakla birlikte, ödül değerlendirmesi plaj 
ve marinalardan farklı olarak Yatlarda Mavi Bayrak 
Ulusal Jürisi’ne bırakılmıştır ve bu kapsamda 
ödüller, ulusal düzeyde verilmektedir. 
 
Yatlarda Mavi Bayrak Ödül kriterleri öncelikle yatın 
mevzuata uygun şekilde denizde seyretmesi ve 
daha sonra çevreye duyarlılığı, atık sularını düzenli 
olarak lisanslı tesislere vermesi, katı atıklarını 
düzenli toplaması, deniz seyrinde deniz canlıları ve 
çevreye gürültü vermeme konusunda kurallara 
uyması, denize ve çevreye zararlı boyaların 
kullanılmaması, ziyarete kapalı özel çevre koruma 
bölgelerine girmemesi gibi kriterlerin yanında, diğer 
yatçılara önderlik ederek onların da çevreye duyarlı 
olmasını teşvik etmesi konularından oluşmaktadır. 
Daha detaylı bilgiler www.mavibayrak.org.tr de yer 
almaktadır. 
 
Bu kapsamda 2010 yılında ödüle hak kazanan 
yatlar: 
 
Antalya, Kemer Türkiz Marina   -    Güneyli-A 

- Kartal 10 
- Berşen 1 
- Canopus 
- Lupus 
- Arcturus 

Muğla, Fethiye Ece Marina   -    Artun 
- Kayhan 

Kaptan 
Balıkesir, Setur Ayvalık Marina  -    Tuana-K 
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Yatlarda Yapılan Çevre Eğitim Etkinlikleri… 
 
Mavi Bayrak ödüllü yatlardan TUANA-K yatı, 2009 
yılı yaz sezonunda “İyi Bir Denizci Nasıl Olmalıdır” 
isimli bir film çalışması ile marinada uyulması 
gereken genel ve çevre kuralları ile Mavi Bayrak 
konularında 10 yaşındaki bir öğrencinin gözünden 
denizde yaşamı anlatmıştır. Film Ankara Mesa Koru 
İlköğretim Okulu’nda da gösterilmiştir. Yat sahipleri 
Asuman-Nuri Kaynar ve filmi hazırlayan 10 
yaşındaki kızları Tuana Kaynar’ı kutluyor, 
çalışmalarının diğer yat ve marinalara da örnek 
olmasını diliyoruz. 
 
Söz konusu filmi çevre eğitim etkinliklerinde 
kullanmak isteyen yatlar ve marinalar Vakfımızla 
iletişime geçerek VCD formatındaki videonun bir 
kopyasını alabilirler. 
 
En İyi Çevre Eğitim Etkinliği Ödülleri! 

 
Bilindiği gibi plaj ve marinaların çevre eğitimi 
konusundaki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla 
plajlar için 2001, marinalar için 2006 yılından bu 
yana; Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre 
eğitim etkinliklerini en etkili şekilde gerçekleştiren 
ve bunları en iyi şekli ile raporlayan belediye, yerel 
dernek, turistik tesisler ve marinalara ‘En İyi Çevre 
Eğitim Etkinlikleri’ ödülleri verilmektedir.   

 
07.04.2010 tarihinde Vakfımızda Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bölgesel 
Çevre Merkezi-REC Türkiye ve Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden oluşan Ulusal Jüri 
değerlendirmesi sonucunda, aşağıda belirtilen 
belediye, tesis ve marina söz konusu sertifikayı 
almaya hak kazanmışlar ve sertifikalar Mavi Bayrak 
Ödül Töreni’nde sahiplerine verilmiştir.  
 
Plaj Kategorisi 

- Kuşadası Belediyesi (AYDIN) 
- Tekirova Belediyesi (ANTALYA 
- Magic Life Water World Otel (ANTALYA) 

  
Marina Kategorisi 

- Milta Bodrum Marina (MUĞLA) 
 
 

Ödüle hak kazananları başarılı çalışmalarından ötürü 
tebrik eder, çalışmaların diğer belediyeler,  tesisler 
ve marinalara örnek olmasını dileriz. 
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Mavi Bayrak Muğla İl Komisyonu  Çalışmaları…  
 
Muğla Valiliği başkanlığında oluşturulan Mavi Bayrak 
Muğla İl Koordinatörlüğü geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da çalışmalarına devam etmektedir. Muğla 
Vali yardımcısı Sayın Recep Yüksel’in başkanlık ettiği 
İl Komisyonunda  İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl 
Müdürlüğü yetkilileri hazır bulunmaktadır. Aylık 
olarak düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 
toplantılarında özellikle deniz suyu analiz sonuçları 
yakından takip edilmekte, gerekli görüldüğü taktirde 
de ilgili kurum ve kuruluşlar toplantılarımıza davet 
edilmektedir. 
 
Muğla Valiliği başkanlığında oluşturulan Mavi Bayrak 
İl Koordinasyon Kurulu; deniz suyu analiz 
sonuçlarının takibi ve değerlendirilmesi, kriterlere 
uygun olan noktaların sürekliliğinin sağlanması, 
uygun olmayanların ise kirlilik kaynaklarının 
araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
bir araya gelmektedir. 
 
Cankurtaran Kursları… 
 
Bilindiği gibi, Mavi Bayraklı plajlarda zorunlu 
kriterlerden birisi de plajlarda gümüş bröveli 
cankurtaran bulundurma zorunluluğudur. Sezon 
öncesinde ve içerisinde plajlardan gelen istekler 
doğrultusunda cankurtaran eksikliğini gidermek 
amacıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
koordinasyonunda; Antalya’da Mavi Bayrak yerel 
sorumlusu belediyeler, turizm birlikleri ve yerel 
dernekler aracılığıyla, Muğla’da Mavi Bayrak Muğla İl 
Koordinatörlüğü ve Türkiye Su Altı Sporları 
Federasyonu yetkilileriyle ortak çalışmalar yapılmış 
ve bu çalışmalar halen de devam etmektedir. 
İçerisinde bulunduğumuz sene içersinde bugüne 
kadar yapılan kurslarda, Antalya’da 110 ve Muğla’da 
18 kursiyer cankurtaran gümüş brövesi almaya hak 
kazanmıştır. 

 
Plajlarda Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme 
Projesi…  
 
Mavi Bayrak Programı kapsamında plaj 
denetimlerinde yaşanan sorunlar ve denetimlerde 
tespit edilen eksiklikler kapsamında; plajlardaki 
temizliğin, sadece fiziksel ve mekanik yollarla plaj 
yöneticileri tarafından temizletilmesi değil, plajı 
kullananların da bilinçlenmesi yoluyla mümkün 
olabileceği görüşü ile Vakfımız koordinasyonunda bir 
proje geliştirilmiştir. 
 
Vakfımız ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Doğal Hayatı Koruma Topluluğu işbirliğinde ve 
Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 
Konyaaltı plajlarında topluluk öğrencilerinin gönüllü 
çalışmaları ile gerçekleşecek projede, plajı 
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kullananların plajı temiz tutma ve kirletmeme, çöp 
kutularını ve geri dönüşüm kutularını kullanmaya 
teşvik etme, sahil temizliğinin farklı boyutları 
hakkında farkındalık yaratma ve plajı kullanan 
çocuklara çevre eğitimi vererek plaj kullanıcılarında 
çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
01-15 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek 
projede hem plaj kullanıcıları, plajda çalışan 
görevliler ve esnafın bilinçlendirilmesi hem de 
plajlarda kirliliğin ne düzeyde olduğunun istatistiksel 
olarak ortaya konması beklenmektedir.  
 
Boğazkent Yerel Sorumlusundan Örnek 
Uygulama… 
 
Boğazkent Bölgesi Otelleri Yerel Mavi Bayrak 
Sorumlusu ve Alva Donna Hotel Mavi Bayrak 
Sorumlusu Caner İldeş tarafından Boğazkent Mavi 
Bayrak Web Portalı hazırlandı. 
http://bogazkent.weebly.com/ adresi ile hizmet 
veren web sayfasında Mavi Bayrak ile ilgili güncel 
duyurular, Mavi Bayrak kriterleri, bölgedeki hassas 
alanlar gibi birçok bilgi yer almaktadır. Özellikle 
bölgedeki Mavi Bayraklı tesisler tarafından istifade 
edilen web sayfası ayrıca yerel halk ve öğrenciler 
tarafından da oldukça sık ziyaret edilmektedir. Bu 
gibi uygulamaların ülkemizdeki diğer yerel 
sorumlularımıza da örnek olmasını temenni 
ediyoruz.  
 
Mavi Bayrak Poster İle Ankara’da Toplu 
Taşıma Araçlarında Tanıtılıyor… 
 
Profesyonel anlamda ilk kez olmak üzere, Mavi 
Bayrak, poster ile Ankara’da metro istasyonu ve 
taşıtları ile belediye ve halk otobüsünde yer alan 
panolarda tanıtılıyor.  
 
Bu poster ilanı aracılığı ile bir taraftan Mavi 
Bayrak’ın Ankara’da tanıtımı yapılırken, diğer 
taraftan da bu Program’ın Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfı tarafından yürütüldüğü duyurulmaktadır. Bu 
ilan sonucunda, internet sayfamızın da tanınması 
yolu ile Vakfımız ve Mavi Bayrak’ın daha geniş bir 
alana hitap etmesini umuyoruz.      

 
 
Antalya ve Muğla’da 2010 Denetimleri… 
 
İlk defa ödül alması beklenen plajların sezona 
hazırlanmasına yönelik denetimleri Antalya’da 
Nisan, Muğla’da Mayıs ayında başladı. Mayıs ayının 
ikinci haftasında, 2010 yılında ödüle hak kazanan 
plajların uluslararası jüri tarafından açıklanmasını 
takiben denetimlere de hız verildi.   
  
Antalya’da aynı numune noktasını kullanan plajlar 
ile birlikte toplam 217 plaj, 3 marina ve 6 yat, 
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Muğla’da toplam 80 plaj (numune noktasına dayalı 
plaj sayısı Antalya’da 163, Muğla’da 71), 6 marina 
ve 2 yat’ın denetimi, sezonun erken başlaması ve 
ödül alan tesis sayısındaki artış nedeni ile erken 
başlamıştır. Antalya’da Kültür ve Turizm, Sağlık, 
Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ve Yerel Mavi 
Bayrak Sorumluları ile birlikte 2 ayrı komisyon, 
Muğla’da ise 1 ekip olarak çıkılan denetimlerde, 
kriterler kapsamında incelemeler yapılmakta, 
kriterleri tamamlamış olan işletmelere Mavi 
Bayrakları yerel sorumlularımız aracılığıyla 
verilmektedir. 
 
Yeşil Bayrak Ödülü Coşkusu! 
 
Eko-Okullar Programı 2009–2010 eğitim-öğretim yılı 
Yeşil Bayrak Ödülleri 29 Mayıs 2010 tarihinde kayıtlı 
okullarımızdan biri olan İstanbul İSTEK Özel 
Acıbadem Anaokulu’nda yapıldı. Bu yılki törende 
içerisinde anaokulu, ilköğretim ve otistik çocuklar 
eğitim merkezi de bulunan toplam 80 okul Yeşil 
Bayraklarını ve sertifikalarını aldılar. Böylece iki yıl 
süre ile verilen Yeşil Bayrak ödülüne sahip 
okullarımızın sayısı 147’ye ulaştı. 
 
Tören kapsamında ev sahibi anaokulu öğrencileri 
ormanların korunması üzerine bir gösteri yaparak 
katılımcılara önemli mesajlar verdiler. Bunun 
yanında denetim gezileri sırasında eko-okullar 
koordinasyonu tarafından çekilen fotoğraflardan 
hazırlanan video ve çeşitli slâyt gösterileri yapıldı.  
 
Törene katılan koordinatör öğretmenlere, okul 
müdür ve yöneticilerine ve öğrencilerimize ödüllerini 
minik elleriyle anaokulu öğrencileri getirirken, 
öğrenci ve öğretmenlerimizin haklı coşkusu ve 
mutluluğu görülmeye değerdi. 
 
TÜRÇEV ailesi olarak, çevre bilinci konusunda 
farklılıklarını kanıtlamış olan Eko-Okullarımızı 
yürekten tebrik eder ve iyi bir yaz tatili geçirmelerini 
dileriz. 

 
Eko-Okullar Yine Şenlendi… 
 
Ankara Eko-Okullar Şenliği 1 Haziran 2010 tarihinde 
Ahlatlıbel’de yapıldı. Sene boyunca özveriyle çalışan 
öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen 
şenlikte oyunlar, bando gösterileri ve resim 
çalışmaları ile eğlenceli bir gün geçirildi. Ayrıca, 
üzerinde “7. Uluslararası Eko-Okullar Şenliği” yazan 
ve çocukların yaptığı resimlerle çevre mesajları 
vermeyi amaçlayan posterlerden bir tanesi belirli bir 
süre o alanda asılıp sergilenmesi için yetkililere 
bırakıldı. Böylelikle, hem öğrenci ve 
öğretmenlerimizin eğlenmesi hem de o alana giden 
insanların dikkatlerinin çekilmesi sağlanmış oldu. 
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Bu tarz etkinlikler eko-okullar programına dâhil olan 
okullarımızın daha da kaynaşmasını sağlarken iş 
birliği ve çalışmalarda yalnız olmadıkları düşüncesini 
de pekiştirmektedir. 
 
Benzer olarak, Ankara dışındaki illerimizde de Eko-
Okullar şenlikleri düzenlenmektedir. Bunlardan biri 
de Bursa’daki okullarımızın gerçekleştirdiği şenliktir. 
Bunun yanında İzmir eko-okullar grubu tarafından 
düzenlenen fotoğraf ve atık materyallerden dev 
objeler sergisi de oldukça ilgi çekici olmuştur. 

 
Okullarda Orman Programımızı 
Yaygınlaştırıyoruz… 
 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’nın ilköğretim 
okullarına yönelik çevre eğitim programlarından 
birisi olan, çocuklarda orman ekosistemini tanıma 
yoluyla orman bilincinin oluşmasını amaçlayan 
Okullarda Orman Programına katılımı arttırmak için 
Program Tanıtım Seminerleri yapıyor ve Okullarda 
Orman Programı kayıtlı okul sayımızı arttırıyoruz. Bu 
çerçevede ilki 16.03.2010 tarihinde Düzce’de 
yapılan seminerlerimizin ikincisini 12-16 Nisan 2010 
tarihlerinde Bodrum ilçesinde düzenleyerek 15 
okulumuzu Okullarda Orman Programı’na dahil 
etmiş ve Program dahilinde çalışan okullarımıza son 
iki ayda 21 okul daha eklemiş bulunmaktayız.   
 
Bodrum’da gerçekleştirilen son çalışmalarımızda 
Mavi Bayraklı tesislerle Okullarda Orman Programını 
yürüten okulları eşleştirerek, hem Mavi Bayraklı 
tesislerin yapmakla yükümlü oldukları çevre eğitim 
etkinliklerini daha nitelikli ve fonksiyonel bir biçimde 
yapabilmeleri, hem de Okullarda Orman Programını 
yürüten okullarımızın alan çalışmalarında daha 
verimli çalışabilmelerini sağlamaya çalışarak 
Programlar arası eşgüdüm oluşturduk. 
 
Özverili çalışmalarından dolayı tüm okul ve 
tesislerimizi tebrik eder, iyi bir tatil ve iyi bir sezon 
dileriz. 
 
Okullarda Orman-Mavi Bayrak Programı 
Yalıçiftlik Çalışmaları… 
  
Mavi bayrak kriterleri kapsamında büyük bir önem 
teşkil eden çevre eğitim etkinlikleri Bodrum 
bölgesinde de yerel bazda  organize edilmeye 
devam ediliyor. Bu kapsamda Okullarda Orman 
Programı’na dahil edilen Yalıçiftlik’te bulunan Çiftlik 
Mustafa Yazıcı İlköğretim Okulu öğrencileri ile 
bölgedeki Mavi Bayraklı tesisler Mavi Bayrak çatısı 
altında birleşip bölgeye temiz bir çevre mesajı 
vermek adına Yalı halk plajında 12 Mayıs 2010 
tarihinde  kıyı temizliği yaptılar. Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı Muğla İl Koordinatörlüğü 
organizasyonunda buluşan ilköğretim okulu 
öğrencileri ve bölgedeki Mavi Bayraklı plaj 
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sorumluları kıyı temizliğine bizzat katılarak bölgenin 
temiz tutulması adına güzel mesajlar verdiler. 
 
Katıldığımız Toplantı, Konferans ve 
Kongreler…. 
 
Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümünde Mavi Bayrak Uygulamaları 
Semineri… 

 
Vakfımız Antalya Mavi Bayrak Koordinatör 
Yardımcısı Uğur Burhan Yıldırım tarafından 14 Nisan 
2010 tarihinde Akdeniz Üniversite Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü öğrencilerine Rekreasyon Alanları 
Planlaması dersi kapsamında Mavi Bayrak ve Örnek 
Uygulamalar konulu seminer verildi. Bir rekreasyon 
alanı olan plajlarda Mavi Bayrak uygulamaları görsel 
örnekler ile anlatıldı. Bununla birlikte bir plaj 
alanının Mavi Bayrak kriterleri dikkate alınarak 
planlanmasının getireceği avantajlara vurgu yapıldı. 
Ayrıca yine plaj kullanıcılarının rekreasyon 
faaliyetlerinin kalite düzeyinin arttırılmasına yönelik 
bir uygulama olan “plaj taşıma kapasitesi ve plaj 
yönetimi” konuları üzerine öğrenciler ile fikir 
alışverişinde bulunuldu.    
 
 
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal 
Kongresi… 
 
İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Trabzon’da 
gerçekleştirilen “ Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 
VIII. Ulusal Kongresi”ne katıldık.  KTÜ Osman Turan 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27 Nisan-30 Nisan 
2010 tarihleri arasında 4 gün süren Kongre’ye, 
çoğunluklu olarak ülkemiz üniversitelerinden 
akademisyenler, resmi kurum ve sivil toplum 
örgütleri yetkilileri ve diğer bazı kuruluşlardan 
olmak üzere yaklaşık 450 kişi katılmıştır. 
 
Kongrede, Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü 
Lokman Atasoy tarafından “Yat Limanlarında Atık 
Alımı ve Yönetimi” konulu sunum ve Antalya Mavi 
Bayrak koordinatör yardımcısı Uğur Burhan Yıldırım 
tarafından “Kabul Edilebilir Değişim Sınırları Modeli 
(LAC) ile Kıyı Alanları Fiziksel Taşıma Kapasitesinin 
Belirlenmesi” konulu iki sözlü sunum 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu yılki Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal 
Kongresi’nde, Vakfımız da destekleyen kuruluşlar 
arasında yer almıştır. 
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AB Sürecinde Çevre Yönetimi Çalıştayı… 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 27-28 Mayıs 2010 
tarihlerinde Sapanca’da organize ettiği ve yoğun 
katılımlı çalıştay’da 9 Çalışma Grubu ve Tematik 
Gruplar oluşturulmuş, AB sürecinde Çevre Yönetimi 
konusundaki ihtiyaçların belirlenmesi konuları 
karara bağlanmıştır. Çevre ve Orman Bakanı Sayın 
Prof.Dr.Veysel Eroğlu yaptığı açılış konuşmasında, 
Mavi Bayrak Programına da yer vermiş, böylece 
Mavi Bayrak’ın çevre yönetimi konusundaki önemi 
de bir kez daha vurgulanmıştır. Diğer taraftan 
çalıştayın tematik grupları içinde,”Deniz-Kıyı ve 
Turizm” başlığı altında “Denizlerde Mavi Bayrak 
Uygulamaları”na yer verilmesi Mavi Bayrak’ın 
önemini bu ortamda da ortaya koymuştur. Bu 
tematik grubun oturum başkanlığının Vakfımız Genel 
Müdürü Erol Güngör’e verilmiş olması da Vakfımız 
açısından ayrı bir anlam taşımış, Mavi Bayrak 
uygulamaları kapsamında kısa ve uzun vadede 
karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi imkanı 
doğmuştur.  
 
İki gün süren çalıştayın sonucunda ortak bir sonuç 
bildirgesi hazırlanmış olup, ayrıntılı raporlar Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır. 
 
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları 
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi… 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı tarafından BM Kalkınma 
Programı (UNDP), Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortaklığında 
yürütülen Kentsel Çevre Fonu (GEF) mali destekli 
‘Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin 
Güçlendirilmesi’ Projesi kapsamında Gökova Özel 
Çevre Koruma Bölgesi Yerel Çalışma Grubu Birinci 
Toplantısı 25 Mayıs 2010 tarihinde Akyaka’da 
yapıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak bu 
toplantıya katılarak konuyla ilgili görüşlerimizi ilgili 
kurum temsilcilerine aktardık. Birincisi Akyaka’da 
düzenlenen toplantıların, ikincisi, Datça’ da, üçüncü 
toplantı ise Göcek bölgesinde yapıldı. 
 
Projenin uygulama alanı olan Fethiye-Göcek, 
Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova, Foça 
ÖÇK Bölgeleri ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkında 
yerel düzeyde proje faaliyetlerinin uygulanması ve 
faaliyetlerin denetlenmesi adına Yerel Çalışma 
Grupları oluşturulması, böylece belirlenen bölgelerin 
korunması amaçlanıyor. 
 
Projeyle ilgili değerlendirmeyi, proje yöneticisi 
Doç.Dr. Harun Güçlüsoy yaparken, Muğla Valiliği 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’ndan Başkan 
Yardımcısı Bekir Erdoğan da katılımcılara proje 
hakkında detaylı bilgiler verdi. 
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“Let’s Take Care of the Planet - Gezegenimizi 
Koruyalım” Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Çevre Konferansı… 
 
UNESCO ve Brezilya Milli Eğitim-Çevre Bakanlıkları 
İşbirliği ile 4-11 Haziran 2010 tarihleri arasında 
Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen 
konferansa Vakfımız çalışanlarından Aynur 
Bayraktar kolaylaştırıcı olarak, İzmir Fatih 
Koleji’nden ve İstanbul Özel Çevre Lisesi’nden birer 
grup da delegasyon olarak katılmış ve toplamda 10 
kişi ülkemizi temsil etmiştir.    
 
Dünyanın dört bir yanından (53 ülke) yaklaşık 
olarak 800 kişilik bir katılımla gerçekleşen ve 
yapılan çok sayıda farklı tekniklerdeki eğitimin 
(workshoplar, teknik ziyaretler, toplantılar) ardından 
oldukça yoğun geçen konferansın sonunda her bir 
kıtadan 3’er öğrenci olmak üzere dört kıtadan 
toplamda 12 öğrenci seçilmiş ve bu öğrenciler tüm 
süreci temsilen bir “Sorumluluklar Bildirgesi-Charter 
of Responsibilities” hazırlamışlardır.  
 
9 temel maddeden oluşan sonuç bildirgesinin temel 
noktaları;  
 
1) Su, enerji, biyolojik ve mineral kaynakların etkili 
ve sorumlu kullanımı konusunda tüketim 
alışkanlıklarımızı değiştirmek - toplumsal bilinç 
oluşturmak,  
2) Çevreye devletlerin, sanayi kuruluşlarının, 
tarımsal faaliyetlerin verdiği zararın azaltılması,  
3) Sera gazı etkisi yaratan emisyonların azaltılması 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, 
bu konuda toplumsal bilinçlendirme yapılması,  
4) Sürdürülebilir, bilinçli, toplumsal ve çevresel 
açıdan zarar vermeyen tarım tekniklerinin 
uygulanması ve bu yolla gıda güvenliğinin 
sağlanması,  
5) Okullarda çevre eğitimi yoluyla bilinç aşılanması, 
yeni işbirlikleri yoluyla projeler geliştirilmesi,  
6) Okullarda ve okul dışında ekolojik gruplar 
oluşturulması ve bunların ekosistemin korunması 
konusunda çalışmalarının sağlanması,  
7) İhtiyaç kadar tüketimin desteklenmesi ve bunun 
farklı politikalarla toplumsal olarak kabulünün 
sağlanması,  
8) Eko-sistem açısından zararlı enerjilerin 
kullanımının durdurulması ve bunun öneminin 
topluma aktarılması,  
9) Yukarıda sayılan noktalarla ilgili olarak aktif bir 
yurttaşlığın desteklenmesi ve bu yolla çevre 
konusunda toplumsal bir perspektif ve değer sistemi 
oluşturulmasıdır.  
 
Öğrenciler tarafından oluşturulan bildirge çevre 
açısından bireysel, toplumsal ve yönetsel anlamda 
atılması gereken önemli adımları içerirken bu 
öğrenci grubuna İstanbul Özel Çevre Lisesi’nden 
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Yusuf Can Topal adlı öğrencimizin seçilmesi bizleri 
ayrıca onurlandırmıştır. Okullarımız ayrıca çevre 
konusunda hazırladıkları videoları ve kültürel sunum 
sırasında yaptıkları folklor gösterileri ile de beğeni 
toplamışlardır.  
 
Konferans iki sene sonra başka bir ülkede 
tekrarlanmak üzere sona erdirilirken, tüm ülkeler ve 
delegasyonlar arasında bir iletişim ağı oluşturulmuş 
ve Avrupa kıtasında bulunan ülkeler kısa bir süre 
içersinde benzer bir konferansı Avrupa çapında 
yapmak üzere sözleşmişlerdir. 
 
Dünya Çevre Haftası... 
  
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Muğla İl 
Koordinatörlüğü, Milta Bodrum Marina ve Bodrum 
Belediyesi işbirliğiyle Mavi Bayrak Çevre Eğitim 
Etkinlikleri kapsamında Mahinur Cemal Uslu İlk 
Öğretim Okulu öğrencilerine “Mavi Bayrak” tanıtımı 
yapıldı. 
 
İlköğretim okulu öğrencilerine Mavi Bayraklı marina 
olanakları ve imkanları marina içerisinde kısa bir 
gezi yapılarak tanıtılırken, özellikle marinaların Mavi 
Bayrak kriterleri kapsamında ne gibi özellikler 
taşımaları gerektiği anlatıldı ve çevre kirliliği, 
çevrenin korunması ve çevre denetimi yapan 
kuruluşlara ilişkin öğrencilere bilgiler aktarıldı. Çevre 
konulu film gösterisinin ardından yine çevre konulu 
kum boyama programı da öğrencilerin oldukça 
ilgisini çekti.  
 
Bodrum Milta Marina, Bodrum Belediyesi ve Mavi 
Bayrak Muğla İl Koordinatörlüğü organizasyonunda 
gerçekleştirilen bu etkinliğe Mavi Bayraklı Isıs Tatil 
Köyü, Wow Bodrum Resort, Işıl Club, Samara Hotel 
de destek verirken etkinliğe katılan öğrencilere 
çevrenin korunmasına yönelik pratik bilgiler içeren 
kartlar dağıtıldı. 
 
Bodrum/Turgutreis’te Çevre Şenliği… 
  
23-28 Haziran 2010 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Bodrum/Turgutreis’teki Çevre 
Şenliklerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak 
destek vererek hem programın oluşmasında hem de 
sivil toplum örgütleri içerisinde yer alarak şenliğe 
katılanlara Vakfımız ve Mavi Bayrak hakkında 
bilgiler verdik. 
 
 
Turizm Haftası’nda Gazi Üniversitesi Turizm 
Bölümü’nde Konferans… 
 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Turizm Haftası’nda 
Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
Gazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Bölümü organizasyonunda, öğrencilere, “Turizmde 



 

 13

ÜÇ AYLIK   TÜRÇEV E-BÜLTENİ                            Sayı:12   
30 Haziran 2010  
 

Mavi Bayrak Eko-etiketi” konulu bir konferans 
verilmiştir. Katılım ve ilginin yoğun olduğu 
konferansta teknik bilgilerin yanında öğrencilerin 
soruları da cevaplanmıştır. 
 
Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu… 

 
Yoğun tarım tekniklerinin gıda güvenliği açısından 
ortaya çıkardığı riskler ve sürdürülebilir üretim 
yöntemlerinin göz ardı edilmesinin insan ve çevre 
sağlığını tehdit ettiği bir gerçektir. Bu bağlamda, 
bitkisel üretim ve korumada, sentetik ve kimyasal 
girdilerden uzak, biyolojik süreçte-doğal döngü 
kullanımını hedefleyen organik tarım sistemleri 
büyük önem kazanmaktadır. 
 
28 Haziran–1 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da 
dördüncüsü düzenlenen sempozyumun amacı, yerel 
ve küresel boyutta organik tarım uygulamalarının 
önem ve sonuçlarının değerlendirilmesine akademik 
platform oluşturmak ve organik tarım konusunda 
disiplinler arası ilişkilerin geliştirilmesine fırsat 
yaratmaktır. 
 
Bu bağlamda, Vakfımızca yürütülen Eko-Okullar 
Programında yer alan okul öncesi ve ilköğretim 
çağındaki çocukların yaptıkları organik tarım 
çalışmaları ilk günkü oturumda katılımcılarla 
paylaşılmış ve “minik üreticilerin” neler 
başarabileceği konusunda örnekler verilmiştir. 
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