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Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’nın Başkanı Jan 
Eriksen Vakfımızı Ziyaret Etti 

 
Üyesi olduğumuz Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for 
Environmental Education –FEE-)’nın Başkanı Mr. Jan Eriksen 8-9 
Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’ya gelerek gerekli incelemelerini 
yapmıştır.  

  
FEE, üyesi olan ülkeleri belirli periyotlarla ziyaret ederek, 
çalışmalarını ve ülkelerindeki performanslarını yerinde inceleyip 
ilk FEE Genel Kurul toplantısında izlenimlerini açıklamaktadır.  

  
Bu kapsamda Mr. Jan Eriksen, Mavi Bayrak ve Eko-okullar 
Programlarını koordineli yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
İlk Öğretim Genel Müdürü ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürü ile görüşmüştür. Takiben Eko-
okullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri Programları ile ilgili olarak 
ODTÜ Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu ve Lisesinde ilgili 
öğrenciler ve koordinatör öğretmenleri ziyaret etmiştir.  

  
Diğer taraftan, kendilerine,  vakfımız çalışmaları hakkında 
ayrıntılı bir brifing verilmiştir.  

  
İki günlük inceleme sonucunda FEE Başkanı Vakfımız çalışmaları 
ile ülkemizde işbirliği yaptığımız kuruluşların yetkililerinden aldığı 
izlenimin çok iyi olduğunu belirtmiştir. FEE Başkanı’nın 
ülkemizden güzel izlenimler ve düşüncelerle ayrılması Vakfımızı 
da memnun etmiştir. 
 

  

Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitimi 18 Nisan’da 
Marmaris’te Yapıldı 

Ülkemizdeki Mavi Bayraklı plaj ve marinaların standardının 
yükseltilebilmesi için planlanan Mavi Bayrak Yerel Sorumlular 
Eğitim Semineri 18 Nisan’da Marmaris'te yapıldı. Öncelikle ilgili 
belediyelerin sorumlularını hedefleyen, ayrıca sivil toplum 
kuruluşlarıyla bazı tesis yetkililerinin de davet edildiği 
seminere 22 belediye ve 9 yerel derneği temsilen 49 kişi katıldı.  
 
Ulusal düzeyde ilk kez böyle bir seminer düzenledik. Önceki 
yıllarda benzerini bölgesel ya da il düzeyinde yaptığımız bu 
seminer ilk kez bu yıl ulusal düzeyde yapıldı. Seminerdeki bir 
diğer ayrıntı ise katılımcıların konaklama ve diğer giderlerini ilk 
kez kendilerinin karşılamaları oldu. 
  
Açılışına Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Marmaris 
Kaymakamı Cemalettin Özdemir'in katıldıkları seminerde; 
kriterler, sezon içinde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler 
açıklandı ve yöresel sorumluların yaptığı örnek çalışmalar 
katılımcılar tarafından paylaşıldı. Ayrıca güncel çevre konuları 
uzmanları tarafından anlatıldı ve katılımcılar bilgilendirildi. 
Seminer sonunda katılımcılara birer sertifika verilerek, yöresel 
sorumluların belgelendirilmesi ve süreklilik sağlanması 
hedeflendi.  

Türkiye, 44 ülke içinde standart panoyu ilk uygulayan, denetim 
sıklığı ve illerde oluşturulmuş olan il mavi bayrak koordinasyon 
kurulları ile uluslararası alanda örnek alınan ve   farklılığını 
kanıtlayan bir ülke oldu. 
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Plajlar ve Marinalarda En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Belli 
Oldu! 

Bilindiği gibi Uluslararası Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması ve 
yıllar itibariyle devamlılığı, bulunduğu yöresinde çevre 
bilincinin artmasına bağlıdır. Kriterler arasında bulunan çevre 
eğitim etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını teşvik 
etmek amacıyla 2001 yılından bu yana her yıl Mavi Bayrak 
başvuru dosyaları içerisindeki çevre eğitim etkinlikleri ek 
dosyasının değerlendirmesi, Mavi Bayrak Çevre Eğitim 
Etkinlikleri Jürisi tarafından yapılmaktadır.  

Söz konusu değerlendirme toplantısı 06.05.2008 tarihinde saat 
14.00’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye ve Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı’nda gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda isimleri belirtilen; plaj 
kategorisinde bir belediye, bir yerel dernek ve bir tesis, marina 
kategorisinde de bir marinanın, 2007 yılında Mavi Bayrak 
Programı kapsamında yaptığı çevre eğitim etkinlikleri, içerik ve 
dosyalama açısından ödüle layık görülmüştür. 

Ödüle hak kazanan plaj ve marina temsilcilerine palaketleri, 
2008 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde takdim edilmiştir. 
  
  
 
Plaj Kategorisi 

-     Tekirova Belediyesi 
-     ALÇED (Alanya Çevre Eğitim ve Mavi 

Bayrak Derneği) 
-     İber Otel Sarıgerme 

  
Marina Kategorisi 
  

- Bodrum Milta Marina 
 
 
 

Marina Yetkilileri ile Bilgilendirme Toplantısı 26 Mayıs’ta 
Kalamış Marina’da Yapıldı!.. 
   
Ülkemizde 2008 yılı Mavi Bayrak Ödülü’ne hak kazanan 
marinalarımızla değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı 26 Mayıs 
2008 tarihinde İstanbul’da Setur Marinaları Genel Müdürlüğü 
katkıları ile ve Kalamış Marina ev sahipliğinde yapılmıştır.  
  
Toplantıda marinalarda Mavi Bayrak kriterleri kapsamında dikkat 
edilmesi gereken hususlar ayrıntıları ile açıklanmış, kriterler 
içerisinde yer alan çevre yönetim sistemleri ve ISO 14001 standardı 
hakkında bilgiler verilmiş, Yatlarda Mavi Bayrak uygulamalarının 
güncel bilgileri ile kriterleri anlatılmış ve önceki yıllarda görülen 
eksiklikler açıklanarak düzeltilmeleri önerilmiştir. 
 
 
 
2008 Yılı Mavi Bayrak Ödülüne Hak Kazanan Plaj ve 
Marinalar Belli Oldu! 
  
2008 yılı için Mavi Bayrak ödülüne hak kazanan plaj ve marinalar, 
“Uluslar arası Çevre Eğitim Vakfı – FEE – “ koordinasyonunda  
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toplanan “Uluslararası Juri” tarafından değerlendirilerek ödüle hak 
kazanan plaj ve marinalar açıklanmıştır.  
  
Bu yıl önermiş olduğumuz 258 plaj ve 13 marina, 2008 yılı için 
Mavi Bayrak ödülüne hak kazanmıştır.  
  
Uluslararası juri, yazısında; Türkiye’nin profesyonelce hazırlamış 
olduğu harita, standart pano ve benzeri dokümanları ile istenilen 
bilgileri zamanında sunduğumuzu belirterek memnuniyetini 
bildirmiştir.  
  
Ayrıca kriterlerin uygulanması aşamasında, teknik düzeyde 2008 
yılında özen gösterilmesi gereken hususlara ilişkin ayrıntı 
tarafımızdan plaj ve marinalara ayrıca duyurulacaktır.  
  
Deniz suyu analizleri konusunda bu yıl FEE nezdinde alınan önemli 
bir karar da; analizler artık Fekal Koliform ve Fekal Streptekok 
olmak üzere, iki parametrede yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı kendi 
prosedürleri gereği önceki yıllarda olduğu gibi üç parametreye de 
bakma durumunda oldukları için yine geçen yıllardaki düzeyde 
analizlerini yapacak ancak Mavi Bayrak başvuruları açısından iki 
parametre değerlendirilecektir.  
  
2007 yılında 235 plaj ve 14 marinada Mavi Bayrak dalgalanırken bu 
sayı 2008 yılında 258 plaj ve 13 marinaya ulaşmıştır.  
  
Uluslararası alanda ise Mavi Bayrak uygulamasını yapan 44 FEE 
üyesi ülke arasında bayrak sayısı açısından ülkemiz plajlarda 3. 
sırada yer almıştır. 
  
  
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bayrak sayısının fazla olması 
kadar plaj ve marinaların standardının, niteliklerinin yüksek olması 
da önem arz etmektedir.  Bu konuda da plaj ve marinalarımız ilk 
sıradadır.  
   
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2008 yılında da ülkemizin Mavi Bayrak 
ödülleri plaj ve marinalarının FEE bünyesindeki performansının 
korunması için, vakfımız ile birlikte tüm ilgililerin el birliği ile 
gösterdiği çabaya teşekkür ediyor ve devamını bekliyoruz. 
  
Mavi Bayrak ödülüne hak kazanan plaj ve marinalar listesini 
görmek için vakfımız web sitesini (www.turcev.org.tr) ziyaret 
ediniz. 
 
 
 
Yatlarda Mavi Bayrak Jürisi 10.06.2008 Tarihinde 
Vakfımızda Toplandı! 
 
Plaj ve marinalardan sonra denizlerin korunması açısından önemli 
bir halkayı oluşturan “Yatlarda Mavi Bayrak” uygulaması bu yıl 
itibariyle Ülkemizde de başlayacaktır. Antalya ilinde “Yatlarda Mavi 
Bayrak” uygulamasına ilişkin çalışmalar başlamıştır. Uluslararası 
Mavi Bayrak Koordinasyonu tarafından 2004 yılında başlayan 
uygulama bu gün için 29 ülkede uygulanmaktadır. Mavi Bayrak 
ödüllü marinalarımızdan hizmet alan Türk Bayraklı ticari ve özel 
yatlara verilecek olan bu ödül, bir yıllığına verilecek uluslararası 
çevre ödülü özelliği taşıyacaktır.     
 
Jüri toplantısına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TÜRÇEV (mazeretleri nedeniyle 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası ve Deniz Turizmi 
Birliği katılamamıştır) yetkilileri ve uzmanları katıldı. Toplantıda 
geçtiğimiz yıldan bu yana yapılan çalışmalar ve gelişmeler aktarıldı,  
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yeni kriter önerileri tartışıldı ve aday yatlar değerlendirildi. 
Değerlendirme sonucunda ödül başvurusunda bulunan yatların  
 
yetkililerinden ek bilgiler istendi. Bilgilerin tamamlanmasını takiben 
Kemer Türkiz Marina’dan 3 ve Bodrum Milta Marina’dan 1 yata  
 
2008 yılı için Mavi Bayrak verilmesi uygun görüldü. Ödüle hak 
kazanan yatlarda görünür bir yere asmak üzere A3 boyutunda bir 
de pano hazırlanarak bayrakları ile birlikte teknelere verilecek.  
 
Böylelikle bu yatlar kıyılarımızın korunması, çevre bilincinin 
gelişmesi ve duyarlı yatların artması konusunda liderlik görevini de 
üstlenmiş olacaklar. 
 
 
 
2008 Yılı FEE Genel Kurul Toplantısına Katıldık 
 
FEE’nin üyesi olan ülkelerin katılımı ile her yıl yapılmakta olan FEE 
Genel Kurul Toplantısı bu yıl 16-20 Haziran 2008 tarihleri arasında 
Kendal-Cumbria/İngiltere’de yapıldı.  
 
Vakfımızı temsilen Genel Müdür Erol GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL katıldı.  
 
Klasik Genel Kurul gündemi dışında, FEE Programları  

• Mavi bayrak 
• Eko-Okullar 
• Çevrenin Genç Sözcüleri 
• Okullarda Orman  
• Yeşil Anahtar 

Konularında açıklamalar yapılmış, FEE Programlarının UNEP, 
WTD,IPCC gibi kuruluşlarla olan işbirliğinin arttırılması 
temennisinde bulunulmuştur. 
 
FEE’nin üyelikleri kapsamında; 

- Tam üyelikte 4 yıllık süresi dolmuş olan 5 ülkenin 
çalışmaları değerlendirilerek tam üyeliklerinin devamı 

- 20 ülkenin ön üyelikten tam üyeliğe kabulu  
- 5 ülkenin ön üyeliğinin kabulü 
- 9 kuruluşun “affiliate” üyeliğine alınması kararlaştırıldı. 

 
Diğer taraftan 4 yıllık süresi dolmuş olan FEE Başkanı Jan ERIKSEN 
tekrar başkanlığa seçilmiştir. 
 
Yine İcra Kurulunda 2 yıllık süresi dolmuş olan üç ülkenin yerine 
Güney Afrika- PortoRico ve Kanada temsilcileri seçilmiştir.  
 
Bunun dışında grup çalışmaları kapsamında;  

• İklim Değişikliği 
• Sponsor bulma ve işbirliği 
• FEE’nin çevre politikası 
• Belediyelerde sürdürülebilirlik (Çevre Yönetimi) 
• Mavi Bayrak ve Eko-Okullar ortak çalışmaları 
• Belediyeler ve enerji 
• Belediyelerin doğa gözlemleri 

 
Konularında çalışmalar yapılmış, ancak aynı zamanda yapılan 
bu grupların tümüne katılmak mümkün olamamaktadır. 
 
 
 

Katıldığımız Program, Davet ve Seminerler 
 

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde 22 Nisan’da Hacettepe 
Üniversitesi’nde ve 24 Nisan’da Başkent Üniversitesi’nde Mavi  
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Bayrak konulu seminerler düzenlenerek ve turizm bölümü 
öğrencilerine geleceğe yönelik bilinç kazandırmak amaçlanmıştır. 
 
31 Mayıs ve 5 Haziran tarihlerinde TRT FM Radyosunda “Klavuz 
Kaptan” ve “Tatil Gündemi” adlı Programlara katılarak Mavi 
Bayrakla ilgili soruları yanıtladık. 

 
TRT Antalya televizyonu ile yapılan programda ise bir plaj 
denetimimiz çekime alınmış ve TRT televizyonlarında farklı 
zamanlarda yayınlanmıştır.  

 
Ata TV (Ankara)de Mavi Bayrak konulu bir program yapılmış ve 
Genel Müdürümüz Erol GÜNGÖR, Programla ilgili bilgiler vermiştir.  

 
Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi’nin iki yılda bir organize 
etmiş olduğu “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal 
Kongresi”ne Vakfımız iki ayrı konu ile konuşmacı olarak katılmış ve 
tebliğlerini sunmuştur.  

 
-Erol GÜNGÖR 
“Mavi Bayrak Programı Kapsamında Deniz Suyu Kalitesinin 
Denetimi” konusundaki tebliği ile Mavi Bayrakla ilgili açıklama ve 
son üç yıllık deniz suyu analiz değerlerinin genel analizini yapmıştır. 

 
-Uğur Burhan YILDIRIM 

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında Antalya kıyılarında 
seyir eden ticari teknelerin mevcut atıksu potansiyelleri 
hesaplanarak, meydana gelebilecek kaçak deşarjların Antalya 
kıyılarına ve Phaselis koyuna etkilerine yönelik kirlilik senaryoları 
kurulmuştur.  

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü ile Vakfımız’ın 
ortak yürüteceği bu projenin ikinci etabında, Phaselis koyunda 
olabilecek olumsuz etkileri yerinde incelemek amacı ile TÜBİTAK’a 
bir proje sunulmuştur. 

 
World Watch Institute ve Earth Policy Institute gibi dünyanın önde 
gelen çevre düşünce kuruluşlarının da kurucusu olan Lester 
Brown’ın ülkemize gelmesi nedeniyle, onuruna Amerikan 
Büyükelçiliği’nin az sayıda davetliye vermiş olduğu öğle yemeğine 
katıldık. Yemekte özellikle yanlış tarım uygulamalarının günümüzde 
yarattığı ve gelecekte yaratacağı çevre sorunlarına değinen Brown, 
çevre sorunlarını küresel ölçekte bir bakış açısıyla değerlendirmenin 
ve politik düzeyde alınacak kararlar ve günlük yaşamda alınacak 
önlemlerle büyük aşamalar kaydedileceğinin altını çizdi. 
 
 

 
2008 Yılı Mavi Bayrak Ödül Töreni Mersin’de Yapıldı 

 
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 2008 yılında Mavi Bayrak ödülüne hak 
kazanan tüm plaj ve marinalarımızı temsilen, 2008 Yılı Ulusal Mavi 
Bayrak Ödül Törenimizi Mersin’de Erdemli-Kumkuyu mevkiinde 
28.06.2008 günü yaptık.        

 
Tören Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Mersin Valisi, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Erdemli Kaymakamı, Mersin’in üst 
düzey bürokratları, yerel belediye başkanları, Turizm sektöründen 
TURSAB bölge temsilcileri, Mersin Turizm Otel İşletmecileri ile 
Mersin’in dışından Bakanlıkların üst düzey temsilcileri, Mavi Bayrak 
Ulusal Juri üyeleri katılmıştır.  
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Tören öncesinde organize edilen bir basın toplantısı ile basın 
mensupları bilgilendirilmiş  ve daha sonra protokolün Mavi Bayrak’a 
ilişkin görüşlerini açıklamaları sonucunda Mavi Bayrak çekilmiş, 
kokteyl ve gala yemeği ile tören sona ermiştir. 

 
 
Törenin yapıldığı Olbios Marina Resort Hotel Yönetimi konaklama, 
transfer ve tüm etkinliklerin sponsorluğunu üstlenmiş ve 
törenimizin kusursuz yapılmasına katkıda bulunmuştur.      

 
 
Mavi Bayrak Denetimleri Başladı… 

 
Her yıl sezon başlamadan önce ve sezonun yoğun olduğu 
dönemlerde yapılan denetimler, bu yıl öncelikle ilk defa ödül alanlar 
ve yıllar sonra tekrar ödül almaya hak kazanan plaj ve marinaların 
denetimiyle başladı. Rutin sezon  denetimlerimiz ise Temmuz ayı 
itibariyle başlıyor. Bilindiği gibi kriterlerden bir tanesi eksik 
olduğunda bayrak on gün süreyle, birden fazlası eksik olduğunda 
ise bayrak sezon süresince indiriliyor ve bir sonraki sene o plaj ya 
da marinanın adaylığı kabul edilmiyor.  

 
Denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve plajlar ve 
marinalarda bulunması gereken kriterler ile ilgili detaylı bilgileri web 
sayfamızdan bulabilirsiniz.  
 
 

 
Ekim 2008 Mavi Bayrak Operatörleri Toplantısına Ev 
Sahipliği Yapıyoruz 

 
Uluslararası Mavi Bayrak Operatörleri Toplantısı 23-26 Ekim 2008 
tarihleri arasında Türkiye’de yapılıyor.  

 
Vakfımızın teklifi üzerine uluslararası koordinasyon (FEE) 2008 yılı 
Mavi Bayrak Operatörleri Toplantısını Türkiye’de yapacak.  

 
Antalya ilinde Manavgat-Evrenseki beldesinde yapılacak olan 
toplantımızın konaklama sponsorluğunu Evrenseki Belediyesi ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Dr. Cenk BAYAZ koordinasyonunda 
yöresel oteller yapmaktadır. 

 
Transfer ve diğer konulardaki sponsorluk çalışmalarımız devam 
etmektedir.   
 
 

 
Eko-Okullar Programı Yeşil Bayrak Ödülleri 7 Mayıs’ta Kolej 
Ayşe Abla İlköğretim Okulunda Yapılan Törenle Sahiplerini 
Buldu 

 
2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonunda Yeşil Bayrak almaya hak 
kazanan okulların bayrakları, 7 Mayıs Cumartesi günü Kolej Ayşe 
Abla İlköğretim Okulunda yapılan törenle dağıtıldı. Yapılan 
denetimler sonucunda projelerini başarılı bir şekilde yürüttükleri 
saptanan 51 okulumuz daha Yeşil Bayrak almaya hak kazanmış, 
böylece Eko-Okullar Programına kayıtlı toplam 198 okulumuzun 
102 si Yeşil bayrak sahibi olmuştur. Tören organizasyonunda ve 
salon tahsisinde yardımcı olan Kolej Ayşe Abla İlköğretim Okulu’na 
teşekkür eder, Yeşil Bayrak Ödülü’ne hak kazanan tüm okulları ve 
emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlarız. 
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Eko-Okulların Başarısı 

 
Çevre ve Orman Bakanlığının düzenlediği Türkiye genelindeki pilot 
okullarda yapılan “En Çevreci İlköğretim Okulu” yarışmasında 
birinciliği Eko-okullar Programı’na üye okullarımızdan Ankara’dan 
Ahi Evran İlköğretim Okulu, ikinciliği programımıza yeni kayıt olan 
Kayseri’den Boydak İlköğretim Okulu ve üçüncülüğü Eskişehir’den 
100. Yıl İlköğretim Okulu almıştır. 19 Haziran’da yarışma birincisi  
 
Ahi Evran İlköğretim Okulu ile TRT 1’de katıldığımız “Atık Servettir” 
adlı radyo programında hoş bir sohbet gerçekleştirilmiş, yarışmanın 
ilk üç derecesini de Eko-Okullar Programı üyesi okulların alması 
ayrıca övünç kaynağımız olmuştur.  
 

 
 
Eko-Okullar Şenlikleri… 

 
Vakfımızın ilköğretim okullarına yönelik önemli bir çevre eğitim 
programı olan Eko-Okullar Programının, her yıl eğitim-öğretim yılı 
sonunda programa üye öğrencilerimizi bir araya getirip birlikteliğin 
sağlanması ve kaynaşmanın temini amacıyla geleneksel olarak 
düzenlediği Eko-Okullar Şenlikleri  bu yıl 10 Mayıs-İstanbul, 26 
Mayıs-Bursa ve 30 Mayıs-Ankara’da okulların geniş katılımlarıyla 
yapıldı. En sonuncusunun 10 Haziran tarihinde Eskişehir’de 
yapılacağı bu şenliklerle, öğrenci ve öğretmenlerin bir araya 
getirilerek kaynaşmaları amaçlanmaktadır  

 
 

 
 
 

 
 

  

 


