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2016 SEZONUNUN 

 DEĞERLENDİRMESİ VE DENEYİMLER 

10. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi 

14-16 Aralık 2016 / Edremit-Balıkesir 





 Mavi Bayrağın tanıtımının Ulusal ve 

Uluslararası düzeyde yapılmasının yanı 

sıra yerel yönetimlerin ve işletmelerin 

yapacakları tanıtım çalışmaları, 

uygulayıcılara ve programın gelişimine 

büyük katkı sağlayacaktır.  

MAVI BAYRAK TANITIMI   



 Mavi Bayrağın tanıtımı için kullanılabilecek araçlar: 

 Sosyal medya 

 Web sayfası 

 Tanıtım videoları 

 Yazılı ve görsel basın 

 Basılı dokümanlar (dergi,kitapçık,broşür,el ilanı 

vb) 

 İlan levhaları (afiş, reklam panoları) 

 Gezi rehberleri 

 Yönlendirme panoları 

 Promosyon malzemeleri 

 Fuar, stand çalışmaları 

 …. 

 

 

MAVI BAYRAK TANITIMI   



MAVİ BAYRAK MARKA TESCİLİ 

 Türk Patent Enstitüsü tarafından isim ve logo 

tescilimiz vardır. 



 Çalışmalarınız hakkında 
bilgilendiriniz  

 (Kurum Müdürleri, Bld Bşk vb)  

 Etkinlikleri basınla paylaşınız  

 (çevre etk, MB ödül törenleri gibi) 

 Halkın katılımına önem veriniz. 

 

YEREL SORUMLU İLETİŞİM VE KOORDİNASYON 



 Bölgenizdeki MB’lı işletmelerle birlikte çalışınız 

Başvuru dosylarının hazırlanması 

Denetimlere hazırlık 

Çevre bilinçlendirme etk. dosyalarının 
organizasyonu 

Bölgesel toplantılarla bilgi alış verişi 
 

YEREL SORUMLU İLETİŞİM VE KOORDİNASYON 



 Plajlarda meydana gelen önemli konulardan Vakıf haberdar 
ediniz. Örn: Büyük çaplı deniz kirliliği, boğulma vakaları, deniz 
anaları istilası,arıtma tesisindeki problem,kaçak deşarj tespiti 
vb. 

 

 Bölgenizdeki ödüllü plajların ihtiyacı olabilecek bazı 
konularda koordinasyon sağlayabilirsiniz. (Cankurtaran 
kursu, hassas alanların ve endemik türlerin korunması 
projeleri,ağaçlandırma vb) 

 

YEREL SORUMLU İLETİŞİM VE KOORDİNASYON 



ÖDÜL ALMA SÜRECİ  

 Ulusal jüri - Ocak 2017 

 Uluslararası jüri - Nisan 2017 

 Ödüllerin açıklanması – Mayıs 2017 

 Denetimler ve ödüllerin teslim 
edilmesi  

 Mayıs-Haziran 2017 

 

 



DENETİMLER  

2016 YILI SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM SAYILARI 

Plaj denetimi 980 

Marina denetimi 28 

Yat denetimi 13 



ULUSAL DENETIMLER 

 TÜRÇEV Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, ilgili 

Bakanlıkların da katılımıyla gerçekleşmektedir. 



•2005 - İzmir 

•2007 - Balıkesir 

•2008 - Antalya 

•2009 - Muğla 

•2010 - Antalya 

•2011 - İzmir   

•2012 - Aydın 

•2013 - İzmir (haberli) ve 

              İstanbul (habersiz) 

•2014 - İstanbul 

•2015 - Muğla-Bodrum 

•2016 - Muğla-Marmaris 

 

Uluslararası denetime alınmıştır. 

 

ULUSLARARASI DENETİMLER 



12-15 TEMMUZ 2016  / MARMARİS 

Plaj denetimi 10 

Marina denetimi 2 

ULUSLARARASI DENETIMLER 



DENETIMLER 

• 2014 yılı itibari ile mini tabletler ile yapılmaktadır.  

• Raporlar, ilgili kişilere online sistem üzerinden    

   gönderilmektedir. 



2016 YILI DENETIMLERINDE ÖNE 

ÇIKAN HUSUSLAR 

•Bayrak kullanımı 

•Mavi Bayrak Panoları 

•Cankurtaran ve cankurtaran istasyonları 

•Plaj temizliği 

•Başıboş  ve evcil hayvanlar 

•Hassas alanlar 

•Engelli olanakları 



BAYRAK KULLANIMI 

 Bayrak ölçüsü :  

   2,25 m X 1,5 m 

 Bayrak direği     

   yerden yüksekliği :  

   6,5m- 7 m     



 Bayrak direğinin genelde 

panonun yanına konulması 

tercih edilmektedir 

 Türk Bayrağını yan yana 

kullanacaklar için Türk 

Bayrağı,   Mavi Bayraktan 

en az 50 cm yüksekte 

olmalıdır 

 Türk Bayrağının daha 

büyük olması 

gerekmektedir. 

 

BAYRAK KULLANIMI 



 Yırtık veya sahte bayrak kullanılmamalı 

 Bayrak kullanımı için MB sezonu esas 

alınmalı  

    Antalya-Muğla  : 15 Mayıs- 30 Eylül 

 Ege: 30 Mayıs-30 Eylül 

 Marmara-K.deniz-İç sular: 15 Haz-31 

Ağust 

 MB sezonu haricinde plaj hizmet 

veriyor ise MB kullanımı için kriterlerin 

tamamının uygulanması 

gerekmektedir! 

BAYRAK KULLANIMI 



STANDART MAVİ BAYRAK PANOLARI 

2013 yılı itibari ile MB pano 

tasarımı yenilenmiştir. 

 

Eski tip pano kullanımına 

müsaade edilmeyecektir. 

 

Pano her yıl yenilenmek zorunda 

değildir. Mevcut panosunu 

kullanılabilecek durumda olanlar 

kullanmaya devam 

edebileceklerdir. 

 

Vakfımızdan veya web 

sayfamızdan temin edilecek 

“pano talep formu” ile pano 

siparişi yapılabilir. 



MAVİ BAYRAK PANOLARI 

Okunabilir, bilgileri eksiksiz, temiz ve bakımlı olması 

gerekmektedir 



Panoların konumu için 

plaja giriş çıkışın yoğun 

olduğu, okunabilecek 

noktalar seçilmelidir. 

 

MAVİ BAYRAK PANOLARI 



 Panolarda A3 boyutunda dijital  

   baskı olarak yer almaktadır 

 

 Bu nedenle haritaların  

- çözünürlüğü,  

- donanımların güncel olması  

  önem arz etmektedir. 

 

 Harita örneği ve açıklamaları web 

sayfamızda ilan edilmektedir. 

(http://www.mavibayrak.org.tr/tr/i

cerikDetay.aspx?icerik_refno=4) 

 

Dağıtılan CD lerde “Harita 

Hazırlama Kılavuzu” yer almaktadır 

HARİTALAR / VAZİYET PLANLARI  

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4
http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4


Mavi Bayraklı plaj sınırlarının açıkça belirtilmesi önemlidir! 



CANKURTARANLAR 

3. gün oturumunda detaylı olarak ele 

alınacaktır 



Boğulma kazaları 

ve ölümlerinin 

engellenmesi 

sadece 

cankurtaran 

temini ile 

sağlanamaz. 

 

Halkın 

bilinçlenmesi son 

derece önemlidir! 

PLAJ GÜVENLIĞİNDE BİLİNÇLENDİRME  



PLAJ TEMIZLIĞI 

1. gün  oturumunda detaylı 

olarak ele alınmıştır  



PLAJ TEMIZLIĞI 

Halk 

Plajlarındaki 

EN BÜYÜK 

sorundur! 



BAŞIBOŞ  VE EVCIL HAYVANLAR 

Kriter 22: Köpekler ve diğer 

evcil hayvanların plaja girişleri 

katı bir şekilde kontrol 

edilmelidir. (z) 

Başıboş hayvanların plaja 

girişleri engellenmeli, plaj 

işletmecisi/yerel otoritenin halkı 

bilgilendirmeleri sağlanmalıdır. 

 

 Evcil hayvanlara, plajın arka 

kısmında bulunan park, 

yürüyüş ve gezinti alanlarında 

ve ancak plaj yetkilileri ile yerel 

ve ulusal mevzuat izin veriyorsa 

izin verilir. 



 

Hayvanların kumul alana ve yüzme 

alanına girmeleri engellenmelidir. 

 

Görme engelliler için kılavuz 

köpekler,  atlı polis devriyeleri   

bunun dışında tutulur.  

 

Plajın, hayvanların dışkısıyla 

kirletilmesi engellenmelidir. 

BAŞIBOŞ  VE EVCIL 
HAYVANLAR 



ÇÖZÜM ÖNERILERI 

 Denetim ve yaptırım 

 Bilinçlendirme 

 Belediye hayvan barınakları 

 Plajda evcil hayvanlar için ayrılacak 
bir alan  

 At-deve turları için alternatif parkur 
düzenlemesi  



ALANYA BLD DEVE YÖNETMELIĞI 

 Türkiyede ilk ve tek mevzuat 

 Deve ile Turistik Faaliyette Bulunan Hayvan 
İşletmelerinin Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği -
2014 

 50 deve sahibi sertifika eğitimine alınmıştır 

 29 istasyonu ve parkuru belirlenmiştir. 

 Her devenin kimliği oluşturulmuştur 



Mavi Bayrak panosunda veya uygun 

olabilecek başka bir yerde ilan edilebilir. 

HASSAS ALAN VEYA ÇEVRE BILGISI 



Bölgenizdeki 

plajlar için   

ilan edebileceğiniz 

dokümanlar 

hazırlayabilirisiniz. 

HASSAS ALAN 
VEYA  

ÇEVRE BILGISI 



ENGELLİ OLANAKLARI 

1. gün oturumunda 

detaylı olarak ele 

alınmıştır 



PLAJA YAPAY ENGELLER 

İlgili Mavi Bayrak kriteri :13. kriter 

İlgili Ulusal Mevzuat : Kıyı Kanunu  

6-13-15 maddeleri gereği; 

 

“duvar, çit, parmaklık, telörgü, 

hendek, kazık ve benzeri engeller 

oluşturulamaz”.  



 Kutular üzerinde hem 

yazılı hem de görsel 

açıklamalar yer almalıdır. 

 Vakfımız tarafından 

şekillerin yapıştırmaları üç 

yıldır dağıtılmaktaydı 

 Web sayfamızdan şekilleri 

indirerek kutulara uygun 

ölçü veya nitelikte 

yaptırabilirsiniz 

 

GERİDÖNÜŞÜM KUTULARI 



YÖNLENDİRME LEVHALARI 



TOPLU TAŞIMA 



BİSİKLET YOLLARI 



BELEDİYE HALK PLAJLARI YÖNETİM MODELLERİ 

1- İhale Usulü 

 İhaleyi alan özel işletmenin tamamını tek elden 

yönetmesi 

 İhaleyi alan işletmenin üniteleri ayrı ayrı ihaleye 

vermesi 

2- Pazarlık Usulü (sosyal yönü ağır basan Vakıf,Dernek vb 

kuruluşların yönetimi )  

3- Belediye tarafından işletilmesi (iktisadi kuruluş) 

 

 

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 Belediyenin uygulamaları denetlemesi, 

kontrol ve yetkisini elden bırakmaması gerekir 

 Sözleşmeye Mavi Bayrak kriterlerinin yerine 

getirilmesi ve tüm sorumluluğun işletmeye ait 

olduğu mutlaka koyulmalıdır. 



TEŞEKKÜRLER! 


