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TÜRKİYE ÇEVRE  
EĞİTİM VAKFI 

 
 

 1993 YILINDA KURULDU 

 

 ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM 
VAKFI’NDA(FEE) ÜLKEMİZİ TEMSİL 
EDİYOR 

 

 FEE’NİN 75 ÜYE ÜLKESİ VAR 

 

 KAMU HİZMETİNİ STK OLARAK 
ÜSTLENMİŞ BİR VAKIF 

 



FEE 

(Danimarka) 

TÜRÇEV 

(Ankara) 

Antalya Şubesi Muğla Şubesi İzmir ve Kuzey Ege 
İlleri Şubesi 



– ULUSLARARASI 

» MAVİ BAYRAK 

» EKO-OKULLAR 

» ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

» OKULLARDA ORMAN 

» YEŞİL ANAHTAR 

PROGRAMLARINI, FEE’NİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLARAK 
YÜRÜTMEKTEDİR 

 

 

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 
 

 



2015 yılında 436 plaj,  
22 marina ve 14 yat 



Türkiye kıyılarında Mavi Bayraklı iller 



Türkiye, 2015’te ödüllü plaj sayısı ile 
Dünya 2.’si! 





Uluslararası Denetimler 

• 2015 yılında 149 noktada uluslararası denetim gerçekleştirilmiş ve 
bunlardan yalnızca %17’sinin kriterlerle tam uyumlu olduğu 
belirtilmiştir.  

• Bu yıl denetimlerin %67’si habersiz olarak gerçekleştirilmiş ve bu 
uygulamaya önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi 
planlanmaktadır.  

• 2015 yılında Bodrum’da yapılan uluslararası denetimde ise bir 
marinamızda haritanın düzenlenmesi ihtiyacı dışında bir eksik 
bulunmamıştır. 

 



Yeni Kategori-Tur Tekneleri İçin Mavi 
Bayrak 

• Bugüne kadar ‘Yatlarda Mavi Bayrak’ bireysel yatlar ve ticari 
tekneler için Ulusal düzeyde verilen bayraklara yeni bir başlık 
eklendi. 

• Yeni kategori aynı plaj ve marinalarda olduğu gibi Uluslararası 
prosedüre tabi tutulacak. Sertifika, tur işletmeci firmasına verilecek 
ancak bayrak teknede dalgalanacak. 

• Bireysel yatlar için olan uygulama aynı şekilde devam edecek. 



Blue Flag yeni web sayfası 

• www.blueflag.org               www.blueflag.global  
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Web sayfasında “ilçe bazında” plaj-
marina-yat listeleme seçeneği 



Örnek Çevre Eğitim Etkinlikleri Kitabı 
ve Harita Hazırlama Kılavuzu 

www.mavibayrak.org.tr 



Mavi Bayraklı Oteller Atık Pil Topluyor 
Yarışması 

• Taşınabilir Pil İthalatçıları Birliği-TAP işbirliği ile 2 senedir MB’lı 
oteller arası atık pil toplama yarışması düzenleniyor. Bu sene 
marinalarımızı da bu kapsamda yarışmaya dahil edeceğiz. 

 



Hollanda-Windoverseas –Blue Flag 
Ambassador Project 

 ‘Denizlerdeki bu kadar miktar plastiği azaltmak için biz ne yapabiliriz?’  
sorusunu soruyorlar gezi sonucunda ve bir dernekle çalışmaya başlıyorlar. 

Hazırladıkları blog 
http://windoverseameetsblueflag.bl
ogspot.com.tr/  
 

Dünyayı dolaşırken çektikleri Mavi 
Bayraklı görüntüler  
https://www.youtube.com/watch?v=L
yZcHqo_A9I  
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Rusya-Yatçılar ve marina çalışanları 
için Mavi Bayrak Turu 

• Bizde bu etkinlik genelde yakın çevredeki okullarla ve öğrencilerle 
yapılıyor. Ancak birincil amaç önce marina çalışanları ve sonra da 
yatçıları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olmalı 



Danimarka-Mobil Çevre eğitim ünitesi  
(römork) 

• Mobil ünite, gezici istasyon gibi kullanılabiliyor. Hem belediye hem 
de marinalar tarafından ortak kullanılabiliyor. 



UNESCO Green Citizens Project 
• UNESCO’nun Yeşil Bireyleri, dünya genelinde sürdürülebilir gelişim 

için çalışanların yeteneklerini ortaya çıkaran, mütevazı ama değişim 
için kritik bir rol üstlenen aktörlerden oluşuyor. Mavi Bayrak 
Programı da UNESCO tarafından bu kapsamda tanınmıştır. 



 

TEŞEKKÜRLER!.. 


