
Mavi Bayraklı Plajlarda Deniz 
Kirlilikleri ve Şikayetlerin 

Değerlendirilmesi 
Doğan Karataş 

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü 



• Mavi Bayrak ödülü, belirlenmiş olan 33 
kriterin yerine getirilmesine bağlı olup, tüm 
kriterlerin aynı anda ve eksiksiz olması 
gerekmektedir. 

• Bu 33 kriterin her birinin kendi içinde 
detayları bulunmaktadır. 

 



İşleyiş 

• Mavi Bayrak; belediyenin, Plaj işletmesinin, plaj kullanıcısının ve 
vakfın içinde bulunduğu bütün bir yapıdır. Buradaki her bir unsur 
birbirine bağlıdır. Bu unsurların ortak özelliği,  

• Plajın ödülünün  devamlılığını sağlamaktır. 

• Buradaki temel hedef “sürdürülebilir bir çevre”dir 

1. Plaj Kullanıcısı 

2. TÜRÇEV 

3. Devletin İlgili kurumları (Turizm. Çevre, Sağlık vb.) 

4. Belediye 

5. Plaj işletmesi 

Plaj Kullanıcısı 

TÜRÇEV 

Belediye 

Devletin İlgili 
kurumları 

Turizm. Çevre, 
Sağlık vb. 

Plaj 
işletmesi(Belediye 

ya da Özel) 



İşleyiş 



İşleyiş 

• TÜRÇEV bir üst yapı olarak ödüllü plajların doğrudan 
denetimini yapar ve Mavi Bayrak kriterlerinin yerine 
getirilmesini sağlar. 

• Bu denetimler hem ulusal hem de FEE vasıtasıyla 
uluslararası denetimlerdir. 

• TÜRÇEV olarak her bir plajımızın yılda en az 2 defa 
ziyaretini gerçekleştiriyoruz. 

• Mavi Bayrak uygulamasının devamlılığı için, doğal olarak 
bu yeterli değildir. 

• Bu noktada şikayetler devreye girmektedir. 



• Şikayetler; Telefon, E-posta ve 
sosyal medya yoluyla ya da 
doğrudan yapılabilmektedir. 

• Bu şikayetler; TÜRÇEV merkezi ve 
şubelere, FEE genel merkezine, 
belediyelere ve Devletin ilgili 
kurumlarına yapılabilmektedir. 
Doğal olarak bu şikayetler plaj 
yetkililerine de yapılmaktadır. 

• Yabancı uyruklu ziyaretçiler 
genelde şikayetlerini FEE genel 
merkezi üzerinden 
ulaştırmaktalar. 

• Bunlarla birlikte son yıllarda 
sosyal medya üzerinden şikayet 
sayıları artmaya başlamıştır. 

 

Şikayet 

TÜRÇEV FEE 
DEVLETİN 

İLGİLİ 
KURUMLARI 

PLAJ 
İŞLETMESİ 



Kayıt ve Değerlendirme 

• Şikayetin gelmesinden hemen sonra duruma ve koşullara bağlı olarak, 
ya Yerel Mavi Bayrak Sorumlusuna ve/veya plaj sorumlusuna haber 
verilmekte ya da  şikayete bağlı olarak habersiz şikayet denetimi için 
plaja gidilmektedir. 

• Şikayet sahibine en geç bir hafta içinde dönüş yapılmakta 

• Devamında ise şikayet konusu en geç 1 ay içinde çözülmüş olmaktadır. 

No İl 
İlçe-belde 
veya yöre 

Tarih/Saat 
Şikayetin 
 bildirilme 

şekli 

Şikayet 
edenin 
dağıtım 
listesi 

Şikayetçinin adı-
soyadı 

Şikayetçinin  
İletişim Bilgileri 

Şikayet 
edilen yer 

Şikayet konusu 
şikayet hak.  belge, 

resim vs 

Şikayet ile ilgili kişi, 
işletme, kurum, 
kuruluşlar vb. 

Araştırma sonucu 
Düzeltim fotoğraf veya diğer 

belgeler 
Şikayet sahibine 

bilgilendirme 

Şikayet Takip Formu Başlıklar 



Şikayet Konuları ve Sayılar 

2015 yaz sezonunda tarafımıza çeşitli yollarla 43 şikayet ulaşmıştır. 

 

• Deniz Kirliliği: ......................20 

• Cankurtaran: ........................4 

• Kanalizasyon: .......................4 

• Plaj Kirliliği: ..........................4 

• Evcil-Sokak hayvanı ihlali: ....4 

• Dere Kaynaklı: ......................3 

• Koku Sorunu: ........................2 

• Diğer: ....................................6 

 



Değerlendirme 

• Şikayetlerin büyük bir kısmı İzmir’in kuzeyinde ortaya 
çıkmıştır.  

• Özellikle Edremit körfezi ön planda olmuştur. 

• Şikayetlerin önemli bir kısmı deniz kirlilikleriyle ilgilidir. 
Bu şikayetler doğrudan Mavi Bayraklı plajla ilgili olmayıp 
daha çok bölgesel kirliliklerle ilgili olmuştur. 

• Bugün gelinen noktada vatandaş TÜRÇEV’i şikayetlerin 
çözümü konusunda önemli bir adres olarak görmektedir. 

 



Şikayetlerin Önemi ve Gücü 
• Önceki sayfalarda şikayetlerin 

temelde Mavi Bayraklı plajların 
devamlılığı için ortaya çıktığını 
belirtmiştik. 

• Geçmiş yıllarla kıyaslandığında 
şikayetlerin niteliğinde bir artış 
olmaktadır. 

• Şikayetler sorunun çözümüne 
yönelik yapılmaktadır. 

• Şikayetler bazı istisnalar 
dışında asılsız çıkmamaktadır. 

• Şikayetlerin en önemli gücü 
sorunların çözümüne yönelik 
olan yaptırımları. 



MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA 
ACİL DURUM PLANI VE 

KİRLİLİK KAZALARI 



Kara kaynaklı Kirlilik 



Petrol Türevli Atıklar 



Deniz Kaynaklı Kirlilik 



Beldibi-Beşgöz Deresi arasında kalan 

kıyı bandı B.şehir mücavir alanı 

içerisindedir. 

Antalya B.şehir Bld mücavir alanları 

içerisinde gemilere denetim, kontrol ve 

ceza kesme yetkisi B.şehir 

Belediyesindedir. 

Deniz Araçlarından Kaynaklanan 
Kirlilik Bildirimi 



Sahil Güvenlik 

Komutanlığı  

 

ALO 158  

veya  

112 

Deniz araçlarından 
kaynaklanan kirlilik bildirimi 



 Seviye 1: Bir kıyı tesisinde veya gemide operasyonel faaliyetler sonucu 

oluşabilecek ve küçük ölçekli kirlenmelere neden olabilecek olayları kapsar. Bir 

kıyı tesisi veya Kanun kapsamında yer alan bir geminin kendi imkan ve 

kabiliyetleri ile kontrol altına alabileceği olaylardır. 

Seviye 2: Bir kıyı tesisi veya Kanun kapsamındaki bir geminin kendi imkan ve 

kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bölgesel imkan ve kabiliyetler ile 

müdahale edilip kontrol altına alınabilecek orta ölçekli olaylardır. 

Seviye 3: Denizde ve/veya kıyı tesisinde meydana gelen ciddi kazalardan 

kaynaklanan büyük ölçekli olayları kapsar 

 

 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı 

Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve 

Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” 

 - Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması 

   -kıyı alanlarında acil müdahale planlarının uygulanması 

   - kirlenmenin türü ve etkilerinin belirlenmesi 

   - çevreye olan zararların tespiti 

   - olay sonrası kirlilikten etkilenen alanların rehabilitasyonu 

 

 

 

 





MB Kriterlerinde Acil Durum 
Planı Zorunluluğu 

• Kriter 28: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele 
edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z) 

 

• Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde 
etkileyecek “Deniz kirliliği ile kıyıda veya denizde 
meydana gelebilecek kazalar” durumunda 
uygulanmalıdır 

• Denizden gelebilecek petrol-tehlikeli-zehirli atık 
sızıntısı, yağmur suyu kanalına karışmış bir deşarjın 
kıyıya ulaşması, fırtınalar, zararlı olabilecek boyuttaki 
bir alg patlaması, vb. 



1- Aranacaklar Prosedürü 

 

Panoda yer alan acil durum kapsamında 
aranacak ilgili kuruluşlara durum hakkında 

bilgi verilmelidir. 

Acil durum 

planı 



2-Halkın korunması ve   
 bilgilendirilmesi prosedürü 

 Yüzmenin güvenli olmadığı konusunda halk 
bilgilendirilmeli ve plaj, kirlilik giderilinceye kadar 
yüzmeye kapatılmalıdır. 

 

• Plajda megafon ile sık sık anons yapılması 

• Plajın görünür yerlerine uyarı levhası 

• Belediye hoparlörü ile uyarılar 

• Plajın görünür yerine pankart 

• Yerel radyo veya TV ile yayın yapılması 

• Mavi Bayrağın indirilerek panoda ilan edilmesi 

 



Mavi Bayrak Panosu ADP İlanı (Örnek) 

www.mavibayrak.org.tr 





3-Mavi Bayrağın indirilmesi 
prosedürü 

• Kirlilik ortadan kalkıncaya kadar MB indirilmelidir 

• Vakfımıza konu hakkında bilgi verilmelidir. 



TEŞEKKÜRLER... 


