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ULUSLARARASI 
MAVİ BAYRAK 

PLAJLAR 

1987 

MARİNALAR 

1987 

TEKNELER 

2004 

BİREYSEL YATLAR –
ULUSAL, 2007 

DENİZDE EĞİTİM 
TEKNELERİ (SAIL 

TRAINING VESSELS)-
ULUSAL  

TUR TEKNELERİ-
ULUSLARARASI-2016 

Ülkemizde 
bulunmuyor 



TÜRKİYE’DE UYGULAMA DURUMU 

1. Bireysel yatlar için –2007 yılından bu 
yana yurtdışından daha sıkı kriterler ile 
uygulanıyor 
 

2. Denizcilik eğitimi tekneleri için (Sail 
Training Vessels)-Türkiye’de 
bulunmuyor 
 

3. Tekne Turu İşletmecileri için 
(Sustainable Boating Tour Operators)-
2016 yılında Uluslararası alanda 
başlatıldı yalnızca birkaç ülkeden 
başvuru var. 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BİLEŞENLERİ 

Çevresel 
sorumluluk 

Ekonomik 
sorumluluk 

Sosyal 
sorumluluk 

Sürdürülebilirlik 



TEKNE TURU İŞLETMECİLERİ İÇİN 
MAVİ BAYRAK KRİTERLERİNİN ÇERÇEVESİ 

• Çevre eğitimini turizm ürününün ayrılmaz bir parçası olarak görmek 

• Sunulan turizm ürününün ekonomik, sosyal ve doğal çevreye olan 
olumsuz etkilerinin öz değerlendirmesini yaparak en aza 
indirgemeye çalışmak 

• Turistlerin, çalışanların ve doğal çevrenin ihtiyaçlarını gözetmek 

• Sürdürülebilir uygulamaların gelişimi ve yayılmasına katkıda 
bulunmak 

 

 



KİMLER BAŞVURABİLİR? 

• Ödül tekne turu işletmecisine verilmektedir. Ancak bayrak teknede 
dalgalanır. Plaj ve marinalarda olduğu gibi.. 
– Tekne turu işletmecisi ≈ plaj yöneticisi ≈ marina yöneticisi 

• Tekne, motorlu ve nitelikli bir kaptan tarafından idare edilmelidir. 

• Kayak, kano ve benzer manuel araçlar, bireysel araçlarda denetimin 
neredeyse mümkün olmaması nedeniyle bu kapsam dışındadır.  

• Ayrıca cruise gemileri de, çevreye olan büyük etkileri nedeniyle 
spesifik kriterler gerektirdiğinden yine bu kapsamın dışındadır. 



ÇIKIŞ NOKTASI 
• İzlanda’da yapılan balina gözlem tur teknelerinin Yatlarda Mavi Bayrak 

uygulamasına dahil olması 

• 2012 yılında FEE tarafından yapılan incelemede mevcut kriterlerin ytur 
tekneleri için yetersiz olduğu ve tüm ticari ve turistik işletmeye bağlı 
teknelerin denetlenmesi gerektiği  

• Bireysel yatlar ile turizm faaliyeti yapan teknelerin ayrılması gerekliliği 

• Plajlarda ve marinalarda olduğu gibi tekne turuna katılan ziyaretçilerin de 
çevre konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği 

• Her türlü doğa/vahşi yaşam gözlemi amaçlı yapılan turların kontrol altına 
alınması gerekliliği 



TÜM KATEGORİLER İÇİN ORTAK/ 

GENEL KRİTERLER 

(45) 

BALİNA, YUNUS VE 
YUNUSSULAR 

GÖZLEM TEKNELERİ 

(8) 

REKREASYONEL 
AMAÇLI DALIŞ 

TEKNELERİ 

(11) 

KUŞ GÖZLEM 
TEKNELERİ 

(6) 

FOK 
GÖZLEM 

TEKNELERİ  

(6) 

REKREASYONEL 
BALIKÇILIK 
TEKNELERİ 

(9) 

KAFESLİ DALIŞ 
TEKNELERİ 

(7) 

• Kriterler hazırlandıktan sonra çevreye duyarlı ve sorumlu tur operatörleri 
ile IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği), UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı) ve UNWTO (Dünya Turizm Örgütü)’ne de gösterilerek son 
revizyon tamamlanmıştır. Ayrıca üye ülkelerden de görüş alınmıştır. 



GENEL KRİTERLER ANA BAŞLIKLARI 

• Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme (7 zorunlu kriter) 

• Çevre Yönetimi (17 zorunlu 3 kılavuz kriter) 

• Güvenlik hizmetleri (4 zorunlu 1 kılavuz kriter) 

• Sosyal Sorumluluk (4 kılavuz kriter) 

• Sorumlu Turizm (8 zorunlu 1 kılavuz kriter) 

 

38 ZORUNLU VE 9 KILAVUZ KRİTER OLMAK ÜZERE 

TOPLAMDA 45 KRİTER  



ÖDÜL PROSEDÜRÜ 
• Plaj ve marinalarda olduğu gibi Ulusal ve Uluslararası Jüri 

değerlendirmesinden geçer. 

• Başvurular doğrudan TÜRÇEV’e yapılır. Bireysel yat başvuruları ise 
Mavi Bayraklı marina üzerinden yapılıyor. 

• Ödül bir yıl için geçerlidir ve ödüllü yatlar her yıl denetimden geçer. 

• Tekne turu işletmecisi, hangi alanda hizmet veriyor ise, genel 
kriterlerin yanında o alandaki spesifik kriterlere de uymak 
zorundadır. Eğer birkaç farklı tur düzenliyor ise, örneğin hem kuş 
gözlemciliği hem de fok gözlemciliği gibi, her iki alt dala ait kriterleri 
de yerine getirmek durumundadır. 

 

KUŞ GÖZLEM 
TEKNELERİ 

FOK GÖZLEM 
TEKNELERİ 

GENEL KRİTERLER 

(TÜM KATEGORİLER İÇİN ORTAK 
KRİTERLER) 



ÖDÜL PROSEDÜRÜ 

• Ödül alan işletmeciye bir ofiste sergilemesi için bir plaket/tabela 
verilir, tekneye de Mavi Bayrak asılır. Tekne çok küçük ise üzerinde 
tarih yazılı sticker yapıştırılır. 

 

• Bir tur işletmecisinin birden fazla teknesi olabilir ve hepsi de Mavi 
Bayrak kriterlerine uymayabilir. Sadece uyan teknelerde bayrak 
asılır, diğerleri için de nasıl bir plan dahilinde mavi bayrak almasını 
sağlayacağına dair veya teknenin kullanım ömrünün biteceğine dair 
bir açıklama yapması istenir. 



Yurtdışından bildirilen Türkiye’de 
aday olabilecek yerler listesi 

• Here are some tour operators that seem to be suitable for the 
testing of the criteria: 

• In Kas:  

– Nautilus Diving: http://www.nautilusdivingkas.com 

– Bougainville Travel: They offer not only diving trips, but also 
other boat trips which could be certified. 
http://www.bougainville-turkey.com/  

– Sirena Diving Center: http://sirenadive.com/eng/index.html  

 

• In Antalya: 

– Kalkan Dive Centre http://www.kalkandiving.com/home  
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Sirena Diving ile 15 Eylül 2015’te 
yapılan görüşme  

• İşletmenin dalış okulu ve 25 kişi kapasiteli dalış tekneleri vardır.  

• Neos, Diving Travel, Kuoni, King Fish, Apollo gibi bazı yurtdışı tur 
operatörleri ile çalışmaktalar. Her yıl yurtdışındaki bu operatörler ile 
dalış turizmi için turist gönderilmesi için görüşmeler ve anlaşmalar 
yapmaktalar.  

• Nisan-Ekim ayları süresince faaliyet yapmaktalar 

• Genellikle yılda 1 defa tur operatörü, dalış teknesiyle ilgili bilgileri 
güncelliyor. Dolayısıyla tekne faaliyetlerinin çevre duyarlılıkları da 
sorgulanıyor. 

 



Sirena Diving ile 15 Eylül 2015’te 
yapılan görüşme  

• Tüm kriterler hakkında görüşülmüş, açıklanmasına ihtiyaç duyduğumuz 
zorunlu kriterler ile ilgili görüşlere aşağıda yer verilmiştir.  

• 45 ana kriter haricinde kendileri rekreasyonel dalış teknesi oldukları için 54-64 
no’lu kriterler de değerlendirilmiştir. 

– Zorunlu kriterlerden yalnızca 9 no’lu çevre yönetim planı kriterine 
uymalarının zor olacağı  

– Rekreasyonel dalış tekneleri için istenen tüm ilave kriterleri zaten yerine 
getirdiklerini 

– Kriterlerde belirtilmeyen dalış tüplerinin dolumu yapılan yüksek basınçlı 
kompresörlerin yıllık bakım ve kontrol belgelerinin «Güvenlik» başlığı 
altında eklenmesi gerektiği  

– Başvuru prosedürü ve uygulamaların pratik olması durumunda tüm 
kriterlerin rahatlıkla uygulanabileceğini 

– Ancak çalıştıkları yabancı tur operatörünün talebi doğrultusunda ödüle 
başvuru yapabileceklerini 

belirtmişlerdir. 



 

TEŞEKKÜRLER! 


