
FOTOĞRAF 

www.mavibayrak.org.tr 

MAVİ BAYRAK BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE DOSYALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ 

 



ÖDÜL ALMA AŞAMALARI 

1. Adayların Belirlenmesi 

2. Başvuruların Alınması 

3. Başvuruların Değerlendirilmesi 

4. Ödüllerin Açıklanması 

5. Denetimler 

 

www.mavibayrak.org.tr 
www.facebook.com/mavibayrakturkiye/  

Youtube: Mavi Bayrak Türkiye 



1. ADAYLARIN BELİRLENMESİ 

Herhangi bir plaj Mavi Bayrak başvurusunda bulunmak istiyorsa plajın 
aday olup olamayacağı aşağıdaki hususlara bakılarak değerlendirilir. 
Bunlar: 

• Plajı temsil eden numune noktasının geçmiş 4 yılın deniz suyu 
analizlerine (Örneğin 2018 yılı başvuruları için başvuru yapmak 
isteyen plajın 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı deniz suyu analiz 
sonuçlarının AB yüzme suyu direktifine (2006/7/EC) uygunluğuna 
bakılmıştır) 

• Plajın alt yapı durumuna 
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1. ADAYLARIN BELİRLENMESİ 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yüzme suyu profil dokümanına 
bakılarak değerlendirilmektedir.  

(Yüzme suyu profili; plaj ve etrafındaki alanı, 
nehirler, dereler yoluyla gelen kirliliğin 
tanımlanmasını ve yönetimini içermektedir. 
Yüzme suyu profili, yüzme suyu kalitesini 
etkileyecek muhtemel kirlilik kaynaklarının bir 
envanteridir. ) 
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2. BAŞVURULARIN ALINMASI  
(EYLÜL-KASIM) 

• 2018 yılı itibariyle Mavi Bayrak 
başvuruları www.mavibayrak.org.tr 
adresinden alınmıştır. 

• Online başvuru sisteminde başvurular 
aşağıdaki adımlar gerçekleştirilerek 
tamamlanmaktadır; 

 Tesis/Plaj Girişi 

 Yerel Sorumlu Onayı 

 TÜRÇEV’in Ulusal Jüri’ye hazırlık için 
 onaylanması 
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Sistem üzerindeki sorular kriterlere eşdeğer olarak hazırlanmıştır. 
Dolayısıyla aday plajın başvuruda vereceği bilgiler kriterlerin yerine 
getirileceğine dair taahhüt niteliğindedir.  
 

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


3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(OCAK-ŞUBAT) 

• Mavi Bayrak başvuruları her yıl 
Ocak/Şubat ayı içerisinde yapılan 
Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısında 
değerlendirilir. Ulusal Jüri 
Toplantısında onaylanan dosyalar 
Şubat ayı içerisinde Uluslararası Jüriye 
gönderilir.  

• Uluslararası jüriye gönderilen 
dosyalar Nisan ayında toplanan 
Uluslararası Jüri tarafından 
değerlendirilir.  
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4. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI 
(MAYIS) 

• Uluslararası Jüri kararıyla ödül almaya 
hak kazanan Mavi Bayraklı plaj ve 
marinalar Mayıs ayının ilk haftası ile 
ikinci haftası arasındaki zaman 
aralığında açıklanır. 

 

• Mavi Bayrak ödülleri 1 yıllığına verilir. 
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5. DENETİMLER 
ULUSAL DENETİMLER 

• TÜRÇEV Koordinasyonunda, ilgili Bakanlıkların da katılımıyla 
gerçekleşmektedir. 

• Tüm plajlar  sezon süresince yılda en az bir defa denetime tabi olur, 
gerekli görülen yerlerde iki veya üç defa da denetim yapılabilir. 
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5. DENETİMLER 
ULUSAL DENETİMLER 

• Ulusal denetimler 2014 yılı itibari ile mini tabletler ile 
yapılmaktadır. Denetim raporları, ilgili kişilere online 
sistem üzerinden gönderilmektedir. 

• Küçük ve çoklu ihlal durumlarında bayrak 10 gün süre ile 
indirilir ve eksikliklerin bu 10 günlük süre zarfında 
tamamlanmaması durumunda bayrak sezon süresince 
iptal edilir. 

• İptal edilen plajlar ulusal web sayfasında ilan edilir. 

• Uluslar arası web sayfasında(www.blueflag.global)  ise 
listeden çıkarılır. 

• Denetimlerde çevre, sağlık ve emniyet açısından önem 
arz eden bir veya daha çok kriterin eksik olduğu tespit 
edilirse bayrak sezon süresince iptal edilir.  
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5. DENETİMLER 
ULUSLARARASI DENETİMLER 

• FEE(Foundation for Environmental Education)’nin görevlendirdiği 
denetçinin gerçekleştirdiği denetimlerdir. 

• Ülkemiz gibi en fazla bayrağa sahip ülkeler her yıl uluslararası 
denetimden geçmektedir. 

• 2017 yılında Ülkemiz habersiz uluslararası denetimden geçmiştir ve 
bundan sonraki dönemlerde de habersiz denetimlerin 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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5. DENETİMLER 
ULUSLARARASI DENETİMLER 

• 2009 - Muğla 

• 2010 - Antalya 

• 2011 - İzmir   

• 2012 - Aydın 

• 2013- İzmir (haberli) ve İstanbul (habersiz) 

• 2014- İstanbul 

• 2015- Muğla-Bodrum 

• 2016-Muğla-Marmaris 

• 2017-Aydın-Kuşadası(habersiz) 

Uluslararası denetime alınmıştır. 
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