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– 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! 





MAVİ BAYRAK’IN TURİZM SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

• Turizm sektöründe eko-etiketler, tüketicilerle iletişim kurmanın bir 
aracı olarak görülmekte ve bu şekilde “Mavi Bayrak” da bugün 
Dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etiket 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

• Mavi Bayraklı tesisler, ödül sayesinde aynı bölgedeki diğer tesislere 
göre rekabet avantajına sahip olmaktadır. 

 

 

 



MAVİ BAYRAK’IN TURİZM SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

• Ayrıca özellikle Avrupa’dan turist getiren seyahat acenteleri ve tur 
operatörleri bağlantı sırasında Mavi Bayrak’ı sormaktadır. 

 

• Dünya Turizm Örgütü’nün turistler üzerinde yaptığı anketlerde de 
bu konudaki tercihi açıkça görülmektedir. 

 



MAVİ BAYRAK’IN TURİZM SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

• Rusya krizi nedeni ile 2016 yılında 
beklenen kayıplar kapsamında 
Mavi Bayrak, uluslararası turizm 
pazarında; önemini koruyan bir 
faktör olma özelliğini koruyacaktır. 



MAVİ BAYRAK’IN ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ 

• Ödülün her yıl yeniden gözden geçirilmesi ile yüzme suyu kalitesinin 
ve diğer kriterlerin güncel olarak takip edilmesi 

• Bu vesile ile kirlilik kaynaklarının araştırılmasının sağlanması ve ilgili 
kurumların takibinin arttırılması 

• Her yıl yapılan denetimler ve şikayetlerin takibi ile görünmeyen 
noktalarda bulunan ve ödüllü plajları etkileyen kirlilik kaynaklarının 
tespiti 

 



MAVİ BAYRAK’IN ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ 

• Deniz suyu analizleri kapsamında arıtma tesislerinin rasyonel bir 
şekilde işletilmesinin temini 

• Geri dönüşümlü atıkların toplanması, tehlikeli atıkların sağlıklı        

      koşullarda toplanması ve lisanslı tesislere yönlendirilmesi ile atık 

      yönetiminin teşviki 

• Zorunlu kriter olan çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile 
standardın korunmasının sağlanması 



 

TEŞEKKÜRLER!.. 


