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GİRİŞ  
 
Kıyılar tarih boyunca medeniyetlerin en önemli yaşam alanları olmuş, köyler, 

kentler, imparatorluklar burada kurulmuştur. Ardından uygarlıklar karaların 

içlerine doğru yürümüş ve nerede bir subaşı bulduysa oraya yerleşmiştir. 

Günümüzde kıyılar, yaşam alanların ötesinde turizm faaliyetlerinin yoğun 

olarak gerçekleştirildiği ve buna bağlı olarak çevresel bozulmaların da aynı 

şekilde  yoğun yaşandığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Turizm dünyada, en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Uluslararası turizm 

sektörünün 1980-2000 yılları arasında gösterdiği büyüme yüzde 6.8 gibi 

yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Bugün turizm sektörü dünya genelinde 

otomotiv, kimya, gıda ve petrol gibi sektörlerin önüne geçmiştir. Dünya 

Turizm Örgütü (WTO) tarafından yapılan öngörü çalışmaları, 2010 yılında 

uluslararası turizm hareketlerine katılan kişi sayısının bir milyarın üzerine 

çıkacağını ortaya koymaktadır.1  

 

Türkiye açısından bakıldığında ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın itici 

gücü olarak görünen sanayinin istenen düzeyde olmadığı ve buna bağlı 

olarak da sanayileşmenin hükümet politikaları ile teşvik edildiği bilinmektedir. 

Diğer yandan doğal kaynakları ve kültürel değerlerinin zenginliği, genç nüfus 

ve dinamik yapısı ile sahip olduğu turizm potansiyeli,  sanayileşmenin istenen 

düzeye ulaşmadığı bir ortamda, turizmin ülke ekonomisinin kurtarıcısı olarak 

görülmesine neden olmuştur. Bu görüş, Türkiye’de turizm yatırımlarının 

özendirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır (1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Yasası ile başlamıştır). Turizm endüstrisi içerisinde yer alan yatırımcı 

ve işletmeciler tarafından ise bu özendirmelerin yetersiz kaldığı 

düşünülmektedir. Bir işletmenin yatırım yapması ve işletmeye açılması için 

takip edilmesi gereken bürokrasi, vergiler ve bunlara ilaveten yakalanması 

istenen temel çevre standartları turizm kesiminin önemli bir kısmı tarafından -
                                                 
1 DPT, TOBB, TÜRSAB, TYD, Turizm Otelciler Birliği ortak çalışma, Türkiye İktisat 
Kongresi Turizm Çalışma Grubu Raporu, 17-20 Şubat 2004, s.3-4 
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turizmin dinamik yapısı ve turizm hizmetlerinin depolanabilme şansının 

olmaması nedeniyle- hareket kısıtlaması ve ticaret engeli olarak 

görülmektedir. Diğer taraftan uluslararası rekabette, tüketicilerin gittikçe 

bilinçlendiği ve çevresel bozulmaların gözle görülür bir boyuta geldiği de yine 

aynı kesim tarafından gözden kaçmamaktadır.  

 

Genel olarak Türkiye kıyılarının kullanımına bakıldığında kıyı alanlarına 

ekonomik kaynak olarak yaklaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan sorunların, 

kıyı alanlarının ömrünü kısalttığı görülmektedir.2

 

Kitlelere yönelik olan kıyı turizmi, deniz-kum-güneş üzerine kurulu bir üründür 

ve hem Akdeniz’in diğer ülkelerinde, hem de dünyanın pek çok yerinde bolca 

bulunmaktadır. O nedenle yoğun rekabete sahne olmaktadır ve pazar 

kaybetme riski yüksektir. Talep iniş-çıkışları sıktır ve destinasyon (hedef varış 

noktası veya çekim yeri) sayısı fazla olduğu için ikame imkanı çoktur.3  

 

Bununla birlikte, Avrupa Birliği uyum sürecinde olan Türkiye’de, Birlik 

politikalarına ve müktesebata uyum, turizm endüstrisi için de bazı çevresel 

standartların yakalanmasını gerektirmektedir. Zira Avrupa Birliği, Beşinci 

Çevre Eylem Programı’nda turizmi, ‘’çevre için potansiyel bir tehdit’’ olarak 

belirlemiştir. Yine AB tarafından ortak bir turizm politikası belirlenmediği ve 

üye ülkelerin bu konuda kendi politikalarını uygulamakta oldukları 

bilinmektedir4.  

 

                                                 
2 ÇELEBİ, İlknur ve ARACI, Dilek, ‘’Belek’te Kıyı Kullanımının Çevresel Etkileri’’, ÖZHAN, E. 

ve EVLİYA, H. (Editörler), Türkiye Kıyıları 04 ,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal 
Konferansı Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 4-7 Mayıs 2004, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli 

Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2004, s.608. 
3 KÖLETAVİTOĞLU, Tavit., Türk Turizminin Geliştirilmesi, II. Turizm Şurası Bildiriler 
Kitabı, 2002, I. Cilt, s.111-112 
4 ‘’Avrupa Birliği Turizm Politikası’’, 01.08.2004 

http://www.turizmhabercisi.com/popup.asp?NewsID=49 
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Genel olarak çevredeki bozulma ve tükenmenin hızı, boyutları, çevre 

politikalarının ekonomik politikalarla örtüşmesini gündeme getirmiş, 

‘’sürdürülebilir büyüme’’ hedeflerinin yerini ‘’sürdürülebilir gelişme’’ almıştır.  

Sürdürülebilir gelişme kavramında ekonomik politika önceliklerine ‘’çevre’’nin 

ağır bastığı görülmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkeler söz konusu 

olduğunda gelişme-büyüme önceliğine –özellikle çevre kaynaklarının 

bozulması ve tükenmesi söz konusu olduğunda- sempati duyulmadığı 

gözlenmektedir.5

 

Uluslararası alanda -özellikle Avrupa’da- çevre politikalarını uygulamak için 

geliştirilmiş ekonomik araçlardan bir tanesi olan eko-etiketlemeler; yer alığı 

endüstri içinde bilinçlenmeyi ve tüketicinin itici gücünü kullanarak çevresel 

bozulmaların önüne geçilmesini, işletmelerin ulusal çevre mevzuatlarına 

uyumunu sağlamaya katkıda bulunan ve yine kuruluşların bir pazarlama 

aracı olarak kullandıkları taktirde rekabet gücünü arttıran bir araç olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Başlangıçta sanayi ürünleri için geliştirilen eko-etiketleme programları devlet 

tarafından yönlendirilmiş, diğer yanda  turizmde eko-etiketlemeler ise daha 

çok gönüllü kuruluşların baskısı ve turizm pazarlamacılarının yönlendirmeleri 

ile oluşturulmuştur. 

 

Günümüz tatilcileri turistik işletmeleri seçerken daha seçici davranmakta ve 

her gün evde, büroda, sokakta, reklam ve tanıtımlarla bilgilenmektedirler. Bu 

insanların işletmeye çekilebilmesi ancak daha kaliteli turizm ürünleri 

verilmesiyle ve daha incelikli pazarlama uygulamaları ile mümkün 

olabilmektedir.6

 

                                                 
5 ARUOBA, Çelik, ‘’Çevre Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi’’, İnsan Çevre Toplum, İmge 

Kİtabevi Yayınları, Ruşen Keleş (ed.), 2. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1997, s. 172-173. 
6 RIZAOĞLU, B., Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara, Ocak 2004, s.16. 

 

 3



Turizm eko-etiketi olan ‘’Mavi Bayrak’’, plajlar ve marinalar için öngörülen 

uluslararası bir çevre ödülüdür. Mavi Bayrak Ödülü bir kampanya çalışması 

ile ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmektedir. Mavi Bayrak 

Kampanyasının çalışma alanı, kıyılarda yüksek su kalitesi, güvenlik 

standardı, çevre yönetimi ve çevre eğitimi standardını oluşturarak 

sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasıdır. Böylece turizm ve çevre sektörlerini 

yerel, ulusal ve uluslararası boyutta bir araya getirmektedir. 

 

Bu çalışmada, Türkiye kıyılarında yoğun olarak gerçekleştirilen turizm 

faaliyetlerinin yarattığı çevresel bozulmaları azalttığı ve aynı zamanda sürekli 

artan uluslararası rekabet ortamında rekabet gücünü arttırabileceği 

düşünülen ‘’Mavi Bayrak Ödülü’’nün turizmde bir pazarlama unsuru olarak 

yeri araştırılmıştır. Çalışmada MB Ödülü’nün plaj kategorisi incelenmiş, 

ödüllü plaj üzerinde yer alan turistik işletmelerin bir pazarlama aracı olarak 

bundan faydalanabilmesi üzerinde durulmuştur. 

 

Çalışmada ‘’Mavi Bayrak’’, birinci bölümde bir eko-etiket olarak, ikinci 

bölümde ise turizm pazarlaması bakış açısından incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde de, 2004 yılında Türkiye’de Mavi Bayrak Ödülü almış olan plajlar 

üzerinde yer alan otellerle ve Mavi Bayrak Kampanyası’nı yürüten diğer 

ülkelerin kampanya yürütücüleri ile yapılan anketlerin değerlendirmesine de 

yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EKO-ETİKET OLARAK MAVİ BAYRAK 
 

1. EKO-ETİKETLEME KAVRAMI 

 

‘‘Eko-etiket temel olarak bir ürünün (her türlü mal ya da hizmet) belirli bir ürün 

kategorisi içerisinde tüm yaşam döngüsü göz önüne alındığında çevresel 

açıdan tercih edilebilirliğini belirleyen bir işarettir.’’7 Üretici ve hizmet 

sağlayanların kendi beyanları veya kendi geliştirdikleri sembollerden farklı 

olarak eko-etiket, tarafsız üçüncü şahıslar tarafından belli çevresel kıstaslara 

dayanarak ürüne verilen bir ödüldür. Genellikle bir sertifika ya da plaket 

şeklinde olan söz konusu ödülün, görsel olarak üzerinde program logosu olan 

bir bayrak ile de temsili mümkündür. 

 

Eko-etiket (ecolabel), ürünlere yönelik bir çevre etiketidir. Çevre etiketi  ve 

beyanı (environmental labels and claims), bir ürün veya hizmetin çevresel 

karakterinin bütünlüğü, belirli bir çevre boyutu veya herhangi bir çevre boyut 

sayısı ile ilgili bilgi verir. Müşteriler ve muhtemel müşteriler, ürünler veya 

hizmetleri seçerken, diğer hususların yanında çevresel hususlara göre de 

değerlendirme yapmak için bu bilgileri kullanabilirler. Çevre etiketleri ve 

beyanlarının amacı, bir ürün veya hizmetin çevre boyutu hakkında, yanıltıcı 

olmayan, doğru ve ispatlanabilir bilgiler vermesi yoluyla, çevre üzerinde daha 

az olumsuz etki yapacak ürün ve hizmetlere talebin artırılması ve böyle 

ürünlerin arzının teşvik edilmesi gibi piyasa güçlerinin zorlaması ile sürekli bir 

çevresel iyileşme potansiyelini sağlamaktır.8

 

Eko-etiketleme, çevre etiketlemelerinin bir kategorisidir ve belirli bir ürünün 

göreceli çevresel kalitesi ile ilgili tüketicilere verilen bilgilerin üçüncü taraflarca 

                                                 
7 ‘’Introduction to Ecolabelling’’, Global Ecolabelling Network (GEN) Information Paper, 
July 2004, s.1, http://www.gen.gr.jp/pdf/pub_pdf01.pdf 
8 TSE, Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler, TSE EN ISO 14020/Nisan 2002, 

Türk Standartları Enstitüsü Yayını, 2002, s.1 
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doğrulanması anlamına gelmektedir.9 Eko-etiket (ecolabel) terimi çoğunlukla 

dahil olduğu grup olan çevre etiketleri ile karıştırılmaktadır ve bazı 

kaynaklarda çevre etiketlerinin hepsi için ‘’eko-etiket’’  denilmektedir. Bugün 

dünya üzerinde birçok çevre etiketi ve beyanı bulunmaktadır ve yenileri 

üzerinde düşünülmeye de devam edilmektedir. Bugün var olan çevre 

etiketlerinin sınıflandırılması Şekil I’de verilmektedir.  

 

Uluslararası Standartlar Örgütü-ISO10, gönüllü çevre etiketleme 

programlarının standartlaştırılması çalışmalarını üstlenmiştir. ISO, eko-

etiketleme programını ‘‘Tip I Çevre Etiketi’’ adıyla şu şekilde tanımlamaktadır: 

‘’Bu program, isteğe bağlı olup, belirli bir ürün kategorisindeki bir ürünün 

hayat çevrimi yaklaşımına göre çevre yönünden tercih edilebilirliğini gösteren 

çevre etiketlerinin, ürünler üzerinde kullanılması yetkisinin verilmesinde 

uygulanan ve birçok kıstasa dayanan, üçüncü taraflarca yapılan bir 

etiketleme programıdır’’11.  

 

Eko-etiketleme, çevre etiketlerinin üçüncü şahıslar tarafından 

değerlendirilerek ödül programına dönüştürülmüş bir kategorisini 

oluşturmaktadır.  

 

                                                 
9 Eko-etiket (ecolabel) terimi pek çok kişi tarafından dahil olduğu grup olan çevre etiketleri ile 

karıştırılmaktadır ve çevre etiketlerinin hepsi için ‘’eko-etiket’’  denilmektedir. Bu çalışmada 

Türk Standartları Enstitüsü-TSE’nin ‘’ecolabel’’ terimine karşılık olarak kullandığı ‘’eko-etiket’’ 

ifadesi esas alınmıştır.  
10 ISO (International Organization for Standardization), 1947 yılında 25 ülkenin katılımı ile 

‘endüstriyel standartların birleştirilmesini ve bunun uluslararası alanda koordinasyonunu 

sağlamak’ amacıyla kurulmuştur. Bugün ISO 156 ülkede faaliyet gösteren ulusal standartlar 

organizasyonları aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’de temsilini ise Türk 

Standartları Enstitüsü-TSE yapmaktadır. (www.iso.org) 
11 TSE, Çevre Etiketleri ve Beyanları-Tip I Çevre Etiketlemesi-Prensipler ve Yöntemler, 
TSE EN ISO 14024/Nisan 2002, Türk Standartları Enstitüsü Yayını, 2002, s.1 
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Eko-etiketlerin çevre etiketleri içerisindeki en önemli özelliği, eko-etiketlerin 

karşılaştırmalı olarak tercih edilebilirliği ortaya koymasıdır.12 Çevre etiketleri 

ise eko-etiketleri de kapsamakla birlikte genel olarak, ürünlerin çevresel 

özellikleri ile ilgili birinci taraflarca beyanı veya üçüncü şahıslar tarafından 

teyidini içermektedir.  

 

                                                 
12 Akdeniz Üniversitesi web sayfası ‘’http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/cevre/coastlearn-

r/tourism/tools-cp-ecolabelling.htm’’ 
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13 Pollution Prevention Division, Office of Pollution, P ention and Toxics, Environmental Labelling Issues, Policies and Practices Worldwide, , U.S. Environmental 

Protection Agency, 1998, s.XV, ‘www.epa.gov/opptin epp/pubs/envlab/wwlabel3.pdf’, zikreden Introduction to Ecolabelling, Global Ecolabelling Network (GEN) Information 

Paper, July 2004, s.4, http://www.gen.gr.jp/pdf/pub_p 01.pdf 
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1.1. ISO Çevre Etiketi Standartları Ve Eko-Etiketleme İlişkisi 
 
Çevre etiketi ve beyanı bir ürün veya hizmetin çevresel karakterinin 

bütünlüğü, belirli bir çevre boyutu veya herhangi bir çevre boyut sayısı ile ilgili 

bilgi verir. Müşteriler ve muhtemel müşteriler ürünler veya hizmetleri 

seçerken, diğer hususların yanında çevresel hususlara göre de 

değerlendirme yapmak için bu bilgileri kullanabilirler.  

 

Ürün veya hizmet sağlayanlar, müşterilerin ve muhtemel müşterilerin, 

herhangi bir ürün veya hizmet satın alırken çevre etiketleri veya beyanları 

vasıtasıyla kendi ürünleri veya hizmetleri lehine etkilenmelerini beklerler. 

Çevre etiketleri ve beyanları böyle bir etkiye sahip olursa ürün veya hizmetin 

pazar payı artar. Diğer ürün veya hizmet sağlayıcılar da, bu ürün ve hizmet 

kategorisinin yarattığı çevre baskısının azalmasını sağlayacak şekilde, kendi 

çevre etiketleri ve beyanlarında bu etkiyi yaratacak bilgiler koyabilecekleri 

ürün veya hizmetlerinin çevre boyutlarını geliştirmeye çalışarak tepki 

verirler.14

 

Çevre etiketleri ve beyanları, ISO 14000 serisinin konusunu oluşturan çevre 

yönetimi araçlarından biridir. ISO 14020 standardı ise, çevre etiketleri ve 

beyanlarının geliştirilmesi ve kullanımı için kılavuz prensipleri kapsar. ISO 

14020 standardı, belgelendirme ve tescil amaçları için bir şartname olarak 

kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.  ISO 14020 serisindeki halen geçerli diğer 

standartlar ISO 14024 (Tip I), ISO 14021 (Tip II) ve ISO/TR 14025(Tip III)’tir. 
15 Tip I, Tip II ve Tip III programlarının çevre etiketleri içerisindeki yeri Şekil 

I’de gösterilmektedir. 

 

                                                 
14 TSE, Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler, TSE EN ISO 14020/Nisan 2002, 

Türk Standartları Enstitüsü Yayını, 2002, s.1 
15 a.g.e., TSE EN ISO 14020/Nisan 2002, s.1 ve Türk Standartları Enstitüsü web sayfası 

‘’www.tse.org.tr‘’ 
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ISO Tip I Çevre Etiketlemesi (Seal of Approval-Onay programı), ISO 14024 

standardı ile belirlenmiştir ve ‘‘Eko-etiketleme’’ anlamına gelmektedir. 16

 

ISO, bu standartları oluştururken herhangi bir bağlayıcılığı olmadan sadece 

bugün gelinen noktada yönlendirici olması amacıyla bu standartları 

geliştirmiştir. ISO’nun uluslararası alanda tanınırlığı ve güvenilirliği nedeniyle, 

eko-etiketleme programlarını uygulayanların ISO’nun geliştirdiği bu 

standartlara göre programları uygulamaları Küresel Eko-etiketleme Ağı- 

GEN17, Dünya Turizm Örgütü-WTO18 gibi konu ile ilgili kuruluşlar tarafından 

tavsiye edilmektedir.    

 

Türk Standartları Enstitüsü-TSE19, ilgili ISO standartlarını ‘‘Çevre Etiketleri ve 

Beyanları-Genel Prensipler, TSE EN ISO 14020’’,  ve ‘’Çevre Etiketleri ve 

Beyanları-Tip I Çevre Etiketlemesi-Prensipler ve Yöntemler, TSE EN ISO 

14024’’ adlarıyla Nisan 2002’de yürürlüğe koymuştur. 

                                                 
16 a.g.e., TSE EN ISO 14024/Nisan 2002’, s.1 
17 GEN (Global, Ecolabelling Network), 1994 yılında dünyada eko-etiketlemenin 

geliştirilmesi, özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kar amacı gütmeyen üçüncü taraf 

organizasyonlar tarafından kurulmuş uluslararası bir dernektir. 2001 sonu itibariyle ulusal ve 

uluslararası eko-etiketleme programı yürüten yirmi altı üyesi bulunmaktadır (www.gen.gr.jp)  
18 WTO (World Tourism Organization), Birleşmiş Milletler altında çalışan uzmanlık 

kuruluşlarından (UN specialized agencies) biridir ve dünyada turizm politikalarına ve 

uygulamaların geliştirilmesine yön veren küresel bir forum işlevi görmektedir. 2006 yılı 

sonundan itibaren kısaltması -yine bir Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşu olan Dünya 

Ticaret Örgütü ile aynı olan kısaltmasında yaşanan karışıklık nedeniyle- UNWTO olarak 

kullanılacaktır. (www.world-tourism.org)  
19 TSE, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 

kurulmuştur ve Uluslararası Standartlar Örgütü ISO’nun Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
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1.2. Gelişimi 
 
Eko-etiketlemenin kökeninin genel olarak çevre duyarlılığının küresel ölçekte 

artışı ile başladığı söylenebilir. İlk ve doğal olarak gelişmiş ülkelerde ticari 

işletmelerin çevre duyarlılığını pazar avantajına dönüştürülebileceklerini fark 

etmeleri, tüketicilere belli ürünlerinin üretim süreçlerinde göstermiş oldukları 

çevre duyarlılığını beyan etmelerine ve devamı için vaatlerde bulunmalarına 

yol açmıştır. Bu beyanlar zamanla, ‘‘geri dönüştürülebilir’’, ‘’düşük enerjili’’, 

‘’çevreyle dost’’, ‘’yeşil ürün’’ gibi etiketlere dönüşmüştür. 

 

Bu tip etiketler ilk olarak çevrenin korunması için bir şeyler yapmak isteyen 

tüketici grubunun ilgisini çekmiştir. Ancak diğer taraftan etiketlerin üreticilerin 

kendi beyanlarına dayanıyor olması zamanla tüketicinin kafasında soru 

işaretleri uyandırmaya başlamıştır. Çünkü bu etiketler bağımsız bir kurumun 

araştırma ve incelemelerine dayanmayan, herhangi bir standartla 

ilişkilendirilmemiş etiketlerdi.  

 

Beyana güvenilirlik ve tarafsızlık konularındaki soru işaretleri, özel ve sivil 

toplum kuruluşlarının baskısıyla üçüncü şahıs etiketleme kurumlarının 

oluşmasını sağlamıştır. Zamanla bu üçüncü şahıs etiketlemelerinin bir kısmı, 

‘’eko-etiket’’ adı verilen ve ulusal, bölgesel veya çok uluslu birer ödül 

programına20 dönüşmüştür. 

 

İlk eko-etiketleme programı, Almanya’da 1977 yılında başlatılan ‘’Blue Angel’’ 

programıdır. Diğer eko-etiketleme programları daha çok 80’lerin sonlarında 

veya 90’ların başlarında uygulanmaya başlanmıştır.21 Federal Almanya 

                                                 
20 Dünya çapında bazı organizasyonlar eko-etiketlemeyi ‘proje’ olarak nitelendirmekle 

beraber, yoğun kullanım ‘program’dır ve bu çalışmada da eko-etiketlemeler için ‘eko-

etiketleme programı’ ibaresi kullanılmaktadır. 
21 HENRY, J., ‘ISO and Ecolabelling’, Eco-labelling and International Trade, Papers from 

United Nations Conference on Trade and Development, Published for and on behalf of 

United Nations by St. Martin’s Pres Inc., 1997, s. 272 
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İçişleri ve Çevre Bakanları tarafından başlatılan Blue Angel programı,  çevre 

politikalarının uygulanabilmesi için yumuşak bir geçiş aracı (‘’soft 

instrument’’) olarak görülmüştür. Bunun sebebi programın yasaklar 

içermeyen, gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. Bugün uygulanmakta olan 

diğer eko-etiketleme programları gibi Blue Angel programının da esas amacı 

üretici ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Blue Angel 

programı dünyada geliştirilmiş olan diğer birçok eko-etiketleme programı için 

bir model oluşturmuştur. 22 Tablo I’de başlangıç yıllarında geliştirilen eko-

etiketleme programlarının bir listesi verilmektedir. 
 

Tablo I. Eko-etiketleme Programları (ilk yıllar) 

Ülke ya da ülke grubu Program adı Başlangıç tarihi  

Almanya Blue Angel 1977 

Kanada Environmental Choice Program 1988 

Japonya EcoMark 1989 

Kuzey Avrupa ülkeleri White Swan 1989 

ABD Gren Seal 1989 

İsveç Good Environmental Choice 1990 

Yeni Zelanda Environmental Choice 1990 

Hindistan Ecomark 1991 

Avusturya Austrian Eco-label 1991 

Avustralya Environmental Choice 1991 

Kore Cumhuriyeti Ecomark 1992 

Singapur Gren Label Singapore 1992 

Fransa NF-Environnement 1992 

Hollanda Stichting Milieukeur 1992 

Avrupa Birliği European Flower 1992 

Hırvatistan Environmentally Friendly 1993 
 

Kaynak: VOSSENAAR, R., ‘Eco-labelling and International Trade: Main Issues’, Eco-labelling and 
International Trade, Papers from United Nations Conference on Trade and Development, Published 

for and on behalf of United Nations by St. Martin’s Pres Inc., 1997, s. 22 

                                                 
22 Pollution Prevention Division, Office of Pollution, Prevention and Toxics, Environmental 
Labelling Issues, Policies and Practices Worldwide, , U.S. Environmental Protection 

Agency, 1998, s.B47, ‘’www.epa.gov/opptintr/epp/pubs/envlab/wwlabel3.pdf’’ 
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Günümüzde eko-etiketleme dışında dünya çapında birçok üçüncü şahıs 

etiketleme sistemi bulunmaktadır ve yenileri de geliştirilmektedir. Bunlar, eko-

etiketleme programlarının daha dar kapsamda ve belli konularda odaklanan 

çeşitleridir. Bu alternatif programlar belli bazı konularda odaklanmakta (kimya 

endüstrisi, ormancılık endüstrisi gibi) veya sadece belli bir çevresel sorunu 

adres göstermekte (hava kalitesi, enerji tasarrufu gibi) ya da uygulamalarının 

yaşam çevrimi içerisinde sadece bir kısmını dikkate almaktadır. (ürünün 

kullanım aşaması veya ürünün kullanım sonrası bertarafı gibi). Bununla 

birlikte sadece basit anlamda bir çevresel performanstan daha fazlasını 

sorgulayan bazı diğer ‘’Tip I’’ programları da geliştirilmiştir. 

 

Tipik bir eko-etiketleme programında ürün kategorisi ve kıstaslar bağımsız bir 

organizasyon tarafından, teknik bir danışma kurulunun da yardımı ile 

belirlenir. Genel olarak ilk önce ürün kategorisi seçildikten sonra o ürünün 

yaşam döngüsü analizi yapılır. Bu analiz hammaddenin çıkarılmasında, 

üretim sürecine, dağıtımından kullanım ve bertarafına kadar tüm aşamaları 

içerir. Bu analiz sırasında enerji kullanımı, tehlikeli atıklar gibi parametrelerin 

belirlenmesi de kıstasların geliştirilmesine temel oluşturmaktadır.  

 

Eko-etiketleme programına katılmak isteyenler ürünlerini üçüncü şahıs 

organizasyonların değerlendirme ve doğrulamasına sunarlar. Eğer 

onaylanırsa, başvuru sahipleri kendi kategorilerine has olan ‘‘eko-etiketi’’  

belli bir süre aralığı için kullanma hakkını bir lisans ücreti karşılığında alırlar. 

Eko-etiketin kullanımı yalnızca belirtilen ürün ya da ürünler ile 

sınırlandırılmıştır ve eko-etiket alındıktan sonraki izleme süreci de genellikle 

program yürütücüsü kurum tarafından yapılır. 
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1.3. Amaçları 
 

Eko-etiketleme,  hem devletin çevre konularındaki gelişmeleri 

özendirmesinde hem de iş dünyasının piyasayı (ülke içi veya uluslararası) 

çevreye duyarlı ürünlerin öne çıkacağı şekilde yönlendirebilmesinde pratik bir 

araç olmuştur.23 Bazı ülkeler eko-etiketleme ile ilgili çalışmalarını oturtmuş 

iken diğer ülkeler de eko-etiketleme programlarını geliştirme aşamasındadır.  

 

Eko-etiketlemenin amaçlarına sadık kalmak, programın dünya çapında 

başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar her bir eko-

etiket programı yetkilisi bu amaçları farklı dillerle ifade etse de, genel olarak 

üç temel amaç herkes tarafından benimsenmiştir ve takip edilmektedir. Bu 

amaçlar şu şekilde sıralanabilir24:  

 

1.3.1. Çevrenin korunması 

 
Genel olarak çevreyi ve doğal kaynakları korumak birinci amaçtır. Devlet ve 

sivil toplum örgütleri eko-etiketleme programları aracılığıyla tüketici 

kararlarını yönlendirmeye ve çevreye duyarlı üretim, tüketim ve hizmet 

sektörlerinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışır. Bu anlamda eko-

etiketleme, çevresel gelişmenin sağlanmasına hizmet eden ekonomik bir 

araçtır. Çevreye yönelik hedefler şu şekilde belirtilebilir; 

- Yenilenebilir kaynakların gelecek nesiller için de kullanılabilecek 

şekilde var olması için verimli bir şekilde yönetilmesi 

- Yenilenemez kaynakların (fosil yakıtlar gibi) verimli kullanımının 

teşvik edilmesi 

- Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesinin 

kolaylaştırılması 

- Ekosistemin ve tür çeşitliliğinin korunmasının özendirilmesi 

                                                 
23 a.g.m., ‘Introduction to Ecolabelling’……, 2004, s.4 
24 a.g.m., ‘Introduction to Ecolabelling’……, 2004, s.4 
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- Üretimde kimyasal kullanımının doğru bir şekilde yönetilmesinin 

özendirilmesi 

 

1.3.2.  Çevreci fikirlerin/buluşların ve liderliğin teşvik edilmesi 

 
Eko-etiketleme programları bir eko-etiketin ödül olarak verilmesi ve 

özendirilmesi ile işletmeleri çevreci fikirler ve buluşlar geliştirmeye teşvik 

etmektedir. İşletmeler çevreci ürünlerini piyasaya sunarak kamuoyunda 

olumlu bir imaj yaratabilmekte veya var olan olumlu imajlarını 

güçlendirebilmektedir. Böylece diğer işletmeleri de aynı yolu takip etmeye 

zorlayabilmektedir. Eko-etiketleme kıstasları genel olarak belli bir kategoride 

en iyi performansı gösterenleri ödüllendirmek üzere geliştirilmektedir. Eko-

etiketleme programlarının çoğu üreticiler ve hizmet sunanların özendirilmesi 

ve yeni gelişmelerin hızını yakalayabilmeleri için aşamalı olarak ve artarak 

standardı yükseltmektedir.  

 

1.3.3. Tüketicinin çevre sorunları konusunda bilinçlendirilmesi 

 
Eko-etiketleme programları tüketiciyi çevre sorunları konusunda 

bilinçlendirirken seçimlerini yapmalarında da etkili olabilmektedir. Tüketici 

bilincinin yüksek olduğu ülkelerde tüketicileri yalnızca pazardaki ürünlerin 

çevreye olan etkileri hakkında doğru bir şekilde bilgilendirmek,  eko-etiket 

ödülüne sahip ürünlerin özendirilmesi için yeterli olacaktır. Tüketicilerin çevre 

konularındaki duyarlılığının yüksek olmadığı ülkelerde ise eko-etiketler en 

azından çevre konusunda yapılan çalışmalara hareket getirecek ve duyarlılığı 

arttırma yönünde kazanımlar sağlayacaktır.  
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1.4. İlkeleri 

 
Başarıya ulaşmış eko-etiketleme programları ve ilgili ISO çalışmalarına 

dayanarak etkili ve güvenilir bir eko-etiketleme programını oluşturan ilkeler şu 

şekilde tanımlanmıştır.25

 

1.4.1.  Gönüllü katılım 

 
Üreticiler, ihracatçılar, hizmet sunanlar ve diğer tüm ilgili iş dünyasının eko-

etiketleme programların katılımları gönüllü olmalıdır. Ayrıca, bu ilgi grupları, 

kendi ürettikleri ürünlere eko-etiket geliştirilmesi için eko-etiket programları 

geliştiren organizasyonlara başvuruda bulunabilmelidirler. 

 

1.4.2.  Çevresel ve ilgili diğer yasalarla uyumlu olmak 

 

Her ne kadar eko-etiketlerin odak noktası ürünün çevre ile uyumlu bir şekilde 

üretilmesi ise de, üretim aşamasındaki ilgili her türlü yasal mevzuata uyum da 

önemlidir. Genel olarak sanayide liderliğin temel öğesinin ilgili tüm çevresel 

ve diğer mevzuatla tam uyum olduğu kabul edilmektedir. Burada altının 

çizilmesi gereken önemli nokta, ilgili çevresel ve diğer mevzuattan kastın 

yerel/bölgesel mevzuat olduğudur. Zira burada belirtilen özellikte, uyulması 

gereken mevzuatın uluslararası olması durumunda ürün için uluslararası bir 

ticaret engeli oluşturmasından da kaçınılması amaçlanmaktadır. Diğer bir 

deyişle, bir ülkede yabancı kaynaklı bir eko-etiket programının uygulanması 

sırasında doğabilecek sınırlamalardan kaçınılması ve aynı zamanda eko-

etiket programına katılım ve ulusal mevzuata uyarak uluslararası ticaretin 

teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 
                                                 
25 a.g.m., ‘Introduction to Ecolabelling’……, 2004, s.6-11 
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1.4.3.  Ürünün ‘’amaca uygunluğu’’ ve ‘’genel performansı’’ 

 

Söz konusu ürünün yasalarla uyumunun yanında genel kalite ve 

performansının da dikkate alınması gerekmektedir. Tüketici davranışı ve 

pazar araştırmalarına göre bir ürünün çevresel özellikleri, karar vermede 

birçoğunun içerisinde yalnızca bir unsuru oluşturmaktadır ve genellikle de 

ürünün aynı kategorideki diğerleri ile karşılaştırıldığında kalite ve performans 

açısından diğerlerinden üstün olduğuna kanaat getirildikten sonraki aşamada 

değerlendirmeye alınmaktadır. 
 

1.4.4. Kriterlerin bilimsel temele dayanması 

 
Ekoloji bilimi esas alınarak hazırlanmış sıkı teknik kıstaslar, tüketiciye adil bir 

seçimin yapılacağı konusunda güvence verir. Bununla birlikte, çevresel 

kıstasların ürünün yaşam döngüsü dikkate alınarak hazırlanması görüşü 

gittikçe ağırlık kazanmaktadır. Bunun dayandığı temel de, ürünün 

geliştirilmesi, tüketiciye sunulması, tüketici tarafından kullanımı ve en son 

noktada tüketiminin de içinde olduğu tüm aşamaların dikkate alındığının 

tüketicilere -ve üreticiler ile servis sunanlara- inandırılmasıdır. 
 

1.4.5. Kriterlerin ürün kategorisinin belirleyici özelliklerini içermesi 

 
Bir ürünün belirleyici özelliklerinin o ürün kategorisindeki eko-etiketleme 

kıstasları içerisinde yer alması gereklidir. Örneğin bir plajı, turizmde bir ürün 

olarak diğer yüzme amaçlı kullanılan kıyılardan farklı olarak ‘‘plaj’’ yapan 

özelliklerinin plaj için önerilen eko-etiketin kıstasları içerisinde yer alması 

gereklidir. Ürün tanımına bakarak kıstasları belirlemede her ne kadar sınırı 

belirlemek zor ise de bu, ürünün tanımı içerisinde yer almayan bilgilerin 

kıstaslar içine konulmaması açısından gerekli görülmektedir.  
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1.4.6. Kriterlerin güvenilir, ilgili, ulaşılabilir, ölçülebilir ve doğrulanabilir 
olması 

 
Her ne kadar eko-etiketleme kriterlerinin sıkı teknik şartlara bağlanması 

istenirse de, bu kriterlerin pratikte kullanımı açısından ulaşılabilir (özellikle de 

pazara ulaşması) ve ölçülebilir özellikleri ile doğrulanabilir olması gereklidir. 

Diğer bir deyişle, kriterlerin tüketici-kullanıcı veya ilgililer için kabul edilebilir, 

makul ve kullanıma elverişli, kriterlerin teknik açıdan uyumunu kontrol edecek 

olan ilgili kurumların ölçebilmesine uygun olması gerekmektedir. 
 

1.4.7. Tarafsızlık 

 
Güvenilir bir eko-etiketleme programı ticari kaygılardan uzak bir üçüncü 

tarafça yürütülmelidir. Tarafsızlık, ürün kategorilerinin belirlenmesinden çevre 

ödülünün kriterlerinin belirlenmesine kadar tüm aşamaları kapsamalıdır. 

Tarafsızlık ilkesi bağımsız bir kurula farklı paydaşların ve ilgi gruplarının 

resmi bir şekilde temsilleri ve katılımı ile işletilir.  Söz konusu kurullar 

genellikle ilgili sektör, çevre alanındaki ilgililer, tüketici temsilcisi, 

akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşur. Burada dikkat 

edilecek en önemli nokta, kurul üyelerinin sayıca ve konu olarak dengeli 

dağılımının ve böylece bir grubun diğerinden daha baskın temsilinin 

olmamasının sağlanmasıdır. 
 

1.4.8. Açık ve hesap verebilir olması  

 
Bir eko-etiketleme programı gözlemlenebilir, takip edilebilir ve sorgulanabilir 

olacak şekilde açık ve hesap verebilir olmalıdır. Her bir süreç adil, tutarlı ve 

birbiri ile uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır. İyi bir kalite yönetim sistemi güçlü 

ve arzu edilen bir özelliktir.  Halkın katılımı ile ilgili kıstas, açıklığın 

sağlanması açısından çok önemlidir. Bazı programlar kıstaslar gözden 

geçirilirken halka medya ve kamu kurumları aracılığıyla duyurup bu konudaki 

görüşlerini almaktadır.  Diğerleri paydaşlar ve ilgi grupları ile birebir 
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görüşmeler yaparak önerilerini ve değerlendirmelerini almaktadır.  Bunlar ve 

benzeri şekillerde alınan görüşler, kıstasların son halini almasına katkıda 

bulunmaktadır. 
 

1.4.9.  Esneklik 

 
Eko-etiketleme programının etkili ve güvenilir olması için sürecin iktisadi bir 

faaliyet olarak algılanması ve pazar güçleri ve gerekliliklerine uygun bir 

maliyet verimliliğini sağlayacak şekilde işletilmesi gerekmektedir. Pazardaki 

ve teknolojideki değişime zamanında cevap verebilecek bir esneklikte 

olmalıdır. Bu da, kıstasların belli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekli 

görüldüğünde çevre ödülünün kıstas ve kategorisinin teknolojik yenilikler ve 

pazardaki gelişmeler dikkate alınarak güncellenmesi ile olabilmektedir. 

Kriterlerin belli aralıklarla gözden geçirilmesi (genellikle üç yılda bir), 

standardın yeni gelişmelerdeki hızı yakalamasını sağlar. Birçok eko-

etiketleme programı kıstasların güncellenmesini yeni gelişmelerle eş zamanlı 

olarak yaparken, eko-etiket ödülüne sahip olanların bu yenilikleri sağlaması 

ve oturtması için belli bir zaman tanır.  
 

1.4.10.  ISO 14020 ve ISO 14024’te belirtilen ilkelere uyum (tavsiye 
niteliğinde) 

 
ISO 14000 Çevre Yönetim Standartları serisinin sektör ve devlet kurumları 

tarafından artan bir hızla kabul görmesi ile birlikte, eko-etiketleme 

programlarının ISO Çevresel Etiketleme Standartları ile uyumlu bir hale 

getirilmesinin eko-etiketleme programları için bir avantaj sağlayacağı 

düşünülmektedir. Böyle bir uyumun eko-etiketleme programlarının yasal ve 

sağlam bir zemine oturması açısından yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

Bununla birlikte GEN yetkilileri eko-etiketleme programlarının geliştirilmesi, 

yönetimi ve yürütülmesi konuları ile ilgili olarak bir rehber hazırlamayı 

planlamaktadır. 
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1.4.11. Ana katılımcılar 

 
Bir eko-etiket programının etkili ve başarılı olabilmesinde, birçok paydaşın 

programa katılımı büyük önem taşır. Her ne kadar her bir program kendine 

özgü ise de, birçoğu aşağıda belirtilen grupların programa katılımını sağlar; 

 

Devlet kurumları: Birçok eko-etiket programı devlet kurumları tarafından 

başlatılmış ve finansmanı sağlanmıştır. Ayrıca programın (doğrudan veya 

dolaylı yollardan) başlatılması, geliştirilmesi ve yönetiminin yanında, farklı 

kademelerde ve farklı biçimlerde sarf ettiği çabayla, talebin ve tedarik ağının 

oluşmasında etkili olmuştur. 
 
Program yürütücüleri: Eko-etiket programlarının yürütümü ve idaresini 

(teknik, idari, pazarlama aktiviteleri, denetleme gibi) tipik olarak bağımsız bir 

kuruluş yapar.  

 

Sektör dernekleri, bayiler ve ilgili şirketler: Programın başarıya ulaşması için 

sektör temsilcilerinin ilgisini çekmek, onları programa katmak ve 

bilinçlenmelerini sağlamak zaruridir. Bayi ve şirketler kıstaslar oluşturulurken 

pazar içerisindeki pratik kullanım ve güvenilirliğinin sağlanması açısından ve 

programa rehber olmaları için katılmalıdır. Sektörün, üreticiler, servis 

sunanlar ve tedarikçileri temsil ettiği gözden kaçırılmamalıdır. 

 

Tüketiciler: Tüketicilerin istekleri pazardaki etkiyi belirlemektedir. Tüketicinin 

ihtiyaçları ve tercihleri belirlenmeli, anlaşılmalı ve program içerisinde bunlar 

dikkate alınmalıdır. 

 

İlgili gruplar: Bir eko-etiketleme programının güvenilirliği, bu programdan 

doğrudan fayda sağlamayacak olan grupların, kişilerin veya 

organizasyonların da katılması ile geliştirilebilir. Diğer bir deyişle eğer bu 

grupların programa katılımları sağlanmazsa, halk nezdinde programın 

güvenilirliği ve kabul görmesi zorlaşmaktadır. 
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Akademisyenler: Akademisyenlerin kıstasların oluşturulması ve yenilenmesi 

sürecine sokulması,  programın kalitesi, maliyet verimliliği ve istenen 

çıktıların alınmasında önemli bir fark yaratacaktır. 

 

Medya: Medyanın yer alması, eko-etiketin tüketicilere ve sektöre ulaşmasını 

sağlayacak önemli bir özendirme aracıdır. 

 

Uluslararası toplum: Bu gruba yabancı tüketiciler, sektör temsilcileri, diğer 

potansiyel ilgi grupları (akademisyenler, medya, sivil toplum örgütleri gibi) 

girebilir. Zira etiketlenen ürünün ulaştığı kesim, yerel sınırların ötesine 

geçmeye başladı. Böylece,  küreselleşme ile birlikte eko-etiketleme 

programlarında da sınırlarını genişletme ve yerel sınırların ötesine geçme 

gereksinimini doğdu. 
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1.5.  Eko-Etiketlemenin Yararları 
 
Eko-etiketleme çevre, sağlık ve sosyal konularda hesap verilebilirlik ve 

sorumluluğu geliştirmektedir. Eko-etiketlerin en önemli yararı, tüketiciyi 

bilgilendirmesidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için en azından temel 

çevresel yasalara uyması bakımından yardımcı olmaktadır. Böylece devletin 

ve endüstrinin üzerindeki işletmelerin çevresel yasalara uyumu konusundaki 

denetleme görevleri hafifletilmiş olmaktadır. Zira eko-etiketler kendi içinde 

yasalara uyum ve bunun üçüncü şahıslar tarafından kontrolünü 

içermektedir.26

 

Tüketicinin eko-etiketli ürünleri seçmesi, pazarın çevreye duyarlı yaklaşımlar 

geliştirmesine sebep olmaktadır. Hatta üreticilerin tasarım aşamasında 

çevreye duyarlı ürünler ve teknolojiler geliştirmesine veya kullanmasına 

kadar etki yaratabilir. Eko-etiketleme programı, tüketicinin bilgisini ve bilincini 

arttırırken, üreticiler ve hizmet sağlayıcılar arasında da rekabetin artmasını 

sağlar. Üreticiler arasındaki rekabet ve hem üreticilerin hem de tüketicinin 

bilgi ve bilincinin artması, bu grupların birbirlerinin kıstaslara uyumunu 

değerlendirmesi, incelemesi ve kıstaslara uyulmadığında diğerini uyarmasına 

sebep olurken çevresel açıdan bir gelişime yol açmaktadır. 

 

Başka bir açıdan, ürün fiyatlarının belirlenmesi birçok değişik faktöre bağlı ve 

eko-etikete doğrudan bağlı olmasa da, sahip olunan eko-etiketin ürünün 

fiyatının arttırılmasına bir katkısı olduğu söylenebilir. Zira bir ürünün 

fiyatlandırılması ve tüketici tarafından seçilmesi, algılanan kalite, tanıtım ve 

özendirme, üretici firmanın imajı vb. gibi birçok etkene bağlı olmakla birlikte 

ürün üzerinde bulunan çevresel bilgilerin tüketiciyi etkilediği bilinmektedir. 

Tüketicinin en son noktadaki seçimi ne olursa olsun bu seçimi ile ilgili gözlem 

                                                 
26 Benefits of Ecolabelling, International Institute for Sustainable Development, 2005 

‘’http://www.bsdglobal.com/markets/eco_label_benefits.asp’’  
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ve araştırma yapılırsa üretici veya hizmet sağlayanlar için daha sonra takip 

edecekleri yolu belirlerken bir fikir verebilir. 27

                                                 
27 Guerra, J. L., ‘Labels That Tell Stories’, Ecolabelling Public Symposium at WTO, June 

2003, ‘’http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp03_larson_e.pdf’’ 
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1.6.  Eko-Etiketleme İle İlgili Karşılaşılabilecek Zorluklar 
 
Eğer eko-etiketleme programı içerisinde eksik veya yanıltıcı bilgilendirmeler 

yapılıyorsa çevre konularında duyarlı ve bilgili tüketiciler için bu eko-etiket 

hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ya da eko-etiketlemede bilgilendirme ve 

tüketiciyi bilinçlendirme yönü yetersiz kalırsa, tüketicinin diğer üreticilerin 

özendirme faaliyetleri veya rakiplerin olası olumsuz yöndeki çalışmalarından 

etkilenip kafasının karışması söz konusu olacak ve böylece eko-etiketin 

güvenilirliğinin sağlanması zorlaşacaktır. 28

 

Bu nedenle, ‘‘çevre etiketi ve beyanındaki bilgilerin, sadece beyan edenin 

iddiaları veya bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler olup olmadığı 

açıkça belirtilmelidir.’’ 29 Eğer bu şekilde bir belirtme yapılmazsa tüketicinin 

yanlış anlamasına sebep olabilecektir. 

 

Çevrecilerin bakış açısına göre bir ürünün çevreye duyarlı olması ve 

tüketicinin bunu tercih etmesi küresel düzeyde çevreye katkısı olacak bir 

davranış değildir. Zira çevreyi korumak için asıl yapılması gereken tüketimi 

azaltmak olmalıdır, bir ürünü yeniden tanımlamak değil. Bu anlamda 

çevreciler zorluk yaratabilirler.30

 

Belli bir ürün kategorisi için tasarlanan eko-etiketlemenin yöntemi de çok 

önemlidir. Zira ürün tüm yaşam çevrimine bakılarak mı eko-etiketlenecektir 

yoksa sadece döngünün bir aşamasına göre mi? Değerlendirme yaparken 

kullanılacak yöntem nedir ve çevreye olan etkiyi ölçerken hangi teknik 

kullanılacaktır? Hangi çevresel etkinin daha önemli olduğuna kim karar 

                                                 
28 Challenges to Eco-labelling, International Institute for Sustainable Development, 2005, 

‘’http://www.bsdglobal.com/markets/eco_label_challenges.asp’’ 
29 TSE, Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler, TSE EN ISO 14020/Nisan 2002, 

Türk Standartları Enstitüsü Yayını, 2002, s.3 
30 ‘’Challenges to Ecolabelling’’…., 2005 
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verecektir? Ve bu etkilerin önem sırasını belirlerken hangi kıstaslara göre 

değerlendirme yapılacaktır?31  

 

Eko-etiketin tüketici tarafından nasıl algılandığı çok önemlidir. Eko-etiket 

pozitif anlam içeriyor ise, söz konusu ürünü satın alma gücüne sahip 

olmayan tüketicilerde negatif bir hissiyat oluşabilir. Zira pozitif eko-etiketlerin, 

karşılaştırmalı olarak bir ürünün diğerlerine oranla çevreye daha saygılı,  

insan sağlığını düşünen ve sosyal fayda yaratan bir imajı olduğu için, bu 

ürünü satın alamayan kesimde çevreye zarar verdiği, sağlığı için zararlı 

ürünler aldığı hissini yaratabilir. Diğer taraftan eğer eko-etiketleme programı 

teknik bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından doğrulanmasını sağlamıyorsa, 

tüketiciyi yanıltıcı bir etkiye sahip olacaktır. 

 
Eko-etiketleme programlarının uygulamadaki etkileri, kabul edilebilirliği ve 

güvenirliğinin ülke kültürü ile yakından ilişkisi vardır. Bir örnek Fransa’da 

deniz suyu kalitesi düşük kıyılar için ‘Siyah Bayrak-Black Flag’ uygulamasıdır. 

Bu uygulamada, eğer yüzme suyu kalitesi istenen limitleri aşıyorsa, bunun 

sorumlusu belediye olarak kabul edildiği için belediyelere böyle bir bayrak 

verilmektedir. Her ne kadar negatif anlam içerse de dikkati çekmesi 

açısından daha etkili olduğu söylenebilir. Negatif eko-etiketlemeler ABD, 

Fransa gibi ülkelerde etkili olsa da ülkemiz ve benzeri gelişmekte olan ülkeler 

için pozitif yaklaşımın (teşvik edici ve ödüllendirici yaklaşım) daha etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Hatta zorunlu pozitif eko-etiketleme programlarının 

geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin, gelişen ekonomilerde gelişmiş ülkelerin 

standartlarına ulaşarak pazarlarına girebilmek açısından önemli bir yararı 

olacağı gibi aynı zamanda ülkede yaşayanlar için çevre sağlığı açısından 

sosyal faydayı arttıracağı düşünülmektedir.32

                                                 
31 ‘Challenges to Ecolabelling’…., 2005 
32 Guerra, J. L., ‘Labels That Tell Stories’, Ecolabelling Public Symposium at WTO, June 

2003, ‘http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp03_larson_e.pdf’ 
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1.7.  Turizmde Eko-etiketler 
 
Dünyada 1977 yılında Almanya’da ‘‘Blue Angel (Mavi Melek)’’ ile ilk olarak 

başlayan eko-etiketlemelerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bugün 

sanayide kullanılanların 20’nin üzerine ve turizm endüstrisinde kullanılanların 

da 70’in üzerine ulaştığı ve yenilerinin de geliştirilmeye devam edildiği 

bilinmektedir. Bunlar, diğer işletmelere göre daha üstün çevresel, sosyo-

kültürel ve ekonomik işletme uygulamalarını belgeleyen eko-etiket ve eko-

sertifikalandırma programlarıdır.  

 

Sayıca çok görünmesine rağmen turizmde eko-etiketleme faaliyetleri 

herhangi bir akreditasyon33 sistemine bağlanmamış olduğundan dünyada 

halen uygulanmakta olan turizm eko-etiketlerinin birçoğu henüz tam olarak 

tanınıp benimsenmemiştir. Bunun birkaç sebebi birçoğunun yerel ya da 

ulusal düzeyde uygulanıyor olması, yeterli düzeyde tanıtımının yapılmıyor 

olması ve bir akreditasyon sistemine bağlanmadığı için tüketici üzerinde  

yeterli düzeyde güven yaratamamış olması olarak gösterilebilir. Tüketici 

tarafından ise, bu kadar çok turizm eko-etiketinin olması kafa karışıklığı 

yaratmakta ve hangisinin tam olarak çevreyi koruduğu ya da ne kadar 

koruduğu anlaşılamamaktadır.  

 

Bu ihtiyacı giderme adına bir çalışma Avrupa’da var olan turizmde eko-

etiketlerin tanınması, yaygınlaştırılması, tüketici tarafından benimsenmesi ve 

eko-etikete sahip olan turistik işletmelerin pazar paylarını arttırmak için 2000-

2001 yılları arasında AB LIFE fonu ile gerçekleştirilmiştir. VISIT (Voluntary 

Initiative for Sustainability in Tourism) adı ile bir oluşum başlatılmış ve bu 

oluşum bugün VISIT isimli bir organizasyona dönüşmüştür. VISIT, bir 

akreditasyon platformu olarak işlemektedir. İlk olarak projeye dahil olan 

Avrupa’da turizm eko-etiket programlarının ‘’VISIT Standard for tourism eco-

labels in Europe’’ adıyla oluşturulan 21 koşulu yerine getirmeleri sağlanmıştır. 
                                                 
33 Akreditasyon ve sertifikasyon çoğunlukla karıştırılan iki terimdir. Akreditasyon, sertifika 

veren kuruluşların belli bir standarda göre bu işi yapmalarını sağlayan bir sistemdir.  
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Bu koşullar, ISO 14024 standardında belirtilen ilkelerin turizm endüstrisine 

uyumlaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Turizm endüstrisinin eko-etiketleri fark etmesi, sanayi kuruluşlarınınkinden 

daha geç olmuştur. Bunun bir sebebi turizm endüstrisinin bir hizmet 

endüstrisi olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Turizmde bir hizmet ürününü 

tanımlamak ve aynı ürünün devamlılığını sağlamak zordur. Ürünler hem çok 

çeşitli hem de müşterilerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda sürekli 

değişkenlik göstermektedir. Diğer bir sebebi de, daha önceleri, turizmin  

göreceli olarak sanayi kuruluşları kadar çevreyi kirletmediği görüşünün  

yaygınlığıdır. 34

 

1992 yılında Rio’da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda üçüncü 

şahıslar (gönüllü kuruluşlar) tarafından yapılacak belgelendirmelerin  

sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşma yönünde önemli bir potansiyele 

sahip olduğu Gündem 21 belgesi ile açıkça ortaya konmuştur35. Dünya 

Turizm Örgütü-WTO, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi-WTTC ve Earth 

Council, bu belgeden hareketle turizm ve seyahat endüstrisine özel bir eylem 

programı hazırlamıştır. Bu eylem programı içerisinde ulusal turizm 

kuruluşları, turizm iş çevresi ve turizm yatırımcıları için gönüllülük 

faaliyetlerine iştirak etmeleri konusunda ilkeler ortaya konmuştur.36 BM Çevre 

Programı-UNEP, eko-etiketleme programlarını, gönüllülük esasına dayanan 

çalışmalar içerisinde en çok gelecek vadeden olarak göstermiştir.  

                                                 
34GEİTZ, Miriam, The Tourism Ecolabel Market and its Implications for a Tour Operator 
Certification Program in the Arctic, Thesis for International Tourism Studies, Hochschule 

Harz University of Applied Studies and Research Faculty of Business Studies, December 20, 

200. s.4. 
35 Gündem 21, Bölüm 30’da her türlü kuruluşun sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak 

için çevre konusunda gönüllülük esasına dayanan programlara dahil olması ve bunları 

geliştirmeleri çağrısı yapılmıştır. 
36 YUNIS, Eugenio, ‘’Sustainability of Tourism and the Role of Certification’’, Public Private 
Partnerships for Sustainability Certification in Tourism Activities, Regional 
Conference for Europa, Czech Republic, 17-20 October 2004. 
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Eko-etiket, işletmelerin çevresel konularda yaptığı çalışmaların ve aldığı 

belgenin görsel bir ifadesidir. Turistik işletmeler eko-etiket yoluyla müşterileri 

veya potansiyel müşterilerini yaptıkları çevresel iyileştirmeler konusunda 

bilgilendirmek isterler. Aynı istek, turistik işletmeleri pazarlayan tur 

operatörleri ve seyahat acenteleri için de geçerlidir. Sundukları seyahatin ve 

müşterilerin varış noktasında bulacakları ürünlerin çevreye duyarlı olduğunu 

ve kendilerinin de bu anlamda çevreye saygılı olduklarını, böylece 

diğerlerinden farklı olduklarını söylemek isterler.  

 

Bugün uluslararası turizm piyasasında öne çıkmış gönüllü inisiyatiflerden 

bazıları şunlardır: ‘’Mavi Bayrak (Blue Flag)’’, ‘’Green Globe’’, ‘’International 

Ecotourism Society’s guidelines for tourism operators’’, ‘’Green Leaf Award 

for the Pacific Asia Travel Association’’, ‘’International Hotels Environmental 

Initiative’’, ‘’WWF’s principles for sustainable tourism’’. 

 

Dünyada 2001 yılı itibariyle turizm endüstrisi içerisinde kullanılan eko-

etiketlerin bir listesi EK I’de verilmektedir. 

 

Turizm endüstrisi için geliştirilen eko-etiketler daha çok turistik işletmelerin 

kendileriyle ilgili olmakla birlikte turizm faaliyetleri içerisinde yer alan plaj 

kullanımı ve bakımını içeren plajlar için eko-etiketler de geliştirilmiştir.  
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1.8.  Plajlar İçin Eko-etiketler 
 
 

Kıyı turizminde önemli bir yere sahip olan plajlar için eko-etiketlemelerin ilk 

örneğini 1985 yılında Fransa’da geliştirilen ‘‘Mavi Bayrak-Blue Flag’’ 

oluşturmaktadır. Plajlar için bugüne kadar geliştirilmiş ve halen uygulanmakta 

olan literatüre geçmiş eko-etiketlerin bir listesi, açıklamaları ile birlikte          

EK II’de verilmektedir. 

 

Türkiye’de Mavi Bayrak dışında plajlar için geliştirilmiş bir eko-etiket programı 

bulunmamaktadır.37 Bununla birlikte Türk Standartları Enstitüsü TSE, ‘‘Çevre 

Sağlığı-Plajlar için Tedbirler’’ ismi ile 24.02.1998 yılında TS 12379 

standardını yayınlamış ve yürürlüğe koymuştur. Bu standart, plajlarda 

uyulması gereken çevre sağlığı kurallarını kapsamaktadır.38   

 

Bunun yanında yine TSE, 21.04.1993 tarihinde yayınladığı ‘’Su Kalitesi - 

Yüzme Amacıyla Kullanılan Suların Genel Kalite Özellikleri’’ adıyla TS 10870 

standardını yürürlüğe koymuştur. Bu standardı 17.02.2005 tarihinde 

yayınladığı ‘‘Su kalitesi-Yüzme amacıyla kullanılan suların Genel kalite 

özellikleri’’ adıyla TS 10870/T1 standardı olarak güncellemiştir.39   

                                                 
37 Türkiye’de plajlar ya da turistik işletmeler için geliştirilmiş bir eko-etiket bulunmamakla 

birlikte Turizm Bakanlığı (bugünkü adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından 1993 

yılından bu yana konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve yat işletmelerine 

yönelik olarak ‘Çevre Dostu İşletme Plaketi’ verilmektedir. Yat işletmeleri için verilen 

plaketlerde "Yunus", Yat limanları için verilen plaketlerde "Çıpa" ve diğer tesislere verilecek 

plaketlerde de "Çam" simgeleri bulunmaktadır. Başvuran işletmeler, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı uzmanları tarafından belli kıstaslara göre incelenmekte ve yeterli puan alan 

işletmeler plaketi almaya hak kazanmaktadırlar. 

‘’http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7EE1F1486EE5030E20

9A85B5E49F32C4#top’’ 
38 Türk Standartları Enstitüsü web sayfası 

‘’https://www.tse.org.tr/turkish/abone/StandardDetay.asp?STDNO=17774&sira=0’’  
39 Türk Standartları Enstitüsü web sayfası 

‘’https://www.tse.org.tr/turkish/abone/StandardDetay.asp?STDNO=54493&sira=0‘’ 
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2005 yılına kadar Türkiye kıyılarında yüzme suyu kalitesi izleme çalışmaları 

(Mavi Bayrak Kampanyası dışında) Çevre Bakanlığı’nın yayınladığı Su 

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 

yürütülmüştür. 2005 yılına kadar ülkemizde plajlardaki yüzme sularını 

ilgilendiren herhangi bir yönetmelik çıkarılmamıştır. Avrupa Birliği uyum 

çalışmaları ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği 

Yüzme Suları Direktifi uyumlaştırılmış ve 09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı 

‘’Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’’ yürürlüğe konmuştur.40  

 

Burada bahsi geçen plajları ve plajlarda yüzme suyu kalitesini ilgilendiren 

standart ve yönetmelikler herhangi bir eko-etiketleme programına 

dönüştürülmemiş, ancak ilgili kamu kurumları tarafından Mavi Bayrak 

Kampanyası’na destek verilmiştir.   

 

Bu anlamda Türkiye’de plajlar için uygulanmakta olan tek eko-etiket programı 

Mavi Bayrak Kampanyası’dır. 

                                                 
40 Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfası ‘’www.cevreorman.gov.tr’’  

 30

http://www.cevreorman.gov.tr/


2.  MAVİ BAYRAK 

 
‘’Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen 

uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve 

dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde 

temiz deniz suyuna ek olarak çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, 

gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir.’’ 41

 

‘’Mavi Bayrak Kampanyası turizm ve çevre sektörlerini yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde bir araya getirmek için çalışmaktadır. Bugün geldiği 

noktada Mavi Bayrak, turistler ve tur operatörlerince çok iyi bilinen ve tanınan 

bir eko-etikettir.’’ 42   

 

MB Kampanyası su kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, 

güvenlik ve hizmetler ana başlıklarında öngördüğü sıkı kıstasları ile plajlar ve 

marinalarda sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için çalışmaktadır. Halkın, 

karar vericilerin ve tur operatörlerinin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve 

eğitimini de içermektedir. 43

 

Bu tezin konusu olan plajlar için Mavi Bayrak kriterleri genel olarak tüm 

ülkeler için aynı olmakla birlikte Güney ve Doğu Afrika, Karayipler, Kanada, 

Fas ve Avrupa bölgeleri için farklı kriterler söz konusudur. Türkiye’de 

uygulanan kriterler Avrupa kriterleri kapsamındadır. Kriterler minimum 

kriterler olarak belirtilmekte ve her ülkenin ulusal organizasyonuna daha 

                                                 
41 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı web sayfası 

‘’http://www.turcev.org.tr/mavibayrak/mavibayrak.htm’’  
42 ‘Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes, 2006-2007’, s.1,  

‘’http://www.blueflag.org/publicattachment/BeachCriteriaExplanatoryNotes2006.pdf’’ 
43 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası ‘’www.blueflag.org’’ 
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zorlayıcı kriterler koyma inisiyatifi tanınmaktadır. 44 Plajlar için Mavi Bayrak 

Kriterleri ve açıklayıcı notları içeren bilgiler EK III’te verilmektedir. 

 

2.1.  Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
 

2.1.1.  Uluslararası Alanda 
 

Mavi Bayrak ilk olarak 1985 yılında Fransa’da plajlarda yüzme suyu kalitesi 

ve atık su arıtımını temel alan kriterleri ile uygulanmaya başlanmıştır. 1987 

yılında Avrupa Birliği Çevre Yılı (EU ‘’Year of Environment’’) faaliyetleri 

çerçevesinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (Foundation 

for Environmental Education in Europe-FEEE) işbirliği ile FEEE bünyesinde 

Avrupa’da 10 ülkede ‘’Mavi Bayrak Kampanyası’’ adıyla başlatılmıştır. 

Başlangıçta plajlar için temelde Avrupa Birliği Yüzme Suları Direktifi’ne 

uygunluk, sıhhi olanaklar, çöp kutuları, cankurtaran malzemelerinin 

bulunması gibi kıstasları içermekteydi. Bu tarihten günümüze kadar kıstaslar 

yeni gelişmeleri takip edecek şekilde güncellenmiştir. En son güncelleme 

2005 yılında yapılmıştır. Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri bugün gelinen 

noktada sadece plajın kendisini değil, çevresi ve bulunduğu yöredeki 

çevresel faaliyetler ve olanakları da sorgulayacak ve geliştirecek biçimde 

sürdürülebilir gelişme ve Yerel Gündem 21 uygulamalarını öne almıştır. 

Kriterlerin her geçen gün sıkılaştırılmasına rağmen uluslararası alanda 

gösterilen ilgi gittikçe artmaktadır. İlk olarak 10 Avrupa ülkesi ile başlayan 

kampanya bugün 35 üye ülkede aktif olarak uygulanmaktadır ve dünyanın 

değişik bölgelerinden yeni ülkeler de eklenmeye devam etmektedir.45   

 

2000 yılına kadar yalnızca Avrupa ülkelerinde uygulanırken 2001 yılından 

itibaren Avrupa dışından da ülkeler kabul edilmeye başlanmış ve dünya 
                                                 
44 ‘Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes, 2006-2007’, s.1-2 

‘’http://www.blueflag.org/publicattachment/BeachCriteriaExplanatoryNotes2006.pdf’’ 
45 ASHWORTH, G., THOMAS, N. T., KARRENTO, R. (ed), Increasing Environmental 
Awareness, Foundation for Environmental Education, Hansaprint, Finland, 2001, s.7. 
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çapında bir kampanyaya dönüşmüştür. Bununla birlikte Avrupa Çevre Eğitim 

Vakfı, 2001 yılından itibaren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for 

Environmental Education-FEE International) adını almıştır ve kısa adı FEE 

olarak anılmaya başlanmıştır. 46

1987 yılında ilk kez 10 Avrupa ülkesinde 244 plaj ve 208 marinada Mavi 

Bayrak dalgalanmıştır. 2005 yılına gelindiğinde bu sayı dünyanın 35 

ülkesinde 2472 plaj ve 635 marinaya ulaşmıştır. 47

Mavi Bayrak Kampanyası’nın uygulandığı ülkeler şunlardır: 

- Belçika - İrlanda - İsveç 

- Bulgaristan - İtalya - Türkiye 

- Hırvatistan - Letonya - Güney Afrika 

- Güney Kıbrıs - Litvanya - Porto Riko 

- Danimarka - Karadağ - Jamaika 

- Estonya - Hollanda - Bahamalar 

- Finlandiya - Norveç - Yeni Zelanda 

- Fransa - Polonya - Fas 

- Almanya - Portekiz  - Kanada 

- Yunanistan - İskoçya - Dominik Cumhuriyeti 

- İzlanda - Slovenya  

- İngiltere, Galler ve 

Kuzey İrlanda 

- İspanya  

Şili, Romanya ve Rusya, çalışmalarını pilot seviyede yürütmektedir. Ayrıca 

ABD, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güneydoğu 

Afrika ülkeleri kampanyaya dahil olmak için taleplerini bildirmişlerdir. 48

 

                                                 
46 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası ‘’www.blueflag.org’’ 
47 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası 

‘’http://blueflag.dimachosting.net/BlueFlagHistory’’ 
48 ‘’www.blueflag.org’’ 
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2.1.2.  Türkiye’de 
 
1991 yılında Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’na ilk defa Avrupa Topluluğu dışında 

Finlandiya kabul edildikten sonra, Türkiye’de Mavi Bayrak Kampanyası’na 

yönelik çalışmalar başlamıştır. 1992 yılı Mart ayından itibaren her 15 günde 

bir olmak üzere Çanakkale'den Hatay'a kadar 2500 km’lik sahil şeridinde 

tespit edilen 300 noktada Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak 

mikrobiyolojik ve fiziksel-kimyasal analizler yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılı 

itibariyle Türkiye kıyılarındaki 336 noktadan deniz ve göl suyu analizleri 

yapılmaktadır.49  

 

Mavi Bayrak Kampanyası’nın bir ülkede ancak bir vakıf ya da dernek 

aracılığıyla uygulanması zorunluluğu nedeniyle Turizm Bakanlığı 

önderliğinde Mavi Bayrak Kampanya çalışmalarını yürütmek amacıyla 1993 

yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) kurulmuştur. TÜRÇEV, 

kuruluşunu takiben Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’na üye olarak çalışmalarına 

başlamıştır.50 Türkiye’de başlangıcından bu yana Mavi Bayrak sayıları Şekil 

II’de gösterilmektedir. 

 

Şekil II. Türkiye’de Yıllara Göre Mavi Bayrak Sayıları 
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Kaynak: KINDAN, A., GÜNGÖR, E., Mavi Bayrak El Kitabı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 

Yayını, 2005, s.3,8. 
                                                 
49 Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfası ‘’www.kultur.gov.tr‘‘ 
50 TÜRÇEV web sayfası ‘’http://www.turcev.org.tr/turcev/turcev.htm’‘ 
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2.2.  Uygulama Yöntemi 
 

Bir yıllığına verilen Mavi Bayrak Ödülü için başvurular, plaj yöneticileri ve söz 

konusu plajların bağlı olduğu belediyeler tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. 

Plajın belediye sınırları içerisinde olmadığı durumlarda ilgili plaj yöneticisi 

başvuruyu tek başına yapabilmektedir. Plajlar için Mavi Bayrak Başvuru 

Formu EK IV’te verilmektedir. Başvuru formunda da görüleceği gibi 

belediyelere ve yerel derneklere önemli oranda görev düşmektedir. Plajın 

çevresel açıdan korunması ve geliştirilmesi için belediye, ilgili kamu kurumları 

ve yerel derneklerin ortak çalışması öngörülmektedir. 

 

Mavi Bayrak Kampanyasının uygulanmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 

Sağlık Bakanlığı aktif rol almaktadır. Plajlarda yüzme sularının kalite 

yönünden takibi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 

bir protokol yapılmıştır ve bu kapsamda finansal giderler Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı desteği ile karşılanmaktadır. İllerde İl 

Müdürlükleri deniz suyu analiz sonuçlarının zamanında plajlara bildirilmesi ve 

kirlilik işareti veren sonuçlar ortaya çıktığında ilgililerin uyarılması görevini 

üstlenmektedirler. Ayrıca MB Kampanyası kapsamındaki illerde İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve 

varsa TÜRÇEV Ofisi yetkililerinden oluşan bir komisyon yeni aday plajların 

belirlenmesi, işlerliğini yitirmiş plajların kapsam dışı bırakılması ve yenilerinin 

yönlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. 51

 

Her yıl yüzme sezonu bitiminde tüm Türkiye çapında yapılan analiz 

sonuçlarının TÜRÇEV tarafından AB Yüzme Suları Direktifi kılavuz 

değerlerine göre değerlendirilmesinden sonra yüzme suyu kalitesine göre 

uygun olan plajlar açıklanmaktadır. Yüzme suyu kalitesinin AB kılavuz 

değerlerine uygunluğu MB Ödülü almak için ‘’olmazsa olmaz’’ ön koşuldur. 

Yüzme suyu kalitesi uygun olan plajlara gönderilen başvuru formları ilgililerce 

                                                 
51 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı web sayfası ‘’www.turcev.org.tr’’ ve TÜRÇEV yetkililerinden 

alınan bilgilerden derlenmiştir. 
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doldurulduktan sonra başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilgili yerel 

dernek, TÜRÇEV Ofisi veya doğrudan TÜRÇEV merkez ofisine 

yapılabilmektedir. TÜRÇEV merkez ofisinde diğer kıstaslar açısından 

değerlendiren adaylar Ulusal Jüri’nin değerlendirmesine sunulmaktadır. 

Ulusal Jüri kompozisyonu şu şekildedir52: 

 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı • Türkiye Belediyeler Birliği 

• Çevre ve Orman Bakanlığı • Deniz Turizmi Birliği 

• Sağlık Bakanlığı • Üniversite öğretim üyeleri 

• Türkiye Turizm Yatırımcıları 

Derneği (TYD)53 

• Türkiye Sualtı Sporları ve 

Cankurtarma Federasyonu 

• Türkiye Seyahat Acenteleri 

Birliği (TÜRSAB)54 

 

 

Ulusal Jüri’nin onayladığı adayların bilgileri bilgisayar ortamında Uluslararası 

Jüri’nin onayı için Danimarka’da bulunan Uluslararası Koordinasyon’a 

gönderilir. Uluslararası Jüri’nin kompozisyonu şu şekildedir55: 

 

                                                 
52 KINDAN, A., GÜNGÖR, E., Mavi Bayrak El Kitabı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 2005, 

s.3,8 
53 1988 yılında başlıca turizm yatırımcıları tarafından kurulan TYD, turizm sektöründe yatırım 

yapan kişi ve kuruluşların meslek örgütüdür. Konaklamadan yat limanına, turist 

taşımacılığından Avrupa’daki Türk tur operatörlerine, alışveriş ve eğlence merkezinden golf 

kulübüne kadar turizmin ana dallarındaki başlıca yatırımcı ve işletmecilerini bünyesinde 

toplayan TYD, özel sektörün turizmde yaptığı toplam yatırımın 3/4’ünün karşılığı olan 18 

milyar dolarlık yatırım portföyüne sahiptir. (‘’www.ttyd.org.tr’’) 
54 TÜRSAB, 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve 

Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB'ın 

temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan Türkiye’de 

turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları 

ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektir. 

(‘’www.tursab.org.tr’’) 
55 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası ‘’www.blueflag.org’‘ 
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• Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment 

Programme-UNEP) 

• Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization-WTO) 

• Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (International Lifesaving 

Federation-ILS) 

• Deniz Endüstrisi Derneği Uluslararası Konseyi (International Council 

of Marine Industry Association-ICOMIA) 

• Dünya Doğa Koruma Birliği (International Union for the Conservation 

of Nature-IUCN) 

• Kıyıların Korunması için Avrupa Birliği (European Union for Coastal 

Conservation-EUCC The Coastal Union) 

• Avrupa Birliği (Avrupa Parlementosu Çevre Komisyonu) 

 

Uluslararası Jüri’nin onayladığı adaylar bir yıllığına Mavi Bayrak Ödülü’nün 

sahibi olurlar. Yüzme sezonu dünyanın değişik bölgelerinde farklılık 

gösterdiği için Avrupa ülkeleri ve dolayısıyla Türkiye için geçerli olan takvim 

şöyledir:  

 

- Kasım-Aralık-Ocak: başvurular  

- Mart: Ulusal Jüri 

- Nisan: Uluslararası Jüri 

- Mayıs: ödüllerin açıklanması 

 

Ödüller belli olduktan sonra yüzme sezonun başlaması ile birlikte kriterlerin 

yoğun sezonda tam olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol amacıyla 

yerel, ulusal ve uluslararası denetimler yapılır. Yerel denetimler ilgili yerel 

dernek ya da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir komisyonca, ulusal denetimler 

TÜRÇEV, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı 

uzmanlarından oluşan bir komisyonca haberli ya da habersiz yapılmaktadır. 

Uluslararası denetimler ise yine haberli ya da habersiz olmak üzere 

Uluslararası Koordinasyon tarafından ya da bu konuda Uluslararası 
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Koordinasyon tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kurum uzmanları 

tarafından yapılmaktadır. Denetimlerde kriterlerden bir tanesi tam olarak ya 

da birden fazla kriter kısmi olarak eksik ise on gün süre ile eksiklik 

giderilinceye kadar, birden fazla kriter tam olarak eksik ise sezon süresince 

bayrak indirilmektedir.56

                                                 
56 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı web sayfası ‘’www.turcev.org.tr’‘ ve TÜRÇEV yetkililerinden 

alınan bilgilerden derlenmiştir. 
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2.3.  Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak 
 

Bu bölümde Mavi Bayrak, 1.4. ‘te bahsi geçen eko-etiketleme programlarının 

ilkelerine göre incelenmektedir. 
 

2.3.1.  Gönüllü katılım  
 

Kampanyaya katılım ve ödül için başvurular gönüllülük esasına 

dayanmaktadır.  
 

2.3.2.  Çevresel ve ilgili diğer yasalarla uyumlu olmak 
 

Çevresel ve ilgili diğer yasalara uyumlu olma zorunluluğu, kriterler ve kılavuz 

notları içeren Plajlar için Mavi Bayrak Kriterleri Kılavuz Notlar’da (EK III) şu 

şekilde belirtilmektedir: Eğer plajdan sorumlu olan plaj işletmecisi veya yerel 

yönetim çevre ile ilgili ulusal mevzuata uymaz veya MB’nin amaçları ve 

ruhuna uygun davranmaz ise, FEE yetkilileri MB’ı indirme hakkına sahiptir.  

Ayrıca, 4, 8, 11 ve 17. kriterlerde plajın ilgili konularda ulusal mevzuata 

uyumu sorgulanmaktadır. 
 

2.3.3.  Ürünün ‘’amaca uygunluğu’’ ve ‘’genel performansı’’ 
 

Plajlar için Mavi Bayrak Ödülü yalnızca bakımlı ve donanımlı plajlar için 

öngörülmektedir. Herhangi bir yöneticisi olmayan ve sıhhi olanaklar, 

ilkyardım, cankurtarma gibi hizmetlerin sağlanmadığı bakir plajlar için  

öngörülmemektedir.57  

 
 
 

                                                 
57 CAGILABA, V., RENNIE H.G., Literature Review of Beach Awards and Rating 
Systems, Department of Geography, Tourism and Environmental Planning, The University 

of Waikato, Hamilton, New Zealand, 01.06.2005, s.10, 

‘’http://ew.govt.nz/publications/technicalreports/documents/tr05-24.pdf’’ 
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2.3.4.  Kriterlerin bilimsel temele dayanması 
 

Mavi Bayrak kriterleri Mavi Bayrak Ulusal Operatörleri’nin uygulamadaki 

tespitleri, önerileri ve uluslararası alanda çevre konusundaki gelişmeler 

doğrultusunda FEE tarafından hazırlanmaktadır. Kriterlerin hazırlanması 

aşamasında Mavi Bayrak Ortaklarından (Blue Flag Partners) danışmanlık 

alınmaktadır. Mavi Bayrak Ortakları şunlardır; Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (UNEP), Dünya Turizm Örgütü (WTO), Uluslararası Cankurtarma 

Federasyonu (ILS), Kıyıların Korunması için Avrupa Birliği (EUCC-The 

Coastal Union), Avrupa Birliği (Avrupa Parlementosu Çevre Komisyonu), 

REEF CHECK (Mercan kayalıkları ve okyanusların korunması için çalışan 

uluslararası bir organizasyon)58. 

 

Kriterler (EK III), plaj üzerinde yer alan hizmetlerin konumlandırılması, 

yapıların ilgili mevzuata uygunluğu, plajın kullanımı sırasında oluşan atıkların 

bertarafı gibi plajın kullanım döngüsü içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin 

sorgulanmasını içermektedir. 
 

2.3.5.  Kriterlerin ürün kategorisinin belirleyici özelliklerini içermesi 
 

Plaj, ‘’denize girmek için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal, deniz 

hamamı’’ olarak tanımlanmaktadır.59 Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri, yüzme 

sularının kalite değerlerini de içine alacak şekilde çevresel açıdan hem plajın 

kendisi hem de arkasındaki alanı sorgulayacak şekildedir. (bkz. EK IV) 

 
 
 
 

                                                 
58 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası 

‘’http://www.blueflag.org/Partners%20and%20Links/MainPartners’’  
59Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük,  

‘’http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=plaj&submit1=Ara’’ 
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2.3.6.  Kriterlerin güvenilir, ilgili, ulaşılabilir, ölçülebilir ve doğrulanabilir 
olması 
 

Kriterler doğrudan plaj kullanımı ve plajı ilgilendiren çevresi ile ilgilidir. Yüzme 

suyu kalitesinin takibi, çevresel bilgilendirme, çevre yönetimi, güvenlik ve 

hizmetler konularını içeren kriterler doğrudan gözlemlenebilir, sorgulanabilir 

nitelik taşımaktadır. Ölçülmesi en zor olan ve soyut bir nitelik taşıyan çevre 

eğitimi kriterine de belli kategorilerde ve belli bir sayısal göstergeye 

bağlanarak ölçülebilir bir nitelik kazandırılmıştır. (bkz EK III, kriter 5) 
 

2.3.7.  Tarafsızlık 
 

Mavi Bayrak Kampanyası her üye ülkede ve Türkiye’de (Türkiye Çevre 

Eğitim Vakfı tarafından) hükümet dışı, bağımsız organizasyonlar tarafından 

yürütülmektedir ve bu, Mavi Bayrak Kampanyası’nı bir ülkede yürütebilmenin 

ön koşullarından biridir.60

 

2.3.8.  Açık ve hesap verebilir olması  
 

Halkın ve ilgi gruplarının bilgilendirilmesi kampanya içerisinde çok önemli bir 

rol oynamaktadır. 27 kriterden ilk beşi ‘’çevre eğitimi ve bilgilendirme’’ 

üzerinedir ve kampanya ile ilgili tüm bilgilerin plaj kullanıcılarına doğru bir 

şekilde iletilmesini içermektedir (bkz. EK III ve EK IV). Kıstasların 

belirlenmesinde doğrudan yapılmamakla birlikte, halkın katılımı kriterler 

içerisinde istenmektedir (bkz. EK III).    
 

2.3.9.  Esneklik 
 

Mavi Bayrak kriterleri başladığı 1985 yılından bugüne 1987, 1992, (1992-

2000 yılları arasında düzenli aralıklarla olmamakla birlikte) 2000 ve 2005 

yıllarında güncellenmiştir. Bazı kriterler de güncel gelişmeler ve uygulamalar 

                                                 
60 Mavi Bayrak Kampanyası uluslararası web sayfası 

‘’http://www.blueflag.org/BlueFlagNewCountry’’
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göz önünde bulundurularak bu aralıkların dışında güncellenmektedir. Bir 

sonraki güncellemede zorunlu olması öngörülen kriterler önceden kılavuz 

kriter olarak bildirilmekte ve ülkelerin böylece geçen süre içerisinde 

hazırlanması amaçlanmaktadır. 61

 

2.3.10. ISO 14020 ve ISO 14024’te belirtilen ilkelere uyum (tavsiye 
niteliğinde) 
 

Mavi Bayrak eko-etiketleme programı, 2001-2002 yıllarında AB LIFE Fonu ile 

başlatılmış olan VISIT (Voluntary Initiative for Sustainability in Tourism) 

projesi kapsamında yer almış, VISIT Projesi’nin öngördüğü 21 maddelik  eko-

etiketleme standartlarına göre değerlendirilmiş ve uygunluğuna karar 

verilmiştir. VISIT Projesi ile, kapsam içerisinde yer alan turizmde eko-

etiketlerin ISO 14024 standardının turizm endüstrisi için uyumlaştırılmış 21 

koşula göre yürütülmesi hedeflenmiştir. 62 Ancak Mavi Bayrak Programı 

doğrudan ISO 14024 standardını takip etmemektedir. VISIT projesi 

kapsamında Avrupa’da tanınmış ve saygınlığı olan turizmde eko-etiketlerin 

tanıtım ve özendirme çalışmaları yapılmıştır.  
 

2.3.11. Ana katılımcılar 
 

Devlet kurumları: Mavi Bayrak Kampanyası Türkiye’de TÜRÇEV, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde yürütülmektedir. 63 

Ayrıca Ulusal Jüri içerisinde de yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı da 

danışmanlık alınan devlet kurumları arasında bulunmaktadır.  

 

Program yürütücüleri: Türkiye’de kampanyanın yürütümünü TÜRÇEV 

yapmaktadır. 

                                                 
61 ‘’www.blueflag.org’’ ve TÜRÇEV’den alınan bilgilerden derlenmiştir. 
62 VISIT web sayfası ‘’www.yourvisit.info/‘’ 
63 Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfası 

‘’http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF679A66406202CCB04E

A3EE17B47BCDF7 ‘’ 
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Sektör dernekleri, bayiler ve ilgili şirketler: TYD, TÜRSAB, Deniz Turizmi 

Birliği turizm sektörünü temsilen hem Ulusal Jüri içerisinde hem de TÜRÇEV 

üyesi olarak yönetim kurulunda yer almaktadırlar. 

 

Tüketiciler: Tüketici grupları doğrudan yer almamakla birlikte, yerel çevre 

dernekleri aracılığı ile programa iştirak etmektedirler.  

 

Diğer ilgi grupları: Akademisyenler hem TÜRÇEV yönetim kurulunda hem de 

Ulusal Jüri üyeleri içerisinde yer almaktadır. Yine TÜRÇEV Yönetim Kurulu 

içerisinde halkla ilişkiler uzmanı, ulusal bir çevre derneği (Türkiye Çevre 

Koruma ve Yeşillendirme Kurumu) temsilcisi ve turizm sektörü temsilcileri de 

bulunmaktadır.64

 

                                                 
64 TÜRÇEV web sayfası ‘’http://www.turcev.org.tr/turcev/yonetim.htm’’  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KIYI TURİZMİ PAZARLAMASINDA EKO-ETİKET OLARAK MAVİ BAYRAK  
 
 
Türkiye’de turizm endüstrisinin 80’lerden itibaren geliştiği söylenebilir. OECD 

ülkelerinde yabancı turist girişi itibariyle son 5 yılda % 20,6 artışla en hızlı 

gelişen ülke Türkiye olarak gösterilmektedir. Türkiye için öngörülen artış 

hızının Dünya ve Avrupa turizm endüstrilerinin büyüme oranlarından fazla 

olması, Türkiye’nin dünya turizmi içinde alacağı payın artışına ve gelişme 

potansiyelinin hızlı büyümeye uygun olmasına özellikle işaret etmesi 

bakımından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak fiziksel çevrenin 

kirlenmesi, turizm merkezlerinin Kuşadası örneğinde olduğu gibi kentleşmesi 

de Türkiye turizminin karşı karşıya olduğu sorunlar arasındadır. Kıyıların 

giderek kirlenmesi, deniz-kum-güneş ağırlıklı ülke turizmini önümüzdeki 

yıllarda sıkıntılara sokmaya aday sorunlar olarak görülmektedir.65

 

Turizm, diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında göreceli olarak kendine has 

yönetmeliklerin daha az olduğu bir endüstridir. Bununla birlikte, gönüllülük 

esasına dayanan uygulamaların; çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında çok önemli bir yere sahip olduğu 

düşünülmektedir. BM Çevre Programı-UNEP, ekonomi politikaları ve 

yönetmelik düzenlemelerinin yanında turizmde gönüllülük esasına dayanarak 

yapılacak belgelendirme çalışmalarını, işletmelerin uzun dönemde kendilerini 

geliştirmeleri ve sorumluluk bilincini oturtmaları için en iyi yol olarak 

göstermektedir.66 Bu açıdan eko-etiketleme programları, gönüllülük esasına 

dayanan bir belgelendirme sistemi olarak önemli görünmektedir. 

                                                 
65 DPT, TOBB, TÜRSAB, TYD, Turizm Otelciler Birliği ortak çalışma, Türkiye İktisat 
Kongresi Turizm Çalışma Grubu Raporu, 17-20 Şubat 2004, s.9 
66 TEPELUS, Camelia Monica, CORDOBA, Rolando Castro, ‘’Recognition Schemes in 

Tourism-From Eco to Sustainability’’, Journal of Cleaner Production, Issue 13, 2005, 

‘’www.sciencedirect.com’’ 
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1.  KIYI TURİZMİ 
 

İnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli nedenlerle bulundukları yerin dışında başka 

bir coğrafyaya hareket etmişlerdir. Dinamik yapıya sahip olan bu yer 

değiştirme hareketi, çeşitli dillerde değişik kavramlarla ifade edilmekle birlikte 

tüm dikkatlerin toparlandığı nokta ‘’turizm’’ kavramı olmuştur. Turizmin birçok 

sektör ve disiplinle ilişkisinin bulunması ve her bir araştırmacının kendi 

disiplinine özgü nitelikleri dikkate alarak yaptığı tanımlamalar turizm 

kavramının bugün tek bir tanımının oluşmamasına sebep olmuştur.  

 

Dünyada turizm politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi yönünde 

faaliyet gösteren ve bir BM organizasyonu olan Dünya Turizm Örgütü (WTO) 

ise turizmi şu şekilde tanımlamaktadır; ‘’gelir getirici etkinlikler dışında kalan, 

boş zamanların hemen hepsini içine alan bir seyahat, bundan doğan 

konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence gibi hizmetler ve ilişkilerdir’’67. 

 

Turizm endüstrisi hizmet endüstrilerinden biridir ve diğer hizmetlerden farklı 

bazı özellikleri bulunmaktadır. Turizm hizmetlerinin belli başlı özellikleri şu 

şekilde ifade edilebilir68:  

 

‘’Tüketicilerin turizm hizmetleriyle birlikteliği kısadır, turizm hizmetleri 

mevsimsel nitelik gösterir, birbirlerine oldukça bağımlıdır, daha çok duygusal 

satın almalara dayanır, kanıtlayıcı öğeler önemlidir, yüksek değişmez 

maliyetlidir, emek-yoğun bir nitelik taşır, çevre değerlerini kavrar, taklidi ve 

kopyalanması kolaydır, düşük dönem promosyonları önemli olur, fiziksel 

dağıtım sistemi yoktur.’’ 

 

Turizm sistemi genel olarak Şekil III’deki gibi özetlenebilir69. 

                                                 
67 ERDOĞAN, Nazmiye, Çevre ve (Eko)turizm, Erk 2003 Genel Yayın ve Dağıtım, Ankara, 

2003, s.76. 
68 RIZAOĞLU, Bahattin, Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara, Ocak 2004, s.26-

27. 
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Şekil III. Turizm Sistemi  
 

TURİST 
GÖNDEREN ÜLKE 

 

  
ULAŞIM 

  
TURİST KABUL EDEN 

ÜLKE 

 
• Turizm Büroları 
• Tur Operatörleri 
• Sigorta Şirketleri 
• Acente 

Hizmetleri 
 

  
Ulaştırma 
İşletmeleri, 
Havaalanları, 
Limanlar, Tren 
İstasyonları ve 
Otobüs Terminalleri 

  
• Konaklama İşletmeleri 
• Yiyecek-İçecek 
İşletmeleri 

• Spor ve Rekreasyon 
• İklim, Ekoloji ve Kültür 
• Bölge Halkı vb. 

 
Turizm çeşitlerinin çoğu zaman birbiri ile olan yakın ilgisi ve kendi aralarında 

kesin çizgilerle ayrılmış olmamaları nedeniyle farklı kaynaklarda farklı 

sınıflandırmalar görülmektedir. Turizmin çeşitleri genel olarak şu şekilde 

sınıflandırılabilir70:  
 
Kişi Sayısına Göre: Bireysel (ferdi) turizm, kitle turizmi, grup turizmi. 
 

Ziyaret Edilen Yere Göre: İç turizm, dış turizm. 
 

Yaşlara Göre: Gençlik turizmi, yetişkin (orta yaş) turizmi, üçüncü yaş turizmi. 

 

Sosyo-Ekonomik Duruma Göre: Sosyal turizm, lüks (selektif) turizm. 

 

Amaçlara Göre: Deniz turizmi (kıyı turizmi), kongre turizmi, termal turizm, yat 

turizmi, mağara turizmi, dağ ve kış turizmi, av turizmi, golf turizmi, inanç 

turizmi, yayla turizmi, akarsu turizmi. 

Dünya turizm faaliyetlerinin büyük bir kısmı iklimiyle, deniziyle, kumsalıyla ve 

doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akdeniz Havzasında yoğunluk kazanmıştır.  

 

                                                                                                                                          
69 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, M.eryem, KOZAK, Metin, Genel Turizm, İlkeler-Kavramlar, 
Detay Yayıncılık, Ankara, 2001, s.42. 
70 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.13-27. 
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Kıyı turizmi, Türkiye’de talebin en fazla olduğu turizm türüdür ve içerisinde 

‘’deniz-güneş-kum’’ üçlüsünden faydalanmayı sağlayan kıyıların kullanımı, 

yatlarla seyahat ve kruvaziyer turizmini içermektedir. Ayrıca, Türkiye’de 

henüz yaygın kullanımı olmamakla birlikte deniz kürü uygulamaları da bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. ‘’Türkiye’ye gelen turistlerin önemli bir 

bölümü (%60) deniz turizmine yönelik amaçlarla seyahat etmektedir’’71. Tablo 

II’de Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin turistik merkezlere göre dağılımı 

verilmektedir. 

 

Tablo II. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Başlıca Turistik Merkezlere Göre     
Dağılımı 
  2002 % 2003 % 2004 % 
Antalya 4.747.581    35,9 4.682.104   33,3 6.047.246    34,5 
İstanbul 2.705.848    20,4 3.148.266   22,4 3.473.185    19,8 
Muğla 1.938.156    14,6 1.998.559   14,3 2.526.407    14,4 
İzmir 650.554    4,9 534.880    3,8 764.658    4,4 
Aydın 200.137    1,5 275.336    2 257.774    1,5 
Diğer 3.013.752    22,7 3.390.413   24,2 4.448.340    25,4 
Toplam 13.256.028    100 14.029.558   100 17.517.610    100 
Kaynak: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği web sayfası ''http://www.ttyd.org.tr/trmain.htm''

 

Tablo II’de de görüldüğü gibi Türkiye’de kıyı turizmi faaliyetleri yoğun olarak 

Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleştirilmektedir. 1980’lerden itibaren 

Türkiye’de turizmi geliştirme politikaları72 ile turizm sektörüne destek verilmiş 

ve bu politikalar sektörün gelişmesinde büyük rol oynamıştır.73 Söz konusu 

politikalar çerçevesinde özellikle kıyı alanlarında kitle turizmine ağırlık 

verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Bolu’da 
                                                 
71 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.20. 
72 1982 tarihli 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası ile kıyılarımız turizm yatırımlarına açılmış ve 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) içerisinde Turizm Başlığı altında ilkeler ve 

politikalar bölümünde ‘kitle turizmine öncelik verilecektir’ denilmiştir. 

‘’http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan5.pdf’’ ve 

‘’http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/tarih_tr.asp?belgeno=48836’’. 
73 ÇELEBİ, İlknur ve ARACI, Dilek, ‘’Belek’te Kıyı Kullanımının Çevresel Etkileri’’, ÖZHAN, E. 

ve EVLİYA, H. (Editörler), Türkiye Kıyıları 04 ,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal 
Konferansı Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 4-7 Mayıs 2004, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli 

Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2004, s.607. 
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15 nazım imar planı, 16 uygulama imar planı ile toplam 31 alan turizm 

yatırımına açılmıştır. Devam eden süreçte kıyılarda yeni ‘’Turizm Alan ve 

Merkezleri’’ ilan edilmiş, kredilendirme, arsa tahsisi ve kolaylaştırıcı teşvikler 

ile turizm yatırımları özendirilmiştir.74

 

                                                 
74 Turizm Yatırım Alanları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı- T.C. Turizm Bankası A.Ş. 

(hizmet içi kullanım amacıyla oluşturulmuş dosya) 
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1.1.  Sürdürülebilir Kıyı Turizmi 
 
1992 Rio Zirvesi ile başlayan sürdürülebilirlik kavramı tüm alanları olduğu gibi 

turizmi de etkilemiştir ve bugün ‘’sürdürülebilir turizm’’ adıyla turizm endüstrisi 

içerisinde yerini bulmuştur.  

 
Sürdürülebilir turizm WTO tarafından 1995 yılında şu şekilde tanımlanmıştır: 

‘’Mevcut turistlerin ve ev sahibi bölgenin ihtiyaçlarını karşılarken kültürel 

bütünlük, temel ekolojik süreç, biyolojik çeşitlilik ve yaşam destek 

sistemlerinin devamlılığının sağlanmasıdır’’.  

 

Sürdürülebilir turizm kavramı sosyal ve kültürel değerleri de dikkate almasına 

rağmen ağırlıklı olarak turizm ile doğal çevre üzerindeki ilişkiyi 

vurgulamaktadır. Çevrenin korunarak turizmin sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için birtakım ekonomik araçlar geliştirilmiştir. Bugün 5 yıldızlı 

otel, 1. sınıf tatil köyü gibi etiketlemelerin turizm pazarlamasında yetersiz 

kaldığı, sağlıklı ve güvenilir bir çevrede insanın temel haklarına dayanan 

hizmetlerin sağlandığı bir ortamın, seyahat edenlerin birinci önceliği olduğu 

kabul edilmektedir.  

 

Sürdürülebilirlik kavramının turizmde yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilir 

turizm, ekoturizm75, doğa turizmi, yeşil turizm, yumuşak (soft) turizm gibi 

kavramlar gündeme gelmiştir. Bu kavramlar birbirine yakın ve çoğu zaman 

eşdeğermiş gibi kullanılsa da, aslında diğer kavramlar sürdürülebilir turizmi 

sağlamaya yönelik turizm çeşitleridir. Sürdürülebilir turizm uygulamaları ile 

kitle turizminin sürdürülebilir biçimde düzenlenmesi gerekliliği üzerinde 

                                                 
75 Ekoturizm 1983 yılında ilk olarak Hector  Ceballos-Lascurain tarafından ortaya atılmış ve 

doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini bilme şeklinde tanımlanmıştır. Doğa turizmi, 

alternatif turizm, yumuşak turizm adları ile de anılan ekoturizmde, varılan yerde doğanın 

değişmeyeceği, bozmadan- çevreye saygılı ve bilgili kullanımın sağlanacağı, çevreye uygun 

tesis yapılacağı ve işletileceği öngörülür. 
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durulmasının yanında ekoturizmin ne kadar sürdürülebilir bir turizm biçimi 

olduğu yönünde tartışmalar da yapılmaktadır. 

 

Genel olarak sürdürülebilir turizmin amaçları şu şekilde sıralanabilir76: 

− Doğal kaynakların sosyal ve kültürel bir şekilde korunması 

− Aşırı kullanımın ve atıkların azaltılması 

− Doğal, kültürel ve sosyal çeşitliliğin muhafaza edilmesi 

− Yerel toplumun planlamaya dahil edilmesi ve yerel ekonominin 

desteklenmesi 

− Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon 

sağlanması 

− Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesi 

− Bu konularda araştırmaların yapılması ve desteklenmesi 

 
Kıyı turizminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenler  

ise şu şekilde belirtilmektedir77: 

− Sürdürülebilir kıyı yönetimi uygulamaları (örneğin bütünleşik kıyı 

alanları yönetimi) 

− Sağlıklı içme suyu, yüzme suyu, hava ve kıyı eko-sistemleri  

− Erozyon, fırtınalar ve taşkınlar gibi kıyısal tehlikelerin yönetilmesi 

yoluyla güvenli bir çevre  

− Su sporları, yatlar, yüzme ve diğer su kullanımları için yeterli güvenlik 

düzeylerinin öngörülmesi  

− Rekreasyonel ve çekici değerleri sürdüren plaj restorasyon çalışmaları  

− Yaban hayatı ve habitatların korunması için kararlı politikalar 

                                                 
76 ERDOĞAN, Nazmiye, Çevre ve (Eko)turizm, Erk 2003 Genel Yayın ve Dağıtım, Ankara, 

2003, s.100-101. 
77 ‘’Sürdürülebilir Turizm’’, Akdeniz Üniversitesi web sayfası 

‘’http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/cevre/coastlearn-r/tourism/con-coastaltourism.htm’’ 
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2. TURİZM PAZARLAMASINDA EKO-ETİKETLER 
 
Turizm sektöründe tüketicilerin gittikçe kitle turizmi olarak tanımlanan paket 

turlarla gruplar halinde yapılan turizm biçiminden diğer alternatiflere doğru bir 

eğilim göstermeleri, kitle turizminde yeni pazarlama stratejilerini ortaya 

koyma ihtiyacını doğurmuştur. Bunlar arasında eko-etiketleme programlarına 

dahil olarak tüketicinin gözünde olumlu bir imaj yaratmak en çok takip edilen 

yollardan birisi olarak gösterilmektedir. 

 

Turizm pazarlamasında eko-etiketler, ‘’sürdürülebilir turizm pazarlaması 

(sustainable tourism marketing)’’  veya ‘’yeşil pazarlama78 beyanları (green 

marketing claims)’’ kavramları ile birlikte anılmakta ve sürdürülebilir turizmin 

sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir.  

 

Yeşil pazarlama, pek çok kişi tarafından ürünlerin çevresel özellikleri 

kullanılarak yapılan tanıtım ve reklam faaliyetleri olarak algılanmaktadır ve 

tüketici ‘’çevreyle dost’’, ‘’ozonla dost’’, ‘’geri dönüşümlü’’ gibi ifadeleri yeşil 

pazarlama ile karıştırmaktadır. Bu ifadeler birer çevre etiketidir ve bu ifadeleri 

kullanıyor olmak yeşil pazarlama yapıyor olmak anlamına gelmemektedir.  

 

Sürdürülebilir turizm pazarlaması oldukça yeni bir kavramdır. Turizmde eko-

etiketler ise sürdürülebilir turizmin sağlandığını göstermesinden ziyade, 

turizm pazarlaması faaliyetlerinde bir tanıtım aracı olarak görülmektedir. 

Çünkü eko-etiketler belirli bir ürün kategorisine yönelik olarak belirli çevresel 

kıstaslar göz önüne alınarak yapılan bir değerlendirmenin sonucunu ifade 

etmektedir. Sürdürülebilir turizm belirli bir ürün kategorisinin ötesinde, eko-

etikete sahip herhangi bir turizm işletmesinin bulunduğu yörenin çevresel, 

sosyal-kültürel ve diğer olanakları ve korunma durumunu da dikkate 
                                                 
78 Yeşil pazarlama kavramı literatürde ‘’çevresel pazarlama (environmental marketing)’’, 

‘’ekolojik pazarlama’’, ‘’sürdürülebilir pazarlama’’ gibi değişik isimlerle kullanılmaktadır ve 

‘’tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerin tüm aşamalarında çevre dostu 

stratejilerin benimsenmesi’’  anlamına gelmektedir. Yeşil pazarlamanın genel olarak amacı, 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.  
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almaktadır. Ancak eko-etiketleme, sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli 

bir yere sahip olan halkın katılımı ve devletin de politikaları ve finansal 

desteğiyle üçüncü taraflarca yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme 

çalışmalarını içermesi bakımından sürdürülebilir turizme çok önemli oranda 

katkı yapmaktadır. 

 

 

Çevreye duyarlı (yeşil) turizm hizmetleri (‘’greener’’ tourism) ilk olarak 

seyahat tecrübesi olan ve gelir düzeyi yüksek kesimlerce talep edilmiştir. 

Bugün ise her gelir düzeyinden turist bunu talep etmektedir. Başlangıcından 

bugüne turizmde eko-etiketlemelerin itici gücü, tek başına olmamakla birlikte 

gönüllü kuruluşların baskısı olmuştur. 

 
Bu tezin konusu olan turizmde bir eko-etiket olarak Mavi Bayrak, kıyı 

turizminde pazarlama unsuru olarak kullanılabilmesi açısından 

incelenmektedir.  
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2.1.  Turizm Pazarlamasının Özellikleri 
 

Genel bir tanım olarak pazarlama; müşterilerin gereksinimlerini ve 

beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp 

sunulabileceğini planlama işlemidir.79 Pazarlama eylemleri üretimden önce 

başlamakta ve mal veya hizmetlerin tüketicilerin eline ulaşmasından sonra da 

devam etmektedir (araştırma-research, bilgi sistemleri-information systems 

ve planlama-planning). Pazarlama, pazarlama karması (marketing mix) 

unsurları denilen ya da pazarlamanın 4P’si olarak nitelendirilen ürün 

(product), fiyat (price), dağıtım (place) ve tanıtım (promotion) etkinliklerini de 

içine alan geniş kapsamlı faaliyetler bütünüdür. Pazarlama çabalarının 

başarısı, bu dört unsurun birlikte ve uyum içinde yürütülmesine bağlıdır. 

Hatta bu dört unsura, hizmet işletmelerinde kaliteyi etkileyen iki unsur daha 

eklenebilir: Personel (personnel) ve fiziksel öğeler (physical facilities)80.  

 

Günümüzde başarılı olan (hedeflediği kazancı elde etmiş) her seviyede 

(küçük veya büyük ölçekli) işletmecinin ortak noktasının müşteri odaklı ve 

pazarlamaya faaliyetlerine önem verenler olduğu bilinmektedir.  

 

Turizm pazarlaması Mill and Morrison tarafından 1985 yılında ‘’Pazarlama 

işletme amaçları doğrultusunda en fazla faydayı sağlayacak şekilde turistik 

talep doğrultusunda pazarın ihtiyaç duyduğu turizm ürünlerinin araştırılması, 

seçilmesi ve tahmin edilmesine imkan tanıyan bir yönetim felsefesi’’ olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Birçok kesime ait mal ve hizmetler turizm endüstrisi içerisinde de yer 

alabildiğinden ve turistlerin gereksinimlerini karşılayabildiğinden bu mal ve 

hizmetler turizm ürünü niteliği taşıyabilmektedir. Bu bağlamda, turizm 

                                                 
79 AL,Umut, ‘’Pazarlama Nedir’’, ‘’yunus.hacettepe.edu.tr~umutal 

lessonmarketingschedule2005.html’’ 
80 YÜRÜR, Şenay, ‘’Turizmde Tanıtım ve Pazarlama’’ 

‘’http://www.yalovakentmeclisi.org/images/rapor/senay.htm’’ 
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endüstrisinin karma bir endüstri olduğunu dolayısıyla da turizm 

pazarlamasının da karma nitelik taşıdığı söylenebilir.81  

 

Turizm pazarlaması, mal üreten işletmelerde uygulanan pazarlama 

biçiminden farklı olarak hizmet pazarlamasını da içermektedir. Esasen, 

‘’turizm pazarlaması, hem mal  hem de hizmet pazarlaması bilgilerinin, 

kavramlarının, yöntemlerinin ve tekniklerinin turizm alanında 

uygulanmasından başka bir şey değildir’’82. Turizm pazarlamasının genel 

çerçevesi Şekil IV’te gösterilmektedir. 

                                                 
81 RIZAOĞLU, B., a.g.e., s.16. 
82 RIZAOĞLU, B., a.g.e., s.2. 
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Şekil IV. Turizm Pazarlamasının Genel Çerçevesi  
 

Gezi Örgütleyiciler

 

 
 
- Tur operatörleri 
- Seyahat acenteleri Çekim Yeri Örgütleri

 
Ulusal, bölgesel, yerel 
turizm büroları 

Çekim Yerleri 
 
- Etkinlikler 
- Çekicilikler 
- Konaklama hizmetleri 
- Yeme-içme hizmetleri 
- Eğlence hizmetleri 
- Dinlence hizmetleri 
- Hediyelik eşya 

Ulaşılabilirlik 
 
- Havayolları 
- Karayolları 
- Demiryolları 
- Denizyolları 

TURİZM 
PAZARLAMASI 

Turistik Talebi Yaratanlar
 
- Ziyaretçiler 
- Turistler 
- Günübirlikçiler (ulusal 

veya uluslararası) 

Kaynak: RIZAOĞLU, B., Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara, Ocak 2004, 

s.20’den yararlanılarak uyarlanmıştır. 

 
Turizm pazarlamasının genel özellikleri şu şekildedir83: 

− Diğer tüketim mal ve hizmetlerinden farklı olarak turizm ürünleri iki ayrı 

düzeyde pazarlanır.  

o Resmi turizm kurumları tarafından yapılan ve doğrudan satış 

amacı olmayan pazarlama faaliyetleri 

o İşletmeler tarafından yapılan ve kendi ürünlerinin doğrudan 

satışını amaçlayan pazarlama faaliyetleri. 

                                                 
83 HACIOĞLU, Necdet, Turizm Pazarlaması, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1991, 

s.13-15 
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− Turizm pazarlamasında, sanayi malları pazarlamasına göre  çevre ve 

altyapı nitelik ve özellikleri birincil etkendir. Deniz, kum, güneş, doğal 

güzelliklerin varlığı ve zenginliği pazarlamayı etkilemektedir. 

− Turizm pazarlamasında tüketici hizmete sahip olmak için üretim yerine 

gitmekte, endüstri pazarlamasında ise mallar üreticiden tüketiciye 

götürülmektedir. 

− Turizm pazarlamasında hizmetler önce satılmakta sonra eş zamanlı 

olarak üretim ile tüketim gerçekleşmektedir. Oysa diğer malların 

pazarlamasında önce üretim sonra satış daha sonra da tüketim 

gerçekleşmektedir. 

− Turizm sektöründe marka imajına bağımlılık azdır. Turizm pazarında 

gerçek ürün, çekiciliği yüksek olan bir bölge, bir kültür merkezidir. Diğer 

işletmeler ise bir marka veya firma imajı yaratmaya çalışmaktadırlar. 

− Turizmde talep esnekliği yüksek buna karşılık arz esnekliği düşüktür. 

Talep azaldığı zaman boş kapasite meydana gelir ancak talep arttığında 

kapasite kısa dönemde arttırılamamaktadır.  

− Turistik ürünler bileşik ürünlerdir. Konaklama, yeme-içme, eğlence, 

rehberlik hizmetleri ve ulaşım birlikte bir turizm ürününü oluşturmaktadır. 

Bu nedenle turizm ürünün denetimi çok zordur. Bu da bir ülkede/yörede 

bütünsel bir mükemmelleşmeyi gerekli kılmaktadır. 

− Turistik ürünler standartlaştırılamaz. 

− Turistik ürünün değerlendirmesi sübjektiftir. Aynı otelde düzenlenen bir 

gece, bazı kişiler tarafından çok güzel, diğerleri tarafından ise zevksiz 

karşılanabilmektedir. 

− Hizmet, hizmeti üreten ile tüketen arasında direkt ilişkiyi gerektirdiğinden; 

o Ortam çok önemlidir. Bir otelin lobisi, bir restoranın atmosferi, 

bir seyahat acentesinin içi beklenen hizmetin sonucunun 

alınmasını etkilemektedir. 

o İlişkilerde önemli ölçüde kişiselleşme görülmekte ve 

istenmektedir. Ünlü büyük bir otel veya restoranın müşterisi 
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orada ismiyle çağrılmaktan ve hatırlanmaktan büyük bir haz ve 

sevinç duymaktadır.  

2.1.1. Pazar Bölümlenmesi ve Turizm Talebi 
 

Günümüzde yumuşak  turizm, çevre turizmi, alternatif turizm, sürdürülebilir 

turizm, yeşil turizm gibi turizm anlayışları turizm pazarlarının bölümlenmesini 

(marketing segmentation) gerekli kılmıştır. Böylece, turizm pazarlarının 

bölümlenmesi yoluyla pazarlamacılar tüketiciler hakkında bilgilerini 

arttırmakta ve tüketiciler de yeni ve çeşitli deneyimlerle bilinçlenmektedirler. 

Bu şekilde, farklı tüketici gruplarının ihtiyaçları belirlenmekte, her grup için 

ayrı pazarlama  programı oluşturarak tüketici ihtiyaçları daha iyi 

karşılanmakta; en karlı, en cazip pazar bölümlerine yönelmekte; tanıtım 

mesaj ve araçları belirli gruplar için ayrı ayrı düşünüleceği için daha etkin ve 

verimli olmakta; pazardaki değişmeler daha iyi izlenebilmektedir. Böylelikle 

kısıtlı kaynaklar daha etkin kullanılmış olmaktadır.84  

Farklı pazarlar, çeşitli bakımlardan birbirinden farklı tüketicilerden 

oluşmaktadır (İstekleri, maddi olanakları, bulundukları yerler, satın alma 

tutum ve davranışları gibi). On kişiye “nasıl bir tatil yapmak istersiniz?” diye 

sorulsa muhtemelen bunların her biri farklı bir tatil tanımlayacaktır. 

Dolayısıyla bir turizm ürününün bütün tüketiciler için cazip olması ve bütün 

tüketicileri çekmesi söz konusu olmamaktadır. Özellikle turizm hizmetlerinde 

tüketiciler genellikle toplu halde hizmet aldıklarından (plajda bulunmak gibi) 

kendilerine uygun insanlarla bir arada olmak istemektedirler. Örneğin sessiz 

ve sakin bir ortamda denizden yüzme amaçlı faydalanmak isteyen insanların, 

sportif aktiviteler, müzik ve animasyon eşliğinde eğlence isteyenlerle birlikte 

olup, hepsinin aynı plajdan memnun ayrılmaları beklenemez. Bu nedenle bir 

işletme, bir ülke ya da bir bölge için pazarlama çabalarını tüm turistleri 

memnun etmek yerine, bunlar arasından sadece bir kesimi belirlemek ve 

                                                 
84 AKMEL, Jale, Turizm İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul, 1994, s.25. 
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pazarlama çabalarını bu belirlenen grubun istek ve ihtiyaçlarına göre 

yönlendirmek daha rasyonel görünmektedir. 

Turizm pazarı, bir turizm ürününe yönelen taleptir. Burada kastedilen sadece 

ürünü alan veya almaya istekli olan kişiler değil, ürüne bugün gereksinim 

duymayan ancak satın alma gücü bulunan herkestir. Çünkü günümüzde 

pazarlama, talep oluşturma işlevini de yerine getirmektedir.85

Standart ekonomik anlamda talep, ‘’belirli bir pazarlama programı ile belirli bir 

sürede, belirli bir coğrafi alanda, belirli bir tüketici kümesi tarafından belirli bir 

fiyata satın alınmak istenen toplam ürün miktarı’’86 olarak tanımlanabilir. 

 
Turizm talebini yaratanlar ise, ekonomi disiplinin tanımından yola çıkarak; 

‘’yeterli satın alma  gücüne ve boş zamana sahip olup belirli bir zaman 

diliminde belirli bir hedef doğrultusunda turistik mal ve hizmetlerden 

faydalanan ya da yararlanmak isteyen kişi ya da kişiler topluluğu’’87 olarak 

tanımlanabilir. 

 

Talep, değişik ölçülerle ve değişik şekillerde ölçülebilmekte ve 

tanımlanabilmektedir. Tüketici davranışını kültürel, sosyal, bireye özgü ve 

psikolojik nitelikler oluşturduğundan turizm talebi, turizmin en karmaşık 

yönlerinden biridir. Turistin hangi amaçla seyahat ettiği ve satın aldığı ürünün 

bu amaca uygunluğu önemlidir. Öncelikle hedef pazar belirlenerek (ki bu 

pazar kesimleri içerisinde herhangi bir kesim olabileceği gibi tüm pazarları 

içeren küresel pazar da olabilmektedir) analiz edilen her bir pazar kesimi için 

turist davranışlarının nedeni araştırılmaktadır (turistin hangi amaçla seyahat 

ettiği; dinlenmek, eğlenmek, kültürel, macera, iş ya da sportif gibi). Her geçen 

gün artan rekabet ortamında pazarın bölümlenmesi yoluyla işletmeler kendi 

                                                 
85 YÜRÜR, Şenay, ‘’Turizmde Tanıtım ve Pazarlama’’ 

‘’http://www.yalovakentmeclisi.org/images/rapor/senay.htm’’ 
86 RIZAOĞLU, B., Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara, Ocak 2004, s.121. 
87 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.62. 
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uygun gördükleri bölüm içerisinde pazarlama karmaları ile hedef pazarlarına 

turistik istem yönünde ulaşma yollarını aramaktadırlar.88

 

Turizm pazarlamasının başarısı turistik talebin özelliklerinin iyi kavranmasına 

ve bu özelliklere göre bir turizm pazarlama karmasını geliştirip 

uygulanmasına bağlıdır. Turistik talebin genel özellikleri şunlardır89: 

 

‘’Sürekli oturulan yere bağlı değildir, özerk bir sistemdir, ikame 

olanakları fazladır, yoğun bir rekabetle karşılaşır, mevsimsel bir özellik 

gösterir, çok esnek bir sistemdir.’’ 

 
Turizm talebini etkileyen diğer unsurlar ‘’reklam ve tanıtım’’, ‘’boş zaman’’ ve 

‘’turizm bilinci’’ olarak belirtilmektedir.90

 

2.1.2. Tüketicilerle İletişim  
 

İşletmelerin pazarlama yönlü iletişimleri sayesinde iyi bir ürün planlama ve 

geliştirme yoluyla kaliteli bir ürün ortaya konabilir, bu ürünler uygun bir 

şekilde fiyatlandırılabilir ve ürünler tüketiciye ulaştırılabilir. Ancak ürünler 

tüketiciler tarafından bilinmiyorsa, tüketiciler bilgilendirilmiyorsa ve ikna 

edilmiyorsa bu çabalar bir işe yaramayacaktır. Pazarlama iletişimi, satıcılar 

ile satın alıcılar arasında iletişim ve beklenen satın alıcıları satın almalarında  

ikna etmek için kullanılan her türlü iletişim yöntemidir. Söz konusu iletişim 

faaliyetleri, halkla ilişkiler, kişisel satış, reklamcılık, bilgilendirme, lobicilik gibi 

yaklaşımları içermektedir. Pazarlama iletişiminde kullanılabilecek araçları şu 

başlıklar altında toplamak mümkündür91: 

                                                 
88 TEKELİ, Hasan, Turizm Pazarlaması ve Planlaması, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001, 

s.24. 
89 RIZAOĞLU, B., a.g.e., s.128-129. 
90 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.74-75. 
91 RIZAOĞLU, B., a.g.e., s.269. 
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− Yazılı basılı araçlar (reklamlar, etiketler, amblemler, logolar, markalar, 

broşürler, işletme gazeteleri, el ilanları, haritalar, vb.) 

− Sesli-sözlü araçlar (yüz yüze konuşma, telefon görüşmeleri, radyo, vb.) 

− İşletmenin dış görüntüleri (binalar, atmosfer, ürünler, giyimler, çalışanların 

davranışları, mönü kartları vb.) 

Bu faaliyetler aynı zamanda eğlendirici, bilgilendirici,  duyguları ve bireysel 

kimliği ortaya çıkarması açısından istekleri güdüleyen, hayalleri ve 

beklentileri ile ilgili imajlar yaratan özellikleri ile tüketicileri doğrudan 

etkilemektedir. Çünkü insanlar ürünleri satın alırken bir anlamda hayallerini, 

ümitlerini ve beklentilerini satın alırlar. 

 
Bir başka konu, turizmde eko-etiketlere turistik işletmelerin ne kadar ilgi 

gösterdiğidir. Bunun müşteri talepleri ile yakından ilgisi vardır. Müşteri 

çevreye duyarlı tesisleri ne kadar talep ederse, turistik işletme de eko-etiket 

almak için o kadar çok çaba sarf edecektir. Bir pazarlama faaliyeti olan 

müşteri isteklerinin araştırılması turistik bir işletmenin hedef pazarında etkili 

olabilmesi için (istediği satış rakamına ulaşmak) son derece önemlidir.  

 

Şekil V. Tüketici Taleplerinin İşletme Kararlarına Etkisi 
 
 Müşteri bilmediği bir şeyi 

talep etmez, dolayısıyla eko-
etiketi bilen müşteri bunu 

talep edecektir. 

 
 
 
 

MÜŞTERİ TURİSTİK İŞLETME 

Turistik işletme müşteri 
isteklerini yerine getirmek için 

eko-etiket alma girişiminde 
bulunacaktır. 
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2.2. Turizm Pazarlaması ve Eko-etiketleme İlişkisi 
 

Turizmin doğal ve sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu 

etkiler, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kaygılar ve 

kitle turizminin ağırlıklı olarak yapılması nedeniyle daha da fazla olmaktadır. 

Çevrenin turizmin vazgeçilmezi olduğunun bilinmesi, çevreyle uyumlu ve bu 

uyumun belgelendiği, tüketici ve muhtemel tüketiciler için bu uyumun  

anlatılabileceği ve böylece hem tüketicilerin hem de turizmcilerin çevreyle 

uyumlu davranışlar içerisinde turizm faaliyetlerini gerçekleştirebilmesini 

sağlayacak araçların geliştirilmesini sağlamıştır. 

 

Turizm endüstrisi eko-etiketleri ‘’marka’’ ya da ‘’logo’’ olarak kullanmakta ve 

böylece tüketici nezdinde güven telkin ederek kendileri hakkında olumlu 

izlenimler edinilmesi yoluyla tüketicilerle iletişim kurmaktadırlar.  Böylelikle  

turizm pazarında göreceli olarak rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Bu 

anlamda en çok takip edilen yol, uluslararası alanda saygın bir yere sahip 

olan Mavi Bayrak, Mavi Melek, Green Globe gibi çevre etiketlerini kullanmak 

olmuştur.92 Özellikle gelişmekte olan ülkeler için uluslararası eko-etiketleme 

programlarına dahil olmak yine uluslararası alanda rekabet edilebilirliği 

arttırması bakımından yararlı görülmektedir.93 Hatta bazılarına göre turizmde 

eko-etiketler çevreyi korumasından daha çok bu işe yaramaktadır. Tüketici, 

çevre konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı için, eko-etiketleri 

sağladığı çevresel iyileştirmelerin ötesinde bir etkiye sahip olduğunu 

düşünmektedir. Bir başka deyişle çevre konusunda daha az bilgiye sahip 

olan tüketici, eko-etikete sahip bir firmanın, çevreyi bütünsel anlamda 

koruduğunu düşünecektir. 

 

                                                 
92 United Nations Environment Programme(UNEP), Ecolabels In The Tourism Industry, 

United Nations Publication, UNEP, 1998. 
93 MIHALIC, Tanja, ‘’Environmental Management of a Tourist Destination: A Factor of 

Tourism Competitiveness’’, Tourism Management, Issue 21, 2000, s. 65-78. 
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Turizm pazarında çevre bilincine sahip müşteri kesimine ait payı ilk  olarak 

‘’ekoturizm’’ almıştır. Bunun sonrasında turizm ve seyahat endüstrisi, 

‘’bozulmamış çevre’’nin turizm faaliyetleri içerisindeki tüm birimler için önemli 

olduğunu kavramışlardır. İlerleyen yıllarda, sahip olunan çevresel özelliklerin 

bir rekabet avantajına dönüştürülebileceğinin fark edilmesi, turizmde çevre 

konusunun etkisinin artmasını sağlamıştır. Turizm pazarı ve eko-etiketleme 

ilişkisi Şekil VI’te gösterilmektedir. 
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Şekil VI. Turizm Pazarı ve Eko-etiketleme İlişkisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TURİZM PAZARI 

BAŞVURU S

FON SAĞLAYAN

ÖDÜLLENDİREN

Yaptıkları 
çevresel 
iyileştirmelerin 
belgelenmesi 
için başvuru 
yaparlar. 

Eko-etiketli ürünlerin daha 
yüksek fiyattan 
satılabileceğini gören turizm 
işletmecileri, eko-etiket 
alabilmek için başvuru 
yapmak isterler.  

Ödülün ve ödül alanların 
turizm pazarında 
promosyonunu yapar. 

P
s
p
ö
k
il

 

Sonuçları 
rapor eder 

Kaynak:  FONT, Xavier, ‘’Regulating the G

Tourism Ecolabelling: Certification and
Cambridge, MA, USA: CABI Publishing, 2001

 

Çevreye duyarlı olduğu 
belgelenmiş bir turizm  kuruluşu 
olarak kendi promosyonunu yapar.
Kriterlere göre 
yapılan çevresel 
iyileştirmelerin 
kanıtlarını sunar. 

Başvuru sahiplerin 
çevresel 
iyileştirmelerini 
kriterlere göre 
değerlendirir. 

AHİBİ 

 KURULUŞ 

 KURULUŞ 

 
DOĞRULAMA 

KANALI  

otansiyel başvuru 
ahiplerine ödülün 
romosyonunu yapar, 
düllendirme işlemlerini 
oordine eder ve halkla 
işkiler faaliyetlerini yürütür.

Başvuru sahiplerinin 
performanslarını değerlendirir 
ve ödül veren kuruluşa 
tavsiyelerde bulunur. İstenen çevresel 

iyileştirmeleri 
sağlayacak 
kriterleri oluşturur.

Amacı sektörün 
çevresel yönden 
iyileşmesine 
yardımcı olmaktır. 

reen Message: The Players in Ecolabelling’’, 

 Promotion of Sustainable Management, 
.  
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3.  KIYI TURİZMİ PAZARLAMASINDA MAVİ BAYRAK 
 

İkinci Bölüm 2.1.’de de belirtildiği gibi; ‘’Turizm pazarlamasında, sanayi 

malları pazarlamasına göre  çevre ve altyapı nitelik ve özellikleri birincil 

etkendir. Deniz, kum, güneş, doğal güzelliklerin varlığı ve zenginliği 

pazarlamayı etkilemektedir’’. 

 

Türkiye’de talebin en fazla olduğu turizm türü kıyı turizmidir ve çoğunlukla 

‘’deniz-güneş-kum’’ üçlüsü olarak değerlendirilen deniz ya da kıyı turizminden 

yararlanılması söz konusudur. Plajlar ise, kıyı turizmi içerisinde eğlence-

dinlence alanları olarak tanımlanabilir. Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 

önemli bir bölümü (%60’ı) deniz turizmine yönelik amaçlarla seyahat etmekte 

ve bunu sadece kıyı ve plajlardan yararlanarak gerçekleştirmektedirler.94  

 

Sürdürülebilir turizm kavramı ile gündeme gelen turizmin çeşitlendirilmesi 

konusu uzun yıllardır (1970’li yıllardan itibaren kalkınma planlarında) Türkiye 

gündemindedir. Turizm çeşitlendirmesinin sağlanmasıyla birlikte kıyı 

turizminin toplam Türkiye turizmi içerisindeki payı düşebilecek bile olsa, 

kıyılar korunduğu sürece bu turizm biçiminin etkili bir şekilde devam edeceği 

düşünülmektedir. Son dönemde tahsise açılan 105 araziden, deniz kıyısında 

olmayan 78 tahsise yönelik talep oluşmamış olması da halen kıyılarda turizm 

yapmanın Türkiye’de hakim bir düşünce olduğunun göstergesidir. Deniz 

kıyısındaki tahsislere birden çok sayıda yatırımcı teklif verirken, Anadolu’daki 

tesisler ilgi görmemiştir.95  
 

Bunun yanında üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin, kıyılarını bu turizm 

biçimi (plaj kullanımı, yat turizmi, kruvaziyer turizm, deniz kürleri) açısından 

etkili bir şekilde kullanamadığını söylemek de yanlış olmaz.  

 

                                                 
94 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.20. 
95 KOZAK, Nazmi, ‘’Turizmin çeşitlendirilmesinde sınıfta mı kaldık?’’, 08.01.2006, 

‘’http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=26397’’ 
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Çalışmanın bu bölümünde, böyle bir ortamda eko-etiket olarak ‘’Mavi 

Bayrak’’ın  kıyı turizmi pazarında rekabet gücünü arttırabilecek bir pazarlama 

unsuru olup olmadığı araştırılmaktadır. Burada amaç, Türkiye kıyılarını doğal 

değerlerini yitirmeden daha çok talep edilir duruma getirmek ve bu talebi 

yaratmak için etkili bir pazarlama çalışması yapmaktır. Bu pazarlama 

çalışmaları sırasında, sahip olunan/olunacak MB’nin ne kadar bir etkiye sahip 

olduğu incelenmektedir.  

 

MB’nin bir turizm pazarlama unsuru olarak etkisi, Türkiye kıyı turizmi 

pazarında yer alan aktörler (turistler, tur operatörleri, turizm işletmeleri, çekim 

yeri bağlamında yerel yönetimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı) ve tüketicilerle 

iletişim açısından incelenmektedir. 
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3.1. Tüketicilerin talepleri 
 

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin dünyadaki bölgelere göre dağılımı 

Tablo III’te ve ülkelere göre dağılımı ise Tablo IV’te verilmektedir. Türkiye’ye 

gelen yabancı ziyaretçilerin başlıca turistik merkezlere göre dağılımı ‘’1.1. 

Kıyı Turizmi’’ bölümünde verilmişti.  
 

Tablo III. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Dünyadaki Bölgelere Göre 
Dağılımı 
  2002 % 2003 % 2004 % 
AB* 7.708.451    58,2 7.738.095    55,2 9.594.968    54,8 
       
OECD 8.719.600    65,7 8.674.990    61,8 10.806.760    61,7 
Doğu Avrupa 3.153.789    23,8 3.796.225    27,1 4.836.286    27,6 
Asya 1.160.204    8,8 1.335.742    9,5 1.626.889    9,3 
Afrika 185.582    1,4 181.653    1,3 197.712    1,1 
Latin Amerika 25.834    0,2 26.988    0,2 30.737    0,2 
Diğer 11.019    0,1 13.960    0,1 19.226    0,1 
Toplam 13.256.028   100 14.029.558   100 17.517.610    100 
* AB verileri OECD rakamları içindedir.    
Kaynak: TYD web sayfası ''http://www.ttyd.org.tr/trmain.htm'''  
 

 

 

Tablo IV. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Başlıca Ülkelere Göre Dağılımı 
  2002 % 2003 % 2004 % 
Almanya 3.481.671   26,3 3.332.451   23,8 3.983.939   22,7
Bağımsız Devletler Topluluğu 1.661.079   12,5 2.121.254   15,1 2.792.123   15,9
İngiltere 1.037.507   7,8 1.091.404   7,8 1.387.817   7,9 
Bulgaristan 834.073   6,3 1.006.612   7,2 1.309.885   7,5 
Hollanda 873.278   6,6 940.098    6,7 1.191.382   6,8 
İran 432.282   3,3 497.282    3,5 628.726   3,6 
Fransa 522.740   3,9 470.582    3,4 548.858   3,1 
Yunanistan 280.033   2,1 393.517    2,8 485.417   2,8 
Avusturya 377.036   2,8 379.830    2,7 455.863   2,6 
Belçika 313.585   2,4 308.118    2,2 426.971   2,4 
İtalya 210.657   1,6 236.931    1,7 318.097   1,8 
İsrail 270.263   2 321.152    2,3 299.172   1,7 
ABD 247.629   1,9 222.918    1,6 291.102   1,7 
Diğer 2.714.195   20,5 2.707.409   19,2 3.398.258   19,5
Toplam 13.256.028   100 14.029.558   100 17.517.610   100
Kaynak: TYD web sayfası ''http://www.ttyd.org.tr/trmain.htm''     
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Tablo II, III ve IV incelendiğinde görüleceği gibi, Türkiye kıyı turizmi 

düşünüldüğünde, mevcut pazar ağırlıklı olarak AB ülkelerinde  ve özellikle 

Almanya’da yoğunlaşmaktadır.  Turizmin dinamik yapısı (ulusal/uluslararası 

siyasi, ekonomik gelişmelerden ve iklim koşulları veya doğal felaketler gibi 

önceden tahmin edilmesi zor olan olaylardan etkilenmesi) ileriki yıllar için bir 

öngörüde bulunmayı zorlaştırsa da, mevcut durumda AB ve Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen turistlerin isteklerinin Türkiye kıyı 

turizminde etkili olduğunu ve yapılan yatırımlara yön verdiğini 

düşünülmektedir. 

 

Buradan hareketle, söz konusu pazarlarda turistler üzerinde yapılan 

araştırmalara göz atmak yararlı olacaktır. Aşağıda, AB üyesi ülkelerde 

yapılan değişik araştırma sonuçlarını içeren bilgiler bulunmaktadır. 

 

2002 yılında Alman turistlerle yapılan bir araştırmada ‘’bir sonraki tatili 

düşünürken, aşağıdaki etkenlerden hangisi sizin için en önemlisidir?’’ sorusu 

yöneltilmiş ve görüşleri alındığında cevapların dağılımı aşağıdaki şekilde 

olmuştur (Örnek: n = 7872 / asgari 14 yaşındaki 60 m. Alman için temsil 

edici)96:  

%64.5 : Temiz plaj ve su olacak  

%59.1 : Barınma yeri ve civarında atıklar olmayacak  

%50.0 : Kırsal alanlarda kentleşme olmayacak  

%45.8 : Tatil beldesinde iyi bir doğa koruması yapılacak  

%51.0 : Trafik veya dans salonlarından (diskotek) gürültü sızmayacak 

%35.1 : Konaklama yerine az yoğun trafik yoluyla toplu ulaşım sağlanacak  

%29.0 : Konaklama yerine otobüs veya trenle kolayca ulaşım olanağı 

%41.8 : Konaklama yerinin çevre-dostu olması  

%18.7 : Çevre-dostu konaklama yerinin tur operatörlerince veya seyahat 

acenteleri yoluyla bulunması  

                                                 
96 ECOTRANS / F.U.R. (Reiseanalyse 2002) zikreden Akdeniz Üniversitesi web sayfası 

‘’http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/cevre/coastlearn-r/tourism/con-environment.htm’’ 
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%14.2 : Onaylı çevre-dostu (eko-etiketi bulunan) konaklama yeri hakkındaki 

bilgilere kolay erişim  

 

Hollandalı turistlerle yapılan bir araştırmada % 82’si seyahat kataloglarında 

yer alan seçeneklerle ilgili çevresel bilgilerin yer almasının iyi bir fikir 

olduğunu, aynı grubun %73’ü de bu bilgiler yer aldığı taktirde buna göre 

seçim yapacaklarını belirtmişlerdir. Yine Hollandalı turistlere turizm eko-

etiketlerinden hangilerini bildikleri sorulduğunda; genel olarak bir fikirleri 

olmadığı fakat Hollanda’da uygulanan Milieubarometer’i % 6 oranında, onun 

dışında Uluslararası Mavi Bayrak’ı %27 oranında bildikleri ortaya çıkmıştır.97

 

Paket tur satın alan İngiliz turistler üzerinde yapılan bir araştırmada, %75’i tur 

operatörlerinin kataloglarında bu çevresel ve sosyal bilgilerin yer almasının 

kendileri için önemli olduğunu belirtmişlerdir.98

 

Bunların dışında, 2005 yaz sezonunda Antalya kıyılarında yaşanan deniz 

kirliliği ve buna bağlı olarak turistlerden bir kısmının hastalanması üzerine 

Alman RTL televizyon kanalı uzun süre bu konuyu gündeme getirmiş ve en 

sonunda Almanya’dan uzmanlar getirip deniz suyundan örnekler aldırarak 

analizlerini yaptırmıştır. Bu olay Antalya ve Türkiye turizm gündeminde 

üzüntüyle karşılanmakla birlikte kirliliğin yaşandığı yörede yapılan tespitler 

sonucunda atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon altyapısının yetersiz 

olduğu yerler tespit edilerek 2006 Nisan ayında bitirilmek üzere ek tesis proje 

ve kaçakların olduğu noktaların giderilmesi için inşaat çalışmalarına hemen 

başlanmıştır. Bütün bu çalışmalar sırasında Mavi Bayrak deniz suyu analiz 

sonuçları ve izleme çalışmaları esas alınmıştır. Bu gelişmeler olurken yörede 

bulunan konaklama tesislerinin satışını yapan seyahat acenteleri TÜRÇEV’e 

                                                 
97 ‘’The Tourism Market-Potential Demand for Certified Products’’, VISIT Initiative (LIFE 

2001-2004), VISIT web sayfasi ‘’http://www.yourvisit.info/brochure/en/070.htm’’ 
98 ‘’The Tourism Market-Potential Demand for Certified Products’’, VISIT Initiative (LIFE 
2001-2004), VISIT web sayfasi ‘’http://www.yourvisit.info/brochure/en/070.htm’’ 
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başvurmuş; temiz olan ve bayrağını kaybedenler hakkında Almanya’ya rapor 

vermek üzere detaylı bilgiler edinmişlerdir. 
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3.2. Tur Operatörlerinin Etkisi 
 
Türkiye gibi turizm sektörünün ağırlıklı olarak tatil turizmine dayandığı ve 

büyük ölçüde ‘’kitle turizminin’’ uygulandığı ülkelerde turizm sektörü ister 

istemez uluslararası kartelleşmiş tur operatörlerinin99 baskın olduğu bir 

uluslararası pazarda faaliyet göstermek durumundadır. Bu durum karşısında  

tur operatörleri tarafından yönlendirilen ‘’kitle turizminin’’ çevresel açıdan 

yarattığı olumsuz etkiler Türkiye turizminde büyük ölçüde hissedilmektedir.100 

Bahsedilen kartelleşmiş tur operatörleri bu gerçeğin farkına vararak çevresel 

bozulmaların önüne geçebilmek, kitle turizmi ile yaratılmakta olan tahribatı 

hafifletmek veya önleyebilmek amacıyla eko-etiketleme programlarına ve 

çevre kalite standartlarına destek vermektedirler. Bunu her yıl belli kıstaslara 

bağlı olarak verdikleri çevre ödülleri veya ‘’Mavi Bayrak’’ gibi turizmde eko-

etiketlere verdikleri destekler ile gerçekleştirmektedirler.  

 

Tur operatörleri eko-etiket programlarına doğrudan parasal yardım 

(sponsorluk gibi) veya dolaylı yoldan (her yıl çevre konusunda yaptığı 

çalışmalardan dolayı turistik işletmelere verdiği çevre ödülü) desteklerini 

vererek, diğer taraftan örneğin oteller ve turistik işletmelerle bağlantı 

yaparken ‘’Mavi Bayrak Ödülünüz var mı? Çevre duyarlılığınızı belgeleyen bir 

sertifikanız var mı?’’ gibi sorular yönelterek ve bunu bağlantı aşamasında 

                                                 
99 Tur operatörleri hizmetleri üretenlerden ürünleri blok halinde satın alarak pazarlamaya 

çalışırlar. Bu nedenle genel olarak uluslararası turizm piyasasında faaliyet gösteren ve 

seyahat sektöründe talep oluştuğu anda seyahat hizmeti sunan seyahat acentelerinin tersine 

tur operatörleri olası (potansiyel)  talebe göre tüm bir turistik ürünü bir araya getirerek 

oluşturup satan işletmelerdir. Tur operatörleri turistik ürünlerini genellikle hedef bölgeye olan 

gidiş dönüş olarak ulaştırma, gezi boyunca konaklama, yeme-içme, günübirlik geziler, 

rekreasyon, eğlence ve benzeri hizmetleri belirli bir fiyata kapsayacak şekilde oluşturur ve 

tüketiciye arz eder. (KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.59.) 
100 BİRKAN, İbrahim, ‘’Türkiye’nin Turizm Kalkınmasının Sürdürülebilir Turizm İlkelerine 

Uygunluğu’’, T.C. Turizm Bakanlığı, II. Turizm Şurası Bildiriler Kitabı, III. Cilt, Ankara, 12-

14 Nisan 2002, s. 150 
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fiyat pazarlığı sırasında gündeme getirerek turizm pazarını çevresel duyarlılık 

açısından etkilemektedirler.  

 

Uluslararası Mavi Bayrak Kampanyası’nın ortaklarından bir tanesi 2002 

yılından bu yana uluslararası İngiliz tur operatörü First Choice Holidays’tir. Bu 

tarihten önce de yine bir uluslararası tur operatörü olan Alman TUI idi.  TUI, 

2000 yılında Çevre Ödülü’nü turizme katkılarından dolayı Mavi Bayrak 

Kampanyası’na vermiştir. 

 

Tur operatörlerinin dışında, artık seyahat acentelerinin de çevreciliği 

sorgulanmaya başlanmış ve AB’nin son araştırmalarına göre kalite, güvence 

ve fiyatın yanında çevreye değer veren seyahat acentelerinin varlığını 

sürdürebileceği belirtilmiştir.101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 TÜRSAB Antalya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Boylu’nun 21 Mayıs 2004 tarihli 

Antalya İli 2004 Yılı Mavi Bayrak Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşma 
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3.3. Tüketicilerle İletişim 
 

‘‘Çevre etiketleri ve beyanlarının etkinliği, müşterilerin veya muhtemel 

müşterilerin satın alma tercihlerinin çevresel boyutlarının sorumluluğunu 

üstlenmesinde, bilinçli tercih yapmalarında ve ürünü sunanların müşterileri 

satın alacakları ürünün seçimi sırasında etkilemelerinde sağlayacakları 

başarıya bağlıdır. Bu başarı, aslında müşterilerin çevre boyutu hakkında 

sağlanan bilgileri anlama ve kabul etme derecelerine de bağlıdır.  

Dolayısıyla, çevre etiketleri ve beyanlarını kullanan tarafların, müşterilerine 

veya muhtemel müşterilerine karşı, onların herhangi bir iddia, sembol veya 

terimin anlamını kavrayabilmeleri için gerekli olan bilgiye ulaşma imkanını 

sağlama sorumluluğu ve görevi bulunmaktadır. Bu sorumluluk reklamlar, 

perakende amaçlı açıklayıcı paneller, ücretsiz telefon numaraları, eğitim 

programları vb. gibi çeşitli araçlar sayesinde yerine getirilebilir. Verilen 

bilgiler, ortaya konan çevresel iddianın yapısına ve kapsamına uygun, yeterli 

olmalıdır.’’102

 
MB’nin turizm pazarlamasında bir unsur olabilirliği, pazarlama iletişimi  

çalışmaları ile de yakından ilişkilidir. Eko-etiketler, ikinci bölüm 2.4. ‘te de 

belirtildiği gibi pazarlama iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Çünkü 

işletme ve işletmenin ürünleri tüketiciler tarafından bilinmiyor, tüketiciler bu 

konuda bilgilendirilmiyor ve ikna edilmiyorlarsa ürünün üretimi aşamasındaki 

çabalar işe yaramayacaktır.103 Ayrıca bu bilgilendirme ve ikna çalışmaları, 

işletme tarafından yapılan çevresel iyileştirmelerin de daha sonra müşteriden 

talep olarak geri dönmesini ve dolayısıyla çevresel iyileştirmeler yapmayan 

işletmelere göre yapanlara rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. 

 
Turistik işletme müşteriyi yeterince bilgilendirmiyorsa üçüncü şahıslar bunu 

mutlaka yapacaktır.  

 

                                                 
102 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler, TSE EN ISO 14020/Nisan 2002’, Türk 
Standartları Enstitüsü, 2002, s.4 
103 RIZAOĞLU, B., a.g.e., s.269. 
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Bir eko-etiket olarak MB’nin hem program yürütücüleri hem de ödül sahipleri 

tarafından tüketiciyi bilgilendirme ve bilinçlendirme sorumluluğu vardır (bkz. 

EK III). Bilgilendirme işlemi her yıl ,web sayfası ve broşürler/tanıtım kitapları 

aracılığıyla, (ulusal ve uluslararası) ödüllü plajların ve üzerinde yer alan 

turistik tesislerin tanıtılması şeklinde yapılmaktadır. Ancak tanıtım 

çalışmalarının -Türkiye kıyılarının uzunluğu düşünüldüğünde ve MB 

sayılarına bakıldığında- yeterli düzeyde olmadığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 
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3.4. Turistik İşletmelerin ve Yerel Yönetimlerin Rolü 
 

Deniz-kum-güneş üçlüsünden yararlanmak için gelen turistlerin her ne kadar 

önceliği temiz deniz ve bakımlı plajdan yararlanmak ise de tekrar aynı tatili 

tercih etmeleri veya başkalarına tavsiye etmeleri için, -konakladıkları tesis ve 

dışında kalan çevresinden memnun kalmadıkları sürece- sadece plajın sahip 

olduğu standardın ötesinde bir takım başka faktörlere de ihtiyaç vardır.. 

Turizm faaliyeti bir bütündür ve turistin ulaşımı, konakladığı tesis, bulunduğu 

süre içerisinde hizmet aldığı personel, çevrede yaptığı gezilerde karşılaştığı 

durumlar, yöre halkının tavrı ve genel olarak bulunulan bölgenin kalitesi 

büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamda plajın bağlı olduğu belediye ve yörede 

bulunan diğer turistik işletmelere de büyük bir görev düşmektedir. Çünkü 

plajı, üzerinde hizmet veren veya vermeyen diğer işletmelerden yada 

bulunduğu yöreden ayrı düşünmek yerinde olmayacaktır. Türk plajlarına 

bakıldığında, -her ne kadar Kıyı Kanunu plajın halkın malı olduğunu, kimseye 

tahsis edilemeyeceğini söylese de- bir plajdan birçok otel yararlandığı gibi, 

tek bir otel yönetiminde olan plajların da bulunduğu görülecektir. 

 

Hizmet zinciri içerisindeki halkalardan birinde oluşan olumsuz bir deneyim, 

turistlerin tatil konusundaki bütün izlenimlerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle, turizm bölgesinde faaliyet gösteren tüm 

işletmelerin (seyahat acentesi, ulaşım hizmetleri, yiyecek-içecek üniteleri 

gibi), hizmetlerin niteliği gereği birbirleriyle uyumlu olma, yakın işbirliği ve 

karşılıklı yardımlaşma içinde bulunma zorunluluğu vardır.104  

 

Söz konusu birliktelik, MB kriterleri içerisinde de yer almakta ve ödül 

başvurusunda sorgulanmaktadır (bkz EK III ve EK IV). Mavi Bayraklı plajların 

sorumluluğu ve muhafazasını yerel yönetimler ile bu plajları kullanan 

işletmeler eşit olarak yüklenmektedirler. 

 

                                                 
104 KOZAK, Nazmi,  KOZAK, Meryem, KOZAK, Metin, a.g.e., s.43. 
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Diğer taraftan, kıyı turizmi için gelmek isteyen turistlerde oluşacak imaj için 

‘’Mavi Bayrak’’ eko-etiketinin önemli bir katkısı vardır. Pazarlamada öncelikle 

zihinde çekicilik yaratmak ve bunu talebe dönüştürmek amaçlanır. Turistler 

böylece gittikleri yerde temiz ve bakımlı olduğu belgelenmiş bir turizm hizmeti 

ile karşılaşacaklarını düşünürler. Çünkü tüketiciler ilk defa gideceği bir yer 

için zihninde oluşan imaja göre bir seçim yapar. 
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3.5.  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Rolü 
 

Avrupa’da AB Çevre Yılı etkinlikleri kapsamında, topluluk halkının temiz 

kıyılardan faydalanmaları amacıyla birlik üye ülkeleri arasında başlatılan  

Mavi Bayrak Kampanyası, Türkiye’de bir çevre politikası uygulama aracı 

olmasından çok turizm pazarında Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracağı 

düşüncesi ile Turizm Bakanlığı öncülüğünde 1992 yılında başlatılmıştır. Yani 

MB kampanyasının başlangıç noktası ve bugünkü kullanım amacı ağırlıklı 

olarak kıyı turizmindeki en önemli ürünümüz olan plajları ve bu plajlardan 

yararlanan turistik işletmeleri daha etkili bir şekilde pazarlayabilmektir.  

 

MB Kampanyası’nın uygulandığı diğer ülkelere bakıldığında -özellikle kuzey 

Avrupa ülkelerinde- çevrenin korunması ve halkın yararlandığı eğlence-

dinlence alanları olarak plajların gelecek nesillerin de kullanabileceği şekilde 

yönetilmesi yaklaşımı ağırlıklıdır. Türkiye gibi Akdeniz çanağında yer alan 

ülkelerde ise birinci öncelik ödüllü plajların sayısını arttırarak turizm 

pazarındaki etkinliğini arttırmaktır.  

 

Turizm pazarlaması içerisinde yer alan aktörlere bakıldığında (Şekil VI) Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, çekim yeri örgütleri içerisinde yer almaktadır. Bunun 

anlamı, Bakanlığın, ülke turizm politikaları çerçevesinde yaptığı tanıtım 

çalışmalarının turistik talebi etkilediğidir. Bakanlık, Türkiye’de MB 

Kampanyası’nın başlatılmasından bugüne değin gerek maddi gerekse 

uygulama sırasında verdiği destek ile bu katkıyı sağlamaktadır. Diğer 

taraftan, ülke düzeyinde Bakanlık tarafından yapılan tanıtımlarda 

(uluslararası fuarlar ve diğer tanıtım araçları) kıyıların eko-etiketleri ile 

belgelendiğinin vurgulanmasında yarar görülmektedir. 

 

Turizm pazarında etkinliği arttırmanın yanında turizmin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması da aynı oranda önemlidir. Turizm pazarından en büyük payları 

alan ülkelerin söz konusu sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacıyla ülke veya 

bölge düzeyinde kurumsal yapılar oluşturduğu görülmektedir. Türkiye’de 
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turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için böyle bir yapı 

bulunmamaktadır. Belirli alanlarda ve belirli konularda çevresel 

iyileştirmelerin yapılmasının sürdürülebilirlik için yeterli olamayacağı 

düşünülmektedir. Bu anlamda, sosyal-kültürel ve ekonomik bakış açılarını da 

içeren yasal ve yönetsel düzenlemelerin bütünsel bir yaklaşımla ele 

alınabileceği ülke düzeyinde bir yapının oluşturulmasında özellikle yarar 

görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EKO-ETİKET OLARAK MAVİ BAYRAK’IN TÜRKİYE KIYI TURİZMİNDE 
PAZARLAMA UNSURU OLABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 

Araştırmadaki öncelikli amaç, Türkiye’de MB’nin turizm pazarlamasında ne 

ölçüde yer aldığıdır. İkincil amaç ise, MB’nin diğer ülkelerde turizm 

pazarlamasında ne ölçüde yer aldığını ülke koordinatörlerinin bakış 

açısından değerlendirmektir. İkinci aşamada yapılan anketler doğrudan 

turizm sektörü bakış açısını içermemekle birlikte, genel olarak diğer 

ülkelerdeki hakim görüşleri de barındırması açısından bu çalışmada  

değerlendirilmiştir.  

 

1.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 
 

Araştırma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada Türkiye 

kıyılarında yer alan MB Ödüllü plajlar üzerinde yer alan otellerin görüşleri 

alınmış, ikinci aşamada ise diğer ülkelerdeki MB Ulusal Koordinatörleri’nin 

görüşlerine başvurulmuştur.  

 

Önceki bölümlerde de değinildiği gibi tüketici beklentilerinin pazarlama 

stratejilerinde çok büyük bir önemi vardır. Bu araştırmada tüketicilerin 

beklentilerine veya Mavi Bayrak’la ilgili deneyimlerine yönelik herhangi bir 

çalışma yapılmadığından, MB’ın turizm pazarlamasındaki yerini belirlemek 

için mevcut anketlerin yeterli olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Diğer taraftan tüketicilerin genel olarak beklentileri ile ilgili bazı veriler İkinci 

Bölüm 3.1’de verilmiştir. 
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1.3. Araştırmanın Yöntemi 
 

2004 yılı yaz sezonunda Mavi Bayrak Ödülü almış olan plajlar üzerinde yer 

alan oteller ve 2004 yılı itibariyle MB Kampanyası’nın uygulandığı 30 ülkenin 

Ulusal Koordinatörleri ile anket çalışmaları yapılmıştır. Türkiye kıyılarındaki 

otellere uygulanan anket formu EK V’de, diğer ülkelerdeki uygulamacılara 

uygulanan anket  formu da EK VI’da verilmektedir. 

 

1.3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 

Birinci aşamadaki anketler, 2004 yılında MB ödülü almış 151 plaj üzerinde 

yer alan 56 otele uygulanmıştır.  

 

 

Tablo V. Türkiye Kıyılarındaki Otellere Uygulanan Anketin Örneklemi 
İller Toplam plaj sayısı Bu plajlarda yer alan 

toplam otel sayısı 

Anketi dolduran otel 

sayısı 

Antalya 72 70 41 

Muğla 34 20 8 

Aydın 12 12 3 

İzmir 26 13 4 

 

İkinci aşamadaki anketler de, 2004 yılı itibariyle MB Kampanyası’nın 

uygulandığı 33 ülkeden 30 ülke temsilcisine uygulanmıştır. 

 

1.3.2. Veri Toplama Yöntemi 
 

Türkiye kıyılarındaki otellere uygulanan anketler, 2004 yaz sezonunda 

otellerin genel müdürleri ile yapılan birebir görüşmelerle, diğer ülkelerin 

uygulamacılarına uygulanan anketler ise 2004 yılı Ekim ayında İrlanda’da 

yapılan Mavi Bayrak Ulusal Operatörler Toplantısı’na katılan 30 ülke 

temsilcisi ile yapılan birebir görüşmelerle doldurulmuştur. 
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1.4. Araştırma Verilerinin Analizi 
 

1.4.1. Türkiye Kıyılarındaki Ödüllü Plajda Yer Alan Otellerin Görüşleri 
 

1.4.1.1. Seçenekli Sorulara Verilen Yanıtlar 
 

Bu bölümde, EK V’te yer alan seçenekli sorulara verilen cevaplar tablolar 

halinde verilmektedir.  

 

 

Tablo VI. Otellerin MB Kampanyası’na Dahil Olma Nedenleri (1.a) 

 Frekans % 

a. prestij için 23 41,1 

b. satışları arttıracağını 

düşündüğümüz için 
6 10,7 

c. tur operatörleri/seyahat 

acenteleri sorduğu için 
1 1,8 

d. diğer 26 46,4 

Toplam  56 100 

 

‘d. diğer’ yanıtını verenlerden; 

- 4 tanesi a, b ve c şıklarının hepsi 

- 2 tanesi prestij unsuru olmasının yanında çevreye duyarlılık ve 

standartları yükseltmek 

- 3 tanesi hem hem b hem de c 

- 1 tanesi hem a hem b 

- 1 tanesi hem a hem c 

- 1 tanesi plajı dünyaya tanıtmak 

- 1 tanesi de artık gerekli olduğu için 

açıklamasını yapmışlardır. ‘d’ şıkkını işaretleyen diğer 14 otel ise herhangi bir 

açıklama yapmamışlardır. 
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Tablo VII. MB Ödülü Aldıktan Sonraki Gelişmeler (1.b) 

  Frekans % 

a. tur operatörleri/seyahat 

acenteleri ile 

bağlantılarımız arttı 

2 3,6 

b. pazarlama gücümüz 

arttı 
8 14,3 

c. müşterilerin ilgisi arttı 28 50 

d. diğer 18 32,1 

Toplam 56 100 

 

 ‘d. diğer’ yanıtını verenlerden; 

- 1 otel a, b ve c şıklarının hepsi 

- 1 otel hem b hem c  

- 1 otel a, b ve c şıklarının hepsi 

- 1 otel de tüm ilgili servisler için iyi bir referans olduğu için 

açıklamasını yapmışlardır. ‘d’ şıkkını işaretleyen diğer 14 otel ise herhangi bir 

açıklama yapmamışlardır. 
 
Tablo VIII. MB Rezervasyon Aşamasında Aranıyor mu? (2.1) 

 Frekans % 

a. evet 14 25 

b. hayır 16 28,6 

c. kısmen 26 46,4 

Toplam 56 100 

 

Tablo IX. MB Tur Operatörlerinin Bağlantı Aşamasında Aranıyor mu? (2.2) 

 Frekans % 

a. evet 14 25 

b. hayır 17 30,4 

c. kısmen 25 44,6 

Toplam 56 100 
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Soru 2.1105 ve soru 2.2’ye verilen cevaplara bakıldığında, tur operatörleri ve 

seyahat acentelerinin ilgilerinin müşterilerin ilgileri kadar yoğun olmamakla 

birlikte yadsınamayacak düzeyde olduğu görülmektedir. 

 
Tablo X. Oteller MB’nin Rekabet Güçlerini Arttıracağını Düşünüyorlar mı? 

(2.3)  

 Frekans % 

a. evet 36 64,3 

b. hayır, ilgisi yok  1 1,8 

c. yararlı olabilir/kısmen  19 33,9 

Toplam 56 100 

 

Soru 1.a ve soru 2.3’e birlikte bakıldığında, otel yönetimlerinin, MB’ı ağırlıklı 

olarak bir prestij unsuru olarak gördükleri ve turizm pazarında rekabet 

güçlerini arttıracağını düşündükleri anlaşılmaktadır. 

 
Tablo XI. Müşteriler MB’la İlgileniyorlar mı? (3) 

 Frekans % 

a. evet hepsi ilgileniyor 10 17,9 

b. hayır hiç kimse 

sormuyor 

0 0 

c. çoğunluğu ilgileniyor 31 55,4 

d. az bir kısmı   15 26,8 

Toplam 56 100 

 

Soru 1.b ve soru 3’e bakıldığında, müşterilerin Mavi Bayrak Ödülü ile 

yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 
                                                 
105 Türkiye kıyılarındaki otellerle yapılan rezervasyonların, İkinci Bölüm 3.2’de de değinildiği 

gibi, ağırlı olarak tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla yapıldığı bilinmektedir. 
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Tablo XII. MB Sürdürülebilir Turizmin Bir Göstergesi mi? (4) 

 Frekans % 

a. evet 47 83,9 

b. hayır 0 0 

c. kısmen 9 16,1 

Toplam 56 100 

 

Tablo XIII. MB Kıyıların Korunmasına Katkıda Bulunuyor mu? (5) 

 Frekans % 

a. evet 51 91 

b. hayır 2 4 

c. kısmen 3 5 

Toplam 56 100 

 

Ankette, seçenekli soruların ardından otellerin görüş ve önerilerini almak 

üzere yorumlu sorulara da yer verilmiştir.  

 

1.4.1.2. Otellerin Görüş ve Önerileri 
 

Mavi Bayrak’ın önümüzdeki yıllarda/gelecekteki durumu ne olur? 

- %54 (30 otel) görüş şu çerçevede toplanmıştır: MB’nin sayısı ve 

etkinliği artarak bir zorunluluk halini alacak çünkü müşteri beklentileri 

artmaktadır. Dolayısıyla oteller arası rekabet artacak ve bunun 

sonucunda çevreye daha duyarlı turizm uygulamaları ile kıyılarımızın 

korunması sağlanacaktır.   

- %14 (8 otel) görüş şu çerçevede toplanmıştır: Sürdürülmesi gereken 

bir uygulama; çalışmalar daha geniş kapsamlı, bilgilendirme ve 

bilinçlendirmeye yönelik olursa bölge ve ülke tanıtımını arttırır   

- % 12 (7 otel) görüş şu çerçevede toplanmıştır: Yakalanan standardın 

korunması, kriterlerin ağırlaştırılması, denetimin artması gerekir  

- % 11 (6 otel) görüş şu çerçevede toplanmıştır: Çevreye duyarlılık ve 

bilinç arttıkça varlığını devam ettirecektir  
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- %9 (5 otel) Diğer görüşler (kataloglara girince pazarlama unsuru 

olacağı, plaj ve yörenin değerini arttıracağı, standarda uymak için 

motivasyon kaynağı olduğu, MB’nin geleceğinin Vakfın tavrına bağlı 

olduğu) 

 

Mavi Bayrak Ödülü’nün turizm pazarlamasında bir unsur olması sizce neye 

bağlıdır? (7 otel bu soruyu cevaplamamıştır) 

- %28,6 (14 otel) Tüketicinin bilinçlenmesine  

- %16,3 (8 otel) Turizmcilerin bilincine ve tur operatörlerinin baskısına  

- %18,4 (9 otel) Tanıtıma  

- %16,3 (8 otel) Plaj ve denizin temizliğine  

- %8,2 (4 otel) MB kriterlerin tam olarak uygulanması ve sıkı denetime  

- %6,1 (3 otel) Bir unsurun ötesinde zorunluluk  

- %6,1 (3 otel) Diğer (satış yetkilisinin politikası, öncelikle plajın 

bulunduğu bölgenin cazibe merkezi olması, kısmen bir unsur olduğu 

ve ilerde zorunluluk olacağı görüşleri) 

 

Mavi Bayrak’ı tanıtımınızda kullanıyor musunuz? (bu soru sonradan 

eklenmiştir ve toplamda 13 otel soruyu cevaplamamıştır) 

• % 86 (37 otel) Evet  

• %12 (5 otel) kısmen  

• %2 (1 otel) hayır  

 

Görüş ve önerilere bakıldığında, MB’nin turizm pazarlamasında bir unsur 

olabilmesinin ağırlıklı olarak tüketici ve turizmcilerin bilinçlerinin artmasına 

bağlı olduğu ve bunun tanıtımla desteklenmesi gerektiği görüşü hakimdir. 

Ayrıca otellerin tanıtım çalışmalarında MB’a yer verdikleri belirtilmektedir 

(Ancak, bu tanıtımların çerçevesi ve boyutu tam olarak bilinmemektedir). 
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1.4.2. Diğer Ülkelerdeki Uygulamacıların Görüşleri 
 

1.4.2.1. Seçenekli Sorulara Verilen Yanıtlar 
 

Bu bölümde, EK VI’da yer alan seçenekli sorulara verilen cevaplar tablolar 

halinde verilmektedir.  

 

Tablo XIV. MB Hakkındaki Hakim Düşünce nedir? (soru 1) 

 Frekans % 

a. prestijli bir eko-etiket 19 63 

b. sürdürülebilir turizm için 

bir araç 

6 20 

c. satışları arttıran bir 

unsur 

2 7 

d. tur operatörleri/seyahat 

acentelerinin aradığı bir 

unsur 

3 10 

e. diğer 0 0 

Toplam 30 100 

 
Soru 1’e verilen cevaplara bakıldığında, MB’nin bir prestij unsuru olduğunun 

çoğunluk tarafından benimsendiği anlaşılmaktadır.  

 
Tablo XV. MB Otel Rezervasyonlarında Soruluyor mu? (soru 2.1) 

 Frekans % 

a. evet 6 20 

b. hayır 8 26,7 

c. kısmen 16 53,3 

Toplam 30 100 
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Tablo XVI. MB Tur Operatörlerinin Bağlantı Aşamasında Soruluyor mu? 

(soru 2.2) 

 Frekans % 

a. evet 7 23,3 

b. hayır 10 33,3 

c. kısmen 13 43,3 

Toplam 30 100 

 

Soru 2.1 ve soru 2.2 birlikte incelendiğinde, tur operatörlerinin bağlantı ve 

rezervasyon aşamasında gösterdikleri ilginin, tanınma oranı kadar 

olmamasının yanında belirli bir düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo XVII. MB Turizm Pazarında Bir Rekabet Unsur mu? (soru 2.3) 

 Frekans % 

a. evet 12 40 

b. hayır 4 13,3 

c. kısmen 14 46,7 

Toplam 30 100 

 

Hayır cevabını veren ülkelerin yaptığı açıklamalar;  

- Turizm endüstrimiz halen MB’nin ne olduğunu bilmiyor,  

- Ekonomik sebepler yüzünden insanlar seçim yapamıyorlar,   

- Ülkede MB yeni bir uygulama olduğu için henüz turizm pazarında 

tanınmıyor. 

Kısmen cevabını veren ülkelerin yaptığı açıklamalar; 

- Bu, plaj yöneticisinin MB’ı tanıtımında ne kadar kullandığına bağlı 

olarak değişir, 

- Kıyılarında kitle turizmi yapılmayan veya MB sayısı fazla olmayan 

ülkelerde güçlü bir seçim unsuru değil, 

- Yeni başlayan ülkelerde yavaş yavaş olmaya başladı, 

- Bu, insanların çevre duyarlılığına bağlı. 

 

Soru 2.3’e verilen cevaplar incelendiğinde, MB’nin bir rekabet unsuru olduğu 

yönündeki görüşlerin yoğunlaştığı söylenebilir. Burada dikkat çekilmesi 
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gereken önemli nokta kitle turizmi yapan ülkeler (Akdeniz ülkeleri) ve halk 

sağlığına önem veren Kuzey Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelere oranla MB’nin 

daha fazla seçim unsuru olduğudur.  

 

Tablo XVIII. MB Biliniyor mu? İnsanlar Soruyorlar mı? (soru 3) 

 Frekans % 

a. evet, çoğunluk soruyor 14 46,7 

b. hayır, hiç kimse 

sormuyor 

1 3,3 

c. az kişi soruyor 15 50 

Toplam 30 100 

 

Soru 3’e verilen yanıtlara bakıldığında, ülkelerde tanınma oranının yarı yarıya 

olduğu görülmekle birlikte, az sayıda kişinin bildiğini söyleyen ülkelerin 

çoğunluğunun kuzey ülkeleri (Finlandiya, Norveç, İskoçya, Polonya, İsveç) ve 

MB Kampanyası’na yeni katılan ülkeleri (Barbados, Estonya, Karadağ, 

Kanada, Güney Afrika, Romanya, Fas) içerdiği bilinmektedir . 

 

Tablo XIX. MB Sürdürülebilir Turizmin Bir Göstergesi Olarak Kabul Ediliyor 

mu? (soru 4) 

 Frekans % 

a. evet 19 63,3 

b. hayır 5 16,7 

c. kısmen 6 20 

Toplam 30 100 

 

Hayır ve kısmen cevapları için yapılan açıklamalarda şunlar ifade edilmiştir; 

- Ülke, MB’ı yeni uygulamaya başladı 

- MB ülkede geniş kesimlerce bilinmiyor 

- Ülkede sürdürülebilir turizm nedir halen bilinmiyor 

- Ülkelerden bir tanesinde MB, Ulusal Turizm Organizasyonu tarafından 

sürdürülebilir turizmin bir göstergesi olarak kabul edilmiyor. 
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1.4.2.2. Diğer Ülke Koordinatörlerinin Görüş ve Önerileri 
 

Ankette, seçenekli soruların ardından otellerin görüş ve önerilerini almak 

üzere yorumlu sorulara da yer verilmiştir.  

 

MB’nin turizm sektöründeki yeri gelecekte ne olacaktır? 

• % 43’e göre; MB turistler tarafından mükemmelliğin ve sürdürülebilir 

turizmin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Turizm sektörü içerinde 

MB’nin geleceği, mükemmelliğini korumasına bağlıdır. Ödüllü plaj ve 

marinaların mükemmelliği korunursa, iyi bir pazarlama aracı da 

olacaktır. 

• % 29’e göre; MB sürdürülebilir turizme ulaşmada bir araçtır. 

Yaygınlaşması ise sürdürülebilir turizme ne kadar ihtiyaç duyulduğu 

ve MB markasının bizim tarafımızdan ne kadar korunduğu ile ilgilidir. 

Eğer standardın korunması sağlanmazsa sürdürülebilir turizm 

kavramı içerisinde MB’nin yeri olmayacaktır. 

• % 14’e göre; MB’nin geleceği hem ödül alanlarca hem de ulusal 

koordinasyonlar/turizm otoriteleri tarafından ne kadar promosyonu 

ve pazarlamasının yapıldığına bağlıdır.  

• Bir diğer % 14’e göre; MB turizmde çok önemli bir yere sahip 

olacaktır, MB’ların bulunduğu yörelerin kalitesinin de yükseltilerek 

MB’ı desteklemeleri gerekir. 

• Dikkate değer iki görüş de şu şekildedir; 

i. Avrupa Birliği üyelik/entegrasyon süreci ve AB ülkelerinden 

turist alan ülkeler için MB çok önemlidir. 

ii. MB sayısının artması, turizm sektörü içerisindeki yerini daha 

da belirginleştirecektir. 
  

Sizce MB’nin turizmde bir pazarlama unsuru olması için neye bağlıdır?  

• % 65’e göre; MB’nin kendisinin pazarlanmasına ve promosyonuna 

bağlıdır. İnsanların ve turizm otoritelerinin MB’nin mükemmelliğin 

simgesi olduğuna ikna edilmesi, yüksek çevresel standardına ve 

 88



prestijli bir eko-etiket olduğuna vurgu yapılması, ve turizm otoriteleri 

ile yakın ilişkiler içinde olunması gerekir. 

• % 22’ye göre; destinasyonun kalitesi ilk sırada yer alır, MB ondan 

sonra bir seçim unsuru olabilir.  

• % 13’e göre MB turizmde zaten bir pazarlama unsuru. 

• Dikkate değer iki görüş de şu şekildedir ;  

i. Ekonomik şartlar yüzünden insanlar plaj tatilini tercih ederken 

MB’yi soramıyorlar. 

ii. Kampanyanın uygulandığı tüm ülkelerde paralel mesajların 

verilmesi tüm hedef pazarlarda aynı algılamayı yaratacaktır, 

bu da MB’nin bir pazarlama unsuru olmasına yardımcı olur. 

 

Ülkenizdeki oteller tanıtımlarında MB’ı kullanıyorlar mı? 

• % 40’ı evet demiştir, ancak bu % 40’ın % 33’ü ‘’evet ama yalnızca 

belediyeler tarafından’’ demişlerdir.  

• % 23’ü hayır cevabını vermiştir. Bu cevapların çoğunluğu ‘’hayır, 

henüz değil’’ şeklinde olup, MB uygulamasının yeni başladığı ülkeleri 

kapsamaktadır. 

• % 37’si kısmen cevabını vermiştir. Kısmen yanıtları ise ‘’evet ama 

yeterli değil, promosyona ihtiyacı var’’ gibi açıklamaları içermektedir.  

 

Yorumlu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde,  

- MB’nin turizm pazarlamasında bir unsur olabilmesinin daha çok tanıtıma 

bağlı olduğu, turizm sektörü ile daha yakın ilişkiler kurulmasının ve 

onlara MB’ı benimsetmenin yararlı olacağı görüşü hakim olduğu 

görülmektedir. 

- Bir başka dikkate değer nokta da, MB’nin bir tanıtım aracı olarak 

otellerden çok belediyelerce kullanıldığı ifade edilmiştir. 
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SONUÇ 
 

Turizm sektörü diğer sektörlerden daha çok doğal ve sosyal-kültürel 

kaynakların kullanılmasına dayanan bir sistemdir. Bir başka ifade ile turizm 

sektörünün bu kaynakları girdi olarak kullanması ve bir anlamda kıtlaştırması, 

doğası gereği kaçınılmazdır.106

 

Sürdürülebilirlik kavramı ile gündeme gelen kıt kaynakların gelecek 

kuşakların da kullanabilmelerine olanak sağlayacak biçimde yönetimi, 

günümüzde piyasa ekonomisi koşullarında irdelenmektedir. Ekonomik 

kaygılar sonucu yaşanan çevresel bozulmaların yine piyasa ekonomisi 

içerisinde çözülmeye çalışılması biraz şaşırtıcı görünmekle birlikte, çevre 

bilincinin henüz Türkiye’de ve dünyada tam oluşmamış olduğu düşünülünce 

pratik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Söz konusu sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için geliştirilen ekonomik 

araçlardan bir tanesi de eko-etiketlemelerdir. En basit anlamda eko-etiket, bir 

ürünün çevre duyarlılığı açısından farkını ortaya koyar. Bu çalışmanın birinci 

bölümünde de belirtildiği gibi eko-etiketleme programları, ödül sistemi 

aracılığıyla kuruluşların ve tüketicilerin çevre konusundaki bilgilerini ve 

bilinçlerini arttırmakta, özellikle tüketicilerin artan bilinçleri nedeniyle, satın 

aldıkları ürünlerin üretim ve sunum aşamalarında çevreye duyarlı olmasını 

talep etmeleri sonucunu doğurmaktadır.  

 

Turizmin, çevre koşullarına birinci derecede bağlı olduğu ve turizm hizmet 

ürünlerinin sunumu sırasında birebir tüketici ile ilişkinin kurulduğu 

düşünüldüğünde, diğer sektörlere oranla söz konusu çevreye duyarlılık talebi 

daha fazla olmaktadır. Bu anlamda turizmde eko-etiketler, turizm ürünlerini 

satın alan ve çevre duyarlılığı olan müşterilerin söz konusu taleplerine, ürünü 

sunanlarca cevap verilebildiğinin göstergesidir.  
                                                 
106 ALKIŞ, S., ‘’Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye’’, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 
MART 1999 
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Bütün bu açıklamalara ek olarak daha çok uluslararası pazara (özellikle AB 

ülkeleri) hitap eden Türkiye kıyılarında, uluslararası rekabet ortamında 

yaşanan gelişmelere, Dünya Turizm Örgütü’nün yönlendirmelerine, Avrupa 

Birliği uyum süreci nedeniyle Birlik politikalarının işaret ettiği konulara 

hassasiyetle yaklaşmak gerektiği düşünülmektedir. 

 

Eko-etiketleme programına dahil olan işletmelerin uluslararası rekabet 

ortamında elde edebileceği kazançların yanında, eko-etiketleme programının 

kendisi, halkın, yerel yönetimlerin ve diğer ilgi gruplarının bilinçlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi yoluyla önemli bir çevre politikası uygulama aracı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede, kıyılarda sürdürülebilir turizmin 

sağlanabilmesine  önemli oranda destek olunduğu düşünülmektedir. 

 

Türkiye’de ağırlıklı olarak uygulanan kıyı turizminde öne çıkan eko-etiket, bu 

çalışmanın içeriğinde de belirtildiği gibi ‘’Mavi Bayrak’’tır. Öne çıkan bu eko-

etiketi kıyı turizminde bir pazarlama unsuru olarak kullanmak, tezin ikinci 

bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği gibi müşteri odaklı pazarlama anlayışı 

içerisinde anlamlı görünmektedir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın konusunu, uluslararası alanda sürdürülebilir turizm kavramının 

gittikçe daha önem kazanması ile uygulama araçlarından biri olarak 

gösterilen plajlar için ‘’Mavi Bayrak’’ eko-etiketinin, kıyı turizmi 

pazarlamasında bir unsur olarak kullanılabilirliği oluşturmaktadır.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde  eko-etiketlerle ilgili genel bilgiler, turizmde 

eko-etiketlemeler ve plajlar özelinde eko-etiketleme programlarına yer 

verilmiş; ‘’Mavi Bayrak’’ hakkında  ortaya çıkışı, gelişimi, uygulama yöntemi 

hakkında bilgiler ve eko-etiketleme ilkelerine uygunluğu konusunda 

değerlendirmeye yer verilmiştir.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde kıyı turizmi kavramı, turizm pazarlaması, turizm 

pazarlamasında eko-etiketler konularında bilgi verilmiş, üçüncü bölümde de 

Mavi Bayrak’ın kıyı turizmi pazarlamasında bir unsur olabilirliğinin 

değerlendirmesi  2004 yılında Mavi Bayrak ödüllü plaj üzerinde yer alan 

oteller  ve Mavi Bayrak Kampanyası’nı yürüten diğer ülkelerin ulusal 

koordinatörleri ile yapılan anketlerin sonuçlarından yararlanılarak yapılmıştır.  
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SUMMARY 
 
Sustainable tourism practices –or greener tourism- is gaining importance 

within international tourism environment. This has taken the form of applying 

environmental management systems (such as ISO 14000 and EMAS-EU 

Environmental Management and Auditing Scheme) or -much more practical 

way of doing it- participating voluntary initiative programmes. The most 

popular path chosen in order to achieve sustainable tourism is participating 

an ecolabelling programme (one of voluntary intiative programmes) and 

getting rewarded with an ‘’ecolabel’’.  

 

While trying to achieve sustainability, it seems to be a competitive advantage 

for tourism operations being rewarded with an ecolabel. Ecolabels took its 

chair within sustainable tourism practices since 90’s.  

 

This dissertation searches whether -as an ecolabel- ‘’Blue Flag’’ could be 

used as a marketing tool in coastal tourism.  

 

In the first chapter, literature review of ecolabels, tourism ecolabels, beach 

awards are given and specifically the beach ecolabel-‘’Blue Flag’’ is 

evaluated according to ecolabelling principles. 

 

In the second chapter, coastal tourism, tourism marketing, ecolabels in 

tourism marketing is reviewed and potential of Blue Flag as a marketing tool 

in coastal tourism is investigated. During this investigation, literature reviews 

included in the dissertation and in the third chapter, questionnaires (held with 

both hotels on Blue Flag awarded beaches in Turkey and national operators 

in other 30 countries within International Blue Flag Campaign) are evaluated. 
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EK I. TURİZMDE EKO-ETİKETLER 
 

 Eko-Etiket Adı 
Program 

Koordinatörü 
Ülke 

İnternet sayfası veya e-posta adresi 

1 Austrian Ecolabel For Tourism 

Organizations 

Almanya - 

2 Bed&Bike: bicycle-friendly guest 

operations 

Almanya www.fa-tourismus.adfc.de/bettbike.htm  

3 Blue Swallow Almanya - 

4 DRV International Environment Award Almanya - 

5 Eco-Snail of the North Sea Island of 

Borkum 

Almanya - 

6 Environmantal Squirrel Almanya www.adac.de  

7 Environmental Quality Mark for Alpine 

Club Mountain Huts 

Almanya - 

8 Environmentally Concious Hotels and 

Guest Houses, Bavaria 

Almanya www.bayern.de/stmlu  

9 Environmentally Friendly Campsites-

Lever 

Almanya g.jakubowski@t-online.de  

10 Environmentally Friendly Guest Houses Almanya - 

11 The Environmentally Oriented Hotel and 

Guest House 

Almanya www.dehoga.com  

12 Competition for environmentally friendly 

campsites in Germany 

Almanya www.dehoga.de  

13 Green Palms Almanya - 

14 Grüne Baumchen Almanya www.adac.de

15 Holidays in Bio-farms in Germany Almanya - 

16 International Environmental Award Almanya www.drv.de/navigation/verband5.html  

17 Model Campsites in Germany  Almanya www.DeutscherTourismusverband.de  

18 National Award for Environmentally-

friendly Tourism Resorts 

Almanya - 

19 Ökto-Pikto Camping Almanya www.adac.de  

20 Regionalmarke Biospharenreservat 

Schorfheide-Chorin 

Almanya - 

21 TAT-Orte-Municipalities in the 

ecological competition 

Almanya www.difu.de/tatorte/navigation/  

22 TUI Environment Initiatives Almanya www.tui-environment.com/english/r/reO.htm  

23 We run an environmentally oriented 

operation 

Almanya www.hogabw.de  

24 Wettbewerb Gemeinsam-ontour Almanya - 

25 Top Team NaTour: Federal Competition 

for Children and Youth Travel 

Almanya www.topteamnatour.de  

26 Thüringen Gastlichkeit Almanya - 

27 British Airways Tourism for Tomorrow 

Awards 

Birleşik Krallık - 
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28 Committed to Green Birleşik Krallık www.committedtogreen.org  

29 The David Bellamy Conservation Award Birleşik Krallık www.ukparks.com  

30 Green Globe 21 Birleşik Krallık www.greenglobe21.com  

31 Green Tourism Business Scheme Birleşik Krallık www.greentourism.org.uk/  

32 Scottish Golf Course Wildlife Initiative Birleşik Krallık www.scottishgolf.com/environment  

33 Seaside Award Birleşik Krallık www.tidybritain.org.uk  

34 Tourfor Birleşik Krallık www.tourfor.com  

35 Bundesumweltzeichen für 

Tourismusbetriebe 

Avusturya Johanna.lang@ooe.gv.at   

36 Environmental Seal of Quality Tirol and 

South-Tirol 

Avusturya www.tiscover.com/oeko-  

37 Green hand-we do something for the 

environment 

Avusturya - 

38 Holiday Villages in Austria Avusturya - 

39 Landscape of the Year Avusturya www.nfi.at  

40 Natural Products Hohe Tauern National 

Park 

Avusturya - 

41 Q-Plus-Kleinwalsertal Avusturya www.tiscover.com/kleinwalsertal  

42 Raiffeisen-Förderungspreis Avusturya - 

43 The Best Choice for the Environment Avusturya - 

44 The Blue Flag Campaign Danimarka www.blueflag.org

45 Destination 21 Danimarka www.eco-net.dk/Blad/nr35/andre.html#7  

46 Environmental Quality Label of Holiday 

Houses 

Danimarka www.moen-touristbureau.dk  

47 The Green Key Danimarka www.green-key.org   

48 Biosphere Hotels İspanya www.biohotel.com  

49 Ecotourism Symbol Alcudia İspanya - 

50 The Emblem of Guarantee of 

Environmental Quality 

İspanya www.gencat.es/mediamb  

51 The European Charter for Sustainable 

Tourism in protected Areas 

Fransa svautier@parcs-naturels-regionaux.tm.fr  

52 Gites Panda Fransa - 

53 IH&RA Environmental Award Fransa - 

54 Eco-Ibex İsviçre - 

55 PAN Parks İsviçre www.panparks.com/  

56 Quality Mountain İsviçre montage-plus@bluewin.ch  

57 Eco-dynamic Enterprise Belçika www.ibgebim.be/FR/  

58 European Prize for Tourism and the 

Environment 

Belçika - 

59 Ecolabel for the Luxembourg Tourism 

Organizations 

Lüksemburg www.emweltzenter.lu/emweltzenter/oekofonds/ecolabel/

virstellung.htm  

60 The Farmer of Liechtenstein Liechtenstein - 

61 Millieubarometer Hollanda info@recron.nl  

62 The Nordic Ecolabelling of Hotels Finlandiya www.svanen.nu/nordic/Swanindex.htm  

63 Ecotel Certification ABD www.hvsecoservices.com/ECOTEL.htm  
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64 Green Alliance  ABD www.conservation.org  

65 Green Hotels  ABD www.greenhotels.com  

66 Smart Voyager ABD www.rainforest-alliance.org  

67 Horizons Kanada www.ecotourism.sk.ca/  

68 National Ecotourism Accreditation 

Program 

Avustralya  www.ecotourism.org.au  

69 Costa Rican Sustainable Tourism 

Certificate 

Kosta Rika www.turismo-sostenible.co.cr/EN/index-en.shtml  

70 Kiskeya Alternative Tourism 

Sustainability Certification Program 

Dominik 

Cumhuriyeti 

www.kiskeya-alternative.org  

71 Green Leaf Tayland - 

72 Certification of lodges Kenya tack@form-net.com    

 
Kaynak: FONT, Xavier, Tourism Ecolabelling: Certification and Promotion of Sustainable Management, USA:CABI Publishing, 

Cambridge, MA, 2001, s.349-354. (Başkent Üniversitesi Ebrary-Elektronik Kütüphane) kaynağından yararlanılarak tarafımızca bu tablo 

hazırlanmıştır. 
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EK II. PLAJLAR İÇİN EKO-ETİKETLER 
 
 
Program adı Uygulayan Kurum Uygulanan

ülkeler 
 Başlama 

yılı 
İçerik 

Ödül Sistemleri 

 

Blue Flag Campaign 

(Mavi Bayrak 

Kampanyası) 

 

 

Foundation for 

Environmental 

Education 

(Uluslararası Çevre 

Eğitim Vakfı) 

 

35 ülke  

 

1987 

 

Plajlar ve marinalar için iki kategoride bir yıllığına verilen bir ödüldür ve 

simgesel olarak bir bayrak ile temsil edilmektedir. Çevre eğitimi ve 

bilgilendirme, çevre yönetimi, su kalitesi, donanım ve hizmetler ana başlıkları 

altında plajlar için 27, marinalar içinse 22 kriter bulunmaktadır. Plajlar yalnızca 

donanımlı plajları içermekte, bakir plajlar için öngörülmemektedir. Plaj 

kriterleri Avrupa, Karayipler ve Güney Afrika Bölgeleri için farklılık 

göstermektedir. Plaj yöneticisi ve yerel yönetim ortak başvuru yaparken, 

marinalar bizzat başvuru yapabilmektedir. Başvurular her bir ülkede temsil 

eden vakıf ya da dernek aracılığıyla ön değerlendirmeden geçtikten sonra 

Ulusal Jüri’lere sunulmaktadır. Ulusal Jüri onayından geçen adaylar 

Uluslararası Jüri’nin değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu değerlendirme 

sonunda uygun bulunan plaj ve marinalar ödüle sahip olmakta ve ulusal ve 

uluslararası denetimden geçmektedir. Denetimde eksikleri görülen plajlar 

eksiklik giderilinceye kadar ya da tüm sezon süresince bayrağını 

indirebilmektedir. (www.blueflag.org)  
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Seaside Award 

 

 

ENCAMS-

Environmental 

Campaigns (Birleşik 

Krallık) 

 

Birleşik 

Krallık 

 

1992 

 

Bir yıllığına geçerli olan bu ödül, göreceli olarak temiz, güvenli ve iyi yönetilen 

donanımlı plaj (resort beach) ya da bakir plajlar (rural beaches)1 olmak üzere 

iki ürün kategorisine yöneliktir ve ödül sahibine plajda sergilenmek üzere bir 

bayrak verilmektedir. Donanımlı plajlar için kriterler ‘Mavi Bayrak’ kriterleri ile 

benzerlik göstermektedir. Donanımlı plajlar için 29, bakir plajlar için 13 kriter 

bulunmaktadır. Başvurular tesisler ya da belediyeler tarafından 

yapılabilmektedir. Yaz aylarında kriterlerin yerine getirilip getirilmediği 

ENCAMS tarafından denetlenmekte ve kriterlere uygun plajlar Ulusal Jüri’ye 

sunulmaktadır. Donanımlı plajlardan uygun bulunanlar, ENCAMS tarafından 

Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü’ne başvurmaları için yönlendirilmektedir.  

Ödüller belli olduktan sonra yapılan denetimlerde kriterlerin yerine 

getirilmediği tespit edilirse ödülü simgeleyen bayrak kriterler sağlanıncaya 

kadar indirilmektedir. (www.seasideawards.org.uk)  

 

 

Solent Water Quality 

Awards 

 

Solent Water Quality 

Conference, 

Hampshire’da 

bulunan yerel 

yönetimler ve ilgi 

gruplarından oluşan 

bir konsorsiyum 

 

Yerel (Solent-

Birleşik 

Krallık) 

 

1992 

 

Yalnızca Solent Bölgesi’nde bulunan ve yüzme amaçlı kullanılan tüm alanlar 

için öngörülen, bir yıllığına bayrak ve plaket şeklinde verilen bir ödüldür. Ödül 

kriteri yalnızca suyun AB Yüzme Suları Direktifi’ne uygun olarak temizliği ve 

bu konuda halkın bilgilendirilmesini içermektedir.                                    

(www.solentforum.hants.org.uk)  

 

 

 

                                                 
1 Bakir plaj (rural beach), kent yerleşiminden uzak, sürekli bir yönetimi olmayan ve donanımı çok sınırlı plaj anlamına gelmektedir. 
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National Healthy 

Beaches Campaign 

(NHBC) 

 

 

Florida International 

University’s 

Laboratory for 

Coastal Research 

 

Florida-ABD 

 

1996 

 

Dr.Stephen Leatherman tarafından akademik bir çalışmanın ürünü olarak 

geliştirilen derecelendirme sistemi daha sonra üniversite tarafından yönetilen 

bir kampanyaya dönüşmüştür. 60 kriterden oluşan ödülün içeriği; su 

kalitesinin EPA standartlarına uyumu, plajın temizliği, güvenlik, çevresel kalite 

ve yönetim, hizmetleri içermektedir. Ödüle başvuruyu herhangi bir kimse ya 

da kurum yapabilmektedir ve değerlendirmeyi NHBC ücretsiz olarak 

yapmaktadır. (www.ihrc.fiu.edu)  

 

Blue Wave Campaign 

 

 

 

Clean Beaches 

Council (CBC) 

 

ABD 

 

1998 

 

Kent plajları (urban beaches) ve bakir plajlar (rural beaches) için bir yıllığına 

verilen bayrak ödülünün kriterleri her iki yılda bir yenilenmektedir. Kent plajları 

için 33, bakir plajlar için 27 kriter bulunmaktadır. Plajların temizliğinin 

sağlanması ekseninde asıl amaç halkın bilinçlendirilmesi ve gönüllülüğün 

teşvik edilmesidir. Plajın temsil eden herhangi bir grup (belediye, turizm ofisi, 

vb.) ödüle başvurabilir.  Başvurular CBC tarafından değerlendirildikten sonra 

yerinde inceleme yapılmaktadır. Yerinde inceleme sonuçları bilimsel bir 

komite tarafından halka da danışılarak değerlendirilmektedir. CBC ve FEE 

arasında Şubat 2005 tarihinde bir ‘işbirliği anlaşması (Memorandum of 

Understanding)’ imzalanmıştır. Bu anlaşmada iki eko-etiket programının 

birleştirilerek tek bir programa dönüştürülmesi ve bunun ilk aşaması olarak da 

CBC’nin FEE’ye üye olması kararlaştırılmıştır. (www.cleanbeaches.org)  
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Green Coast Awards 

 

Keep Wales Tidy 

 

Galler  

Bölgesi 

(Birleşik 

Krallık) 

 

1999 

 

Bir bayrakla temsil edilen bu ödül Galler Bölgesi’nde bulunan bakir plajlar için 

öngörülmektedir. Amacı doğallığı bozulmamış plajların Avrupa Birliği su 

kalitesi kılavuz kriterlerine uyumunu teşvik etmektir. Ödül plaj ziyaretçilerin 

faydalanmaları ve çevrenin korunması için yerel halkın katılımını sağlamış 

olan plajlara verilmektedir. 
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Derecelendirme Sistemleri 

Williams et. al., 

Checklist 

Williams et. al. ABD, Birleşik 

Krallık, Türkiye 

1993 

(yalnız bir 

yıl) 

1993 yılında bir kereye mahsus uygulanmıştır. Ancak plajlarla ilgili genel olarak 

kullanıcıların sorunları ve ilgilerine dikkati çekmesi açısından dikkate değer bir çalışma 

olmuştur.  

Beach Quality Rating 

Scale 

University of Glamorgan 

(Birleşik Krallık) 

Galler Bölgesi 

(Birleşik 

Krallık) 

1991-1993 

arası 

1991-1993 yılları arasında Galler’de plaj kullanıcıları üzerinde yapılan bir anket 

çalışmasıdır. Çalışmada ortaya çıkan sonuç farklı ilgi gruplarına hitap etmek üzere 

plajların sınıflandırılmasının yararlı olacağı olmuştur. 

Beach Classification for 

the Maltese Islands 

GAIA Foundation Malta 2000-2003 

arası 

Avrupa Birliği LIFE Programı kapsamında Malta adalarında yürütülmüş bir projedir. 

Plajlar su kalitesi, güvenlik, olanaklar, plaj çevresi ve çöpler açısından incelenmiştir. 

İnceleme kapsamın alınan konular plaj kullanıcıları ile yapılan anketler ve literatür 

taraması sonunda belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre plajlar kent plajları ve kent dışı 

plajlar olarak ikiye ayrılmış ve üç yıldızdan beş yıldıza bir derecelendirme yapılmıştır. 
(http://www.projectgaia.org/home.htm)  

Good Beach Guide Marine Conservation 

Society 

Birleşik Krallık - Marine Conservation Society tarafından Visit Scotland (İskoçya Ulusal Turizm Bürosu) 

sponsorluğunda her yıl yayınlanan bir plaj rehberidir. Plajlar AB su kalitesine uygunluk 

ve atıksu kirlilği riskine göre sınıflandırılmaktadır. Beş sınıftan en az ‘3 yunus’ 

standardına ulaşan plajlar bu rehbere girebilmektedir. (www.goodbeachguide.co.uk)  

 

Short’s Surf Beach 

Classification 

Surf Lİfesaving 

Australia 

Avustralya 1993  Avustralya Victoria Bölgesi’nde yer alan 560 plajın güvenlik, tehlike oranı, plaj tipi, 

uzunluğu, balıkçılık ve sörf imkanları ve olanakları ile ilgili bilgilerini içeren bir 

rehberdir. Plajların yüzme suyu kalitesi açısından durumunu içermemektedir. Daha 

çok plajda sörf yapmak isteyen ya da plaj aktiviteleri ile ilgilenenlere hitap edebilecek 

çok fazla teknik detay içeren bir rehberdir. Rehber yüksek bir ücret karşılığında 

edinilebilmektedir. 
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Yarışmalar 

Australian Clean 

Beach Challenge 

Keep Australia Beautiful 

National Association 

(KABN) 

Avustralya  2003 Yerel yönetimlerle halk arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve çöpsüz plajların olmasını 

sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışmadır. Sekiz farklı kategoride verilen başarı 

ödüllerinin yanı sıra her yıl ‘Avustralya’nın en temiz plajı’ ödülü verilmektedir.   
 
 
Diğer  

Green Globe 21 

(Green Globe Annual 

Awards)2

 

 

Green Globe 21 58 ülke 

(Türkiye’de de 

temsilciliği 

bulunmaktadır) 

1994 World Travel and Tourism Council (WTTC) tarafından 1992 Rio Konferansı’nda 

tanımlanan Gündem 21 ilkelerinin uygulanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 1999 yılında 

yeniden yapılanmaya gidilmiş ve faaliyetler daha sonra Green Globe 21 adıyla anılan 

bağımsız bir kuruluşa devredilmiştir. Yeniden yapılanma ile birlikte odak noktası çevre 

eğitimi ve bilinçlendirmeden resmi bir sertifikalandırma programına çevrilmiştir. Green 

Globe tarafından verilen sertifika, turizm kuruluşları ve destinasyonları için 

öngörülmektedir. Bir turizm kuruluşu veya destinasyonun ödülü alabilmesi için üç 

aşamadan geçmesi gerekmektedir. İlk aşamada başvuru sahibi sürdürülebilir turizm 

uygulamaları ile ilgili bilgi edinerek Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası 

oluşturur ve bu politakaya uygun olarak hareket etmek üzere bir taahhütname hazırlar. 

Hazırladığı taahhütname Green Globe tarafından (www.greenglobe.org)  onaylandığı 

taktirde Green Globe 21 Affiliate logosunu taşımaya hak kazanır. İkinci aşama ise 

başvuranın 9 çevresel performans kıstasına göre kıyaslanmasıdır (benchmarking). Bu 

aşamayı geçenler kıyaslama (benchmarking) logosunu taşıma hakkına sahip olur. En 

son aşamada Green Globe tarafından yapılan denetimi geçenler Green Globe 21 

sertifikasını almaya hak kazanırlar.   (www.greenglobe21.com)  

 
Kaynak: CAGILABA, V., RENNIE H.G., Literature Review of Beach Awards and Rating Systems, Environment Waikato Technical Report 205/24, 

Department of Geography, Tourism and Environmental Planning, The University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 01.06.2005, s.i., 

‘’http://ew.govt.nz/publications/technicalreports/documents/tr05-24.pdf’’ kaynağından yararlanılarak bu tablo tarafımızca hazırlanmıştır. 

                                                 
2 Plajlar için önerilen bir eko-etiket olmamakla birlikte, plajın bulunduğu yörede uygulanabilecek ve uygulandığı zaman kapsamlı bakış açısından dolayı plajı 

olumlu yönde etkileme potansiyeli nedeniyle turizmde öngörülen bu eko-etikete burada yer verilmiştir. 
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EK III. PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ 
KILAVUZ NOTLAR 

 
GİRİŞ 
 
Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Kampanyası kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum 
örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından, 
her üye ülkede bulunan birer sivil toplum örgütü ile yürütülür. Ülkemizde Mavi Bayrak (MB) 
Kampanyası’nın yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)’dır. Mavi Bayrak Kampanyası ilk 
olarak 1985 yılında Fransa’da, 1987 yılında Avrupa’da ve 2001 yılından itibaren de Avrupa dışındaki 
ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Türkiye’de kampanyanın başlangıcı, 1993 yılında Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı’nın kurulması ile olmuştur. 
 
Mavi Bayrak Kampanyasının çalışma alanı, kıyılarda yüksek su kalitesi, güvenlik standardı, çevre 
yönetimi ve çevre eğitimi standardını oluşturarak sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasıdır. Bu şekilde 
turizm ve çevre sektörlerini yerel, ulusal ve uluslararası boyutta bir araya getirir. Bugün geldiği noktada 
Mavi Bayrak Ödülü artık turistler ve tur operatörlerince çok iyi bilinen ve tanınan turizmde bir eko-
etikettir. 
 
Bu doküman, FEE tarafından hazırlanmış olan MB kriterleri ile ilgili detaylı açıklamaları içermektedir. 
 
Kriterlerin çoğunluğu zorunlu (Z) olmakla birlikte bir kısmı da yönlendirici nitelik taşıyan kılavuz (K) 
kriterlerdir. Bir plajın MB Ödülü alabilmesi için zorunlu kriterlerin hepsini yerine getirmiş olması 
gerekmektedir.  
 
Kılavuz notlar, MB başvurusunda bulunacak ve MB Ödülü almış olanlar için bir rehber olması için 
hazırlanmıştır. Ayrıca Ulusal Jüri ve Ulusal Koordinasyon tarafından da değerlendirmede esas 
alınacak noktaları da içermektedir.  
 
Ödül almış bir plaj herhangi bir sebeple MB’ın zorunlu kriterlerini yerine getirmez ise, MB’ı plajda 
asamaz. Bunun yanında eğer plajdan sorumlu olan plaj işletmecisi veya yerel yönetim çevre ile ilgili 
ulusal mevzuata uymaz veya MB’ın amaçları ve ruhuna uygun davranmaz ise, FEE yetkilileri MB’ı 
indirme hakkına sahiptir. 
 
Önemli Not: Burada açıklanan kriterler FEE tarafından belirlenmiş olan minimum kriterlerdir ve her bir 
ülke temsilcisi kuruluşun daha sıkı kriterler koyabilme hakkının olduğu unutulmamalıdır. 
 
 
MAVİ BAYRAKLI PLAJ TANIMI 
 
MB başvurusunda bulunacak olan plajın ulusal (veya uluslararası) otoritelerce yüzme suyu 
analizlerinin yapılması için en az bir numune noktasına sahip ve yüzme amaçlı kullanılmak üzere 
belirlenmiş bir alanı ifade ediyor olması gerekmektedir. Plajın MB kriterlerini sağlayacak şekilde gerekli 
donanıma sahip olması gerekir. Plajın bağlı olduğu belediyeden bir kişinin MB Kampanyası ile ilgili 
işleri yürütmek üzere görevlendirilmesi gerekmektedir. Plajın FEE tarafından habersiz bir şekilde 
yapabileceği denetimlere hazır olması gerekmektedir. 
 
ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME 
 
1. Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili 

bilgiler verilmelidir. (Z) 
 
Bu kriterin amacı plajı kullananların çevredeki ekosistem ve hassas alanlarla ilgili olarak 
bilgilendirilmelerini, bu alanları çevreye duyarlı bir şekilde tanımaları yönünde motive edilmelerini 
sağlamaktır. 
 
Plajın bulunduğu veya çevresindeki hassas alan, özel yönetim gerektiren bir çevre koruma bölgesi ise 
plaj kullanıcılarının daha fazla bilgiye ulaşmak istediklerinde iletişim kurabilecekleri yerel çevre koruma 
grupları adres gösterilebilmelidir. 
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Özel çevre koruma bölgelerinde yer alan MB’lı plajların kırılgan yanı kullanıcıları özel çevre koruma 
bölgelerini plajda ayrıca tanıtarak dikkati koruma bölgesine çekmektir. Bu bölgelere yapılacak olan 
ziyaretlerin sayısı arttıkça veya MB kriterlerinin gerektirdiği plaja yürüyüş yolu, motorlu taşıtlar için park 
alanı vb. gibi olanaklar için yapılacak inşa faaliyetlerinde, koruma bölgesinin ekosistemi bundan 
olumsuz etkilenebilir. Genel bir kural olarak MB Ödülü yalnızca çevreye uzun vadede ve telafisi 
olmayan zararlar vermeyen ve plaj ve çevresi ile oluşan bütünsel alanın kullanımını en iyi şekli ile 
yöneten plajlara verilmektedir. 
 
Plajın bulunduğu yüzme alanında hassas sualtı yaşamı var ise, dalgıçlar ve şnorkel kullanıcıları için 
gerekli bilgiler verilmelidir. 
 
Kıyı alanları ekosistemi ve hassas doğal alanlarla ilgili bilgiler plajda bulunan panoda sergilenmelidir. 
Eğer plaj panosu bu alanlarla ilgili yeterli bilgileri verebilmek için yeterli gelmezse, kullanıcıların daha 
fazla bilgi alabilecekleri yer(ler) panoda adres gösterilmelidir. Bu bilgiler ayrıca turizm enformasyon 
bürolarında veya turistik alanlarda da bulunmalıdır. Sergilenecek bilgiler broşür, el kitabı, turist 
gazetesi şeklinde olabilir. Yoğun şekilde ziyaret edilen bölgeler için birden fazla şekilde ve dilde 
bilgilendirme yapılmalıdır. 
 
Hassas alanlarla ilgili tüm bilgiler buralarda uyulması gereken davranış kurallarını da içermelidir. 
 
2. Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. 

(Z) 
 
Yüzme suyu analiz sonuçları güncel bilgileri plaj panosunda sergilenmelidir. Bu bilgiler ayrıca plaja 
yoğun olarak girişlerin yapıldığı nokta, cankurtaran noktası, park alanı gibi yerlerde de sergilenebilir. 
 
Bu bilgilerin herkesin anlayabileceği şekiller ve tablolarla, zorunlu ve kılavuz değerleri de belirterek 
sunulması gerekir. Bu şekilde bir sunum, tabloyu inceleyen kişi hangi dili konuşursa konuşsun 
tablonun anlamını çıkarmasını sağlayacaktır. 
 
Yüzme suyu analizlerini gösteren tablo ve şekillerin anlamları kısa bir not ile yine aynı şekil üzerinde 
açıklanmalıdır. Bu notun içerisinde numunelerin iki haftada bir alındığını ve limitleri aşan ve kritere 
uymayan bir durum olduğunda bayrağın indirileceğini de açıklamalıdır. 
 
Bilgiler düzenli olarak güncellenmeli ve tabloda yer alan en son tarih bir aydan eski olmamalıdır. 
Yüzme suyu analizlerini bildirmekten sorumlu kurum, analiz sonuçları belli olur olmaz sonucu plaja 
iletmelidir. Plajda yer alan yüzme suyu analiz sonuçlarının plaj işletmecisi tarafından güncel olarak 
tutulmasını sağlayacak olan sorumlu kurum, plajın bağlı olduğu belediyedir. Analiz sonuçlarının 
tamamı ve detayı belediye tarafından isteyenlere sunulabilecek şekilde belediye binasında veya turizm 
ofisinde bulundurulmalıdır.  
 
3. Mavi Bayrak Kampanyası ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (Z) 
 
Mavi Bayrak Kampanyası ile ilgili bilgiler plaj panosunda sergilenmelidir. Bu bilgiler ayrıca plaja yoğun 
olarak girişlerin yapıldığı nokta, cankurtaran noktası, park alanı gibi yerlerde de sergilenebilir. Turizm 
enformasyon büroları da ayrıca bu bilgileri yabancı ziyaretçilerin olduğu bölgelerde farklı dillerde de 
olmak üzere bulundurmalıdır. 
 

• Kriterlerin oluştuğu dört kategorinin özü hakkında bilgi verilmelidir.  
• Kriterlerin tamamının bir liste halinde panoda yer alması öngörülmektedir.  
• Yerel, ulusal ve uluslararası koordinasyon birimlerinin iletişim bilgileri sergilenmelidir.  
• Kriterlere uyulmadığı durumlarda bayrağın indirileceği panoda belirtilmelidir. 
• Eğer bayrak bir şekilde indirilmiş ise, bunun nedeninin pano aracılığıyla kullanıcılara 

duyurulacağı belirtilmelidir. 
• Mavi Bayrak sezon aralığı panoda sergilenmelidir.  

 
4. Plaj davranış kuralları sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde 

kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (Z) 
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Davranış kuralları plaj ziyaretçilerinin plajda yapacakları faaliyetler konusunda dikkat etmeleri 
gerekenleri içermelidir ve bu davranış kuralları panoda sergilenmelidir. Davranış kuralları ayrıca plajda 
ilgili diğer noktalarda da (dalış yapılan noktalar, iskele bulunan yerler gibi) sergilenebilir. Gerektiği 
yerlerde uluslararası uyarı simgeleri (piktogramlar) kullanılmalıdır.  
 
Davranış kuralları; plajdaki evcil hayvanlar, plajdaki farklı faaliyetler arasındaki ayrım, çöp kutuları ve 
plaj araçlarının kullanımı, kamp ve ateş konularında uyulması gereken kuralları içermelidir.  
 
Bu bilgilerle birlikte cankurtaran çalışma saatleri, cankurtaran tarafında kontrol edilen alan, ilkyardımın 
bulunduğu saatler, polis telefonu, tehlikeli kimyasal atık sızıntısı veya herhangi bir acil durumda 
aranacak telefonlar da belirtilmelidir. 
 
Plaj kullanımı ve yönetimi ile ilgili yasalar halk tarafından istenildiğinde sağlanmak üzere belediyede 
bulundurulmalıdır. 
 
5. Sezon süresince, farklı kategorilerde (eğitim semineri, kampanya, basılı doküman, sergi, 

basın-yayın çalışmaları vb.) aracılığıyla en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. 
(Z) 

 
Çevre eğitim etkinlikleri, Mavi Bayrak Kampanyasının amacına ulaşmasını şu yollarla sağlar: 

• Yerleşik halk ve ziyaretçilerdeki kıyı alanlarındaki su yaşamı ile ilgili bilincini ve özenini 
arttırarak 

• Plaj hizmetini sunan personel, işletmeci veya turizm hizmetlerini sunanların çevre sorunları 
konusunda eğitilmesi ile 

• Kıyı alanlarındaki doğal kaynakların yönetiminde ilgili yerel paydaşların katılımının 
desteklenmesi ile 

• Yörede sürdürülebilir rekreasyon ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle 
 

Beldede veya plajın bulunduğu yörede Mavi Bayrak sezonu içerisinde en az beş etkinliğin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer bir beldede birden fazla MB’lı plaj var ise her bir plajda ayrı ayrı 
beşer etkinliğin yapılması zorunlu değildir. Ayrıca tüm aktivitelerin illaki su yaşamı veya denizlerle ilgili 
olmasına gerek yoktur. Önemli olan yerel çevresel özelliklere ve bunlarla ilgili dikkat edilmesi ve 
geliştirilmesi gereken yönlere dikkati çekmektir. Bununla birlikte, yapılacak bazı etkinliklerin de tüm 
toplumu ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma konusunda odaklanması önerilmektedir. Yine de esas 
olarak etkinliklerin bazılarının su yaşamı ile ilgili olması ve bazılarının da aktif olarak plajda 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Eğer MB’lı plaj hassas bir doğal alanın yakınında bulunuyorsa etkinliklerin 1-2 tanesi mutlaka bu bölge 
ile ilgili olmalıdır. 
 
Etkinlik çeşitleri 
 
Her bir beldede yapılacak olan etkinlikler burada belirtilen etkinlik çeşitlerinin bir karışımı olmalıdır.  
 
Basılı doküman ve medya: Broşür, el kitabı, kitap, takvim, öğrenciler için ders programı çizelgesi, 
dikkat çekici yapıştırıcılar, kartpostal, okul ya da belediye gazetesi, tişört, çanta, poster, radyo 
programı vb. 
 
Pasif katılımlı etkinlikler: Sergi, film gösterimi, sunum, slayt gösterisi, konferans, tartışma, uzmanların 
katıldığı toplantılar vb. 
 
Aktif katılımlı etkinlikler: Rehberli turlar, eğitici oyunlar, drama gösterileri, temizlik kampanyası, 
dalgıçlık tanıtım gösterileri, fotoğraf ve resim yarışmaları, doğa koruma ve yeniden yapılandırma 
projeleri, yeşil teknoloji projeleri, ‘bir plaj da siz koruyun’ projeleri, kıyı izleme programları vb. 
 
Tekrarlanabilen etkinlikler: Plaj ve marina personeline, öğretmenlere, çocuklara çeşitli eğitimler veren 
gruplara, cankurtaranlara, temizlik görevlilerine, yasa uygulayıcılara, ulusal düzeyde eğitim 
programları yürüten kurumların program yürütücülerine verilecek eğitimler. 
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Mavi Bayrak Çevresel Bilgi Merkezi: MB’lı plajlarda MB’la ilgili tüm bilgilerin bulunabileceği, çevre 
eğitim etkinlikleri ve çevre hakkında bilgi alınabilecek bir istasyon, merkez bulunması şiddetle 
önerilmektedir. Böyle bir merkezde, etkinliklerin organize edilebilmeli, sergilerin yapılabilmeli, çevre ve 
doğayla ilgili bilgilerin verilebilmeli veya eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilmelidir. Merkezin bulunduğu 
yer ve merkezde yapılacak aktivitelerle ilgili plajda bilgi verilmelidir. Merkez, sadece okul öğrencilerine 
yönelik değil, tüm yaş gruplarına açık olmalı ve hitap etmelidir. 
 
Hedef gruplar 
 
Etkinlikler çeşitli farklı gruplara hitap edebilecek şekilde düzenlenmelidir. Yerel yönetimler, yörede 
bulunan işletmecilerle birlikte bulundukları yöreyi çevresel açıdan etkileyecek değişik ilgi gruplarına 
yönelik olarak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemelidir. Farklı ilgi grupları yöreyi ziyarete 
gelenler, yerel halk, turizm çalışanları, balıkçılar ve yerel olarak faaliyet gösteren sanayi kuruluşları vb. 
olabilir. 
 
Yapılacak etkinliklerin çeşidi ve sayısı, yöredeki ziyaretçi yoğunluğu ile orantılı olmalıdır. Örneğin çok 
ziyaretçi alan bölgelerde sayıca daha fazla etkinliğin gerçekleştirilmelidir. 
 
Mevcut uygulanan diğer programlarla ilişkilendirme 
 
MB kapsamında düzenlenecek etkinlikler, mevcut diğer programların bir parçası olarak yürütülebilir. 
Bunlar Yerel Gündem 21, Eko-Okullar gibi programlar olabilir. Yerel yönetimlerin yerel sivil toplum 
örgütleri ile koordinasyon halinde bu etkinlikleri gerçekleştirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.  
 
Bilgilendirme 
 
Plaj kullanıcıları veya yerel halkın katılabileceği etkinlikler plaj panosunda ve tercihen turizm 
gazetelerinde, dergilerinde veya turizm ofislerinde ilan edilmelidir. İlan edilen bilgiler etkinliğin türü, 
nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğini içermelidir. 
 
YÜZME SUYU KALİTESİ 
 
6. Yüzme suyu analiz sonuçlarının AB Yüzme Suları Direktifi ile uyumlu olması gerekmektedir. 

(Z) 
 
Yüzme amaçlı kullanılan suyun kalite değerleri, AB Yüzme Suları Direktifi’ne (76/160/EEC) uydun 
olmalıdır.  
 
Mikrobiyolojik parametreler 
 
Herhangi bir durumda analiz sonucunun limit değerlerin üstüne çıktığı görülürse, karşılaştırma yapmak 
amacıyla hemen bir numune daha alınmalı ve analizi yapılmalıdır. 
 
Eğer analiz sonuçları aşağıda verilen tabloda belirtilen yüzdeler ve limit değerleri aşarsa, Mavi Bayrak 
sezon süresince indirilmelidir. Böyle bir durumda plaj, aşağıda belirtilen muafiyet durumlarına 
uymadığı sürece bir sonraki yıl için de MB Ödülü için aday olamayacaktır. 
 
Parametre Limit değerler Limit değerler yüzde kaç 

oranında aşabilir 
Kılavuz: 500/100 ml 
 %20 

Toplam Koliform Zorunlu: 10 000/100 ml 
 %5 

Kılavuz: 100/100 ml 
 %20 

Fekal Koliform Zorunlu: 2000/100 ml 
 %5 

Fekal Streptekok 
 Kılavuz: 100/100 ml %10 
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Fiziksel-kimsayal parametreler 
 
Mikrobiyolojik parametreler için olduğu gibi fiziksel-kimyasal parametreler için de, eğer analiz sonuçları 
aşağıda verilen tabloda belirtilen yüzdeler ve limit değerleri aşarsa, Mavi Bayrak sezon süresince 
indirilmelidir. Böyle bir durumda plaj, aşağıda belirtilen muafiyet durumlarına uymadığı sürece bir 
sonraki yıl için de MB Ödülü için aday olamayacaktır. 
 
Parametre  Zorunlu Limit Değer Limit değerler yüzde kaç 

oranında aşabilir 
Ph 6-9  %5 
Yağlar Su: Su yüzeyinde görünür bir film tabakası bulunmaması ve koku 

olmaması 
 
Kara: Plajın bu tür kirliliklere karşı kontrol edilmesi ve yağ kirliliği 
durumunda acil durum planlarının uygulanması (23. kritere bakın). 
 
Belediyece karada toplanan atıklar içerisinde yağ atıklarının 
bulunup bulunmadığının ayrıca belirlenmesi ve yönetilmesi 

Katran kalıntıları ve ağaç, 
plastik maddeler, şişeler, cam 
kaplar, plastik, kauçuk 
benzeri ve diğer yüzen 
maddeler 

Yüzen maddelerin olmaması %10 

Şeffaflık/Bulanıklık Seki derinliği >2 m olması  
veya 
 > 2 m jeolojik nedenlerden 
dolayı sağlanamıyorsa anormal 
bir düşüşün olmaması  

%10 

Renk Anormal bir değişikliğin 
olmaması 

%5 

Yüzey aktif maddeler < 0,3 mg/lt %10 
Fenol Spesifik bir kokunun olmaması %5 
 
Numune alma ve analiz 
 
Plajın en az bir numune noktası olmalıdır. Numune noktalarının yeri ve sayısı, yüzme amaçlı 
kullanımın yoğun olduğu ve kirlilik kaynaklarından potansiyel olarak en çok etkilenebilecek (dere ağzı 
gibi) yerlerden seçilmelidir.  
 
Numune noktasının koyulacağı ilk yer yüzme amaçlı kullanımın en yoğun olduğu yer olmalıdır. 
Bununla birlikte konulan numune noktası aynı zamanda potansiyel kirlilik kaynaklarına da ışık 
tutmalıdır. Dere ağzı, nehir yakını veya plaja çıkışı olan herhangi bir akıntının çıkış noktasından da 
numuneler alınmalıdır. Böylece bu akıntıların yüzme suyunun kalitesini olumsuz yönde etkileyip 
etkilemediği kontrol edilebilmiş olur. Diğer bir seçenek de, numunenin akıntının kaynağından 
alınmasıdır. Bu durumda kaynaktan alınan numunenin de Mavi Bayrak yüzme suyu kalite kriterine 
uygun olması gerekir. İç sular için de benzer şekilde iç suyun kurak zamanlarda beslendiği kaynağın 
da Mavi Bayrak yüzme suyu kalite kriterine uygun olması gerekir. 
 
Mineral yağlar haricindeki su numunelerinin yüzeyin 30 cm altından alınması gerekir. Mineral yağlar 
için örnekler ise suyun yüzeyinden alınmalıdır. 
 
Numuneleri bu konuda eğitim almış ve resmi kurumlarca yetkilendirilmiş kimseler almalıdır. 
 
Analizler ulusal veya uluslararası akredite olmuş bağımsız laboratuarlar tarafından yapılmalıdır.  
 
Numune alma periyodu 
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Numuneler en az resmi sezon aralıkları içerisinde alınmalıdır. Eğer bir plaj, resmi olarak tanımlanmış 
sezon dışında daha uzun bir süre Mavi Bayrağı taşımak ve kullanmak istiyorsa, yüzme suyu kriterleri 
de dahil olmak üzere tüm kriterleri bayrağı kullanmak istediği süre boyunca yerine getirdiği sürece,  
ulusal organizasyon (ülkemizde TÜRÇEV) buna izin verebilir. Ancak bunun sezon başlamadan önce 
netleştirilmelidir. 
 
İlk numune sezon başlamadan 5-17 gün önce alınmalıdır. 
 
Her bir numune iki haftada bir alınmalıdır. Sınır değeri ise 18 gündür, yani en geç 18 gün sonra 
alınabilir denilmektedir. 
 
Eğer analiz sonuçları şüphe uyandıracak şekilde yüksek çıkarsa, numune alma sıklığı arttırılması ve 
böylece kirliliğin geçici olup olmadığının anlaşılması tavsiye edilmektedir. Fazladan alınan 
numunelerin bir sonraki yılki Mavi Bayrak başvurusunda muafiyet durumu söz konusu olursa faydası 
olabilir.  
 
Sezon süresi ne kadar kısa olursa olsun Mavi Bayrak Kampanyası bir sezonda 5’ten daha az 
numuneyi kabul etmez. 
 
Analiz yöntemi 
 
FEE, Avrupa (CEN) ve uluslararası (ISO) standartları takip etmeyi seçmiştir.  
 
ABD’de kullanılan ‘geometrik ortalama’ metodu da alternatif olarak kullanılabilir. 
 
Sonuçların raporlanması 
 
Analiz sonuçları alınır alınmaz Ulusal Mavi Bayrak Koordinasyonu’na (TÜRÇEV) iletilmelidir. Bir plajın 
Mavi Bayrak Ödülü’ne aday olabilmesi için bir önceki sezonda yapılmış analizlerin kriterde belirtilen 
limitler içerisinde olması gerekmektedir. 
 
Analiz sonuçları, 2. kriterde de öngörüldüğü gibi, plajda sergilenmelidir. 
 
Analiz sonuçları ile ilgili muafiyet durumları 
 
Muafiyet durumları yüzme sezonu içerisinde bilinen ve belgelenebilen bir sebebe(olaya) bağlı olarak 
analiz değerlerinin yüksek çıkması durumunda geçerlidir. Sebebi bilinen ve belgelenebilen bu olay 
nadir görülen fakat yöre için tipik bir durum ise, muafiyet söz konusu değildir. 
 
Muafiyet için en çok başvurulan durumlar olağandışı hava koşulları sebebiyle oluşan durumlardır. 
Ulusal Jüri böyle durumlarda, eğer yüzme suyu kalitesinden sorumlu ulusal otoriteler resmi olarak bu 
muafiyeti onaylarsa, bir numunenin sayılmaması konusunda muafiyet tanıyabilir. Bununla birlikte, 
meteorolojik konulardan sorumlu olan ulusal otoriteden muafiyeti talep edilen durumda hava 
koşullarının istisnai olduğunu belgeleyen resmi bir yazının alınarak muafiyet belgelerine eklenmesi 
gerekir. 
 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler için bu muafiyetin Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması 
gerekmektedir ki, bu da oldukça zor bir süreçtir. 
 
Yoğun bir kirlilik durumunda yaşanan olayın hava koşullarından başka bir duruma bağlı olduğu 
belgelendirilebiliyorsa, örneğin bir kaza veya kaçınılamayacak fakat telafisi mümkün bir olay, bu 
durumlarda da aday muafiyet için Ulusal Jüri’ye iletilebilir. Böyle bir durumda sunulacak muafiyet 
belgeleri sadece olayın geçici olduğunu değil, o dönemde ortaya çıkan  kirliliğin tamamiyle bu olaya 
bağlı olduğunu kanıtlayacak nitelikte olmalıdır. Olayla ilgili ulusal otoritelerin bu muafiyeti onaylaması 
gerekmektedir. 
 
7. Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. (Z) 
 
Belediye sınırları içerisinden veya dışında başka herhangi bir bölgeden plaja endüstriyel veya 
kanalizasyon atığı girmemelidir. Plajda ve belde içerisinde kıyıda bulunan deşarj noktaları Ulusal 
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Koordinasyon’a (TÜRÇEV) bildirilmelidir. Yerel yönetimler bahsi geçen plajdaki deşarj noktalarının 
çevreyi olumsuz yönde etkilemediğini belgelendirmelidir. 
 
Eğer plajın bulunduğu yörede sanayi tesisleri varsa, bu tesislerin çevreye olası etkileri konusunda 
plajda ve plajın bulunduğu yörede gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bununla birlikte ilgili 
yetkili kurumlar bu tesislerin çevreye olan etkileri konusunda kontrol edilip izlendiğini ve halk sağlığı 
için bir tehdit oluşturmadığını belgeleyebilecek durumda olmalıdır. 
 
Eğer plaj, kanalizasyon kaynaklı atıklar veya sudan gelen atıklardan etkileniyorsa ve bu atıkların 
kaynağı plajın bulunduğu beldenin dışında başka bir yerden geliyorsa, kirliliği gidermek için gerekli 
işlemler yapılmalıdır. Öncelik verilmesi gereken ilk işlem söz konusu kirlilik kaynaklarının ortadan 
kaldırılması olmalıdır. Eğer bu önceliği uygulamak pratik değil veya uygulanması kısa vadede mümkün 
görünmüyorsa, alternatif çözüm olarak plajda biriken atıkların düzenli olarak toplanıp bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Yağmur suyu çıkış noktaları her daim temiz olmalıdır. Yağmur suyu kanalının aktif olarak aktığı 
dönemlerde de plaja çıkış noktası ve etrafı günlük olarak temizlenmelidir. Ayrıca, yağmur suyu çıkış 
noktasına hitap edecek bir noktadan da numune alınıp analizi yapılmalıdır. 
 
8. Beldede toplanan atık sular Ulusal Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf 

edilmelidir. (Z) 
 
Belediyeler, atık su altyapı tesislerini tamamlamak ve arıtma tesisini kurmakla yükümlüdür. Arıtılmış 
atık suların deşarjında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standart değerlerini sağlamak 
zorundadır. Deşarj noktasından uygun aralıklarla alınacak numunelerin analiz sonuçlarının 
belgelenmesi ve istendiğinde denetimler sırasında yetkililere gösterilmesi gerekmektedir. 

8.1. Ön arıtma yapılmamış atık sular derin deniz deşarjı ile bertaraf edilemez. Derin deniz deşarjı için 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen hükümler geçerlidir. 

8.2. Özel çevre koruma alanlarına yapılacak atık su deşarjları için Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkalığı tarafından konan özel hükümlere uyulması ve bölgeye özel tedbirlerin alınması gereklidir. 

8.3. İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar 
dışında kullanılan göl ve göletlere arıtılmamış evsel nitelikli atık sular verilemez ve derin deşarj 
yapılamaz. 

-     Arıtılmış evsel suların tam arıtma ilkelerine göre sağlamaları gereken deşarj standartları, Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarına uymak zorundadır. 

-     Özellikle ötrofikasyon kontrolü açısından göllere verilecek atık sular için Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarına uymanın ötesinde azot ve fosforu birlikte gideren bir 
üçüncül arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere deşarj edilebilir. 

9. Alg ve diğer bitkilerin, plajda kötü bir görüntü yaratmasına izin verilmemelidir. (Z) 
 
Algler genelde yosun olarak bilinir. Yosunlar kıyı ekosisteminin doğal bir parçasıdır. Sahiller sadece 
temiz ve düzenli tutulması gereken rekreasyon alanları değil, bunun yanında yaşayan ve  doğal bir 
çevre olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla plajda bulunan yosunların bertarafı söz konusu olduğunda 
hem plaj ziyaretçileri hem de kıyı biyoçeşitliliğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Kıyıda biriken 
yosunların, plaj kullanıcıları için kötü bir görüntü ve rahatsızlık yaratmadığı sürece gelgit akıntıları ile 
doğal yollardan yok edilmesine izin verilmelidir. 
 
Eğer alg ve diğer bitkilerin plajdan mutlaka kaldırılması gerekiyorsa bunun çevreye duyarlı bir şekilde 
yapılması gerekmektedir, örneğin kompostlama veya gübre olarak kullanmak gibi. 
 
Bazı yerlerde yosunlar daha sonra gübre olarak kullanılmak üzere plajda kurumaya bırakılıyor. Her ne 
kadar bu uygulamanın engellenmemesi gerekse de, plaj kullanıcıları için rahatsızlık uyandıran bir 
durumun yaratılmaması da temin edilmelidir. 
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ÇEVRE YÖNETİMİ 
 
10. Plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini 

oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturulmalıdır. (K) 
 
Plaj Yönetim Birimi yerel düzeydeki tüm ilgili paydaşlardan oluşur. İlgili paydaşlar yerel yönetim 
temsilcisi, otel yöneticisi, plaj yöneticisi, cankurtaran, eğitimci, yerel sivil toplum örgütleri ve yerel 
halktan temsilci, özel kullanıcı grubu (özürlüler gibi) diğer paydaşlar olabilir. 
 
Plaj Yönetim Birimi plaj işletmecisi ile birlikte çevre yönetim sisteminin kurulması ve plajdaki 
faaliyetlerin çevresel denetimlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak üzere birlikte çalışır. Bu birim 
ayrıca, plaj işletmecisi ile birlikte diğer çevre yönetim kriterlerine uyulmasını da temin etmekten 
sorumlu olacaktır. 
 
11. Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara 

(kıyı yönetim planı ve çevre mevzuatı) uymalıdır. (Z) 
 
Plaj üzerindeki yapılar ve çevre düzeni imar planına uygun olmalıdır. Uyulması gereken şunları da 
içermelidir; evsel/endüstriyel atık su deşarjı ve çevre sağlığı konusundaki yönetmelikler, koruma 
planları, işletme belgeleri ve plaj üzerinde bulunan yapıların izin ve işletme belgeleri vb.  
 
Eğer yerel yönetimin kıyı kullanımını içeren bir arazi kullanım planı yoksa, bu plan hazırlanmalıdır. 
Plan hazırlanırken bu sürece halk da dahil edilmelidir. Halkın katılımının anahtar sözcük olduğu 
sürdürülebilir kalkınma projeleri (örneğin Yerel Gündem 21 veya kaynak kullanımını azaltan çevre 
projeleri, özellikle sucul ortama bırakılan deşarjların azaltılmasına yönelik projeler gibi) hazırlayan 
belediyeleri Mavi Bayrak Kampanyası memnuniyetle karşılar. Deniz veya göl yaşamı ile ilgili doğa 
koruma projeleri de, özellikle yerel halkın katılımını da içeriyorsa ayrıca teşvik edilmektedir.  
 
Plaj alanı ve yakınında kurulacak tesislerin yeri ve söz konusu alanların kullanımı, çevresel 
değerlendirmeleri de içeren planlamaya dahil edilmelidir. Başvuru sahibi, kendi sorumluluğunda 
bulunan faaliyetler ve olanakların arazi kullanım ve işletme ile ilgili yasalara uyduğunu temin etmelidir. 
Bazı ülkeler için planlamadan sorumlu yerel kuruluşlar bunu ‘Mavi Bayrak adayı plajda bulunan tüm 
yapılar mevzuata uygundur’ gibi resmi bir yazı ile belgelendirebilirler. (Ülkemizde arazi kullanımına 
uygunluk belediye tarafından kontrol edildiği için ve başvuru sırasında belediyenin de onayı gerektiği 
için böyle bir yazıya ihtiyaç yoktur) 
 
Plajdaki mevcut yapılar, inşa halindekiler ve plaj ve çevresindeki diğer kullanımlar, doğa koruma 
yasalarını da içeren kıyı alanları veya tatlı su alanları ile ilgili yasalara uygun olmalıdır.  
 
Plaj gerisindeki kumullar, yürüyüş yolları ve park alanlarının genel kıyı alanları yönetim ilkelerine göre 
bakımının yapılması gerekmektedir. 
 
Eğer uygunsa, plaj işletmesine yönelik alınmış izin plaj panosunda sergilenmelidir. 
 
12. Plaj temiz tutulmalıdır. (Z) 
 
Plaj ve çevresindeki yürüyüş yolları, park alanları, plaja giriş noktaları daima temiz ve bakımlı 
tutulmalıdır. Herhangi bir şekilde çöp bulunmamalı, birikmesine ve kötü bir görüntü ya da kirlilik 
yaratmasına izin verilmemelidir. 
 
Plajda çöplerle ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. Kullanım yoğunluğuna göre plaj düzenli olarak 
temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Plajın ihtiyacı oranında plaj temizlik ekipmanı ve personeli 
bulundurulmalıdır. 
 
Plaj, yapısına ve özelliğine bağlı olarak mekanik veya manuel olarak temizlenebilir. Yoğun kullanımın 
olduğu plajlarda, mümkünse kumun mekanik bir ekipmanla temizlenmesi önerilmektedir. Böylece 
kumun diplerine girmiş sigara izmariti gibi küçük parçalar da rahatlıkla temizlenebilir.  
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Plajlardan sorumlu olan yerel planlama uzmanları sadece Mavi Bayraklı plajları değil yakınındaki diğer 
plajları da dikkatle incelemelidir. Bu şekilde tüm halk plajlarının düzenli olarak takibi ve temizliğinin 
sağlanması beklenmektedir.  
 
Alg ve diğer bitkilerin yönetimi için lütfen 9. kritere bakınız. 
 
13. Plajda yeterli sayıda çöp kutusu ve atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve 

temiz tutulmalıdır. (Z) 
 
Çöp kutuları (tercihen kapaklı) için fonksiyonelliğin yanında estetik görünüm de dikkate alınmalıdır. 
Mümkünse, çöp kutularının çevreye duyarlı malzemelerden yapılmış olanları (örneğin geri dönüşümlü 
kompozit plastik malzemeden yapılmış) tercih edilmelidir. 
 
Plajda yeterli sayıda ve aralıklarla çöp kutusu bulundurulmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve güvenliği 
sağlanmalıdır. Her bir çöp kutusunun kapasitesi, ortalama plaj kullanıcı sayısı ve kutuların hangi 
sıklıkla boşaltıldığı plajda hangi aralıklarla çöp kutusu konulması gerektiğini belirler. Sezonda yoğunluk 
arttıkça ihtiyaca göre çöp kutularının sayısı ve boşaltma sıklığı arttırılmalıdır. 
 
Çöp kutuları için bir alternatif de plaja ana giriş noktalarında büyük konteynırlar koymaktır. Böyle bir 
durumda plaj kullanıcılarının kendi çöplerini bu konteynırlara kendileri götürüp bırakmaları 
gerekecektir. 
 
Özetle, çöp kutuları seçilirken ve yerleri belirlenirken şunlara dikkat edilmesi gerekir; 

- kutunun kapasitesi 
- çevreye duyarlı malzemeden yapılmış olması 
- çöplerin çeşidi ve kaynağı 
- çöplerin seçici toplanması 
- yaya trafiğinin yoğunluğu 
- çöplerin toplanması için seçilen yöntem (personelli-personelsiz ve hangi sıklıkla olacağı gibi) 
- yerel çevre koşulları (rüzgar, gelgit olayları gibi) 
- erişilebilirlik (yüksekliği gibi) 

 
Toplanan çöplerin lisanslı (yetkili mercilerce onaylanmış düzenli çöp depolama alanları) bir alana 
bırakılması gerekmektedir. Mavi Bayraklı plajın sorumluluğu, çöplerin bırakıldığı yer bulunduğu 
belediye ait olsun veya yakınındaki başka bir belediyeye ait olsun, çöplerin düzgün bir şekilde bertaraf 
edildiğinin temin edilmesidir.  
 
14. Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkları toplamak için imkanlar olmalıdır. (Z) 
 
Eğer beldede geri dönüşüm tesisi var ise bu tesise kabul edilebilecek olanlar için plajda konteynırlar 
bulundurulmalıdır. Bu konteynırlar toplanacak atığın çeşidine göre özel olarak tasarlanmış ve 
yönetiliyor olmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulmalıdır. 
 
Plaj, en az üç çeşit geri dönüştürülebilen atık için toplama imkanı bulundurmalıdır. Eğer beldede 
bulunan geri dönüşüm tesisi üçten az çeşit için hizmet veriyorsa, o zaman sadece bu çeşitler için 
toplama imkanı bulundurması yeterli olacaktır. 
 
15. Temiz ve yeterli sayıda, atıksu bağlantısı yapılmış sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) 

bulunmalıdır. (Z) 
 
Plajda bulundurulacak sıhhi olanakların sayısı, yoğun sezondaki ortalama ziyaretçi sayısına, plajın 
uzunluğuna ve plaja ana giriş noktalarının sayısı ve yerine göre belirlenmelidir.  
 
Plajda ya da tuvaletlerin yanında bulunacak duşlar, soyunma kabinleri, bebek bezi değiştirme bölümü 
ayrıca teşvik edilmektedir. 
 
Sıhhi olanaklar genel halkın kullanımı için dükkanların, restoranların, kafeteryaların ya da diğer 
tesislerin yanında olabilir. Ayrıca özürlüler için de olanaklar sağlanmalıdır. (26 no’lu kritere bakınız) 
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Sıhhi olanaklar her daim temiz tutulmalıdır. Tuvaletlerin temizlenme sıklığı kullanma durumuna göre 
ayarlanmalıdır. Plaj kullanımının yoğun olmadığı yerlerde tuvaletler her gün ya da günde birkaç kez 
kontrol edilerek temizliği sağlanmalıdır. 
 
Sıhhi olanaklar içerisinde lavabo, sabun, kağıt ve bez havlu veya kurutucu bulunmalıdır. Mümkünse 
sabun ve havluların çevreye duyarlı malzemelerden yapılmış olanları tercih edilmelidir. 
 
Tuvaletlerin yeri plaj haritasında gösterilmeli ve plajda tuvaletlerin yerini işaret eden yönlendirme 
levhaları bulunmalıdır. 
 
Sıhhi olanaklara giden yol açık olmalı ve araç trafiğinden olumsuz yönde etkilenmemelidir. Sıhhi 
olanaklar çıkan atıksular arıtması yapılmadan denize veya yeraltına ulaşmamalıdır. Plajın beldeden 
kopuk olmadığı yerlerde tuvalet atıksu bağlantısı kanalizasyon sistemi ile belde arıtmasına bağlı 
olmalıdır. Eğer plaj belde kanalizasyon sistemine uzak bir noktada ise plajın sıhhi olanaklarında 
oluşan atıksular paket arıtma sistemi ile bertaraf edilmeli veya düzenli olarak boşaltımı yapılan ve 
çevreye zarar vermeyecek sızdırmasız foseptik tanklarda tutulmalıdır. 
 
Sıhhi olanakların tasarımı ve bakımına ayrıca dikkat edilmelidir. Yerleri ve bina yapıları doğal ve yapay 
çevre ile uyumlu olmalıdır. Plajdaki yapıların genel olarak bir bütünlüğü olmalı ve binalar vandalistlere 
karşı korunmalıdır. 
 
Tuvaletler için yıldızlama sisteminin olduğu ülkelerde tuvaletlerin en az ikinci en yüksek dereceye 
sahip olması gerekmektedir. (Ülkemizde böyle bir yıldızlama sitemi mevcut değildir) 
 
16. Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (Z) 
 
Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yasaklanmalıdır. Bu yasaklarla ilgili 
bilgiler plajda davranış kurallarında da belirtilmelidir.  
 
Araçların plaja girmesini engellemek üzere fiziksel bir bariyer yapılmamış ise, yerel yönetmelik veya 
kurallarla bu tip girişler yasaklanmalıdır. Bu yasaklar izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık 
boşaltımını içermelidir ve yasaklarla ilgili bilgi ilgili yerlerde sergilenmelidir. 
 
Çöp ve diğer atıkların plaja veya yakınına bırakılması kabul edilemeyecek bir durumdur ve yerel 
yönetimler tarafından ilgili kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
 
Tercihen temizlik, cankurtaran malzemeleri gibi temizlik ve güvenlikle ilgili malzemeleri taşıyan araçlar 
dışındaki araçların plaja girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir. Eğer plaja araç girişlerini tamamen 
yasaklamak mümkün olamıyorsa gerekçesi açıklanmalıdır ve plajda uygun bir şekilde yönetimi 
sağlanmalıdır. Sürüş, park alanı ve araçların giremediği alanların işaretlenmesi ve gerektiğinde polis 
veya trafik görevlileri tarafından ihlallerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
 
Eğer arabalara izin veriliyorsa bile kıyıya en fazla 50 m yaklaşabilmelidir. Bu aralık tamamen araçlara 
kapalı olmalıdır. 
 
Araçların kullanımı ve kamp yapmayı gerektiren hiçbir etkinlik plajda gerçekleştirilemez. 
 
Yalnızca resmi olarak belirlenmiş alanlarda ve taşıma kapasitesine uygun olarak  kamp yapılmasına 
izin verilebilir. 
 
17. Evcil hayvanların plaja girişlerini düzenleyen ulusal yasalara kesinlikle uyulmalıdır. (Z)  
 
Köpek, at ve diğer evcil hayvanların denetimine yönelik ulusal yasalar kesinlikle uygulanmalıdır. Bu tür 
yasalar yoksa bile hayvanların plaja girişleri ve plajdaki davranışları sürekli kontrol altında tutulmalıdır.  
 
Mavi Bayraklı birçok plajda, plajın gerisinde bulunan köpek ve diğer evcil hayvanlara park alanlarında, 
yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında izin verilmektedir, ancak plajın kumluk alanına girmesine 
(görme özürlülere ait köpekler hariç) izin verilmemektedir.  
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Eğer plaja köpeklerin girmesine izin veriliyorsa, tasmalı olarak sürekli kontrol altında tutulmalı, 
sahiplerinden hayvanların bıraktığı dışkıları temizlemeleri istenmeli ve bu tip çöpler için ayrı olmak 
üzere köpek dışkı kutuları bulundurulmalıdır. 
Eğer plaj güvenliği atlı (veya diğer binek hayvanları) polislerce sağlanıyorsa, bu hayvanlardan 
kaynaklanan dışkıların plajı kirletmemesi temin edilmelidir. 
 
18. Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (Z) 
 
İskele ve çocuk oyun alanları gibi olanaklarla ilgili bir açıklama diğer kriterler içerisinde 
bahsedilmemişti. Bu olanakların güvenle kullanılabilmesi için düzenli olarak kontrolü ve bakımı 
yapılmalı, temiz tutulmalı ve plajın estetik görünümünü bozmasına izin verilmemelidir.   
 
Olanakların görüntüsüne özen gösterilmeli, doğal ve yapay çevre ile bütünlüğü sağlanmalı, çevresel 
ve estetik gerekliliklere ve genel tasarıma uygun olarak dizayn edilmelidir. 
 
Herhangi bir inşa faaliyeti veya metruk yapıya halkın ve özellikle de çocukların girmesi önlenmelidir. 
Bu tip yapılar plaj kullanıcılarının rahatını bozmamalıdır. Bu tip yapıların olduğu durumlarda dikkat 
edilmesi gereken konular şunlardır: ekipmanların temizliği ve bakımı, kullanılmayan malzemelerin 
yaratabileceği potansiyel risk. Bununla birlikte bakım ve onarım sırasında kullanılacak boyalar ve diğer 
bakım malzemelerinin çevreye olan etkileri düşünülmeli, mümkünse çevreye duyarlı malzemelerin 
kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
 
19. Plaj alanına ve belde içerisinde toplu taşıma teşvik edilmelidir. (K) 
 
Bu kriter, aşağıdaki düzenlemeleri içerir: 

- toplu taşımanın teşvik edilmesi 
- bisiklet yolları, motosiklet kiralama ve bunlar için park yerlerinin teşviki 
- trafik sıkışıklığını önleyecek yönetim planı 
- sadece yayalara ait caddelerin oluşturulması 

 
Mavi Bayrak Kampanyası plaj servisi, bisiklet kiralama veya ücretsiz bisiklet imkanı, plaja yürüyüş 
yolları gibi alternatif ulaşım yollarını teşvik eder. Bu tip uygulamalara özellikle trafiğin çok yoğun 
olduğu veya plajın hassas bir alana yakın olduğu yerlerde özellikle dikkat edilmesi gerekir. 
 
Başvuran plajın trafik yoğunluğunu, hava kirliliğini ve arazi kullanımını azaltmaya yönelik trafik yönetim 
planının bulunması önerilmektedir.  
 
Ayrıca, plaja ve plajdan ulaşım için sağlanan değişik alternatiflerin plaj panosunda ilan edilmesi de 
tavsiye edilmektedir. 
 
CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER 
 
20. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeler, eksiksiz olarak 

plajda bulundurulmalıdır. (Z) 
 
Yerel yönetimlerin plaj için resmi olarak bir risk değerlendirmesi (ilgili ulusala otoriteye veya uzman 
kuruma) yaptırması ve bu rapora bağlı olarak da gerekli önlemleri alması tavsiye edilmektedir. Mavi 
bayraklı plajlarda risk değerlendirmesi kriterinin 2012 yılından itibaren uygulanması düşünülmektedir. 
FEE, Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) ile bu konudaki ortak çalışmasını sürdürmektedir. 
 
Cankurtarma personeli ve ekipmanının plajda bulundurulması ile gerekli bilgilendirme ve eğitimin 
verilmesi, genel stratejinin sadece bir öğesi olarak görülmelidir. 
 
Ziyaretçilerin yoğun olduğu plajlarda cankurtaran bulundurulması güvenlik seviyesini arttırıcı bir unsur 
olarak önerilmektedir. Plaj kullanımı ve yoğunluğuna bağlı olarak yeterli sayıda (en az iki) ve gerekli 
mesafelerde cankurtaran görevlendirilmesi gerekmektedir. Cankurtaranların sayısı, sezon içerisinde 
yoğunluğun artıp azalmasına göre değişebilir. 
  
Sadece ulusal veya uluslararası sertifikası olan cankurtaranlar istihdam edilmelidir. Cankurtaranlar 
sadece cankurtarma görevini icra etmeli, su sporları veya temizlik gibi başka bir işte çalıştırılmamalıdır. 
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Cankurtaranların kalabalık bir plajda rahatlıkla tanınabilecek şekilde uluslararası tanınan kırmızı veya 
turuncu renkte kıyafet giymeleri önerilmektedir. 
 
Cankurtaranların gerekli tüm malzemeleri sağlanmalıdır.  
Cankurtaranlar tarafından kontrol edilen alanlar sınırlı olmalıdır. Bu alanlar plajda bayraklar veya diğer 
işaretlerle belirtilmeli, plaj panosunda bulunan haritanın üzerine işlenmeli veya diğer bilgi panolarında 
da bulundurulmalıdır. 
 
Eğer ulusal düzeyde kullanılan bir sistem yok ise cankurtaran görev alanları şu şekilde ayrılması 
önerilmektedir: 
 
Kırmızı= tehlike, kırmızı/sarı=cankurtaran görev alanı, siyah/beyaz=sadece sörf alanı 
 
Sadece cankurtaran malzemelerinin bulundurulması, yalnızca çok az kullanımın olduğu ve az risk 
taşıyan plajlarda kabul edilebilir. Böyle bir durumda plajda bulundurulması gereken cankurtaran 
malzemeleri şunlardır: kurtarma botu, kurtarma tüpü, can yeleği, can simidi, kancalı kurtarma sopası 
vb. Ayrıca acil durum telefonuna kolay ulaşım da sağlanmalıdır. Malzemeler düzenli olarak kontrol 
edilmeli, ulusal/uluslararası standartlara uygun olmalıdır.  
 
Cankurtaran malzemeleri plaj her bir noktasından kolay ulaşılabilir ve görünür yerlerde, belli aralıklarla 
bulundurulmalıdır. Cankurtaran bulunmayan plajlarda malzemelerin her 100 metrede bir 
bulundurulması önerilmektedir. Malzemeler kullanma talimatları ve acil bir durumda yapılacaklarla ilgili 
bir talimatname ile birlikte bulundurulmalıdır.  
 
Cankurtaranların ve/veya cankurtaran malzemelerinin hangi saatlerde plajda bulundurulacağının açık 
bir şekilde cankurtaran biriminde veya plaj panosunda bulundurulması gerekmektedir. 
  
21. Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (Z) 
 
İlkyardım şu şekillerde sağlanabilir: 
a) plajda cankurtaran bulundurulması 
b) eğitimli personeli olan bir ilkyardım istasyonu 
c) plajdaki ünitelerden birinde bulundurulacak ilkyardım malzemeleri 
d) halkın direk olarak kendisinin kullanabilmesine olanak sağlayacak bir şekilde 
 
İlkyardım malzemeleri ilkyardım istasyonlarında personelli veya personelsiz her durumda kolay 
ulaşılabilir olmalıdır. Kalabalık plajlar ve aile plajları için personelli ilkyardım istasyonunun bulunması 
tavsiye edilmektedir. İlkyardım personelinin bu konuda eğitim almış bir kişi olması gereklidir. 
 
İlkyardım istasyonunda şu malzemelerin (ilgili olanları) bulunması gereklidir:  
a) basit bir ilkyardım çantasında bulunması gereken temel ilkyardım malzemeleri (bandaj, plaster, 
dezenfektan vb.) 
b) sıcak ve soğuk su akışının olduğu bir lavabo  
c) ilkyardım yatağı  
d) oksijen tüpü ve maskesi   
e) hareketi önleyici travma tahtası (örneğin zehirli böcek ısırması durumunda kullanılmak üzere),  
f) diğer malzemeler (köpekbalığı saldırısı sonrasında kullanılabilecek paket vb.) 
 
İlkyardım istasyonu veya ilkyardım malzemelerinin yeri yönlendirme levhaları ile açık bir şekilde 
belirtilmeli, plaj panosundaki haritada da yerleri işaretlenmelidir.  
 
İlkyardım olanağının bulunduğu saatler ve sezon dışı zamanlardaki düzenlemeler de plaj panosunda 
sergilenmelidir. 
 
22. Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (Z) 
 
Plajda farklı aktiviteler var ise bunlar birbirini rahatsız etmemeli, farklı ihtiyaçların çakışması nedeniyle 
oluşabilecek kazalar ve uyuşmazlıkların olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler 
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yüzme alanı ile su sporları, sörfçüler ve motorlu su taşıtlarının ayrılmasını içermektedir. Ayrıca plajın 
rekreasyon amaçlı kullanımı ve yönetimi doğaya saygılı ve estetik değerlere uyarak yapılmalıdır. 
 
Plajı yüzme amaçlı kullananlar motorlu su taşıtları, deniz bisikletleri ve tekneler gibi tüm araçlardan 
korunmalıdır. Farklı kullanım alanları ihtiyaca göre ışıklı işaretler, şamandıralar veya çeşitli sembollerle 
ayrılabilir. Aynı çeşit bir ayrımın sörf alanları için de yapılması gerekmektedir. Motorlu taşıtlarla pedallı 
bisikletler veya motorsuz teknelerin kullanım alanları arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bu sayılan 
aktivitelerin kullanım alanlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. 
 
Motorlu taşıtların yüzme alanından genel olarak en az 100-200 metre uzakta kullanılması 
gerekmektedir.  Tam mesafe bu konudaki yerel yetkili tarafından belirlenmelidir (ülkemizde su sporları 
ile ilgili alanların kontrolü Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndadır). Bununla birlikte motorlu araçların 
işletmesinden sorumlu olan kişilere plajdaki farklı kullanım alanları ve araçları kullanırken bunlara 
dikkat etmeleri konusunda bir oryantasyon verilmelidir. 
 
Cankurtaranlar da bu ayrımlara uyulması konusunda kullanıcıları uyarmalı ve gerekli yönlendirmeyi 
yapmalıdır. 
 
Farklı kullanımların (motorlu taşıtlar, aşırı müzik ya da kumandalı oyuncak planör gibi) yaratabileceği 
olası gürültü kirliliği de dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.  
 
Eğer plajda özel bir takım etkinlikler (konser gibi) yapılmak isteniyorsa bunun ana yüzme alanı dışında 
yapılması gerekmektedir. 
 
Plajdaki farklı etkinliklerin yerleri açık bir biçimde işaretlerle ayrılmalıdır. 
 
Mavi Bayrak kriterlerinin uygulanmasını engelleyecek ve belli bir süre içerisinde gerçekleştirilecek olan 
spesifik etkinliklerde Mavi Bayrağın etkinlik süresince indirilmesi gerekmektedir. Bu etkinlikle ilgili 
olarak plaj kullanıcıları etkinlik öncesinde  plajda yapılacak uyarılar, yerel medya aracılığıyla duyurular 
vb yoluyla haberdar edilmelidir. 
 
Plajın rekreasyonel kullanımı ve doğanın korunması arasında olabilecek çakışma dikkate alınmalı ve 
yönetimi sağlanmalıdır. Rekreasyonel kullanımın çevresel bozulmaya (kıyı erozyonu, bitki örtüsünün 
geri dönülmez bir şekilde yok edilmesi, tekne çapaları ile deniz dibindeki yaşamın olumsuz 
etkilenmesi, teknelerden tuvalet atıklarının bırakılması, motorlu araçlarla doğal yaşamın rahatsız 
edilmesi gibi) sebep olması kabul edilemez bir durumdur.  
 
Plajın kendisi hassas türler ve plajdaki habitatları koruyarak çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmelidir 
(bu, hassas türlere ait alanların ayrılması veya diğer önlemlerle sağlanabilir). Kaplumbağaların 
yuvalama için kullandıkları plajlarda ışıklandırma yapılmamalı veya yuvalamayı engellemeyecek 
şekilde uygun bir aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Plaj şemsiyeleri yuvalama alanlarının dışındaki 
yerlerde kullanılmalı ve böylece kaplumbağa yumurtalarının zarar görmesi önlenmelidir. Hassas kumul 
alanlarına sahip plajlar çevreye duyarlı bir şekilde, örneğin çitlerle çevrilerek yönetilmelidir.  
 
Bazı plajlar özenli ve dikkatli bir planlama ve yönetim gerektiren hassas bir özelliğe sahip olabilir. 
Böyle durumlarda, konu ile ilgili bilinen ve tanınan yerel koruma kurumları veya gruplarına 
danışıldığının ve plajı hassas ve korunan alan yapan özelliklerin tatmin edici bir şekilde 
düzenlemelerin yapıldığının kanıtlanması sağlanmalıdır. 
 
Sonuç olarak hem plaj kullanıcılarının rahatı ve güvenliği hem de doğanın korunması için bazı 
etkinliklerin sınırlandırılması, dağıtılması veya etkili yönetiminin sağlanması gereklidir. 
 
Bu çeşit bir koruma, plaj ziyaretçilerinin güvenliği ve ruhen ve bedenen kaliteli bir şekilde rekreasyon 
hizmetlerinden faydalanmaları için ve plajın gürültü içindeki bir oyun alanına dönüşmesinin önlenmesi 
için yapılmalıdır. Bununla birlikte böyle bir koruma, plajdaki flora ve faunanın plajın yoğun 
kullanımından etkilenmemesi için  de yapılacaktır. 
 
Farklı kullanımların fiziksel olarak plajda ayrılmasının yanında plaj haritasında da bu ayrımların açık bir 
şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrı bölgelere giriş noktalarında da ihtiyaca göre işaretlerle bilgi 
verilebilir. 
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23. Kirlilik kazaları ile mücadele edebilecek acil durum planı oluşturulmalıdır. (Z) 
 
Acil durum planı, acil durumlarda etkili bir mücadelenin ortaya konulabilmesi için açık bir şekilde 
tanımlanmış prosedürü içermelidir. Söz konusu acil durumlar şunlar olabilir; denizden gelebilecek yağ-
tehlikeli-zehirli atık sızıntısı, yağmur suyu kanalına karışmış bir deşarjın kıyıya ulaşması, fırtınalar, 
zararlı olabilecek boyuttaki bir alg patlaması, vb. 
Söz konusu kirliliğin en kısa sürede giderilebilmesi için yerel yönetimle koordinasyon halinde 
yapılacaklara aşağıdakilerin dahil edilmesi gerekir: 

- kirlilik durumunda aranması gereken kişilerin belirlenmesi 
- tüm yönetim birimlerinin ve müdahil olabilecek ilgili kişilerin dahil edilmesi 
- karantina durumu gerekirse insanların nasıl koruma altına alınacağının prosedürünün 

belirlenmesi 
- acil durumda halkın uyarılması ve bilgilendirilmesinin nasıl yapılacağının prosedürü 
- bu durumda Mavi Bayrağın indirilmesi gerektiği 

 
Acil durum planı kirlilik kazalarında kimlerle iletişim kurulması gerektiğini açıklamalıdır. Yerel düzeyde 
bir kişinin bu konuda görevlendirilmesi gerekmektedir. Plan aynı zamanda acil durumda kimin hangi 
görevi yapacağını da açıklamalıdır. Bununla birlikte acil durum planı diğer ulusal yasalara (ulusal 
tehlikeli atık yönetim planı gibi) uygun davranılacağının da teminatını vermelidir.  
 

Kirlilik veya potansiyel tehlikeler hakkında gerekli bilgiler, ilk olarak plajda bulunan bilgi panolarında 
ilan edilmeli ve sonra da kirlilik devam ettiği sürece medya, turizm ofisleri veya diğer iletişim 
yöntemleriyle halka duyurulmalıdır. Plajın herhangi bir kaza sonucu kirlenmesi halinde plajın 
kullanılmaması için ziyaretçilerin uyarılması ve o süre içinde Mavi Bayrak'ın plajdan indirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Eğer söz konusu tehlike yüzme suyunun kirliliği ise halk, plajın yüzme amaçlı kullanım açısından 
güvenli olmadığı yönünde uyarılmalıdır. Kriterlerin herhangi bir şekilde ihlali durumunda (örneğin 
kanalizasyonun bir şekilde yüzme suyuna karışması gibi) Mavi Bayrağın indirilmesi ve buna ilişkin 
bilginin panoda ilan edilmesi, Mavi Bayrak ve plaj yönetimi arasındaki bütünlüğü korumak adına çok 
kritik bir önem taşır.   
 
24. Plaja güvenli erişim olmalıdır. (Z) 
 
Bir plajın Mavi bayrak Ödülü’ne aday olabilmesi için plaja güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi 
gerekmektedir. Plajın fiziksel yapısı nedeniyle ulaşımı zor ise, güvenli ulaşımı kolaylaştırıcı tedbirlerin 
(parmaklıklı merdivenler gibi) alınması gerekmektedir.  
 
Plaj yakınındaki yollarda yaya geçitlerinin bulunması gerekmektedir. 
 
Plaj gezinti yolları, plaja inen merdiven basamakları tam ve iyi bir durumda olmalıdır. Araba park 
yerlerinin zemini düzgün olmalıdır. Özürlüler için ayrılmış alanların belirgin bir şekilde işaret edilmesi 
ve bu alanlardan konaklama tesislerine girişlerin kolay olması gerekmektedir. Plaja park etmenin 
zorunlu olduğu durumlarda park güvenli, kontrollü ve açık bir şekilde belirtilmiş bir noktadan 
yapılmalıdır. 
 
Diğer trafik türleri (araba ve bisiklet gibi) için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Uygun olan yerlerde 
bisiklet kullanımı teşvik edilmelidir. Yine uygun olan yerlerde, ihtiyaca göre araba ve bisiklet park 
yerleri oluşturulmalıdır. 
 
Gezinti yollarının plaj seviyesinden yüksekliği 2 metreden fazla ise, kazara düşmeyi önlemek için 
gerekli uyarı işaretleri veya bariyerler konmalıdır. Bu, plajın kayalık olduğu durumlarda özellikle önem 
taşır. 
 
Özürlülerin plaja girişleri ile ilgili düzenlemeler için lütfen 26. kritere bakınız. 
 
Mavi Bayraklı bir plaja halkın girişi serbest olmalıdır, bir otelin veya özel plaj kulübünün üyesi veya 
müşterisi olmasına gerek olmadan. Bu girişler (plajı kullanmak, duş almak gibi) tercihen ücretsiz 
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olmalıdır. Bazı plajlarda (özel teşebbüs tarafından işletilen plajlar), halkın girişi uygun bir ücret 
dahilinde olmaktadır. Diğer ödemeler oraya ait özel servisleri içerebilir.  
 
Other payment can also be related to some kind of special service, connected to the area. 
 
25. Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (K) 
 
Plajda bir çeşme veya musluk aracılığıyla içme suyu bulundurulmalıdır. İçme suyu tuvaletlerde 
bulunan lavabolarda veya plajda bulunan çeşmelerle sağlanabilir. Önemli olan hayvanlar tarafından 
kirletilmemesinin sağlanmasıdır. 
 
26. Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda özürlüler için tuvalet ve erişim rampaları 

bulunmalıdır. (Z) 
 
Her bir Mavi Bayraklı plajda özürlüler için plaja, çevresindeki binalara ve tuvaletlere erişim imkanı 
olması tavsiye edilmektedir. Her bir beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda bu imkanların olması ise 
zorunludur. 
 
Plaja erişim, farklı özürlü gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş rampalarla sağlanmalıdır. Eğer 
mümkünse, suya kadar girebilecek olanağın da sağlanması tavsiye edilmektedir. Rampaların 
dizaynının doğal çevreyle uyumlu olması ve kullanılan malzemelerin mümkünse çevre dostu olması 
(örneğin geri dönüşümlü kompozit plastik gibi) tavsiye edilmektedir. 
 
Tuvaletlerin tekerlekli sandalye kullananlar ve diğer özürlülere hitap edebilecek şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. Özürlüler için erişim olanaklarının ISO’nun bu konuda belirlemiş olduğu ‘ISO Standard 
Code for Access’ e uyması gerekmektedir. Plajın, özürlülerle ilgili ulusal yasalara uyması 
gerekmektedir. Bu konudaki ulusal organizasyon ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. 
 
Eğer plajda park alanı var ise, bu alan içinde özürlüler için de bir yerin ayrılması gerekmektedir. 
 
Topografyaya bağlı olarak erişim rampalarının mümkün olmadığı durumlarda yerel yönetim bu konuda 
muafiyet talep etmelidir. Eğer beldede hiçbir Mavi Bayraklı plaj bu olanakları sağlayamıyor ise, bunun 
nedeni Ulusal Jüri’ye belgeleriyle birlikte açıklanmalıdır. 
 
27. Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak panosunda 

sergilenmelidir. (Z) 
 
Plaj panosunda ödüllü plajın sınırlarını ve olanakların yerlerini gösteren bir harita bulundurulmalıdır. 
Haritada işaretlenmesi gerekenler aşağıdaki gibidir; 
- cankurtaran ve/veya cankurtaran malzemeleri 
- ilk yardım malzemeleri 
- telefonlar 
- tuvaletler (özürlüler tuvaleti de) 
- içme suyu 
- araba ve bisiklet park alanları 
- plajda veya yakınındaki izinli kamp alanları 
- büyük atık toplama üniteleri 
- numune nokta(ları) 
- plaja giriş noktaları, özürlüler için giriş noktaları 
- yürüyüş yolları 
- farklı kullanımlar için ayrılan bölgeler (yüzme, sörf, yelken, sandal, vb.) 
- yağmur suyu çıkışları 
- yakınlarda bulunan hassas doğal alanlar vb. 
 
 
Kaynak: Türkiye Çevre Eğitim Vakfı web sayfasından alınmıştır. www.turcev.org.tr
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EK IV. PLAJLAR İÇIN MAVI BAYRAK BAŞVURU FORMU 
 

BELEDİYE/BELDE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Belediye adı:                       

Adres:                            

İl:               İlçe/belde:             

Tel:              Faks:                          

E-posta:             web sitesi:             

İlgili kişinin ismi ve görevi:                   

                              

İlgili kişinin izinli olması halinde iletişim kurulacak kişinin adı ve görevi:          

                              

Beldede sürekli ikamet eden nüfus:                                                  

Yoğun sezonda beldenin nüfusu:                                                                     

Belediye sınırları içinde yer alan plaj sayısı:                                   

(Mavi Bayrak ödüllü-ödülsüz toplam sayı) 

Belediye sınırları içinde Mavi Bayrak kapsamında numune alınan plaj sayısı:                             

Belediye sınırları içinde Mavi Bayrak başvurusu yapan plaj sayısı:                                 

 

MAVİ BAYRAK ÖDÜL BAŞVURUSU YAPAN PLAJ İLE İLGİLİ BİLGİLER:  

a. Plaj adı:                                 

b. Plaj yönetiminden sorumlu kişinin adı:                                               

c. Adresi:                          

                             

d. Tel:              e. Faks:                                  

f. E-posta:            web sayfası:          

g. İlgili kişinin izinli olması halinde iletişim kurulacak kişi:            

                             

h. Tesis plajı ise tesisin adı ve bağlı olduğu şirket adı:                                                           

ı. Tesis plajı ise tesis genel müdürünün ismi:                                                                      

j. Tel:               Cep tel:                           

k. Faks:                     l. E-posta:                

m. Plajdan yararlanan maksimum ziyaretçi sayısı (gün/kişi):            

n. Plajdan yararlanan ortalama ziyaretçi sayısı (gün/kişi):             
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ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME 
 
1. Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili 
bilgiler verilmelidir. (z) 
(Plajda veya yakın çevresinde sit, özel çevre koruma, tarihi veya arkeolojik, endemik türlerin 
bulunduğu alanlar kastediliyor) 
 
1.1 Plajın bulunduğu yörede hassas doğal alan var mı? Evet:  Hayır:  
 

a. Evet ise, bu alanlarla ilgili bilgiler plajda yer alan Mavi Bayrak Panosunda sergileniyor mu? 
Evet:  Hayır:   
(Hayır ise nedenini açıklayınız:                      
                  ) 
 

b. Evet ise, bu bilgiler başka yerlerde de sergileniyor mu? 
Hassas alanda: , Turistik bölgelerde: , Turizm ofisinde: , Turizm broşürü/gazetesinde:  
 

c. Evet ise, bu bilgiler belirtilen hassas alanda uyulacak davranış kurallarını da içeriyor mu?  
Evet:  Hayır:  
 

d. Evet ise, yörede bulunan hassas alanlarla ilgili kısaca bilgi veriniz:  
                                                                                                                             
                              
                              

e. Hassas alan denizin altında ise dalış yapanlar ve şnorkel kullanıcıları için ayrıca bilgi veriliyor 
mu? Evet: , Hayır:  

f. Evet ise, hassas alanların yönetimi ile ilgili yerel olarak hangi organizasyonlardan bilgi 
alınabilir?                            

                                                                   
 
2. Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda 
sergilenmelidir. (z) 
 
2.1 Yüzme suyu kalitesi bilgileri Mavi Bayrak Panosunda güncel olarak sergileniyor mu? (güncel, 
en son yazılan sonucun bir aydan öncesine ait olması anlamına geliyor)  
Evet: , Hayır:  
 
2.2 Bu bilgiler Mavi Bayrak panosu dışında başka yerlerde de sergileniyor mu?  
Plaja ana giriş noktaları: , Cankurtaran birimi: , Diğer plaj olanakları: , Park alanı: ,  
Turizm ofisi:  
 
2.3 Bu bilgiler; tablo ve sembollerle analiz sonucunun nasıl yorumlanacağını açıklıyor mu?  
(Söz konusu semboller ☺gibi panoda yer alan su analiz değerlerinin yazıldığı tabloda yer 
almaktadır.Bu nedenle cevap ‘evet’ olmalıdır.Tablonun bir örneğini web sayfamızda bulabilirsiniz. 
www.turcev.org.tr ) 
 
Evet: , Hayır:  
 
Bu bilgiler analiz sonuçları limitleri aştığında bayrağın indirilmesi gerektiğini içeriyor mu? 
Evet: , Hayır:  
 
2.4 Bu bilgiler herkesin anlayabileceği bir formatta veriliyor mu? Evet: , Hayır:  
 

a. Lütfen formatın nasıl olduğunu belirtiniz (cevaba ’standart pano’ yazılabilir):  
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3. Mavi Bayrak Kampanyası ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z) 
 
3.1 Mavi Bayrak Kampanyası ile ilgili bilgiler plajda yer alan Mavi Bayrak panosunda yer alıyor mu 
? Evet: , Hayır:  
 
3.2 Bu bilgiler Mavi Bayrak Panosu dışında başka yerlerde de sergileniyor mu?  
Plaja ana giriş noktaları: , Cankurtaran birimi: , Diğer plaj olanakları: , Park alanı: ,  
Turizm ofisi:  
 
3.3  Mavi Bayrak Kampanyası ile ilgili verilen bilgiler aşağıdakileri içeriyor mu? 
Yerel, ulusal ve uluslararası sorumlular: ,  
Mavi Bayrak sezon aralığı: ,  
Kriterlere uygun olmayan durumlarda bayrağın indirileceği:  
 
( Bölgelere göre sezon aralıkları: 

Akdeniz Bölgesi      1 Mayıs - 31 Ekim 
Ege (Isparta ve Elazığ dahil)  15 Mayıs – 30 Eylül 
Karadeniz        15 Haziran – 31 Ağustos 
Marmara         15 Haziran – 31 Ağustos ) 

 
4. Plajda davranış kuralları sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde 
kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z) 
  
4.1. Plaj davranış kuralları Mavi Bayrak panosunda sergileniyor mu? Evet: , Hayır:  
 
4.2 Plaj davranış kuralları aşağıdakileri içeriyor mu? 
Evcil hayvanlarla ilgili uyulması gereken kurallar: , farklı kullanım alanlarının ayrılması: , çöp 
kutularının kullanımı: , plajda bulunan araçlar: , kamp: , ateş yakılması: , cankurtaran 
çalışma saatleri ve kontrol edilen alan , ilkyardımın sağlanabileceği saatler , cankurtarma 
bayrakları açıklamaları , acil durum telefonları  
 
(Cankurtaran uyarı bayrakları; trafik ışığı sistemi ile kırmızı, sarı ve yeşil olmalıdır. Uyarı bayrakları 
30x40 cm boyutlarında standart olmalıdır.) 
 
4.3. Plaj kullanımını içeren yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabiliyor mu? Evet: , Hayır:  
 
5. Sezon süresince farklı kategorilerde (eğitim semineri, kampanya, basılı doküman, sergi, 
basın yayın, vb.) en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z) 
(Bu etkinliklerin koordinasyonunun tercihen belediye, değilse tesislerin veya yerel sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla yapılması öngörülmektedir.) 
 
(Lütfen EK-1 tablosunu doldurarak, belgeleri ile birlikte bu forma ekleyiniz.) 

5.1. Önümüzdeki sezon için kaç tane çevre eğitimi, bilgilendirme etkinliği planlandı?  

_________   etkinlik.  

 
5.2. Bu etkinliklerde hangi grupların dahil edildiğini belirtin: sivil toplum örgütleri , Yerel Gündem 
21 Koordinasyonu , Orman ve ağaçlandırma ile ilgili gruplar , Denizcilikle ilgili gruplar , 
Turizm örgütleri  , diğer  (lütfen belirtin:                
                      ) 
 
5.3. Lütfen planladığınız aktivitelerin aşağıda belirtilen başlıklarda açıklamalarını yapınız (EK-2 
tablosunu doldurarak başvuru formu ile birlikte gönderiniz.): 
 a) Aktivitenin adı 
 b) Amacı 
 c) Hedef grup 
 d) Aktivitenin içeriği/verdiği mesaj 
 e) Kullanılan yöntem 
 f) Ekler/belgelendirme 
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5.4. Plajı kullananların katılabileceği aktiviteler, Mavi Bayrak panosunda sergileniyor mu? 
 Evet: , Hayır:  
 
(Çevre eğitim etkinlikleri programının panoda bulundurulması zorunludur. Bu amaçla, ekteki 
tablonun bir kopyası saklanıp, sezonda panoya asılmalıdır.) 
 
5.5. Beldede bir Çevre İnceleme ve Bilgilendirme Merkezi veya bu fonksiyonu görecek çevre ile 
ilgili etkinliklerin organize edildiği bir merkez var mı? Evet: , Hayır:  
 
(Çevre İnceleme ve Bilgilendirme Merkezi’nden kasıt, belde veya ilçe bazında ilgililerin ziyaretine 
açık, ilgili yerleşmeye ait çevre sorun veya uygulamalarının, yöreye özel çevre konularında bilgi ve 
dokümanın, maket, poster gibi açıklayıcı materyalin yer aldığı bir mekandır.Yanıtı buna göre 
veriniz.) 
 

a. Evet ise açıklayınız:                     
                             
  
YÜZME SUYU KALİTESİ 
 
6. Yüzme suyu analiz sonuçlarının AB Yüzme Suları Direktifi ile uyumlu olması 
gerekmektedir. (z) 
 
(Bu soru yanıtlanırken İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Şubesi’nden yardım alınabilir) 

6.1. Plajda kaç adet numune noktası var?               

6.2. Numuneyi alan kişi, bu konuda eğitim almış ve yetkilendirilmiş birisi midir?  

Evet: , Hayır:  

6.3. Numuneler 15 gün ara ile düzenli olarak ve istenen sayıda alınmış mıdır? Evet: , Hayır:  

6.4. Numunenin analizinin yapıldığı laboratuvarın adı:                                                                

Adresi:                                                                                                                                          

Tel:               Faks:                     
 
6.5. Analizlerin yapıldığı laboratuvarın ulusal veya uluslararası akreditasyonu var mı?  
Evet: , Hayır:  

a. Lütfen akreditasyon tipi ve akreditasyon numarasını veriniz:          
                              
                                                                                

6.6. Laboratuvar aşağıda belirtilen analizler için hangi yöntemleri kullanıyor ? 

a. Fekal koliform bakteri?                   

 b. Toplam koliform bakteri?                    

 c. Fekal Streptokok?                     

 d. Fiziksel-kimyasal ölçümler?                

             
6.7. Alınan numunelerin sonuçları Mavi Bayrak kriterlerinde belirtilen limitlerin içerisinde mi?  

a. Fekal koliform bakteri?    Evet: , Hayır:  

 b. Toplam koliform bakteri?   Evet: , Hayır:  

 c. Fekal Streptokok?     Evet: , Hayır:  

 d. Fiziksel-kimyasal ölçümler? Evet: , Hayır:  
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6.8. Kıyıya dökülen herhangi bir dere veya bir akıntı var mı? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, dere ağzından numune alınıyor mu?     Evet: , Hayır:  
b. Evet ise, plajın önünden alınan numune sonuçları ile uyumlu mu? Evet: , Hayır:  

 
6.9. Plaj açıktan gelen atıklardan etkileniyor mu? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, hangi önlemler alınıyor?                           

                              
 
7. Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. (z) 
  
7.1. Sanayiden veya şehir atıksu şebekesinden plaja deşarj yapılıyor mu?  
Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, bu deşarjların yüzme suyu kalitesini, halk ve çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkilemesi nasıl önleniyor açıklayınız:                   
                              
                                                                                                                                       
 
7.2. Plaj yakınlarında, plajı veya yakın çevresini etkileyebilecek herhangi bir sanayi tesisi var mı? 
Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, bu tesislerin neler olduğunu ve plaj üzerindeki olası etkilerini açıklayınız:   
                                                                                                                        
                              
 

b. Evet ise, bu tesislerin halk ve çevre sağlığı için tehdit unsuru oluşturmadığı kanıtlanabiliyor 
mu?                             
                                                                                            
 
 
8. Beldede toplanan atıksular Ulusal Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak 
bertaraf edilmelidir. (z) 

 
8.1 Beldede toplanan atıksuların; toplanması, arıtımı ve deşarjı, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne 
uygun olarak bertaraf ediliyor mu?  Evet: , Hayır:  
 

a. Hayır ise, nedenini ve şuanda atıksuların nasıl bertaraf edildiğini açıklayınız:     
                              
                              
                                                                                                          
 
8.2. Beldede arıtılmadan bırakılan atıksu mevcut mu? Evet: , Hayır:  
(Burada kastedilen hiçbir işlem yapılmadan denize veya denize dökülen akarsuya verilen pis 
sudur. Eğer varsa plajı etkileme yoğunluğu açıklanmalıdır. Derin deşarj bu gruba girmemektedir.) 
 

a. Evet ise, nerelerden olduğunu ve belde içerisinde toplam kaç adet bu tip deşarj noktasının 
olduğunu belirtin:                         
                                                                                                                    
 
8.3. Beldenin nüfusu ne kadardır? (Yaz nüfusu)  

 2.000-10.000 kişi  10.000-15.000 kişi  15.000 kişiden fazla  
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8.4. Plajın bağlı olduğu beldenin atıksu şebekesi (kanalizasyon) var mı? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, beldenin % kaçını kapsıyor?                                                                                        
 
8.5. Plajın atıksuyu beldenin kanalizasyonuna mı bağlı? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, belde atıksuyu kanalizasyon sistemi ile toplandıktan sonra hangi yöntem ile bertaraf 
ediliyor?  

 Herhangi bir arıtma yapılmadan direk deşarj 
 Ön arıtmalı derin deşarj 
 Biyolojik (ikincil)arıtma 
 Atıksu hassas kıyı alanlarına boşaltıldığı için üçüncül arıtmayla (azot ve fosfor giderilerek) 
b. Arıtma tesisi var ise, bağlı olduğu merkezi arıtmanın adı:                                                                             
c. Arıtma tesisi var ise, arıtma tesisinin kapasitesi nedir?                                         (kişi/gün) 

(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.) 
 
8.6. Plajın atıksuyu belediye kanalizasyon sistemine bağlı değil ve plaj üzerinde tek bir tesis var 
ise; 

 Plajın üzerinde yer alan tesisin biyolojik arıtması var. 
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak alternatif arıtma 

sistemleri (doğal arıtma v.s.) Açıklayınız:                                                                         
                                                                                                                                                  

a. Beyan edilen arıtma tesisi veya tesislerinin kapasitesi nedir?                                 (kişi/gün) 
(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.) 
 b. Plaj üzerindeki tesisin yatak kapasitesi nedir?                               
 
8.7. Plajın atıksuyu belediye kanalizasyon sistemine bağlı değil ve plaj üzerinde birden fazla tesis 
var ise; 

 Plajın üzerinde yer alan tesislerin münferit biyolojik arıtmaları var. 
 Plajın üzerinde yer alan tesislerin ortak biyolojik arıtmaları var. 
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak alternatif arıtma 

sistemleri (doğal arıtma v.s.) Açıklayınız                                                                       
                                                                                                                                                

a. Beyan edilen arıtma tesisi veya tesislerinin kapasitesi nedir?                                (kişi/gün) 
                                  (kişi/gün) 
                                  (kişi/gün) 

 
(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.) 

b. Plaj üzerinde yer alan tesislerin toplam yatak kapasitesi nedir?                               
 

8.8. Plajın üzerinde yer alan günübirlik tesis ya da tesislerin sızdırmasız foseptiği var ise; bu 
durumda foseptikten çekilen pis su nereye boşaltılıyor açıklayınız ve ayrıca belediyeden onaylı bir 
belgeyi forma ekleyiniz. 
 
9. Alg ve diğer bitkilerin, plajda kötü bir görüntü yaratmasına izin verilmemelidir. (z)  
 
9.1. Plajda alg ve diğer bitkilerden bulunuyor mu? Evet: , Hayır:  
 
9.2 Evet ise, plajda bulunan alg ve diğer bitkiler, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda 
çürümeye bırakılıyor mu? Evet: , Hayır:  
 

a. Hayır ise, nedenini açıklayınız:                                                                                                   

9.3. Evet ise, plajdan toplanan alg ve bitkiler çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf ediliyor mu?  

Evet: , Hayır:  

a. Evet ise nasıl bertaraf edildiğini açıklayınız:                
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ÇEVRE YÖNETİMİ 
 
10.  Plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini 
oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturulmalıdır. (k) 
 
10.1 Plaj yönetim biriminde kimlerin görev aldığını açıklayınız. (plaj yöneticisi, cankurtaran, 
belediye Mavi Bayrak sorumlusu, ilgili yerel dernek, veya diğer ilgi grupları):                                                   
                              
                             
 
10.2 Plaj yönetim biriminin bir önceki sezon yapmış olduğu aktiviteleri açıklayınız:      
                              
                                     
 
11. Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal 
yasalara (kıyı yönetim planı ve çevre mevzuatı) uymalıdır. (z) (Plaj üzerindeki yapılar ve 
çevre düzeni imar planına uygun olmalıdır) 
  

11.1. Plajın bulunduğu kıyı alanı için bir arazi kullanım ve gelişim planı var mı?  

Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, plaj ve gerisinde bulunan yapılar bu arazi kullanım ve gelişim planına ya da ilgili 
çevre mevzuatına uygun mu? Evet: , Hayır:  

 
b. Hayır ise nedenini açıklayınız:                    

                              

11.2. Plaj işletmesine yönelik yasal izin kullanıcılar için sergileniyor mu?                                 

Evet: , Hayır:   

Evet ise nerede sergileniyor:                                                                                                          

                        
12. Plaj temiz tutulmalıdır. (z) 
 

12.1 Plajdaki çöpler ulusal yasalara uygun şekilde toplanıyor ve bertaraf ediliyor mu?  

Evet: , Hayır:   
 

12.2 Plaj ve etrafında bulunan plaja giriş yolu, park alanı gibi yerler de temiz tutuluyor mu? 

Evet: , Hayır:   

 
12.3 Plaj hangi sıklıkla temizleniyor?                   
12.4 Plaj hangi yöntemle temizleniyor?                   
 
13. Plajda yeterli sayıda çöp kutusu ve atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı 
ve temiz tutulmalıdır. (z) 

13.1 Plajda yeterli sayıda çöp kutusu bulunduruluyor mu? Evet: , Hayır:   

13.2 Çöp kutuları düzenli olarak boşaltılıyor mu?  Evet: , Hayır:   

Yoğun sezonda çöpler hangi sıklıkla boşaltılıyor?                       
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13.3 Toplanan çöpler lisanslı bir alana mı boşaltılıyor? Evet: , Hayır:  

a. Evet ise, lisanslı alanın neresi olduğunu belirtin (Belediye encümenince karar altına alınmış 
çöp depolama alanının mevki ismi yazılmalıdır).                
                                                                                                          

b. Bu alanın lisans veya izin numarasını belirtiniz (Belediye encümen karar tarih ve sayısı 
yazılmalıdır):                                                            

c. Hayır ise, çöplerin hangi şartlarda ve ne şekilde bertaraf ediliyor?                       

                                        
 
14. Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkları toplamak için imkanlar olmalıdır. (z) 
 
14.1. Geri dönüştürülebilen atıklardan en az 3 tanesi için toplama olanağı var mı?   
Evet: , Hayır:  
 

a. Lütfen hangi geri dönüşümlü atıklar için toplama imkanının olduğunu belirtin:      
                             
 
14.2 Düzenli olarak boşaltılıyor mu?  Evet: , Hayır:  
 
14.3 Eğer geri dönüşümlü atıklardan en az 3 tanesi için toplama imkanı yok ise nedenini 
açıklayınız:                            
                              
                                                                                                  
 
15. Temiz ve yeterli sayıda, atıksu bağlantısı yapılmış sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) 
bulunmalıdır. (z)  
 
15.1. Yoğun sezonda ziyaretçilere hitap edebilecek sayıda sıhhi olanaklar var mı?  
Evet: , Hayır:  
 

a. Plajda bulunan tuvalet sayısı:     
 
15.2 Sıhhi olanaklar sürekli temiz tutuluyor mu? Evet: , Hayır:  
 

a. Ne kadar sıklıkla temizleniyor?                    

b. Tuvaletlerde lavabo, sabun ve kurutucu veya havlu bulunuyor mu? Evet: , Hayır:  
c. Kullanılan malzemeler çevre dostu mu? Evet: , Hayır:  

 
15.3. Özürlüler için tuvalet sayısı:        

15.4. Tuvalet atıklarının hangi sistme bağlı olduğunu açıklayın (kanalizasyon sistemi, foseptik vs.):
                              
                                                                                                          

15.5. Sıhhi olanakların yıldızlandırıldığı bir standart var ise plajda bulunan tuvaletler kaç yıldızlı? 
(Ülkemizde böyle bir yıldızlamanın olmadığı yazılabilir)                                                                             
 
16. Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)  
 
16.1 Plaj alanlarında kamp, araç kullanımı ve atık boşaltımını düzenleyen yönetmelikler var mı? 
(Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, İmar planı vb mevzuat kastedilmektedir) 
 
Kamping   Evet: , Hayır:  
Araç kullanımı Evet: , Hayır:  
Atık boşaltımı Evet: , Hayır:  
 
16.2 Plajda, aşağıdakiler izinsiz olarak yapılıyor mu? 
Kamping   Evet: , Hayır:  

 137



Araç kullanımı Evet: , Hayır:  
Atık boşaltımı Evet: , Hayır:  
 
 
 
16.3 Plajda araç kullanımına izin veriliyor mu?  Evet: , Hayır:  

a. Evet ise, bu durum nasıl kontrol ediliyor?                
                              
 
16.4 Plajda kamp yapılmasına izin veriliyor mu? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, bunun için ayrılmış özel alanda ve kapasitesini aşmayacak şekilde mi yapılıyor? 
Evet: , Hayır:  
 
16.5 Plajda araç kullanımını veya kamp yapmayı gerektiren aktiviteler düzenleniyor mu? 
Evet: , Hayır:  
 
17. Evcil hayvanların plaja girişlerini düzenleyen ulusal yasalara kesinlikle uyulmalıdır. (z) 
 
(Mavi Bayrak Kampanyasına göre sahipsiz evcil hayvanların plaja girmesi yasaktır. Bunun 
yanında sahipli hayvanlar için uyarı levhaları bulunmalıdır.) 
 
17.1. Evcil hayvanların plaja girişlerini düzenleyen ulusal yasa veya yönetmelikler var mı? 
(24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı kanun var, lütfen inceleyiniz) 
Evet: , Hayır:  
 
17.2. Evcil hayvanların plaja girişine izin veriliyor mu? Evet: , Hayır:  

a. Evet ise, plajda evcil hayvanların kontrolüne yönelik uygulanan kurallar nelerdir açıklayınız: 
                                          

                                                                                                                                                     
                              
     

b. Evet ise, evcil hayvanlardan kaynaklanan dışkıların plajı kirletmesinin nasıl engellendiğini, ne 
gibi önlemler alındığını açıklayınız:                    
                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
 
18. Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (z) 
  
18.1. Plajdaki tüm yapı ve ekipmanlar bakımlı mı? Evet: , Hayır:  
 
18.2. Bina ve ekipmanların bakımı için çevre dostu ürünler kullanılıyor mu? Evet: , Hayır:  
 
18.3 Plajda devam eden bir inşaat çalışması var mı? Evet: , Hayır:  

a. Evet ise açıklayınız:                            
                              
  
19. Plaj alanına ve belde içerisinde toplu taşım teşvik edilmelidir. (k) 
 
19.1. Beldede ve plaj yöneticisi tarafından toplu taşım teşvik ediliyor mu? Evet: , Hayır:  

a. Evet ise nasıl teşvik edildiğini açıklayınız:                
                              
                                                                                                                                    
 
19.2. Mavi Bayrak başvurusunda bulunan plajın, plaja ve plajdan trafiği kontrol eden bir trafik 
yönetim planı var mı? (Ana yoldan plaja/tesise giriş trafik kurallarına göre düzenlenmelidir. Soruda 
bu kastedilmektedir.) 
Evet: , Hayır:  
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19.3 Toplutaşıma araçları ile ilgili bilgiler plajda veya tesiste yer alıyor mu? 
 Evet: , Hayır:  
 
 
CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER 
 
20. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri eksiksiz 
olarak plajda bulundurulmalıdır. (z) 
 
20.1. Plajla ilgili Risk Değerlendirmesi yapıldı mı? Evet: , Hayır:  
 
(Plajda Risk Değerlendirmesi yapılması, 2012 yılında tam uygulamaya başlanması düşünülen ve 
bunun için ön çalışmalara başlanan bir kriterdir. 2006 yılında Hollanda ve Almanya, bu kriterin pilot 
bir uygulamasını plajlarında yapacaktır.  Risk Değerlendirmesi; plaj sınırları içerisinde kaç 
cankurtarana, ne kadar ve hangi tipte cankurtaran malzemesine, ilkyardımın personelli mi 
personelsiz mi olacağına, ilkyardım malzemelerine ve bunların plajın neresinde bulunması 
gerektiğine, dalga ve morfolojik yapı nedeniyle plajda nerelerin risk taşıdığına,  nerelerde yürüyüş 
yollarının ve rampaların olması gerektiğine, yüzme alanı ve diğer etkinliklerin nasıl ayrılması 
gerektiğine, bağımsız ve Uluslararası Cankurtarma Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş bir 
uzman tarafından rapor edilmesini içermektedir. Plajın bu raporu hazırlatması ve bu rapora uyması 
ise Mavi Bayrak Kriteri olacaktır.) 
 

a. Evet ise hangi yılda?      
b. Evet ise, Risk Değerlendirmesine uygun olarak yapılması gerekenlerle sağlandı mı? 

Evet: , Hayır:  
c. Lütfen açıklayınız:                        

                              
                             
 
20.2. Plaj görevlileri yüzme sezonu boyunca görev yapıyorlar mı? Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise, sezonda hangi tarihlerde ve günün hangi saatlerinde çalıştıklarını belirtiniz:   
                              
                                                                                                                                       
 

20.3 Plajda görev yapan cankurtaran(lar)ın ulusal/uluslararası sertifikaları var mı? 

Evet: , Hayır:  

a. Cankurtaran(lar) cankurtaranlık dışında başka bir görevde çalıştırılıyor mu?     
                              

 

20.4 Plajda görev yapan cankurtaranlar kolaylıkla tanınabilecek şekilde uyumlu giyiniyorlar mı?  
Evet: , Hayır:  
 
 
20.5 Cankurtaran görev alanı  

- plaj haritasında belirtilmiş mi? Evet: , Hayır:  

- bayraklar ve işaretlerle mi belirtilmiş? Evet: , Hayır:  

- bayrakların anlamları açıklanmış mı? Evet: , Hayır:  
 
(Cankurtaran uyarı bayrakları; trafik ışığı sistemi ile kırmızı, sarı ve yeşil olmalıdır. Uyarı bayrakları 
30x40 cm boyutlarında standart olmalıdır. Renkler ve açıklamaları web sayfamızda bulabilirsiniz.) 

 

20.6 Plajı kullananların kendilerinin kullanabileceği cankurtarma ekipmanı plajda bulunduruluyor 
mu? Evet: , Hayır:  
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a. Hangi cankurtarma malzemeleri var?  can simidi,   can yeleği,   Megafon,  
Dürbün,   İp,   Düdük,   Cankurtaran kıyafeti,  Suda yüzebilen sırt tahtası(spineboard),  
Cankurtaran uyarı bayrakları,  kurtarma tüpü,  ipli torba,  bot,  acil durum telefonu,  
Cankurtaran malzemeleri kullanma talimatı,  diğer:               
                                                                                                                

b. Cankurtaran malzemeleri plajdan ne kadar uzaklıkta:                        

c. Ekipmanları hangi resmi kurum onayladı?   TSE   diğer:          
                                                

d. Cankurtaran malzemeleri hangi sıklıkla kontrol ediliyor?           
                              
 
20.7 Cankurtaran çalışma saatleri ve plaj kullanıcılarının kendilerinin kullanabileceği cankurtaran 
malzemelerinin yeri plaj haritasında veya cankurtarma biriminde sergileniyor mu?   
Evet: , Hayır:  
 
21. Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z) 
  
21.1. Plajda ilk yardım var mı? Evet: , Hayır:  
 

a. Personelli mi personelsiz mi?  Personelli   Personelsiz   
 
21.2. Plaj haritasında ilkyardımın yeri belirtilmiş mi?  Evet: , Hayır:  
 
22. Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z) 
  
22.1. Plajda farklı kullanımlar var mı? (su sporları, yüzme amaçlı kullanım gibi) 
 Evet: , Hayır:  
 

a. Evet ise hangi kullanımlar olduğunu ve bunlar arasında güvenliğin nasıl sağlandığını 
açıklayınız:                           
                                                                                                                    

22.2 Farklı kullanımlar hangi yöntemle bölgelere ayrılıyor? Şamandıra , İşaretler   

Diğer: :                                                           

 
22.3 Plaj, nesli tehlikede olan canlılar (caretta kaplumbağaları gibi) ve hassas alanlara (kumullar 
gibi) duyarlı bir şekilde yönetiliyor mu?   Evet: , Hayır:  

a. Evet ise, açıklayınız:                       
                              
                                                           

22.4 Plajın doğal olarak hassas bir yapısı var ise, hangi yerel çevre koruma grupları ile işbirliği 
yapılıyor?                            
                                                                                                            

22.5 Farklı kullanımlar arasındaki sınırlar plaj haritasında da belirtilmiş mi? Evet: , Hayır:  
 
23. Kirlik kazaları ile mücadele edebilecek acil durum planı oluşturulmalıdır. (z) 
(Ek-3’te verilen formu doldurup aşağıdaki soruları buna göre cevaplayınız) 
  

23.1 Belde, yerel veya bölgesel acil durum planının bir parçası mı? Evet: , Hayır:  
 
23.2 Acil durum planı ulusal yasalarda plajın bulunduğu yörede uyulması gereken yönetmeliklerle 
de örtüşüyor mu? Evet: , Hayır:  
 
23.3 Acil durum planı, kirlilik kazalarında halkın nasıl bilgilendirileceğini açıklıyor mu?  
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Evet: , Hayır:  
 
23.4 Acil durum planı kirliliğin nasıl temizleneceğini açıklıyor mu? Evet: , Hayır:  
 
23.5 Acil durum planı yerel yetkililerin sorumluluklarını açıklıyor mu? Evet: , Hayır:  
 
 
23.6 Acil durumlarda yapılması gerekenlerin her yıl bir tatbikatı yapılıyor mu?  
Evet: , Hayır:  
 
(Plajda bir kirlilik kazası olduğunda plaj yöneticisi MB’ı indirmek, indirme nedenini plajda yazılı 
olarak duyurmak, kirlilik ortadan kalktıktan sonra da bayrağı tekrar asmakla yükümlüdür.) 
 
24. Plaja güvenli erişim olmalıdır. (z) 

24.1. Plaja güvenli erişim nasıl sağlanıyor?  ahşap yürüyüş yolları,  basamaklar,  

 rampalar,  yaya yolu,  diğer:                    
                                                                   

24.2 Tesis plajı ise plajı halk kullanabiliyor mu? Evet: , Hayır:  

a. Plaj için ücret ödeniyor mu? Evet: , Hayır:   

(Evet ise, lütfen plaj ücretini belirtiniz:    ) 
 
25. Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k) 
(Bu kriter yönlendirici olup olsa iyi olur mahiyetindedir. Plajdaki herhangi bir içilebilir su şebekesinin 
–ayak yıkama musluğu, büfelerde kullanılan su gibi- bulunması bu kriteri yerine getirebilir) 
 
25.1. Plajda içme suyu olanağı var mı?  Evet: , Hayır:  

a. Evet ise, hayvanlardan nasıl korunduğunu açıklayınız?            
                                                                                                                                      

                
26. Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda özürlüler için tuvalet ve erişim rampası 
bulunmalıdır. (z) 
 
(Bu kriterle ilgili ülkemizde T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından önerilen iki TSE standardı 
şöyledir: 

1. TS 9111/Nisan 1991 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 
2. TS 12576/Nisan 1999 Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve 

Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları (özellikle piktogramlar için) 
Ayrıca,bu başvuru formunun en sonunda yine Özürlüler İdaresi tarafından önerilen ve pratik 
bilgileri içeren bir brosurun kopyasını bulacaksınız.) 
  
26.1. Plajda özürlüler için erişim rampası var mı?   Evet: , Hayır:  
 
26.2. Plajda özürlüler için tuvalet var mı? Evet: , Hayır:  
 

a.  26.1 ve 26.2 sorularının ikisi de hayır ise, beldede hangi Mavi Bayraklı plaj(lar)da bu 
olanakların olduğunu açıklayınız:                                          
                              
                                                                                                                                                      
 

b. Eğer beldede hiçbir Mavi Bayraklı plajda özürlüler için olanak yok ise nedenini açıklayınız: 
                              
                              
                                                             
 
26.3. Özürlüler için plaja erişim rampaları ve tuvalet olanakları ulusal/uluslararası standartlara 
uygun mu? Evet: , Hayır:  
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26.4. Özürlüler için park alanı ayrılmış mı? Evet: , Hayır:  
 
 
 
 
27. Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda 
sergilenmelidir. (z) 
(İlk defa başburacakların, 1000’lik veya 5000’lik yerleşim planı üzerinde bu soruda yer alan 
ünitelerin işaretlenerek başvuru formu ile birlikte göndermesi gerekmektedir.)  
  
27.1 Plaj haritası Mavi Bayrak Panosunda sergileniyor mu? Evet: , Hayır:  
 
27.2 Plaj haritasında aşağıdakilerin yerleri işaretlenmiş mi? 
 Cankurtaran ve malzemeleri      Evet: , Hayır:  

Cankurtaran(lar)ın bulunduğu noktalar  
ve kontrol ettiği alanlar        Evet: , Hayır:  

 İlkyardım birimi          Evet: , Hayır:  
 Telefonlar           Evet: , Hayır:  
 Tuvaletler (özürlü tuvaleti de)     Evet: , Hayır:  
 İçme suyu            Evet: , Hayır:  
 Park alanı           Evet: , Hayır:  
 Plajda ya da yakınında izinli kamp alanı   Evet: , Hayır:  
 Çöplerin ana noktada toplandığı yer   Evet: , Hayır:  
 Numune noktası         Evet: , Hayır:  
 Plaja giriş noktaları (özürlüler giriş noktası) Evet: , Hayır:  
 Yürüyüş yolları          Evet: , Hayır:  
 Yüzme sınırı, su sporları sınırı     Evet: , Hayır:  
 Yağmur suyu çıkış noktaları      Evet: , Hayır:  
 Yakında bulunan hassas doğal alanlar   Evet: , Hayır:  
 MB’ın asılacağı yer         Evet: , Hayır:  
 MB panosu            Evet: , Hayır:  
 Plajda bulunan büfe, kafeterya, vb.    Evet: , Hayır:  
 

a. Yukarıdakilerden ’hayır’ı işaretledikleriniz için neden haritada gösterilmediğini açıklayınız:  
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MAVİ BAYRAK SÖZLEŞMESİ 
 
 
Bu başvuru formu belediye, plaj işletmecisi ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) 
arasında bir kontrat olarak kabul edilecektir. Yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu ve 
yükümlülüklerinin yerine getirileceğini formu imzalayarak taahhüt ediyoruz.  
 
Herhangi bir zorunlu kriterin uygulanmadığı durumda sorumlu yerel yönetim ve plaj 
yöneticisi, Mavi Bayrak’ın indirilmesini ve takiben Ulusal Mavi Bayrak Koordinasyonu’nu bu 
konuda bilgilendirmeyi taahhüt eder.  
 
Ulusal/Uluslararası Jüri ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın; ulusal yönetmeliklere ve Mavi 
Bayrak Kampanyası’nın gereklilikleri ve ruhuna uymayan durumları tespit ettiğinde Mavi 
Bayrağı indirme yetkisine sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğimizi beyan ediyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
Belediye Bşk veya Yrd          Plaj işletmecisi veya Tesis plajı ise Genel 
Müdür 
Adı soyadı:              Adı Soyadı: 
 
 
Tarih:               Tarih: 

 

 

          

İmza ve kaşe             İmza ve kaşe 

  

 

                           
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan alınmıştır. 
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EK V. Türkiye’de Yapılan Anket Formu 

 
 
 
 
 
 

 

konul

S
Sosyal Çevr

müdü

adresl
gerek

 
Tesis/
 
Anke
 
Anke
 
1.a. M
 
 
 

1.b. M
 
 
 
 
2.1. M
 
 
 
2.2. M

 
 
2.3. M
 

3. Ma
 
 
 
 
4. Ma
 
 

5. Ma
 
 
 
Görüş

1
…
…
2
…
…
3
…
…

 

Ulu

 

MAVİ BAYRAK ANKETİ 

Bu anket ‘Eko-etiket olarak Mavi Bayrak Ödülü’nün turizm pazarında bir pazarlama unsur
u tez çalışmasında esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır.  

Ankara Üniversitesi 
osyal Bilimler Enstitüsü 
e Bilimleri Yüksek Lisans Programı 

Bu anket 2004 yılında Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazanmış plajlarda yer alan turistik
r veya satış pazarlama müdürleri tarafından doldurulacaktır. 

Anketin, doldurulduktan sonra almila@turcev.org.tr , mavibayrak@turcev.org.tr veya lokm
erinden birine e-posta olarak ya da 0 312 229 06 13 veya 0 242 334 73 43 nolu faks numaralar
mektedir. 

Anketimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

marina adı:     Bulunduğu belde/ilçe/il:

ti dolduran kişinin adı ve ünvanı:    

tin doldurulduğu tarih: 

avi Bayrak Projesi’ne  neden dahil olmak istediniz? 
a. prestij için 
b. satışları arttıracağını düşündüğümüz için 
c. tur operatörleri/seyahat acenteleri sorduğu için 
d. diğer (açıklayınız……………………………………………………………………………

avi Bayrak Ödülü aldıktan sonra; 
a. tur operatörleri/seyahat acenteleri ile bağlantılarımız arttı 
b. pazarlama gücümüz arttı 
c. müşterilerin ilgisi arttı 
d. diğer (açıklayınız……………………………………………………………………………

avi Bayrak rezervasyon aşamasında aranan bir unsur mu? 
a. evet 
b. hayır 
c. kısmen 

avi Bayrak tur operatörlerinin bağlantı aşamasında aradığı bir unsur mu? 
a. evet 
b. hayır 
c. kısmen 

avi Bayrak Ödülü’nün turizm pazarında rekabet gücünüzü arttıracağını düşünüyor musunuz? 
a. evet(açıklayınız……………………………………………………………………………
b. hayır, ilgisi yok (açıklayınız………………………………………………………………
c. yararlı olabilir/kısmen (açıklayınız…………………………………..……………………

vi Bayraklı plaj veya marinadan faydalanan müşteriler Mavi Bayrakla ilgileniyorlar mı? 
a. evet hepsi ilgileniyor 
b. hayır hiç kimse sormuyor 
c. çoğunluğu ilgileniyor 
d. az bir kısmı  

vi Bayrak sizce sürdürülebilir turizmin sağlandığının önemli bir göstergesi midir? 
a. evet (açıklayınız……………………………………………………………………………
b. hayır(açıklayınız……………………………………………………………………………
c. kısmen (açıklayınız…………………………………………………………………………

vi Bayrak sizce kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor mu? 
a. evet(açıklayınız……………………………………………………………………………
b. hayır(açıklayınız……………………………………………………………………………
c. kısmen (açıklayınız…………………………………………………………………………

 ve öneriler: 
. Mavi Bayrak’ın önümüzdeki yıllarda/gelecekteki durumu ne olur? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

. Mavi Bayrak Ödülü’nün turizm pazarlamasında bir unsur olması sizce neye bağlıdır? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

. Mavi Bayrak’ı tanıtımınızda kullanıyor musunuz? (bu soru sonradan eklenmiştir) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 
sal Mavi Bayrak Koordinasyonu 

u olabilirliğinin araştırılması’ 

 tesisler ve marinaların genel 

anatasoy@turcev.org.tr 
ından birine fakslanması 

……) 

.……) 

) 
………………..…) 
…………) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 

………………………………
…… 

………………………………
…… 

………………………………
…… 

mailto:almila@turcev.org.tr
mailto:mavibayrak@turcev.org
mailto:lokmanatasoy@turcev.org.tr


EK VI. Yurtdışı Anket Formu 

Mast
En
Blue Fl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara University 
er Programme of Social 
vironmental Sciences 

 
BLUE FLAG QUESTIONNAIRE 

 
This questionnaire is prepared to serve master thesis about ‘As an eco-label, could Blue Flag be

tourism sector’’.  
 
Please return this questionnaire to Turkish delegates. 
 
Thank you for your contribution. 

 
 
Country:     Name and title:
 
In your country; 
 
1. Which one is the most accepted view about Blue Flag; 
 a. It is accepted as a prestigious eco-label 
 b. It serves sustainable tourism 
 c. It is beleived that it increases sales 

d. Tour operators/travel agencies ask for BF 
e. other  
(please explain……………………………………………………………………) 

2.1. Is BF asked during reservation period? 
 a. yes 
 b. no 
 c. partially 
2.2. Is BF asked during contacts of tour operators? 

a. yes 
 b. no 
 c. partially 
2.3. Is BF a competition component in tourism market? 
 a. yes 

(explain……………………………………………………………………………) 
b. no, not relevant (explain…………………………………………………………………………
c. partially 
(explain…………………………………..………………………………………………) 

 
3. Is BF widely known? Do people ask for it? 
 a. yes most of people ask 
 b. no, nobody asks for it  
 c. very few people ask 
4. Is BF known/accepted as one of sustainable tourism indicators? 
 a. yes  

(explain……………………………………………………………………………) 
 b. no 

(explain……………………………………………………………………………) 
c. partially  
(explain……………………………………………………………………………) 

 
Opinions and Suggestions: 
 

1. What will be the future of Blue Flag in tourism sector? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. In your opinion, how can BF be a marketing component in tourism? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. In your country, is BF being used in promotions of touristic establishments, hotels etc.?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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 a marketing component in 

……..…) 

…………………………
…………………………

…………………………
……………… 

…………………………
………………………… 
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