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Mavi Bayrak; plajlar, marinalar ve sürdürülebilir
tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış  
ödüllerinden biri olan, uluslararası bir ödüldür. Mavi
bayrak tüm dünyada 50 ülkede uygulanmaktadır ve
bunların 30'u Avrupa'dadır. Mavi Bayrak Programı,
kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan
Foundation for Environmental Education (FEE) aittir
ve bu kuruluş tarafından yürütülmektedir. TURCEV
(Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı), 1993 yılından bu yana
programın Türkiye'de uygulanmasından sorumlu
ulusal bir FEE üyesidir.
2022 yılı verilerine göre ülkemiz 531 Mavi Bayraklı
plajıyla dünya üçüncüsü konumundadır.
2022 yılında 66 Mavi Bayraklı plajıyla İzmir, Antalya
ve Muğla'dan sonra Türkiye'nin üçüncü şehridir.



İzmir’de mavi bayraklı halk plajı sayısının
arttırılması, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi,
çevre yönetimi ve can güvenliği konularında
standartlarının yükseltilmesi ve Mavi Bayrak
kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının
sağlanması hedefleriyle, Türkiye'de ilk defa 2019
yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Dairesi bünyesinde "Mavi Bayrak
Koordinasyon Birimi" kurulmuştur.

*Yandaki grafikte birim kurulduğundan bu yana Mavi Bayrak'lı
toplam plaj sayısındaki ve halk plajı sayısındaki artışlar yıllara
bağlı olarak verilmiştir.
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*Birim kurulduğundan bugüne kadar Mavi Bayraklı
halk plajı sayısı 2020 yılında 5, 2021 yılında
eklenen 10 ve 2022 yılında eklenen 2 yeni Mavi
Bayraklı halk plajıyla üç yılda toplam %90
oranında arttırılmıştır. 
*2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından işletilmeye başlanan İzmir Marina, ilk
defa 2021 yılında Mavi Bayrak ödülü sahibi
olmuştur ve ödülünü 2022 yılında da korumuştur.
İzmir'de 2022 yılı itibariyle toplamda 3 Marina
Mavi Bayrak ödüllüdür.

*Yandaki grafikte birim kurulduğundan bu yana Mavi Bayrak halk
plajı sayısındaki artışların ilçelere göre dağılımı verilmiştir.
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*Uluslararası Mavi Bayrak kriterleri kapsamında halk
plajlarının hizmet ve donanım standartlarının arttırılması
planlanmaktadır. 
*Denize kıyısı olan ve doğal plajları bulunan her ilçede
en az bir "Engelsiz Plaj" olması planlanmaktadır. 
*2021 yılında 6 halk plajının erişilebilirlik çalışmaları
yürütülmüştür. 2022 yılında plaj erişebilirlikleri
sağlanmıştır.
*2022 yılı itibariyle Mavi Bayrak başvurusu yapabilecek
plajların ön değerlendirmesi ve riskli noktaların takibi
amacıyla, 20 noktadan yüzme sezonu boyunca (Mayıs-
Ekim) en az ayda bir kere olmak üzere kontrol numunesi
alınarak İzsu laboratuvarlarında analizi yapılmaktadır. 
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2019 yılından bu yana Mavi Bayrak Koordinasyon
Birimi tarafından İzmir’de Mavi Bayraklı halk
plajlarında kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını
arttırmak ve gençlere yeni istihdam olanakları
sağlamak amacıyla,  18 yaşını doldurmuş bütün
gençlerin katılımına açık olarak Cankurtaran
kursları düzenlenmektedir. İlçelerden gelen
talepler doğrultusunda 3 yılda İzmir merkez, Foça,
Seferihisar ve Güzelbahçe'de olmak üzere
yaklaşık 150 genç bröve sahibi olmuştur.
Türkiye'de erkek ağırlıklı bir çalışma profili olan
cankurtaranlık mesleğinde İzmir'de her yıl açılan
kurslara kadınlar cankurtaran olmak için katılım
sağlamakta ve istihdam edilmektedir.
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*Toplumsal çevre bilincini geliştirme çalışmaları
kapsamında düzenli olarak "Çevre Eğitim ve
Bilinçlendirme Etkinlikleri" düzenlenmektedir.
2022 yılında toplam 16 kurumda 1.834 öğrenciye ve 49
eğitmene çevre eğitim etkinlikleri kapsamında
ulaşılmıştır.

Detaylı bilgi için; 
Uluslararası çalışmalar 
https://www.blueflag.global
Türkiye'de Mavi Bayrak
http://www.mavibayrak.org.tr/en/Default.aspx
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