Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Turizm Sektöründe bugün prestijli bir eko etiket olan
Mavi Bayrak’ın, Ülkemizde de uygulanması görevi ile 1993 yılında, Turizm Bakanlığı
öncülüğünde kurulmuştur. Mavi Bayrak programının uluslararası yürütücüsü olan Danimarka
merkezli FEE (Foundation for Environmental Education)’nin bir ülkenin yalnız bir sivil
toplum kuruluşu ile temsil edileceğini ön görmesi TÜRÇEV’in kurulmasını sağlamıştır.1993
yılında, TÜRÇEV, ülkemizi temsilen FEE’nin 11. üyesi olmuş ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile
çevre konusunda eşdeğer kriterleri uygulamak gibi bir sorumluluk üstlenmiştir. Bugün 81
ülkenin üyesi olduğu FEE koordinasyonunda uluslararası alanda, Türkiye’de ise Vakfımızca
yürütülmekte olan 5 programı kronolojik olarak şu şekilde özetleyebiliriz:
Mavi Bayrak: Ülkemizde 1993 yılında yürütülmeye başlanan Program’da, plajlarda yüzme
suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile can güvenliği ve hizmetler
olmak üzere 4 başlık altında plajlar için 33, marinalar için 38, turizm tekneleri için 51 ve
bireysel yatlar için 4 kriter ve 17 davranış kuralını içeren Mavi Bayrak kriterlerinin AB
standardında yerine getirebilmesi adına, ilgili kuruluşların da katkısı ile oldukça fazla çaba sarf
edilmiştir. Bu zor görev, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısı olmak üzere, ilgili diğer
bakanlıklar, valilik ve belediyelerin desteği ve işbirliği ile başarılmış ve Mavi Bayrak’ın
yaygınlaştırılması mümkün olmuştur. Bu nedenledir ki 1995 yılında 5 olan Mavi Bayraklı plaj
sayısı 2022 yılında 531 plaj, 24 marina, 15 turizm teknesi ve 5 bireysel yata ulaşmıştır. 531
Mavi Bayraklı plaj sayısı ile ülkemizi Dünya’da 50 ülke arasında 621 Mavi Bayraklı plajı olan
İspanya ve 581 Mavi Bayraklı plajı olan Yunanistan’dan sonra üçüncü sırada yer almıştır.
Bugün, 50 ülkede toplam 5.042 Mavi Bayraklı tesis bulunmaktadır.
Eko-Okullar: Ülkemizde 1995 yılında yürütülmeye başlanan ve çocuklarda çevre bilinci
oluşturulmasını öngören bu Program’da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle toplam
1072 ilk, orta ve ana okulu faaliyet göstermektedir. Programda başarılı olmuş olan 705 EkoOkulumuz aynı zamanda bu Program’ın ödülü olan, Yeşil Bayrak’a sahiptir. İki yıl süre ile
verilen bu ödül, okulun performansına göre yenilenmektedir. Dünyada 68 ülkede yürütülen
programda, 59.000 okul, 1.400.000 öğretmen ve 20.000.000 öğrenci faaliyet göstermektedir.
Çevrenin Genç Sözcüleri: Ülkemizde 1995 yılında yürütülmeye başlanan ve ortaokul ve liseler
tarafından yürütülen bu Program, okulların çevre konusunda bilgi ve haber üreten bir basın
ajansı gibi çalışmasını sağlamakta ve bu yıl 228 ortaokul ve lisemizde yürütülmektedir.
Program kapsamında çalışan okullar çevre ile ilgili 7 başlıktan biri (tarım, şehirler, kıyı alanları,
enerji, atık, su, iklim değişikliği) hakkında gözlem ve inceleme yaparak bir makale, fotoğraf
veya video hazırlamakta, dilerlerse aynı konuyu işleyen başka bir ülkedeki okul ile bilgisayar
ortamında eşleşerek ortak çalışma da yapabilmektedirler. Program uluslararası alanda 42
ülkede, 496.000’e yakın muhabir ile sürdürülmektedir.

Okullarda Orman: Ülkemizde 2004 yılında yürütülmeye başlanan ve Okul öncesi, ilk ve orta
okullarda yürütülen bu Program’da, orman eko sistemi ile ormanın ekonomik, sosyal ve
kültürel fonksiyonlarının öğrenilmesi amaçlanmakta, yıl sonunda bir uzman eşliğinde yapılan
alan çalışması ile orman eko sistemi gözlenmekte ve öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini
alanda pekiştirmektedir. Program’da 500’ yakın okul öncesi, ilk ve orta okul yer almaktadır.
Uluslararası alanda programa 27 ülke ve 760.000 öğrenci dahildir.
Yeşil Anahtar: Ülkemizde 2011 yılında yürütülmeye başlanan bu Program kapsamında, başta
elektrik ve su tasarrufu olmak üzere çevre yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele konularını
içeren 13 ana başlıkta oteller ve hosteller için 150, küçük konaklama tesisleri için 134,
restoranlar için 129, kamp alanları ve tatil parkları için 146, konferans merkezleri için 135,
turistik cazibe merkezleri için de 137 kriterde yeterli olan tesislere Yeşil Anahtar ödülü
verilerek çevrenin korunması teşvik edilirken sürdürülebilir turizme katkı sağlanması
hedeflenmektedir. 2012 yılında 4 olan ödüllü tesis sayısı 2022 yılında 116’ya yükselmiştir.
Bugün, 60 ülkede 3.700 tesis Yeşil Anahtar ödülüne sahiptir.
TÜRÇEV, Ankara merkez ofisinden beş programı koordine ve kontrol etmektedir ve Antalya,
Muğla ve İzmir'de 3 şubesi bulunmaktadır. Programlardan sorumlu 18 kişilik profesyonel
kadroya sahiptir.
TÜRÇEV, Türkiye'de yaygın olarak tanınmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Valilikler, Belediyeler ve turizm
işletmeleri gibi farklı ulusal kurum ve kamu kuruluşlarından üyeleri bulunmaktadır.
TÜRÇEV, tüm bu kurum ve kuruluşlarla, programlarının uygulanması sırasında çok yakın ve
işbirliğine dayalı bir ilişki içerisindedir.
Programlar konusunda ayrıntılı bilgi www.turcev.org.tr adresinden elde edilebilir.
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