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015 senesi itibariyle tamamen yenilenen, doğayla iç içe, 130.000 m2’lik, ağaçlarla örülü bir alan üzerinde bulunan tesisimiz, turizm cenneti Belek bölgesinin uzun
kum sahilinde, denize sıfır, dünyanın sayılı golf merkezlerine son derece yakın mesafede, etrafında Helenistik Roma Şehirleri Perge ve Side, halen dünyaca ünlü
gösterilere ev sahipliği yapan Aspendos Amfi Tiyatrosu bulunan benzersiz bir konumda bulunmaktadır.
Lokasyonlar
Belek’e
Antalya’ya
Havaalanı’na

1 km
40 km
35 km

Ulaşım
Taksi, dolmuş veya ücretli transfer.

Adres
Çamlık Mah. İskele Mevkii, No:14/A,
07500 Belek-Serik, Antalya, Türkiye
T +90 242 715 16 00
F +90 242 715 14 39

info@guralpremier.com
www.guralpremier.com
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GÜRAL PREMIER TEKİROVA

Doğa ve deniz ile iç içe, denize sıfır olan tesisimiz Tekirova merkezdedir.
Tesisimiz yaklaşık 200.000 m2 arazi üzerine, Türk mimari tarzı esas alınarak çam
ormanları içerisinde, konfor standartları en yüksek düzeyde tutularak inşa
edilmiştir.
Lokasyonlar
Kemer
Antalya
Havaalanı

Tesisimiz bahçe içerisinde 2 ve 3 katlı birbirinden bağımsız binalardan
oluşmaktadır.
Yaklaşık 500 m. uzunluğundaki plajımız kum ve çakıl karışımıdır.

Ulaşım

17 km
65 km
75 km

Taksi, dolmuş veya ücretli transfer.

Adres
Belediye Meydanı arkası, 07995
Tekirova, Antalya - Türkiye
T +90 242 813 55 55
F +90 242 813 55 84

info@guralpremier.com
www.guralpremier.com
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TEMIZ DENIZLERE DOĞRU…

8 bin 33 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip ülkemizin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı
yüzme alanı sayısı, sadece bin 300 civarında. Ve bu alanların büyük kısmı ise küçük bir kıyı
şeridi içerisinde bulunuyor.
Bu sayının düşük olmasının nedeni kıyıların, fiziki koşullarından dolayı denize girilecek
alanların darlığı değil, maalesef kirlilik. Çünkü, 80 milyonluk ülke nüfusun yarısı, denize
kıyısı olan şehirlerde yaşıyor. Türkiye’nin en cazip tatil rotalarının deniz kentlerinin olması,
bu bölgelerdeki nüfus yoğunluğun yazın üst seviyelere çıkmasına neden oluyor. Bu durum,
denizler için büyük tehdit oluşturuyor. Çünkü yapılan araştırmalar, toplumda çevre bilincinin
tam oturmadığını gösteriyor.
Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. Bugün Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
dünyanın gündeminde, denizlerdeki plastik atıklar var. Her yıl 8 ile 10 milyon ton arasındaki
plastik atık denizlere karışıyor ve bu atıkların yüzde 80’inin de karasal kaynaklı olduğu
belirtiliyor. Kullanıldıktan sonra çöpe atılmamış ve geri kazandırılmamış plastik atıkların bir
bölümü doğal alanlara, bir bölümü de denizlere karışıyor.
Bu nedenle denizleri koruyabilmek için her bireye büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü
denizleri korumak, temizlemekten çok daha kolay. 24 yıl önce bu misyonlar kurulan Deniz
Temiz Derneği (TURMEPA), bir yandan denizlerin kirletilmememi için kıyı şehirlerinde
kampanyalar yürütürken, diğer yandan denizleri temizlemeye çalışıyor. Kıyı temizleme
etkinlikleri ve atık toplama gemileriyle, 24 yılda 3 milyon kilograma yakın katı atığın, 35
milyon litre sıvı atığın denize karışmasını engellemiş.
25 yıl önce kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı da benzer bir misyonla çalışarak, deniz
temizliğinin simgesi olan Mavi Bayraklı kıyı alanlarının artmasına öncülük ediyor. Türkiye, 25
yıl önce Mavi Bayrak uygulamasına dahil olmuş. Bugün 49 ülkenin uygulandığı Mavi Bayrak
sıralamasında Türkiye, 459 plajı ile dünya üçüncüsü olarak öne çıkıyor.
DenizTemiz dergisi olarak, Temiz Denizler ekimizle, yarım asır sonunda Türkiye’nin Mavi
Bayraklı plajları, marina ve yatlarına ışık tutmak istedik.
Temiz Denizlerde buluşmak dileğiyle...

Bu çalışma, Viya Medya Yay. Org. A.Ş. tarafından
DenizTemiz Derneği / TURMEPA adına hazırlanmıştır.
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Yasal uyarı: Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar
izinsiz kullanılamaz. Dergimizde yer alan yazı ve fotoğrafların
sorumluluğu Viya Medya Yayıncılık Organizasyon A.Ş.’ye,
ilanların sorumluluğu reklam verenlere aittir.

TURMEPA’NIN
8

24
YILLIK

6

MILYON 250 BIN ÖĞRENCIYE
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KEZ SOSYAL
MEDYADA
GÖRÜNTÜLENDIK
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MILYON 670 BIN KG KATI ATIĞIN
DENIZE KARIŞMASINI ÖNLEDIK

MAVI BAYRAK NEDIR?
Ülkemizde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
koordinasyonunda yürütülen Mavi
Bayrak Programı, kâr amacı gütmeyen
uluslararası sivil toplum örgütü FEE
(Foundation for Environmental
Education- Uluslararası Çevre Eğitim
Vakfı) tarafından dünyada 49 ülkede
uygulanıyor.
Çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme
suyunun temizlik kriterleri, çevre
yönetimi ve can güvenliği konusunda
gerekli şartları yerine getirmiş nitelikli
plaj, marina ve yatlara verilen Mavi
Bayrak ödülü, ilk kez, 1985 yılında
Fransa’da verildi. Ülkemizde ise 1993
yılında uygulanmaya başladı.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
kontrolünde, senede bir kere verilen Mavi
Bayrak Ödülü, kıyıların korunması ve
kirliliğin kontrol altına alınması ve hem
işletmecilerin hem de misafirlerin deniz
ve çevre temizliği hakkında farkındalık
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kazanmasını amaçlayan bir mekanizma.
Mavi Bayrak, uluslararası niteliği ile
turizm açısından da oldukça önemli
bir program. İnsanların tatil seçiminde
önemli bir kriter.
Plajın her zaman tercih edilebilir ve
güvenilir olması adına pek çok noktaya
dikkat ediliyor. Sezon devam ederken
deniz suyu 15 günde bir analiz ediliyor.
Plajı kullananların güvenliği için
cankurtaran bulunduruluyor, yüzme
dışında su sporları için alan ayrılıyor,
engellilere modern hareket olanakları
sağlıyor. Plajı işletenlerin bir acil
durum planı ve çevre yönetim planı
bulunmak zorundadır.
Mavi Bayrak için sunulan bu kriterler
gelişmeler doğrultusunda yenilenip
revize edilmektedir. Programın bu seneki
ana vurgusu “Sürdürülebilirlik” oldu.
Önümüzdeki yıllarda koyulacak kriter de
bu ana tema üzerinden şekillenecek.

TÜRKIYE’DE 2018 YILI
ITIBARIYLE MAVI BAYRAK SAYISI

Türkiye Mavi Bayrak’ta
Dünya Üçüncüsü

Merkezi Danimarka’nın Kopenhag şehrinde
bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
(FEE) koordinayosnunda yürütülen Mavi
Bayrak Programı kapsamında ödüle layık
görülen plaj, marina ve yatlar 24 Mayıs’ta
açıklandı. 49 ülkenin dahil olduğu programda
Türkiye, plaj sayısı ile İspanya ve Yunanistan’ın
ardından üçüncü oldu. Fransa’nın dördüncü
olduğu listede İtalya beşinci sırada yer aldı.
Türkiye’de bu yıl, 459 plaj, 22 marina ve 10
yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.
Ülkemizde Mavi Bayrak’ın uygulanmasında
en önemli paya sahip kurum olan TÜRÇEV
(Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Başkanı Rıza
Epikmen, Mavi Bayraklı tesislerin dünya
turizm sektörü adına önemli belirleyici
olduğunu belirtip, “Mavi Bayrak, dünya çapında
halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen
eko-etikettir. Bu özelliği ile ülkemizin turizm
sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı
bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı
zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan
temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı
olduğunun bir belgesidir” diyor.

459 PLAJ
22 MARINA
10 YAT

EN FAZLA MAVI BAYRAKLI
PLAJI OLAN ILLERIMIZ
ANTALYA 200 PLAJ, 5 MARINA, 5 YAT
MUĞLA 100 PLAJ, 7 MARINA
İZMIR 52 PLAJ, 3 MARINA, 1 YAT

TÜRKIYE, DÜNYADA EN
FAZLA MAVI BAYRAKLI
PLAJA SAHIP
ÜÇÜNCÜ ÜLKE
1.
2.
3.
İSPANYA YUNANISTAN TÜRKIYE
579 PLAJ
466 PLAJ 459 PLAJ

Dünyada Mavi Bayrak Programına

1993

12

1987

49 ülke dahildir

Mavi Bayrak Programı
uluslararası alanda
yürütülmeye başlandı

Mavi Bayrak Programı
Türkiye’de yürütülmeye
başlandı.

Dünyada

Mavi
Bayrakların

4.413

%11’i

Türkiye’dedir.

2018

Mavi Bayraklı
plaj, marina ve yat
bulunmaktadır.

Mavi Bayrak
Programı’nın
ülkemizde 25. yılı

TÜRÇEV BAŞKANI RIZA EPIKMEN

“MAVI BAYRAK, ULUSLARARASI
TANITIMDA ROL OYNUYOR”
TÜRÇEV, yürütmekte olduğu Mavi Bayrak
Programı ile hem ülke tanıtımına büyük bir
katkı sağlıyor hem de denizlerin ve çevrenin
temiz kalması ve halkın bu konuda bilinç
kazanmasını sağlıyor. Bu sene açıklanan Mavi
Bayrak rakamlarına göre Türkiye, 459 plaj,
22 marina ve 10 yat ile programa dahil olan
49 ülke arasında önemli başarı elde etmiş
durumda. Şüphesiz, bu başarıdaki en büyük
pay, TÜRÇEV’e ait.
Bu sayıların artmasının en büyük dilekleri
olduğunu ifade eden TÜRÇEV Başkanı Rıza
Epikmen, bunun çeşitli projeler ve destekler
sunmaya devam edeceklerini söylüyor.

TÜRÇEV, Mavi Bayrak
Programı’nda plaj, marina ve
yatlara nasıl bir destek sunuyor?

TÜRÇEV, temsilcisi olduğu
Uluslararası Çevre Eğitim
Vakfı’nın (FEE) yürütmekte
olduğu sürdürülebilir turizm
eko-etiketleri olan Mavi
Bayrak ve Yeşil Anahtar
Ödülleri’ne plaj, marina ve
yatları hazırlayarak, onlara
kriterleri nasıl uygulayacaklarını
göstererek, denetleyerek kendilerini
geliştirmelerine ve ulusal/
uluslararası düzeyde rekabet
güçlerini artırmalarına
yardımcı oluyor.
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Mavi Bayrakta Türkiye’nin
performansını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

8 bin 333 kilometre ile ifade edilen oldukça
uzun kıyı bandımızın üzerinde Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı yüzme amaçlı kullanılan
alanların sayısı bin 300 civarında. Bu sayı
içerisinde 459 ödüllü plaj yer alıyor ve bu
da oran olarak yüzde 40’lara tekabül ediyor.
Marinalar anlamında da yaklaşık 40 kadar
belgeli marinanın 22 tanesi Mavi Bayrak
ödülüne sahip. Tabii ki, bu sayıların artması
temel dileğimiz.

Yapılan incelemeler ve denetimlerde,
belediyelerde ve otel işletmelerinde
genelde görülen en büyük
eksiklikler neler?
Halk plajlarında gördüğümüz en
büyük eksiklik, kullanıcı kaynaklı
plaj kirliliği. Bu da toplumda
daha fazla çevre eğitimine
ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle, Vakfımız, 2010
yılında, plajlarda kullanıcı
kaynaklı kirliliklerin önüne
geçmek amacıyla, “Plajına
Sahip Çık Projesi”ni hayata
geçirdi. Plajlarda temizlik
kriterinin sağlanmasında en
önemli görevin aslında

“kirletmemek” olduğunu ve bunun hiç de zor
olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Genel
olarak baktığımızda ise, plaj personelinin çevre
eğitimine dair daha da bilinçlenmesinin, tüm
kriterlerin yüksek kalitede yerine getirilmesi için
önemli olduğunu düşünüyor ve bu anlamda her
yıl belediye, otel ve marina personeline yönelik
olarak ulusal düzeyde eğitimler düzenliyoruz.

Mavi Bayrak hem ülkemiz tatilcileri
hem de yabancı turist nezdinde nasıl
bir farkındalık yaratıyor?
Tatilciler, gittikleri yerleri artık daha özenli
ve farkındalıkla değerlendiriyorlar. Aradıkları
kriterler arasında, plajın Mavi Bayrak Ödülü’ne
sahip olup olmaması da yer alıyor. Plajlarda
yer alan Mavi Bayrak panolarını okuyorlar,
kriterler hakkında daha fazla bilgi sahibi
oluyorlar, web sayfamızı inceliyorlar ve bir
eğitim döngüsünün içerisine girmiş oluyorlar.
Bunun sonrasında da tatilleri sırasında
bir uygunsuzluk görürlerse fotoğraflarını
çekip Vakfımıza bildiriyorlar. Vakfımızdan
aldıkları geri bildirimler ile de kendilerini bu
sorumluluk zincirinin içerisinde hissederek
daha çevreci davranışlara yönleniyorlar.

Mavi Bayrak projesinin Türkiye
turizmine sağladığı katkı
ölçümlenebiliyor mu?

Bizim tarafımızdan istatistiksel bir ölçüm
yapılmadı ancak başta Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın bu konuda göstermiş olduğu ilgi
ve destek, Mavi Bayrak’ın uluslararası tanıtımda
ne kadar önemli rol oynadığının bir göstergesi.
Diğer taraftan yalnızca turizm sektörü değil,
çevre ve sağlık ile kamu hizmetleri alanında
da Türkiye’de yapılan çalışmaların nihai bir
göstergesi olarak kabul ediliyor ve bu anlamda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kurumlarca
da destekleniyor.

25 yılın sonunda Mavi Bayrak
sayılarında hedeflenen noktaya
ulaşılabildi mi?

Mavi Bayrak’ta bizim hedefimiz her geçen gün
başta niteliği sonra da nitelikli sayıyı artırmak.
Bu anlamda, bugün geldiğimiz noktayı, sayısal
olarak, Türkiye potansiyelinin altında bulsak da
başlangıçtan bugüne ortaya konan gelişmeyi
tatmin edici buluyoruz. Çalışmalarımızda
toplumun her kesimi için çevre eğitimini başa

koyarak, iş birlikçi kuruluşlarımızla birlikte,
sayının daha da artması ve herkes için erişilebilir
standartların yaygınlaşması için uğraş veriyoruz.

Mavi Bayrak’ın ticari bir oluşum
olduğuna dair eleştiriler de mevcut.
Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
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Her yapılan güzel işin bir eleştirisinin olması
kaçınılmaz. Bizim, gerek eğitimlerimize
gerek denetimlerimize gerekse de başvuru
süreçlerimize bizzat katılmış kişiler genelde
bu eleştiriyi yapmazlar. Çünkü bizim ne
kadar samimi bir şekilde kâr amacı gütmeden
süreçleri yönettiğimizi bilirler. Mavi Bayrak
ödülü için bir katkı payı sistemi mevcut ancak
gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek
Sağlık Bakanlığı gerekse diğer bakanlıklar
maddi ve ayni olarak verdikleri destekler ile bu
meblağların çok düşük miktarlarda kalmasını
sağlamaktadır. Ayrıca Mavi Bayrak ödülü
başvuru ve süreçlerinin tamamen gönüllülük
esasına dayandığını da hatırda tutmak gerekir.

20-25 yıldır Peş peşe Mavi Bayrak sahibi
olan kaç plaj veya marina bulunuyor?
20 yıldır ödül alan 12 plaj, altı marina; 25 yıldır ise
kesintisiz ödül alan beş plaj ve bir marina bulunuyor.

Marinalar ve yatlar da Mavi
Bayrak’a dahil edildi. Marinacılık
ve yatçılıkta gelişen bir ülke olan
Türkiye, bu noktada ne durumda?

Mavi Bayrak ödüllü marina sayısında, 35
ülke arasında sekizinci sırada bulunuyoruz.
Potansiyele baktığımızda ise yaklaşık 40
civarında Mavi Bayrak adayı olabilecek
düzeyde belgeli marinamız bulunuyor, bunun
22 adedi Mavi Bayrak ödüllü. Sayısal olarak
baktığımızda plajlar kadar ön plana çıkmasa da,
toplam marina sayımız gözönüne alındığında,
yüzde 55’inin ödüllü olduğunu görüyoruz.
Yatlar konusunda uluslararası alanda da
sayıların fazla olduğunu söyleyemeyiz. Yatçılığın
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılması
için özellikle Akdeniz çanağındaki ülkelerde

yapılması gereken birçok ortak çalışma ve
iş bulunuyor. Özellikle yat kaptanlarında
ve denizcilik sektörü çalışanlarında çevre
bilincinin geliştirilmesi ile bu alanda ilerleme
kaydedilebileceğini düşünüyoruz.

Green Port uygulaması başladı.
Gelecek dönemde ticari limanlar da
Mavi Bayrak’a dahil edilebilir mi?

Mavi Bayrak verilecek yerlerin kategorileri,
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)
koordinasyonunda belirlenir. Bugüne kadar
ticari limanlardan böyle bir taleple karşılaşılmadı.
Talep olursa, uluslararası heyet inceleyerek bir
değerlendirme yapacaktır mutlaka. Ancak nasıl ki,
kruvaziyer gemilerine Mavi Bayrak verilmiyorsa,
ticari limanlar da şu an kapsam içerisinde değil.
Her ikisi de çevreye olan etkileri bakımından özel
kriterler gerektiren büyük yapılar. Bu nedenle,
Green Port uygulamasının ticari limanlarda çevre
standartlarının sağlanması bakımından mutlaka
yararı olacağını düşünüyoruz.

Deniz ve kıyı temizliği yapan
STK’lerin ve derneklerin sayısını
yeterli buluyor musunuz? Bu
bağlamda, TURMEPA’nın yaptığı
çalışmaları nasıl değerlendirisiniz?
Türkiye’de bu alanda çalışma yapan az
sayıda STK var. Aslında, aynı durum tüm
konular için geçerli, yani ülkemizde her
konuda sivil toplum kuruluşlarına daha fazla
ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu bağlamda,
TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları çok
değerli buluyoruz. Özellikle deniz ve kıyı
temizliği çalışmaları ile çevre eğitimine dönük
hazırlanan basılı dokümanlar ile belediyeler
ve marinalarla yapılan çalışmaların Mavi
Bayrak ödülüne aday ve ödüllü yerlerde
bilinçlenmeye çok katkısı oluyor. Bu nedenle,
ülkemiz adına çok teşekkür ederiz. Daha da
güçlenerek çalışmalarını ülke çapında yayması
ve daha fazla farkındalık çalışmasına imza
atmasını gönülden diliyoruz.

AKRA – BARUT HOTELS’DE
HER ŞEY DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN…
Misafirlerinin ve bölge halkının ihtiyaçlarını, gelecek nesilleri düşünerek
karşılayan AKRA – Barut Hotels, doğal kaynakların korunması başta olmak
üzere enerji ve su tasarrufu konularında da gerekli ilgi ve özeni göstererek,
yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncü bir rol üstleniyor.

1971’de sürdürülebilir turizm ve yüksek hizmet
anlayışıyla, ‘mutlu misafir – mutlu çalışan’
odaklı, yeniliklere açık ve öncü olma misyonuyla
Manavgat Side’de 36 odalı Cennet Otel ile yola
çıkan Barut Ailesi, tüm dünyada tanınan ve tercih
edilen bir marka olarak Barut Otelleri’ni turizm
sektörüne kazandırdı.
Misafirlerinin ve bölge halkının ihtiyaçlarını,
gelecek nesilleri düşünerek karşılayan AKRA –
Barut Hotels, doğal kaynakların korunması başta
olmak üzere enerji ve su tasarrufu konularında da
gerekli ilgi ve özeni göstererek, yaşam kalitesinin
yükseltilmesinde öncü bir rol üstleniyor.
Misafirlerinin konforundan hiçbir suretle taviz
vermeyen AKRA – Barut Hotels; su, elektrik, enerji,
kimyasal ve katı atık miktarlarını kontrol altına
alarak, çevreye ve dünyaya saygılı davranıyor.

Tesis; sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında
aldığı önlemler ile doğal kaynak kullanımını
azaltıp, toprak, su ve havaya verilen zararları
minimum düzeye indirerek ortadan
kaldırabilmek için de uygulamalarını her geçen
gün güncellemeye özen gösteriyor.
Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmayı
kendine ilke edinen AKRA – Barut Hotels,
faaliyetlerini gerçekleştirirken de çevredeki toplum,
kuruluş ve doğal yaşam alanlarıyla kurum arasındaki
olumlu ilişkilerini sürdürmeye devam ederek, çevre
ve bölge halkı için pozitif yönde faydalı olmak adına
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çünkü
AKRA – Barut için sürdürülebilir turizm; olumsuz
etkileri gidermekten çok daha fazla…
Tesis içerisinde uygulanan Atık Yönetimi Sistemi
ile atık miktarını azaltan AKRA – Barut Hotels,

oluşan atıkların yönetimini ise çevreye en az zarar
ile bertaraf ederek, geri kazanılabilir olanları tekrar
kazandırmaya özen gösteriyor. Misafirlerinin
atıklarını rahat bir şekilde ayrıştırabilmeleri
için tesis içerisine yeterli miktarda çöp kutuları
yerleştiren otel yönetimi bugüne kadar ayrıştırdığı
geri dönüşümlü malzemeler ile 123 ton kağıt –
karbon atığın geri kazanımını sağlayarak, 45 adet
yetişmiş çam ağacı ve 238 metrekarelik ormanlık
alanı tahrip etmenin de önüne geçmiştir.
Geri dönüşümlü atıkların ayrı bir şekilde toplanarak,
geri dönüşüme kazandırılması için bölümlere ayrı
bidonlar koyan AKRA – Barut Hotels, konunun
önemiyle ilgili olarak da tüm çalışanlarına
bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek, çevre bilinci
kazandırmaya özen göstermektedir.
2016 / 2018 Travelifer tarafından Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesine sahip olan AKRA –
Barut Hotels, doğa ve çevrenin korunması, karbon
salınımının azaltılması ve misafirlerini spora teşvik
etmek amacıyla aldığı bisikletlerle de konuklarına
ücretsiz olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.
Turizm sektörüne duygu ve deneyimlere dayanan
yeni nesil otelcilik konsepti Urban Social’ı
kazandıran AKRA – Barut Hotels,
‘Dokunuş’, ‘Lezzet’, ‘Koku’, ‘Ses’ ve ‘WellBeing’ (Daha
İyi Bir Sen) kodlarını buluşturan yeni konseptiyle
misafirlerin kalbine dokunup benzersiz deneyim ve
iyi anılarla Antalya’dan ayrılmalarını hedeflemektedir.

www.akrahotels.com

a
n
i
r
a
M
Ataköy

İstanbul’un önemli ve beş Altın Çıpa ödüllü ilk marinası olan Ataköy Marina, Mavi
Bayrak Programı’nın ülkemizde uygulanmaya başladığı 1993 yılından bu yana
kesintisiz Mavi Bayrak Ödülü alan tek marina. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre
yönetimi, güvenlik ve hizmetler, deniz suyu kalitesi, kurumsal sosyal sorumluluk ve
halkın katılımı başlıkları altında marinalara sunulan 38 kriterin tamamını uygulayan
Ataköy Marina, ideal konumuyla da dikkat çekiyor. İstanbul’un karmaşasından
uzakta, bir tatil köyü atmosferi sunan marina, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna,
Gürcistan gibi Karadeniz kıyı ülkeleri için İstanbul ziyaretinde doğal bir uğrak yeri.
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Kışın güvenli geçirilebileceği en uygun limanlardan biri. 805 tekne bağlama kapasiteli
Ataköy, 40 ton kapasiteli travel lifti, tecrübeli teknik ekibi, emniyetli rıhtımı, 24 saat
açık güvenlik ve temizlik hizmetleri, oteli, restoranı, kafeleri, spor merkezi, çocuk oyun
alanları, otoparkı, çamaşırhanesi, havuzu ve mağazaları ile uluslararası standartlar
sunuyor. 25 yıldır aralıksız Mavi Bayrak dalgalandıran Ataköy Marina, ülke turizmine
sunduğu katkı ve çevre değerlerine duyduğu saygı vesilesiyle Uluslararası Çevre
Eğitim Vakfı-FEE sertifikası ve TURÇEV tarafından hazırlanmış olan “25 Yıldır
Kesintisiz Mavi Bayrak Ödüllü”ne layık görüldü.

AYDIN’A 2 MAVI BAYRAK DAHA GELDI
AYDIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA
SORUMLULUK ALANINDAKI PLAJLARA MAVI BAYRAK
ALMAYA DEVAM EDIYOR.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da turizm altyapısını geliştirmek için
çalışmalara devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü
çalışmalarla, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanlarındaki plajlarda Mavi
Bayrak sayısı üçe yükseldi. Geçen yıl “Kadınlar Denizi”ne alınan Mavi Bayrak’ın
ardından, bu yıl da gerekli altyapı çalışmaları yapılarak, “Kuştur Sahili” ve “Sevgi
Plajı” için Mavi Bayrak alındı.
Büyükşehir belediyesi, iki plaja Mavi Bayrak almak için tüm gereklilikleri yerine
getirirken, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki plajlarda temizlik
çalışmaları, turizm sezonu öncesinde yapıldı.

AYDIN’DA SAHILLER YAZA HAZIR

Aydın’da sahillerin, kıyıların ve peyzaj alanlarının çevre düzenlemeleri büyükşehir
belediyesi tarafından titizlikle yapılırken; geçen yıl sorumluluğu büyükşehir
belediyesine geçen plajlara, modern tuvalet, duş ve soyunma kabinleri konuldu.
Plajların kumları da özel araçlarla elenerek taşlardan ve çöplerden arındırıldı.
Sahillere tatilcilerin güneşten korunmaları için de rengârenk şemsiyeler konuldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bütün ziyaretçileri,
daha modern ve temiz hale getirilen Aydın sahillerine beklediklerini söylerken
“Aydın’ı tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak
için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yazın, sahillerimizi ziyaret edecek misafirlerimiz
için plajlarımızı çok daha kullanışlı hale getirdik. Sahillerimize gösterdiğimiz
özeni Mavi Bayrak alarak taçlandırıyoruz. Bütün misafirlerimizi Mavi Bayraklı
sahillerimize bekliyoruz” diye konuştu.
Kuşadası Davutlar’daki sahil şeridi boyunca uzanan 7 kilometrelik yürüyüş ve
bisiklet yolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Sevgi Yolu hem
yayalar hem de bisikletliler için iki şerit halinde yeniden düzenlenirken
yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi.

UÇAK BATIĞI DALGIÇLARI ÇAĞIRIYOR

Türkiye’nin en büyük batığı olan Kuşadası’ndaki Airbus A300 uçak
batığına şimdiye kadar, binlerce dalgıç dalış yaptı. Gün geçtikçe
popülerliği artan batığa dünyanın dört bir yanından gelen
dalgıçlar dalış yaparken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu da dalmaya meraklı bütün misafirleri uçak
batığına davet ediyor.
Kuşadası’nı dünyanın sayılı dalış merkezlerinden birisi
yapmak amacıyla, 2015’te batırılan uçakla, ülke turizmine
katkı sağlandığını söyleyen Çerçioğlu “Dalış merakı
olan tüm vatandaşlarımızı, büyüklüğü ve güzelliğiyle
dalan herkesi büyüleyen batığımıza davet ediyorum.
Geçen süreyle beraber burada yapay resif de oluşmaya ve
uçak batığı denizle bütünleşmeye başladı. Gelenleri bir kez daha
gelip dalmaya ikna edecek kadar keyifli olan, Türkiye’nin en büyük
uçak batığına tüm dalış meraklılarını bekliyorum” diye konuştu.

MODERN
ÜNITELER

UÇAK BATIĞI

KIYI TEMIZLIĞI

KUŞADASI SAHIL

www.aydin.bel.tr

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi

AydinBuyuksehir
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Marti M
Doğa aşıklarının rüyalarından biri olan Tekirova Kemer’de ikamet eden Martı Myra
Hotel, doğayla bütünleşmek ve pozitif enerjiyi hissetmek isteyenlerin yeri. Tesis,
hayatın yoğun temposundan arındırılmış aktiviteler içinde, maviyle yeşilin el ele
verdiği bir atmosferde tatil yapmak isteyenleri ağırlıyor.
Yüzlerce çam ağacından oluşan bir alanda, özel mimari konseptte dizayn edilmiş 30
blokta 550 oda ile hizmet veriyor Martı Myra. Odaların her biri özel peyzajlı, doğal
dokulu bahçe manzarasına sahip. Tenis kortundan saunaya, bembeyaz kumlu plajdan
diskoya kadar birinci sınıf konfora sahip. Her şey dahil hizmet anlayışını büyük bir
titizlikle sunan hotel, bir tatilde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü detayı barındırıyor.
Jet ski, katamaran hizmeti, SPA, masaj, iskele, çocuk oyun alanları, dalgıçlık okulu,
paraşüt, bisiklet gibi imkanları olan otelde yedi adet yüzme havuzu bulunuyor. Bunun
yanında otelin kendine özel plajı var. Minder, şezlong, şemsiye gibi hizmetlerin
ücretsiz olarak verildiği plaj, 25 senedir Mavi Bayrak dalgalandıran beş otelden biri.
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Tüm sene boyunca hayalini kurduğunuz tatili yaşayabileceğiniz yerlerden biri Palmiye Tatil Köyü.
Toros Dağları ile Akdeniz’in maviliği arasında kilometrelerce uzanan sahili ile kişiyi büyüleyen
Palmiye, bin bir çeşit meyve ağaçlarının arasında, mavinin ve yeşilin kokusunun birbirine karıştığı
bir huzur ortamı. Çam ağaçlarının arasında konumlanmış bungalowları, denize nazır oteli, hünerli
ellerin sunduğu SPA ve masaj hizmetleri, her yaşa uygun kara/su sporları, uluslararası standartlarda
lezzetler sunan restoranları ile kendinizi şımartacağınız bir tesis.
Otel, sunduğu spor aktiviteleri ile büyük bir spor akademisini andırıyor: Basketbol, voleybol,
okçuluk, yelken, futbol, rüzgar sörfü, dalış, tenis, fitness, kardiyo, kayak, kürek, at binme, golf ve
daha birçok spor otelin bünyesinde yapılabiliyor. Aileler için son derece uygun bir ortam sunan
Palmiye, çocuklara ve gençlere yönelik yenilikçi kulüpleri ve oyun alanları ile hem çocukların
ve ebeveynlerin keyifli vakit geçirmesine olanak sunuyor hem de çocukların farklı birey ve
kültürlerle etkileşime geçmesini sağlıyor.
Otelin kendine özel plajı da diğer artılarından biri. Palmiye, 25 senedir Mavi Bayrak dalgalandıran
tesislerden biri. Çevreye ve doğaya uyumlu bir hayat sunan otel, bu uyumu tatilcilerine de yansıtıyor.
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Linda Resort

5 yıldız standartlarındaki Linda Resort, Antalya’nın Side beldesinde her şey dahil
konseptinde hizmet veren şık bir tesis. Denize sıfır konumda yeşillikler içinde yer alan
otelin her bir odası özenle dekore edilmiş ve ev konforuna sahip. Çocuklu aileler için
oldukça uygun bir ortam sunan odalarda ihtiyacınız olabilecek her türlü eşya mevcut.
Gün boyu animasyon hizmeti veren Linda’da eğlence hiç bitmiyor. Trekking, kuzey
yürüyüşü aktiviteleri, spor etkinlikleri, UEFA standartlarında futbol sahası, bisiklet,
masaj ve bakım hizmetleri, Türk hamamı, sauna, partiler, şovlar iş yorgunluğunu ve şehir
stersini arka bırakmanın en kolay yolları.
Titreyengöl ve Sorgun Ormanlarının büyüsünü ve Manavgat Nehri’nin ihtişamı ile
birleştirip misafirlerine benzersiz bir manzara sunan Linda’nın yeşillikler içindeki
bahçesinde huzurlu saatler yaşamanız içten bile değil. Bahçenin içinde iki ayrı havuz yer
alıyor. Ancak deniz isterseniz, onun da en güzeli var. Otelin misafirlerine özel bu kumlu
plaj 25 senedir aralıksız Mavi Bayrak dalgalandırıyor.
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Antalya’nın enfes tatil beldesi Göynük’te yer alan Holiday Club Kemer, denize sıfır
konumu ve ultra lüks hizmet anlayışı ile misafirlerine uluslararası standartlarda tatil
sunuyor. Toros Dağlarının eteklerine yayılmış olan otel, Akdeniz’in mavi suları ile
çam ormanlarının kesişme noktasında yer alıyor. Otel, Anadolu evlerinin geleneksel
mimarisini modern bir görüntü ile kompoze etmiş. Çevreyle uyumlu ve çevreyi koruyucu
tesis unvanına sahip olan Holiday Club, “Yeşil Yıldız” ve “Beyaz Yıldız” sertifikalarının
yanında Mavi Bayrak dalgalandıran tesislerden biri. Hem de bu başarıyı 25 senedir
aralıksız devam ettiren beş tesisten biri. Otelin Mavi Bayraklı özel plajında, şezlong,
şemsiye ve havlular misafirlere ücretsiz servis ediliyor.
Kalite ve konforu bir araya getiren odaları ziyaretçilere her türlü imkanı sağlıyor. 24
saat kesintisiz hizmet, tam donanımlı fitness ve spor alanı, otoparkı, açık havuzları, her
gece değişik şovları ile de tatilin güzel geçmesi için her türlü desteği sunuyor. 30’a yakın
animatör hizmeti veren otel, oyun alanlarıyla çocuklu aileler için tatili daha da eğlenceli
hale getiriyor. Otelin en güzel yerlerinden biri de ödüllü yemyeşil bahçesi.
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Doğa ile Konforun Buluşması

GÖYNÜK - KEMER - ANTALYA - TÜRKİYE
T : +90 242 815 14 50 • F: +90 242 815 14 65

www.kemerholidayclub.com.tr

KemerHolidayClub

