
TAAHHÜTNAME  
(Marinalar İçin) 

 

 
TÜRKĠYE ÇEVRE EĞĠTĠM VAKFI              Marinanın adı   : 

       Ġmzalayan yetkilinin  
Adı Soyadı*   : 

                   Tarih    : 
       Ġmza    :   
       KaĢe    : 
  
 

                                                                           * Ġmza yetkisine sahip olduğumu beyan ederim  
                                                                                   (imza sirküleri ektedir) 

       

    

 

Bu taahhütname müracaat dosyası ile birlikte gönderilecektir. Taahhütnamesinde imza ve kaĢe olmayan 

dosyalar kabul edilmeyecektir. Uluslararası Jüri’de marinanızın Mavi Bayrak Ödülü için yeterli bulunmaması 
halinde yatırmış olduğunuz katılım payı bir hafta içinde iade edilecektir. Ancak Ödül almaya hak 
kazanan marinaların Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı(FEE) tarafından açıklanmasından sonra her ne 
nedenle olursa olsun Mavi Bayrak Ödülü’nü istememeniz halinde katılım payı iade edilmeyecektir. 

Lütfen doldurmuş olduğunuz taahhütnamenin bir kopyasını kendinizde saklayınız. 

2020 yılı Mavi Bayrak Ödülü için müracaatınızı takiben, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), 
prosedür gereği yapılması gereken işlemleri tamamlamış ve Uluslararası Jürinin değerlendirmesi 
sonucunda, marinanız Mavi Bayrak Ödülüne hak kazanmış olacaktır. Bu kapsamda; 
 

1. Marinamızın 01 Mayıs 2020 - 30 Nisan 2021 döneminde, bir yıl süre ile ödüle hak kazandığı 
ve bu ödülün, kriterler yerine getirilmesi halinde geçerli olduğunu, 

2. TÜRÇEV veya Uluslararası Koordinasyonun yapacağı denetimler sırasında (bir kriter eksikse 10 
gün süreyle, birden fazla kriter eksikse tüm sezon süresi için) bayrağın TÜRÇEV tarafından 
indirileceği, 

3. 30 Nisan 2021 tarihinden sonra üzerinde “2020” yazan bayrağın kullanılmayacağını 
4. Mavi Bayrak ödülüne ilişkin yürütülen hizmetler, uluslararası koordinasyona ödenen katılım 

payı ve bayrak giderleri karşılığı olarak bağlama kapasitesine göre 1.920 TL+ KDV(%18)’den az 
olmamak üzere yat başına 16,64 TL katılım payını  

 
Marina Bağlama Kapasitesi: …….…. x 16,64 TL=……………… +KDV(%18) TL’yi 

 
  en geç 02 Mart 2020 tarihine kadar TÜRÇEV’in banka hesabına yatıracağımızı, 
 

Beyan ve taahhüt ederiz. 
 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesinin, Akbank-Tandoğan ġubesi’ndeki  
                               
              IBAN TL: TR56 0004 6003 9588 8000 2070 41  
      

5. İşbu taahhütnameden doğacak damga vergisi, Mavi Bayrak başvurusu yapan tarafın 
yükümlülüğündedir. 

 İş bu beş maddeden oluşan taahhütname tarafımızca imza altına alınmış olup, anlaşmazlık halinde 
Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 
 
Not: Kayıtlarda karışıklık olmaması açısından dekontun üzerine katılım payının ait olduğu marinanın adının 
mutlaka yazdırılması gerekmektedir. 

 
 

 Rıza EPĠKMEN 
Yönetim Kur. BĢk. 

 
Murat YĠĞĠTOL 
 Genel Müdür 


