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PLAJ MAVİ BAYRAK TEMSİLCİSİ  
EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNERGESİ 

Amaç: 
Mavi Bayrak ödüllü veya Mavi Bayrak ödülüne aday plajlarda sorumlu olarak görevlendirilen 
Mavi Bayrak temsilcilerinin, alacakları teorik ve uygulamalı eğitim ile bilgi ve deneyimlerinin 
artırılması, ülkemiz plajlarında Uluslararası Mavi Bayrak standartlarının istenilen düzeyde 
uygulanmasının sağlanması ve bu alandaki eğitimli ve sertifikalı personel ihtiyacının 
karşılanması. 
 
Kapsam: 
Ülkemizdeki Mavi Bayraklı işletmelerde görev alacak Mavi Bayrak Temsilcisinin Mavi Bayrak 
Programı ve bu programla bağlantısı olan konular ile ilgili hususlarda alacakları eğitim ve bunun 
sonucunda elde edilecek başarı sertifikasına dair hükümleri kapsar 

 
Genel Hükümler: 
 

1. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenir.  
 

2. Eğitime dair tarih, süre, eğitim içeriği, katılım şartları, kayıt prosedürleri, sınav koşulları, 
sertifikalandırma vb. hususlar TÜRÇEV tarafından duyurulur. TÜRÇEV bu hususlarda değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

 
3. Eğitimin tamamına katılarak eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar “Plaj Mavi Bayrak 

Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik Kartı” almaya hak kazanırlar. 
 

4. Eğitimde devam zorunluluğunu yerine getiren ve sınavda toplam 100 puan üzerinden en az 70 
puan alan katılımcılar başarılı kabul edilecektir. 

 
5. Sınav sonuçları eğitimden sonraki en geç 30 gün içerisinde TÜRÇEV tarafından 

www.mavibayrak.org.tr web sayfası aracılığıyla duyurulacaktır.  
 

6. Sertifika ve kimlik kartlarının 2 ay içerisinde hazırlanmasını takiben en geç 90 gün içerisinde 
TÜRÇEV’den teslim alınması gerekmektedir. 
 

7. Sınavda başarılı olamayanlar bir sonraki eğitime tekrar katılabilecektir.  
 

8. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi adayı, yapılan sınavın sonucuna itirazını sonucun açıklanmasından 
sonra en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak TÜRÇEV’e bildirme hakkına sahiptir. Yapılacak 
incelemelerden sonra sonuç en geç 15 gün içerisinde itiraz sahibine bildirilecektir. 

 
9. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik Kartı 3 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

  
10. Kimlik kartı süresi dolanlar, düzenlenecek olan eğitime katılıp sınava girerek kimlik kartlarını 

yenileyebileceklerdir. 

http://www.mavibayrak.org.tr/
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11. Kimliğin kaybedilmesi veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, kart sahibinin dilekçe ile 

birlikte 75 (Yetmişbeş) TL ücretin TÜRÇEV’in banka hesabına yatırıldığına dair dekontla birlikte 
TÜRÇEV’e bir dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. 

  
12. Kayıt işlemlerini belirtilen zamanda tamamlamayanlar eğitime kabul edilmeyecektir. 

 
13. Eğitim sonrasında, katılımcı bilgi formunda verilen fatura bilgilerine göre düzenlenen fatura 

teslim edilecektir. 

 
14. TÜRÇEV, gerekli gördüğü durumlarda Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Kimlik Kartını iptal etme 

yetkisine sahiptir. 
 

15. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi kimlik kartı resmi işlemlerde nüfus cüzdanı görevini görmez ve 
kullanılamaz. 
 

16. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi kimlik kartına sahip kişi, başka bir plajda denetim yapma yetkisine 
sahip değildir. 

 
17. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi, iletişim bilgilerini doğru ve güncel olarak bildirecek, bu bilgilerde 

değişiklik olması halinde de TÜRÇEV’e bilgi verecektir. 
 

18. Mavi Bayrak plaj başvurularında ve denetimlerinde Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Kimlik Kartı ve 
sertifika numaraları sorulacaktır 

 
19. Eğitime katılan tüm katılımcılar Yönergede belirtilen bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. 

 

Yürürlük: 

Bu Yönerge 01 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 21 Mart 2022 tarihinde güncellenmiştir. 

Yürütme: 

Bu hükümler TÜRÇEV tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

Murat YİĞİTOL 
Genel Müdür 


