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TESİSLERDE MAVİ BAYRAK PLAKETİ VE KULLANMA PROTOKOLÜ (2019 YILI) 
 
 
Konusu :       Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Mavi Bayrak ödüllü plaj üzerinde yer alan  
  tesislere verilecek pirinç plaket konusunu kapsamaktadır.                    . 
Taraflar :     Türkiye Çevre Eğitim Vakfı “ TÜRÇEV “ ve plaketin verileceği tesis  “ĠġLETME” olarak  
                      anılacaktır. 
Madde 1:    Pirinç plaket “ TÜRÇEV” koordinasyonunda yaptırılacak ve talep eden “ĠġLETME” lere   

gönderilecektir.                       
Madde 2:       Pirinç plaket talebinde bulunacak “ĠġLETME” lerin ; 
Madde 2.1:   “ TÜRÇEV “ e katkı payını yatırmıĢ olmaları, 
Madde 2.2:    Plaket gideri olan 250.00-İki Yüz Elli (KDV Dahil) TL’yi “ Sembol Reklam Tanıtım Hiz. 

Sanayi ve Tic. Ltd. ġti “ nin banka hesabına yatırmıĢ olmaları ( ĠĢ Bankası Ankara 
Mithat PaĢa ġubesi, IBAN NO: TR470006400000142280498698 )                      

Madde 2.3:    Bu protokolü imzalayarak “ TÜRÇEV “ e göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 
Madde 2.4:   Plaketin “ ĠġLETME “ ye gönderilmesine iliĢkin kargo gideri “ ĠġLETME “ ye ait  

           olacaktır.                    
Madde 3:      Plaja Mavi Bayrak ödülü bir yıl için verilmekte ve her yıl yenilenmektedir. Plaj Mavi  

Bayrak ödülünü aldığı sürece “ ĠġLETME “ pirinç plaketi kullanma hakkına sahip 
olacaktır.                  

Madde 3.1:    Herhangi bir nedenle, takip eden yıl veya yıllarda “ ĠġLETME “ nin yer aldığı plaj Mavi  
Bayrak ödülü almazsa “ ĠġLETME “ bu pirinç plaketi bulunduğu yerden indirmeyi, 
TÜRÇEV istediği taktirde teslim etmeyi ve yeniden Mavi Bayrak ödülü alıncaya kadar 
kullanmamayı taahhüt eder. 

Madde 3.2:    2018 yılı ve onu takip eden yıllarda , “ĠġLETME” nin yer aldığı plaj, Mavi Bayrak ödülü  
alması durumunda; TÜRÇEV „e ödülün ait olduğu yıla iliĢkin katkı payını ödememesi 
durumunda “ĠġLETME” bu pirinç plaketi kullanamaz. 

Madde 4:   3.1 ve 3.2 maddelerinde belirtilen hususlara uymayan “ĠġLETME” ler hakkında  
“TÜRÇEV” her türlü yasal iĢlemi, mülki idareler ve/veya Ankara mahkemeleri  
nezdinde yürütme hakkına sahiptir                 

Madde 5:       Protokolde imzası bulunan yetkililere ait imza sirküleri protokole eklenecektir. 
Madde 6:  Bu protokol altı maddeden ibaret olup .............................................. tarihinde  

ĠmzalanmıĢtır ve bu tarihten itibaren geçerlidir. 
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* ĠĢletmenin adı, açık adresi ve yetkilinin imzası kaĢesi 
* ĠĢletmenin fatura bilgileri 
* Ġmza Sirküleri 

http://www.mavibayrak.org.tr/

