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Mavi  Bayrak Temsilcisi  kimdir? 

Mavi Bayrak Temsilcisi Görev ve Sorumluluklar 

İletişim ve Koordinasyonun Sağlanması 



Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Kimdir? 

 Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalarda, Mavi 
Bayrak ile ilgili çalışmaları yürütmekle 
görevlendirilmiş ve bu konuda eğitim almış 
kişidir. 



MBT Sertifika Eğitiminin Amacı 

 Mavi Bayrak  
Temsilcisi 

Sertifikalı 

Temsilci değişimi 
kaynaklı sorunların 

azaltılması 

Vakıf, 
yerel sorumlu ve 

plaj işletmesi 
arasında köprü  

MB hakkında 
bilgili 



Plaj MBT Yetki Piramidi  

FEE 

TÜRÇEV 
Genel Merkez 

TÜRÇEV Şubeleri 
İl MB Koordinatörlükleri 

Yerel Mavi Bayrak Sorumluları 
(Belediye,dernek,STK sorumluları) 

Plaj Mavi Bayrak Temsilcileri 
5 yılda bir sertifika 

yenilme 

Her yıl düzenli olarak 
eğitim 



Mavi Bayrak Temsilcisinin Niteliği 

MB hakkında bilgilidir 

 Etkindir 

 Yetkilidir 

 

 

Eğitim öncesi Eğitim sonrası 



Görev ve Sorumlulukları 

 TÜRÇEV ve Yerel Sorumlu tarafından bildirilen hususların dikkate 
alınması (toplantı, organizasyon vb) 

 

 Müracaat dosyalarının istenilen düzeyde hazırlanması ve 
zamanında ulaştırılması, 

 

 Denetimlere hazırlık ve kriterlerin sürekliliğinin sağlanması, 

 

 Gelişmeler ve güncel bilgiler hakkında işletme müdürünün, ilgili 
kişi veya departmanların haberdar edilmesi. 

 

 Yerel sorumlu kuruluşun ve/veya belediyenin aktif olmadığı 
bölgelerde çevre eğitim etkinliklerinin organizasyonu ve 
raporlanması 

 

 



Görev ve Sorumlulukları 

 Yapılan etkinliklerin basınla paylaşılması (çevre bilinçlendirme 
etkinlikleri, MB ödül törenleri gibi)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mavi Bayrak tanıtımının sağlanması, 
 

 Plajlarda meydana gelen önemli konulardan yerel sorumlu ve 
Vakfımızın haberdar edilmesi. (Örn: Büyük çaplı deniz kirliliği, 
boğulma vakaları, deniz anaları istilası, arıtma tesisindeki 
problem, kaçak deşarj tespiti vb.) 

 

 

 

 

 



İletişim ve Koordinasyon 

 Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi; görev aldığı işletme yönetimi , yerel 
sorumlu ve TÜRÇEV arasında iletişimin devamlılığının 
sağlanmasında, 
 

 Plajlarda meydana gelen önemli konulardan Yerel Sorumlunun ve 
TÜRÇEV’in haberdar edilmesinde, 
 
 

 Değişen iletişim bilgilerinin Yerel Sorumlu ve TÜRÇEV’e bildirilmesi 
konusunda  
  
İLETİŞİM VE KOORDİNASYONU  SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. 

 
 
 



MBT klasöründe bulunması gerekenler 
 
www.mavibayrak.org.tr ‘den temin edilebilecek dokümanlar: 
 
Mavi Bayrak Kriterleri ve Kılavuz Notlar Kitabı  
Çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri Kılavuz Notlar Kitabı  
Pano talep formu  
Plaket talep formu 
Deniz suyu analiz sonuçları formu (pano dokümanı) 
Plajınıza ait harita (elektronik ortamda orijinali) 
Çevre eğitim etkinlikleri tablosu (EK-2) (pano dokümanı)  
Cankurtaran ve ilkyardım malzeme listesi  
Plaj güvenlik flamaları ve anlamları 
Engelliler için standartlar  
Plajda bulunması gereken hususlar hakkında açıklamalar 
Mavi Bayrak kriterleri  
Plaja ait hassas alan veya çevre bilgisi (pano dokümanı) 



MBT için gerekli dokümanlar 

 

Başvuru formu bilgileri 
 

Taahhütname fotokopisi 
 

Denetim formu örneği 
 

Güncel yayınlarımız 



Ödüllü Plaj Sertifikası 

Ödül alınan yıl için hazırlanır 

Bayraklar verilirken teslim edilir 

Görünebilir yere asılmalı (lobi, resepsiyon, plaj girişinde 
pano vb) 

Acenta ve Tur operatörleri sormaktadırlar 



Mavi Bayrak Pirinç Plaketi 

 
Görünebilir yere asılmalı (tesis girişi) 

 
 Bakımlı olmalı 

 
 Plaket yenileme için web sayfası veya ilgili Mavi Bayrak     
Koordinatörlükleri  ile iletişime geçilmelidir. 



Web sayfasındaki bilgiler 

 
www.mavibayrak.org.tr 
sitesindeki plajınıza ait 
bilgilerin güncel olduğunu 
kontrol ediniz. 
 
 web sayfasındaki güncel 
bilgilerden  ve açıklamalardan 
haberdar olunuz. 
 

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


www.mavibayrak.org.tr 

Web sayfası bilgilerini kontrol ederek güncel olduğundan emin olalım! 



TEŞEKKÜRLER 

www.turcev.org.tr 


