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MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ VE ADAY PLAJLARA  

GENEL DUYURU 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) olarak, Uluslararası alanda Mavi Bayrak Ödüllü plaj ve 
marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermekteyiz. Bu 
nedenle, Mavi Bayrak ödüllü plajlarımızda görevlendirilen Mavi Bayrak temsilcilerinin eğitilmesi 
Programın Ülkemizde başarıyla uygulanması açısından önem arz etmektedir. 

Ödüllü plajlarda Mavi Bayrak kriterlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan 

sertifikalı Plaj Mavi Bayrak Temsilcisinin bulundurulması zorunludur. Plaj Mavi Bayrak sertifikası 

Vakfımız tarafından organize edilen eğitim sonunda verilmektedir. Bu eğitim sonunda sınavı geçen 

katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Bu yıl 8.si düzenlenecek olan eğitim 27 Nisan 2021 tarihinde 

1 tam gün süre ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimi daha önce başarı ile bitirmiş olup 5 

yıllık sertifika süresi dolmayanların katılmaları zorunlu değildir. Sertifika süreleri web sayfamızdan 

kontrol edilebilir. 

Eğitimin tüm oturumlarına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavı geçen katılımcılara 
TÜRÇEV onaylı “Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik Kartı” verilecektir. Eğitim 
hakkında detaylı bilgi için web sayfamızda bulunan Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitim ve Sertifika 
Yönergesini inceleyebilirsiniz: (http://mavibayrak.org.tr/userfiles/file/20170223131856068.pdf ) 

Eğitim seminerine katılım ücretleri ve detayları https://kayit.serenaslive.com/ 
bağlantısında yer almaktadır. Eğitim notları zamanında kayıt yaptıranlara eğitim öncesinde 
gönderilecektir. Sertifika ve kimlik kartları giderleri eğitim ücretlerine dahildir. 

Katılım için kontenjan sınırlı olup başvuru sırasına göre ve Mavi Bayrak Ödüllü veya aday 
plajlarda çalışanlara öncelik verilecektir. Katılacakların; ekte verilen katılımcı formunu doldurarak 
ödemeye dair dekont ile birlikte 20 Nisan 2021 Salı gününe kadar eğitim programımızı organize 
eden SERENAS yetkili acentesine iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretini acenteye ait HSBC BANK 
A.Ş. Esentepe Şubesi, SERENAS hesabı Şube Kodu: 222, EFT Kodu: 123, Swift Kodu: HSBCTRIX, IBAN: 
TR170012300106102662028200 numaralı hesaba yatırarak dekontu, katılımcı fotoğrafı ile birlikte 
bağlantısı verilen dijital katılımcı formuna işleyerek aşağıda belirtilen e-posta adresine bildirmeleri 
gerekmektedir. 

İrtibat: Görkem UYUMAZ – 0 532 288 18 55   E-posta: gorkem.uyumaz@serenas.com.tr 

 

 Tesisinizde Mavi Bayrak Sorumlusu olarak görev yapan veya görevlendirilmesi 
programlanan kişilerin eğitime katılımının sağlanması hususunu rica ederim. 
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