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Plaj ve marinalar için öngörülen Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü Programı, Türkiye’de 1993 yılında 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın kurulmasıyla ülkemizde başlatılmıştır. Denizlerin temizliğinin 
korunmasında yatların öneminin yadsınamayacağından hareketle Uluslararası Mavi Bayrak 
Koordinasyonu tarafından 2004 yılında Bireysel Yatlarda Mavi Bayrak uygulamasına başlanmış, 
ülkemizde ise 2007 yılı itibariyle başlatılmıştır.  

 
Bu sözleşme, Mavi Bayrak Ödüllü marinalarımızın kontrolünde denizlerin korunmasına katkıda 
bulunmak isteyen yat sahiplerine yönelik olarak hazırlanmıştır ve sözleşmeyi imzalayan yat 
sahiplerinin yatında, bir yıl süre ile Mavi Bayrak dalgalanabilecektir. 
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KAPSAMI 
 
Yatlarda Mavi Bayrak, aşağıda verilen kriter ve çevre davranış kurallarını uygulamayı taahhüt eden, 
uluslararası alanda yürütülen ve Türkiye’de Türk Bayraklı yat sahiplerine veya Türk vatandaşlarına ait 
ve Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı yatlara verilen simgesel bir bayraktır. Bu program 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education-FEE) koordinasyonunda ve 
ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülür. 
 

YÖNTEM 
 
Yatlarda Mavi Bayrak; Mavi Bayrak Ödüllü veya Mavi Bayrak adayı olan marinaya bağlı yatların 
sahiplerine bir yıl süre için verilen simgesel bir bayraktır. Başvurular her yıl yenilenir. Marina 
yönetiminin önerisi ve TÜRÇEV’in değerlendirmesi sonunda, bu amaçla TÜRÇEV tarafından 
oluşturulacak “Yatlarda Mavi Bayrak Ulusal Jürisi”nin kararı ile kesinleşir. Yatların kriterlere uyup 
uymadığı ilgili marina yönetimi tarafından takip edilir. Ayrıca TÜRÇEV veya görevlendireceği 
uzmanlarca denetlenir. Kriter ve kurallara uymayan yatlardan Mavi Bayrak, TÜRÇEV tarafından 
sezon süresince geri alınır.  
 

ZAMANLAMA 
 
Her yıl yapılan duyuruda belirtilen son tarihe kadar, adaylar TÜRÇEV’e bildirilir. Ulusal Jüri toplanarak 
ödüle hak kazanan yatları tespit eder. Ödüle hak kazanan yatlar, Mayıs ayının ilk haftasında o yıl için 
Mavi Bayrak ödülü alan plaj ve marinalarla birlikte ilan edilir. Verilen ödül, takip eden Nisan ayının 
sonuna kadar geçerlidir. İlgili prosedür her yıl tekrarlanır. 

 
SORUMLULUKLAR 
 
MARİNALAR:   

1. Aday olabilecek yatların belirlenmesi  
2. Süresi içerisinde TÜRÇEV’e başvuru yapılması 
3. Yatların kriterlere uymakta olduklarını kontrol etmek 
4. Kriterlere uymayan yatların hazırlanacak bir rapor ile TÜRÇEV’e bildirilmesi 
5. TÜRÇEV tarafından yapılan yat denetimlerine marina MB sorumlusunun katılması 
6. TÜRÇEV tarafından verilecek kararın yat kaptan ve sahibine bildirilmesi 
 

TÜRÇEV:   
1. Yatlarla ilgili jürinin oluşturulması 
2. Marinalardan gelecek Mavi Bayrak için aday olan yatların değerlendirilmesi,  Jürinin 

toplanması ve alınan sonucun marinalara duyurulması 
3. Bayrak asmaya hak kazanan yatlarla ilgili denetim yapmak veya yaptırmak 
4. Bayrağı iptal edilecek yatlara ilişkin olarak gerek marinadan gelen teklif, gerekse yapılan 

denetim sonucunda ödülün iptaline karar vermek ve ilgililere bildirmek 
 

YAT SAHİBİ:    
1. Kriterlere ve kurallara uymayı taahhüt etmek ve uymak 
2. Denetim aşamasında gerekli kolaylığı göstermek 
3. Mavi Bayrak’ın geri alındığının bildirilmesi sırasında bayrağın iade edilmesi ve o sezon içinde 

Mavi Bayrağı kullanmamak. 
4. Başvuru sürecinde katkı payını TÜRÇEV hesabına yatırmak 
5. Hak kazananlar belli olduktan sonra bayrakla birlikte gönderilecek olan ve kriterlere 

uyulacağını gösteren ve ödülü simgeleyen sertifikanın yatın görünür bir yerinde sergilemek  
 
 
 
KRİTERLER 
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1. Yatın bağlama kütüğü ruhsatnamesinin bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına 

eklenmesi(z) 

2. Mavi Bayrak kriterlerini, uyulması gereken yat davranış kurallarını, yerel ve ulusal düzeyde 

kimlerin sorumlu olduğunu içeren Mavi  Bayrak bilgilerinin sergileneceği standart 

panonun yatta uygun ve görünür bir yere asılı bulunması (hak kazanıldığı takdirde TÜRÇEV 

tarafından gönderilecektir) (z) 

3. Mavi Kart kartın arkalı-önlü  fotokopisini başvuru dosyasına eklemek (z) 

4. Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katılmış olmak ve 

katıldığına dair belge fotokopisini başvuru  dosyasına eklemek (z) 

 

UYULMASI GEREKEN DAVRANIŞ KURALLARI 

1. Koylarda hız limitine uyulması (maksimum 3 knot) (z) 
2. Koylarda demirli durumdayken ses kirliliğine karşı duyarlı olunması (z) 
3. Denize ve kıyı alanlarına çöp atılmaması (z) 
4. Denize zehirli atıklar (yağ, boya, kullanılmış pil, temizlik malzemeleri vs.) atılmaması (z) 
5. Cam, plastik, metal gibi atık malzemelerin geri dönüşümü için ayrıştırma olanaklarının 

sağlanması (z) 
6. Yemek yapımı sonrası oluşan bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanarak lisanslı bir firma 

ile bertaraf edilmesinin sağlanması (k) 
7. Kullanılan boya anti-fouling, boya çıkarıcı gibi ürünleri alırken çevre dostu olanların tercih 

edilmesi (z) 
8. Yatlarda temizlik için sadece temiz su kullanılması 
9. Kirlilik veya çevreyle ilgili kuralların herhangi birinin ihlali ile karşılaşıldığında durumun hemen 

yetkililere bildirilmesi (z) 
10. Balık avcılığında avlanma sezonu, avlanma bölgeleri ile ilgili konulan yasaklara uyulması ve 

yasak olan yöntemlerle balık avlanmaması (z) 
11. Denizde yaşayan bitki ve hayvanların korunması ve kuşların ürediği bölgelere dikkat edilmesi 

(z) 
12. Tehlike altındaki ve korunan alanlara dikkat edilmesi (z) 
13. Deniz dibine zarar verecek şekilde demirleme yapılmaması (z) 
14. Balıkçılık yapılan veya balıkçılıkla ilgili düzeneklerin bulunduğu alanları rahatsız etmekten 

kaçınılması (z) 
15. Tehlike altındaki/korunan türlerden veya sualtından çıkarılan arkeolojik kalıntılardan yapılmış 

eşyaların satın alınmaması ve kullanılmaması (z) 
16. Yatın tuvalet ve mutfak ünitelerinin temiz ve bakımlı olması (z) 
17. Diğer yatçıların da çevreye özen göstermeleri konusunda onların teşvik edilmesi (z) 
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18. SORULAR 

 

Mavi Bayrak Adayı Yat Bilgileri 

Yatın Adı                                                              :_________________________________ 

Bayrağı                                                              :_________________________________ 

Bağlama Limanı (Tescil Limanı)    :_________________________________ 

Tescil no        :_________________________________ 

Yatın inşa yılı                                                            : ……………………………………………… 

Genişlik                                                              :______________ Uzunluk:____________ 

Gross tonaj                                                    :___________Toplam tonaj:____________ 

Cinsi                                                                          : Özel □ 

Tipi                                                                            : Yelkenli □     Motor yat □     Diğer:…….         

Motor sayısı ve güçleri                      :_________________________________      

Bağlı olduğu marina                                   :_________________________________ 

Kayıt numarası                                     :_________________________________ 

Sigorta şirketi adı                               :_________________________________ 

Sigorta poliçe no                                            :_________________________________ 

 

Yat Sahibi Hakkında Bilgiler: 

Adı Soyadı       :_________________________________ 

Uyruğu                                                  :_________________________________ 

Adres                                                        :_________________________________ 

        __________________________________ 

Telefon                                         :_________________________________ 

Eposta adresi ve web sayfası               :_________________________________ 

Varsa Bağlı olduğu şirket                                :_________________________________ 

Adres                                                        :_________________________________ 

        __________________________________ 

Telefon                                         :_________________________________ 

Eposta adresi ve web sayfası               :_________________________________ 

 

Yat Kapasite Bilgileri: 

Toplam kapasitesi                                                     : ……………….. kişi 

Toplam yatak kapasitesi                         :_________________________________ 

Kabin sayısı                                              :_________________________________ 

Duş ve tuvaletlerin sayısı                         :_________________________________ 
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Yat Atık Yönetimi: 

Temiz su tank kapasitesi nedir? (Lt)                         :……………………………………………… 

Tuvalet, mutfak ve duş suyu nasıl toplanıyor?          : Ayrı tanklarda □           Birleşik tanklarda□ 

Ayrı tanklarda toplanıyor ise atıksu tank   :  (siyah su)……     …….  (gri su)…………… 

kapasitesi nedir? (Lt)                   :...................................................................... 

Birleşik tanklarda toplanıyor ise atıksu tank  

kapasitesi nedir? (Lt)                 :…………………………………………….. 

Kullanılan duş suları nereye veriliyor?                      : Atıksu toplama tankına □    Denize □    

Tuvalet tankının çıkış yerini belirtiniz.          :_________________________________ 

Tüm tuvaletler tuvalet tankına mı bağlı?         :_________________________________ 

Tuvalet kullanım suyu nereden sağlanıyor?  Temizsu tankından □   Denizden, pompa ile□    

 Yatın atıksuları nereye veriliyor?                               : □Marina atıksu toplama istasyonuna  

(Merkezi arıtma□  Mobil tank□ Vidanjör□) 

   □ Lisanslı atıksu alım istasyonuna 

          □ Atıksu alım gemisine   

Sintine suyu nasıl boşaltılıyor?    : Manuel □       Otomatik□ 

Sintine suları nereye veriliyor?                                  : Marina□    Diğer(açıklayınız)□…………….. 

Temizlik, yat yıkama ve mutfakta kullanılan deterjanlar çevre dostu mu?   :________________ 

Katı atıklar ayrıştırılıyor mu?                     :_________________________________ 

Hangi tip katı atıklar ayrıştırılıyor?       :Kağıt□  Plastik□  Cam□   Diğer□……….. 

Toplanan katı atıklar nereye veriliyor     : Marina□        Diğer□……………………. 

Yat için kullanılan antifouling modeli/tipi nedir?    :_________________________________           

 
EKLENECEK DOKÜMANLAR 

 

1. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi fotokopisi,  

2. Taahhütname,  

3. Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katıldığına dair belge, 

4. Mavi Kart arkalı-önlü fotokopisi, 
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YAT ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİĞİ KATILIM ONAY FORMU 

 
 
 

 ………………………………………… Yatı, çevre bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 

gerçekleştirdiğimiz ………………………………………………………………………………………………………… etkinliğine 

katkı sağlamışlardır. 

 
 
 
 
       Marina adı:  

Marina Sorumlusu: 
       İmza: 

 
 
 
 
 

Belge:         □   Fotoğraf  

     □   Tutanak         

   □   Gazete Kupürü  

   □   Diğer:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: Mavi Bayrak almış yatın, bir sonraki sene ödül alabilmesi için bağlı olduğu Mavi Bayraklı marinanın 
gerçekleştireceği en az 3 çevre bilinçlendirme çalışmalarından 1 tanesine katılmaları zorunludur. 
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MAVİ BAYRAK SÖZLEŞMESİ 

Bu başvuru, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) Türkiye temsilciliği olan TÜRÇEV, öneriyi yapan Marina ve yat 

sahibi arasında bir kontrat olarak kabul edilmektedir. 

Başvuru sahibi bu formu imzalayarak, başvuru formunda verilen bilgilerin sorumluluğunu ve yükümlülüğünü 

üstlendiğini beyan eder.  Başvuru sahibi, bu formu imzalamakla, plajda kriterlere ve Uluslararası Mavi Bayrak 

misyonuna aykırı olarak tespit edilen fiiller için, bu fiillerin kendi ihmalinden kaynaklandığı hallerde tam 

mesuliyet aldığını kabul eder.  

Formu imzalayarak başvuru formunda verilen bilgilerin doğru olduğunu ve yükümlülüklerin yerine 

getirileceğini taahhüt ediyorum. Herhangi bir zorunlu kriterin yerine getirilmediği durumda, sorumlu marina 

yöneticisi ve yat sahibi olarak Mavi Bayrak’ın indirileceğini ve Ulusal Mavi Bayrak Koordinasyonu’nun (TÜRÇEV) 

bu konuda bilgilendirileceğini taahhüt ediyorum. 

Ulusal Çevre Mevzuatı’na uymak, Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın da prensiplerinden olup, yat 

tarafından bu mevzuata uyulmaması halinde, Mavi Bayrak’ın Ulusal ve Uluslararası Jüri tarafından geri 

alınacağı konusunda bilgilendirildiğimizi beyan ederim. 

www.mavibayrak.org.tr adresinde yer alan “Yatlar için Mavi Bayrak Başvuru Formu”nda doldurulmuş olan 

bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyorum. 

GDPR ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 

 Lütfen formda Mavi Bayrak kişisel verilerin korunması ve veri gizlilik politikasını okuduğunuzu ve kabul 

ettiğinizi onaylamak için bu kutuyu işaretleyin.  

Önerinin Yapıldığı   Sözleşmeden Sorumlu 

Gözlemci ve öneriyi yapan Marina Yatın adı: 

Mavi Bayrak Sorumlusu: Yat sahibinin Adı Soyadı: 

Marinadaki Görevi: Adresi: 

Tarih:  Tel: 

İmza ve Kaşe:  İmza Tarihi: 

E-posta:

İmza: 

http://www.mavibayrak.org.tr/
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K i ş i s e l  V e r i l e r i n  K o r u n m a s ı  H a k k ı n d a  B i l g i l e n d i r m e  

Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı (TÜRÇEV) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi, 07.04.2016 tarihinde 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) 
kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Vakfımız ‘Veri Sorumlusu’ olarak kişisel verilerinize saygı duymayı ve bunları korumayı taahhüt eder. Yalnızca 
sizinle etkileşimde bulunmak için ve/veya yasalar uyarınca to plamamız gereken kişisel bilgileri topluyor ve ilgili 
tüm koruma önlemlerini alıyoruz.  

Kanun uyarınca, bu gizlilik bildirimi, hakkınızda toplayabileceğimiz tüm kişisel bilgileri işleme koymamızın 
temelini belirler. Bu nedenle, sizden bu metni dikkatlice ok umanızı rica ederiz. 

1 .  K i ş i s e l  B i l g i l e r i n i z i  N e d e n  T o p l u y o r u z ?  

“Kişisel Bilgiler”, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanabilir bir kişi ile bağlantılandıran bilgilerdir.  

TÜRÇEV, KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen 
sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen vakfımızın hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 
olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 
olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, adınız, kuruluş 
adınız (varsa), e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz, banka veya fatura bilgileriniz (varsa) gibi 
sizin sağladığınız kişisel bilgileri toplayabilir.   

Sitelerle bağlantılı olarak, bize insanlarla ilgili herhangi bir kişisel bilgi göndermeniz durumunda, bunu yapmaya 
yetkili olduğunuzu ve bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş 
olursunuz. 

Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla toplayabiliriz:  

 İletişim (web sitesi için haberler, bültenler, sosyal medya kampanyaları, yayınlar, videolar)

 İşe alım ve İK

 Bağış toplama

 Çevre eğitimi ile ilgili araştırmalar

Web sitemiz ve diğer platformlarımıza, başka insanlarla ilgili kişisel bilgi göndermeniz durumunda, bunu 
yapmaya yetkili olduğunuzu ve ilgili kişilerin bu kişisel bilgilerinin, Gizlilik Politikasına uygun şekilde 
kullanılmasına izin verdiğini onaylamış olursunuz.  

2 .  V e r i l e r i n i z i  n e  k a d a r  s ü r e y l e  s a k l a m a y ı  p l a n l ı y o r u z ?  

TÜRÇEV ve FEE, kişisel bilgilerinizi doğru ve güncel tutmayı amaçlar. Bilginin işlevini ka ybetmesi durumunda 
veya silinmesi yönünde talebiniz üzerine (bilgiyi daha uzun süre tutmak için yasal zorunluluğumuz olmadıkça), 
muhafaza edilen size dair bilgiyi en kısa zamanda sileceğiz. Kişisel bilgiyi, kamu yararı taşıması, tarihi veya 
bilimsel araştırmaya yönelik olması halinde, daha uzun süre muhafaza edebiliriz.  

Finansal bir işlemle ilgili tüm kişisel bilgileri, ilişkimizin etkin olduğu ve mali denetim açısından kanunen 
yükümlü olduğumuz sürece, muhasebe ve iletişim veri tabanımızda güvenli şekilde tutarız. Gerçekleşmemiş 
veya artık aktif olmayan fon yaratma ve sponsorluk temasları, takip için bir yıl süreyle tutulacaktır.  

İşe alım bağlamında toplanan kişisel bilgiler, takip için iki ay süresince dahili ağ sürücümüzde tutulacaktır.  
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3 .  H a k l a r ı n ı z  

KVKK, bireyler için aşağıdaki hakları sağlar:  

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel ver ilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca  yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiy le kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.   

4 .  Ü ç ü n c ü  t a r a f  s o r u m l u l u k  r e d d i  

Biz yalnızca topladığımız kişisel bilgilerden sorumluyuz. Hizmet sağlayıcılar tarafından otomatik olarak işlenen 
veriler haricinde üçüncü taraflara veri aktarımı yapmıyoruz.  

Bu gizlilik politikası, sosyal ağlar, aygıtlarımız ve web sitemizi işleten üçüncü taraflar veya web sitemizden 

bağlantı verilen üçüncü taraflar dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın verilerinin korunmasına yönelik 

değildir ve bu hususta tarafımızdan sorumluluk kabul edilmemektedir.  

5 .  G i z l i l i k  P o l i t i k a s ı n a  T a b i  O l a n  İ l g i l i  W e b  S i t e l e r i  

www.mavibayrak.org.tr 

www.ekookullar.org.tr 

6 .  S o r u l a r  v e  V e r i  K o n u s u n a  E r i ş i m  T a l e b i  

Bu politika veya tarafımızca muhafaza edilen kişisel bi lgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz olursa veya bize 
önceden verdiğiniz kişisel bilgileri değiştirmek isterseniz, bize ankara@turcev.org.tr  adresinden e-posta ile 
ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinizi posta listemizden çıkarmamızı istiyorsanız, size gönderdiğimiz herhangi bir e -postanın altındaki 
"Aboneliği İptal Et" bağlantısına tıklayabilir veya yukarıda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu  inceleyebilirsiniz. 

http://www.mavibayrak.org.tr/
http://www.ekookullar.org.tr/
mailto:ankara@turcev.org.tr
https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html
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TAAHHÜTNAME 
(Bireysel Yatlar için) 

Bu taahhütname müracaat dosyası ile birlikte gönderilecektir. Taahhütnamesinde imza ve kaşe olmayan 
dosyalar kabul edilmeyecektir. Ulusal Jüri öncesinde katkı payını yatırmış olan adaylara, Ulusal Jüri’de 
ödülü hak etmediği takdirde yatırmış olduğu katkı payı iade edilir. Ancak Ödül almaya hak 
kazananların 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. 

Mavi Bayrak Ödülü için yaptığım başvuru kapsamında; 

1. Yat/tekne bir yıl süre ile ödüle hak kazandığında bu ödülün kriterlerin yerine getirilmesi ve
kurallara uymam halinde geçerli olduğunu,

2. TÜRÇEV veya Uluslararası Koordinasyonun yapacağı denetimler sırasında kriter ve
kurallara uymadığımın tespiti durumunda bayrağın TÜRÇEV tarafından indirileceğini,

3. Mavi Bayrak Ödülü’nün geçerlilik süresinin 01 Mayıs 2023 - 30 Nisan 2024 tarihleri arası
olduğunu bildiğimi,

4. 30 Nisan 2024 tarihinden sonra üzerinde “2023’’ yazan bayrağın kullanılmayacağını,

5. Mavi Bayrak ödülüne ilişkin yürütülen hizmetler karşılığı olarak;
1.075 TL+KDV(%18) TL’yi en geç 05 Aralık 2022 tarihine kadar TÜRÇEV’in aşağıda
yazılı olan banka hesabına yatıracağımızı,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Yatın adı : 
İmzalayan Yetkilinin 
Adı Soyadı  : 
İmza : 
Kaşe : 
Tarih : 

İş bu altı maddeden oluşan taahhütname tarafımızca imza altına alınmış olup, anlaşmazlık halinde 
Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

Not: Kayıtlarda karışıklık olmaması açısından dekontun üzerine katılım payının ait olduğu 
yat/tekne adının mutlaka yazdırılması gerekmektedir. 

 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesinin, Akbank-Tandoğan Şubesi’ndeki hesap numarası

  IBAN TL: TR56 0004 6003 9588 8000 2070 41 

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 

       Abdulkadir ATEŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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