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CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER 

Cankurtaran-İlkyardım 
Olanakları 

Engelli  
Olanakları 



CANKURTARANLAR 

İhtiyaca cevap verecek sayıda lisanslı 

cankurtaran bulunmalıdır! 



PLAJDA KAÇ CANKURTARAN BULUNMALI? 

• TSSF: Her 200m’de 2 cankurtaran  

• TÜRÇEV: Plaj risk değerlendirme raporuna uygun sayıda veya her 
200m’de 2 cankurtaran  

• ILSE: Risk Değerlendirme Raporuna Uygun Sayıda Cankurtaran 
Bulundurulması 



HER PLAJIN YAPISI AYNI DEĞİLDİR! 



CANKURTARAN; 

• Yüzme sezonu süresince görev 
yapmalı 

• Cankurtaranlık harici görevde 
çalıştırılmamalı 

• Su sporlarından bağımsız 
olmalı 

• Kıyafetleri standartlara uygun 
olmalıdır 

• Görevini tam anlamıyla 
yapabilecek fiziksel 
kondisyonda olmalıdır. 

 



CANKURTARANLAR 





 CANKURTARAN 
BRÖVE SORGULAMA 

www.tssf.gov.tr 



 CANKURTARAN 
BRÖVE SORGULAMA 



    CANKURTARAN 
YARIŞMASI 

• 27 Mayıs 2016’te, Antalya 
Kemer’de 5. si yapıldı 

• KETOB ,TÜRÇEV, Kemer Bld işbirliği 
ile Çamlıca Gazoz sponsorluğunda 
düzenlendi 

• 20 cankurtaran katıldı 

• 2017 yılı Mayıs ayında, 6. sı yine 
Kemer’de düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 



 Cankurtaran kulelerinin genelde 
standart bir ölçüsü yoktur! 

  Plajın büyüklüğüne, yapısına ve 
kulenin konulacağı yere göre 
değişebilmektedir. 

 Vakfımız, yaygın kullanımı ve gelen 
talepleri dikkate alarak standart 
cankurtaran kule tasarımı ve 
tedariki amacıyla bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. 

CANKURTARAN KULESI 



STANDART CANKURTARAN KULESİ 

Standart cankurtaran kulesi ile ilgili www.mavibayrak.org.tr adresinden 

ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılabilir. 



CANKURTARAN KULESİ 

•Temel ilkeleri:      Plaja hakim noktada 

                         Kullanışlı 

                              Estetik 



Önceki hali Sonraki hali 

Plaj estetiğini bozar.  
Genellikle görünmesi istenmeyen plaj 

sınırı dışındaki bir noktaya konulur. 

Görülebilecek bir noktaya taşınır. 
Plaj kullanıcılarının güvenliğine verdiğiniz 

önem sergilenir, güvenli hissetmeleri sağlanır. 





CANKURTARAN KULESI – İNIŞ YÖNÜ 

İniş merdiveni yönü, müdahale edilecek kişiyle  
göz teması kesilmeyecek şekilde olmalı. 



CANKURTARAN KULESİ – FARKLİ RENKLER 

Plaj konseptinize uyumu dikkate alınabilir. 
Ahşap malzeme kullanılması tavsiye edilir! 



CANKURTARAN KULESI – İSKELEDE 

İskelede belirli bir alanda gölgeliği bulunacak şekilde tasarlanmalıdır. 
İlkyardım ve cankurtaran malzemeleri bu alanda bulunmalıdır. 



Hızlı iniş ve göz temasının 

kaybolmaması için rampa 

tipi merdiven kullanılabilir 



CANKURTARAN ÇALIŞMA SAATLERİ 

• Cankurataran çalışma saatleri 
ve flamaların anlamlarının 
kulede görünür bir şekilde 
yaptırılmasında yarar vardır. 



   CANKURTARAN ÇALIŞMA SAATLERİ 

HALK PLAJLARINDA 
Antalya: 09.oo-19.oo 
Muğla: 09.oo – 18.oo 
İzmir:  09.oo – 18.oo 

 

Asgari çalışma saatlerdir. 



   CANKURTARAN ÇALIŞMA SAATLERİ 

OTELLERDE 
 

09.30 – 17.30  
 

Asgari çalışma saatlerdir. 
  



CANKURTARAN MALZEMELERİ 

• Mavi Bayrak ödüllü plajın cankurtaran biriminde 
bulundurulması gereken ekipman ve malzemeler 
listesi web sayfamızda yer almaktadır 
(www.mavibayrak.org.tr) 

• Malzemeler eksiksiz ve bakımlı olmalıdır 

• İlgili otoritelerce onaylanmış olmalıdır (TSE, CE vb) 
 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

İhtiyaca göre 
malzemeler 
arttırılabilir! 



CANKURTARAN MALZEMELERİ 

Malzemeler kolay ulaşılabilir olmalı! 



CANKURTARAN MALZEMELERİ 

Kolay alınabilir 

olmalı! 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

Yüzer omur 
sedyesi 
(tahtası) 



CANKURTARAN MALZEMELERİ 

Cankurtaran görev 
saatlerinde ilkyardım 
ve cankurtaran 
malzemeleri kilit 
altında 
tutulmamalıdır. 



CANKURTARAN SADECE KENDİ GÖREVİNİ 
YAPMALIDIR! 



CANKURTARAN SADECE KENDİ GÖREVİNİ 
YAPMALIDIR! 



İLKYARDIM MALZEMELERİ 

•Plajda kolay ulaşılabilir yerde olmalı 

•Taşınabilir, hijyenik ve kullanışlı olmalı 

•Malzemelerin son kullanım tarihi 
kontrol edilmeli 

•İlkyardım malzeme çantası plaj 
şartlarına uygun olmalı 

•Malzemelerin tümünü kapsayacak 
boyutlarda olmalı 

•İlkyardım malzemeleri içinde neşter, 
enjeksiyon,tıbbi ilaç vb. Malzemeler 
bulunmamalıdır. 



İLKYARDIM MALZEMELERI 



   İLKYARDIM MALZEMELERİ 

Kolay açılabilir bir dolapta   
  muhafaza edilebilir  
Dolap üzerinde ilkyardım işareti olmalı 
Dolaptaki malzemeler, bir çantada ihtiyaç 
halinde taşınabilecek halde olmalı  





PLAJ GÜVENLİK FLAMALARI  



FLAMA ANLAMLARININ İLANI 

•MB panosu haricinde uygun yerlerde farklı dillerde ilan edilebilir.  
•Güncel ve doğru olan bilgiler ilan edilmelidir. 

•Üçgen flama kullanımı 2013 yılında kaldırılmıştır. 



• Cankurtaran flamaları kuleye monte edilmiş olmalı 
• Flamaların kolaylıkla değiştirilebileceği ve plaj  
  kullanıcılarının görebileceği şekilde olmalıdır 

CANKURTARAN FLAMALARININ KULLANIMI 



Yüzeme sınırlarını ve su 

sporu çıkışını belirleyen 

flamların yerden 

yüksekliği 3 m ve beyaza 

boyalı olması 

gerekmektedir. 

3 m 

YÜZME ALANI FLAMALARININ KULLANIMI 



ENGELLİ OLANAKLARI 

•Otopark 
•Rampa 
•WC 
•Şezlong-şemsiye  
•Denize giriş imkanı 
•Yönlendirmeler 

Plajda engelliler için 

olanaklar: 



ENGELLİ RAMPALARI 

Engelli arabalarının rahatlıkla 
geçebileceği genişlikte olmalı 

Denize mümkün olabilecek en 
yakın noktaya kadar uzatılması 

tavsiye edilir.  



Tahtalar arası mesafe, engelli 
araçların kolaylıkla geçebileceği 

sıklıkta olmalıdır. 

Rampa eğimine ve yolun 
devamlılığına dikkat 

edilmelidir 

ENGELLİ RAMPALARI 



Şezlong-şemsiyelerle 
bağlantılı olmalı 

ENGELLİ RAMPALARI 



ENGELLİ OLANAKLARI 
YÖNLENDİRME İŞARETLERİ 

Tüm engelli olanakları için 
yönlendirme işaretleri 
olmalıdır. 



Engelli Şezlong-şemsiye noktası bir 
platform üzerinde ve engellileri 
plajdan izole etmeyecek, bütünleşik 
bir şekilde düzenlenmelidir. 

ENGELLİLER İÇİN ŞEZLONG - ŞEMSİYE 



•İskeleden denize asansörle iniş 
imkanı 
•Rampa yardımı ile denize giriş imkanı  
•Yüzer Engelli Plaj Sandalyesi 
 
 

ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ 
İMKANLARI 



ENGELLİ TUVALETİ 

Plajın arazi yapısı müsait ise en az 1 
adet engelli tuvaleti bulunmalıdır. 



Kapı dışa 

doğru 

açılmalı 

Kullanılabilecek 

seviyede olmalı 

Eğimli olmalı 



ENGELLİ TUVALETİ 

Farklı amaçlar için kullanılmamalıdır! 



Kilitli olmamalıdır! 

ENGELLİ TUVALETİ 



ENGELLİLER İÇİN OTOPARK  
51 

Açık ve kapalı park tesislerinde engelli park yeri, plaj veya bina giriş/çıkışına en yakın 
yerde ayrılmalıdır.  



TEŞEKKÜRLER 


