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• İstatistiksel Veriler 

 

• İlgili Mavi Bayrak Kriteri 

 

• Engelli Olanaklarının Bulunduğu Mavi Bayraklı Plajların İllere 
ve Plaj Tipine göre Dağılımı 

 

• Plajlardaki Engelli Olanakları ve Uygulamalarda Görülen 
Farklılıklar 

 

SUNUM İÇERİĞİ 
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• Dünya Sağlık Örgütünün 2011 raporlarına göre Dünya nüfusunun %15’i,  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2010) raporlarına göre, Türkiye 
nüfusunun %12,29’unu fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, 
duyuları veya işlevleri kısıtlı bireyler oluşturmaktadır. 

 

• Yine 2010 yılında TÜİK tarafından ‘Tatil Yerleri ve Otellerin Fiziksel Çevre 
Düzenlemelerinin Engelli Bireyin Kullanımına Uygun Olup Olmadığı’ 
araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre; 

 

• Ortopedik Engellilerin,  % 6,2’si uygun 

                                        %30,6’sı uygun değil 

                                          %63,1’i fikri olmadığını ifade etmiştir. 

İSTATİSTİKSEL VERİLER 
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• Görme Engellilerin, % 7’si uygun 

                                          %28,4’ü uygun değil 

                                          %64,7’si fikri olmadığını ifade etmiştir 

 

• İşitsel Engellilerin,   % 13,2’si uygun 

                                          %25,5’i uygun değil 

                                          %61,4’ü fikri olmadığını ifade etmiştir. 

 

• Bu veriler 2010 yılına ait olup günümüz itibariyle bu oranlar değişmiş 
olabilir. 

 

İSTATİSTİKSEL VERİLER 
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Kriter 33:  Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler 
için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır. (z) 
• Bir beldede en az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim 

rampası gibi imkanlar bulunmalıdır (z) 

– Plaj ana girişten tuvaletlere, tuvaletlerden plaja ve denize kadar rampa 
ve engelli araç geçişine elverişli yol bulunması 

– Engellilerin kullanımına uygun standartlarda tuvalet ve  

– Engellilerin kullanımına uygun otoparkın bulunması bir zorunluluktur. 

 

• Tekerlekli sandalye ve diğer olanakların Erişim ile ilgili ISO Standartlarına 
ve ilgili ulusal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.  

İLGİLİ MAVİ BAYRAK KRİTERİ 
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Bu zorunlu kriterin yanında Vakfımız, coğrafi koşullar elverdiği ölçüde(Bazı 
plajlar kayalıkta  bulunmakta ve ahşap iskeleden denize girilmektedir) 
aşağıdaki olanakların da plajda sağlanmasını tavsiye etmektedir; 

 

 Denize giriş imkanları(kumda ve denizde kullanılabilen engelli 
şezlongu, iskeleden engelli iniş asansörü, denizin içine kadar iniş 
rampası), plajda engelliler için şezlong ve şemsiye ayrılması  

 Otel plajları için tesiste engelli odası bulunsa dahi plaja yakın noktada 
engelliler için tuvalet bulunması 

 Tüm bu engelli olanakları için yönlendirme işaretlerinin bulunması 

İLGİLİ MAVİ BAYRAK KRİTERİ 
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İL  
Toplam Mavi Bayraklı 
Plaj Sayısı 

Mavi Bayraklı 
Tesis Plajı Sayısı 

Mavi Bayraklı 
Halk Plajı Sayısı 

Engelli Olanaklarının 
Bulunduğu Halk Plajı 
Sayısı 

Engelli Olanaklarının 
Bulunduğu Tesis Plajı 
Sayısı 

Antalya 201 280 35 32 271 

Muğla 100 94 25 5 71 
İzmir 47 31 22 14 22 
Aydın 31 28 7 2 19 

Balıkesir 22 8 15 5 11 
Çanakkale 10 8 5 4 1 

Kırklareli 1 1 - - 1 
Tekirdağ 2 - 2 2 - 

Mersin 9 9 - - 7 
Adana 1 - 1 1 - 
İstanbul 3 1 2 1 1 

Kocaeli 3 - 3 3 - 
Yalova 4 - 4 2 - 

Düzce 1 - 1 1 - 

Zonguldak 1 - 1 1 - 

Samsun* 1 - 1 1 - 
Ordu 5 - 5 1 - 
Sakarya* 1 - 1 1 - 

Van* 1 - 1 - - 
TOPLAM 444 460 131 76 404 

* Üstte verilen plajların olanaklarının dört dörtlük olduğunu söyleyemeyiz. 

Engelli Olanaklarını Sunan Plajların Dağılımı 



RAMPALAR 
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• Rampalar; kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, bina girişlerinde kısacası 
yayaların yürüyüş güzergâhı üzerinde ya da bir etkinliğe katılması sırasında 
karşısına çıkan yükseklik farklarını aşmasında önem taşımaktadır. 
Günümüzde doğru yapılmayan/yapılamayan uygulamalar rampaların 
güvenli biçimde kullanımını engellemektedir.  

 

• Bu nedenle rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli sandalye 
kullanıcıları, bebek arabalılar, görme engelliler açısından yükseklik farkını 
aşarken ergonomik açıdan gerekli koşulları sağlamak olmalıdır. 

 



RAMPALAR 
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Rampalar plajın girişi ile, şezlong ve şemsiyelerle, denizle ve engelli tuvaletleri ve 
otopark ile bağlantılı olmalıdır.  

 



RAMPALAR 
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Engelli araçlarının çift yönlü geçişinin 
rahatlıkla sağlanabileceği genişlikte olmalı 
 

Denize mümkün olabilecek en 
yakın noktaya kadar uzatılması 
tavsiye edilir 



RAMPALAR 
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Kimsenin yardımına gerek kalmadan engelli rampalarını ve olanakları kullanabilmeleri 
sağlanmalıdır 



RAMPALAR 
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Tahtalar arası mesafe, engelli araçların kolaylıkla geçebileceği sıklıkta olmalıdır. Kırık 
ve bakımsız rampalar değiştirilmelidir. 



RAMPALAR 
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Rampaların eğimi yayaların/kullanan kişilerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Rampanın eğiminin standartlarına uygun olmadığı, yolun devamlılığının olmadığı, rampa 
aralıklarının engelli geçişine uygun olmadığı durumlarla denetimler esnasında 
karşılaşabilmekteyiz. 



RAMPALAR 
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Rampaların bulunduğu güzergah üzerine veya rampa manevra alanları üzerine dekoratif 
amaçlı objeler, çöp kutuları vb. nesneler konulmamalıdır. 



ENGELLİ TUVALETLERİ 
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• Tuvalet kabinleri ulaşılabilir bir güzergâhta yer almalıdır.  

• Engellilere ait tuvaletlerin kapısında engelli işareti bulunmalıdır. 

 



ENGELLİ TUVALETLERİ 
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Kapı arkasında geçişi engelleyecek 
platformlar bulunmamalıdır. 

Tuvalet kapısı dışarıya doğru açılmalıdır. 
Kapı kollarının yüksekliği standartlara 
uygun olmalıdır.  



ENGELLİ TUVALETLERİ 

www.mavibayrak.org.tr 17 

Ayaklı lavabolar kullanılmamalı, lavabo altına dolap yerleştirilmemelidir. Lavaboların 
köşeli hatlara sahip olmaması, tekerlekli sandalye ile her yönden yaklaşımı 
sağlayacağı için yuvarlak kenarlı olması gereklidir. 

Kullanılabilecek 
seviyede olmalı 

Ayaklı Lavabo kullanılamamalı ve 
engellilerin rahatlıkla hareket 
edebileceği manevra alanı olmalı 



ENGELLİ TUVALETLERİ 
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WC kapıları kilitli olmamalıdır 

Tuvaletler depo veya başka amaçla kullanılmamalıdır 
 



ENGELLİ TUVALETLERİ 
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ENGELLİ ŞEMSİYE-ŞEZLONGLARI 
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Engelli şezlonglarının yanında şezlong ve şemsiyelerle, denizle ve engelli tuvaletleri ile 
bağlantılı olan rampalar bulunmalıdır. 

Engelliler için ayrılan şezlong ve şemsiye bölümünde engelli araçlarını koyacakları platform 
olmalıdır. 

Engelli şemsiye ve şezlongları ilkyardım ve cankurtaran ünitelerine yakın olmalıdır.  
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ENGELLİ ŞEMSİYE-ŞEZLONGLARI 
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ENGELLİ ŞEMSİYE-ŞEZLONGLARI 
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ENGELLİ ŞEMSİYE-ŞEZLONGLARI 
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Engelliler için ayrılan şezlong-şemsiye bölümü, engellileri plajdan izole etmeyecek, 
bütünleşik bir şekilde düzenlenmelidir 
 



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

İskeleden denize asansörle iniş imkanı 



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

                          Plajdan rampa yardımı ile denize giriş imkanı  



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 
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ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 
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ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

                          Plajdan rampa yardımı ile denize giriş imkanı  



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

Engelli Plaj Sandalyesi 

 



UYGULAMALARDAKİ FARKLILIKLAR 
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ENGELLİLER İÇİN YÖNLENDİRMELER 
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ENGELLİLER İÇİN YÖNLENDİRMELER 
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ENGELLİLER İÇİN OTOPARK  
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Açık ve kapalı park tesislerinde engelli park yeri, plaj veya bina giriş/çıkışına en 
yakın yerde ayrılmalıdır.  



ENGELLİLER İÇİN OTOPARK  
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Engelliler için tüm tesisteki park yeri sayısının %5’i kadar otopark yeri ayrılması 
gerekmektedir.  



ENGELLİLER İÇİN DAHA FAZLASI  
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Engellilerin tuvalet ve duşta kalma zamanları uzun olduğundan, tuvalet bölmesi ile 
duş bölmesi mümkün olduğunca ayrı düzenlenmelidir. 
 



ENGELLİLER İÇİN DAHA FAZLASI  
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• Işık kontrol düğmeleri tuvalet kabinlerinin içinde olmalı veya biri girdiğinde ışık 
otomatik olarak yanmalıdır.  

• Gerektiğinde dışarıdan yardım istenebilmesi için içeride yardım butonu 
bulunmalıdır.  

 

 



ENGELLİLER İÇİN DAHA FAZLASI  
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Yüksekliği ayarlanabilir  lavabo 

Ayarlama 

düğmesi 

Engelli WC diafon 



ENGELLİLER İÇİN DAHA FAZLASI  
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ENGELLİLER İÇİN DAHA FAZLASI  
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TEŞEKKÜRLER 


