
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİ 
OLANAKLARI 



Engelli Olanaklarına İlişkin Mavi Bayrak Kriteri 

• Kriter no:33  Bir beldede en az 1 Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve 
erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır (z)  

 
– Engellilerin kullanımına uygun gerekli standartların sağlandığı tuvalet 

bulunması bir zorunluluktur. 
– Plaj ana girişinden tuvaletlere, tuvaletlerden plaja ve engelli araç girişine 

uygun yol bulunmalıdır. 
 

Not: Bu zorunlu kriterin yanında Vakfımız, coğrafi koşullar elverdiği ölçüde 
aşağıdaki olanakların da plajda sağlanmasını tavsiye etmektedir.(Bazı plajlar 
kayalıkta  bulunmakta ve ahşap iskeleden denize girilmektedir 
– Denize giriş olanakları (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 

– Engelli araçlar için otopark 
– Tüm bu engelli olanakları için yönlendirme işaretleri 

 



Rampalar; şezlong ve şemsiyelerle, denizle ve engelli tuvaletleri ile bağlantılı 
olmalıdır. 

ENGELLİ RAMPALARI 



Engelli araçalarının rahatlıkla 
geçebileceği genişlikte olmalı 
 

Denize mümkün olabilecek en 
yakın noktaya kadar uzatılması 
tavsiye edilir 

ENGELLİ RAMPALARI 



Kimsenin yardımına gerek kalmadan engelli rampalarını ve olanakları kullanabilmeleri 
sağlanmalıdır 

ENGELLİ RAMPALARI 



Tahtalar arası mesafe, engelli 
araçların kolaylıkla geçebileceği 

sıklıkta olmalıdır 

Rampanın eğimine ve yolun 
devamlılığına dikkat edilmelidir 

YANLIŞ RAMPA UYGULAMALARI 



ÖRNEK ENGELLİ ŞEZLONGLARI 

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. 

Engelliler için ayrılan şezlong-şemsiye bölümü, engellileri plajdan izole etmeyecek, bütünleşik 
bir şekilde düzenlenmelidir 

Engelli şemsiye ve şezlongları ilkyardım ve cankurtaran ünitelerine yakın olmalıdır.  

 



YANLIŞ ŞEZLONG-ŞEMSİYE UYGULAMALARI 



ENGELLİ TUVALETLERİ 

Engelli tuvaletleri engellilerin kullanabilecekleri standartlara uygun olmalıdır. Standartlar 
vakfımız web sayfasında ve Mavi Bayrak başvuru formunda mevcuttur.  



WC kapıları kilitli olmamalıdır 

Depo veya başka amaçla kullanılmamalıdır 
 

YANLIŞ ENGELLİ TUVALETLERİ 



 

Kullanılabilecek 

seviyede olmalı 

Kapı dışa 

doğru 

açılmalı 

YANLIŞ ENGELLİ TUVALETLERİ 



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 

                          Plajdan rampa yardımı ile denize giriş imkanı  



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

Yüzer şezlong 



 

ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

Yüzer şezlong 



ENGELLİLER İÇİN DENİZE GİRİŞ İMKANLARI 

Yüzer şezlong 



ENGELLİLER İÇİN YÖNLENDİRMELER 



ENGELLİLER İÇİN YÖNLENDİRMELER 



ENGELLİLER İÇİN OTOPARK  



ENGELLİLER İÇİN OTOPARK  



 


