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MAVİ BAYRAK 

BAŞVURU SÜRECİ 

• Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme    

   dosyalarının hazırlanması 

 

• Başvuru formlarının   

  doldurulması ve takibi 

 

• Başvuru ve ÇEB dosyalarının     

   istenilen düzeyde sunulması,  

   aynı zamanda sezon   

   değerlendirmesi ve beklentiler  

   hakkında bilgi alış verişi için  

   bölgesel toplantıların       

   yapılmasında yarar vardır. 

 



ÖDÜL ALMA SÜRECİ  

 Ulusal jüri - Ocak 2016 

 Uluslararası jüri - Nisan 2016 

 Ödüllerin açıklanması – Mayıs 2016 

 Denetimler ve ödüllerin teslim edilmesi  

 Mayıs-Haziran 2016 

 

 



DENETİMLER  

2015 YILI SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM SAYILARI 

Plaj denetimi 1021 

Marina denetimi 31 

Yat denetimi 11 



ULUSAL DENETIMLER 

 TÜRÇEV Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, ilgili 

Bakanlıkların da katılımıyla gerçekleşmektedir. 



•2005 - İzmir 

•2007 - Balıkesir 

•2008 - Antalya 

•2009 - Muğla 

•2010 - Antalya 

•2011 - İzmir   

•2012 - Aydın 

•2013 - İzmir (haberli) ve 

              İstanbul (habersiz) 

•2014 - İstanbul 

•2015 - Muğla-Bodrum 

 

Uluslararası denetime alınmıştır. 

 

ULUSLARARASI DENETIMLER 



07-10 TEMMUZ 2015  / BODRUM  

Plaj denetimi 13 

Marina denetimi 2 

Yat denetimi 1 

Yeşil anahtar denetimi 5 

ULUSLARARASI DENETIMLER 



DENETIMLER 

• 2014 yılı itibari ile mini tabletler ile yapılmaktadır.  

• Raporlar, ilgili kişilere online sistem üzerinden    

   gönderilmektedir. 



2015’TE KAÇ PLAJIN BAYRAĞI İPTAL 
EDİLDİ ? 



 16 plaj 10 gün süreyle 

 27 plaj sezon süresince 

2015’TE KAÇ PLAJIN BAYRAĞI İPTAL 
EDİLDİ ? 



ANTALYA MAVI BAYRAK KOMİSYON 

DENETIMLERİ 

 Mayıs-Haziran aylarında aynı anda 2 ekiple 
denetimler yapılmaktadır 

 Komisyon üyeleri: TÜRÇEV, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü 

 İl MB Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 
Yönergesi esas alarak denetimler 
gerçekleştirilmektedir. 

 TÜRÇEV, ilave denetimler yapmaktadır 



ANTALYA MAVİ BAYRAK KOMİSYONU 

 2003 yılında Kültür ve 

Turizm Bakanlığının kıyı 

illerine gönderdiği yazıya 

istinaden Antalya Valiliği 

tarafından kuruldu 

 2010 yılında Komisyon 

Çalışma Usul ve Esasları 

Yönergesi yayımlandı 

  2013 yılındaYönerge revize 

edildi 



ANTALYA MAVI BAYRAK KOMİSYONU 

Amacı: Antalya sınırları içerisinde, Mavi Bayrak 

ödüllü ve aday plajların numune noktalarını ve 

analiz sonuçlarını kriterler çerçevesinde 

değerlendirilmek, analiz değerleri uygun 

olanların devamlılığını sağlamak, analiz 

sonuçları kirli çıkan noktaların kirlilik 

kaynaklarını araştırmak ve gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlamak, Mavi Bayrak ödülünün 

sürekliliğini sağlamak ve Uluslararası 

standartta turizm arzının sağlanması için 

Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

ve koordinasyonu sağlamak  

Kapsam: Antalya İli sınırları içerisinde yer alan 

Mavi Bayrak ödüllü ve aday plajların, 

marinaların ve yatların değerlendirilmesi, 

izlenmesi ve artışı için oluşturulacak 

komisyonun çalışma usul ve esaslarını kapsar 



2015 YILI DENETIMLERINDE ÖNE ÇIKAN 

HUSUSLAR 

•Bayrak kullanımı 

•Mavi Bayrak Panoları 

•Cankurtaran ve cankurtaran istasyonları 

•Plaj temizliği 

•Başıboş  ve evcil hayvanlar 

•Hassas alanlar 

•Engelli olanakları 



BAYRAK KULLANIMI 

 Bayrak ölçüsü :  

   2,25 m X 1,5 m 

 Bayrak direği     

   yerden yüksekliği :  

   6,5m- 7 m     



 Bayrak direğinin genelde 

panonun yanına konulması 

tercih edilmektedir 

 Türk Bayrağını yan yana 

kullanacaklar için Türk 

Bayrağı,   Mavi Bayraktan 

en az 50 cm yüksekte 

olmalıdır 

 Türk Bayrağının daha 

büyük olması 

gerekmektedir. 

 

BAYRAK KULLANIMI 



 Yırtık veya sahte bayrak kullanılmamalı 

 Bayrak kullanımı için MB sezonu esas alınmalı  

    Antalya-Muğla  : 15 Mayıs- 30 Eylül 

 Ege: 30 Mayıs-30 Eylül 

 Marmara-K.deniz-İç sular: 15 Haz-31 Ağust 

 MB sezonu haricinde plaj hizmet veriyor ise 
MB kullanımı için kriterlerin tamamının 
uygulanması gerekmektedir! 

BAYRAK KULLANIMI 



STANDART MAVİ BAYRAK PANOLARI 

2013 yılı itibari ile MB pano 

tasarımı yenilenmiştir. 

 

Pano her yıl yenilenmek 

zorunda değildir. Mevcut 

panosunu kullanılabilecek 

durumda olanlar kullanmaya 

devam edebileceklerdir. 

 

Vakfımızdan veya web 

sayfamızdan temin edilecek 

“pano talep formu” ile pano 

siparişi yapılabilir. 



MAVİ BAYRAK PANOLARI 

Okunabilir, bilgileri eksiksiz, temiz ve bakımlı olması 

gerekmektedir 



MAVİ BAYRAK PANOLARI 



Panoların konumu için 

plaja giriş çıkışın yoğun 

olduğu, okunabilecek 

noktalar seçilmelidir. 

 

MAVİ BAYRAK PANOLARI 



PANOLAR 





MAVİ BAYRAK HATIRASI 



 Panolarda A3 boyutunda dijital  

   baskı olarak yer almaktadır 

 

 Bu nedenle haritaların  

- çözünürlüğü,  

- donanımların güncel olması  

  önem arz etmektedir. 

 

 Harita örneği ve açıklamaları web 

sayfamızda ilan edilmektedir. 

(http://www.mavibayrak.org.tr/tr/i

cerikDetay.aspx?icerik_refno=4) 

 

Dağıtılan CD lerde “Harita 

Hazırlama Kılavuzu” yer almaktadır 

 

HARİTALAR / VAZİYET PLANLARI  

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4
http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=4


Mavi Bayraklı plaj sınırlarının açıkça belirtilmesi önemlidir! 



HARITA (VAZIYET PLANI /TESIS) 



HARITA (VAZIYET PLANI/HALK PLAJI) 



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 



CANKURTARAN 

 Yüzme sezonu 

süresince görev yapmalı 

 Cankurtaranlık harici 

görevde çalıştırılmamalı 

 Su sporlarından 

bağımsız olmalı 

 Kıyafetleri standartlara 

uygun olmalıdır 

 



CANKURTARANLAR 





    CANKURTARAN 
 YARIŞMASI 

 29 Mayıs 2015’te, Antalya 

Kemer’de 4. sü yapıldı 

 KETOB ,TÜRÇEV, Kemer 

Bld işbirliği ile Çamlıca 

Gazoz sponsorluğunda 

düzenlendi 

 30 cankurtaran katıldı 

 2016 yılı Mayıs ayında, 5. si 

yine Kemer’de 

düzenlenecektir. 



ANTALYA SUDA BOĞULMA OLAYLARI 
KOMİSYONU  

 Antalya Valiliği tarafından 18.08.2014 tarihli yayımlanan 

“Suda Boğulma Olayları Genelgesi” kapsamında 

 İl ve İlçe Denetim Komisyonları oluşturulmuştur. 

 Vakfımız İl Denetleme Komisyonunda yer almaktadır 

 Denetimler 1 Haziran-1 Kasım tarihlerinde yapılmaktadır 



 Tüm plajların plaj ve can güvenliği 

kontrolü amaçlanmaktadır 

 Komisyon, ilgili kurumlarımızdan suda 

boğulma vakalarına ilişkin bilgileri her yıl 

düzenli olarak toplamaktadır 

SUDA BOĞULMA OLAYLARI KOMİSYONU  



  Cankurtaran kulelerinin 

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 tedarik 

edilmesi üzerine çalışma 

yapmaktadır. 

CANKURTARAN KULESI 



CANKURTARAN KULESI 



CANKURTARAN KULESI 

•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 merdiveni yönü, müdahale edilecek kişiyle  

göz teması kesilmeyecek şekilde olmalı. 



CANKURTARAN KULESI 

Plaj konseptinize uyumu dikkate alınabilir. 

Ahşap malzeme kullanılması tavsiye edilir! 



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 MALZEMELERI 

 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 ROBOTLAR 

Emily Pars 



CANKURTARAN ROBOTLAR 

Emily Pars 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

Kolay ulaşılabilir 

olmalı! 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

Kolay alınabilir 

olmalı! 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

Yüzer omur 

sedyesi (tahtası) 



CANKURTARAN MALZEMELERI 

Sert fiber  

cankurtaran simidi Strafor  

Cankurtaran simidi 



CANKURTARAN MALZEMELERI 



CANKURTARAN MALZEMELERI 



Sadece  

kendi görevini yapmalı ! 

CANKURTARAN 



İLKYARDIM MALZEMELERİ 

•Plajda kolay ulaşılabilir yerde 

olmalı 

 

•Taşınabilir, hijyenik ve kullanışlı 

olmalı 

 

•Malzemelerin SKT kontrol edilmeli 

 

•İlkyardım malzeme çantası plaj 

şartlarına uygun olmalı 

 

•Malzemelerin tümünü 

kapsayacak boyutlarda olmalı 

 



İLKYARDIM MALZEMELERI 





   İLKYARDIM MALZEMELERI 

Kolay açılabilir bir dolapta   

  muhafaza edilebilir  

Dolap üzerinde ilkyardım işareti olmalı 

Dolaptaki malzemeler, bir çantada 

ihtiyaç halinde taşınabilecek halde olmalı  





   İLKYARDIM MALZEMELERI 



PLAJ GÜVENLIK FLAMALARI  



100 cm 
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Deniz taşıtları 

alanı 

Cankurtaran 

görevde, 

Denize girmek 

güvenli 

Cankurtaran yok, 

Denize girmek 

tehlikeli 

Cankurtaran ve risk durumu flamaları 

kırmızı 

sarı 

kırmızı 

kırmızı 

sarı 

sarı 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

beyaz 

7
5
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100 cm 

Cankurtaran 

görevde, 

Denize girmek 

riskli 



FLAMA ANLAMLARININ ILANI 

•MB panosu haricinde uygun yerlerde farklı dillerde 

ilan edilebilir.  

•Güncel ve doğru olan bilgiler ilan edilmelidir. 

•Üçgen flama kullanımı 2013 yılında kaldırılmıştır. 



PLAJ GÜVENLIK FLAMALARI  



• Cankurtaran flamaları kuleye monte edilmiş olmalı 

• Flamaların kolaylıkla değiştirilebileceği ve plaj  

  kullanıcılarının görebileceği şekilde olmalıdır 

CANKURTARAN FLAMALARININ KULLANIMI 



CANKURTARAN FLAMALARININ KULLANIMI 



Yüzeme sınırlarını ve su 

sporu çıkışını belirleyen 

flamların yerden 

yüksekliği 2 m ve beyaza 

boyalı olması 

gerekmektedir. 

2 m 

YÜZME ALANI FLAMALARININ KULLANIMI 



YÜZME ALANI FLAMALARININ KULLANIMI 



Plajda bütünlüğü bozmayacak ve 

görsel kirliliğe neden olmayacak 

şekilde yerleştirilmeli 



 



PLAJ TEMIZLIĞI 

3. Bölümde Detaylı olarak ele 

alınacaktır  



PLAJ TEMIZLIĞI 

Halk 

Plajlarındaki 

EN BÜYÜK 

sorundur! 



BAŞIBOŞ  VE EVCIL HAYVANLAR 

Kriter 22: Köpekler ve diğer evcil 

hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde 

kontrol edilmelidir. (z) 

Başıboş hayvanların plaja girişleri 

engellenmeli, plaj işletmecisi/yerel 

otoritenin halkı bilgilendirmeleri 

sağlanmalıdır. 

 

 Evcil hayvanlara, plajın arka kısmında 

bulunan park, yürüyüş ve gezinti 

alanlarında ve ancak plaj yetkilileri ile 

yerel ve ulusal mevzuat izin veriyorsa 

izin verilir. 

  



 

Hayvanların kumul alana ve yüzme 

alanına girmeleri engellenmelidir. 

 

Görme engelliler için kılavuz 

köpekler, atlı polis devriyeleri   

bunun dışında tutulur.  

 

Plajın, hayvanların dışkısıyla 

kirletilmesi engellenmelidir. 

BAŞIBOŞ  VE EVCIL 
HAYVANLAR 



BAŞIBOŞ  VE EVCIL HAYVANLAR 



BAŞIBOŞ  VE EVCIL HAYVANLAR 











BAŞIBOŞ  VE EVCIL HAYVANLAR 

















ÇÖZÜM ÖNERILERI 

 Bilinçlendirme 

 Denetim ve yaptırım 

 Belediye hayvan barınakları 

 Plajda evcil hayvanlar için 
ayrılacak bir alan  

 At deve turları için alternatif parkur 
düzenlemesi 



Mavi Bayrak panosunda veya uygun 

olabilecek başka bir yerde ilan edilebilir. 

HASSAS ALAN VEYA ÇEVRE BILGISI 





Bölgenizdeki 

plajlar için   

ilan edebileceğiniz 

dokümanlar 

hazırlayabilirisiniz. 

HASSAS ALAN VEYA  
ÇEVRE BILGISI 

















ENGELLI OLANAKLARI 

•Otopark 

•Rampa 

•WC 

•Şezlong-şemsiye  

•Denize giriş imkanı 

•Yönlendirmeler 

Plajda engelliler için 

olanaklar: 



Denize engelsiz ulaşmak Denize ulaşamamak 

ENGELLI OLANAKLARI 





ENGELLILER OTOPARKI 



ENGELLI RAMPALARı 

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 



ENGELLİ RAMPALARI 



Şezlong-şemsiyelerle 

bağlantılı olmalı 

ENGELLİ RAMPALARI 



Engellileri plajdan 

izole etmeyecek, 

bütünleşik bir şekilde 

düzenlenmelidir. 

ENGELLİLER İÇİN ŞEZLONG - ŞEMSİYE 





 





 







Engelli araçlarının 

koyulacağı platform olmalı 





ENGELLİ TUVALETİ 



Kapı dışa 

doğru 

açılmalı 

Kullanılabilecek 

seviyede olmalı 

ENGELLİ TUVALETİ 



ENGELLİ TUVALETİ 



ENGELLI TUVALETİ 



ENGELLI TUVALETİ 



ENGELLI TUVALETİ 



ENGELLI TUVALETİ 

Farklı amaçlar için 

kullanılmamalıdır 



Kilitli olmamalıdır 

ENGELLI TUVALETİ 



ENGELLILER DENIZE GIRME OLANAKLARI 



ENGELLILER DENIZE GIRME OLANAKLARI 

Kumda gidebilen ve 

denizde yüzdürülebilir 

şezlong 

Denize kadar inebilen 

rampa 



Denize iniş asansörü 

ENGELLILER DENIZE GIRME OLANAKLARı 



ENGELLİ OLANAKLARI YÖNLENDIRME 

IŞARETLERI 

Tüm engelli olanakları 

için yönlendirme işaretleri 

olmalıdır 



ENGELLİ OLANAKLARI YÖNLENDIRME 

IŞARETLERI 





ENGELLILER IÇIN DAHA FAZLASI… 

Engelli asansörü 

Engelli kapı giriş butonu 

Merdiven iniş asansörü 
Yardım butonu 



Engelli WC 

acil durum zili 

ENGELLILER IÇIN DAHA FAZLASI… 



Bodrum Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı tarafından Bitez 

sahilinde engelliler için “Özgür Plaj” açıldı 

ENGELLILER IÇIN DAHA FAZLASI… 



Engelliler için duş 

kabini 

ENGELLILER IÇIN DAHA FAZLASI… 



İki tarafa açılır kapı 

Yüksekliği ayarlanabilir  

lavabo 

Soyunma kabini 

Ayarlama 

düğmesi 

ENGELLILER IÇIN  
DAHA FAZLASI… 



PLAJA YAPAY ENGELLER 

 

İlgili Mavi Bayrak kriteri :13. kriter 

İlgili Ulusal Mevzuat : Kıyı Kanunu  

6-13-15 maddeleri gereği; 

 

“duvar, çit, parmaklık, telörgü, 

hendek, kazık ve benzeri engeller 

oluşturulamaz”.  



 Kutular üzerinde hem yazılı hem  

de görsel açıklama yer almalıdır. 

 Vakfımız tarafından şekillerin  

yapıştırmaları verilmiştir. 

 

GERIDÖNÜŞÜM KUTULARI 







YÖNLENDIRME LEVHALARI 



DENETIMLERDEN 

 Çam poleni 



DENETİMLERDEN 

 Kaçak deşarj 



DENETIMLERDEN 



 ÖÇK Bilgilendirme Panoları 



Bisiklet yolu ve bisiklet kiralama 

hizmeti 



 Ücretsiz plaj servisi 







 Plaj Gezici Sağlık Ekibi 



 Güneş enerjisi ile elektrik üreten 

şezlonglar 



 Koruyucu bariyer sistemi 

Sünger 

bulunan üst 

bölüm 

Su 

yüzeyinde 

duruyor 

Zincir 

bulunan alt 

bölüm su 

altında 

duruyor 



 1 Lira ile 1 dakikada duş alabilir 

misiniz? 





TEŞEKKÜRLER! 


