
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA   

CANKURTARAN ve İLKYARDIM  

STANDARTLARI HAKKINDA  

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN   

HUSUSLAR 



Can Güvenliği ve Hizmetler ile 
ilgili Mavi Bayrak Kriterleri 

27-İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm 

     cankurtaran ekipmanları plajda bulundurulmalıdır. 

28-Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. 

29-Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları 

               oluĢturulmalıdır. 

30-Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara  karşı 

     önlemler alınmalıdır. 

31-Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler  alınmalıdır. 

32-Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. 

33-Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve  

      eriĢim rampası bulunmalıdır. 



Cankurtaran 

Yeterli sayıda lisanslı  

(gümüş bröveli)  

cankurtaran olmalı. 

Risk değerlendirme raporuna  

uygun sayıda veya 200 m’de en az 2   

(1 asil ve izinli olması durumunda  

yerine geçecek 1 yedek) 

cankurtaran olmalıdır. Ġhtiyaç  

durumuna bağlı olarak sayı  

arttırılabilir. 



Cankurtaran Bröveleri 

Bronz cankurtaran: Havuzlarda güvenliği 

 sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım  

etmek için temel eğitime sahip görevliyi 
 

GümüĢ cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve 

 yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda 

 güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya 

yardım etmek için temel eğitime sahip  

görevliyi 
 

 Altın cankurtaran: Açık deniz, göl ve kıyıları 

 ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat 

kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime  

sahip görevliyi 

Balıkadam, kaptan, dalıĢ hocası  

sertifikaları cankurtaran sertifikası değildir! 



Cankurtaran Bröve Sorgulama 

Brövelerin 2 yıl  

geçerliliği vardır. 

Süresi dolan 

brövelerin vize 

yenilemelerinin 

yapılması 

gerekmektedir. 

Cankurtaran brövelerinin geçerliliği 
https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/ 
sayfasından sorgulanabilir. 

https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/
https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/
https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/
https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/
https://tssf.gov.tr/dalici-cankurtaran-sorgulama/


Cankurtaran 

Su sporlarından bağımsız olmalı, cankurtaran çalıĢma saatleri 

süresince yüzme alanlarının güvenliğini  sağlamalıdırlar. 



Cankurtaran Sadece Kendi Görevini 
Yapmalıdır! 



Cankurtaran Çalışma Saatleri 

ilan edilmelidir. 

Standart Mavi Bayrak Panosunda ve 
cankurtaran istasyonunda ilan edilmelidir.   

09 00 17 30 

09 00 17 30 



Cankurtaran  
Çalışma Saatleri 
ilan edilmelidir. 

Antalya Valiliğinin genelgesi ile 

Antalya’da  

 

Halk Plajlarında  

Başlangıç: En geç 09.30 

Bitiş: En erken 19.30 

 

Otellerde  

Başlangıç: En geç 09.30 

Bitiş: En erken 17.30 

 

olarak uygulanmaktadır. 



Cankurtaran  
Çalışma saatleri 

Benzer şekilde Muğla’da  

•Başlangıç: En geç 09.00 

•Bitiş : En erken 18.00 

Diğer bölgelerimizdeki plajlar için çalışma 
saatleri, plajın kullanım durumuna  bağlı 
olarak belirlenmelidir. Konuyla ilgili 
Vakfımızdan da bilgi alınabilir. 



Mavi Bayrak Ödüllü Plajın Cankurtaran Biriminde 

Bulundurulması Gereken Ekipman ve Malzemeler 

1. Cankurtaran istasyonu  
Kule, kulube veya hakim nokta. Cankurtaran kulesi kontrollü yüzme alanını 
rahatlıkla görebilecek yerde olmalı. Kullanışlı, estetik, iniş yönü yüzme alanındaki 
vakayla göz teması kesilmeyecek şekilde, pratik inişe sahip standart cankurtaran 
kule esaslarına uygun olmalıdır 

 

 



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

 

 Kulenin ölçüleri ve yapısı, plajın 
büyüklüğüne, yapısına ve  kulenin 
konulacağı yere göre değişebilmektedir. 

 

 "Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, bir 
cankurtaranın emniyet şeridi oluşturulmuş 
yüzme alanının en uzak noktasına 
maksimum 3 dk içinde yüzerek ulaşabilecek 
uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat 
görebilecek yerde olmalıdır’’ (TSSF 
Cankurtarma Talimatı – Madde 26) 

 

1. Cankurtaran İstasyonu (Kulesi) 



Standart Cankurtaran Kulesi 

www.mavibayrak.org.tr  adresinden  talep  formunu  temin  edebilirsiniz. 

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


Cankurtaran Kulesi – İniş Yönü 

ĠniĢ merdiveni yönü, müdahale edilecek kiĢiyle 

göz teması kesilmeyecek Ģekilde olmalı. 



Cankurtaran  

kulesi 

Hızlı iniş ve göz temasının  

kaybolmaması için rampa tipi  

merdiven kullanılabilir 



Cankurtaran Kulesi – Farklı Renkler 

Plaj konseptinize uyumu dikkate alınabilir. 

AhĢap malzeme kullanılması tavsiye edilir! 



Cankurtaran Kulesi – İskelede 

Ġskelede belirli bir alanda gölgeliği bulunacak Ģekilde tasarlanmalıdır. 

Ġlkyardım ve cankurtaran malzemeleri bu alanda bulunmalıdır. 



Bot (motorlu) 

2. Motorlu kurtarma botu veya jet ski  
 

Plajda, su sporları birimindeki bot veya jet ski kabul edilebilir. 

Cankurtarma botu veya jet ski yüzme alanı dıĢında 

bulundurulmalıdır. 

 

Jetski 



3 . Cankurtaran kemeri  
 

Kazazedeyi sarabilen tipte olmalı.  Yüzdürmeyi sağlayan su 

geçirmez plakalardan oluĢan, standart ölçülere uygun 

ebatlarda olmalı 



4. Can simidi  
 

Straforlu veya hafif pvc malzemeden üretilmiĢ, kolay atılabilen, en az 

10 m. yüzen ipe bağlı olmalı 



5. Düdük 6. Dürbün 

 Düdük görev süresi boyunca  

 cankurtaranın boynunda asılı  

 vaziyette  bulunmalıdır. 

 YaklaĢık 500 m mesafeyi 

görüntüleyebilecek düzeyde  

 olmalı 



7. Megafon  
 

Kalabalıkta rahat duyuru yapılabilecek güçte, sireni bulunmalıdır. 

 Megafon yardımı ile gün içerisinde plaj kullanıcılarını, yüzerken dikkat  

edilmesi gereken hususlar ile ilgili hatırlatmalarda bulunmakta fayda 

vardır. 

 Megafon kullanımının ses kirliliği yaratmayacak Ģekilde olmasına  

dikkat edilmelidir. 



8. Her cankurtaran için 1 adet telsiz 

İşletme alanı içerisinde, telsizlerin birbiriyle rahatlıkla 
iletişim kurabilecekleri nitelikte olmalı 



9. Fırlatma ipi  
 

Torba içerisinde toplanabilen en az 15 m. uzunluğunda yüzer ipli olmalıdır. 



10. Standartlara uygun cankurtaran üniforması 

 T-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun 

zemini parlak sarı renkte olmalıdır.  

 Sırt kısmında ve iki omuz arasında, kırmızı 

baskı ile her bir harf kalın ve koyu renkte  ve 

her bir harfi en az 65 mm yüksekliğinde 

“LIFEGUARD’’ veya "CANKURTARAN”  

yazıları mutlaka olmalıdır. 

 Şort, mayo ya da eĢofmanının zemini kırmızı 

renkte olmalı, bel kısmında, sarı renkler 

kullanılarak “LIFEGUARD’’ veya 

"CANKURTARAN” yazısı olmalıdır 

 Şapka, zemini kırmızı renkte ve ön kısmında 

sarı renkte “LIFEGUARD’’ veya 

"CANKURTARAN”  yazısı olmalıdır.  

 Mavi Bayrak ödüllü plajlarımızda ilave olarak 

standart ölçülere uygun Mavi Bayrak logosu da 

kullanılabilir 



11. Maske, palet, şnorkel 

Kazazedeye hızla ulaĢabilmek ve gerekirse sualtında 

arama  kurtarma yapabilmek için gereklidir. 



12. Yüzen omur sedyesi  
Kafa sabitleyici olmalı. Ayrıca ayak, gövde ve göğüs 
sabitleme kemerli olmalıdır. 

 



13. Plaj güvenlik flamaları  

(Plaj dikkat ve uyarı bayrakları) 

Yüzme alanı güvenlik flamaları: 

 Yüzme amaçlı kullanılan alanlar ile su sporları için kullanılan alanları  

güvenlik açısından belirleyen flamalardır. 

 Plajda yüzme alanı ve su sporları alanlarının sınırlarında yer alırlar. 

 
Cankurtaran ve risk durumunu belirten flamalar: 

 Cankurtaranın görevde olup olmadığını ayrıca deniz ve hava Ģartlarına göre  

risk durumunu belirten flamalardır. 

 Cankurtaran kulesinin üstünde yer alırlar. 



Plaj Güvenlik Flamaları 



Yüzeme sınırlarını ve su  

sporu çıkışını belirleyen  

flamların yerden  

yüksekliği 3 m ve beyaz 

renkte olmalıdır 3 m 



Kısa direk 

Uzun direk 
içeride 

dıĢarıda 

Yüzme 

alanı  

flamaları 

3 m. 

2 m. 

Max 3 m. 



100 cm 

7
5
 c

m
 

100 cm 

7
5
 c

m
 

100 cm 

7
5
 c

m
 

Cankurtaran  

görevde,   

Deniz ve hava 

şartları riskli 

(Sınır flamaları 

da aynı şekilde 

düzeltilmelidir) 

100 cm 

7
5
 c

m
 

Su Sporları 

Kulvarı 

Cankurtaran  

görevde,  

Denize girmek  

güvenli 

Denize girmek 

tehlikeli ve 

yasaktır 

(Sınır flamaları 

kaldırılmalıdır) 

Cankurtaran ve risk durumu flamaları 

 

kırmızı 

sarı 

 

 

kırmızı 

 

siyah 

 

beyaz 

 

beyaz 
 

siyah 

7
5
 c

m
 



Cankurtaran görev flamaları 

Kulenin üstünde olmalı 



Flama anlamlarının ilanı 

MB panosu haricinde uygun yerlerde 

farklı  dillerde ilan edilebilir. 

Örnekteki üçgen flamalar, 2014  

yılı itibari ile dikdörtgen olmuştur! 

X 



Cankurtaran malzemeleri 

• Malzemeler kolay ulaşılabilir olmalı. 
• Düzenli olarak kontrol edilmeli.  

• Sağlam ve kullanılabilir olmalı TSE veya CE Belgeli olmalı. 
 

3m 



Cankurtaran malzemeleri 

Ġhtiyaca göre  

malzemeler  

arttırılabilmeli 



Yüzme alanı güvenlik panosu 

İlave olarak plaj kullanımı hakkında güvenlik panoları 

yapılabilir.  Riskli unsurlar panoda belirtilebilir. 



Yüzme alanı 

Motorsuz su sporları araçları da (deniz bisikleti, kano vb) 

yüzme  alanı dıĢında, belirlenen alanda kullandırılmalıdır 



Cankurtaran Istasyonunda Bulundurulacak 

Temel İlkyardim Malzemeleri: 

1. İlkyardım çantası (Su geçirmez kumaş ya da plastik kutudan imal edilmiş, sarı, 

turuncu ya da kırmızı renklerde, steril malzemeleri koymak için bölmeleri ve 

üzerinde ilkyardım işareti olan) 

2. Airway (Suni solunum için havayolu aparatı, çocuk ve yetişkin için birer adet) 

3. Ambu (Suni solunum cihazı) 

4. Yara bandı 

5. Üçgen sargı veya boyun askısı 

6. Steril yara bohçaları / pedleri 

7. Steril göz sargısı / pedleri 

8. Steril gazlı bez 

9. Elastik bandaj 

10. Pansuman makası ve çengelli iğne  

11. Ayarlı turnike  

12. Yapışkan flaster  

13. Steril eldiven 

14. Alüminyum battaniye (TSSF de var, temel ilkyardım malz çantasında yer 

alıyormuş) 

15. Ağzı kilitlenebilen sızdırmaz poşet (2 adet) 

16. Boyunluk (Sert çene destekli olmalıdır. Bebek, çocuk, yetişkin için birer adet ya 

da ayarlanabilir boyunluk olmalıdır) 

17. Not defteri ve kalem, deri üzerine silinmeye dayanıklı yazı yazabilen bir kalem 

18. İlk yardım kitapçığı 

 



Sağlık Ünitesinde (Revir, Sağlik Kabini, Ilkyardim Ofisi vb Uzman 

Sağlık Görevlilerinin Bulunduğu Üniteler) Bulundurulacak Ilkyardim 

Malzemeleri: 

1. Temel ilkyardım malzemeleri 

2. Ġlkyardım yatağı  

3. Oksijen tüpü ve maskesi  

4. Sabitleyici travma tahtası (sabitleyici bloklar ve file koĢumlar) (Cankurtaran 

malzeme listesinde "yüzer omur sedye" ismiyle aynı malzeme olarak yer aldığı için 

ayrıca bulundurulması zorunlu değildir.)  

5. Dezenfektan, yara temizleyici, merhem ..  

6. ġiĢme atel seti 

7. Diğer malzemeler (köpekbalığı saldırısı, deniz  

anası ısırması vb sonrasında kullanılabilecek  

malzemeler) 



İlkyardım çantası 

• Su geçirmez kumaĢ ya da plastik kutudan 

imal edilmiĢ, sarı, turuncu ya da kırmızı 

renklerde olmalı 

• Steril malzemeleri koymak için bölmeleri 

olmalı 

• Üzerinde ilkyardım işareti olmalı 

• Ġlkyardım malzemeleri plajda, sıcaklık, 

nem ve güneĢ ıĢığına  maruz 

kalacağından çanta, ışık  geçirmeyen ve 

sıcaklığa dayanıklı malzemelerden 

üretilmiĢ olmalıdır. 

• Tüm malzeme listesinin içinde 

bulunabileceği büyüklükte olmalıdır. 

 



İlkyardım malzemeleri 

Tesis içerisindeki  

doktor ofisi haricinde,  

plajda ilkyardım  

malzemeleri olmalı 

 

Periyodik olarak  

malzemeler kontrol  

edilmeli, son kullanma  

tarihleri geçenler  

değiĢtirilmelidir 

Malzemeler steril 

olarak muhafaza 

edilmelidir. 



İlkyardım malzemeleri 

 Kolay açılabilir bir dolapta, 

 Üzerinde ilkyardım iĢareti, 

 Bir çantada taĢınabilecek halde 

olmalıdır. 



 Farklı noktalarda ilkyardım olanağı arttırılabilir 

İlkyardım malzemeleri 



Cankurtaran-İlkyardım malzemeleri 

Ġlkyardım iĢaretleri 

olmalıdır 

Oteller için ilkyardım odası veya reviri bulunsa 
bile plajda cankurtaran malzemelerinin 
bulunduğu yerde temel bir ilkyardım 
çantasının bulunması gerekmektedir. 



Cankurtaran-İlkyardım malzemeleri 

İlkyardım istasyonu veya ilkyardım 
malzemelerinin yeri plaj ziyaretçileri 
tarafından kolaylıkla bulunabilmesi için 
yönlendirme işaretleri ile açıkça 
gösterilmelidir  

İlkyardım olanağının sunulduğu 
saatler ile ilgili bilgi açıkça 
verilmelidir.  

09 30 17 30 

09 30 17 30 



Cankurtaran-İlkyardım malzemeleri 

Bistüri, enjektör gibi cerrahi durumlar için kullanılacak malzemeler 
cankurtaran istasyonunda temel ilkyardım malzemeleri arasında yer 
almamalıdır 
 
 



İlkyardım üniteleri (halk plajları) 

Kalabalık plajların ve halk 
plajlarının gerekli eğitimleri almış 
daimi personeli olan sağlık 
ünitelerinin olması şiddetle 
tavsiye edilir. 



 

Merkez Ofis 

 

Mutlukent Mah. 2026. Sokak No:3  

Beysukent /Çankaya Ankara 

Tel: 0 312 222 12 90-99 Faks: 0 312 222 11 42 
mavibayrak@turcev.org.tr 

 

Antalya Şubesi 
 

Muğla Şubesi 
 

Aydın, İzmir ve Kuzey Ege İlleri  

Şubesi 

PınarbaĢı Mah. 14. Cad. No:6/1 

Konyaaltı-ANTALYA  
Tel: 0 242 229 86 06 

Faks: 0 242 229 86 07 

antalya@turcev.org.tr 

Kanuni Sultan Süleyman Cad. 

MithatpaĢa Sok. C Blok No:3/2  

Konacık-Bodrum-MUĞLA  

Tel/Faks: 0 252 358 69 02  

mugla@turcev.org.tr 

 

Adalet Mahallesi 1586/5 sokak  

no:4/2 Bayraklı /  Bornova /  ĠZMĠR  

Tel: 0 232 422 22 82 
Faks: 0 232 486 22 87 

izmir@turcev.org.tr 

mailto:mavibayrak@turcev.org.tr
mailto:mavibayrakantalya@turcev.org.tr
mailto:mavibayrakmugla@turcev.org.tr
mailto:izmir@turcev.org.tr

