
MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJDA BULUNMASI GEREKENLER 
 

1. Mavi Bayrak Sorumlusu  

 

 Alınmış olan Mavi Bayrak ödülünü koruyabilmek ve sonraki yıla taşımak ancak bu kriterleri 

eksiksiz yerine getirmekle mümkündür. Bu nedenle plajda Mavi Bayraktan sorumlu bir 

yetkilinin görevlendirilmesi ve o kişinin yukarıda belirtilen kriterleri takip etmesi ve işini 

hakkıyla yapması büyük önem taşımaktadır. Sorumlu kişinin yapacağı görev plaj için olduğu 

kadar ülkemiz prestiji açısından da büyük önem taşımaktadır. 

 Görevlendirilecek kişi en az bir departman müdürü düzeyinde konusuyla ilgili olmalıdır. 

Sorumlu kişinin olmadığı durumlar için ikinci bir sorumlu belirlenmesinde yarar 

görülmektedir.  

 Mavi Bayrak sorumlularının Vakfımız tarafından açılacak eğitime katılmaları ve başarılı 

olmaları gerekmektedir. Bölgede açılacak eğitimler ilgililere duyurulacaktır.  

 

2.  Mavi Bayrak  

 

 Ödüllerin Mayıs ayında açıklanmasından ve denetimlerin yapılmasının ardından verilecek 

olan o yıla ait tarihli Mavi Bayrak, bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar kullanılabilir. Bu 

kullanım sadece plajda kriterler sağlandığı sürece mümkün olacaktır.  

 Süresi geçen ve yıpranmış olan bayraklar kullanılmamalıdır.  

 

3. Standart Mavi Bayrak Panosu 

 

 Pano, plajın Mavi Bayrak ödülüne sahip olduğunu belgeleyen bayraktan sonra ikinci gösterge 

olup plajı kullananların bilgilendirilmelerini sağlayan en önemli kaynaktır. Panonun plajın en 

çok kullanılan bir noktasında olması öngörülmektedir.  

 Standart panonun bulundurulması zorunludur. 

 Standart panonun alt kısmında yer alan 4 info göze plaj vaziyet planı, deniz suyu analiz 

değerleri, o yıla ait çevre eğitim etkinlik programı ve plaja ilişkin çevre ile ilgili bilgiler yer 

almalıdır. Bu dokümanların güneşten ve yağmurdan korunması için pvc ile kaplatılması 

gerekmektedir.  

 Standart pano için talep formu web sayfamızda ilan edilmektedir. Formun doldurularak İl 

Koordinatörlüklerine veya Vakfımız Genel Müdürlüğü’ne dekontu ile birlikte gönderilmesi 

gerekmektedir.  

 

4. Bayrak Direği 

 

 Mavi Bayrağın asılması için panonun hemen yanında 6-7 m. Uzunluğunda bir bayrak direğinin 

bulunması gerekmektedir. Asılacak olan Mavi Bayrağın ölçüleri 1,5 X 2,25 olduğundan, direk 

kalınlığı ona uygun yaptırılmalıdır.  

 Şayet Mavi Bayrağın yanına Türk Bayrağı da dikilecekse, Türk Bayrağının direk uzunluğu en az 

yarım metre daha uzun olmalıdır.  



 

5. Cankurtaran ve Malzemeleri  

 

 Plajın büyüklüğüne göre en az bir gümüş bröveli bir cankurtaran çalışma saatleri süresince 

görev yapmalıdır.  

 Cankurtaranlar sadece bu görevi yapmalı, su sporları veya servis elemanı gibi işlerde 

çalıştırılmamalıdır.  

 Çalışma saatleri, plajın kullanımına bağlı olarak maksimum seviyede tutulmalıdır. En geç 

sabah 09.00’da başlatılmasına ve en erken 18.00’da bitimine dikkat edilmelidir. Özellikle halk 

plajlarında ihtiyaca göre bu saatler daha da uzatılabilir. Cankurtaranlar için öğlen saatlerinde 

uygun flama takmak sureti ile ara verilebilir. 

 Cankurtaranın yüzücülere hakim olabileceği bir noktada cankurtaran kulesi yapılmalıdır. Bazı 

kule örnekleri web sayfamızın fotoğraf arşivi bölümünde yayınlanmaktadır. Kule yerine şayet 

iskele var ise üzerinde cankurtaran istasyonu için uygun bir yer oluşturulabilir. İstasyonun 

işlevselliğine ve estetik olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 Cankurtaran malzemeleri eksiksiz ve kullanılabilir şekilde cankurtaran istasyonunda 

bulunmalıdır. (Ek-6 ) Malzemeler için uygun bir kapalı dolap yapılmalıdır. 

 Uluslararası standartlara uygun cankurtaran flamalarının kulede ve plajda standartlara uygun 

olarak kullanılması gerekmektedir. (EK-9) 

 

6. İlkyardım Malzemeleri  

 

 Ek-6 ‘da verilen ilkyardım malzemelerinin tamamı bir ilkyardım çantasında plajda kolay 

ulaşılabilir bir yerde bulundurulması gerekmektedir. Plajda ilk müdahaleyi cankurtaran 

yapacağından malzemelerin cankurtaran istasyonunda bulunması tavsiye edilmektedir. 

 Malzemelerin hijyenik ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir.  

 

7. Çöp Kutuları ve Geri Dönüşüm Kutuları  

 

 Plaja belli aralıklarla çöp kutuları yerleştirilip düzenli olarak boşaltımı sağlanmalıdır.  

 Geri dönüşümlü atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için en az 3 çeşit ve plaj estetiğine uygun 

ayrıştırma kutusu plajın görünür bir yerinde bulunmalıdır. Geri dönüşüm için ayrıştırma 

kutuları sayısı ihtiyaca göre sağlanmalıdır.  

 Kutuların üzerindeki yapıştırmaların farklı dillerde ve şekilli olmasına dikkat edilmelidir.  

 

8. Duş-Soyunma Kabini-Tuvalet 

 

 Plajda kolay ulaşılabilir noktalarda ve düzenli olarak temizliği sağlanan duş-tuvalet ve 

soyunma kabini olanakları olmalıdır.  

 

 

 

9. Deniz Suyu Analizleri  

 



 15 günde bir yapılan deniz suyu analizlerinin güncel olarak Mavi Bayrak panosunda mutlaka 

ilan edilmesi gerekmektedir.  

 Analiz sonuçları İl Sağlık Müdürlükleri ve Vakfımız web sayfasından alınabilir. 

 

10. Yüzme Sınırı  

 

 Yüzme amaçlı kullanılan alanlarla su sporları için kullanılan alanların güvenlik açısından 

mutlaka ayrılması gerekmektedir.  

 

11. Engelliler İçin Olanaklar  

 

 Her plajda erişim rampaları ve belde içerisinde en az bir MB ödüllü plajda standartlara uygun 

engelli tuvaleti (EK-7) bulunması gerekmektedir.  

 Engelli otoparkı zorunlu olup plajda uygun bir noktada en az birer tane şezlong ve şemsiye 

bulunmasında yarar görülmektedir. 

 Engelli olanakları için yönlendirmeler de yapılmalıdır.  

 Özellikle halk plajlarında engelliler için suya girebilme düzeneğinin oluşturulmasında yarar 

görülmektedir. 

 

12. Çevre Eğitim Etkinlikleri  

 

 Beldede kriterler içerisinde belirtilen çerçevede farklı kategorilerde en az beş etkinlik 

yapılması ve bunların belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yerel sorumlu 

koordinasyonunda tesislerle bir araya gelinemiyorsa tesis bazında etkinlikler yapılmalıdır. 

 

13. Yönlendirme Levhaları  

 

 Plajda duş-tuvalet-ilkyardım-cankurtaran-telefon-otopark ve benzeri ünitelerin yerlerini 

belirten uyarı levhaları plajın görünür yerlerine yerleştirilmelidir.  

 

14. Evcil Hayvanlar  

 

 Kedi, köpek, at gibi sahipli veya başıboş hayvanların kontrol altında tutulması gerekir. 

Bunların kumul alanı kullanmaları engellenmeli, sağlık ve güvenlik açısından olası riskleri 

önlenmelidir.  

 

15. Plaj Temizliği 

 

 Plajın temiz ve bakımlı olmasına özen gösterilmelidir.  

 Kriterlerde belirtilen plaj temizliği ölçüm metoduna göre en az B sınıfında temiz olmalıdır. 

  

16. Peyzaj 

 



 Plaj ve çevresinde tüm yapıların bakımlı olması gerekmektedir.  

 

17. Hassas Alanlar  

 

 Yöredeki hassas alanlar, bitki ve hayvan türleri hakkında turist enformasyonunda ve halka 

açık yerlerde bilgi verilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca panoda özel bir not ile açıklanmalıdır. 

Buralarda dikkat edilmesi gereken hususlar en az iki dilde açıklanmalıdır.  

 

18. Plaja Erişim  

 

 Plaja ulaşımın güvenli olması ve toplu taşım olanaklarının sağlanması ve özendirilmesi 

gerekmektedir.  

ÖNEMLİ NOT:  

Alınmış olan Mavi Bayrak ödülünü koruyabilmek ve gelecek yıla da taşımak ancak bu kriterleri eksiksiz 

yerine getirmekle mümkündür. Plajlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde denetlenecektir. Denetimler 

sırasında plajda bir kriter eksik ise, bayrak 10 gün süre ile indirilmekte ve nedeni panoda ilan 

edilmektedir. Birden çok kriter eksik ise, bayrak sezon süresince indirilmektedir. Yani o plaj bir yıl süre 

ile bayrağını kaybetmektedir. 

Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr adresinden de indirebilirsiniz. 


