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Mavi Bayrak Kriterleri

 Mavi Bayrak Ödülü’ne aday plaj ve marinalar 4 ana grupta 
toplanan kriterlere göre değerlendirilir

 Yüzme suyu kalitesi

 Can güvenliği

 Çevre eğitimi ve bilgilendirme

 Çevre yönetimi

Temel başlıkları altında 32 kriter belirlenmiştir.



Can Güvenliği ve Hizmetler

 26. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda 
cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri 
plajda bulundurulmalıdır.

 27. Plajda ilkyardım malzemeleri 
bulundurulmalıdır.

 28. Kirlik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil 
durum planları oluşturulmalıdır.

 29. Plajda farklı kullanımlar sonucu 
olabilecek kazalara karşı önlemler 
alınmalıdır.

 30. Plaj kullanıcılarının güvenliği için 
gerekli önlemler alınmalıdır.

 31. Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

 32. Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet 
ve erişim rampası bulunmalıdır.



Lisanslı (gümüĢ bröve) 
olmalı

Plajın Ģartlarına 
göre sayı 

belirlenmeli



Cankurtaran Bröveleri
Cankurtarma Talimatına göre:

 Bronz cankurtaran: Havuzlarda güvenliği 
sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım 
etmek için temel eğitime sahip görevliyi

 Gümüş 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

Dikkat! Balıkadam, kaptan, dalış hocası 
sertifikaları cankurtaran sertifikası değildir!



Sadece 

kendi görevini yapmalı !



Cankurtaran Kuleleri 
 Plaja hakim bir noktada olması

 Kullanışlı ve acil durumlarda  
cankurtaranın denize sürekli göz 
temasında bulunabileceği şekilde iniş 
merdiveninin yada düzeneğinin olması

 Mavi bayraklı plaja yakışır estetik 
olması



Cankurtaran Kuleleri





Kullanışsız cankurtaran kuleleri







Cankurtaran 

ÇalıĢma saatleri

•Denetim formunda sorulmaktadır.



Cankurtaran 

ÇalıĢma Saatleri

•Halk plajlarında en 
geç 09.00 baĢlangıç,

en erken 19.00 bitiĢ 
olması 

öngörülmektedir



Cankurtaran Malzeme Listesi
(2012 YILI) 

 
 

 
MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJIN CANKURTARAN BİRİMİNDE 
BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMAN VE MALZEMELER 

 
1. Cankurtaran istasyonu ( kule, kulube veya hakim nokta ) 

2. Bot (plajda su sporları birimindeki motorlu kurtarma botu kabul edilebilir) 

3. Can Simidi ( straforlu, kolay atılabilen, en az 10 mt. yüzen ipe bağlı olmalı ) 

4. Megafon ( kalabalıkta rahat duyuru yapılabilecek güçte, sireni bulunan) 

5. Kurtarma kemeri ( kazazedeyi sarabilen tipte olmalı ) 

6. Fırlatma ipi ( torba içinde toplanabilen en az 10 mt uzunluğunda yüzer ip ) 

7. Düdük 

8. Dürbün 

9. Standartlara uygun cankurtaran üniforması  

10. Plaj güvenliğini gösteren Uluslararası standartlarda flamalar (plaj dikkat ve uyarı 

bayrakları) 

11. Yüzen omur tahtası ( kazazedeyi su içinde sedyelemeye yarayan omur tahtası ) 

12. Cankurtarana yakın yerde acil durum telefonu veya telsiz 

13. Maske, palet, şnorkel ( kazazedeye hızla ulaşabilmek ve gerekirse sualtında arama 

kurtarma yapabilmek için ) 

 
 

                                                                                          



Cankurtaran malzemeleri



Cankurtaran malzemeleri





Kısa direk

Uzun direk
içeride

dıĢarıda

2 m



Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek 
kazalara karşı önlemler alınmalıdır



Kulenin üstünde olmalı



Flama anlamlarının ilanı



Cankurtaran kıyafeti



Cankurtaran Bayraklarının  Kullanımı



İlkyardım Malzemeleri



İlkyardım Malzeme Listesi
(2012 YILI) 

 
 

MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJIN 
İLK YARDIM BİRİMİNDE BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER 

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

turuncu ya da kırmızı renklerde, steril malzemeleri koymak için bölmeler olmalıdır ) 

2. Airway ( suni solunum için havayolu aparatı ) 

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. Çengelli iğne ve pansuman makası 

11. Ayarlı turnike veya serum lastiği 

12. Yapışkan flaster  

13. Steril eldiven 

14. Ağzı kilitlenebilen sızdırmaz poşet ( 2 adet ) 

15. Boyunluk (sert çene destekli olmalıdır). Bebek, çocuk, yetişkin için birer adet ya da 

ayarlanabilir boyunluk olmalıdır 

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

17. İlk yardım kitapçığı 

 

 



İlkyardım Malzemeleri



İlkyardım Malzemeleri



TEġEKKÜRLER.


