
 

STANDART CANKURTARAN KULESİ VEYA BÖLÜMLERİ İÇİN TALEP FORMU (2023) 

Plajlarda hatalı cankurtaran kulelerinin kullanılması ve Mavi Bayraklı işletmelerimizden gelen yoğun talepler 
üzerine; kullanışlı, estetik, amacına ve mevzuatlara uygun olması esas alınarak Mavi Bayrak Kriterlerine, Türkiye Su 
Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatına ve Antalya Valiliği Suda Boğulma Olayları Genelgesine uygun olacak 
şekilde standart bir cankurtaran kule çalışması Vakfımız tarafından yaptırılmıştır.  

Plajda bulundurulması öngörülen standart cankurtaran kulesi ile ilgili olarak aşağıdaki kutuda işaretlediğimiz; 

� Cankurtaran kulesi tamamı (altta yer alan tüm donanımlar dahil, KDV dahil): 46000 TL (KDV DAHİL) 
*Kulenin beyaz olarak talep edilmesi halinde, 4000 TL ilave edilerek 50000 TL ödenmesi gerekmektedir. 

� Kompozit üzeri folyo dijital baskı flama bilgilendirme levhası 70X100 cm: 1650 TL (KDV DAHİL) 
� Kompozit üzeri folyo dijital baskı cankurtaran çalışma saatleri levhası 66x46 cm(2 adet): 1600 TL (KDV 

DAHİL) 

� CNC kesim kompozit panel ilkyardım işareti 30x30 cm (2 adet hilal,2 adet +): 1350 TL (KDV DAHİL) 
� Alüminyum malzemeden imal edilmiş kule flama direği 3metre: 3500 TL (KDV DAHİL) 
� Cankurtaran kulesinde kullanılacak flamalar 75x100 cm (3 adet): 2600 TL (KDV DAHİL) 
� Plaj sınır flamaları 75x100 (2 adet): 1600 TL (KDV DAHİL) 

kısımları için Anadolu Reklam’ın HALK BANKASI OSB Şubesi (Şube kodu:1571)    TR38 0001 2001 5710 0010 
1002 21 no’lu IBAN numaralı hesabına ‘’Cankurtaran kule bedeli’’ adı altında …………………………. TL yatırmış 
bulunuyoruz. 

SİPARİŞ BİLGİLERİ: 

• Cankurtaran Kulesi İniş Formatı: 
Merdivenli:    Rampalı: 

• Siparişiniz hakkında irtibata geçilecek ilgili kişi iletişim bilgileri: 
Adı soyadı : 
Çalıştığı kurum : 
Telefon no:                                                Cep tel no:                                             Görevi : 

• Cankurtaran çalışma saati bilgileri: 
Başlangıç-bitiş saatleri: 
Öğlen ara veriliyor ve o saatlerde cankurtaran olmuyor ise öğlen ara saatleri: 

• Teslimat bilgileri: 
Kule ve diğer bölümlerinin teslim alınma şekli: 

� Kargo veya ambar ile gönderilsin (Kargo veya ambar bedeli alıcıya ait olacaktır) 
� Reklam firmasından kendimiz alacağız. 

              Kargo veya ambar ile teslim alacaksanız gönderilmesini istediğiniz adres:  

 

• İşletmenin fatura bilgileri:  
 

 

Talep sahibinin adı,soyadı,imza, kaşesi:      Tarih: 


