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PLAJ TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE 
BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI 
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PLAJ TEMİZLİĞİ KONULU MAVİ 

BAYRAK KRİTERİ 
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• Plajda çöp kutuları olması ve  plajın temiz tutulması, zorunlu bir 
Mavi Bayrak kriterdir 

• Bu amaçla plaj kirliliği ölçüm yöntemi geliştirilmiştir 

• Tesis plajı ile halk plajı temizliği arasında önemli boyutta fark 
var 

 

 

 

 

 



NİÇİN PLAJ TEMİZLİĞİ 
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• Plajı kullananların sağlığı 

  

• Çevrenin korunması  

 

• Estetik açıdan önem arz etmektedir 



ÇÖP NEDİR ? 
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• İhtiyaç duyduğumuz malzemelerin kullanmadığımız kısmı 

veya artıkları 

• Sigara izmariti  

• Ambalaj malzemesi 

• Her türlü yiyecek kabuğu 

• Hayvan dışkısı 

• Giysi parçaları  



ÇÖPÜN KAYNAĞI 
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• Ağırlıklı olarak insan kaynaklı kirlilikler 

• Deniz kaynaklı kirlilikler 

• Kara kaynaklı kirlilikler 

 



ÇÖPÜN ALGISI VE BERTARAFI 

6 

• Çöpün algısında insanlar çifte standart uygulamakta 

•  İnsanlar   evinde çok titiz toplu kullanım alanlarında aymaz 

• Çöpün bertaraf yöntemi, plajı kullananların kirletmesi ve 

görevlilerin temizlemesi üzerine kurulmuştur 

• Önemli olan kirletmenin önlenmesidir  



HALK PLAJLARINDAKİ DURUM 
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YURTDIŞINDAN ÖRNEK 

UYGULAMALAR 
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Sigara izmaritlerinin 

etrafa atılmasını önlemek 

veya azaltılmasına 

katkıda bulunmak 

amacıyla şehrin veya 

plajın çok kullanılan 

noktalarına konulabilecek 

örnek bir çalışma. 

SİZCE DÜNYADAKİ EN İYİ FUTBOLCU KİM ? 



YURTDIŞINDAN ÖRNEK 

UYGULAMALAR 
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Sigara izmaritlerinin etrafa atılmasını önlemek veya azaltılmasına 

katkıda bulunmak amacıyla şehrin veya plajın çok kullanılan 

noktalarına konulabilecek örnek bir çalışma. Güneş enerjisi ile 

çalışan bu sigara izmariti çöp kutusu, atılan her sigara izmaritinin 

ardından müzik çalıyor. 



YURTDIŞINDAN ÖRNEK UYGULAMALAR 
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•İngiltere’de yapılan bir 

araştırma sonucuna göre 

yere atılan çöplerin 4’te 

1’ini sakızlar oluşturuyor 

ve her yıl bu sakızların 

temizlenmesi için yaklaşık 

olarak 56 milyon pound 

harcanıyor.  

 

• Buna dikkat çekmek 

amacıyla yandaki gibi 

sakız yapıştırma panoları 

hazırlanmış. 



YAPILMASI GEREKENLER 
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• Belediyeler, yalnız plajda değil tüm toplu kullanım alanları için 

özel projeler yapmalı 

• Bilinç oluşturulması 

• Bilinç oluşturulması nedir, ne yapmak gerekir? 

 



TEŞEKKÜRLER 
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