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 Hollanda’da bulunan FEE üyesi Vakıf  (ANWB-Royal Dutch 
Touring Club) ve Keep Holland Tidy Vakfı tarafından ortak bir 
çalışma ile 
◦ Hollandalı turistlerin gittikleri yerlerde en çok rahatsız oldukları konunun çöpler 

olması ve 

◦ Plaj kirliliği konusunun tespitinde  herkesin farklı bir görüşe sahip olması, 

niceliksel tespitin zor olması nedeniyle geliştirilmiştir. 

 

 2008 yılından itibaren plajlarda denetim sırasında plaj kirliliğini 
ölçmek için denetçiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 Plaj yöneticilerinin ve plajı kontrol eden birimlerin yöntemi 
kullanması tavsiye edilmektedir. 

 

 Mavi Bayraklı bir plajın A+ veya A sınıfında olması 
gerekmektedir.  

 





UYGULAMA 

1. Büyük çöplerinizi saymak ve fotoğraflamak için 100 m2’lik 
(10 x 10) bir alan belirleyiniz (plajda bulabildiğiniz en pis 
100 m2’yi seçiniz).  
 
2. Belirlediğiniz bölgedeki büyük çöp (>10cm) birimlerini 
sayınız.  
 
3. Bölgenin fotoğrafını çekiniz (kanıt olarak tutmak amacıyla)  
 
4. Plaj çöp göstergesini kullanarak temizlik seviyesini 
belirleyip veri giriş formuna işleyiniz. 



10 m. (10 adım) 

10 m. (10 adım) 



UYGULAMA 

1. Küçük çöplerinizi saymak ve fotoğraflamak için 1 m2’lik 
bir alan belirleyiniz (100 m2 içindeki en pis alanı seçiniz). 
 

2. Belirlediğiniz bölgedeki küçük çöp (<10 cm) birimlerini 
sayınız. 
 

3. Bölgenin fotoğrafını çekiniz (kanıt olarak tutmak 
amacıyla)  
 

4. Plaj çöp göstergesini kullanarak (aşağıya bakınız) temizlik 
seviyesini belirleyip veri giriş formuna işleyiniz. 



1 m.  

1 m.  
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PLAJIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BİRDEN 

FAZLA ALANDA UYGULAMA YAPILABİLİR ! 



Alan No: Büyük Çöp Sayısı 

(>10 cm) 

Küçük Çöp Sayısı 

(<10 cm) 

Sınıflandırma 

(A+,A,B,C,D) 

1 B C C 

2 A B B 

3 A C B 

4 A D C 

5 B C C 

ORTALAMA C 



 Sistem başlangıçta zor görünebilir, ancak birkaç sefer 

uygulamadan sonra pratiklik kazanılacaktır. 

 

 Sezon içerisinde farklı zamanlarda ve mümkünse aynı gün 

içerisinde farklı saatlerde ölçüm yaparak plajınızın durumunu 

gözlemleyebilirsiniz.  

 

 Ölçüm sonuçlarını kaydederek sezon boyunca nasıl bir 

durum gözlendiğini tespit edebilir, çeşitli mercilere gerekli 

uyarıları yapabilirsiniz. 



 Plajda her bir grup 100’er m2 lik 3-4 alan seçerek 

çalışmaya başlıyoruz. 

 

 Sonra da dönüşte sonuçları karşılaştırıyoruz. 




