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Kirlilikler ve Şikayetler
• Son yıllarda Mavi Bayrak ve çevre konusundaki bilincin artması ve
internet aracılığıyla bilgiye erişiminin kolaylaşması şikayetlerin
sayısı ve niteliğindeki artışı beraberinde getirmiştir.
• Bunun yanında deniz trafiği, kıyılardaki nüfus ve yapılaşma ile
rekreasyonel tesisler, seyahat edenlerin sayısındaki artış ve yağış
rejimindeki değişimlerin kısa süreli geçici kirliliklerin görülme
sıklığını arttırdığını gözlemliyoruz.

2015 ve 2016 YILLARINDA VAKFIMIZA
İLETİLEN ŞİKAYET KONULARI VE SAYILAR
2016 YILI

2015 YILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deniz Kirliliği:……………………………………….13
Arıtma/Kaçak Deşarj/Kanalizasyon:……....8
Dere Kirliliği:………………………………………….2
Plaj Kirliliği:……………………………………………8
Alg Patlaması:………………………………………..1
Cankurtaran:………………………………………...5
Tırtıl/Kurtçuk:………………………………………..4
Mavi Bayrak Kriterlerinin eksikliği:…………2
Evcil Hayvan:………………………………………....2
Ölü Caretta:……………………………………………1
Köpük Partisi:…………………………………………1
Plajda Çadır Kurulması:………………………….1
Evcil Hayvanı İle Denize Girilememesi:……1
TOPLAM:………………………………………………49

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deniz Kirliliği:……………………………………….20
Arıtma/Kaçak Deşarj/Kanalizasyon:……..16
Deniz Suyu Analizlerinin Güncelliği:……… 1
Plaj Kirliliği:…………………………………………..8
Evcil Hayvan:………………………………………...7
Cankurtaran:………………………………………...3
Deve Turları:………………………………………….1
Sahile Vuran Ölü Balıklar:………………………2
Olta Balıkçılığı:……………………………………….1
Tehlikeli Deniz Canlısı:…………………………...1
Plajda Çadır Kurulması:………………………….1
Yüzme Güvenliği:…………………………………..1
Plajın Gece Kullanımı ve İçki Satışı:…….….1
TOPLAM:………………………………………………65

Şikayet ve Kirlilikler
• Şikayetlerin çoğunluğu yüzme suyunda görülen kirlilikler
oluşturmaktadır.
• Bu kirliliklerin önemli bir kısmı, yüzme suyu analiz sonuçlarına
yansımamaktadır. Bunun nedeni, söz konusu kirliliklerin 15 günde
bir yapılan numune alım takvimine her zaman denk gelmemesidir.
• Ancak kirlilik gözlemlendiği anda plaj sorumlusunun acil durum
planı kriteri gereğince işlemleri başlatması gerekmektedir.
• Bu süreç hızlı bir şekilde işletilmediğinde, kirlilikle ilgili kısa sürede
çözüm üretilememektedir.

Kirlilikler ve Şikayetler
• Vakfımıza gelen tüm şikayetler, şikayet takip formumuz aracılığıyla
kaydedilir ve mutlaka tüm şikayet sahiplerine cevap verilir.
Sistemimiz, çözüm üretme ve şikayet sahibini süreçle ilgili
bilgilendirme esasına dayanır.
• Kirliliklerde uygulanacak prosedür, acil durum planı kriterine göre
yapılmalıdır.

Acil Durum Planı Kriterine göre
1.

2.
3.

İlk yapılacak şey bayrağı indirerek Mavi Bayrak panosunda bir uyarı
yazısının asılması ve gerekirse plajda anons yapılarak kullanıcıların
uyarılmasıdır.
Kirlilikle ilgili tüm yasal işlem birimlerini ilgilendirmek (Başvuru formu
Ek-3 dokümanı)
Yüzme suyundan numune alınarak analizinin yapılmasını sağlamak (Halk
Sağlığı Müdürlüğü)

DİKKAT

UYARI

GEÇİCİ KİRLİLİK DUYURUSU!
Plajımızda, elimizde olmayan …………….…………………..…………….nedeniyle (boş alana deniz
araçlarından kıyıya vuran kirlilik, mevsimsel geçişlerde yaşanan polen kümesi, arıtma tesisi arızası,
dereden gelen kirlilik veya benzer sorunu yazınız) geçici kirlilik oluşmuştur. Mavi Bayrak kriterleri
kapsamında kirlilik giderilinceye kadar Mavi Bayrak indirilmiştir. Bu nedenle denize girmemenizi tavsiye
ederiz.
Kirliliğin önlenmesi konusunda girişimlerde bulunulmuş ve temizlenmesi konusunda gerekli tedbirler
alınmaktadır. Plaj muhtemelen ………. saat/
……..gün sonra kullanılır hale gelebilecektir. Plaj
temizlendiğinde Mavi Bayrak tekrar asılacaktır. Mavi Bayrak panosunu takip ediniz. Anlayışınız için teşekkür
ederiz.

İlan tarihi ve saati / Announcement Date and Hour:
…………………………
ANNOUNCEMENT OF TEMPORARY POLLUTION!

The beach has exposed to temporary pollution because of …………………………….
…………………………………………(fill in the blanks with coastal pollution caused by boats, a set of
seasonal pollen, malfunction of treatment plant, contamination from the stream, or a similar problem). The
Blue Flag has been withdrawn according to the Blue Flag criteria, until pollution is recovered. For this
reason, we do not recommend you swimming.
Attempts have been made to recover the pollution. The necessary clean up is started. After ………
hours / ……… days, the beach will probably become available. When the beach is cleaned, The Blue Flag
will be posted again. Please keep following this informaiton board. Thank you for your understanding.

Acil Durum Planı’na göre
4.
5.
6.

7.

8.

Kirliliğin temizlenmesi ve olayın tekrar yaşanmaması için yerel düzeyde
hazırlanacak yönetim önlemleri komisyonunu oluşturmak
Kirlilik kaynağının araştırılmasını sağlamak (Mavi Bayrak Komisyon
üyeleri)
Geçici bir kirlilik olup olmadığının kontrolü için kirlilik anında alınan
numune tarihinden 72 saat sonra (3 gün) tekrar numune alınmasını
sağlayarak kirliliğin geçtiğinin sağlamasını yapmak.
Sadece yüzme suyunun kalite kontrolü değil, kirliliğe sebep olduğu
düşünülen derelerin, arıtma tesislerinin ve/veya diğer risk faktörleri ile
ilgili numuneler alınıp takibinin yapılması
Olayın tekrar yaşanmaması için gerekli yönetim önlemlerinin alınması

Örnek Olay
• Olay, bu sene yaşanan ve her bölgede benzer olayların yaşandığı
durumlara bir örnektir.

Örnek Olay
• Bu şikayet, Mavi Bayraklı plajların olduğu bir bölgede, belirli noktalarda
görülen köpüklenme, koku ve kanalizasyon atığı kirliliklerine ilişkindir.
• 15 günde bir alınan numunelerin yüzme suyu analiz sonuçları temiz çıkmış,
ancak haritada görülen derelerde yapılan analiz sonuçları ise oldukça
yüksek çıkmaktadır.

Örnek Olay
• Ancak yaklaşık 20 km’lik kıyı bandı boyunca yer alan plajların bir
kısmı kirlilik kaynağından etkilenmekte, bir kısmı ise
etkilenmemektedir.
• Yüzme suyu analiz sonuçları da kirlilik kaynağını tespit etmeye
yetmemektedir.
• Kirliliklerin çıkış noktası olduğu düşünülen derelerden kaynaklanan
kirliliklerin kıyı bandı boyunca nasıl yayılım gösterdiği, kıyı yapısı,
dalga hareketleri, rüzgar yönü, deniz trafiği hareket kayıtları ve
benzeri kayıtlar da bulunmadığından;
• Yapılan komisyon araştırması ve analiz sonuçlarına göre
komisyondan, sadece arıtma çıkış suyu analizleri yüksek çıkan
arıtma tesisi ile dere üzerlerinde yer alan balıkçı barınak noktaları ve
besi çiftliklerinin kontrolü kararı çıkmıştır.

Mavi Bayrak’ta Yüzme Suyu Kalitesi
Kriteri
• Yüzme amaçlı kullanılan sular Avrupa Birliği’nin 2006/7/EC Yüzme
Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmektedir.
• Bu yönetmelik, şuanda Dünya çapında geçerli en kapsayıcı ve sıkı
yüzme suyu yönetmeliği olarak tanımlanmaktadır.
• Değerlendirmenin esası, geçmiş 4 yılın yüzme suyu analiz
değerlerinin istatistiksel değerlendirmesine dayanmaktadır.
• Ayrıca her bir plaj için yüzme suyu profili dokümanının hazırlanması
ve buna göre yüzme suyu kalitesini etkileyen risk faktörlerinin
tanımlanarak yönetim önlemleri idari planının oluşturulması
gerekmektedir.

Ülkemizde Durum
• Vakfımız, yalnızca 4 yıla dayanan analiz sonuçları ilgili Yönetmeliği’ne göre
uygunluk gösteren plajların başvurusu almaktadır.
• Herhangi bir olağanüstü meteorolojik olay veya yüzme suyu kalitesini
olumsuz etkileyecek, resmi otoritelerce belgelenebilen ve gerekli yönetim
önlemlerinin zamanında alınmış olduğu plajlar için muafiyet dosyaları
hazırlanması durumunda, plajların ilgili dokümanları değerlendirmeye
alınır.

• Ülkemiz kıyılarındaki her bir plaj için risk faktörlerinin tanımlandığı yüzme
suyu profili dokümanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Deniz ve Kıyı
Yönetimi Dairesi tarafından 2014 yılında hazırlanmış olup, tüm ilgili
Belediyelerce kontrol edilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması için
doğru bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir.

Risk faktörleri
• Risk faktörleri başlıca;
– Derelerle denize taşınan suların taşıdığı kirlilikler (dere boyunca bulunan
balıkçı tekneleri, besi ve hayvan çiftlikleri, tarım sulama sularının etkisi, taş
ocakları, kanalizasyon sistemine bağlı olmayan köylerin fosseptikler, sağlıklı
çalışmayan ve dereye deşarj yapan arıtmalar vb)
– Yağmur suları ile şehirden taşınan kirlilikler (kanalizasyon hatlarındaki şişme ve
taşmalar, arıtma tesisinde olası şişmeleri önlemek için yapılan direk deşarjlar,
şehirdeki yollardan taşınan hayvan dışkıları ve diğer kirlilikler)
– Kaçak deşarjlar veya iyi arıtılmamış sanayi arıtma tesisi deşarklarının etkisi
– Deniz turizmi ve/veya trafiği kaynaklı kirlilikler
– Plaj kullanımına bağlı kirlilikler (yoğun kullanılan plajlarda yetersiz tuvalet
imkanları, hayvanların plajda dolaşması, vb.)

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
• Örnek olayın benzerlerinin çeşitli bölgelerimizde, bazılarında
yoğunluklu olmak üzere yaşandığı bilinmektedir.
• Bu nedenle, yaz sezonu boyunca ilk numuneden başlamak üzere
tüm analiz sonuçları Mavi Bayrak kriterlerinde belirtilen limitlere
göre takip edilmelidir.

• Yüzme suyu kalitesini etkileyen tüm risk faktörleri ve denizdeki
yayılımları tespit edilmeli ve gerekli yönetim önlemleri alınmalıdır.

TEŞEKKÜRLER!

