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Temiz kıyılar ve sahiller insanların yaz 
aylarında tatillerini severek geçirdikleri 

yerlerdir.



Deniz plajları
• Deniz kıyıları ve sahiller yaz mevsiminde 

ailelerin ve bireylerin tekil olarak veya 
çocukları ile tatillerini geçirecekleri yerler 
olup denizde yüzmek, kumsalda kum 
üzerine oturmak, güneĢlenmek, sörf 
yapmak ve  çocuklar için kumda oynamak 
gibi faaliyetlerin yapıldığı rekreasyon 
yerleridir  



Deniz plajları

• Çocukların denizde yüzmenin yanında 
en sevdikleri oyunlar sahilde kum ile 
oynamaları, kumu kazmaları, kumdan 
evler, Ģatolar ve malikaneler 
yapmalarıdır



Temiz plajlarda çocuklar 
yaz aylarında kumla oynar



Çocuklar plajda kumla oynayarak 
değişik şekiller ve yapılar 

oluştururlar

http://coastalcare.org/sections/features/coastalcare-junior/


Çocuklar kumdan evler 
yapar



Çocuklar kumdan kaleler yapar



Çocuklar plajlarda deniz kumundan 
tepeler yapar



Çocuklar kumdan kaleler 
yapar



Çocuklar kumdan Ģatolar 
yapar



Çocuklarımız ve kirli 
kıyılar



Plaj kumunda kirlilik nedenleri

• Deniz kıyısında bulunan plaj kumlarında  yüksek 
konsantrasyonda bulunan fekal koliformun 
kaynakları

• Plajlara yakın mesafelerde evsel atıkların  arıtılmadan 
veya arıtıldıktan sonra deşarjları           

• Noktasal olmayan kaynaklardan gelen kirleticiler: yağmur 
suları,   yabani veya evcil hayvanların  kumda faaliyetleri

• Deniz kıyısına yakın ve uzak bölgelerde deniz kumu  E.coli 
ve Enterococcus bakterilerinin yaşamlarını sürdürmek ve 
yeniden büyümeleri için uygun bir ortam teşkil eder. 

• Bunlar plaj kumunda fekal indikatör sayısının artışına 
neden olur; bazen de kumda tuvalet kaynaklı 
kontaminasyondan daha yüksek bakteri sayısına ulaşılır



Plaj kumunda bakteriler
• PLAJ kumunda fekal  kirlilik indikatörü 

bakterilerin  sayısının artması: 

• güneĢ ıĢığına, yüksek sıcaklığa, nutriyente, 
indirgenmiĢ ozmotik streslere, baĢka  bakteriler 
ve predatör canlılar tarafından  fekal 
indikatörlerin  yok olmasının engellenmesi,  kumda 
kum taneciklerinin yüzeylerinde biyofilm oluĢumu, 
ortamın yüksek nem içeriği  ve kumsala gelen 
dalgaların yüksek organik  madde içeriklerine

• bağlıdır.



Plajda kirliliği 
oluĢturanlar

• Kumsal ve sahillerdeki kirlilikler genellikle 
insanların kullandıkları bazı atıkları sahillerde 
plajlara bırakmaları nedeni ile de 
oluşabilir.Sahillerin kirliliği camları, 
fiberglasları, plastikleri, odunları, banka veya 
kimlik kartlarını, çelik,  metal, ve polistren 
malzemeleri içerebilir. Balık yakalayan 
insanların misine, çengel  gibi maddeleri 
bırakmaları ile de kirlilik oluşur.tüm bu 
kirlilikler denize doğru giderek denizdeki 
ekosistemi olumsuz etkilerler.



• Çocuklar ve gençler kumda daha çok 
kaldıkları ve oynadikları için , köpeklerini 
gezdirdikleri için , plajda da futbol ve voleybol gibi 
turnuvalar düzenledikleri  ergen insanlara 
kıyasla üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha 
çok yakalanırlar.

• Plajda kumda yatma, kumu kazmak ile enterik 
hastalıklar arasında doğrusal anlamlı bir 
istatistiksel  iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. 



• plajlarda evsel arıtma tesislerinin 
deĢarj edildiği yerlere yakın 
bölgelerde sahil kumu ile temas 
edenlerin ( kuma güneĢlenmek için 
yatanlar, kumu kazanlar) mide-barsak 
hastalıklarına daha çok yakalandıkları 
belirtilmiĢtir



Kirli plaj kumu ile oynayan, kumu kazan 
ve kumda yatan insanlarda yaĢa bağlı 

gastro-intestinal hastalıklar 
görülmüĢtür

• 2007 yılında yapılan bir çalıĢmada 10 
yaĢından küçük çocukların % 20 sinde;

• 11-54 yaĢındaki büyüklerin % 4 ünde
• ve 55 yaĢtan büyüklerde 2% oranında  

kirli kumdan hasta olma risklerinin 
bulunduğu saptanmıĢtır.



• Kıyılarda kumsalda otel ve yerleĢim 
yerlerinden kaynaklanan atıksu arıtma 
tesisi arıtma suları bazen derin deniz 
deĢarjı ile insanların yüzme amaçlı 
kullandıkları sulara  deĢarj edilmektedir.

• Böyle yerlerin plaj sularında fekal 
kontaminasyonu (tuvalet, dıĢkı)  gösteren 
ve FEKAL kirlilik oluĢturan bazı bakterilere 
rastlanmıĢtır: Bu bakteriler Enterococcus, 
Bacteroidales, fecal Bacteroides, 
Clostridium olup, virüs indikatörleri olarak 
da bakteri virüsleri  F+ coliphage’lar 
bulunmuĢtır



EPA RAPORLARINA GÖRE , PLAJ KUMU BİRÇOK 

HASTALIĞA NEDEN OLAN BAKTERİLERE EV 

SAHİPLİĞİ YAPMAKTA VE  GENELDE HASTALIK 

YAPAN PATOJEN KOLİFORMLAR  KUM İÇİNDE  

ÇAMURLU BİR OKYANUS KIYISINDAN ÇOK DAHA 

YÜKSEK KONSANTRASYONDA 

BULUNABİLMEKTEDİR . 



PLAJ KUMU
• North Carolina üniversitesi tarafından yapılan 

bir çalışmada  plaja giden, kumda oturan, kumu 
eşeleyen, kazan  ve kuma gömülmüş maddeleri 
çıkaran kişilerin kumda bunları yapmayan 
kişilere kıyasla  daha fazla gastrointestinal yani 
mide ve barsak hastalıklarına yakalandıklarını 
gösteren belirtilerin olduğu bildirilmiştir. Bu 
belirtiler  ishal, kusma, mide bulantısı ve mide 
ağrıları’dır. 

• “Tuvalet SULARI VE DIŞKI ile kontamine olmuş 
denizlerde yüzen ve denizi çok seven insanların   mide 
barsak  RAHATSIZLIKLARI  insanların kirli kumlarda 
oturmalarını ve denize girmelerini engelleyecek düzeyde ,  
caydıracak kadar ciddi olmamaktadır. 



• Plaj kumu kıyılarda yüzülen  
sahillerden ve bazı denizlerden daha 
çok tehlikeli bakteriler içermektedir. 
EPA araĢtırıcıları  kumda kalma süresi 
ile gastrointestinal hastalıklar 
arasında plaj kumunda bulunan fekal 
kirliliğe bağlı olarak  pozitif bir 
istatistiksel iliĢki olduğunu 
saptamıĢlardır.



• Deniz kıyısında plajda kumu karıĢtıran ve 
kuma gömülmüĢ bazı maddeleri çıkaran 
kiĢilerde Bacteroidales bakterileri ile  ishal 
arasında  çok anlamlı pozitif bir 
istatistiksel iliĢkinin olduğu 
saptanmıĢtır.Bacteroidales bakterileri ve 
diğer  fekal indicator bakterilerin plajdaki 
kumun kazılması ile ve kuma gömülmüĢ bazı 
hafriyatların kumdan çıkarılması sırasında  
insanların  eline bulaĢtığı gözlenmiĢtir. 
Mide – barsak hastalıklari  ile ishal ve bu 
bakteri sayıları arasında çok anlamlı pozitif 
bir iliĢikinin olduğu saptanmıĢtır. 



• DENĠZ KIYILARINDA  KUMDA KUMDAN 
EV, MALĠKANE  VE KALE YAPANLAR ĠLE 
KUMU KAZAN ÇOCUK VE BÜYÜK 
ĠNSANLARIN MIDE-BARSAK 
HASTALIKLARINA YAKALANMA 
RĠSKLERĠNĠN, SADECE SAHĠLDE 
YÜRÜYEN,  SÖRF ÜSTÜNDE YÜZEN  
ĠNSANLARIN HASTALIĞA YAKALANMA 
RĠSLERĠNDEN   ÇOK DAHA YÜKSEK 
OLDUĞU SAPTANMIġTIR (University of 
North Carolina at Chapel Hill and the 
Environmental Protection Agency. 
ScienceDaily (July 10, 2009) 



• Plaj kumu ile temas eden insanlarda 
mide-barsak hastalıklarına, üst 
solunum yolu enfeksiyonlarına, göz 
hastalıklarına rastlanmıĢ, kulak ağrısı 
ve kesik yaraların enfekte olduğu, 
kurdeĢen, kaĢıntıve  yaraların 
oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Kumda hafriyat 
çıkaran ve kumu kazan insanların % 13’ 
ünde ve kuma birĢeyler gömen 
insanların % 23’ünde de ishal ve diğer 
mide barsak hastalıklarına 
rastlanmıĢtır . 



SahiLde ve deniz diplerinde 
bulunan kirlilikler

• Konserve kutusu, kırık ĢiĢeler, 
meĢrubat kutuları ve ayakkabılar

• Büyüklü küçüklü metal kaplar ve 
variller







YaĢayan ve ölü balıklar



• PLAJDA BULUNABĠLECEK 
MĠKROORGANĠZMALAR



• Patojenik bakteriler:
• Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Shigella, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus,
• Vibrio parahaemolyticus, and Vibrio harveyi); 
• Virusler
• Aadenovirus, norovirus, enterovirus, coxsackie virus, 
• A16, B1, ve B5, echovirus tip 1, poliovirus tip 2, hepatitis A 
• Mantarlar
• Candida albicans, dermatophytic fungi
• Parazit olan nematod’lar
• Toxocara canis

• Martılar ve  kazlar da fekal kirliliğin kontaminasyonunu 
sağlar

• .Oluşan hastalıklar : tifo, paratifo, ishal, bulantı kusma, 
konjonktivit, grip, dermatit



Kumda bulunabilecek 
katı atık maddeler



taraklar



Plastik petler



Cam ĢiĢeler



Cam ĢiĢeler



AtılmıĢ sigara kutusu



gözlükler



kartlar



KopmuĢ bebekler



Araba lastikleri ve çöpler



Yağ dökülmüĢ deniz 
kıyıları



Afrika’da Kirli sahiller



Sahile çöplerin dökülmesi



Plaj kıyılarındaki  
kirlilikleri yiyen kazlar



Temiz sahiller



Kumsalların ve plajların kalitesi

• . 
• Deniz kıyısında  kirlilik. 
• Zehirli deniz anaları ve kum pireleri dermatolojik alerjilere ve 

kaĢıntıya neden olurlar . Martılar, deniz kıyılarında biriken organik 
kirlilikleri yerler.  Bu canlılar  sahil kesimlerin  kirlilik 
indikatörüdürler

• Plajda  kum kirliliği
• Kumda kirlilik bazen motorların yağlarından ve derinlerdeki 

balçıktan oluĢabilir. Kumdaki kirlilikler  kuma dökülen  
döküntülerden, molozlardan, yağmurlarla kuma taĢınan kirli 
maddelerden ve atıkların plajlara boĢaltılmasından kaynaklanır. 

• Kırık camlar, plastikler, balık misine ve kancaları da  kumda kirlilik 
oluĢturur.

• Alınacak önlemler: Bu tür plajlarda insanların uygun sandalet, deniz 
ayakkabısı giymesi ,kumu tuttuktan ve eşeledikten sonra  ellerini ve 
ayaklarını dezenfekte etmeleri gerekmektedir.



DENĠZ KIYISINDA 
KUMSALDA ve KUMDA 

PLASTĠKLER
• DENĠZE GĠRĠLEN KUMSALDA KUMUN ÜZERĠNE 

ĠNSANLAR TARAFINDAN BIRAKILAN PLASTĠK ATIK 
SAYISI GĠTTĠKÇE ARTMAKTADIR

• PLASTIK SU ŞİŞELER,.
• 2008 YILINDA TÜM DÜNTADA YÜKETĠLEN PLASTĠK MĠKTARI 

t 260 million tons. PlastiK MADDELER HAFĠF, BÜKÜLEBĠLĠR, 
NEME KARġI DĠRENÇLĠ,  VE UCUZ OLDUKLARINDAN GENĠġ 
BĠR KULLANIM ALANINA SAHĠPTĠRLER. BĠYOLOJĠK 
PARÇALANMAYA DĠRENÇLĠ OLUP, ÇOK ZOR AYRIġABĠLĠR VE 
YILLARCA TAM AYRIġAMADAN EKOSĠSTEMDE KALIR. ÇOK 
FAZLA KULLANILMASI NEDENĠ ĠLE ÇÖP OLARAK 
ATILMAKTADIR. BU DURUM PLASTĠK KĠRLĠLĞNE NEDEN 
OLMAKTA  VE EKOSĠSTEMĠN DOĞAL YAPISININ 
BOZULMASINA NEDEN OLMSAKTADIR.



Plastiklerin ayrıĢma 
ömürleri

• :

• Köpüklü plastikler: 50 yıl 

• Plastik içecek ĢiĢeleri : 400 yıl 

• Plastik çöp torbaları: 450 yıl 

• . 



Plajlarda molozlar
• Sahilde deniz suyu kıyısında ve 
plajlarda  molozlar plastiklerden( 
şişe, plastik çöp torbası)  
camlardan , kauçuk ve tekstil 
ürünlerinden oluşur. Molozlar  belli 
bir proses sonucu oluşmuş dayanıklı, 
ayrışmayan atılmış terkedilmiş katı 
atık maddelerden oluşur.” 



Özellikle çocuklar ve gençler 
tarafından plaj kumunda 

oluĢturulan güncel kirlilikler

• Çocuklar ve gençler sakız kağıtlarını, 
Ģeker kağıtlarını, dondurma 
kağıtlarını, dondurma külahlarını, 
dondurma saplarını ve çomaklarını, 
bisküvit kağıtlarını kuma atarak 
güncel kirlilikler oluĢturmaktadırlar



Güvenilir bir deniz kıyısı 
ve plaj için

• Plaja girişte yazılan talimatlara uyulur
• Sağlıklı yüzme yerlerinin neresi olduğu bilgisi 

verilir. Veya herhangi bir tehlike arzeden 
bölgeler için uyarı levhaları asılır.

• Ayak tabanlarının kızgın kumdan korunması için 
uygun kumsal ayakkabılarının giyilmesi tavsiye 
edilmektedir. Plajların temiz tutulması için 
asılan levhalara ilaveten sahili korumak için 
neler yapılması gerektiği küçük ilanların 
dağıtılması ile de sağlanır.Bu konuda plaj 
sorumlularına büyük görevler 
düşmektedir.  

•



TEHLĠKE BELĠRTEN 
LEVHALARIN PLAJA 

KONMASI



Çevre açısından hassas bölge ( denize 
girilmez, voleybol oynanmaz, köpekler 

giremez)



Plajların güvenilirliği



Alkollü içki ile yüzmeyi karıĢtırma!!!, 
kazaları önle, içkili isen yüzme !!!!



Plajlarda plaj sorumulularına
büyük görevler düĢmektedir

• Plajlarda deniz kıyısı ve kumsalda insanlar tarafından 
oluĢturulan kirlilikler insanlara zarar vermektedir. İnsan 
kendi kendine, topluma, çevreye ve 
ekosisteme  zarar vermemelidir

• Plaj sorumlularına plajların korunması için 
büyük görev düşmektedir. 

• Plaj sorumluları, çöp atan insanları uyarmak, uygun 
levhalar asmak, ilan dağıtmak, onları uyarmak, denetlemek  ve plajların 
kirliliğinin önlenmesinde gerekli tüm tedbirleri  almak zorundadır. Bu konuda 

plaj sorumluları görevlerini titizlikle 
gerçekleştirmelidir


