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Mavi Bayraklı Plajlar Nasıl Olmalıdır? 

• Plaj Kumunda Kirlilik Sebepleri 

 

• Plaj Temizliği 

 

• Temizlik Personelinin Çöp Algısı 

 

• Yapılması Gereken Çalışmalar 



Plaj Kullanımı 

• Mavi Bayrak Kriterlerinin en önemlisi plajların temiz 
olmasıdır. 

 

• Denizde yüzmenin yanında sahilde kum ile oynamak, 
futbol, voleybol oynamak ve kumda güneşlenmek plaj 
kullanıcılarının en çok yaptıklarıdır. 

 

• Plaj kirliliği sadece fiziksel olarak görünen çöpler dışında, 
görünmeyen çöplerin, bakterilerin bulunduğu bir yerdir. 



Plajda Oynayan Çocuklarımız 

• Özellikle çocuklarımız sahilde kum ile oynamakta, kumdan 
kaleler, şatolar yapmakta ve kumu kazmaktadırlar. 



• Çocuklar ve gençler kumda daha çok kaldıkları ve vakit 
geçirdikleri için ergen insanlara kıyasla üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına daha çok yakalanırlar. 

 

• Kumda yatma, kumu kazmak ile enterik hastalıklar 
arasında doğrusal anlamlı istatiksel ilişkinin olduğu 
saptanmıştır. 



Kirli Kum zararları 

• Plaj kumu ile oynayan, kumu kazan ve kumda yatan 
insanlarda yaşa bağlı gastro-intestinal hastalıkları 
görülmüştür. 

 

• 2007 yılında yapılan bir çalışmada 10 yaşından küçük 
çocukların %20’sinde; 

 

• 11-54 yaşındaki büyüklerin %4 ünde; 

 

• 55 yaştan büyüklerde %2 oranında kirli kumdan hasta 
olma risklerinin bulunduğu saptanmıştır. 



Plaj Kirliliğinin Nedenleri 

• İnsan Kaynaklı Kirlikler. (Plastik, cam,Kağıt, Sigara İzmariti) 

 

• Plajlara yakın mesafelerde evsel atıkların arıtılmadan 
deşarjları. 

 

• Yabani ya da evcil hayvanların kumda faaliyetleri 

 

• Yağmur suları 



Sahilde ve Deniz Diplerinde Bulunan 
Başlıca Kirlilikler 

• Pet şişe, Konserve kutusu, kırık şişeler, meşrubat kutuları, 
ayakkabılar… 

 

• Büyüklü küçüklü metal kaplar  

 

• Sigara İzmaritleri 

 

• Balıkçılık Faaliyetleri 



Ayrışma Ömürleri 

• Köpüklü Plastikler: 50 Yıl 

 

• Plastik İçecek şişeleri: 450 Yıl 

 

• Plastik Çöp torbaları: 450 Yıl 

 

• Sigara İzmariti : 5 Yıl 



Temizlik Personelinin Çöp Algısı 

• Özellikle Halk plajlarında görevli temizlik personeli, plaj 
temizliği yaparken, sadece yüzeysel olarak görebildikleri 
plastik, cam, metal gibi çöpleri almaktadır. 

 

• Mavi Bayrak Plaj Ölçüm yöntemine göre yapılmalıdır. 



Yapılması Gereken Çalışmalar 

• Mavi Bayrak sezonu öncesinde yerel Mavi Bayrak 
sorumlusunun yönlendirmesiyle belediye temizlik işleri 
birimi plajlar için bir temizlik ekibi oluşturmalıdır. 



• Oluşturulan Temizlik ekibine Mavi Bayrak kriterleri gereği 
plajın nasıl olması gerektiğine dair eğitim verilmelidir. 

 

Yapılması Gereken Çalışmalar 



Yapılması Gereken Çalışmalar 

• Plaj kullanıcılarının dikkatini çekmek amacıyla, plajda etkinlik 
düzenlenebilir. 



Yapılması Gereken Çalışmalar 

• Evcil ve başıboş hayvanların plajda bulundurulmasına izin 
verilmeyeceğine dair uyarı levhaları asılmalı ve kontrolleri 
yapılmalıdır. 

 



Yapılması Gereken Çalışmalar 

• Plajların giriş-çıkış noktalarına ve merkez noktalarına uyarı 
levhaları asılmalıdır. Plajın Mavi Bayraklı olduğu 
vurgulanmalıdır. 

 

• Büyük çöp kutuları, sigara izmaritleri için şezlong aralarına 
saksı konulmalıdır. 

 

 



TEŞEKKÜRLER… 


