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PLAJ KİRLİLİĞİ 
 

 Plajlarımızda yaşanan en büyük sıkıntı 
insanların bulundukları plajı kullanırken 
çevreyi kirletmemeye özen 
göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. 

 

 

 Yapmış olduğumuz denetimlerde 
plajlarımızda yaşanan kirliliğin insan kaynaklı 
olduğunu görüyoruz. 

 



PLAJ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ 
 Plajın daima temiz ve bakımlı tutulması, plajda 

çöp bulunmaması Mavi Bayrak ödüllü bir plaj 
için zorunlu kriterdir. 

 

 Bu nedenle plajlarda yapılan temizliğin Mavi 
Bayrak kriterlerine uygun olup olmadığının 
belirlenmesi ve yapılan temizliğin yeterli olup 
olmadığının tespit edilmesi gerekliliği ortaya 
çıkıyor. 

 

 Plajla ilgili yapılan temizlik çalışmalarının 
yeterliliği konusunda olumlu veya olumsuz bir 
tespitin elde edilmesi, yetkili merciler 
tarafından kabul görülen bir ölçüm yönteminin 
kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. 



PLAJ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ 
 Konuyla ilgili olarak Hollanda’da bulunan FEE üyesi olan ANWB-Royal Dutch 

Touring Club ve ayrıca 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 ulusal 
ve uluslararası denetçiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 



PLAJ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ 

 Plaj Mavi Bayrak temsilcilerinin ve plajı kontrol 
eden birimlerin yöntemi uygulaması 
beklenmektedir. Bu yöntemi kullanarak kendi 
plajlarının temizlik seviyelerini tespit etmeleri 
kontroller açısından kolaylık sağlar. 

 Bu çalışma sayesinde plajın gün içerisinde ne 
kadar kirlendiği, plajın günlük temizliğinin 
yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa da bu temizliğin 
yeterli olup olmadığı sonucu ortaya çıkar .  

 Plaj temizliğinden sorumlu personele sezon 
öncesinde bu yöntem anlatılarak eğitim 
verilmelidir. 

 

 



Plaj Temizlik Dereceleri 

Mavi Bayraklı bir plajın A+ veya A sınıfında olması gerekmektedir. B seviyesindeki 
plajlar temizlik seviyesi bakımından geliştirilmeli ; C ve altındaki seviyelerde bulunan 
plajlarda Mavi Bayrağın indirilmesi gerekir. 



UYGULAMA 

Önce Büyük Çöpleri Sayın 

 
1) Plaj içerisinde 100’er m2 lik (10m x 10m) 5 alan belirleyin.(Plajın 

büyüklüğüne göre daha fazla ya da daha az örnek alan seçilebilir) 

2) Köşeleri işaretleyin 

3) 10 cm den büyük çöpleri sayın, > 10 cm 

4) Fotoğrafını çekin. 

5) Temizlik düzeyini belirleyin. 

6) Veri giriş formuna ekleyin. 

 

 

 

 



100 m2 = 10m. X 10m. (10 adım) 

100 m2 lik 
belirlediğimiz 
alanda 10 cm den 
büyük çöpleri 
topluyoruz. 

100 m2 seçilmiş alan 



UYGULAMA 
     Sonra Küçük Çöpleri Sayın 

1) Seçilen her bir 100 M2 alanın en kirli 1 m2 lik kısmını 
seçin. 

2) Köşelerini işaretleyin. 

3) 1 m2’lik bu alandaki 10 cm’den küçük çöpleri sayın 

4) Fotoğrafını çekin. 

5) Temizlik derecesini belirleyin. 

6) Veri giriş formuna ekleyin. 
Dikkatli bakıldığında yandaki fotoğrafta  

10 cm’den küçük çöpleri görebilirsiniz  

 

 100 m2 

1 m2 



1 m2 seçilmiş alan 

1 m2 = 1 m. X 1 m. (1 adım) 

1 m2 lik 
belirlediğimiz 
alanda 10 cm den 
küçük çöpleri 
topluyoruz. 



Plajda Seçilecek Alanlar 

Deniz 

Plaj sınırı Plaj sınırı 
III 

II 

I 

IV 

V 

Şemsiye ve şezlonglar 

Bar-Büfe 

PLAJIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BİRDEN FAZLA 
ALANDA UYGULAMA YAPILABİLİR. 



PLAJ TEMİZLİĞİ DERECESİ VERİ GİRİŞ FORMU 

Tarih :_____________________________________Saat:____________________________________ 

İsim  (değerlendirmeyi yapan): ________________________________________________________ 

Hava Durumu : ____________________________________________________________________ 

Plaj adı : ___________________________________________________________________________ 

Fotoğraf : _________________________________________________________________________ 

Yorumlar : _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Alan No : 

 

Büyük Çöp Sayısı  

(>10 cm) 

 

Küçük Çöp Sayısı  

(<10 cm) 

 

Sınıflandırma  

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

Ortalama    

 



İŞLENEN NOTLARIN ORTALAMASINI ALIN 

 

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 

Not: Ortalamalar alınırken düşük olan değere yuvarlanır. 





SONUÇ OLARAK… 
    
 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. 

 Plaj Mavi Bayrak Sorumlusu ölçüm sonuçlarını kaydederek sezon boyunca 
nasıl bir durum gözlendiğini tespit edebilir, yapılan ölçümler sonrası çıkan 
sonuçla ilgili gerekli uyarıları yapabilir. 

 



TEŞEKKÜRLER 
  YETKİN KARABİNALI 


