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Sunum Başlıkları 

 Sayısal veriler 

 

 Denetimlerde öne çıkan hususlar 

 

 Uluslararası denetim 

 

 Görüş ve öneriler 

 



Yıllara göre ödüllü marina ve yat sayıları  
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MARİNA YAT



Mavi Bayrak denetim sayıları 



 Denetimlerde öne çıkan hususlar 

 

 Mavi Bayrak panoları 

 

 Marinalarda atık yönetimi  

 

 Engelli olanakları 

 

 Marinalarda su kalitesi  

 

 Çevre eğitim etkinlikleri ve çevresel takip sistemi konularının karıştırılması 

 

 

 



 Eski Mavi Bayrak panoları 

 Mavi Bayrak panoları marina içerisinde herkesin görebileceği ve okuyabileceği 
bir noktada olmalı,eski panoların değiştirilmesi gerekmektedir.Standart pano 
için lütfen TÜRÇEV’ e  başvurun. 

 

 



 Standart  Mavi Bayrak Panosu 

 

 



 Standart  Mavi Bayrak Panosu 

 

 

Mavi bayrak panolarının marina içerisinde konumlandırılması çok 
önemlidir.Örnek bir Mavi Bayrak panosu gibi görünüyor ANCAK ! 



 Mavi Bayrak Panosunun konumu 

 

 

Mavi Bayrak panosunun önü bisiklet park 
yeri olarak ayrılmış.Panonun önüne gelip 
bilgileri okumak mümkün değil. 

Mavi Bayrak panosunun arka yüzü de 
örnek teşkil edecek şekilde dizayn edilmiş 
ancak buraya da yaklaşmak mümkün 
değil zira kapı bariyer sistemi mevcut. 

PANO ÖN YÜZÜ 

PANO ARKA YÜZÜ 



 Mavi Bayrak Panosunun konumu  

 

 
Standart bir Mavi Bayrak panosu, atık toplama ve ayrıştırma merkezinin bir 
parçası haline gelmiş.Buna izin verilmemelidir.  



 Mavi Bayrak Panosunun konumu  

 

 

Örnek bir şekilde konumlandırılmış Mavi Bayrak Panosu 



 Mavi Bayrak Panosu info bilgileri 

 

 
Mavi Bayrak panosu info 
gözlerde bulunması 
gerekenler; 
 
1-Marina vaziyet planı 
 
2-Ç.E.E. Planı 
 
3-Doğal hassas alan bilgisi 
 
4-Acil durum planı 
 
 
GENELDE BİLGİLER GÜNCEL 
DEĞİL. 
  



 Mavi Bayrak Panosu info bilgileri 

 

 

Standart panoda Mavi 
Bayrak sorumlusu ve 
iletişim bilgileri kısmını 
muhakkak doldurunuz.  



 Mavi Bayrak haritasının önemi  

 

 

Marinanın Mavi Bayrak haritası ,yerleşim planı düzeyinde değil Mavi Bayrak 
olanaklarını gösterir nitelikte olmalıdır. 



Standart  Mavi Bayrak haritası  

 

 

Marinanın Mavi Bayrak haritası standartlara uygun olmalıdır! 
İKONLAR 



Mavi Bayrak kullanımı 

 Mavi Bayrak kullanımı ve bayrak direği  konumu son derece önemlidir.Deforme 
olmuş mavi bayrakları kesinlikle kullanmayınız. 



Doğal hassas alan bilgisi 

 Marinayı kullananlara,yakın çevre eko-sistemleri  ile doğal hassas alanlar 
hakkında bilgi verilmelidir.(z) (web sayfasında ilgili kısımdan indirebilirsiniz) 

 

 

 

  

 

 

 



 Marinalarda atık yönetimi  

 

 
Geri Dönüştürülebilen Atıklar 

Marina geri dönüştürülebilen atıkların uygun şekilde ayrıştırmakla 
yükümlüdür.Lisanslı taşıyıcılar atıkları geri dönüşüm tesisine taşımalıdır. 
 

Atıksular 
Marinada atık su alım olanakları bulundurulmalıdır. 
 Yatlarda oluşan tuvalet  suyu ve sintine alım istasyonu olmalıdır. 

 
Tehlikeli atıklar 

Bitkisel atık yağlar 
Kimyasal atıklar (boya,solvent,anti-fouling) 
Motor yağlar 
Pil ve aküler  



 Atık alım istasyonu  

 

 

Atık alım istasyonu marina içerisinde uygun bir noktada konumlandırılmalıdır. 
 



 Mobilize atık alım tekneleri  

 

 

Özellikle mega yatlar için büyük bir önem arz eden atık alım tekneleri 
gerektiğinde yatlara yanaşıp atıklarını alabilmektedir. 

 



 Marinalarda atık yönetimi  

 

 
Geri Dönüştürülebilen Atıklar için uygun olmayan çözümler 

 



 Marinalarda atık yönetimi  

 

 
Geri Dönüştürülebilen Atıklar için uygun olmayan çözümler 

 



 Marinalarda atık yönetimi  

 

 

Önemli olan geri dönüştürülebilen atıkların fotoğraflarıyla beraber atık alım 
ünitesinde sergilenmesidir. 

 



 Marinalarda atık yönetimi  

 

 
Geri Dönüştürülebilen Atıklar için estetik çözümler 

 



 Marinalarda tehlikeli atıklar 

 Tehlikeli atıklar için toplama imkanı görsel açıdan marinaya ve çevreye 
uyumlu bir noktada olmalıdır.Hangi atığın hangi konteynırda toplandığı 

 belirtilmelidir. 
 

 
  



 Marinalarda tehlikeli atıklar 

 Tehlikeli atıklar için  geçici depolama alanı oluşturulmalıdır. 
 

  



 Marinalarda tehlikeli atıklar 

 Tehlikeli atıklar için geçici depolama alanı oluşturulsa bile bazen bu alan 
farklı amaçlar için kullanılabilmektedir.Bunun önüne geçmek için lütfen 
tehlikeli atıkların ayrıştırılma alanını çöp toplama istasyonu olarak 
kullanmayalım. 



Tehlikeli Atıkların bertarafı  

 Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine göre; tehlikeli atıkların  Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığından lisans almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmesi 
gerekmektedir.     



www.mavibayrak.org.tr 

  

  

  Bu plan su,atıklar ve enerji üretimi ; sağlık ve emniyet sorunları,çevre dostu 
 ürünlerin kullanımı konularında referans oluşturmalıdır. 

 
 TAKİP DEFTERİ 

 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ   

 

 Eğer takip defteri tutuluyor ise bir önceki yapılan faaliyetler ve buna bağlı eklerin (Ek-3) 

 başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Eğer marinada uygulanan çevre yönetim sistemi var ise ;uygulanan çevre yönetim 
sistemi sertifikası ekte başvuru dosyasıyla beraber teslim edilmelidir. 

 

  

 ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINDAN MUTLAKA DESTEK ALIN !
  

Marina Mavi Bayrak kriterleri ve açıklamalar için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. 
  



Yat bakım onarım üniteleri 

 Temiz ve bakımlı olması 

 Izgaralarla toplanan atıkların kurutulduktan sonra tehlikeli atık olarak 
lisanslı bir toplayıcıya verilmesi, çöpe atılmaması 

 Mümkünse kimyasal arıtma tesisi kurulması 

 



Yat bakım onarım üniteleri 

 Tekne yıkama suyu arıtma tesisi kurulmasını önemle tavsiye ediyoruz. 

 



Engelliler için olanaklar 

 Engelli tuvaletlerinin depo olarak kullanılmasına izin vermeyiniz! 



Engelliler için olanaklar 

 Tuvalet, rampa ve yata ulaşım imkanları bulunmalı 

 Tuvaletler kilitli olmamalı 

 Tuvalet giriş çıkışlarında basamak olmamalı 

 Tuvalet kapıları geniş (en az 90 cm), dışa doğru açılır olmalı ve içerisi 
sandalyeyi koyabilecek şekilde geniş olmalıdır 



Cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri 

İlkyardım ve cankurtaran biriminde bulundurulması gerekenler web sayfasında  
kılavuz kitapçıkta bulabilirsiniz.Sezon içerisindeki denetimlerde yaşadığımız en 
büyük eksiklikler; 
•Marinada suya düşen birinin olması durumunda çıkabileceği şekilde suya inen 
merdiven (Kancalı kurtarma aparatı) Her pontonda. 
 
•Marinada ilkyardım birimi bulunmasına rağmen oda girişinde herhangi bir 
tabelanın bulunmayışı 
 



Marinalarda su kalitesi 

  Marinalarda deniz suyu fiziksel olarak temiz olmalıdır.(yağ 
lekeleri,kanalizasyon atığı,çöp ve diğer kirlenme belirtileri olmamalıdır.) 

 



Marinalarda su kalitesi 

 

 Marinalardaki su kalitesini artırmalıyız; 

 Yat ve tekne kullanıcılarını lütfen uyarınız. 

 Çekek yerlerinde lütfen çevre davranış kurallarına uymaya özen 
gösteriniz. 

 Lütfen deniz suyunun, üniversite veya özel laboratuarlara analizini 
yaptırıp kendi oto kontrol sistemini sağlayınız. 

 Çevre eğitim etkinlikleriyle beraber marinadaki deniz suyu kalitesini 
artırınız. 

 Üniversitelerin marina düzeyli çalışma ve projelerine destek olunuz. 

 

 HER YIL MARİNA DENETİMLERİMİZDE DENİZ SUYU KALİTESİNİN 
BİRAZ DAHA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖZLEMLEMEKTEYİZ. 

 



Marinalarda su kalitesi 

 

 Yat kaptanları ve personelini çevre eğitimi etkinliklerine dahil etmeliyiz. 

 

 Çevre Eğitim Etkinliklerinde yat sahiplerine ve yat personeline yönelik 
eğitimler,çalışmalar yapmalıyız. 

 

 Yatların temizliği sırasında kullanılan  

 temizlik malzemeleri hakkında uyarılarda  

 bulunup,gerekli denetim ve kontrolü  

 sağlamalıyız. 

 



Yapılan  yanlışlıklar 

 
 ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

 
 Yangın söndürme tatbikatı 

 
 Peyzaj amaçlı fidan dikimi 

 
 Marina temizliği 

 
 Acil durum tatbikatı 

 
 Doğa yürüyüşleri 

 
 Marina çöp kutularının 

değiştirilmesi 
 

  
ÇEV.TAKİP.SİST.KONULARI 
 

 Ampullerin değiştirilmesi(her yıl) 
 

 Su tasarruflu armatürlerin yenilenmesi 
(her yıl) 
 

 Yangın tatbikatı 
 

 Çöp kutularının değiştirilmesi 
 

 Atık yağların toplanması 
 
 

LUTFEN Ç.E.E. KONULARI & ÇEVRESEL TAKİP SİST.KONULARININ SEÇİMİ İÇİN ÇEVRE 
DANIŞMANLIK FİRMANIZDAN YARDIM İSTEYNİZ! 



Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri  
Kılavuz Notları Kitabı 

www.mavibayrak.org.tr 

Mavi Bayrak kriterleri kılavuz kitapçık için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. 
  



‘‘İNAF GARİ’’ FİLMİ  

  
 

 
 

 İNAF GARİ : Deniz dibi temizliğine dikkat çekmek amacıyla,konunun mizahi bir dille 
ele alınacağı ‘İnaf Gari’ filmi için toplanan çöplerden heykeller yapıldı.Bodrum Milta 
Marina ve D-Marin Turgutreis organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 
D-Marin Turgutreis ‘te sanat parkı oluşturuldu. 



Çevre eğitim etkinlikleri 

  
 ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE  

 FARKINDALIK YARATMAK! 

 
 

 



Uluslararası denetim 

 7,8,9,10  Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen FEE CEO Yrd. Finn 
Bolding Thomsen’ ın katıldığı uluslararası denetim kapsamında Bodrum’da  
13 plaj denetimi, 2 marina denetimi ve 5 yeşil anahtar denetimi 
gerçekleştirildi. 



Dikkat edilen hususlar 

 Her pontonda merdiven (suya düşen birinin çıkabilmesi için) 

 

 Mavi Bayrak panoları ve info bilgiler 

 

 Tehlikeli atıklar ayrıştırma istasyonları ve geri dönüşüm kutuları 

 

 Panoda asılan Mavi Bayrak haritasının  uygunluğu 

 

 Marinadaki deniz suyunun kalitesi 

 

 Atık su alım istasyonları  

 

 

 



Uluslar arası denetimden kareler 

merdiven 

Atık alım gemisi Acil durum müdahale odası 



Uluslar arası denetimden kareler 

Çevre eğitim etkinlikleri 

Çekek yeri denetimi 



Sezondan geriye kalanlar 

 Çevre Panosu 

 



Sezondan geriye kalanlar 

 Duyuru ve bilgi panoları 

 



Sezondan geriye kalanlar 

 Vaziyet planı 

 



Mavi Bayrak plaketi  

  Mavi Bayrak  ödül plaketiniz yok ise lütfen  Türçev’e başvurunuz. 

 



Tanıtım eksikliği 

  Marina ana sayfalarında Mavi Bayrak ödülü hakkında bilgi verilmelidir.web 
sayfalarında yeterince konuyla ilgili bilgi yer almamakta. 

 



Güncel bilgiler 

  mavibayrak.org.tr sayfasında her ödüllü marinaya ait sayfa mevcuttur.Bu sayfadaki 
bilgilerin güncel olması için lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. 

 



Beklentiler 

 

 Çevre danışmanlık firmalarıyla daha organize bir şekilde çalışıp,çevre 
eğitim etkinlikleri ve çevresel takip sistemi konularını iyi bir şekilde 
belirleyin.(DOSYALAMA ÇOK ÖNEMLİ!) 

 

 Çevre eğitim etkinliklerine lütfen yat personelini dahil ediniz. 

 

 Mavi Bayrak panolarının ve info bilgilerinin güncel olmasına özen 
gösterin. 

 

 Deniz suyu kalitesini yükseltmek için marina içerisinde eğitici aktiviteler 
yapınız. 

 

 Mavi Bayrak ödül plaketiniz yok ise lütfen TÜRÇEV’e başvurunuz. 

 

 



TEŞEKKÜRLER. 


