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MAVİ BAYRAK  
KRİTERLER ANA BAŞLIKLARI 

1) Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 
2) Çevre Yönetimi 
3) Güvenlik ve Hizmetler 
4) Su Kalitesi 
 



ÇEVRE YÖNETİMİ ANA BAŞLIĞI 
ALTINDAKİ KRİTERLER 

6. ve 18. kriterler arası toplam 13 kriter 



Kriter no 6.  Marinada çevresel denetimleri ve 
kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini 
oturtmak amacıyla Çevre Yönetim Birimi 
oluşturulmalıdır. (K) 

Çevresel Yönetim Biriminde; 

 

• Marina Müdürü, 

• Teknik Müdür, 

• Çevre Danışmanı, 

• Yatçılar 

• ....vb olabilir. 



 
Bu plan; 
 
•Su, atıklar ve enerji tüketimi 
•Sağlık ve emniyet sorunları  
•Çevre dostu ürünlerin kullanımı  
 
konularında mevcut durumun araştırılıp, bir plan dahilinde 
iyileştirmeler yapılmasına yönelik olmalıdır. 

Kriter no 7. Marinada çevre politikası ve planı 
olmalıdır. (Z)  



Çevre Politikası 

Marinanın çevresel etki ve  

boyutlarını nasıl değerlendirdiği ve 

yönettiği ile ilgili misyonunu (niyet ve 

prensiplerini) ifade eden yazılı bir taahhüt. 



Çevre Politikası Neleri İçermeli? 
 

 Kesin bir kural/ standart yoktur. 

 Kuruluş için öncelikli amaç ve konuları 
içermelidir. 

 Örneğin, 
 Çevre mevzuatına uyum 

 Kaynak ve enerji tüketiminin azaltılması 

 Sürekli iyileşme 

 Atıkların azaltılması 

 vb. 

 



Varsa 

Çevre Yönetim Sistemi 

Gerek Yok 

Takip Defteri 

7.1   Ne tür bir politika veya plan var? 



Çevresel Takip Defteri 

2015’te gerçekleştirilen 
çevresel takip sistemi 

2016’da gerçekleştirilecek 

Çevresel takip sistemi 

1.Elektrik 

  1.1. Güneş pili kullanımı 

2.Su 

  2.1.Gri su geri kazanımı 

3.Çöp Yönetimi 

  3.1.Organik atıkların 

  kompost için ayrı 

  toplanması 

1.Çevre Dostu Ürünler 

  1.1. Doğada çözünebilir 
poşet kullanımı 

2.Sağlık Emniyet 

  2.1.Personel yangın 
tatbikatı 

3.Hava 

  3.1.Restorant baca gaz 
emisyonlarının kontrolü 



Çevre Takip Defterinde yer 
alabilecek faaliyetler 

 Daha az elektrik ve su tüketen sistemler kullanmak 
 Yenilenebilir enerji sistemleri kurulumu 
 İzalasyon ve kontrol sayaçları kullanımı 
 Doğa ve Çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi 
 Çöp ve atıklardan kaynaklanabilecek kirlilik risklerini azaltmak 
 İşletme olanaklarını Çevre Mevzuatına uygun hale getirmek 
 Misafir ve çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak 
 



Karşılaştığımız Yanlışlar 
TAKİP DEFTERİ ÇEE  DOSYASI 

Çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri ile 
takip defterine yazılacak olan çalışmalar 

karıştırılmaktadır.   



Karşılaştığımız Yanlışlar 
TAKİP DEFTERİ ÇEE  DOSYASI 

Geri Dönüşüm Kutularının 
Sayısını Arttırmak 

Atıkların Geri Dönüşümü 
ile İlgili Eğitim Vermek  

Atık Pillerin Lisanslı 
Firmaya Gönderilmesi 

Atık Pillerin Toplanması ile 
İlgili Bilgilendirici Boroşür 
Dağıtımı 

Marinada bulunan led 
ampüllerin sayılarının 
arttırılması 

Enerji tasarrufu konulu 
bilgilendirici eğitim 
düzenlemek 

Yat kaynaklı sintine, ve atık 
yağların  toplanması 

Yatçılara ve personele yat 
kaynaklı atıkların 
toplanmasına yönelik 
eğitim 



Karşılaştığımız Yanlışlar! 

Ulaşılan hedeflere ait 
belge,fotoğraf, doküman  
sunulmaması. 

Takip Defteri 



Kriter no 8. Hassas alanlarda, ilgili yönetim 
kriterlerine uyulmalıdır. (Z) 

Marina yakınında Deniz Koruma Alanı var ise,  
 

•Deniz Koruma Alanı Yönetimi ile ekosistemin 
ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 
görüşmeler yapılıp ilgili konular danışılmalı.  
 
•Uyulması gereken  
davranış kurallarına özen  
gösterilmeli. 



MARİNALARDA ATIK 
YÖNETİM PLANI 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca istenen) 



2013/12 Sayılı Gemi Atık Takip 
Sistemleri Uygulama Genelgesi 

                  

2011/1 sayılı Mavi Kart 
Uygulama Genelgesi 

2011/2 sayılı Gemi Atık 
Takip Sistemi Genelgesi  

2013/12 
sayılı 

Gemi Atık 
Takip 

Sistemleri 
Uygulama 
Genelgesi 



1. MADDE  - (3) 

 

Balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı 

tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri 

ve buna benzer platformlara gelen gemilere atık alım hizmetinin 
verilmesi gerekmektedir. 

2013/12 Sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri 
Uygulama Genelgesi 

Bu hizmetin verilmesi için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına ATIK 
KABUL TESİSİ PROJE RAPORU VE 
ATIK YÖNETİM PLANI sunulmalıdır. 
 
Bu Plan her yıl yenilenerek 
Bakanlığına bildirilir. 



Atık Kabul Tesisi Onaylanması ve 
Kurulum Süreci 

RAPORUN  BAKANLIK TARAFINDAN  ĠNCELENMESĠ  VE UYGUNLUĞUNUN ONAYLANMASI 

UYGUN BULUNAN RAPOR DOĞRULTUSUNDA TESĠSĠN ĠNġA EDĠLMESĠ 

(45 gün süre verilir) 

KURULAN TESĠSĠN BAKANLIK UZMANLARINCA  YERĠNDE ĠNCELENMESĠ 

UYGUN BULUNAN TESĠSE ATIK KABUL TESĠSĠ ONAY BELGESĠ VERĠLMESĠ 

ATIK KABUL TESĠSĠ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETĠM PLANININ 

 (Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1veya Ek-2) HAZIRLANMASI 

VE BAKANLIĞA SUNULMASI 



A) GENEL BİLGİLER 
1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 
2) Raporu hazırlayanların tanıtımı 
 
B) LİMAN VE ATIK KABUL TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
1) Liman ve Atık Kabul Tesisinin yeri, mevkii 
2) Limanın hizmet amaçları 
3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri 
4) Hizmet sunduğu gemilerin sayıları (günlük, aylık ve yıllık ortalamaları)   
5) Hizmet sunduğu gemilerden kaynaklanan atıkların cins ve miktarları 
6) Kurulacak atık kabul tesisinin nitelikleri ve kapasitesi  
7) Limanın A4 boyutunda krokisi ve atık kabul tesisinin kroki üzerinde    

işaretlenmesi 
8) Alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanma durumu             

ATIK KABUL TESİSİ PROJE RAPORU VE 
ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI 



C) ATIK YÖNETİM PLANI PLANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER   - 
1) Atık Yönetim Planının kapsam ve amacı 
2) Gemilerden atıkların nasıl ve hangi yöntemler ile alınacağı ve 

depolanacağının detaylı olarak tanımlanması 
3) Atık Kabul Tesislerinde depolanan her bir atık için bertaraf şeklinin 

açıklanması 
4) Her bir atık için atık yönetim akış diyagramının hazırlanması 
5) Valilik, acenteler, diğer ilgililer ve liman kullanıcıları için hazırlanacak 

belgeler, broşürler  
6) Planın uygulanmasında görev alacak kişilerin ve sorumluluklarının 

tanımlanması, 
 
D) EKLER 
     (ISPS Belgesi, Deşarj İzin Belgesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi, bertaraf tesisleri 
ile yapılan sözleşmeler, harita, kroki, resim, belge, liman kullanıcıları için bilgiler 
gibi) 

ATIK KABUL TESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK 
YÖNETİM PLANI FORMATI 



Kriter no 9. Zararlı atıklar için (boya, solvent, bottan kazınan 
boyalar, anti-fouling, pil, yanık yağ, yanıcılar) yeteri miktarda, iyi 
tanımlanmış ve ayrı ayrı toplama imkanları bulunmalıdır. Zararlı 
atıklar lisanslı toplayıcılar tarafından lisanslı bir çöp toplama 
merkezine götürülmelidir. (Z)  



Kriter no 10. Yeterli miktarda ve iyi kontrol edilen çöp kutuları 
ve/veya çöp konteynırları olmalı, atıklar lisanslı bir taşıyıcı 
araçla toplanmalı ve lisanslı bir alana bırakılmalıdır. (Z) 



Kriter no 11. Marinada kağıt, plastik, organikler, metaller gibi 
geri dönüşebilen atıklar için ayrı ayrı toplama imkanı olmalıdır. 
(Z) 



Kriter no 12. Marinada sintine suyu çekme (pompalama) 
olanakları olmalıdır. (K) 



Kriter no 13. Marinada tuvalet suyu çekme 
(pompalama) olanakları olmalıdır. (Z) 



Kriter no 14. Marinada tüm binalar imar planına uygun ve 
bakımlı, doğal ve yapay çevre ile bir bütünlük içinde olmalıdır. 
(Z) 



Kriter no 15.  Yönlendirme levhaları ile işaret edilmiş, yeterli 
miktarda ve temiz sağlık olanakları, duş ve içme suyu 
bulunmalı, atık sular lisanslı bir arıtma tesisine ulaştırılmalıdır. 
(Z)  



Kriter no 16. Eğer marina yat bakım, onarım ve yıkama olanaklarına 
sahipse bu alanlardan kaynaklanacak kirletici faktörler; kanalizasyon 
sistemine, marina alanına ve suya karışmamalı ve doğal çevreyi 
etkilememelidir. (Z) 



Kriter no 17. Toplu taşıma teşvik edilmelidir. (K) 

Marina personel ve misafirleri toplu ulaşım araçları 
konusunda bilgilendirilmeli. Kullanmaları teşvik edilmelidir. 



Kriter no 18. Özel olarak düzenlenmiş alanların dışında, 
araç ve park kullanımına izin verilmemelidir. (Z) 

Marina içerisinde araçların kullanımı ve park etmesi için 
özel alanlar oluşturulmalıdır. 



TEŞEKKÜRLER!.. 


