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1- Karasal kökenli kirlilik  kaynakları 
 a-Evsel atıklar 
 b-Endüstriyel atıklar 
  c-Yayılı kirlilik (tarım faaliyetleri) 
2- Gemilerden Kaynaklı Kirlilik 

Deniz Kirli l iği Kaynakları   

                     



 
3-Diğer kirlilik kaynakları 
 a-Turizm ve rekreasyon 
 b-Katı atık depolama sahaları  
 c-Atmosferik emisyonlar 
 d-Maden alanları 

Deniz Kirli l iği Kaynakları   



Deniz kirliliği;  

İnsanlar tarafından enerji veya maddelerin deniz 
ortamına dolaylı veya direk olarak verilmesiyle; 
deniz kalitesinin kullanım açısından bozulması, 
balıkçılık gibi denizcilik aktivitelerinin 
engellenmesi, insan sağlığının tehdit edilmesi, 
doğal kaynaklara zarar veren etkilerin oluşması 
gibi sonuçların ortaya çıkması durumu şeklinde 
tanımlanabilir. 

 

 

Deniz Kirliliği  



 Gemilerden kaynaklanan sintine suları ve petrol taşımacılığı esnasında 
oluşabilecek kazalar nedeniyle ortaya çıkan petrol kirlenmesi gemi kaynaklı 
kirleticilerin en önemlisidir. Yağ deniz suyundan daha az bir yoğunluğa sahip 
olduğundan, yüzeyde bir tabaka oluşturur, bu da canlılar için hayat kaynağı olan 
oksijenin deniz içine yayılmasını önler ve böylece canlı kaynakların nesillerini 
devam ettirmeleri tehlikeye girmektedir.  

 

 Fizyolojik etkileri şöyle sıralayabiliriz;  

 Planktonlarda hücre bölünmesinin gecikmesi ve engellenmesi,  

 Kabuklularda beslenme alışkanlıklarının değişmesi,  

 Balıklarda anormal yumurtlama ve yumurtlama dönemlerinin değişmesi, kanser 
tümörlerinin oluşumu vb. 

 

 Denizdeki biyolojik hayatın verimliliği ve sürekliliği, sudaki oksijen ve ısı 
miktarı ile güneş ışığına bağlıdır. Bu üç fiziki şartı belirleyen  en kritik bölge ise 
ilk milimetreleridir. Deniz suyundaki oksijen miktarının büyük bir kısmı 
atmosferden gelmektedir. Ayrıca denizlerdeki fitoplanktonların fotosentez 
yapmaları sonucu deniz ortamına verilen oksijen verilir. Bu ise deniz yüzeyinin 
ışık geçirgenliği ile doğrudan ilgilidir. Deniz yüzeyinin berraklığı ve temizliği 
hayati öneme sahiptir. 

Petrol  Kir l i l iğ inin Deniz  Ortamına 

Olan Etki ler i     



 Petrol Ürünleri  

 Dökme olarak taşınan zehirli 
sıvı maddeler  

 Konteynırlarda taşınan diğer 
zararlı maddeler,  

 Gemilerin sintine, slaç, slop, 
balast ve tank yıkama suları  

 Gemi kaynaklı evsel atık sular 
( tuvalet, lavabo ve 
mutfaklardan gelen sular)  

 Gemilerin çöpleri  

 Gemilerin emisyonları 

 Kirletici balast suları 

Denizci l ik  Faal iyet ler inden 

Kaynaklar  Kir l i l ik ler  



DETERJANLARIN SUCUL         

ORTAMA ETKİLERİ 

Deterjanlar, genel temizlik amacı ile 

kullanılan, yapısında temizleme işlevini 

gören yüzey aktif madde özelliklerine 

sahip organik bileşikleri ve buna 

ilaveten temizleme işlemini kolaylaştıran 

yardımcı kimyasal maddeleri içeren 

karışımlardır. 

 

Deterjanlar, yüzey aktif madde ve fosfat 

içerikleri nedenleri ile boşaltıldıkları 

sucul ekosistemde köpük oluşturma, 

biyolojik ayrışma sonucu oksijen 

tüketimi, sudaki canlılar üzerine 

olumsuz etkiler, ötrofikasyon gibi çeşitli 

olumsuz etkilere neden olurlar  



DETERJANLARIN SUCUL         

ORTAMA ETKİLERİ 
Fosfat 

 Deterjanlara yüzey aktif maddelerin temizleme görevine yardımcı 

olmak üzere su yumuşatıcı olarak ilave edilen kimyasallar arasında en çok 

kullanılan sodyum tripolifosfat (STPP) önemli bir fosfat kaynağıdır. 

 Fosfatların sulu, özellikle durgun ortamlarda miktarının artması su 

dibindeki bitkilerin aşırı beslenmesine neden olmaktadır. Bu durum, sularda 

var olan yosun ve bitkilerin fotosentezi ile bakteri ve diğer organizmaların 

metabolik faaliyetleri arasında dengenin bozulmasına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak fosfat miktarının belli bir düzey üzerine çıkması durumunda 

derin sularda oksijen miktarı azalmakta, H2S ve CO2 içeriği artmakta ve 

sular bulanık bir görünüm almaktadır.  

 Ayrıca su ortamındaki balık ve diğer canlıların ölümüne neden 

olmaktadır.  

 Fosfat giderimi klasik arıtım sistemleri ile mümkün olmayıp, 

kurulumu ve işletilmesi oldukça maliyetli olan ileri arıtım teknolojileri ile 

mümkündür. Ve günümüzde ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok arıtım 

tesisinde fosfat arıtımı yapılmamaktadır. 



Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler 

için Uluslararası Standartlar 
Avrupa Birliği - 648/2004-EC Tüzüğü 

(Regulation EC-648/2004 of The 

European Parliament and of the Council 

of 31 March 2004 on detergents) 

 Avrupa Birliği’nin 648/2004/EC nolu Deterjan Direktifi, tüm 

yüzey aktif madde içerikli temizlik ürünlerini kapsamakta olup; 

Madde 7 ile sucul çevreler öncelikli olmak üzere, çevrenin yüksek 

düzeyde korunması için deterjanlarla ilgili tüm önlemlerin alınması 

gerekliliğini zorunlu kılmıştır. 

 Regülasyon, kullanılan temizlik ürününün çevreye 

salınmasındaki etkilerini garanti altına almak için biyobozunurluk 

kriterini kritik bir faktör olarak ele almıştır. Bu kapsamda regülasyon, 

kullanılan yüzey aktif maddelerin biyolojik olarak parçalanabilir 

olması (nihai biyobozunurluk kriteri) zorunluluğunu getirmiştir.  

Regulation (EC) No 648/2004 of The European Parliament And Of The Council of 31 March 2004 on detergents. 



Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler için 

Uluslararası Standartlar 

ABD- Çevre Koruma Ajansı Standardı 

(EPA – DfE Standardı) 

EPA- DfE tarafından, kanalizasyon hatları bypass edilerek direk 

çevreye salınan ve hassas çevrelere girişinde parçalanması zaman 

alan, yat temizliğinde kullanılan ürünlerin sucul canlı yaşam üzerine 

vereceği zararın önlemesi için sucul toksisite,  biyobozunurluk, 

biyoakümülasyon özellikleri üzerine sağlamaları gereken kriterler 

Tablo 19’ da verilmiştir. 



Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler için 

Uluslararası Standartlar 

ABD- Çevre Koruma Ajansı Standardı 

(EPA – DfE Standardı) 
  Akut Sucul 

toksisite değeri 

(LC/50 değeri) 

Kalıcılık 

(Biyobozunurluk 

Değeri) 

Biyoakümülasyon 

potansiyeli 

 Değerlendirme sonucu 

1  ≤10 ppm...     

  

  

…ve BCF/BAF <1000 

Kabul edilemez 

2   

>10 ppm ve <100 

ppm... 

Biyobozunurluk 10 gün -  

ortamda ürüne ait hiçbir 

kalıntı yok 

  

Kabul edilebilir 

4   

≥100 ppm... 

Biyobozunurluk 28 gün -  

ortamda ürüne ait hiçbir 

kalıntı yok 

  

Kabul edilebilir 

BCF: Biyokonsantrasyon Faktörü, BAF: Biyoakümülasyon Faktörü 

LC/50: Kimyasal konsantrasyonu bir ortamdaki test organizmalarının, gözlem periyotu süresince %50 si 

için “Öldürücü Konsantrasyon Değeri” 
Regulation (EC) No 648/2004 of The European Parliament And Of The Council of 31 March 2004 on detergents. 

Bu standartlara göre; sucul toksisite değeri 10 mg/L den küçük hiçbir içerik/kimyasal 

veya karışımın çevreye salınımına müsaade edilmemektedir. 

http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/gfcp/index.htm#Toxicity 



Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

Uluslararası Denizcilik Örgütü 

tarafından hazırlanan ve 2008 yılı 

MEPC toplantısında görüşülen, “Küçük 

Deniz Araçlarının Deniz Çevresine 

Etkileri” üzerine hazırlanmış taslak 

dokümanda, bu tip deniz araçlarında 

kullanılan temizlik ürünlerinin çevresel 

riskinin azaltılması için fosfat 

içermeyen ürünler olması 

önerilmektedir.  

Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler Ġçin 

Uluslararası Standartlar 

Marine Environment Protection Committe 



Marinalar 

Yapılan literatür ve standart 

araştırmasında; yurt dışındaki 

marinaların, yatların çevre etkilerinin 

azaltılması, kontrol altına alınması ile 

ilgili olarak bazı sınırlamalar ve 

kontroller getirdikleri belirlenmiştir.  

Bu kapsamda bir çok marina, yatların 

yüzey temizliklerinde kullanılan ürünler 

için; 

• Biyobozunur olmaları, 

• Herhangi bir toksik etkiye sahip 

olmamaları, 

• Fosfat içermemeleri 

 kapsamında çevresel standartlar 

getirmişlerdir. 
Best Management Practices for Marinas February 2012, U.S. Environmental Protection Agency 

Region 2 Clean Boating Guidelines, City of New York Marina, 2007 

Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler Ġçin 

Uluslararası Standartlar 



Ülkemizde Marine Deterjanlara İlişkin Uygulamalar 

 

31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deterjanlar 

ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ”, 

ülkemizde, yüzey aktif madde içeren temizlik amaçlı ürünlerin piyasa 

sunuluncaya kadar sağlamaları gereken kriterleri ve ürünlerin onay sürecini 

tanımlamaktadır .  

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, Avrupa Birliğinin Deterjanlar ile ilgili 

648/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne, 

907/2006/EC ve 551/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüklerine paralel olarak 

hazırlanan bu tebliğin yürütülmesinden sorumlu kurum, 2013 yılında 

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete uyarınca T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı olmuştur. 

 

Tebliğe marine deterjanlarda yüzey aktif madde ve fosfat kullanım kriterlerine 

ilişkin ilave maddelerin eklenmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca konuya 

ilişkin taslaklar hazırlanmış olup,  çalışmalar devam etmektedir. 

Yat Temizliğinde Kullanılan Ürünler Ġçin 

Uluslararası Standartlar 



Gemilerden Kaynaklanan Atıkların 
Yönetiminde 

Mavi Kart Uygulaması 



Gemilerden Atık Alınması ve Kontrolü 

Yönetmeliği 
2872 sayılı Çevre Kanununun 11. 

maddesine dayanılarak çıkarılan 

Gemilerden Atık Alınması ve 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 10. 

maddesine göre; 

 Türkiye’nin deniz yetki alanlarında 

bulunan uğraksız gemiler 

haricindeki gemiler; normal 

faaliyetlerinden kaynaklanan ve bu 

yönetmelik kapsamında tanımı 

yapılan atıkları, atık alım tesislerine 

veya atık alma gemilerine vermekle 

yükümlüdür. 

Gemilerden Atık  

Alınması ve Atıkların 

Kontrolü  

Yönetmeliği  

Çevre ve Orman Bakanlığı 

26 Aralık 2004 

 



MEVZUAT 

 
 Ülkemizde gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolüne 

ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımızca hazırlanan ve 26/12/2014 

tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği” ile yürütülmektedir. 

 

 Bakanlığımız tarafından, Yönetmelik kapsamında gemilerden 

kaynaklanan atıkların bildiriminden bertarafına kadar olan 

sürecin on-line olarak takip ve kontrol edilebilmesini temin 

etmek amacıyla Gemi Atık Takip (GATS) ve Mavi Kart 

Sistemleri oluşturulmuştur.  

 

 

 



İlgili mevzuat doğrultusunda Ülkemizde 2004 yılı itibari ile, Türk deniz yetki 

alanlarında dolaşan tüm gemilerin ürettikleri atıkları deniz ortamına vermeleri 

yasaklanmıştır. Bu kapsamda, gemiler kendilerine hizmet eden limanlara bu 

atıkları vermekle, limanlar gemilere hizmet verebilecek kapasitede atık alım 

tesisi kurmakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Ülkemizde yat yanaşma yerleri de dahil olmak üzere toplam 261 adet kıyı 

tesisinde atık alım hizmeti verilmekte ve bu atıklar GATS ve Mavi Kart 

sistemleri ile online olarak takip edilmektedir.  

MEVZUAT 



Yönetmelik kapsamında, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerimiz tarafından 38 Atık Alım Gemisi  

lisanslandırılmıştır.  

MEVZUAT 
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ATIK  ALIM GEMİLERİ SAYISI 
ATIK ALIM GEMİLERİ 

BULUNDUĞ

U İL 

SAYISI 

İstanbul  16 

Çanakkale  5 

Adana  2 

Hatay  2 

Kocaeli 2 

Samsun 2 

İzmir 1 

Tekirdağ  1 

Muğla 7 

Toplam  38 



GEMİ ATIK TAKİP SİSTEMİ (GATS)  

 “Gemi Atık Takip Sistemi” ile 150 GRT üzeri petrol 

tankerleri ve 400 GRT üstündeki liman dışı sefer yapan  

tüm  gemilerin atıklarının takibini sağlamak amacıyla 

elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün 

sağlanacağı uygulamadır.  

  Başta Gemiler olmak üzere GAT Sistemi Yükümlüleri; 

 Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları 

 Liman Başkanlıkları 

 Acenteler, gemi kaptanları, donatan, işletenleri 

 Atık kabul tesisi işleticileri 

 İl Müdürlükleri 



MAVİ KART UYGULAMASI  



 “Mavi Kart Sistemi; küçük deniz araçlarının operasyonel 

faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarının (Sintine, atık yağ, atıksu 

ve çöp) takibini sağlamak maksadıyla elektronik ortamda veri 

girişinin ve kontrolünün sağlanabildiği web tabanlı ve online bir 

gemi atık takip uygulamasıdır.» 
 

 

MAVİ KART SİSTEMİ 

 Mavi kart sisteminin uygulamaya alınması ile birlikte, 

Ek-5 formu yerine mavi kartların kullanılması hükmü 

getirilmiştir. EK-5 Formu yazılı ortamdan alınarak daha hızlı ve 

güvenli olan Elektronik Kart’a taşınmıştır. 

 

 

 

 



 

• Gemi atıklarının elektronik ortamda online olarak takip 

edilebilmesi sağlanmıştır. 

• Toplanan atıkların envanter bilgileri çıkarılmaktadır. 

• Gemilerin atık verme frekanslarının takibi sonucu; gemiye 

yanaşmaksızın ve gemileri durdurmaksızın denetim ve kontrol 

imkanı sağlanmaktadır. 

• Gemilerin atıklarının bekletmeksizin alınması 

sağlanmaktadır. 

• Uygulama alanlarında bilinçlendirme ve görünürlüğün 

arttırılmasını sağlamaktadır. 
 

Mavi Kart Sisteminin  

Uygulanmasından Elde Edilen 

Kazanımlar 

 

 

 

 



2015 yılı itibariyle 43 adet marinadan 41’inda ve 15 belediye 

marinadan 12 sinde 4 adet Balıkçı barınağında Mavi Kart Sistemi 

kurulmuştur.  

 

Mavi Kart sistemi çalışmaları kapsamında 22.000 tekneye Mavi 

Kart verilmiştir.  

 

Mavi kartlar Bakanlığımız tarafından bastırılmakta ve İl 

Müdürlüklerimiz aracılığı ile tesislere iletilmektedir. Mavi Kart 

Bedeli 10 TL olarak belirlenmiş olup, kart kaybedildiğinde 60 Tl. 

karşılığında yeni kart temin edilmektedir. 

  

Mavi Kart Sisteminde  

Mevcut Durum 

 

 

 



Mavi Kart Sisteminde Mevcut Durum 

MAVİ KART KAPSAMINDA (MKOS) 

Kıyı Tesisi 

 

71 adet 

 

 Özel Marina sayısı 43 adet 

 

Belediyelerin işlettiği  Marina Sayısı 15 adet 

 

Balıkçı Barınağı (Marina gibi 

kullanılan) 

 

20 adet 

Günübirlik  

Tur Teknesi Sayısı 

 

2000 Türkiye’de 

% 70’ i kayıtlı  

 

Kayıtlı Tekne Sayısı 

 

22000 

Yaklaşık % 75’i Yatlar 

            %  15 Balıkçı  

Gemisi 

            %   5  Diğer 

 



Antalya ve Çeşme’de, İmeak DTO desteği ile tüm tarafların 

katılımı ile toplantılar düzenlenmiştir. 

Kızılcahamam’da iki gün süre ile uzmanlar çalıştayı  

yapılmıştır. 

Bodrum ve Didim’de  proje sonuçlarının aktarıldığı geniş 

katılımlı toplantılar düzenlenmiştir. 

Muğla ve Antalya başta olmak üzere,  Aydın, İzmir,  Mersin, 

Balıkesir, Yalova ve İstanbul’da yaygınlaştırılmaya  

başlanmıştır. 

Elektronik Kartlar bastırılarak bu iller dağıtımları 

sağlanmıştır. 

Alınmış olan sunucu ile Programların güncellenmesi  

yapılmış ve aktif kullanım sağlanmıştır.  

Otomasyon cihazlarının dizaynı ve yayılımı sağlanmıştır. 

Mavi Kart Sisteminde Mevcut Durum 



Mavi Kart Genelgesi ile; İki ayrı fazdan oluşan Proje yapılmıştır.  

 

*I.Fazda Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart 

Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, 

Kapasite Geliştirme Ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi 

Projesi İle; Gemilerden atıkların toplanmasının 

yaygınlaştırılabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal çerçeveye 

ilişkin önerilerin geliştirilmesi, kurulu bulunan/ kurulması 

planlanan atık alım tesislerinin yeterliliğinin analizinin yapılarak, 

ülkemizde gerçekleştirilecek uygulamalara esas teşkil edecek 

temel gemi atık alım tesisleri sisteminin oluşturulması 

sağlanmaya çalışılmıştır. Proje  sonucunda Yönetmelik , Tebliğ 

ve Genelgelerin Taslakları oluşturulmuştur.  Ayrıca Türkçe ve 

İngilizce  tanıtım film, broşür ve afiş yaptırılmış dağıtımı 

yapılmıştır.  

 

 

Mavi Kart Sisteminde Yapılanlar  



Toplam 22000adet Kart Yaptırılmış ve 

22000 adedi sahaya gönderilmiştir. 

Ana programın çalıştığı bir sunucu 

alınmış ve web üzerinde çalışan bir 

ana program ve diğer donanım 

yazılımları ile 24 saat çalışabilen 

sistem kurulmuştur  

Kapsam içindeki Kıyı tesislerine 

kart okuyucu ve yazıcılar ile veri 

güvenliği için elektronik kilit ve 

sim kartlar dağıtılmıştır 

Mavi Kart Sisteminde Yapılanlar  

*II.Fazda ise Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik 

Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme Ve Uygulama Alanlarının 

Genişletilmesi Projesi II. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi (Mavi Kart 

Sistemi Bakım Onarım, Güncellenme Ve Geliştirme ) ile Türkçe ve İngilizce Web 

sayfası oluşturulmuş , yazılım günün gerekliliklerine göre güncellenmiş, otomasyon 

cihazlarının elektronik veri transfer kutuları oluşturularak sisteme dahil edilmiştir. 

 WEB Uygulaması ,Bakanlık Yöneticileri,  İl Müdürlüklerimiz, Sahil Güvenlik  

Komutanlığı  Botları, Liman Başkanlıkları ve Kıyı Tesislerince Aktif olarak 

kullanılmaktadır. 



http://mavikart.cevre.gov.tr 

24 saat çalışabilen 

otomatik Atık su 

Otomosyon Sistemi 

geliştirilmiş ve alınan 

karar gereği kıyı 

tesislerine kurulmuş 

ve kurulmaya da 

devam etmektedir. 

Denetim amacı ile İl 

Müdürlüklerimize 

Tablet Bilgisayarlar 

alınarak programları 

yazdırılmıştır. 

Türkçe ve İngilizce Web sayfası 

yaptırılarak Hizmete Alınmıştır.  

Mavi Kart Sisteminde Yapılanlar  



Mavi Kart Sisteminde Yapılması 
Gerekenler 

 

Revize edilen Mavi Kart Uygulama 

Genelgesi ile halen devam eden iller 

dışındaki kıyı illerimizde uygulama; 

 

 Mavi kart uygulaması özel veya ticari 

amaçlı kullanılan yatların (gezi ve spor 

amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya 

balıkçı gemisi niteliğinde olmayan) 

yanaştığı, kıyı tesislerinde 31 Aralık 2014 

tarihinde yürürlüğe girer, 

 

 Mavi kart uygulaması Sadece yük ve 

balıkçı gemisi niteliğinde olan gemilerin 

yanaştığı (özel veya ticari amaçlı 

kullanılan yatların yanaşmadığı ve yat 

limanları dışında kalan), kıyı tesislerinde 

31 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe girer,  

 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Atıksu Otomosyon Sistemi 17/04/2014 

tarihinde Çeşme’de açılışı gerçekleştirilmiştir 

Atıksu Otomosyon Sistemi  ilk olarak 

26.09.2013 tarihinde Fethiye’de açılışı 

gerçekleştirilmiştir. 



MAVİ KART KAPSAMINDA (MKOS) 

Kayıtlı Kıyı Tesisi 58 adet 

13 adet Atık gemisi 

71 Atık alım tesisi 

Toplam  Mavi Kartlı   Atık 

alınan Ünite 

 

245 adet  faal 

2016 Yılı Sonunda 

yaklaşık 300 adet 

olacaktır. 

MKOS Yapılmış faal olan 79 Sabit  12 Mobil 

2 adedi  Atık Gemisi 

91 adet 

MKOS Yapım Aşamasında 

Onay Alınmış 

10 Sabit 

2 Mobil 

12 adet 

Mavi Kart Sistemi Üzerinden  

Yıllık Ortalama  (214) 

Sadece 2 ilden (Muğla, Antalya)  yaklaşık  toplanan Atık Miktarları 

atık su çöp sintine 

65.000 ton 356 ton 415 ton 

Mavi Kart Sisteminde Yapılanlar Kirlilik Yükü 



*SGRS projesi Kapsamında Sisteme ilk entegre olan ve şuanda 

Türkiye’ de bayrağı ne olursa olsun sadece 12,5 m. Altında olan 

tekne kayıtlarının  bulunduğu tek sistemdir. 
 

Mavi Kart Uygulamasında Yapılması Gerekenler; 

 Yapılmış olan projelerde dikkate alınarak günün gerekliliklerine göre 

Mevzuatın  gözden geçirilerek gözden geçirilmesi , 

 Özel  yatların  ve gezinti teknelerinin veya spor amaçlı kullanılan kıyı 

tesislerinin hızlıca sistem içerisine alınması, 

 Yapısal ve Yönetimsel sorunlar yaşayan ve belirli bir kapasite altındaki 

balıkçı barınaklarının,  sisteme dahil edilmesi veya 2015 sonu olan 

sürenin daha ileri bir tarihe çekilmesi, 

 Boyutları  itibariyle küçük, ve üzerinde geceleme yapılamayacak  

gemilerin  mevcut durumunu gözden geçirilmesi gereklidir, 

 Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlarda daha etkin tanıtımlar yapılmalıdır 

 Elektronik  sistemin sürekli güncellenerek bakım ve onarımının 

devamlılığı sağlanmalıdır. 

 İstismarları önlemek için, İl Müdürlüklerince kıyı tesisleri ve SGK ve 

Liman Başkanlıklarınca  teknelerin denetimlerinin sürekliliğinin 

sağlanmalıdır, 

 

Mavi Kart Sisteminde Yapılması 
Gerekenler 



TEġEKKÜRLER 


