YEŞİL LİMAN PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DOSYA İÇERİĞİ

BAŞVURU ŞARTLARI
Yeşil liman projesine başvuru, firmaların kendi talepleri doğrultusunda gerçekleşmekte olup, gönülülük esasına dayanmaktadır.
Yeşil liman ünvanı, Bakanlıkça istenen şartların devamlılığı sağlandığı sürece geçerlidir.
Yeşil liman projesine katılmayı planlayan ve gerekli şartları sağlayan işletmeler, taleplerini UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile
iletmeleri gerekmektedir.
Yeşil liman projesine başvuruda bulunan liman tesislerinin geçerli Geçici / İşletme İzni belgesine sahip olmaları zorunludur.
Yeşil liman başvurusunda bulunan liman tesisi: ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite sistemlerine sahip ve entegre yönetim sistemini tesis etmiş ve
entegre yönetim sistemini sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Entegre yönetim sistemi liman tesisini kapsamasi ve entegre yonetimin gerekliliklarinin yerine getirildigine dair liman tesisine ait denetim raporlarının birer
örneğini idareye sunmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan liman tesisi aşağıda ayrıntıları yer alan başvuru dosyasını hazırlayarak idareye sunmak zorundadır.
Basvuru esnasinda verilen bilgilerin dogru olmadığı idarece tespit edilmesi durumunda Yesil liman ünvani ve sertifkası iptal edilerek kamu oyuna
duyurulur.
Proje kapsamında yapılan denetimler esnasında liman tesisleri, idare tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. İdare tarafindan
istenen belgeleri zamanında sunamayan başvuru sahibi liman tesisinin işlemleri askıya alınırr.
Yeşil Liman ünvanı almış limanlar, çevre kirliliği kapsamında herhangi bir kurum/kuruluştan para cezası, idari yaptırım, uyarı vb. almaları durumda, Yeşil
Liman ünvanı idarece askıya alınırak kamu oyuna duyurulur.
Yeşil liman ünvanı almış olan liman tesisleri sertifika gereklilikleri açısından iki yılda bir denetlenir.
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BAŞVURU DOSYA İÇERİĞİ
1

Liman tesisinin ayrıntılı tanıtımı. (vaziyet planı, atık oluşan bölgeler belirtilmiş olarak)

2

Liman tesisinin sahip olduğu uluslararası belgelendirme sistemlerinin birer örneği.

3

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) El kitabı (CD ortamında)

4

Atık Yönetim Planı (AYP)(CD ortamıda)

5

Engre Yonetim sistemi (CD ortaminda) (liman iş akislari' proseleri dahil)

6

Entegre yönetim sisteminin isleyisine ilişkin aciklayaci bilgiler.

7

Acil Müdahele Planı (AMP), (CD ortamında)

8

Yasal uyum izleme tablosu.

9

Çevre sorumlusu ile ilgili detaylı bilgiler.

Liman Tesisi içerisinde oluşan atıkların muhteviyatı, atıklara yönelik yapılan çalışmalar ile alınan önlemlere ilişkin bilgiler. (Evsel Atık, Ambalaj atıkları,
10 Atık pil ve akümülator,Atık yağ, Tehlikeli atıklar, Elektronik atıklar, Tıbbi atıklar, Hafriyat atıkları, Atık su, Ömrünü tamamlamış lastikler, Gemi kaynaklı
atıklar vb.)
11

Liman sahası içerisinde bulunan elleçleme ekipmanları kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar
hakkındaki bilgiler.

12 Gemi kaynaklı emisyonların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkındaki bilgiler.
13 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan muafiyet, izin ve lisansların birer örneği.
14 Atık Yağ Beyan Formu ve atık yağ analiz raporu örneği.
15 Liman tesisi içerisinde her bir atık için oluşturulan ulusal Atık Taşıma formu örneği.
16 Atık taşıma sözleşme örnekleri. Taşımayı yapan kurum/kuruluşun Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu yetki belgesi örnekleri.
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17 Bertaraf ile ilgili bilgiler. Bertaraf eden kurum/kuruluşun Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu yetki belgesi örnekleri. Sözleşme örnekleri
18 Gemilerden atık alınması ile ilgili bilgiler. Gemilerden alınan atıklar için doldurulan Atıkların transfer formu örneği.
19

Liman tesisi sınırları dışına çıkmayan araçlar bulunuyorsa söz konusu araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırıldığına dair belgeler ve uygunluk
belgeleri örneği

20 Liman tesisi içerisinde oluşabilecek tüm atık tiplerini kapsayacak şekilde, tüm personelin yetkili makamlardan aldığı eğitimlerin listesi ve içerikleri,
21 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamına giren atıkların yönetimi sözleşmesi örneği
22 Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk poliçesi örneği,
23 Tıbbi atık sözleşmesi ve takip formlarının örneği
24 Sintine ve slaç atıkları alım sözleşmesi örneği,
25 Su kirliliği kontrolü yönetmeliği izin ve analizlerin örneği,
26 Atıksu Arıtma Tesisi proje onayı örneği,
27 Atık Yönetim Tablosu örneği,
28 Liman IMDG Kod kapsamında ise, yapılan çalışma ve düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi (sorumlu kişi, eğitim, sertifika vb.),
29 ÇED izinleri listesi ve belgelerin örnekleri,
30 ÇGDY(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği) kapsamında gürültü kirliliğinin değerlendirildiği belge örneği,
31 Çevre Görevlisi Hizmeti sözleşmesi örneği,
32 Çevre ve özellikle “Deniz Kirliliğini Önleme” konularında herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşuna üyelik varsa, bilgi verilmesi,
33 Deniz ve Çevre Konularında herhangi bir Sosyal Sorumluluk Projeniz varsa , proje hakkında bilgi verilmesi,
34

Liman tesisi çevre kirliliği kapsamında herhangi bir kurum/kuruluştan para cezası,yaptırım, uyarı vb. uygulamaya tabi olduysa, süreç ile ilgili bilgi ve
belgelerin birer örneği. Çevre kirliliğne neden olan eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi,

