ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ
Limanımız kapsamın oluşturulabilmesi için, Yönetim sistemlerinin sınırlarını ve
uygulanabilirliğini dış ve iç hususları, ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini ve
hizmetlerimizi dikkate alarak belirlemiş ve yazılı hale getirmiştir.
Evyapport doğusunda Gübretaş, Kuzeyinde D-100 karayolu ve OPET Benzin istasyonu ve
batısında komşu mahallerin bulunduğu Kirazlıyalı Mahallesi 1 Mayıs Caddesi Körfez / KOCAELİ
adresinde, 40 derece 26 dakika 25 saniye Kuzey Enlem, 29 derece, 42 dakika 40 saniye Doğu
Boylamında faaliyet göstermektedir.
Evyapport Konteyner Terminali, 455 m rıhtımı, 358 m iskelesi ve 16 m su derinliği ile süper
post panamax gemilerin yanaşmasına imkân sağlamaktadır, yıllık 855.000 TEU kapasite ile
bölge sanayicisine haftanın yedi günü kesintisiz hizmet sunmaktadır. Hacimleri 910 m3 ten
4.300 m3 'e kadar değişen 36 adet tankta toplam 100.000 m3 anlık depolama ve yıllık 1 milyon
ton elleçleme kapasitesiyle hayvansal ve bitkisel yağlarda Marmara'nın lider tank terminalidir.
Evyapport Yönetim Sistemleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi , ISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi , ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti standartlarını uygulamakta, sürdürmekte ve geliştirmektedir.
➢ Konteyner Terminali
➢ Tank Terminali
Liman Operasyonları ve Liman Yönetimleri faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu faaliyetlerini yürütürken çevreye duyarlı ve çevre dostu teknolojileri uygulamaya özen
göstermektedir. Atıksu arıtma tesisi kurulduğu günden bu yana sürekli çalışan limanda, hava
kirliliği ve su kirliliğini, sızıntı, dökülmeler, gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve
önlemek, ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, bu atıkların geri dönüşümlü olmalarını,
sağlamak ve tekrar kullanmak, doğal kaynak tüketimini azaltmak başlıca amaç ve hedefler
arasındadır.
Çevre İznini almış olan ve çevreyle ilgili her konuda öncü bir liman olan Evyapport;
yükümlülüklerini yerine getirmiş bir kuruluş olduğunu “Yeşil Liman” belgesiylede taçlandırmış
olup, çalışmalarını devam ettirmektedir. Deniz kirliliği ile mücadele ile gerekli altyapıyı
sağlamış olup periyodik olarak deniz kirliliği mücadele önleme tatbikatlarını düzenli olarak
yapmaktadır.

ÇEVRESEL PERFORMANS
Kurulduğu günden bu yana Evyapport çevrenin korunması, doğal kaynak tüketiminin
azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin gelecek nesillere korunarak aktarılabilmesi
amacından hareket ederek, çevresel performansını ölçerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt
etmektedir.
Bu kapsamda ;
1. TEU ve Ton Başına Doğal Kaynak Kullanım Miktarları detaylı izlenmekte olup 2018
yılında bir önceki yıla göre %7,86 tasarruf sağlanmıştır.
2. TEU ve Ton Başına Tehlikeli Atık Miktarları hassas bir şekilde izlenmekte ve kaynağında
azaltma ile ilgili çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.
3. 5312 Deniz kirliliği ile mücadele kapsamında her altı ayda bir tatbikatlar düzenli olarak
yapılmaktadır.
4. Evsel ve endüstriyel atık suları, atıksu arıtma tesisimizde yasal mevzuata uygun şekilde
arıtılarak deşarjı sağlanmaktadır.
5. Bölgemiz okulları ile ortak projeler yürüterek yeni nesillere çevre bilincinin
kazandırılmasına yönelik eğitimler verilmektedir.
6. Bitkisel atık yağ toplama kampanyası son dört yıllık verilerine göre, 2903 litre atık yağ
toplanarak 2903 milyon litre suyun kirlenmesi önlenmiştir.
7. İş makinalarındaki fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanımı oranında emisyon
miktarları azaltılması projeleri sürekli olarak devam etmektedir.

