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Revizyonun İçeriği

Revizyon
Tarihi

Adı Soyadı

İmzası

1.

GİRİŞ

1.1 TESİS BİLGİ FORMU
Tesise ait genel bilgiler, aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri
içermektedir.
EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.

1

Tesis işletmecisi adı/unvanı

2

Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri
(adres, telefon, faks, e-posta ve web
sayfası)

3

Tesisin adı

EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.

4

Tesisin bulunduğu il

IZMIR

5

Tesisin iletişim bilgileri (adres, telefon,
faks, e-posta ve web sayfası)

6

Tesisin bulunduğu coğrafi bölge

7
8
9
10
11

12

13

25. Cadde No:2 Çakmakli Köyü/Aliağa/IZMIR
Tel: +90 232 625 12 50
Fax: +90 232 625 12 45
Web: www.egegubre.com.tr
Email: info@egegubre.com.tr

25. Cadde NO:2 Çakmakli Köyü/Aliağa/IZMIR
Tel: +90 232 625 12 50
Fax: +90 232 625 12 45
Web: www.egegubre.com.tr
Email: info@egegubre.com.tr
Nemrut Körfezi , ALİAĞA, Ege Bölgesi

Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı ve Aliağa Liman Başkanliği
iletişim detayları
Tel: +90 232 616 19 93
Fax: +90 232 616 41 06
Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı Aliağa Belediye Başkanlığı
ve iletişim detayları
Tel: +90 232 616 19 80
Fax: +90 232 616 37 19
Tesisin bulunduğu Serbest Bölge veya
--Organize Sanayi Bölgesinin adı
25 / 08 / 2022
Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme
İzni Belgesinin geçerlilik tarihi
Kendi yükü ve
Kendi yükü
Tesisin faaliyet statüsü (X)
ilave 3. şahıs
(…)
(X)
BÜLENT ÇİÇEK
Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim Tel: 0 232 625 12 50
detayları (telefon, faks, e-posta)
Faks: 0 232 625 12 45
Bulent.cicek@egegübre.com.tr
Tesisin tehlikeli yük operasyonları
BÜLENT ÇİÇEK
sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim
Tel: 0 232 625 12 50
detayları (telefon, faks, e-posta)
Faks: 0 232 625 12 45
Bulent.cicek@egegübre.com.tr

3. şahıs
(…)
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Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik
14 Danışmanının adı ve soyadı, iletişim
detayları (telefon, faks, e-posta)
15 Tesisin deniz koordinatları
Tesiste elleçlenen tehlikeli yük cinsleri
(MARPOL, Ek-1, IMDG Kod, IBC Kod,
16 IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC
Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/bitüm
ve hurda yükleri)

Petra Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Cenk AKSOY
Tel: 0533 562 85 45
E-mail : cenk.aksoy@petratmgd.com

Enlem: 380 45’ 55” Kuzey
Boylam: 260 55’ 58” Doğu
MARPOL Ek-I, Ek-2, Ek-3
IMDG Kod CTU kod kapsamında ambalajlı, paketli
veya balya/deste/demet halindeki yükler, genel
kargo yükleri ile proje yükleri;
IMSBC Kod kapsamında her türlü dökme maden,
kömür, çimento, klinker, amonyum nitrat içeren
gübreler ve her türde katı dökme, sıvı, konteyner
ve genel yükler; Grain Kod kapsamında her türlü
dökme hububat;
IBC Kod kapsamında her türlü dökme sıvı tehlikeli
yükler
IGC Kod kapsamında her türlü dökme
sıvılaştırılmış gaz tehlikeli yükler

17 Tesiste

elleçlenen
tehlikeli
yükler
(16.maddedeki yük cinslerinden IMDG Kod
dışındaki yükler ayrı ayrı yazılacaktır. İlave
yük talebi Ek-1 formu ile bağlı liman
başkanlığına
iletilecektir.
Uygun
bulunduğunda TYER’e eklenecektir)

18 IMDG Koda tabi, elleçlenen yükler için sınıflar IMDG Kod kapsamında elleçlenen yükler;
Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4.1, Sınıf 4.2, Sınıf 4.3, Sınıf
5.1, Sınıf 5.2, Sınıf 6.1, Sınıf 8, Sınıf 9
19 IMSBC Koda tabi, elleçlenen yükler için IMSBC kapsamında elleçlenen yük grupları;
karakteristik tablosundaki gruplar
Grup A, Grup B, Grup C

20 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri

21 Tesisin anayola mesafesi (kilometre)
Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre)
veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok)
En yakın havaalanının adı ve tesise olan
23
mesafesi (kilometre)
22

Dökme Yük Gemisi
Genel Kargo Gemisi
Petrol/Ürün Tankeri
Kimyasal Tanker
Sıvılaştırılmış Gaz gemisi (Amonyak yükü
elleçlemesi için)
Ro-Ro Gemisi
Konteyner Gemisi
İzmir-Çanakkale karayolu kavşak noktasına yaklaşık
5 km.
Demiryolu bağlantısı yoktur.
Biçerova Triaj İstasyonuna mesafe: 2 km.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı / 70 km.
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24
25

Tesisin yük elleçleme kapasitesi
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)

5.000.000 ton/yıl dökme katı/sıvı/genel yük

Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp
yapılmadığı

Hayır

1.000.000 teu/yıl konteyner

26 Hudut kapısı var mı? (Evet/Hayır)

Hayır

27 Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır)

Evet

28 Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri

1 Adet LIEBHERR LHM 420 Mobil Vinç; 124 ton
1 Adet LIEBHERR LHM 180 Mobil Vinç; 64 ton
1 Adet LIEBHERR LHM 150 Mobil Vinç; 40 ton
1 Adet LIEBHERR LHM 550 Mobil Vinç; 80 ton
1 Adet LIEBHERR LHM 500 Mobil Vinç; 80 ton
2 Adet LIEBHERR STS Raylı Vinç, 70 ton
1 Adet ZPMC STS Raylı Vinç, 75 ton
1 Adet SENNEBOGEN 870 Vinç; 20 ton

29 Depolama tank kapasitesi

19290,0 mᶟ Tank Çiftliği
4702,0 mᶟ Amonyak Küresi

30 Açık depolama alanı (m²)

412.876 m2 (Geri saha dâhil)

31 Yarı kapalı depolama alanı (m²)

---

32 Kapalı depolama alanı (m²)

42.415 m2 (geri saha depoları dâhil)

Belirtilen fumigasyon
ve/veya
fumigasyondan arındırma alanı (m²)
Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri
34
sağlayıcısının adı/unvanı iletişim detayları
33

35

Güvenlik planı oluşturulmuş mu?
(Evet/Hayır)

R2 Konteyner İç Dolum-Boşaltım Sahası (80 m2)
KILAVUZLUK: Uzmar Denizcilik Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi /
RÖMORKAJ: Sanmar A.Ş. ve Marintug A.Ş.
Evet
Atık Türü
Slaç

Atık Kabul Tesisi kapasitesi
36 (bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre Sintine Suyu
ayrı ayrı düzenlenecektir)
Slop

Kapasite
100 m3
100 m3
10 m3
4 m3

Çöp
37 Rıhtım/iskele vb. alanların özellikleri
Rıhtım/İskel
e No

Boy
(metre)

Batı İskele 416,4
Doğu İskele 572,6
Rıhtım
160

En
(metre)
40
30
-

Maksimum su
derinliği
(metre)
28 m.
24 m.
13 m.

Minimum su
derinliği
(metre)
12 m.
10 m.
11 m.

Yanaşacak en büyük gemi
tonajı ve boyu
(DWT veya GRT – metre)
Rıhtım Uzunluğu ile sınırlı
Rıhtım Uzunluğu ile sınırlı
Rıhtım Uzunluğu ile sınırlı
8

Sayısı
(adet)

Boru hattının adı
Fosforik Asit
Sülfürik Asit
Amonyak
Amonyak
Mazot, Benzin, Fuel Oil
Mazot, Benzin, Fuel Oil
Mazot, Benzin, Fuel Oil
Su
Solvent
Solvent (Paslanmaz çelik)

1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

Uzunluğu
(metre)
1300 mtr
1300 mtr
532 m.
1012 m.
912 m.
912 m.
1012 m.
580 m.
432 m.
432 m.

Çapı
(inç)
10 inç
6 inç
8 inç
2 inç
10 inç
8 inç
6 inç
3 inç
6 inç
6 inç

1.2 Kıyı tesisinde elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye,
elleçleme ve depolama prosedürleri
Liman tesisimizde tüm tehlikeli yük sınıfları elleçlenmekte olup, sadece sınıf 1 diğer alt
sınıfları supalan olarak elleçlenmekte, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 (tüm kategoriler)
elleçlenmemektedir.
MARPOL Ek-I,Ek-II,Ek-III ve IMDG Kod kapsamında ambalajlı, paketli veya
balya/deste/demet halindeki yükler, genel kargo yükleri ile proje yükleri elleçlenmektedir.
IMSBC Kod kapsamında her türlü dökme maden, kömür, çimento, klinker, amonyum
nitrat içeren gübreler ve bu türde katı dökme yükler; Grain Kod kapsamında her türlü
dökme hububat liman sahasında elleçlenmektedir.
Talep olması durumunda TDC Kod kapsamındaki kütük ve orman ürünleri tahliye
edilebilir veya yüklenebilir.
IBC Kod kapsamında tehlikeli yükleri elleçlenmektedir. Bitkisel yağlar özel izne
tabii olarak tehlikeli yük kapsamında supalan olarak elleçlenmektedir. Özelliklerine
ve sınıflarına göre tehlikeli yüklere ilişkin prosedürler EK’te sunulmuştur.
Tehlikeli Yük ile Zararlı Yük arasındaki fark/farklar
IMO'ya göre tehlikeli yük; Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri,
Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde
listelenmiş paketli maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC
Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli
Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod)
Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa
ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile
henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi
ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme
potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde
temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini ifade eder.
Birleşmiş Milletler tarafından tavsiye edilen hükümlerden yola çıkılarak hazırlanan
9

ADR'nin resmi tanımına göre tehlikeli madde; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki
durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu önemli malların,
insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan madde
nesnelerdir.
Ulusal Mevzuat kapsamında zararlı madde; solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddelerdir.
Ayrıca hem karayolu hem de deniz yolu açısından çevreye zararlı madde; çevre
ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya
uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik,
zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için
tehlikeli özellikleri olan maddeler tehlikelidir. Taşınırken de tehlikeli yük olarak taşınırlar.
Hangi tehlike sınıfı kapsamında taşınacağı ilgili taşıma modundaki sınıflandırma
kriterlerine göre test edilerek uygulanır. Her tehlikeli yük taşımacılık açısından tehlikeli
yüktür. Ancak tehlikeli yük olmasına rağmen tehlikeli yük olarak değerlendirilmeyen
maddeler ya zararlı maddedir ya da yükleme güvenliği sağlanmamıştır.
Tehlikeli eşya ise üretim işlemi sonucu herhangi bir formda hazırlanmış olup son ürün
konumunda piyasaya arz edilen, kullanımı ile çevre ve insanı olumsuz yönde
etkileyebilecek tehlikeli kimyasal ihtiva eden eşyayı ifade eder.
Limanlarda oluşan ve ayrı toplanılması gereken maddeler şunlardır: Asbest toz ve
çimentosu, asitler, atık su borusu temizleyicileri, boyalar, bitki koruyucuları, cilalar, cıva
içerikli dereceler, conta macunu (pas önleyici), çamaşır suyu, çözücü maddeler (benzin,
ispirto), dezenfekte maddeler, enerji tasarruf lambaları, eski ilaçlar, fırın ve ızgara
temizleyicileri, flüoresan lambaları, fren sıvısı, gaz yağı, haşere yok edicileri, kimyevi
maddeler, kireç sökücüleri, leke temizleyicileri, motor yağları, odun veya tahta
koruyucuları, piller, sprey kutuları, tırnak boyası sökücüleri, temizlik maddeleri, yağlar,
yangın söndürme aletleri, yapıştırıcı maddeler vs.
Kimyasal madde doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında
veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü elementi, bileşiği veya
karışımları ifade eder.
Tehlikeli kimyasal madde:
1) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik,
zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre
için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri,
2) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya
toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile
çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri,
3) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri i ç e r m e k t e d i r .
Ege Gübre Sanayii A.Ş. genel kuralları kapsamında Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
önceden bildirilmeyen bir tehlike arz eden yük veya zararlı yük liman tesisine
alınmayacaktır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlayanların yetkisi gerekli görülmesi halinde
Ege Gübre Sanayii A.Ş. tarafından istenebilir. Şüphe duyulması halinde ilgili ürünün bir
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kazaya karışmamış olması halinde bile GBF kapsamı verilen ürünlere ilişkin ek
sınıflandırma testleri yaptırılabilir, test ve belgelendirmeye ilişkin tüm masraflar yük ilgilisi
tarafından ödenir.
Gemi ve kıyı tesisi arasındaki emniyetli giriş-çıkış düzenlemeleri
Liman tesisine uğrak yapmış gemilerin yapacağı personel değişikliği, gemi adamlarının
ihtiyaç karşılama ve gezi amaçlı liman dışına çıkıp gelmeleri, gemiye malzeme, yiyecek
vs getirecek kişi veya araçların düzenlenmesi, liman sahasına herhangi bir iş nedeniyle
gelecek olan kişilerin, ziyaretçilerin, resmi kurum veya kuruluş çalışanlarının emniyetli bir
şekilde naklinin sağlanması için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.
Liman tesisi içinde meydana gelebilecek ölümlü veya yaralanmalı kazalara ve limanın
mülkiyetinde olan ekipman veya taşınmazlara verilen hasarların en büyük nedenlerinden
biri doğrudan doğruya hareketli liman makinaları, araçlar ve yayalar arasındaki kontrolsüz
etkileşimdir. İstenmeyen olayların meydana gelmemesi için bu kurallar çok detaylı bir
şekilde tanımlanmış ve uygulanmaya alınmıştır. Sürekli olarak gözlemleme ve denetimler
yapılsa da makinalar, araçlar ve yayalar arasında o kadar çok etkileşim bulunmaktadır ki,
istenmeyen olayların tekrarlamaması garanti edilemez. Bu nedenle her türlü emniyetli
giriş çıkış düzenlemelerinin sağlanması ve bu düzenlemelere uyulması için yukarıda
belirtilmiş olan işleri veya hareketleri yapacak olan kişiler aşağıdaki kurallar çerçevesinde
davranacaklardır:
• Sadece yetkili kişiler veya araçların operasyon sahalarına girmelerine müsaade
edilmektedir. Bu kişilerin limanın prosedür ve kurallarına sıkı bir şekilde uygun
davranmaları beklenir.
• Yayaların asılı yüklerin altından geçmesine, yürümesine, oturmasına veya yatmasına
hiçbir durumda izin verilmemektedir. Aynı şekilde araç sürücüleri de bu tip yüklerin
altından geçemez, duramaz veya park edemez.
• Yük kaldırma makinalarının yüklü ya da yüksüz olmalarına bakılmaksızın yayaların
veya araçların üzerine doğru gitmelerine hiçbir durumda izin verilmemektedir.
•

•

•
•

Liman tesisi içinde bulunan kişilerin rıhtımda ve geminin bordosu da dahil olmak
üzere operasyonun devam ettiği hiçbir yerde oturmalarına, çömelmelerine,
yatmalarına veya uyumalarına izin verilmemektedir. Bu kural sadece yapılacak işin
doğal gereği yapılmak zorundaysa uygulanmaz; bu durumda tesisi işleticisi gerekli
ekipmanı sağlayacak ve önlemleri alacaktır.
Liman sahasına girecek ve operasyonun devam ettiği alanlarda bulunacak tüm
hareketli araçlarda veya iş makinalarında açık bir şekilde herkes tarafından
görülebilecek sarı renkli bir uyarı lambası bulunmak zorundadır. Bu uyarı lambaları
bulunmayan araçlar veya makinalar dörtlü sinyallerini yakmak veya yakınlarındaki
herkesin duyabileceği uyarı sinyallerini çalıştırmak zorundadır.
Operasyon halindeki rıhtım vinçlerinin arka çalışma alanlarına yaya olarak girmek
veya bir yerden bir yere gitmek için araçla geçmek kesinlik yasaktır.
Saha operasyon ve depolama alanlarının girişlerinde ve çevresinde mümkün
olduğunca uyarı levhaları ve işaretleri bulunacaktır. Bu uyarılar yetkili olmayan
kişilerin bu sahalara girmelerini yasaklamak için konulmuştur.
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•

•

•

•

Yükleme ve tahliye operasyonlarının yapıldığı alanlarda çalışan iş makinalarının
çevresinde, yakınında veya etki alanlarında yaya bir kişinin bulunması ve operatör
tarafından görülmesi durumunda iş makinası operatörü veya araç sürücüsü
operasyonu durduracak ve yaya emniyetli bir alana gidene kadar operasyona devam
etmeyecektir.
Tesisin, ekipmanların veya altyapının periyodik kontrolleri de dahil olmak üzere bu
alanlarda yapılan bakım ve onarım işleri süresince işler bitene kadar herhangi bir
makine operasyonu yapılmayacaktır.
Çalışmayan ekipmanların operasyonun aktif olarak yapıldığı sahalarda tamir
edilmesine müsaade edilmez, ancak bu ekipmanların hareket ettirilmesi, taşınması
tehlikeliyse veya mümkün değilse çevresindeki diğer operasyonlar durdurularak ve
gerekli emniyet tedbirleri alınarak tamir işlemlerinin yapılmasına izin verilir.
Liman tesisi gümrüklü alan olduğu için tüm yüklerin giriş-çıkışı gümrük otoritesinin
iznine tabiidir. Gümrük otoritesinin bilgisi ve onayı olmadan hiçbir yük liman sahasına
giremez veya terk edemez.

Liman Sahasında Hız Limiti:
Liman sahasında bulunan her türlü araç için izin verilen azami hız sınırları aşağıdadır:
Rıhtımda
: 20 km/saat
Sahada
: 20 km/saat
Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçlarının liman başkanlığının izni olmadan kıyı
tesislerine yanaştırılmaması konusundaki düzenlemeler
Tehlikeli yük taşıyan ve Liman Başkanlığı’ndan yanaşma ordinosu almamış olan gemi ve
deniz araçlarının herhangi bir liman rıhtımına yanaştırılmasına kesinlikle müsaade
edilmeyecektir.
Acil durumlarda ve mücbir sebeplerle yanaşma talebi bulunuyorsa öncelikle Liman
Başkanlığı’na bilgi verilecek ve yazılı onayına istinaden liman operasyonunun uygunluk
vermesi durumunda yanaşma operasyonuna müsaade edilecektir.
Her şart altında yetkili pilotaj ve römorkörcülük teşkilatı eş zamanlı bilgilendirilecektir.
Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçları:
MADDE 46 –
1) Liman idari sahasında, cinsi, tonajı ve bayrağına bakılmaksızın adlî mercilerce
verilmiş haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya seferden men kararları gibi hukuki
işleme konu olan veya teknik eksikliği nedeniyle bir idari karar ile seferden alıkonulan
ya da herhangi bir sebeple kıyı tesislerinde veya demirleme sahasında bekleyen,
tehlike oluşturan, kumanda edilemeyen ve benzeri nedenlerle denize elverişli
olmayan gemi ve deniz araçlarını, denize elverişli hale getirmek, seyir, can, mal,
çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye atmayacak tedbirleri derhal almak ve
aldırmakla, liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri yükümlüdür.
2) Liman idari sahasında batık, yarı batık veya terk edilmiş vaziyette bulunan gemi ve
deniz araçlarının en kısa zamanda çıkarılması, çekilmesi veya zararsız hale
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getirilmesinden, liman başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri sorumludur.
3) Karaya oturma ve sürüklenme gibi acil durumda bulunan gemi ve deniz aracı ilgilileri
72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi
başlatılır.
1.3 Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinin hazırlanması, revizyonu ve ilgililere
duyurulması prosedürü
Hazırlanmış olan Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi, ilgili tüm liman personeli, kamu
otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulacaktır. Bunu
sağlamak üzere liman tesisi işletmecisi, resmi internet sitesi ana sayfası üzerinden
kolayca görülecek bir bağlantı vererek Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberini internet sayfası
(www.egegubre.com.tr) üzerinden görüntülenebilecek bir “pdf” dosyası şeklinde
yayımlayacaktır.
İlgi Yönetmelik Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinin tesis işleticisi tarafından sürekli güncel
halde bulundurulmasını hüküm altına almaktadır. Bu sebeple, Tehlikeli Madde Rehberi
içerisindeki bilgilerle ilgili oluşan değişiklikler en geç 1 ay içerisinde Tehlikeli Yük
Elleçleme Rehberine işlenip güncellenerek yayımlanacaktır.
Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi, ilk yayım tarihinden önce Liman Başkanlığına
onaylanması için teslim edilir. Liman Başkanlığının onayına müteakip liman tesis
personeline imza karşılığı bildirilir. Kısaltılmış genel standartlar hali Egegubre web
sayfasında yayımlanır.

2.

SORUMLULUKLAR
Sorumluluk ve yükümlülükler:
MADDE 11 –
(1) Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli
ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı
olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.
(2) Yük ilgilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve
bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
b) Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını,
ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar.
c) Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine
emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını,
taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar.
d) Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet
önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda
eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar.
e) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan
tehlikeli yükler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar.
f) Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar.
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g) Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir.
h) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve
gerekli işbirliğini sağlar.
(3) Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar.
b) Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine
yanaştırmaz.
c) Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat
kapsamında yazılı bilgi verir.
d) İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda planlama
yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez.
e) Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep ederek
bunların yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi
tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesisine kabul etmek ya da
elleçlemek zorunda değildir.
f) Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yükleme
veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda değişiklik yapmaz.
g) Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak
çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve
elleçleme yapılması için gerekli tedbirleri alır.
h) Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına,
işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir
biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
i) Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili
personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve belgelendirilmesini
sağlar.
j) Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve
kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
k) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele ve
depolarda yapar.
l) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ayrılmış
rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.
m) Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli
yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.
n) Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve
buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir.
o) Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları liman
başkanlığına bildirir.
p) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
işbirliğini sağlar.
q) Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun
şekilde geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan
yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda
yangın söndürme sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her an kullanıma hazır halde
bulundurur ve gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar.
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r) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalışma
iş ve işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır.
s) Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı
hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından uygun bulunan
plan hakkında ilgili kişileri bilgilendirir.
t) Tesisinde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerinin iç
yüklemesinin yapılmasını sağlar.
u) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan
personelin gerekli eğitimleri alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri olmayan
personeli bu operasyonlarda görevlendirmez.
v) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev
alan kişilerin eğitim almasını sağlar.
w) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini
almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını,
elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve
denetlenmesini sağlar.
Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan ve aşağıda görevleri belirtilmiş olan tesis
çalışanları IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimlerini tamamlamış,
tehlikeli yük konusunda bilinçli ve bilgili kişilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda
yazılı faaliyetlerdeki sorumlulukları yaptıkları işler ile bağlantılı olarak IMDG kod
kapsamında belirlenmiştir ve bu kapsamda tehlikeli yüklerin taşınması, elleçlenmesi,
ayrıştırılması, istiflenmesi, geçici depolanması, taşınması ve denetlenmesi faaliyetlerinde
görev alan kişilerin nitelikleri ve sorumlulukları gösterilmiştir.

Pozisyon

Liman İşletme Müdürü
X
Liman Operasyon Müdürü X
Liman Planlama Amirleri
X
Saha ve Gemi Puantörleri
Terminal
Platformu
Sürücüleri
Vinç ve Mak. Operatörü
Liman Çevre ve İş Güvenliği X
Yetklilileri

Denetim

Gözlem

X
X
X
X

X

Ayrıştırma

Taşıma

Elleçleme

İstifleme

X
X
X

X

17 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 31812 sayılı “Denizyoluyla Taşınan
Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme
Yönetmeliği” kapsamında IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik veya Yenileme
Eğitimleri almamış personel çalıştırılmayacaktır. Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik
eğitimlerini almış olan personele her iki yılda bir Yenileme Eğitimleri verilecektir.
İşe yeni giren personel deneme süresi tamamlandıktan sonra işe giriş tarihi itibarı ile en
geç 3 ay içerisinde Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik eğitimlerini alacaklardır.
Liman tesisi içinde uzun süreli sözleşme kapsamında geçici iş yapan alt yüklenici
çalışanlarının IMDG Kod eğitimlerini almış olmaları talep edilecektir. Kısa süreli geçici iş
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yapacak olan ve eğitimleri bulunmayan çalışanlara eğitimini tamamlamış liman çalışanları
nezaret edecek, gerektiğinde tehlikeler hakkında konu ile ilgili bilgi vereceklerdir.
(4) Gemi ilgilisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş olmasını
ve yük ambarları, yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük taşımacılığına
uygun durumda olmasını sağlar.
b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep
eder ve taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
c) Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili
bulunması gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlar.
d) Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, levhalandırıldığına
ve emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
e) Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri,
müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir.
f) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgililere
beyan eder.
g) Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve
çalışır halde bulundurulmasını sağlar.
h) Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve
buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirir.
i) Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda tehlikeli
yükü taşımaya kabul etmez.
j) Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük
kazalarını liman başkanlığına bildirir.
k) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek
ve işbirliğini sağlar.
l) İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan tehlikeli
yükleri taşımayı kabul etmez.
m) Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanlarının elleçleme esnasında yükün
fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını
sağlar.
n) Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlar.
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3.

KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER

Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik”in
11. maddesinde belirtilmiş tedbirler doğrultusunda kıyı tesisi işletmecisi olan Ege Gübre
Sanayii A.Ş.’nin yerine getireceği konular aşağıda yer almaktadır.
Kıyı tesisi işleticilerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler:
(1) Kıyı tesisi işleticisinin sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine yanaştırmaz.
b) Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat
kapsamında yazılı bilgi verir.
c) İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda planlama
yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez.
ç) Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep ederek
bunların yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi
tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesisine kabul etmek ya da elleçlemek
zorunda değildir.
d) Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yükleme
veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi
olmadan operasyonda değişiklik yapmaz.
e) Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak
çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve elleçleme
yapılması için gerekli tedbirleri alır.
f) Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına,
işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde
yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
g) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan personelin
gerekli eğitimleri alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri olmayan personeli bu
operasyonlarda görevlendirmez.
ğ) Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili
personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve belgelendirilmesini sağlar.
h) Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve kimyasal
özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
ı) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele ve
depolarda yapar.
i) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ayrılmış
rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.
j) Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli
yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.
k) Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna
yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir.
l) Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları liman
başkanlığına bildirir.
m) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve
işbirliğini sağlar.
n) Geçici depolanmasına izin verilmeyen Sınıf 1 (Sınıf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S hariç), Sınıf
6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini
sağlar, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda izin almak için İdareye başvurur.
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o) Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun şekilde
geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan yangın, çevre
ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda yangın söndürme
sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her an kullanıma hazır halde bulundurur ve gerekli
kontrolleri periyodik olarak yapar.
ö) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalışma iş ve
işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır.
p) Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı
hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından uygun bulunan plan
hakkında ilgili kişileri bilgilendirir.
r) Tesisinde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerinin iç
yüklemesinin yapılmasını sağlar.
4.

TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ,
ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI

4.1 Tehlikeli Yüklerin Sınıfları
IMDG Koda ve ADR'ye göre Tehlikeli Yük Sınıfları ve Alt Bölümleri IMDG Kod Kitabı Cilt
1 Bölüm 2’de ve ADR Kitabı Cilt 1 Bölüm 2’de açıklandığı üzere aşağıdaki gibidir:
Tehlikeli Yük Sınıfları
IMDG Code Tehlike Sınıfı Tehlike Sınıfı Adı
Sınıf 1
Sınıf 2
Sınıf 3

Genel
Patlayıcılar
Gazlar
Yanıcı Sıvılar

Sınıf 4.1

Yanıcı Katılar

Sınıf 4.2

Kendi Kendine Yanan Katı Maddeler

Sınıf 4.3

Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar
Çıkaran Katı Maddeler

Sınıf 5.1

Oksitleyici Maddeler

Sınıf 5.2

Organik Peroksitler

Sınıf 6.1

Zehirli (Toksik) Maddeler

Sınıf 6.2

Bulaşıcı Maddeler

Bölüm 2.7
Bölüm 2.8

Sınıf 7
Sınıf 8

Bölüm 2.9

Sınıf 9

Radyoaktif Maddeler
Aşındırıcı (Korozif) Maddeler
Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve
Çevreye Zararlı Maddeler
Deniz Kirleticiler

Bölüm 2.0
Bölüm 2.1
Bölüm 2.2
Bölüm 2.3

Bölüm 2.4

Bölüm 2.5

Bölüm 2.6

Bölüm 2.10

ADR
Bölüm 2.1
Bölüm 2.2.1
Bölüm 2.2.2
Bölüm 2.2.3
Bölüm
2.2.41
Bölüm
2.2.42
Bölüm
2.2.43
Bölüm
2.2.51
Bölüm
2.2.52
Bölüm
2.2.61
Bölüm
2.2.62
Bölüm 2.2.7
Bölüm 2.2.8
Bölüm 2.2.9
Bölüm 2.2.9
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Tehlikeli Yük Alt Bölümleri
• Sınıf 1
Patlayıcılar
Sınıf 1.1 Kitle imha kapasitesi olan patlayıcılar
Sınıf 1.2 Kitle imha kapasitesi olmayan ancak parça etkisi olan patlayıcılar
Sınıf 1.3 Kitle imha etkisi yaratmayacak ama yangın çıkaracak veya kısmi parça
veya patlama veya her iki tesiri birden yaratacak patlayıcılar
Sınıf 1.4 Önemli bir patlama tehlikesi olmayan maddeler
Sınıf 1.5 Kitle imha etkisine sahip ama çok hassas olmayan maddeler
Sınıf 1.6 Kitle imha kapasitesi olmayan ve çok hassas olmayan maddeler
• Sınıf 2
Gazlar
Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
Sınıf 2.2 Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar
Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar
•

Sınıf 4
Sınıf 4.1
Sınıf 4.2
Sınıf 4.3

Yanıcı Katılar
Yanıcı Katı Maddeler
Kendi Kendine Yanan Katı Maddeler
Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar Çıkaran Katı Maddeler

•

Sınıf 5
Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler
Sınıf 5.1 Oksitleyici Maddeler
Sınıf 5.2 Organik Peroksitler

•

Sınıf 6
Zehirli (Toksik) ve Bulaşıcı Maddeler
Sınıf 6.1 Zehirli (Toksik) Maddeler
Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 3, Sınıf 7, Sınıf 8 ve Sınıf 9 için herhangi bir Alt Bölüm bulunmamaktadır.
Liman tesisimizde tüm tehlikeli yük sınıfları elleçlenmekte olup, sadece sınıf 1 ve diğer alt
sınıfları supalan olarak elleçlenmekte olup Sınıf 6,2 ve Sınıf 7 (tüm kategoriler)
elleçlenmemektedir.
4.2 Tehlikeli Yüklerin paketleri ve ambalajları
Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yükler IMDG Kod Bölüm 4 kapsamında
paketlenecek ve ambalajlanacaktır.
İçinde tehlikeli yük bulunan tüm ambalajlar herhangi bir Yük Taşıma Birimi (CTU)
içinde olsalar bile Birleşmiş Milletler (UN) Tip Onayına sahip olmalıdır.
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4.3 Tehlikeli Yüklere ilişkin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler
Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yük ihtiva eden ambalajlar ve tüm Yük Taşıma
Birimleri (CTU) IMDG Kod Bölüm 5.2 ve 5.3 kapsamında aşağıda gösterildiği üzere
markalanacak, etiketlenecek ve plakartlandırılacaktır.
• Sınıf 1
Patlayıcılar

•

Sınıf 2

Gazlar

Sınıf 2.1

Sınıf 2.2

•

Sınıf 3

Yanıcı Sıvılar

•

Sınıf 4

Yanıcı Katılar

Sınıf 4.1

Sınıf 4.2

Sınıf 2.3

Sınıf 4.3
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•

Sınıf 5

Sınıf 5.1
•

Sınıf 6

Sınıf 6.1
•

Sınıf 7

Kategori 1

Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler

Sınıf 5.2
Zehirli (Toksik) ve Bulaşıcı Maddeler

Sınıf 6.2
Radyoaktif Maddeler

Kategori 2

Kategori 3

•

Sınıf 8

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

•

Sınıf 9

Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler

4.4 Tehlikeli yüklerin işaretleri ve paketleme grupları
Tehlike sınıflarının yanı sıra gerektiğinde kullanılacak diğer işaretler aşağıdadır:
•

Deniz Kirleticiler IMDG CODE, IBC CODE VE IMSBC CODE (P) sembolü ile
işaretlenmektedir.
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•

Yüksek Sıcaklıkta Taşınan Tehlikeli Maddeler

•

Fumigasyon Uyarı İşareti

•

Limitli Miktar

•

Muaf Miktar

IMDG Kod Cilt II Tehlikeli Yükler Listesinin 7b sütununda yer alan kategoriler (E0’dan
E5’e kadar) kapsamında 3.5 bölümünde yer alan tabloda gösterildiği üzere en fazla 1.000
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adet bu kapsama uygun paket taşınabilir.
Bu etiketin uygulandığı durumlarda gönderen kısmı ** yerinde ve ürünün tehlike sınıfı *
bölümünde yazılmalıdır.
Farklı tehlikeli yük sınıfları için Paketleme (Ambalajlama) Grupları (PG) bulunmaktadır.
Bu gruplar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
PG Ι
- Yüksek derecede tehlike
PG ΙΙ - Orta derecede tehlike
PG ΙΙΙ - Düşük derecede tehlike
Bununla birlikte Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2, 7 ve 4.1 deki kendiliğinden reaksiyona giren maddeler
için paketleme grubu bulunmaz, ayrıca Sınıf 9 için PG I yoktur.
Tehlikeli yük taşınacak UN tip onaylı ambalaj kodlarında bulunan X, Y ve Z harfleri
ambalaj dayanıklılığını belirler. X harfi en dayanıklı ambalaj olup tüm Ambalaj Grupları
için kullanılabilir. Y harfi orta dayanıklı ambalaj olup Ambalaj Grupları II ve III için
kullanılabilir ve Z harfi en az dayanıklı ambalajdır ve sadece Ambalaj Grubu III için
kullanılmalıdır.
4.5 Tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları
İki veya daha fazla tehlikeli yükün ayrıştırma koşullarının belirlenmesi için ayrıştırma
koşullarına, IMDG Kod Cilt I, 7.2.4’te verilen Ayrıştırma Tablosu’na ve IMDG Kod Cilt II
Tehlikeli Yükler Listesi (DGL) Sütun 16(b) hükümlerine başvurulacaktır.
Herhangi bir çelişki halinde, Tehlikeli Yükler Listesi (DGL) Sütun 16(b)’deki hükümler
öncelikli olacaktır.
Tehlikeli yüklerin gemilerdeki genel ayrıştırma tablosu aşağıda verilmiştir:
1.1
1.2 1.3
1.3 1.6 1.4 2.1 2.2 2.3 3

SINIF
Patlayıcılar

8

9

*

*

* 4

2

2

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

X

1.3, 1.6 *

*

* 4

2

2

4

3

3

4

4

4

2

4

2

2

X

*

*

* 2

1

1

2

2

2

2

2

2

X 4

2

2

X

1

2

X 2

2

X 4

2

1

X

1.1, 1.2, 1.5

Patlayıcılar

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7

Patlayıcılar

1.4

Yanıcı Gazlar

2.1

4

4

2

X

X

X 2

Yanıcı ve Zehirli Olmayan
Gazlar

2.2

2

2

1

X

X

X 1

X 1

X

X 1

X 2

1

X

X

Zehirli Gazlar

2.3

2

2

1

X

X

X 2

X 2

X

X 2

X 2

1

X

X

Yanıcı Sıvılar

3

4

4

2

2

2

2

X 3

2

X

X

Yanıcı Katı Maddeler

X 1

2

X 3

2

1

X

2

2

3

2

1

X

X 2

2

X 2

2

1

X

1

3

1

2

X

X 1

3

2

2

X

4.1

4

3

2

1

Kendi Kendine Yanan Katı
4.2
Maddeler
Suyla Temas Halinde Yanıcı
4.3
Gazlar Çıkaran Katı Maddeler

4

3

2

2

4

4

2

Oksitleyici Maddeler

5.1

4

4

2

2

Organik Peroksitler

5.2

4

4

2

2

Zehirli (Toksik) Maddeler

6.1

2

2

1
X
1
X

X

2
2

X 2

X

X 1

2

1

1
X 1

X

X 1

X

X 2

1

2

2

2

2

2

2

1
X

X

X

2
X

X

X 1

X

X 1

X 2
2
X 1

1

1

X 1

X

X

X
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Bulaşıcı Maddeler

6.2

4

4

4

4

2

2

3

3

3

2

3

3

Radyoaktif Maddeler

7

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

X 3

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

8

4

2

2

1

1

1

2

2

X 3

Farklı Tehlikeli Madde ve
Nesneler ve Çevreye Zararlı

9

X

X

X

X

X

X

X 1

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X 3

X

3

X

X 2

X

2
X

X

X

X

X

X

Bu tabloda yer alan ayrıştırma terimleri farklı tehlike sınıflarına ait tehlikeli yükler
arasında bulunması gereken mesafeler ile ilgili bilgi vermektedir:
“1”: “…..’dan uzak”: En az 3 metre yatay mesafe ile aynı ambar içinde veya güvertede
taşınabilir.
“2”: “…..’dan ayrı”: Güverte altında farklı ambarlarda veya güverte üzerinde en az 6
metre yatay mesafe taşınabilir.
“3”: “….dan bir tam bölme veya ambarla ayrı”: En az 12 metre yatay mesafe ile
güvertede taşınabilir. Güverte altında aynı ambar veya bölme içinde taşınamaz.
“4”: “araya giren bir tam bölme veya ambarla uzunlamasına …..’dan ayrı”: En az 24
metre yatay mesafe ile güvertede taşınabilir. Güverte altında taşınması durumunda
uzunlamasına (baş-kıç istikametinde) tehlikeli yüklerin arasına ilaveten başka bir ambar
girmesi gerekmektedir.
“X” ve “*” için IMDG Kod’da ve Tehlikeli Yükler Listesinde yer alan özel hükümler
çerçevesinde verilmiş istifleme şartları geçerlidir.
Liman sahasında farklı yük taşıma birimi içindeki veya ambalajlı olarak bulunan tehlikeli
yükler aşağıdaki ayrıştırma tablosundaki mesafeler baz alınarak istiflenecektir:
2.1 2.2 2.3 3

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8

Yanıcı Gazlar

2.1

0

0

0

S A S

Yanıcı ve Zehirli Olmayan
Gazlar

2.2

0

0

0

A 0

A 0

0

A 0

0

0

Zehirli Gazlar

2.3

0

0

0

S

0

S

0

S

0

0

0

S A S

0

0

S A S S

0

0

0

0

0

A

0

Yanıcı Sıvılar

3

0

0

0
0

A 0

4.1

A

A

0

Kendi Kendine Yanan Katı
Maddeler
Suyla Temas Halinde Yanıcı
Gazlar Çıkaran Katı Maddeler

4.2

S A S S A A A S S A A

0

4.3

0

0

0

A

A

0

Oksitleyici Maddeler

5.1

S

0

0

S A S S

S A S

0

Organik Peroksitler

5.2

S A S S S S S S

0

0

A

0

A S

0

Yanıcı Katı Maddeler

0

0

S S

9

S S
0

0

A S
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Zehirli (Toksik) Maddeler

6.1

0

0

0

0

0

A

0

A A

0

0

0

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler*

8

A 0

0

0

A A A S S

0

0

0

Farklı Tehlikeli Madde ve
Nesneler

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Ambalaj / IBCler / treylerler / düz veya platform konteynerler için
0 =
ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe)
A =
“…dan uzak” – minimum 3 m mesafe
S =
“… dan ayrı” – açık alanlarda minimum 6 m. mesafe;
kapalı alan ve depolarda minimum 12 m mesafe ya da
yangın geçirmez duvarla ayrılmış
2. Kapalı konteynerler / seyyar tanklar / kapalı kara yolu araçları için
0 =
ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe)
A =
“…dan uzak” – ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe)
S =
“… dan ayrı” – açık alanlarda, uzunlamasına ve enlemesine min 3 m
mesafe, kapalı alan ve depolarda minimum 6 m mesafe
ya da yangın geçirmez duvarla ayrılmış
3. Açık kara yolu vasıtaları / tren vagonları / üstü açık konteynerler için
0 =
ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe)
A =
“…dan uzak” – minimum 3 m mesafe
S =
“… dan ayrı” – açık alanlarda, uzunlamasına ve enlemesine minimum 6 m
mesafe; kapalı alan ve depolarda minimum 12 m mesafe ya
da yangın geçirmez duvarla ayrılmış

*: IMO Kod Sınıfı-8 Aşındırıcı Maddeler; saha ayrıştırma tablosunda belirlenen hükümler
dışında; ancak ilgili kodda bulunan yükler aynı muhteviyata sahip ise üst üste istiflenebilir.
Eğer Kod-8 yükler birbirlerinden farklı muhteviyatta ise aynı kat içerisinde istife alınmaz
4.6 Ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri ve ayrıştırma
terimleri
Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman tesislerinde yük taşıma birimleri dışında gelecek olan
ambalajlarla tehlikeli yük depolaması yapılmayacaktır. Mücbir sebeplerle kontrollü bir
şekilde kısa süreli liman ambarlarında tehlikeli yük depolanırsa aşağıdaki ayrıştırma
mesafeleri geçerli olacaktır.
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4.7 Tehlikeli yük belgeleri
Limana gelecek veya limandan gidecek olan tehlikeli yüklere ait bilgi ve belgeler IMDG
Kod Bölüm 5 kapsamında ele alınmıştır.
5.4.1.1.1 kapsamında bu bilgiler elektronik ortamda EDP veya EDI yoluyla transfer
edilebilir.
Limana karayoluyla gelecek olan tehlikeli yüklerin bilgileri limana önceden bildirilecektir.
Bununla birlikte her tehlikeli yük için Güvenlik Bilgi Formları ve Acil Durum Bilgileri de talep
edilecektir. Güvenlik Bilgi Formları son çıkan yönetmeliklere uygun olarak güncel olmalı
ve Türkçe hazırlanmış olmalıdır.
Farklı taşıma modlarını kullanarak limana varan tehlikeli yükler için Multimodal Tehlikeli
Yük Formunun liman yetkililerine teslimi gereklidir. Ayrıca tehlikeli yük ihtiva eden her yük
taşıma birimi (CTU) için Konteyner/Araç/Kamyon Yükleme Sertifikası (Container/vehicle
packing certificate) liman tarafından talep edilecektir.
Limana uğrak yapacak ve üzerinde tehlikeli yük bulunan gemiler Tehlikeli Yük
Manifestosunun yanı sıra Yükleme Planlarını (Stowage Plan) da limana ibraz etmek
zorundadır.
Limandan teslim alınıp karayolu ile müşteriye gidecek olan tehlikeli yük içeren yük taşıma
birimleri için ADR mevzuatı gereği taşıma evrakı bulunmak zorundadır.
5.

KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI
Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan Ege
Gübre Sanayii A.Ş. liman söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine
getirilmesine katkı sağlamak üzere; Tehlikeli yük sınıfları, tehlikeli yüklerin paketleri,
ambalajları, etiketleri, işaretleri ve paketleme grupları, tehlikeli yüklerin sınıflarına göre
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gemide ve limanda ayrıştırma tabloları, ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin
ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler acil
müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir
Tehlikeli Yük İş Güvenliği El Kitabı hazırlanmış ve ilgililerin kullanımına sunmuştur.
6.

OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli yük taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması,
bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik
prosedürler
Liman Tesisine Gelen Tehlikeli Yüklerin Kontrolü:
Ön Bildirim ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmıştır;
(1) Gemi ile liman tesisine gelecek tehlikeli yüklerin ön bildirimi yapıldıktan sonra Liman
Başkanlığı yükün/yüklerin ve tesisin uygunluğuna göre gemiye yanaşma izni verip
vermemekle sorumludur. Ön bildirimi yapılmış tehlikeli yük için liman tesisinin yapısal
olarak yetersiz olması durumunda veya limanın kıyı tesisi işletme izninde bahsi geçen
yük için izin verilmemişse, yükün limana girişine izin verilmez. Eğer talep edilirse o yük için
o bölgedeki uygun liman veya limanlar önerilebilir.
(2) Gemi ile hasarlı bir yükün geldiği bildirilmişse Liman Başkanlığı o yük için liman
sahasında IMDG Kod kapsamında gerekli önlemlerin alındığına dair liman işleticisinden
bilgi almak, gerekiyorsa fiziki kontrol yapmak zorundadır.
(3) Liman işletmecisi tehlikeli yük ister deniz tarafından ister kara tarafından gelsin, yükün
elleçlenmesi, istiflenmesi ve taşınması ile ilgili planlamaları ve hazırlıkları yapmak
zorundadır. Tehlikeli yüklerin liman sahası içinde istifleneceği durumlarda IMDG Kod
gereği liman sahasında ayrıştırma kuralları geçerli olacak, bildirimi yapılmış yükler buna
göre planlanacak ve operasyonu yapılacaktır. Liman Başkanlığı istediği anda tehlikeli
yüklerin liman sahasında IMDG Kod ayrıştırma kuralları çerçevesinde yapılıp
yapılmadığını kontrol edebilir. Uygunsuzluklarda liman işletmecisi sorumludur.
(4) Liman işletmecisi kara tarafından gelecek tehlikeli yüklerin ön bildirimlerine göre
yükün saha içinde uygun bir şekilde IMDG Kod kuralları çerçevesinde istifleneceğinin
planlamasını yapar.
(5) Liman girişinde tehlikeli yük ihtiva eden yük taşıma birimleri IMDG Kod Genel
Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri almış, sertifika sahibi liman personeli tarafından
IMDG Kod kurallarına göre kontrol edilir. Uygun olmayan yük taşıma birimlerinin liman
sahasına girişine izin verilmez.
(6) Yapılmış olan ön bildirim çerçevesinde araç sürücüsünün/makinistin belgesi, araç/
vagon/konteyner/tank konteyner uygunluk ve yükleme belgesi, gönderen ve/veya
taşımacının tehlikeli madde faaliyet belgesi sistem üzerinden kontrol edilmek ve liman
sisteminde kayıt altına alınmak zorundadır. Bu bilgilerden herhangi bir tanesinin uygun
olmaması durumunda aracın ve/veya yükün liman sahasına girişine izin verilmez.
(7) Ön bildirim bilgilerinin yanı sıra aracın tehlikeli yük taşıma belgesi de liman girişinde
kontrol edilmek zorundadır. Tehlikeli yük taşıma belgesi olmayan veya taşıma belgesinde
eksiklikler bulunan aracın liman sahasına girişine izin verilmez.
(8) Ön bildirim sonucunda yapılan kontrollerde eksiği olmayan ve liman sahasında alınan
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araçlar ve yükler liman sisteminde kayıt edilip, aylık olarak raporlanarak Liman
Başkanlıklarına ve İdare’ye sunulmak zorundadır.
Liman tesisi olarak bildirim kuralları geçerli olacaktır. Hem deniz yoluyla, hem kara yoluyla
liman tesisine girecek olan tüm tehlikeli yükler için en az 1 g ü n öncesinden bildirim
yapılmalıdır. Bu bildirim tehlikeli yüke ait IMDG Sınıfını, UN Numarasını, orijinal
üreticinin hazırlamış olduğu Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve eğer varsa Paketleme
Grubunu içermelidir. Bildirimler Operasyon Departmanına iletilecektir.
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demirleme Mevkii:
27 Şubat 2013 tarih 28572 sayılı Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik kapsamında ele alınacaktır.
ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI
Liman idari saha sınırı, Aliağa Liman Başkanlığı’nın liman idari sahası:
Aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki
batı (270º) istikametine çizilen hat ile (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hat ve
devamında (d) koordinatından hakiki batı (270º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve
bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 38° 55' 00" K – 026° 51' 12" D (Kemikli Burnu)
b) 38° 54' 00" K – 026° 50' 21" D (Kara Ada)
c) 38° 45' 12" K – 026° 51' 24" D
d) 38° 46' 30" K – 026° 51' 24" D
DEMİRLEME MEVKİİLERİ
3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli yük taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri
gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 38º 53' 42" K – 026º 57' 48" D
2) 38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D
3) 38º 53' 00" K – 026º 56' 00" D
4) 38º 53' 42" K – 026º 56' 00" D
6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli yük taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri
gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak
gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 38º 49' 12" K – 026º 52' 03" D
2) 38º 48' 24" K – 026º 52' 18" D
3) 38º 48' 24" K – 026º 53' 42" D
4) 38º 49' 12" K – 026º 53' 00" D
Tehlikeli Yük Elleçlenecek Liman Rıhtımları:
Tanker gemilerle taşınan tehlikeli sıvı yükler 1 nolu rıhtımımızda elleçlenecek olup, diğer
tüm dökme katı, paketli ve konteynerize tehlikeli yük sınıfları diğer tüm rıhtımlarda
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elleçlenebilir.
Tehlikeli Yük İşlemlerinde Uyulacak Kural ve Alınacak Tedbirlere İlişkin Genel Hükümler:
14 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 31659 sayılı TEHLİKELİ
YÜKLERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
kapsamındadır.
Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü
MADDE 18 –
(1) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm
gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına
girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı
tesisinden kalkışından hemen sonra, Tehlikeli Yükler Manifestosu Formunu doldurup
ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.
(2) Petrol ve türevleri ile diğer zararlı ve tehlikeli yükleri taşıyan gemiler, 3/3/2005
tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006
tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli bildirimleri liman
başkanlığına yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde
öngörülen mali sorumluluk yükümlülüklerine sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bu
gemilere, anılan Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.
(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve
ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan
tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve
deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre
ve uygun görülen saatlerde yapılır.
Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma:
MADDE 28 –
1) Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük hizmeti verilen
yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli, malzeme,
kumanya ve gemi ile ilgili olan kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile
taşınabilir. Bu teknelere liman başkanlığınca yazılı izin verilir.
2) Gümrük denetimine tabi gemi ve deniz araçları ile gümrük hizmeti verilen yerler
arasında hizmet verecek gemi ve deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresi
tarafından belirlenen yerlerden hareket eder ve tekrar aynı yere yanaşır. Bunlara dair
yanaşma, bağlama ve benzer diğer hususlar izin belgelerinde belirtilir.
3) Gümrük denetimine tabi olmayan gemi ve deniz araçlarına da yazılı izni olan belgeli
hizmet tekneleriyle servis yapılır. Ancak bu tekneler gümrük hizmeti verilen yerleri
kullanmayabilir.
4) Denetim yetkisine sahip kamu görevlileri, gümrük denetimine tabi olan veya olmayan
gemi ve deniz araçlarına, kamuya ait teknelerle gidip gelebilecekleri gibi, liman
başkanlığınca izin verilmiş tekneler ile de toplu veya ayrı ayrı gidip gelebilir.
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5) Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre yazılı izin almayan hizmet
tekneleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamaz.
Gemilerin Limana Geliş Bildirimi ve Kılavuzluk/Römorkaj Talepleri:
Limanlar Yönetmeliğinin “kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu” adlı ilgili
maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır:
Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar
MADDE 14 –
1) Yetkili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı olmayan ve/veya yakınında teşkilat
bulunmayan deniz alanlarında, İdare; gemi ve deniz aracının teknik yapısı ve
özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük ve cinsi, manevraya elverişliliği ve kıyı
tesislerinin altyapı durumu ile liman sahasında yer alan tesislerin risk durumlarını göz
önüne alarak, kılavuz kaptan ve/veya römorkör şartları hususunda, römorkörsüz
yanaşması dâhil olmak ve tüm sorumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere
geçici olarak muafiyet verebilir veya başka liman sahalarından hizmet alınmasını
isteyebilir. Ancak başka liman sahalarından alınacak hizmette hava muhalefeti,
römorkör arızası gibi beklenmeyen haller dolayısıyla aksamalar olması halinde tüm
sorumluluk gemi ve kıyı tesisi ilgililerine ait olmak üzere bu gemi ve deniz araçları,
beklenmeyen hal ortadan kalkıncaya kadar bir kereye mahsus liman başkanlığının izni
ile römorkörsüz yanaşabilir.
2) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, kıyı tesisine
gelen gemilerin tonaj ve adedi, kıyı tesislerinin altyapı durumu ve manevraya
elverişliliği, yanaşma ve ayrılma manevrasının süresi ile bu kıyı tesisinde yer alan
manevra riskleri göz önüne alınarak, İdare, (Ek ibare:RG-8/4/2017-30032) veya liman
başkanı ek-5’te ve beşinci fıkrada verilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde geçici
olarak değişiklik ve düzenleme yapmaya yetkilidir.
3) İdare, mevcut, yeni yapılan veya büyüme-genişleme yapmak isteyen kıyı tesisleri için;
gemilerin tip, boyut ve teknik özellikleri ile manevra alanları, oşinografik ve meteorolojik
şartlar, komşu tesislerle etkileşim ve trafik yaklaşma yoğunluğu gibi çevresel faktörler
ve gerekli görülmesi halinde hazırlatılacak olan Modelleme Raporunu göz önüne
alarak, ek-5’te verilen römorkör adedi ve çekme kuvvetinde artırma yapabilir.
4) (Değişik:RG-20/10/2015-29508) Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200
metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane
veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane
veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman
başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından
toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise
toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir
römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.
5) (Değişik:RG-3/8/2016-29790) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu
römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi
ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin
tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi
halinde römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz. Böyle bir beyanda bulunulmaması
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halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler
hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros
ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere
römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

Gemi boyu

Toplam
Çekme
Gücü (Asgari)

Açıklama

55-125 metre arası

En az 30 ton

1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az
olmamak kaydıyla iki römorkör

126-200 metre
arası

En az 45 ton

1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az
olmamak kaydıyla iki römorkör

201-300 metre arası

En az 60 ton

1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az
olmamak kaydıyla iki römorkör

301 metre üzeri

En az 90 ton

1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az
olmamak kaydıyla iki römorkör

6) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden yararlanacak
gemilerin itici pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiştir. Ancak, itici
pervanelerin etkisini arttıran özellikli bir dümen sistemi ile donatıldığı, yetkilendirilmiş
klas kuruluşunca tespit edilen gemi ve deniz araçlarında söz konusu dümen sisteminin
sağladığı ilave güç, itici pervanelerin toplam gücüne eklenir ve ortaya çıkan değer esas
alınır. Ayrıca tersanelerde havuza girecek ya da çıkacak gemi ve deniz araçları da
dördüncü fıkradaki muafiyetlerden faydalanamaz.
Gemi Gross tonajı
5001 – 10000
10001 – 15000
15001 – 30000
30001 – 45000
45001 – 60000
60001 üstü
7)

İtici pervanelerin veya sistemlerinin
gücü
375 KW
750 KW
1000 KW
1250 KW
1500 KW
1750 KW

toplam

Kabotaj ve liman idari sahasında hat izni verilmiş 2000 GT’den büyük, yüksek
manevra kabiliyetine sahip bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemine sahip,
baş iteri olan, köprü üstünden manevra kabiliyetine sahip, İdarece yetkilendirilmiş klas
kuruluşlarından biri tarafından klaslandırılmış, uzakyol kaptanı ile donatılmış
münhasıran kılavuzluk ve/veya römorkör muafiyeti tanınmış yolcu, ro-ro yolcu ve ro-ro
31

kargo gemilerine hat izni aldığı kıyı tesislerinde kılavuz kaptan ve römorkör alma
zorunluluğu uygulanmaz.
8) Kabotaj ve liman idari sahasında hat izinli olarak sefer yapan 2000 GT’den küçük
yolcu,ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine hat izni aldığı kıyı tesislerinde, kılavuz alma
zorunluluğu uygulanmaz.
9) Liman tesisine yanaşmak üzere gelen LNG gemilerine, ilgili tesise 2 mil mesafeden
itibaren ek-5’te belirtilen römorkör adedine ek olarak en az 30 ton çeki gücüne sahip
bir römorkör ile refakat edilir. Aynı şekilde liman tesisinden kalkışta da 2 mil mesafeye
kadar refakate ilişkin hususlar aynen geçerlidir.
10) Çanakkale veya İstanbul Boğazından girip Marmara limanlarından birine gidecek,
Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale veya İstanbul Boğazından çıkacak uğraklı
geçiş yapan her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege
girişi ile Marmara limanları ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişi ile Marmara limanları
arasındaki güzergâhın deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden ilgili liman
başkanlıklarınca zorunlu görülen kesimlerinde seyir süresince kılavuz kaptan almak
zorundadırlar. (Ek cümle:RG-28/4/2013-28631) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında
kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri; (Değişik ibare:RG-24/9/2019-30898) Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir.
11) Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200
metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift ana
makineyi haiz Türk Bayraklı ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında
en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi
uygulanabilir.
Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri:
Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde
24.09.2019 tarihli 30898 Sayılı Resmi Gazetede belirlenmiş aşağıdaki esaslara uyulur.
1) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu
tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli yük taşıyan gemi
ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT
ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı
bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm
askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz
kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan
gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak
üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz
etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan
almak zorunda değildir.
2) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Yolcu gemileri dışındaki gemi ve deniz araçlarının, gros
tonilatosuna göre, almak zorunda oldukları asgari römorkör sayısı ve bu römorkörlerin
asgari çekme güçleri ek-5’te yer almaktadır.
3) (Değişik:RG-24/9/2019-30898) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda;
gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve
römorkörcülük teşkilatı ilgililerine gerekli idari yaptırım uygulanır. İdare, yıl içerisinde
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kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin çok az verildiği, yıllık hizmet dağılımının
dengeli olmadığı hizmet sahalarında; verilen hizmetler karşılığı elde edilen gelirler ile
yatırım yapma maliyetleri, gelen gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, komşu tesislerle
etkileşim, kıyı tesisinde elleçlenen yük cinsi ile oşinografik ve meteorolojik şartlar göz
önünde bulundurmak suretiyle, ilgili kıyı tesisine yönelik istisnai teknik düzenlemeler
yapabilir.
4) Gemi söküm bölgesine gelen gemi ve deniz araçlarına verilmekte olan kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür.
a) Gemi söküm bölgesine baştankara yanaşan tüm gemi ve deniz araçları tonajına
bakılmaksızın kılavuz kaptan almak zorundadır.
b) Gemi söküm bölgesine makinesi çalışır vaziyette gelerek baştankara olan tüm gemi
ve deniz araçları römorkörden muaftır. Ancak, kendinden hareket kabiliyeti olmayan
gemi ve deniz araçları ek-5’te verilen tablodaki şartlara tabi olmakla birlikte, 2000 GT
altındakiler de en az bir römorkör almak zorundadır.
c) Tesislerin durumu, geminin tonajı, hava şartları ya da buna benzer nedenlerle ihtiyaç
olması halinde römorkör alma şartları açısından liman başkanlığınca ilave tedbirler
alınabilir.
5) (Ek:RG-26/7/2014-29072) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya
manevra kabiliyeti olmayan;
a) 2000 GT altındaki (Ek ibare:RG-24/9/2019-30898) kılavuzluğa tabi gemi ve deniz
araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,
b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, EK-5’te belirtilen asgari römorkör
miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir romörkor daha alırlar.

6) (Ek:RG-24/9/2019-30898) Askeri tesislere yanaşan sivil veya askeri gemilerin ihtiyari
olarak
kılavuz
kaptan
veya
römorkör
kullanması
durumunda,
ilgili
kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatı tarafından verilen hizmete yönelik kamu payı Bakanlık
Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
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6.2 Tehlikeli yüklerin tahmil, tahliye işlemlerine yönelik mevsim koşullarına
göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler
Tehlikeli yükler genel olarak mevsimlere bağlı olarak yüksek sıcaklık (yaz aylarında) ve
yağmur, kuvvetli rüzgar (tüm yıl geçerli) olaylarından etkilenebilir. Liman tesisi bulunduğu
coğrafik konum nedeniyle kış aylarında kar ve buzlanma etkisine çok nadir maruz kalır.
• Sıcaklık kontrollü taşınması gereken yükler yaz aylarında, aşırı sıcak havalarda
doğrudan güneş görmeyecek şekilde istife alınır ve doğrudan güneş ışınlarından
korunur.
• Yağmurlu havalarda paketli ve yük taşıma birimi (CTU) içinde olmayan sınıf 4.3
tehlikeli yüklerin operasyonuna hiçbir şart altında izin verilmez ve kesinlikle gemilere
yüklenmez ve tahliye edilmez. Depolama yapılacaksa mutlaka kapalı yerlerde
depolanır.
• Kar ve buzlanma olması durumunda kaygan ortam yok edilene kadar liman
makinaları ve aktarma araçlarının çalışmasına müsaade edilmez, ortam güvenliği
sağlandığında araçlar en güvenli hızda operasyonları gerçekleştirirler.
Liman Tesisinde Elleçlenecek Tehlikeli Yük Sınıflarının Riskleri ve Alınacak Tedbirler:
TEHLİKE SINIFLARI 2.1 – 2.2 – 2.3 (Gazlar)
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İLAVE TEHLİKELERİ

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 2 Gazlar)
- Yangın tehlikesi
- Yangını körükleme, hızlandırma tehlikesi
- Oksijen veya havayla temasında patlama tehlikesi
- Boğulma tehlikesi
- Zehirlenme tehlikesi
- Basınç altında olabilir
- Sıcak veya soğuk yanmalara sebebiyet verebilir
- İçindekiler ısındığında patlayabilir
- Tahriş edici özellikte olabilir
- Gazlar gözle görülmeyebilir ve sızan gaz aşırı derecede soğutucu olabilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 2 Gazlar)
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Cam bulunan ortamlardan veya pencerelerden uzak durunuz.
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- Küçük gaz kaçaklarında gazın dağılmasını sağlayınız.
- Uygun gaz maskesi kullanınız.
- Kapalı ortamlarda gaz kaçağının olduğu yere girmeyiniz.
- Kapalı ortamlarda havalandırma sağlayınız.
- Havalandırma yapılan alandaki gazın çıktığı yerin risk taşımadığından emin olunuz.
- Isınarak patlama riski olan kapları su ile soğutunuz.
- Her türlü gaz kaçağında deri temasından kaçınınız.
- Ortamda bulunan kişileri korumak için su perdesi oluşturup, gazları kişilerden uzak
tutunuz.
- Gaz kaçağı olan yere doğrudan su tutmayınız.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Yangın riskine karşı korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda
bulundurmayınız.
- Mümkünse uzman bir kurum veya kişiyi arayınız.
TEHLİKE SINIFI 3 (Yanıcı Sıvılar)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 3 Yanıcı Sıvılar)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 3 Yanıcı Sıvılar)
- Yangın tehlikesi
- Patlama tehlikesi
- Zehirlenme tehlikesi
- Genleşme ve hacim değiştirme tehlikesi
- Elektrostatik yüklenme tehlikesi
- İçindekiler ısındığında patlayabilir
- Tahriş edici özellikte olabilir
- Suyun biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısını değiştirebilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 3 Yanıcı Sıvılar)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Cep telefonu, sentetik giysiler gibi statik elektrik oluşturan malzemeleri uzak tutunuz.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Yere yakın yerlerden uzak durunuz.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı her zaman arkanıza alınız.
- Yutma veya deri temasından sakınınız.
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- Mümkünse sızıntıyı durdurunuz.
- Sızıntıya doğrudan su tutmayınız, suyla süpürünüz.
- Sızıntı durumunda buharının uçmasına müsaade ediniz.
- Sızıntıyı mümkünse emici malzeme kullanarak kapalı bidon veya varillere doldurunuz
ve dolan varilleri havalandırması bulunan bir yerde muhafaza ediniz.
- Parlama ve kaynama derecelerine dikkat ediniz.
TEHLİKE SINIFI 4.1 (Yanıcı Katılar)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 4.1 Yanıcı Katılar)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 4.1 Yanıcı Katılar)
- Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler temasında kolayca yanar
- Yangın esnasında zehirli duman oluşabilir
- Kuru halde patlama tehlikesi
- İçindekiler ısındığında patlayabilir
- Tozları patlayabilir
- Zehirlenme tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 4.1 Yanıcı Katılar)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Yere yakın yerlerden uzak durunuz.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı her zaman arkanıza alınız.
- Deri temasından sakınınız.
- Yayılmış maddelerin üzerinde yürümeyiniz.
- Döküntüleri mümkünse su ile temizleyiniz.
- Kesinlikle metal kürek kullanarak toplama yapmayınız.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
TEHLİKE SINIFI 4.2 (Kendi Kendine Yanan Katılar)
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İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 4.2 Kendi Kendine Yanan Katılar)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 4.2 Kendi Kendine Yanan Katılar)
- Yanıcı maddeler ile bir araya geldiğinde oksijen serbest kalır
- Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler temasında kolayca yanar
- Ateş kaynağı olmadan da kendi kendine yanabilir
- Su ile aşırı reaksiyona girebilir
- Suyla temas halinde kendi kendine yanabilir
- Tahriş edici özellikte olabilir
- Zehirlenme tehlikesi
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 4.2 Kendi Kendine Yanan Katılar)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı her zaman arkanıza alınız.
- Deri temasından sakınınız.
- Yayılmış maddelerin üzerinde yürümeyiniz.
- Döküntüleri kesinlikle su ile temizlemeyiniz.
- Dökülmüş maddeleri döküntülerin kapatılması yoluyla kuru tutunuz.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
- Yağmurdan ve aşırı rutubetten uzak tutunuz.
TEHLİKE SINIFI 4.3 (Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar Çıkaran Katılar)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 4.3 Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar Çıkaran Katılar)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER
(Sınıf 4.3Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar Çıkaran Katılar)
- Su ile aşırı reaksiyona girer
- Suyla temas halinde kendi kendine yanar
- Suyla temas halinde yanıcı gazlar çıkar
- Yangın tehlikesi
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- Patlama tehlikesi
- Su ile temas halinde zehirli gazlar çıkarır
- Genleşme ve hacim değiştirme tehlikesi
- Elektrostatik yüklenme tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
- Yanıcı maddeler ile bir araya geldiğinde oksijen serbest kalır
- Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler temasında yanabilir
- Ateş kaynağı olmadan da kendi kendine yanabilir
ALINACAK ÖNLEMLER
(Sınıf 4.3 Suyla Temas Halinde Yanıcı Gazlar Çıkaran Katılar)
- Kesinlikle sudan, yağmurdan ve aşırı rutubetten uzak tutunuz.
- Döküntüleri kesinlikle su ile temizlemeyiniz.
- Dökülmüş maddeleri döküntülerin kapatılması yoluyla kuru tutunuz.
- Yayılmış maddelerin üzerinde yürümeyiniz.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı her zaman arkanıza alınız.
- Deri temasından sakınınız.
TEHLİKE SINIFI 5.1 (Oksitleyici Maddeler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 5.1 Oksitleyici Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 5.1 Oksitleyici Maddeler)
- Yanıcı maddeler ile bir araya gelmemesi gerekir
- Başka maddeler ile karışımları yanmaya sebebiyet verebilir
- Sürtünme ve darp yanmaya sebebiyeti verir
- Zehirlenme tehlikesi
- Patlama tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 5.1 Oksitleyici Maddeler)
- Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle karıştırmaktan sakınınız.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
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- Kendinizi koruma altına alınız.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
- Deri temasından sakınınız.
- Sızıntı varsa mümkünse durdurunuz.
- Bol suyla temizlik yapınız.
- Döküntüyü toplamak için emici malzeme kullanınız.
- Kapalı ortamlarda ortamın havalanmasını sağlayınız.
TEHLİKE SINIFI 5.2 (Organik Peroksitler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 5.2 Organik Peroksitler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 5.2 Organik Peroksitler)
- Bu maddeler, tehlike seviyelerine göre A-B-C-D-E-F-G gruplarına ayrılır
- A grubu maddeler ambalaj içinde taşınmaz, G grubu maddeler ise “sınıf 5.2”
kapsamında değerlendirilmezler, B-F grupları ise bir ambalaj içinde bulunmasına
müsaade edilen azami organik peroksit miktarına göre tasnif edilmişlerdir
- Yüksek sıcaklıklarda ve asit, ağır metal bileşikleri veya aminler gibi maddelerle temasta
ekzotermik parçalanma riski vardır
- Ayrışma sonucu yanıcı ve zehirli gazlar oluşur
- Bol miktarda oksijen içerdiği için aşırı yanıcıdır
- Yanıcı maddeler ile bir araya gelmemesi gerekir
- Bazı organik peroksitler ısı kontrollü taşınmalıdır
- Patlama tehlikesi
- Elektrostatik yüklenme tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 5.2 Organik Peroksitler)
- Isı kontrollü taşındığı durumlarda kontrol ısısı aşılmamalıdır.
- Yükün ısısı devamlı olarak ve kolaylıkla takip edilebilecek sistemler olmalıdır.
- Soğutucu madde yanıcı olmamalıdır.
- Soğutma sistemi motora endeksli olmamalıdır.
- Çok dikkatli bir şekilde elleçleyiniz.
- Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle karıştırmaktan sakınınız.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
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- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
- Deri ve göz temasından sakınınız.
- Buharlarından kendinizi koruyunuz, duman görüldüğünde kimyasallara dayanıklı uygun
koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Sızıntı varsa mümkünse durdurunuz.
- Sızıntı veya damlama olduğunda yanıcı olmayan maddelerle, emici malzeme kullanarak
temizleyiniz ve kesinlikle talaş, bez parçaları vb. kullanmayınız.
- Bol suyla temizlik yapınız.
- Kapalı ortamlarda ortamın havalanmasını sağlayınız.
TEHLİKE SINIFI 6.1 (Zehirli Maddeler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler)
- Zehirlenme tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
- Sağlık bozucudur
- Enfeksiyon riski bulunur, insanlarda ve hayvanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir
- Yanma tehlikesi
- Suyla temasta zehirli gazların oluşumu söz konusudur
- Sulu ortam ve kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Ortam sıcaklığına dikkat ediniz.
- Dumanlarını kesinlikle solumayınız.
- Duman görüldüğünde uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı arkanıza alınız.
- Deri ve göz temasından sakınınız.
- Sızıntı varsa mümkünse durdurunuz.
- Kapalı ortamlarda ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Yan tehlikesine bilmeden kesinlikle su ile temizlik yapmayınız.
- Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle karıştırmaktan sakınınız.

41

TEHLİKE SINIFI 8 (Aşındırıcı Maddeler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler)
- Aşındırıcıdır
- Yanma tehlikesi
- Kendi aralarında ve suyla aşırı reaksiyona girme tehlikesi
- Reaksiyon esnasında zehirli ve aşındırıcı gazların oluşma tehlikesi
- Genleşme ve hacim değiştirme tehlikesi
- Elektrostatik yüklenme tehlikesi
- Nesneler üzerinde parçalama etkisi
- Zehirleme tehlikesi
- Yanık tehlikesi
- Sulu ortam ve kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler)
- Koruyucu giysi bile olsa kesinlikle her türlü temastan kaçınınız.
- Duman ve buharlarından kendinizi koruyunuz, solumayınız.
- Rüzgarı arkanıza alınız.
- Kontamine olmuş giysileri en kısa süre içinde çıkarınız.
- Yan tehlikesini bilmeden kesinlikle su ile müdahale etmeyiniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Cep telefonu, sentetik giysiler gibi statik elektrik oluşturan malzemeleri uzak tutunuz.
- Sızıntı varsa mümkünse durdurunuz.
- Kapalı ortamlarda ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle karıştırmaktan sakınınız.
TEHLİKE SINIFI 9
(Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler)
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İLAVE TEHLİKELERİ
(Sınıf 9 Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER
(Sınıf 9 Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler)
- Yangın tehlikesi
- Yanık tehlikesi
- Patlama tehlikesi
- Kanser tehlikesi
- Çevreyi kirletme tehlikesi
ALINACAK ÖNLEMLER
(Sınıf 9 Farklı Tehlikeli Madde ve Nesneler ve Çevreye Zararlı Maddeler)
- Temastan kaçınınız.
- Duman veya buharlarını solumayınız.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Cep telefonu, sentetik giysiler gibi statik elektrik oluşturan malzemeleri uzak tutunuz.
- Sızıntı varsa mümkünse durdurunuz.
- Kapalı ortamlarda ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Alevlenir veya tutuşabilir maddelerle karıştırmaktan sakınınız.
Genel Olarak Liman Tesisinde Elleçlenmeyecek, Mücbir Sebep veya Özel İzin
Durumunda Elleçlenebilecek Tehlikeli Yük Sınıflarının Riskleri ve Alınacak Tedbirler:
TEHLİKE SINIFI 1 ve 1.4 hariç Alt Sınıfları (Patlayıcı Maddeler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler)
- Kütlesel patlama
- Parça ve şarapnel etkisi
- Yoğun ateş/ısı akımı
- Parlak ışık oluşumu
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- Yüksek ses veya duman
- Şoklara, darbelere ve ısıya karşı hassasiyet
- Yangın tehlikesi
- Körlük
- Zehirli duman
- Patlama sonrası oluşabilecek riskler:
- Cam kırıkları
- Elektrik akımı/kabloları
- Yangın
- Gaz kaçakları
- Su borularının patlaması
- Ağır hasar görmüş beton, demir, eşya parçaları
- İkincil patlama riski
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Cep telefonu, sentetik giysiler gibi statik elektrik oluşturan malzemeleri uzak tutunuz.
- Kendinizi koruma altına alınız.
- Yere yakın yerlerden uzak durunuz.
- Zehirli dumana karşı uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Rüzgarı her zaman arkanıza alınız.
TEHLİKE SINIFI 1.4 (Patlayıcı Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 1.4 Patlayıcı Maddeler)
- Ufak bir patlama riski
- Ateş alma riski
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 1.4 Patlayıcı Maddeler)
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Korumasız ampulleri, elektrikli ekipmanları ortamda bulundurmayınız.
- Kendinizi koruma altına alınız.
TEHLİKE SINIFI 6.2 (Bulaşıcı Maddeler)
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İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler)
- Sağlık bozucudur
- Enfeksiyon riski bulunur, insanlarda ve hayvanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir
- Bulaşıcı özelliktedir
- Sulu ortam ve kanalizasyon sistemi için risk teşkil eder
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler)
- Uygun koruyucu kıyafet ve gaz maskesi takınız.
- Her türlü temasından sakınınız.
- Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat ediniz.
- Sızıntı olduğunda mümkünse durdurmaya çalışınız.
- Döküntüleri bol suyla ve mümkünse çamaşır suyu gibi katkı malzemeleri ile temizleyiniz.
TEHLİKE SINIFI 7 (Radyoaktif Maddeler)

İLAVE TEHLİKELERİ (Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler)

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ ve RİSKLER (Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler)
- Tehlikeli ışınlar çıkar
- Işına (şua) maruz kalma
- Isı üretimi tehlikesi
- Birbirleri ile içerisinde reaksiyona girme eğilimi
- Emilim tehlikesi
- Dış radyasyon tehlikesi
- Kanser tehlikesi
- Yanma tehlikesi
- Nükleer zincir tepkimesi tehlikesi
- Tahriş edici özellikte olabilir
ALINACAK ÖNLEMLER (Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler)
- Koruyucu giysi bile olsa kesinlikle temastan kaçınınız.
- Duman ve buharlarından kendinizi koruyunuz, kısa süreli solunum bile solunum
güçlüklerine yol açabilir.
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- Rüzgarı arkanıza alınız.
- Maruziyet süresini kısaltınız.
- Kontamine olmuş giysileri en kısa süre içinde çıkarınız.
- Ortamdan mümkün olduğunca uzaklaşınız.
- Kesinlikle su ile müdahale etmeyiniz.
- En kısa sürede yetkili otoritelere haber veriniz.
- Liman işletmesine kabul edilmemektedir
6.3 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yüklerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen
işlemlerden uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve
depolama sahalarında kıvılcım oluşturan/oluşturabilen araç, gereç veya alet
çalıştırılmaması konusundaki prosedürler
Liman sahasında veya gemi üzerinde yapılacak olan tüm sıcak işler izne tabiidir. Ege
Gübre Sanayii A.Ş. liman sahasında veya gemi üzerinde çalışacak olan tüm alt
yüklenicilerden veya gemi personelinden güvenlik açısından tecrit ve yalıtım sağlayacak
bir düzenek, yapılacak çalışma ile ilgili bilgilendirme levhaları, sınırlandırılmış bir çalışma
alanı, tahliye planı ve gerekiyorsa yüksekte çalışma izinlerini talep eder. Tehlike riskinin
yüksek olduğu yerlerde iş yapılması mecburi ise, işe başlamadan önce tehlikeli yük
ihtiva eden yükler güvenli bir mesafeye taşınır.
Tehlikeli yüklerin bulunduğu ortamlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Tehlikeli yük veya
kalıntısını içerir bir konteynerde sıcak çalışma iç ve dış gövdede yapılamaz. Alevlenebilir
muhteviyat içerir konteynerlerin iç dolum ve boşaltım (CFS) operasyonlarında, kıvılcım
çıkmasını engellemek adına forklift ile elleçleme faaliyetleri özel ataşmanlar ile yapılır (Varil
kapmaları), forklift bıçakları ile yüke girilmez. Alevlenebilir yük içerir konteynerlerin
elleçlenmesinde iş makinesi spreader kilitleri, konteyner kilit yuvalarına, kıvılcım çıkmasının
önüne geçilmesi adına asgari elleçleme hızında yerleştirilir.
Patlayıcı (IMO Sınıf-1) maddelerin liman tesisine kabulu ancak supalan olarak yapılır; gerekli
makamlardan alınan izinlerin ardından yük sahibi, gemi yükleme/tahliyesine esas yük
taşımasını liman istiflerine uğrak yapmadan, direkt piyasa aracının rıhtıma itfaiye nezaretinde
gün ışığı bulunan saatlerde intikali ile gerçekleştirir. İlgi sınıf yükleme/tahliye
operasyonlarında alan sınırlandırılır ve yalnızca ilgili operasyon personeli bulunabilir. IMO
Sınıf-1 yükler, liman istif sahalarına ve CFS operasyonları kabul edilmez.
7.

DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin neler olduğu,
bunların ilgilileri tarafından temini ve kontrolüne ilişkin prosedürler
Tehlikeli yük elleçlemesine yönelik liman tesisinde bulundurulacak dokümanlar aşağıda
listelenmiştir:
1. IMDG Kod (güncellemeleri ile)
2. IMSBC Kod (güncellemeleri ile)
3. IBC Kod (güncellemeleri ile)
4. IGC Kod (güncellemeleri ile)
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5. The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous
Goods, (düzeltmeleri ile)
6. Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG),
(düzeltmeleri ile)
7. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model
Regulations, (düzeltmeleri ile)
8. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual
of Tests and Criteria, (düzeltmeleri ile)
9. IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)
10. Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related
Activities in Port Areas
11. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code), (ekleri ile)
12. Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships, (ekleri ile)
13. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, (ekleri ile)
14. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified
by the Protocol of 1978(MARPOL 73/78), (ekleri ile)
15. İlgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, yönerge ve uygulama talimatları.
Bu dokümanlara sahip olma veya ulaşım yönetmelikle belirtildiği üzere güncellenme
yapıldığı zaman kitap olarak veya mümkün olduğu sürece web üzerinden şifreli girişlerle
temin edilecektir.
7.2 Kıyı tesisi sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesinin ve ilgili diğer
bilgilerinin düzenli ve eksiksiz olarak tutulması prosedürleri.
Liman tesisinde kullanılan liman operasyon kayıt sistemi ile limana giriş yapmış ithalat ve
ihracat yüklerin listeleri giriş ve çıkış tarihi itibarı ile kayıt altına alınır. Aylık olarak düzenli
hazırlanacak raporda yükün rejimi (kategorisi), tehlikeli yükün uygun taşımacılık ismi,
tehlike sınıfı, paketleme grubu ve UN numarası bulunur ve kayıt altında tutulmaktadır.

7.3 Tesise gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin
doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiğinin/
ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun
ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve
taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri
Liman tesisine girecek olan t ü m tehlikeli yükler için aşağıdaki bildirim kuralları geçerlidir.
Yükler limana vardığında kontrol noktalarında Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman operasyonel
prosedürleri kapsamında kontroller yapılacaktır. Tehlikeli yüklerle ilgili olarak yapılacak
kontroller uluslararası ve ulusal konvansiyonlar ve yönetmelikler çerçevesinde yazılı
olan tüm konuları kapsayacaktır. Yük ilgililerin bu kurallardan haberdar olmaları şarttır.
Kara yolundan limana varmadan önce:
Tehlikeli yükler Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman Terminaline giriş yapmadan önce gemi
acentesi yükleme listesi gönderecektir. Bu listede herhangi bir tehlikeli yük varsa
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özellikleri belirtilecektir. Bu tehlikeli yük için operasyon planlamacısı sahada yüke uygun
bir yer tespit edecek ve yükün tespit edilen yere indirilmesi için ilgili diğer operasyon
birimlerini bilgilendirecektir.
Kara yolundan limana giriş aşamasında:
Sürücü terminal ana kapısına geldiğinde Güvenlik aşamasında duracak ve tehlikeli yük
ile ilgili bilgileri verecektir. Sürücü daha sonra terminal kapısından giriş yaptıktan sonra
operasyon yetkilisine dokümanlarını teslim edecektir.
Kantar işlemine tabii bir yük ise öncelikle liman kantarına girdikten sonra yükün sahaya
indirilme veya doğrudan gemiye yükleme operasyonuna devam edilecektir.
Paketli yüklerde kontrol noktasında önceden verilmiş bilgilere istinaden IMDG kurallarına
göre doğru plakartlandırıldığının, diğer IMDG işaretlerinin ve mecburi olduğu durumlarda
UN Numarasının fiziki kontrolü yapılacaktır.
Gemi ile limana varmadan önce:
Gemi ile limana varmadan önce operasyon planlayıcısı geminin yükleme planına
istinaden tehlikeli yükleri belirleyecektir. Paketli veya ambalajlı tehlikeli yükler için uygun
taşımacılık ismi, tehlike sınıfı, paketleme grubu ve UN numarası tanımlanacaktır.
Supalan olarak tahliye edilmeyecek farklı tehlike sınıfına ait yükler olması durumunda
IMDG Kod Cilt 1 Bölüm 7 gereğince ayrıştırma kurallarına uygun olarak saha istifleme
planı yapılacaktır. Yük tahliye edildiğinde istiflenmek için önceden belirlenmiş ve her yük
için tahsis edilmiş uygun sahalara indirilecektir.
IMDG yük ön bildirimler ve istifleme imkanları:
Tehlike sınıfı 4 haricinde olanlar sadece ambalajlı ve paketlenmiş durumda olduklarında
aşağıda belirtilmiş olan istifleme kuralları geçerli olacaktır.
IMDG
Tehlike Sınıfı

Ön Bildirim
(En erken)

Sınıf 5.2

1 hafta

Sınıf 2.1,
2.2 ve 2.3

Sınıf 4.1 ve
4.2

Sınıf 4.3

İstifleme İmkanı




1 hafta

1 hafta

1 hafta

A Grubu olanların liman içinde istiflenmesi ve
depolanması yasaktır.
İstifleme IMDG kurallarına göre yapılır.
Yük, tesis işletmecisinin yazılı onayı olmadığı
sürece 48 saat içinde liman tesisinden alınmalıdır.
Gümrük
işlemlerinin
hızlı
bir
şekilde
tamamlanması gerekir.




İstifleme IMDG kurallarına göre yapılır.
Yanıcı maddelerden, sıcaklık veya ateş
kaynaklarından uzakta istiflenir.




İstifleme IMDG kurallarına göre yapılır.
Yükler kuru ve iyi havalandırılan alanlarda ve
kesinlikle su ile temas etmesi mümkün olmayan
yerlerde istiflenir (bu yükler su ile temas
ettiklerinde yanıcı gazlar çıkartır).
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Sınıf 3, 6, 8 ve
9

48 saat



İstifleme IMDG kurallarına göre yapılır.

Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman tesisine dökme yük dışında ambalajlı gelen tehlikeli
yükler, liman girişinde IMDG ve ADR kurallarına göre kontrol edilir. Uygun
ambalajlanmamış, işaretlenmemiş ve etiketlenmemiş yüklerin limana girişine izin verilmez.
7.4 Tehlikeli yük güvenlik bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin
prosedürler
Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman tesislerinde genel tehlike sınıfı kapsamında alınan
tedbirlerin yanı sıra her liman tesisine denizden veya karadan gelen tehlikeli yük
veya tehlikeli madde veya tehlikeli içeriğe sahip olan yüke ilişkin yük ilgilisinden Güvenlik
Bilgi Formu istenir. 01.01.2018 tarihinden itibaren görevlendirilecek Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı veya HSSE yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde iş güvenliği
ve sağlığını sağlamaya yönelik olarak tesis çalışanlarına özel Ege Gübre Sanayii A.Ş.
liman Tehlikeli Yük Güvenlik Bilgi Formu hazırlanır. Liman tesisine giren tehlikeli içeriğe
sahip her yükün Emniyet Bilgi Formu olması genel standarttır. Depolanması, taşınması
ve acil durumlarda Emniyet Bilgi Formu'nda belirtilen tedbirler Ege Gübre Sanayii A.Ş.
liman yetkililerince ivedilikle alınır.
7.5 Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri
Madde 7.2’de belirtildiği üzere tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler düzenli olarak tutularak, yetkili
otoritelerin talep ettiği şekilde istatistiki bilgiler hazırlanıp, raporlanır.
Raporlar soft ortamda, istenildiğinde ulaşılacak şekilde saklanır.
7.6 Kalite Yönetim sistemleri ile ilgili bilgiler
Ege Gübre Sanayii A.Ş. olarak 9001 Kalite yönetim sistemleri bulunmakta ve
uygulanmaktadır.
8.

ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE

8.1 Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli yüklere ve
tehlikeli yüklerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri
Tesisimizde olası acil durumlar için acil durum planları hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
Tehlikeli yüklerin elleçlenme operasyonlarında ürün özelliklerine uygun emniyet ve güvenlik
önlemleri operasyon öncesinde planlanarak uygulanmaktadır. Tesisimizde acil durum ekipleri
oluşturulmuş ve acil müdahale eğitimleri verilmiştir. Ayrıca eğitimler periyodik olarak tekrar
edilmekte ve periyodik olarak tatbikatlar yapılmaktadır.
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8.2 Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin
bilgiler
Kıyı tesisi acil müdahale planımız hazırlanmış ve bakanlık tarafından onaylanmıştır. Olası
acil durumlara müdahale için hem tesisteki görevli ekiplerimiz görev yapmakta hem de
Mare deniz temizliği firması ile sözleşme imzalanmıştır. Acil müdahale ekibi belirlenmiş ve
mare deniz temizliği firması tarafından eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitimler periyodik olarak
tekrar edilmekte ve tatbikatlar yılda bir kez yapılmaktadır.
8.3 Tehlikeli yüklerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin
düzenlemeler (İlk müdahalenin yapılma usulleri, ilk yardım imkân ve kabiliyetleri
vb. hususlar)
Tesis içinde sağlık birimi bulunmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir kaza veya olayda
aşağıdaki kurallara dikkat edilecektir:
• Yaralanmaya herhangi bir tehlikeli yükün neden olduğunda maruz kalınan tehlikeli
yük Güvenlik Bilgi Formunun 4. Bölümünde yazan ilk yardım tedbirleri uygulanır.
Aynı zamanda 11. Bölümdeki maddenin toksikolojik etkileri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Herhangi bir kişi yaralandığında öncelikle maddenin özelliğine göre ilk yardım
kuralları uygulanır veya en yakın ilk yardım yapabilecek bir kişi çağırılır, ancak yaralı
kişi gerekmiyorsa kesinlikle hareket ettirilmez.
• Yaralıya müdahale edecek kişi ortam şartlarından etkilenmemek için mutlaka uygun
kişisel koruyucu kıyafet ve ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Uygun koruyucu
donanıma sahip kişiler, yaralı eğer ortamdan etkilenmişse (zehirli gaz, havasız veya
dumanlı ortam) en kısa sürede bu ortamdan dışarı çıkartılmalıdır.
• Yaralı korozif bir madde ile temas etmişse, maddenin bulaştığı kıyafetlerinden en
kısa süre içinde kurtulması gerekir.
•
•

Bölüm 8.4’te yazılı telefonlardan gerekli olanlar aranıp uzman desteği veya ambulans
çağırılır.
Her ne kadar önemsizmiş gibi görünse de ilk yardım gerektiren tüm yaralanmalar ve
yaralanmaya neden olmayan kazalar ve olaylar mutlaka Liman Yetkilisine rapor edilir.

8.4 Acil durumlarda tesis içi ve tesisi dışı yapılması gereken bildirimler
Acil durumlarda tesis dahilinde aşağıda yazılı olan ilgili birim ve numaralara ulaşılabilir:
Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman Tesisi
CCTV Kontrol Odası
: 0232 625 12 50 (Dahili: 160 – 157 – 161)
Liman Yetkilisi
: 0232 625 12 50 (Dahili: 154 / 214)
Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu : 0530 641 47 51 (Bülent ÇİÇEK)
Vardiya Amiri
: 0232 625 12 50 (Dahili: 155)
Ege Gübre Sanayii A.Ş. – Merkez : 0232 625 12 50
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Polis
Ambulans
İtfaiye

112
112
112

8.5 Kazaların raporlanma prosedürleri
Acil durum ve/veya bir kaza olduğunda madde 8.4’teki numaralar aranacağı ve bilgi
verileceği zaman sakin olunmalı, acil durumun olduğu bölge, bina, arayanın iletişim
numarası ve ne şekilde bir acil durum olduğu aranan kişiye anlatılmalıdır. Bu aşamada
verilecek olan bilginin bildirim formunda doğru ve anlaşılır olması çok büyük önem
taşımaktadır, bu bilgi kapsamında ilk müdahalenin ne olacağı konusunda karar verilecektir.
TEHLİKELİ YÜK OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

Liman Tesisi Adı
Tesis Yetkilisi
1.Olayın Mahiyeti ve Gerçekleşme Zamanı
2.Olayın Yeri/Tam Lokasyonu
3.Olaydan Etkilenen Yüklerin Türü, Miktarı
ve
Durumu Hakkında Bilgiler
4.Belirli Mevcut Tehlikeler/Deniz Kirleticiler
5.Tehlikeli Yükün İşaret ve Etiketlerinin
Detayları
6.Eğer IMDG Kodu ile sınıflandırılmış bir
yük İse, Uygun Nakliye Adı, Sınıfı (tahsis
Edildiğinde 1. Sınıfiçin ürünlerin bölümü ve
uyumluluk grubu), BM
numarası ve Paketleme Grubu
7.Tehlikeli Yük Üreticisinin Adı
8.Zararın/Kirliliğin Oranı
9.Olaya Neden Olan Olayların Sırası
10.Yaralanma/Ölüm Sayısı ve Türleri
11.Yapılan Acil Durum Müdahalesi
12.Belirtilmek İstenen Diğer Durumlar
13.İstek ve İhtiyaçlar
14.Bilgi Veren (ilgili kişi)
Görevi/Adı ve Soyadı/İmzası İletişim
Numaraları

Not: Hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek, yaralanan personelin tedavisi ve zararın azaltılması için, acil durum müdahale
birimlerine,Liman Başkanlığına en kısa sürede olayın kısa ve doğru bir şekilde tanımının yapılması son derece önemlidir. Eğer
mevcut ise, bu tanım yukarıdaki detayları içermelidir.
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8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi
Herhangi bir acil durum müdahale gereksinimi olduğunda acil durumu yönetecek ve
resmi makamlarla koordinasyon, destek ve/veya işbirliği sağlayacak kişi Liman
Yöneticisidir.
Operasyon Yöneticisi ise acil durum müdahale operasyonunu ve kendisine bağlı olan
tüm ekibi yönetir. Yapılacak tüm faaliyetleri Acil Durum Müdahale Planına uygun bir
şekilde yürütür. İlgili resmi kurumlarla ve makamlarla kurulacak olan iletişimde de kontakt
noktasıdır.
Operasyon Yöneticisinin olmadığı zamanlarda operasyonu yönetecek kişi Vardiya
Amirleridir.
Acil durumlarda irtibata geçilebilecek, koordinasyon sağlanacak, destek talep edilecek
veya sadece bilgi verilecek kurumlar ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Aliağa Kaymakamlığı
: 0232 616 1001
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı
: 0232 616 2882
Aliağa Garnizon Komutanlığı
: 0232 616 0996
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı
: 0232 616 1982
Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı
: 0232 616 8137
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü
: 0232 616 2165
Aliağa Liman Başkanlığı
: 0232 616 1993 / 616 1999 / 616 6774
Aliağa Deniz Polisi Amirliği
: 0232 616 1337
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
: 0232 625 5233 / 625 52 14
Aliağa Belediye Başkanlığı
: 0232 616 1980
Alo İtfaiye
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Aliağa İtfaiye
: 0232 616 1045
İzmir Ambulans Servisi
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Aliağa Devlet Hastanesi
: 0232 616 2839
Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü
: 0232 616 8989
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
: 0232 478 1701
8.7 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil
tahliye planı
Gemi ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkması için meydana gelebilecek acil durumlar
ve tahliye öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak bildirimler ve operasyon planları
aşağıdadır:
Gemide veya operasyon altındaki sahil vinçlerinde yangın çıkması
Yangını ilk gören veya duyan liman çalışanı (gemi operasyon çalışanları, vinç
operatörleri, rıhtım güvenlik personeli, CCTV personeli, teknik personel veya görevi
nedeniyle rıhtımda bulunan herhangi bir liman çalışanı) en hızlı şekilde bu dokümanın 8.4
maddesinde bulunan numaralardan mesai saatleri dahilinde Liman Yöneticisini ve mesai
saatleri dışında Vardiya Amirini arayarak acil durum bildiriminde bulunur.
Bildirimle birlikte geminin limandan ayrılması gerekiyorsa aşağıdaki süreçler tamamlanır:
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Operasyon devam ediyorsa durdurulur ve operasyon ile ilgili çalışanlar güvenli bir
yere sevk edilir.
Yangın gemideyse gemi üzerindeki veya yakınındaki sahil vinçleri yangının etki
alanından uzak bir yere nakledilir ve vinç bomları vira edilir.
Yangın sahil vincindeyse ve içinde operatöre varsa öncelikle operatör güvenli bir
şekilde rıhtıma indirilir ve yanan vincin yakınındaki vinçler uzak bir yere nakledilir.
Rıhtımda yangın söndürme işlemleri için itfaiye ve yangınla mücadele ekipleri
bilgilendirilir, kapı operasyon çalışanlarına ve gümrük muhafaza memurlarına yangının
lokasyonu ve yangın söndürme araçlarının liman sahasına girmesi konusunda bilgi
verilir.
Yetkili kılavuzluk ve römorkaj teşkilatına ve palamarcılara bilgi verilerek geminin avara
edebilmesi için en kısa sürede römorkörlerin olay mahalline gelmeleri talep edilir.
Denizden yangına müdahale edilebilmesi için yangın söndürme donanımına sahip
römorkörlerin de olay mahalline gelmeleri talep edilir.
Liman Başkanlığı aranarak geminin acil durum nedeniyle limanı terk edeceği bilgisi
verilir.
Geminin makinaları çalışır durumda olup kendi imkanları ile rıhtımdan avara
edebiliyorsa, en kısa sürede rıhtım halatları bırakılıp limanı terk etmesi sağlanır, gemi
makinaları çalışmaz durumda ise römorkör yardımı ile limanı terk etmesi sağlanır.
Tüm operasyonlar mesai saatlerinde Liman Yetkilisi, mesai saatleri dışında Vardiya
Amiri tarafından yönlendirilir.

Ani gelişen kuvvetli rüzgar veya fırtına nedeniyle rıhtıma bağlı geminin halat kesmesi Liman
işletmesi olarak meteoroloji şartları sürekli takip edilmektedir. Şiddetli fırtına ihbarları
olması durumunda vardiya sorumlularına bilgi verilir. Öncelik her şart altında
geminin halatlarının fazlalaştırılması ve gelecek olan fırtınanın şiddetine göre gemi
makinalarının her zaman en hızlı şekilde harekete hazır olacak şekilde
bulundurulmasını sağlamaktır. Rüzgar, sahil vinçlerinin emniyetli çalışmasını
engelleyecek şiddete ulaştığında vincin rüzgar alarmı devreye girer ve operasyon
durdurularak vinçler emniyete alınırlar. Henüz operasyon durmadan veya devam
ederken rıhtıma bağlı geminin halat kesmesi ve rıhtımdan ayrılmaya başlaması
durumunda aşağıdaki süreçler izlenir:
- Eğer gemi yüklemesi veya tahliyesi devam ediyorsa ve gemi ambarı içinde vince bağlı
yük varsa vinç operatörüne en hızlı şekilde vincin intercomu ve/veya telsiz ile geminin
rıhtımdan ayrıldığının bilgisi verilir.
- Operatör vincin bomunu geminin hareket hızına denk gelecek şekilde hareket yönüne
doğru ilerletir, aynı zamanda da ambar içindeki yükü en hızlı ve güvenli bir şekilde
vira etmeye başlar.
- Yük gemi içinden çıkartıldıktan sonra en yakın yerde rıhtıma bırakılarak vincin
güvenliği sağlanır.
- Her ne kadar gemi kılavuzluk ve römorkörlük teşkilatının VHF çağrı kanalından haber
vermiş olsa da liman işletmesi olarak da telsiz veya telefon ile acil durum çağrısı
yapılarak hizmet veren römorkörlerin en sıra üzerinde rıhtımdan ayrılmakta olan
geminin bulunduğu mevkiye ulaşması talep edilir.
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Gemi kaptanının kararına istinaden rıhtıma yeni halat verilebilir ve geminin tekrar
bağlanması sağlanır veya mevcut halatlar da fora edilerek geminin rıhtımdan
ayrılması sağlanır.
Operasyon altındaki geminin operasyon tamamlanmadan zorunlu nedenlerle rıhtımı
terk etmesi durumunda hem Liman Başkanlığına hem de Gümrük Müdürlüğüne bilgi
verilir.

Acil Durumlarda Gemi ve Deniz Araçlarının Liman Tesisinden Çıkarılmasını talep eden
Acil Durum Yöneticisi için Ege Gübre Liman Müdür Yardımcısının yaptığı işlemler
sırası;
*Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı ve resmi makamlara bildirilmelidir.
*Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse Gemi kontrollü şartlar altında taşınabileceği emin
yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
*Gemi kaptanı ve Liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat
sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en kısa sürede Liman
Başkanlığına bildireceklerdir. Acil durumun şiddeti ve zamanın müsaade ettiği durumlarda acil
ayırma işlemi yapılmadan önce Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya Liman
Başkanı, Liman Müdür Yardımcısı, Gemi Kaptan, Kılavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve
şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır.
*Geminin makinaları, dümen donanımları ve Deniz Sisteminden mola etme donanımları
derhal kullanılmaya hazır hale getirilmelidir.
*Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi için hazır
olunmalı. Gemi Personeli eğer gemide bulunmuyorsa geminin acentesi tarafından gerekli
bilgilendirme yapılır.
*Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli
olmayan bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri
yerine getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır.
*Bütün acil durumlar da gerekli müdahale terminal imkânlarını aşıyorsa derhal Gümrük
Kaçakçılık veya itfaiyeye bildirilmelidir.
*Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla
beraber aşağıdaki şartları da kapsamalıdır.
Römorkörlerin Yeterliliği: Geminin Kendi Gücüyle Kalkma Yeteneği- Acil Durumdaki Bir
Geminin İlerleyebileceği Veya Çekileceği Emin Yerlerin Mevcudiyeti- Yangınla Mücadele
Yeterliliği- Diğer Gemilerin Yakınlığı – Yangın Halatları
*Gemi Liman tesisinde olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin bas ve
omuzlukta bulundurulmalıdır. Halatların kasa deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda
üstündeki kısmı babaya en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilmelidir. Halatın borda üstündeki
kısmı babadan itibaren gergin olmalıdır.
*Halatı taşıyabilecek bir ip halatın kasasından hemen önceye bağlanmalı ve halatın kasası
deniz seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Gemi Liman
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tesisinde iken halatın kasası sürekli bu seviyede muhafaza edilmelidir.
Acil Ayırmanın Gerçekleşmesi
*Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü takdirde gemi acil olarak kaldırılma
işlemine başlanacaktır.
*Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.
*Her bir aşamada Terminal, Gemi ve Liman Yetkilileri arasında yakın bir koordinasyon ve iş
birliği gerekir.
*Acil Ayırma İşlemleri aşağıdadır.
→ Alarm verilmesi,
→ Vhf, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi,
→ Gemi kaptanı, Liman Tesisi yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin yapılması,
→ Operasyonun durdurulması,
→ Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması,
→ Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti.
→ Gemi Kaptanı, Liman Tesisi Yetkilisi, Liman Yetkilisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
Liman Başkanı, Kılavuz Kaptan Arasında Vhf, telefon vasıtasıyla Durum Değerlendirmesinin
Yapılması
→ Acil ayırmaya karar verilmesi,
→ Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi
→ Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması
ve hazır olduğunu belirtmesi
→Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi.
→Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının verilmesi
DİKKAT!
GEMİ ACİL AYIRMA İSLEMİ EN SON ÇARE OLARAK UYGULANMASI DÜŞÜNÜLMELİ
VE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINIP YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDEN
AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETİRİLMEMELİDİR.
Acil Ayırma Sonrası
*Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar
verilerek deklere edilmesi.
*Geminin römorkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali /
bağlaması
*Liman Tesisinin incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti
*Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın değerlendirilmesi
*Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması Tahmil/tahliye esnasında
olabilecek yangın, patlama ve benzeri acil durumlara yönelik olarak kılavuzluk ve römorkaj
teşkilatı ile kıyı tesisi yetkilileri arasında mutabakat yapılmıştır. Hava ve deniz durumuna göre
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yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda
römorkörün, hızla gemiyi tesisten uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmek üzere yetkili
şirket ile yapılan protokol gereği acil durumlarda en kısa sürede içinde olay yerine
ulaşmaktadır.
Liman Bölgesinde Oluşacak Acil Durumda Tahliye Yöntemleri
Liman sahamızda belirli yerlere konulmuş olan 22 adet acil durum butonu bulunmaktadır. Bu
butonların kontrolü Güvenlik Ekibi ve Acil Durum Yönetim kadrosunda bulunan kişilerin
telefonlarına yüklü uygulama üzerinden yapılmaktadır. Acil durumun mahiyetine göre hem
telefondaki uygulama üzerinden bildirim ile hem de anlaşmalı alarm merkezinden telefon ile
aranarak yönlendirme yapılmaktadır. Bu şekilde acil durumun oluştuğu noktanın yeri ve
meydana gelen acil durumun mahiyeti hakkında özel güvenlik personeli bilgi sahibi olur.
Böylece güvenlik personeli Acil Durum Eylem Planında belirlenmiş olan hareket planına göre
hareket der.
Acil durum butonuna basan kişi güvenlik binasını aradığında;
*Ad / Soyad ve ünvanını
*Meydana gelen acil durumu belirtir.
*Yangın / Patlama
*Sızıntı / Taşma
*Emniyet Ventili Açması
*Deprem
*Sabotaj
Bu bilgileri alan güvenlik personeli sesli anons sistemini kullanarak liman sahasında bulunan;
*EGE GÜBRE San. A.Ş personelinin
*TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. personelinin
*Taşeron çalışanlarının
*Kamyon şoförlerinin
*
Tahliye talimatının verilmesi sonucu çalışanlar ve liman sahasındaki tüm kişiler yapmakta
olduğu işi bırakıp kendileri ve başkası için tehlike yaratmayacak şekilde mümkün olan en
güvenli yolu kullanarak;
Dökme yük iskele ucundaki
Konteyner iskele ucundaki
Liman kapı gümrük entegrasyon ofis binası karşısındaki
R sahası aydınlatma direği yanındaki acil durum toplanma bölgesine gider.
Aksi talimat verilmedikçe toplanma bölgesini terk etmemeleri gerekir.
Özellikle Amonyak Ünitesinde meydana gelecek sızıntı / taşma veya emniyet ventili açması
durumunda
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Güvenlik personeli;
Liman sahası ve tehlike bölgesindeki kişilerin tahliyesi için rüzgar yönünü dikkate alarak sesli
anons sistemi ile yönlendirme yaparak tahliyenin güvenli bir şekilde yapılmasını olanak sağlar.
Bulundukları bölgeye göre hangi acil durum toplanma bölgesinin uygun olacağı ve hangi
istikamete doğru nefesini tutarak koşması gerektiği konusunda bildirimde bulunarak tahliyesini
sağlar.

8.8 Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve
bertarafına yönelik prosedürler
Tehlikeli yük ihtiva eden paketli yüklerin veya ambalajların yapısal gövdeleri ve ana
kısımları önemli ölçüde deforme olmuş, kırılmış, çatlamış, içeri göçmüş, delik açılmış ise
ambalajlar ağır hasarlı anlamına gelmektedir. Bu tip yükler elleçlenmeden önce Risk
Değerlendirmesi yapılması zorunludur. Risk değerlendirmesi yapılacak ambalajlar ve
paketler için belirtilmiş hasar çeşitleri aşağıdaki gibidir:
• Ambalajların yan taraflarında içeri/dışarı doğru aşırı derecede çıkıntı oluşması
• Çatlamış veya deforme olmuş köşe noktaları
• Aşırı kesikler/yırtılmalar
• Herhangi bir tarafının delinmesi veya kırılması
Bu tip hasarları olan ambalaj içindeki tehlikeli yüklerin de hasar görmüş olması kuvvetle
muhtemeldir. Limana gelme veya oluşma durumlarına göre tehlikeli yük ihtiva eden
hasarlı yükler;
Gemilerden hasarlı bir şekilde gelebilir
• Serdümen/Puantör, terminale gemilerle hasarlı bir yük gelmesi durumunda, öncelikle
hasar konusunda Rıhtım Vinci Operatörü’nü uyarır. Aynı zamanda Operasyon
Sorumlusu ve Gemi Nöbetçi Güverte Zabiti de eş zamanlı olarak bilgilendirilir.
• Operasyon Sorumlusu risk değerlendirmesi yapar.
• Eğer sıradışı bir elleçleme gerekecekse kullanılacak sapanlar/kancalar/kilitler/forklift
gibi ağır kaldırma ekipmanları rıhtımda hazır edilir.
• Ambalajın veya paketin içerisindeki kargo/emtia hakkında ciddi bir hasar öngörülmesi
halinde, gümrük görevlisi de bu konuda bilgilendirilir.
• Rıhtım Vinci Operatörü, ağır hasar görmüş yükleri sapanların altında kaldırır ve aynı
uygulama hasarın türüne bağlı olarak sahadaki ekipmanı kullanan operatör tarafından
da gerçekleştirilir.
• Yük hasarı ağırsa, istiflerinin dışında ayrı bir alanda istiflenir.
Liman kapısına hasarlı bir şekilde gelebilir
• Araçların ve yüklerin kontrolünden sorumlu olan Operasyon Memuru, harici kamyon/tır
şasisi üzerindeki yüklerin genel durumunu kontrol eder ve tehlikeli yük ihtiva eden
hasarlı paketler olması durumunda Operasyon Sorumlusu’nu bilgilendirir.
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•

Operasyon Sorumlusu tarafından kapı girişi öncesinde risk değerlendirmesi ve
gerekli işlemler yapılır. Hasarın türü, yükün gemiye yüklenmesine izin verilmeyecek
düzeyde ise veya kargoya/emtiaya olası bir hasarın verilmiş olması öngörülürse,
Müşteri Hizmetleri temsilcisi vasıtasıyla Gemi Hattı/Acenta ile irtibat kurularak hasar
görmüş yükün liman sahasına girmesine izin verilmez.

Yük liman içinde elleçlenirken veya istif içindeyken hasar görebilir
IMDG Kod 7.3.8’e göre tehlikeli yük taşıyan yük taşıma birimleri, gemiye yüklenmeden
önce, dış hasar belirtileri, sızdırma, akıtma olup olmadığının tespiti için incelenmelidir.
Hasarlı, akıtan veya sızdıran yük taşıma birimleri, hasarları giderilmeden ya da
içlerindeki hasarlı ambalaj bertaraf edilmeden gemiye yüklenemez.
Hasar geniş bir kavram, hasarın türüne göre ilerlemek gereklidir. Ancak genel anlamda
yük ilgilisinin bilgisi dahilinde hasar tutanağı ile çıkışı yapılmaktadır
•

•

Tehlikeli yük ihtiva eden paketler veya ambalajlar elleçleme sırasında veya diğer
harici sebepler nedeniyle makine operatörü veya dış araç sürücüleri gibi liman
sahasındaki üçüncü şahıslar tarafından hasara uğratılabilirler.
Herhangi b i r personelinin hasarlı herhangi bir yükü fark etmesi halinde, derhal
Operasyon Sorumlusu’nu bilgilendirecektir. Bunun akabinde de yükün durumu ve
hasar türünün niteliği değerlendirir, risk değerlendirmesi yapılır.

Operasyon Sorumlusu, hasar hakkında Vardiya Amirini bilgilendirir.
Operasyon Sorumlusu yükün içeriğine başka hasar gelmesini engellemek için gerekli
ve uygun önlemleri alır ve ihracat yükleri için yükleme listesinden iptal edilmesi
amacıyla gemi hattı veya acentesi bilgilendirilir.
IMDG Kod tehlikeli yükleri farklı tehlike sınıflarına ayırmaktadır ve her tehlike sınıfı
kendine has tehlikeler ve riskler taşımaktadır. Tespit edilen hasarlı yükte herhangi bir
tehlikeli yükün sızması durumunda aşağıda belirtilen tehlikeler oluşabilir:
• Boğuculuk, boğma etkisi,
• Zehirleme,
• Canlı dokularda enfeksiyon ve yakma etkisi,
• Aşındırıcılık ve deri yanıkları,
• Çalışma alanlarında yangın çıkması,
• Yangını artırma veya yayma etkisi,
• Patlama
Bu nedenle tehlikeli yük sızıntısı olan paketlerin veya ambalajların güvenli ve emniyetli
bir şekilde elleçlendiğinden, koruyucu malzeme ve gereçlerin tam, eksiksiz ve çalışır
durumda olduğundan, sızıntı vakalarının uygun bir şekilde raporlandığından, sızıntı yapan
yüklerin sızıntı alanına güvenli ve emniyetli bir şekilde taşındığından ve en sonunda da
sızıntı alanının kural ve yönetmeliklere uygun bir şekilde profesyonel olarak
temizlendiğinden emin olmak gerekmektedir. Sızıntılı yüklerin gelişinden, sızıntının
temizlenmesi dahil sürecin sonlanmasına kadar izlenecek yöntemler ve adımlar dikkatle
takip edilmelidir.
•
•

Tehlikeli yük sızıntısı olan yükün elleçlenmesi konusunda Çevre Biriminin rolü
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çevre Sorumlusu sızıntı olan yerdeki durumu kontrol eder.
Ciddi miktarlarda olan sızıntı ve dökülmelerde yükün kontrol edilmesinden önce
mutlaka akan/dökülen tehlikeli yükün Güvenlik Bilgi Formu elde edilir.
Çevre Sorumlusu tehlikeli yükün tehlike sınıfına göre ve maddenin doğasına göre
alınacak aksiyonun şekline karar verilir.
Gerekli olduğu durumlarda itfaiye aracı hazır bekletilir.
Sızıntı bulunan yükün veya tehlikeli yük bulaşmış atıkların kapıdan çıkış işlemleri hazır
olduğunda sızıntı alanından çıkartılır.
Gerektiğinde ulaşmak üzere sızıntı ve sevkiyat ile ilgili kayıtlar tutulur.
Sızıntının ilk tespit edildiği alan da Çevre Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve çevre
kirliliği oluşmuşsa uygun bir şekilde temizlenmesi gereklidir.
Eğer gerekiyorsa maddenin özelliğine göre operasyon süresince uygun kişisel
koruyucu malzemeler kullanılır.
Sızıntılı yükün liman dışına çıkmasından sonra yetkili otoritelerin vermiş olduğu uygun
sertifikaya sahip kuruluşlar tarafından sızıntının bulaştığı her alan ve sızıntı havuzu
uygun bir şekilde temizlenir.

IMDG Koda göre izlenecek genel süreçler ve hükümler aşağıdaki gibidir:
• Sızıntı tespit edildikten sonra öncelikle olay mahalli çevrilecektir.
Sızıntının olduğu alanın etrafı güvenlik şeridi ile çevrilerek yetkisiz personel girişi
engellenir ve ilgili birimler haberdar edilir.
• Risk değerlendirmesi yapılarak risk belirlenir:
Sızan veya dökülen malzemenin türü, sızıntının kaynağı ve miktarı belirlenir. Tehlikeli
yükle ilgili IMDG verileri ve Güvenlik Bilgi Formu temin edilir.
• Gerekli olan Kişisel Koruyucu Ekipman temini sağlanır:
Sızıntıya müdahale öncesinde uygun kişisel koruyucu ekipmanlar ve malzemeler
temin edilir.
• Mümkün olan durumlarda sızıntı sınırlandırılır ve yayılması engellenir:
Sızıntının etrafa daha çok yayılmasını önlemek için öncelikle etrafı sınırlandırılır.
• Mümkünse sızıntının durdurulması sağlanır:
Sızıntının devamını önlemek için sızan ambalajın öncelikle sızıntı havuzuna alınması
veya deliğin tıkanması gerekir.
• Sızıntının temizlenme işlemleri başlatılır:
Sızıntı kesinlikle talaş gibi yanıcı maddelerle temizlenmez; emici kit, kum, sorbent
pedler gibi kuru, nötr emici malzemeler kullanılır.
Sıvılarda: Küçük miktar döküntülerde üzerine emici madde/ malzeme ekleyerek
absorplama yapılır. Büyük miktar döküntülerde, etrafında sınır/set oluşturulur.
Katılarda: Dökülen madde kürek ve süpürgeyle ortamdan temizlenir. Tozlu bir ortam
oluşturmamaya ve rüzgarda dağılmamasına özen gösterilir.
Sızan/dökülen maddenin toprağa, yer altı ve yerüstü sularına karışması önlenir.
• Atıkların Bertarafı
Tehlikeli yüklerin içine konacağı ve bertarafa gönderileceği ambalajlar UN tip
onaylı olmak zorundadır. Temizlenen tehlikeli yük uygun atık torbaları veya
kutularında biriktirilerek liman tesisi içindeki Geçici Atık Depolama Alanına gönderilir.
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Çevre Kanunu ve Atık Bertarafı ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak lisans almış
tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilmek üzere tehlikeli atık taşıma lisansına
sahip firmalara teslim edilerek liman dışına çıkartılır.

8.9 Acil durum talimleri ve bunların kayıtları
Tesisimizde olası acil durumlara hazır olunması amacıyla her yıl acil müdahale eğitimleri ve
tatbikatları yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu konuda Acil Durum Planına göre hareket
edilmekte ve uygulama yapılmaktadır.

8.10 Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler
Acil durum ve yangın ekipmanları aşağıdaki gibidir:
• Yangın Hidrantları
• Yangın Kuleleri
• Sabit Köpük Sistemi
• Duman Dedektörleri ve Acil Alarm Butonları
• İtfaiye Aracı
• Yangın Söndürücüler
• Seyyar Köpük Söndürme Sistemleri
• Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları
• Elektrikli Yangın Pompaları
• Dizel Yangın Pompaları
Diğer acil durum malzemeleri:
• Acil Telefon Listeleri
• Bina Yangın Planı
• Acil Durum Emniyet İşaretleri
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8.11 Yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve kullanıma hazır
halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler
Acil durum ve yangın ekipmanları: Kıyı tesisindeki yangın donanımlarının uluslararası
standartlara ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
TÜRKAK tarafından yangından korunma sistemlerine ilişkin muayene kuruluşu olarak
akredite edilmiş olan kuruluşlar tarafından her yıl periyodik kontrolleri yapılarak belgelendirilir
ve belge geçerli şekilde tutulur.
Yangın Hidrantları: İş Güvenliği Uzmanları tüm yangın hidrantlarının listesini tutacaktır
ve aylık kontrollerden sorumludur. Teknik Departman tamir ve bakımlardan sorumludur.
Kontrol kayıtları İş Güvenliği uzmanları tarafından saklanacaktır.
Yangın Söndürücüler: İş Güvenliği Uzmanları tüm yangın söndürücülerin listesini
tutacaktır ve aylık kontrollerden sorumludur. Tüm yangın söndürücülerin üzerinde son
kontrol tarihinin ve Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman’ın kontrol ile sorumlu olan çalışanının
tanıtım numarasının yazılı olduğu bir etiket yapıştırılmış olacaktır.
Yangın Dolapları ve Yangın Hortumları: İş Güvenliği Uzmanları tüm yangın dolaplarının
listesini tutacaktır ve aylık kontrollerden sorumludur. Teknik Departman tamir ve
bakımlardan sorumludur. Kontrol kayıtları İş Güvenliği Uzmanları tarafından saklanacaktır.
Elektrikli Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına göre Teknik
Departman tarafından yapılacak ve tüm kayıtları Teknik Departman tarafından
yapılacaktır.
Dizel Yangın Pompaları: Bakım ve tutumları bakım programına göre Teknik Departman
tarafından yapılacak ve tüm kayıtları Teknik Departman tarafından yapılacaktır.
Diğer acil durum malzemeleri:
Acil Telefon Listeleri – İş Güvenliği Uzmanları ilgili departmanların ve acil telefon
listelerinin doğru ve güncel olmasını sağlamakla sorumludur.
Bina Yangın Planı – Yangın planının her zaman güncel olması İş Güvenliği Uzmanları
ve Liman Yetkilisinin sorumluluğundadır.
Acil Durum Emniyet İşaretleri – İş Güvenliği Uzmanları ve operasyon amirleri tüm
emniyet işaretlerinin bağlı olduğu birimin bulunduğu yerde olmasından sorumludur. İş
Güvenliği Uzmanları “Kaçış Yollarını” ve “Toplanma Yerlerini” belirlemek ve bu belgeleri
uygun yerlere asmakla sorumludur.
8.12 Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gereken
önlemler
Acil müdahale gereksinimi olduğunda ve yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı
durumlarda 112 aranarak aranarak en yakın ekibe haber verilir ve itfaiyenin
yönlendirilmesi sağlanır.
8.13 Diğer risk kontrol ekipmanları
Deniz yangınları ile mücadele
MADDE 32 –
1) Liman idari sahasında oluşabilecek deniz yangınlarına 06/8/1975 tarihli ve 7/10357
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sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla,
Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada
Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme,
Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği resmî ve
özel tüm kuruluşlarca müdahale edilir. Kıyı tesislerinde sabit ve taşınabilir yangın
söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları tam, hazır ve çalışır durumda
bulundurulur.
2) Kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınları söndürme faaliyetleri, ilgili mevzuat gereği
oluşturulan gerekli araç ve gereçlerle donatılmış yangın söndürme ekipleri ile yapılır.
Römorkörcülük faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar da liman başkanlığının talimatı
doğrultusunda söndürme faaliyetlerine katılır.

9.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

9.1 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
Terminal içinde tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları geçerlidir ve sıkı bir şekilde uygulanır.
Bu konuda başarılı olmak, liman tesisinin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre koruma
yönetim sisteminin anlaşılmasına, kabul edilmesine ve aktif olarak katılıp uygulanmasına
bağlıdır.
Herkes öncelikle kendi sağlık ve emniyetini düşünmek zorundadır, aynı zamanda
başkalarının da sağlık ve emniyeti önemlidir. Yapacağınız işlerden veya hatalardan
başkalarının, aynı şekilde çevrenin de olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bunlara
dikkat edilebilmesi ve herhangi bir emniyetsiz olaya, kazaya veya yaralanmaya sebebiyet
verilmemesi için aşağıdaki kural ve yasaklamalara dikkat edilmelidir:
Liman tesisi içinde alkollü içecek ve uyuşturucu madde kullanımına kesinlikle
izin verilememektedir.
Özel olarak tahsis edilmiş “Sigara İçilen Alanlar” dışında sigara içmek
yasaktır. Aşağıda belirtilmiş alanlar sigara içilmesi yasak olan alanlardır.
,
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•
•
•

Depolama sahaları veya rıhtım operasyonlarının yapıldığı alanlar
Yanıcı sıvı veya maddelerin üretildiği, işlendiği, elleçlendiği, kullanıldığı, taşındığı
veya depolandığı alanlar
Akülerin şarj olduğu ve UPS cihazlarının bulunduğu alanlar

Liman tesisi içinde taşınabilir radyo veya diğer elektronik cihazlar, kulaklıklar veya tüm
bunlara benzeyen alet ve cihazların kullanımı yasaktır.
Liman tesisi içinde asgari seviyede kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeler
aşağıdadır:
• Reflektörlü yelek veya yüksek görünürlüklü kıyafet
• Baret
• Koruyucu ayakkabı
Sembolik Emniyet İşaretleri
Sembolik emniyet işaretleri ebatları, renkleri ve uygun sembolleri sayesinde
çevredekilere bilgi vermek veya talimatları belirtmek için kullanılır. Sağlık, emniyet ve
çevrenin korunması amacıyla bilgi verilmesinde karşılaşılan sorunların pratik çözümü için
ve özellikle farklı dil engelinin üstesinden gelmeye yönelik imge ve resimler (piktogram)
kullanılmaktadır. Bu tip işaretler herkesin korunması amacıyla kullanılmaktadır:
• Sembolik emniyet işaretlerini görmezden gelmeyiniz!
• Eğer göreviniz gereği yapmakla yetkili bir kişi değilseniz sembolik emniyet işaretlerini
sökmeyiniz!
• Sembolik e m n i y e t
işaretlerini
karalamayınız,
silmeyiniz,
boyamayınız v e t a h r i f etmeyiniz!
YASAKLAMA İŞARETLERİ
Bu sembolik emniyet işaretleri yuvarlaktır, alt zemini beyazdır, çevresi halka şekilde
kırmızıdır ve çapraz bir şerit vardır. Piktogram siyahtır, işaretin merkezinde bulunur ve
çapraz şeridin altındadır. Bu işaret bir şeyin yapılmaması gerektiği anlamını taşır.
Bazı yasaklama işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:

SİGARA İÇMEK
YASAKTIR

ATEŞLE
YAKLAŞMA

YAYA GİREMEZ

BOL/GEVŞEK
KIYAFET GİRMEK
YASAKTIR

YETKİSİZ KİMSE
GİREMEZ
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ARABA GİRİŞİ
YASAKTIR

BİSİKLETE
BİNMEK YASAKTIR

BASINÇLI GAZI
VÜCUT ÜZERİNE
PÜSKÜRTMEK
YASAKTIR

ALKOLLÜ İÇECEK
KULLANMAK
YASAKTIR

FOTOĞRAF
ÇEKMEK
YASAKTIR

UYARI İŞARETLERİ
Bu sembolik emniyet işaretleri üçgen şeklindedir, alt zemini sarıdır ve çevresi siyahtır.
Piktogram siyahtır, işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret belirli bir risk veya tehlikeyi
uyarır.
Bazı uyarı işaretleri, bunlarla da sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:

GENEL
TEHLİKE

KOROZİF MADDE
TEHLİKESİ

YANGIN
TEHLİKESİ

ASILI YÜK
TEHLİKESİ

BAŞA ALET
DÜŞME
TEHLİKESİ

HAREKETLİ
PARÇA TEHLİKESİ

PATLAMA
TEHLİKESİ

ÇALIŞAN
FORKLİFTE
DİKKAT EDİNİZ

ZEHİRLİ MADDE
TEHLİKESİ

HAREKETLİ BOM
TEHLİKESİ

ZORUNLULUK İŞARETLERİ
Bu sembolik emniyet işaretleri yuvarlaktır ve alt zemini mavidir. Piktogram beyazdır,
işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret hangi spesifik davranışın veya hareketin gerektiği
veya beklendiğini ifade eder veya tehlikelerden korunmak için hangi kişisel koruyucu
malzemenin kullanılması gerektiğini belirler. Bu işaret bir şeyin yapılması gerektiği
anlamını taşır.

REFLEKTÖRLÜ
YELEK GİYMEK
ZORUNLUDUR

BARET TAKMAK
ZORUNLUDUR

KORUYUCU
AYAKKABI GİYMEK
ZORUNLUDUR

GÜVENLİK
ELDİVENİ TAKMAK
ZORUNLUDUR

KULAK
KORUMASI
TAKMAK
ZORUNLUDUR

GÖZ KORUMASI
TAKMAK
ZORUNLUDUR

YÜZ KORUMASI
TAKMAK
ZORUNLUDUR

İŞ
ÖNLÜĞÜ
GİYMEK
ZORUNLUDUR

GAZ MASKESİ
TAKMAK
ZORUNLUDUR

TOZ MASKESİ
TAKMAK
ZORUNLUDUR
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DÜŞME KEMERİ
KULLANMAK
ZORUNLUDUR

ÇALIŞAM ALINI
TEMİZ
TUTULMALIDIR

HAVALANDIRMA
KULLANMAK
ZORUNLUDUR

GÜVENLİK KAFESİ
KULLANILMADIR

KORUYUCU
SİPER
KULLANILMADIR

GENEL BİLGİ İŞARETLERİ
Bu sembolik emniyet işaretleri kare veya dikdörtgen şeklindedir ve alt zemini yeşildir.
Piktogram beyazdır, işaretin merkezinde bulunur. Bu işaret spesifik bir bilginin verilmesini
sağlar. Örneğin bazı belli tesislerin, merkezlerin, acil durum yollarının ve çıkışların, ilk
yardım ve kurtarma ekipmanlarının vs. yerleri bu işaretlerle gösterilir.

GENEL YÖN

İLK YARDIM
EKİPMANI

KAÇIŞ YÖNLERİ

YAYA YOLLARI

BEKLEME ALANI

BAYAN
TUVALETİ

ERKEK
TUVALETİ

ACİL DURUM
DUŞLARI

ACİL DURUM GÖZ
YIKAMA
İSTASYONU

İÇME SUYU

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA
Bu sembolik emniyet işaretleri kare veya dikdörtgen şeklindedir, alt zemini beyazdır
sarıdır ve çevresi kırmızıdır. Piktogram kırmızıdır ve işaretin merkezinde bulunur. Bu
işaret yangınla mücadele ekipmanlarının ve yangın merkezlerinin yerini belli eder.

YANGINLA
MÜCADELE
EKİPMANLARININ
YERİ

YANGIN
SÖNDÜRÜCÜ

YANGIN
HORTUMU

YANGIN
HİDRANTI

YANGIN
SÖNDÜRME
SİSTEMİ KAPATMA
VALFI

YANGIN POMPASI
BAĞLANTISI

YANGIN
BATTANİYESİ

YANGIN
ALARMI

YANGIN
TELEFONU

İTFAİYE MÜDÜRÜ
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9.2 Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik
prosedürler
Çalışanları iş ortamındaki tehlikelerden ve yapılan aktivite nedeniyle oluşan tehlikelerden
korumak için kullanılacak olan Kişisel Koruyucu Malzeme Türleri aşağıdadır:
Baş koruyucu ekipmanı (Baret):
Kullanılan baretler standartlara uygun olmalı, baret üzerinde bu standarda uygunluğu
gösterir işaretleme bulunmalıdır.
Ayak koruyucu ekipmanı (Çelik Burunlu Ayakkabı):
Kullanılan ayakkabılar standartlara uygun olmalı, ayakkabı üzerinde bu standarda
uygunluğu gösterir işaretleme bulunmalıdır.
El koruyucu ekipmanı (Eldiven):
Eldiven, doğal, sentetik veya bunların karışımı kauçuk, lastik veya lateks (kauçuğun
hammaddesi) yalıtkan ve elastiki malzemeden beş parmaklı olarak üretilir. Eldiven
üzerinde dikiş, çatlak, delik, yırtık, kalıp izi buruşuk, kabarcık ve yama olmamalı sağ ve
sol el, ayrı ayrı imal edilmelidir. Eldivenlerle hiçbir zaman tek başına (koruyucu malzeme
kullanılmadan) enerjili yere temas edilmez.
Kulak koruyucu ekipmanı (Kulak Tıkacı, Kulaklık):
80 dB üzerindeki zararlı ses ve gürültülerin kulağa zarar vermesini engellemek amacıyla
kullanılan güvenlik malzemesidir.
Solunum sistemi koruyucusu (Toz-Gaz Maskeleri):
İki tür solunum sistemi koruyucu ekipmanı mevcuttur.
a) Filtreli tip koruyucu maskeler: ortamdaki partiküllerin süzülerek nefes alınmasını
sağlar.
b) Yarım yüz maskesi; Boya işi yapılırken, ağız burun ve çeneyi kapatarak, havayı
temizler. Filtreleri kartuş tipi olup filtre etmez duruma geldiğinde değiştirilir. Filtrelerin
seçimi, hangi tür gaz veya toza koruma yapılması isteniyorsa ona uygun filtre seçilir.
Yüze iyi oturması için ayarlanabilir ve elastiki bandı olmalıdır.
Beden koruyucusu (İş elbisesi, İş tulumu):
Tüm vücudu, hafif kesici, delici, yakıcı maddelerden korumak için iş elbisesi kullanılır. Dış
tehlikelerin az olduğu yerlerde, keten iş elbiseleri kullanılabilir. Liman içi araç trafiğin
yoğun olduğu bölgelerde giyilen iş elbiselerinin görülürlüğünün yüksek olması için
reflektörlü bantlarla donatılmış olması gereklidir.
Kaynak maskesi:
Çalışan personelin yüzünü ve gözünü kaynak yaparken açığa çıkan zararlı ışınlardan
kıvılcımlardan ve sıçrayan çapaklardan koruyan güvenlik malzemesidir. Maskenin sabit
ve şeffaf camını taşıyan kısım ısıya mukavim hafif malzemeden imal edilir. Maske, isteğe
bağlı (tercihe göre) olarak elle tutulacak, barete monte olabilecek veya ayarlanabilir baş
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bandıyla kullanılabilinir. Sabit kısımda monteli olan şeffaf cam doğal ve net görüntü
vermeli, renkli camın bulunduğu hareketli çerçeve rahatlıkla açılıp kapanabilir, ayrıca
yeşil şeffaf camlar rahatlıkla değiştirilebilir.

9.3 Kapalı mahale giriş izni tedbirleri ve prosedürleri.
İŞ İZNİ
İş izni dokümanları aşağıdaki konuları içermelidir:
• Yapılacak işin detayları
• İşin yapılacağı zaman alınacak önlemleri
• Öngörülen tehlikelerin durumları
• Uygulanacak kontrol ölçümlerinin durumları
Standart operasyonel prosedürlerin içermediği konularda yapılacak olan işler için izni
kullanılmalıdır. Atölyelerde, terminal sahasında, rıhtımda, deniz üzerinde veya tesisin
herhangi bir yerinde yapılacak ve potansiyel olarak risk ve tehlike taşıyan rutin ve standart
olmayan işlerde iş izni gereklidir. Farklı işler için iş izinleri mevcuttur. Aşağıdaki işlerler
sınırlı olmamak üzere iş izni gerektiren konular:
• Sınırlı alanlarda yapılacak işler
• Kapalı Mahallerde yapılacak işler
• Sıcak işler
• Tehlikeli yükler ile ilgili yapılacak işler
• Deniz üzerinde veya yanında yapılacak işler
• Basınçlı sistemlerde yapılacak işler
• Terminal genelindeki kazı işleri
• Elektrik işleri
• Yüksekte çalışma
Tüm rutin olmayan işlerde, tüm alt yükleniciler iş izni olmadan iş yapamazlar.
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10. DİĞER HUSUSLAR
10.1 Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi’nin geçerliliği
Belge ve İzin Alma Zorunluluğu (Genel)
• Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesine sahip olmayan Liman tesislerinde denizyoluyla
taşınan ve denizyoluyla taşınacak olan tehlikeli yüklerle ilgili işlemler
gerçekleştirilemez.
• İlgili yönerge hükümlerine geçici olarak uyulamaması durumunda İdare’den özel izin
alınması zorunludur.
• Sınıf 1 kapsamında taşınan tehlikeli yükün ilgili olduğu kamu kurumundan uygunluk
görüşü alınmadan taşıması yapılamaz, bu taşıma ancak supalan olarak yapılabilir ve
konu sınıftaki yükler saha istiflerine alınmaz, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 yüklerin limana kabulu
ise gerçekleştirilmemektedir.
Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu
• Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman tesisinde tehlikeli yüklerle ilgili taşıma, depolama,
elleçleme, yükleme, boşaltma, iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu görevleri ifa
eden gerçek ve tüzel kişilerin çalıştığı iş yerlerinin ilgili yönerge hükümlerine göre
belirtilen uluslararası sözleşmeler ve standartların hükümlerine ve İdare tarafından
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•

•

belirlenen şartlara uygunluğu durumunda Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi alacaktır.
Tehlikeli yük elleçleyen liman tesisimiz ticari olarak elleçlediği her bir tehlike sınıfına
ait yükleri içeren tehlikeli yük rehberi hazırlamıştır. Bu rehberde elleçlenen tehlikeli yük
sınıfları için tüm detay bilgiler, acil durum eylem planları, müdahale
prosedürleri, gerekli olduğunda tıbbi ilk yardım gereksinimleri gibi zorunlu bilgiler
bulunmaktadır ve bu planlarla ilgili olarak görev tanımı gereği tehlikeli yüklerle
uğraşan tüm liman tesisi ve alt yüklenici çalışanları bilinçlendirilmiştir. Tehlikeli Yük
Elleçleme Rehberi ile ilgili detaylı talimatlar İdare tarafından açıklandığında Ege
Gübre Sanayii A.Ş. liman’ın hazırlamış olduğu Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi
talimatlar kapsamında revize edilecek ve onaylatılacaktır.
İlgili şartlara ilişkin değişiklik olması halinde en geç 30 gün içinde İdare’ye bu değişim
yazılı olarak bildirilecek ve gerekli şartlar 90 gün içinde yeniden sağlanacaktır.

Ege Gübre Sanayii A.Ş. liman faaliyetleri süresince bu Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin
şartlarına uygun hareket edecektir. Liman tesisi kullanıcılarının ve yük ilgililerinin de aynı
şekilde şartlara uygun hareketleri beklenecek ve talep edilecektir.
10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler
18 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 31870 sayılı “Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında liman tesislerinde
faaliyet gösteren işletmelerde TMGD bulundurma zorunluluğu vardır. Bu kapsamda
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir;
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu
altında, söz konusu işletmenin ilgili faaliyet limitleri dâhilinde uygun araçlarla ve
aksiyonlarla, bu faaliyetlerin geçerli zorunluluklara göre ve en emniyetli yolla yürütülmesine
yardımcı olmaktır.
•

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:
Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;

•

Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;

•

Tehlikeli malların taşınması kapsamındaki işletme faaliyetleri konusunda işletme
yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık
raporlar beş yıl süreyle saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.
Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve
yöntemlerin kontrolünü de içerir;

•

Taşınan tehlikeli malların tanımlanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk
prosedürleri;

•

Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel
zorunlulukları dikkate alıp almadığı;

•

Tehlikeli malların taşıma, paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltımında kullanılan
donanımların kontrol prosedürleri;

•

Mevzuatta yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun
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şekilde eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
•

Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması
sırasında bir kaza ya da emniyeti etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda
uygun acil durum prosedürlerinin uygulanması;

•

Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması
sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda
araştırma yapılması ve gerektiğinde rapor hazırlanması;

•

Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin
uygulanması;

•

Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak
tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde
dikkate alındığı;

•

Tehlikeli malların gönderilmesi, taşınması, paketlenmesi, doldurulması, yüklenmesi
veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar
hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının doğrulanması;

•

Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya
boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;

•

Taşıma sırasında bulunması gereken belgelerin ve emniyet donanımlarının, nakil
vasıtasında bulunduğunu temin etmeye yönelik doğrulama prosedürlerinin
uygulanması ve bu belge ve donanımların düzenlemelere uygunluğu;

•

Paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara
uygunluğun temin edilmesine yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması;

•

1.10.3.2'de belirtilen güvenlik planının bulunması.

10.3 Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli yükleri
taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan karayolu taşıtlarının liman veya
kıyı tesisi sahasına/sahasından girişte/çıkışta bulundurmaları gereken belgeler, bu
taşıtların bulundurmak zorunda oldukları ekipman ve teçhizatlar; liman
sahasındaki hız limitleri vb. hususlar)
(1) Tehlikeli yük taşıması sırasında ilgili taraflarca düzenlenmesi gereken belgeler
aşağıdadır;
1. Tehlikeli Yük Beyannamesi
2. Tehlikeli Yük Taşıma İrsaliyesi
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3.
4.
5.
6.
7.

Çok Modlu Tehlikeli Yük Formu
Tehlikeli Yük Manifestosu
Paketleme ve Konteyner/Taşıt Yükleme Sertifikası
Güvenlik Bilgi Formu (SDS)
ADR/RID/IMDG Kod 3.4 ve 3.5 kapsamındaki taşımalarda muafiyeti gösteren taşıma
evrakı
8. ADR 1.1.3.6 kapsamındaki taşımalarda muafiyeti gösteren taşıma evrakı
9. ADR kapsamındaki taşımalarda
a. Taşımaya uygun ve geçerli SRC 5 sertifikası
b. ADR yazılı talimatı
c. Taşımaya uygun ve geçerli Araç Uygunluk Sertifikası
d. Taşıma evrakı
e. Tehlikeli madde ve tehlikeli atık sigortası
f. Taşıma aracı işaretleme ve plakalandırması
10. Konteyner ile yapılan taşımalarda CSC Sertifikası
11. Yük taşıma biriminde (CTU) ve yükleme güvenliğinde veya taşımaya ilişkin olarak ısıl
işlem görmüş ağaç kullanılması durumunda ağacın uygun olduğunu gösterir sertifika
12. Konteyner veya araç içindeki yüklerin IMDG Kod kapsamında uygun bir şekilde
emniyete alındığını gösteren yükleme güvenliği sertifikası (boşluk kalmamış, hareket
imkanı olmayan parçalı yükler ve katı/sıvı dökme yükler haricinde)
13. Liman tesisine gelen yük taşıma birimlerinde ve liman tesisinden çıkan yük taşıma
birimlerinde zararlı gaz içeren veya fümigasyon uygulaması yapılmış olanlarının risk
değerlendirme sonucu veya gaz ölçümü yapıldı ise taşımacılığa uygunluk belgesi,
(2) Yukarıda sıralanan taşımaya ilişkin zorunlu belgeler olmadan liman tesislerine gelen
ve liman tesislerinden çıkan tehlikeli yükler taşınamaz. IMDG Kod kapsamında uygun bir
şekilde emniyete alınmamış yükler de tehlikeli yük olarak işlem görür.
Liman sahasındaki hız sınırları Madde 1.2’de belirtildiği üzeredir. Bununla birlikte
Tehlikeli yük taşıyan araçlar Karayolu Trafik Yönetmeliği kapsamında
Meskun mahallerde
: 30 km/saat
Duble ve Çift Şeritli Yollarda
: 50 km/saat
Çevreyollarında
: 60 km/saat hız sınır bulunmaktadır.
Karadan ve denizden gelecek tehlikelerin, tehditlerin ve saldırıların neler olduğu ve
bunlara ilişkin alınacak tedbirler limanın ISPS planları içinde yer almaktadır.
10.4 Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli yükleri
taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının
liman veya kıyı tesisinde göstereceği gündüz/gece işaretleri, gemilerde soğuk ve
sıcak çalışma usulleri vb. hususlar)
Eğer bir gemi liman sahasında tehlikeli yüklerin taşınması veya elleçlenmesi ile ilgili bir
operasyona katılacaksa veya katılıyorsa gündüz ve gece gözükebilecek özel bir sinyal
türü kullanılacaktır. Tehlikeli yükler aşağıdaki yükleri de içermektedir:
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60ºC’nin altında parlama noktasına sahip kapalı kap içindeki dökme sıvı yükler;
yanıcı ve/veya toksik dökme gazlar; ve
patlayıcılar (kısım 1.4S kapsamı dışında), düzenleyici kurum tarafından belirtilen
derecelendirmeye uygun olarak, sınıf 3’e tahsis edilen hassasiyetini kaybetmiş sıvı
patlayıcılar ve sınıf 4.1’e tahsis edilen hassasiyetini kaybetmiş katı patlayıcılar.
Gündüz ya da gece sinyalinin kullanılmasındaki neden, liman bölgesi dahilindeki deniz
trafik ve personeline, tehlikeli yüklerin ortamda bulunması ve elleçlenmesi nedeniyle
artan tehlike hakkında bilgi vermektir. Kullanılacak sinyal ve işaretler aşağıdaki gibidir:
• Gündüz: “B” flaması ve
•
•
•

•

(Bravo:Tehlikeli kargo yüklüyor, boşaltıyor veya taşıyorum)
Gece, 360°’den görünebilen çakarsız kırmızı ışık.

Limandaki Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve Sıcak Çalışma:
Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma
işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 21.12.2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm
İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.
10.5 Kıyı tesisi tarafından eklenecek ilave hususlar
Tesisimizde tehlikeli yük elleçleme operasyonları uzman kadromuz ile yapılmaktadır.
Operasyon öncesi planlamalar, yapılan risk analizleri ve çalışma izin sistemi ile güvenlik ve
emniyet konularında üst seviye önlemler alınmaktadır. Her yüke göre hazırlanmış olan
prosedürlere göre elleçleme yapılmakta ve tüm ekibin bu prosedürlere uyması
sağlanmaktadır.
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EKLER:
Kıyı Tesisinin Genel Vaziyet Planı
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Kıyı Tesisinin Genel Görünüş Fotoğrafları
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Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri
Aliağa Kaymakamlığı

: 0232 616 1001

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı

: 0232 616 2882

Aliağa Garnizon Komutanlığı

: 0232 616 0996

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı

: 0232 616 1982

Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı

: 0232 616 8137

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü

: 0232 616 2165

Aliağa Liman Başkanlığı

: 0232 616 1993 / 616 1999 / 616 6774

Aliağa Deniz Polisi Amirliği

: 0232 616 1337

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

: 0232 625 5233 / 625 52 14

Aliağa Belediye Başkanlığı

: 0232 616 1980

Alo İtfaiye
Aliağa İtfaiye
İzmir Ambulans Servisi

112
: 0232 616 1045
112

Aliağa Devlet Hastanesi

: 0232 616 2839

Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü

: 0232 616 8989

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

: 0232 478 1701
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Tesisin Genel Yangın Planı
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Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Demirleme Yerleri ve Trafik Ayrım Düzenleri
ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI

77

78

79

80

81

82

