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1. GİRİŞ: 
 
Tehlikeli yüklerin limana girişinde ve liman sahalarında elleçlendiğinde veya depolandığında genel güvenlik ve 
emniyetinin sağlandığı, yükün çevrelendiği, liman bölgesinde veya yakınındaki bütün kişilerin emniyet 
tedbirlerinin alındığı ve çevrenin korunması kontrol edilmelidir. 

 
1.1 Tesise ait genel bilgiler: 

 
TESİS BİLGİ FORMU 

 

1 Tesis işletmecisi adı/unvanı TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ 

2 
Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri 
(adres, telefon, faks, e-posta ve 
web sayfası) 

 
Yayla Mah.  Bağlık Cad. İhsan Soyak Sok. No : 2 
 67090 - ZONGULDAK 
Tel   :  0 372 252 40 00 
Fax  :  0 372 251 19 00 
e - posta   : zonguldaklimani@taskomuru.gov 
web  : www.taskomuru.gov.tr 
 

3 Tesisin adı ZONGULDAK  LİMANI 

4 Tesisin bulunduğu il ZONGULDAK 

5 
Tesisin iletişim bilgileri (adres, 
telefon, faks, e-posta ve web 
sayfası) 

 
Liman  ve  Demiryolu İşl. Müd. 
Milli Egemenlik Cad. Kargo Rıhtımı No : 12    
                                                          67090 - ZONGULDAK 
Tel     : 0 372 253 22 72 
Fax    : 0 372 253 22 71 
e- posta  : zonguldaklimani@ttmail.com 

 

6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge Batı  Karadeniz 

7 
Tesisin bağlı olduğu Liman 
Başkanlığı ve iletişim detayları 

 
Zonguldak Liman Başkanlığı 
Gazipaşa CaddesiMerkez/Zonguldak 
0 372 253 31 43 

 

8 
Tesisin bağlı olduğu Belediye 
Başkanlığı ve iletişim detayları 

 
Zonguldak  Belediye  Başkanlığı 

Terakki  Mah.  Belediye  Bulvarı  No : 1     67100  ZONGULDAK 

Tel   : 0 372 259 67 67 

Fax  : 0 372 259 67 68 

e- posta  : info@zonguldak.bel.tr 

web  : www.zonguldak.bel.tr 

 

 

9 
Tesisin Bulunduğu Serbest Bölge 
veya Organize Sanayi Bölgesinin adı 

- 
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10 
Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici 
İşletme İzni Belgesinin geçerlilik 
tarihi 

30/11/2018 

11 Tesisin faaliyet statüsü (X) 
Kendi yükü ve ilave 3. 
şahıs  (X) 

Kendi yükü       
(…) 

3. Şahıs  
(…) 

12 
Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, 
iletişim detayları (telefon, faks, e-
posta) 

KAZIM  EROĞLU 

Tel  :  0 533 455 19 45  
e - posta : kazim.eroglu@taskomuru.gov.tr 

13 

Tesisin tehlikeli madde 
operasyonları sorumlusunun adı ve 
soyadı, iletişim detayları (telefon, 
faks, e-posta) 

Muharrem ATAY 0 537 571 58 65 
Alp ÖZDEMİR 0 537 256 66 10 
Yavuz SÜKUT 0 541 524 88 99 
Yılmaz ÇAPRİ                    0 533 282 14 97 
Sercan AKAYDIN 0 543 714 46 42 
Atilla REYHANOĞLU 0 533 499 74 00 
Burak MENGÜL 0 536 279 88 66 

14 
Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanın adı ve soyadı, iletişim 
detayları (telefon,  faks, e-posta) 

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Ltd. Şti. 
Erdal DEMİR 
Tel: 0 536 231 32 23 
e-mail: edemir@avrupatmgd.com 

15 Tesisin deniz koordinatları 

 
41º 34' 45" K - 32º 04' 30" D 
41º 23' 10" K - 31º 37' 50" D 

 

16 

Tesiste elleçlenen tehlikeli madde 
cinsleri (MARPOL Ek-I, IMDG Kod, 
IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain 
Kod, TDC Kod kapsamındaki yükler 
ile asfalt/bitüm ve hurda yükleri) 

 
 
IMSBC Kod hükümlerine tabi KÖMÜR elleçlenmesi 
yapılmaktadır. 

17 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri 

 
Feribot ( Ferry ) / Yolcu ( Passenger ) 
Ro-Ro Gemisi   
Genel Kargo Gemisi ( Tehlikeli yük taşıyan gemiler hariç ) 
Dökme Yük Gemisi 
Konteyner Gemisi 
Diğer Gemiler ( Liman Başkanlığı’ nın izin vereceği gemiler ) 

 

18 
Tesisin anayola mesafesi 
(kilometre) 

 
0 Km. 

19 
Tesisin demiryoluna mesafesi 
(kilometre) veya demir yolu 
bağlantısı (Var/Yok) 

 
Demiryolu Bağlantısı VAR 

20 
En yakın havaalanının adı ve tesise 
olan mesafesi (kilometre) 

 
Çaycuma Saltukova Havalimanı’ na mesafesi 65 km.’ dir. 

21 
Tesisin yük elleçlenme kapasitesi  
(Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl) 

 
Dökme Kuru  Yük   :  1.575.000  Ton/Yıl   
Genel Kargo            :  1.125.000  Ton/Yıl 
Vagon                      :   34.800   Adet/YıL 
Araç                         :   90.000   Adet/Yıl   
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22 
Tesiste hurda elleçlenmesi yapılıp 
yapılmadığı 

 
Hurda Elleçlenmesi Yapılmamaktadır. 

23 Hudut kapısı var mı? (Evet/Hayır) Evet 

24 Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır)  Evet 

25 
Yük elleçlenme donanımları ve 
kapasiteleri 

 
Zonguldak Limanında yükleme-boşaltma hizmeti 
Kurumumuzla anlaşması bulunan üçüncü şahıs firmalar 
tarafından yapılmaktadır. 
15 ve 5 ton kapasiteli iki adet elektrikli vinç ) 
Kömür rıhtımı   ( 15 ve 20 ton kapasiteli dört adet mobil vinç ) 
Kömür rıhtımı   ( 40 ton kapasiteli bir adet mobil vinç ) 
Kömür rıhtımı   ( bir adet mobil liman  vinci - MHC 130 ) 
Kömür rıhtımı   ( bir adet konteyner elleçleme stackerı ) 
dört adet forklift  ve  iki  adet  loader 

 

26 Depolama tank kapasitesi (m³) - 

27 Açık depolama alanı (m²) 77.750   m² 

28 Yarı kapalı depolama alanı (m²) - 

29 Kapalı depolama alanı (m²) 3.300   m² 

30 
Belirlenen fumigasyon ve/veya 
fumigasyondan arındırma alanı 
(m2)  

 
- 

31 
Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri  
sağlayıcısının adı/unvanı  iletişim 
detayları 

 
Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Zonguldak Limanı Kılavuzluk Teşkilatı 

32 
Güvenlik Planı oluşturulmuş mu? 
(Evet/Hayır) 

 
EVET 

33 
Atık Kabul Tesisi kapasitesi 
(Bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre 
ayrı ayrı düzenlenecektir) 

Atık Türü Kapasite (m3) 

 Slaç 
 Sintine Suyu 
 Atık Yağ 
 Ürün Tankı 

20 m³ 
40 m³ 
20 m³ 
40 m³ 

34 Rıhtım/iskele vb. alanların özellikleri 

Rıhtım/İskele No 
Boy 

(metre) 
En 

(metre) 

Maksimum su 
derinliği 
(metre) 

Minimum su 
derinliği 
(metre) 

Yanaşacak en büyük 
gemi tonajı ve boyu 

(DWT veya GRT - 
metre) 

Cargo berth 
Bulk Cargo Dock 
Ro-Ro Dock 
Train Ferry Pier 

215 mt. 
360 mt. 
125 mt. 

200mt. 

50 mt. 
75  mt. 
75  mt. 

- 

7,50  mt. 
7,30  mt. 
9,00mt. 

8,50  mt. 

 28.000  DWT 
          20.000  DWT 

10.000  DWT 
20.000 DWT 

Boru hattının adı (Tesiste mevcutsa) 
Sayısı 
(adet) 

Uzunluğu 
(metre) 

Çapı 
(inç) 

 
- 
 

- 
 
- 

 
- 
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1.2 Liman tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin 
Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri: 
 
Limanda IMDG KOD Hükümlerine tabi ve UN Numarasına sahip tehlikeli maddelerin tahmil/tahliye, 

elleçlenmesi, istiflenme ve depolaması yapılmaktadır.  

Elleçleme ile ilgili esaslar aşağıda olduğu gibidir. 

1.2.1 Tehlikeli Katı Yüklerin Elleçlenmesi Prosedürü: 
 

1.2.1.1 Amaç: 

Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin güvenli bir şekilde elleçlenmesi ve tahmil/tahliyesi için Tehlikeli Madde 
Operasyon Sorumluları ile operasyonda görev alacak diğer personelin;  alacakları emniyet tedbirlerini ve 
uygulayacakları esasları belirlemektir. 

1.2.1.2 Mevzuat: 

 
a. IMDG-KOD (Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler kodu) 
b. IMSBC-KOD (Uluslararası Katı Dökme Yükler Kodu) 
c. Terminal Temsilcileri için katı dökme yüklerin yüklenmesi ve tahliyesi el 

kitabı(MSC/CIRC 1160 ve düzeltmeleri 1230, 1356) 
d. Limanda Tehlikeli Kargo Elleçleme Esasları(MSC/CIRC 1216) 
e. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 
f. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge 

1.2.1.3 Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Operasyonu ile İlgili Esaslar: 

a. Liman tesisimizde tehlikeli katı dökme yüklerin elleçlenmesi tahmil ve tahliyesi ile 
ilgili ameliyelerden  görevlendirilmiş olanüçüncü  şahıs  firmanın  görev tanımlarıEK-16 de belirtilmiştir. 

b. Limana gelecek tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, geçici olarak liman sahasında 
bekletilmesi, istif ve ayrıştırma yapılması, depolanması gibi hususlarda liman tesisi, çalışanlar ve limanda 
bulunan gemilerin emniyeti açısından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

(1) Tehlikeli yüklerin liman tesisine kabulünden en az 1 gün önce bir 
koordinasyon toplantısı yapılacaktır. 

(2) Bu toplantıya Operasyon, Saha planlama, Üçüncü  Şahıs  Firma  Yetkilileri , 
Sağlık Emniyet Çevre, TMGD ve diğer ilgililerin katılımı sağlanacaktır. ( Limana kabul edilen rutin elleçlenen 
tehlikeli yükler için bu toplantının yapılması kararı Operasyon veya SEÇ /TMGD tarafından verilebilir ) 

(3) Koordinasyon toplantısında; Limana kabul edilecek Tehlikeli yük/ler ile 
ilgiliolarak aşağıdaki maddeler IMDG KOD dokümanları kapsamında ele alınarak malzemenin kabul/ret 
edilmesi veya yönetici kararı alınması hususları görüşülecektir. 

 
a) Tehlikeli yükten kaynaklanan risk, 
b) Limanda mevcut Tehlikeli yükler ile etkileşim, 
c) Limana yakın gelecekte kabul edilmesi planlanan yükler ile etkileşim, 
d) İstif şartları, 
e) Ayrıştırma koşulları, 
f) Acil Müdahale yönünden malzeme ve ekipman ihtiyacı, 
g) Acil Müdahale ekiplerinin yeterliliği, 
h) Komşu tesislerden etkileşim  
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c. Toplantıda Tehlikeli yükün kabulü yönünde karar alınmış ise, Yönetim, operasyon, 
depolama, güvenlik, acil durum müdahale birimleri bilgilendirilerek hazırlık ve kabul süreci başlatılacaktır. 

 
d. Limana kabulde Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ihtiyacı varsa durum 

gerekçeleri ile birlikte yazı ile Liman Başkanlığına bildirilecektir. 

 
e. Elleçlenme başlamadan önce malzemenin MSDS(Materyal Güvenlik Bilgi Formu) 

temin edilecek, ayrıca, gerek IMDG-KOD gerekse IMSBC-KOD incelenecek ve tehlikeli maddenin yangın ve 
sızıntı durumunda alınacak tedbirleri tespit edilerek bunların elleçlenme yapılan iskelede her an kullanıma 
hazır halde bulundurulacaktır. 

 
f. Acil ilk yardım için olası tehlikelere göre MFAG ın ilgili tabloları ve ekleri hazır hale 

getirilecektir.  

 
g. Elleçlenme esnasında veya kaza olması durumunda kullanılacak koruyucu kıyafet 

yük tipine uygun olarak tespit edilerek kullanıma hazır bulundurulacaktır. 

 
h. Elleçlenen tehlikeli maddenin özelliklerine göre toz emisyonu, toksik yada yanıcı 

buhar emisyonu ve oksijen bakımından yetersiz bırakacak gazlar elleçleme öncesi tespit edilerek uygun 
ölçümü sağlayacak ölçüm cihazları/modülleri hazır bulundurulacaktır. 

 
i. Elleçlenme başlamadan önce elleçlenmede görev alacak tüm personel 

(araç/kamyon operatörleri dâhil)  tehlikeli maddenin tehlikeleri hususunda bilgilendirilecek, konu ile ilgili 
olarak elleçleme yapılan alanlara tehlikeyi belirten ikaz levhaları asılacaktır. 

 
j. Mevcut alarm sisteminin ve elleçlenmeyi kontrol ve kayıt altında bulunduracak 

kamera sisteminin kontrolü yapılacaktır. 

 
k. Tehlikeli Maddenin elleçlendiği yerden en kısa zamanda limanı terk edecek şekilde 

ulaştırma yollarında engel olmadığının kontrolü yapılacaktır. 
 

l. Elleçlenmeden önce gemi kaptanı ile boşaltma/yükleme planının detayları 
görüşülecek, daha önceki yükün kalıntıları olup olmadığı ya da ambarlarda ayrıştırma gerektiren başka tehlikeli 
yüklerini olup olmadığının teyidi alınacak, elleçlenen tehlikeli yükün tehlikelerine gerek kaptanın gerekse gemi 
personelinin vakıf olunduğundan emin olunacaktır. 

 
m. Tahmil/tahliye esnasında yükün denize ve iskeleye dökülmemesi için sabit/seyyar 

sistemlerle gerekli önlemler alınacak, operatörler elleçlenme konusunda ikaz edilecek, kazara tehlikeli 
maddenin iskeleye dökülmesi halinde derhal usulüne uygun toplanması için personel görevlendirmesi 
yapılacaktır.  

n. Tehlikeli maddenin usulüne uygun etiket ve plakartlarla ve gerekli eçhize ile 
donatılmış araçlarla taşındığından emin olunacaktır.  

 
o. Tehlikeli katı dökme yüklerin elleçlenmesi, tahmil/tahliyesine yönelik diğer hususlar 

ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

1.2.2 Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolamasında 
Dikkat Edilecek Genel Hususlar: 
 

Liman Tesisinde elleçlenecek Tehlikeli Katı Dökme Yüklerin tehlikeleri ilgili MDSD lerde ve IMDG KOD 
kitabında belirtilmiştir. Ancak tehlikeli yüklerin kendi özelliğine bakılmaksızın aşağıdaki tehlikeler için önlemler 
her bir tehlikeli madde için alınacaktır. 
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1.2.2.1 Tehlikeli Tozların Emisyonu: 
 

Tehlikeli dökme katı yüklerin nakliyesi, taşınması ya da istiflenmesinin toz emisyonlarına neden 
olabileceği durumlarda, bu tarz toz emisyonlarının oluşmasını engellemek ya da asgariye indirmek ve de 
insanları ve çevreyi bu emisyonlardan korumak için uygulanabilir olan tüm gerekli önlemler alınacaktır. 

 
Kişisel yıkama ve hijyen ve de kullanılan kıyafetlerin tehlikeli maddenin elleçlenmesinden sonra 

yıkanması gerektiği tüm çalışanlara ikaz edilecektir. Elleçlenme esnasında tehlikenin türüne göre uygun 
koruyucu kıyafetler, solunum koruması ve ihtiyaç duyulduğunda koruyucu kremler temin edilerek çalışanlara 
verilecektir. 

1.2.2.2 Tehlikeli Buhar Emisyonu/Oksijen Yetersizliği: 
 

Tehlikeli katı dökme yüklerinnakliyesi, taşınması ya da istiflenmesinin zehirli ya da yanıcı buhar 
emisyonlarına neden olabileceği durumlarda, bu tarz buhar emisyonlarının oluşumunu engellemek ya da 
asgariye indirmek ve de insanları ve çevreyi bu emisyonlardan korumak için uygulanabilir olan tüm gerekli 
önlemler alınacaktır. 

 
Zehirli ya da yanıcı bir buhar yayabilecektehlikeli katı dökme yükler taşındığında, nakil edildiğinde ya 

da istiflendiğinde, zehirli ya da yanıcı buhar konsantrasyonunun ölçülmesi için uygun aletler hazır 
bulundurulacaktır.  

 
Acil bir durum dışında; alandaki atmosferin insan sağlığı ya da güvenliği açısından tehlikeli olmadığı 

belirlenmediği sürece, bu tarz zehirli ya da yanıcı bir buhar yayan tehlikeli dökme katı yükün istiflendiği ya da 
oksijenin yetersiz olduğu kapalı bir alana kimse sokulmayacaktır. Eğer acil durum esnasında bu alana girmek 
gerekirse, bu alana giren kişi kapalı alan giriş prosedürlerine uygun bir şekilde bağımsız solunum cihazı 
kullanılacaktır. 

1.2.2.3 Patlayıcı Toz Emisyonları: 
 

Tutuşmaya bağlı olarak patlamadan sorumlu olan toz emisyonlarına neden olabilecektehlikeli katı 
dökme yükler nakil edildiğinde ya da taşındığında, bu tarz bir patlamayı engellemek ve meydana gelmesi 
durumunda patlamanın etkilerini en aza indirmek için tüm gerekli uygulanabilir önlemler alınacaktır. 

 
Alınacak önlemler, atmosferdeki toz konsantrasyonunun sınırlanması için kapalı alanın 

havalandırılması, tutuşma kaynaklarının engellenmesi, malzeme duvar boylarının en aza indirilmesi ve 
süpürmeden ziyade hortumla çekmeyi içerir. 

1.2.2.4 Eş Zamanlı Tutuşabilir Maddeler Ve Su İle Tepkimeye Giren Maddeler: 
 

Su ile temas edilmesi durumunda yanıcı ya da zehirli buharlara dönüşen ya da eş zamanlı patlamaya 
neden olan olabilecektehlikeli katı dökme yükler, mümkün olduğu kadar kuru tutulacaktır. Bu tarz yükler, 
yalnızca kuru hava koşulları altında taşınacaktır. 

1.2.2.5 Oksitleyici Maddeler: 
 

Bir oksitleyici madde olan tehlikeli katı dökme yükler, tutuşabilir ya da karbon içeren malzemeler ile 
kontaminasyona engel olacak şekilde nakil edilecek, taşınacak ve istiflenecektir. Oksitleyici maddeler, herhangi 
bir ısı ya da tutuşma kaynağından uzak tutulacaktır. 

1.2.2.6 Uygunsuz Malzemeler: 
 

Tehlikeli katı dökme yükler, uygunsuz malzemeler ile tehlikeli bir etkileşime engel olacak şekilde 
nakledilmeyecek, taşınmayacak ve istif edilmeyecektir.  
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1.2.3 IMSBC KOD a Göre Kömürün Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolamasında 
Dikkat Edilecek Dikkat Edilecek Hususlar: 
 

Kömür (bitümlü ve antrasit) amorf karbon ve hidrokarbonlardan meydana gelen doğal, katı, yanıcı bir 
malzemedir. 

 
• Kömürler yanıcı bir gaz olan metan çıkartabilir. %5 - %16 arasında metan içeren metan/hava 

karışımları patlayıcıdır, elektriksel veya sürtünmeden doğan kıvılcımlar, kibrit çakılması veya sigara yakılması 
gibi kıvılcım veya açık alevler patlama için yeterli olabilir. Metan havadan hafiftir ve bu nedenle yük 
hacimlerinde veya diğer kapalı hacimlerde yüksek noktalarda birikir. Yük hacimlerinin çok sıkı kapatılmamış 
olması halinde, yük hacmine bitişik kapalı alanlara metan sızıntısı olabilir. 

 

• Kömürler oksitlenebilir, yük hacminde oksijenin tükenmesine ve karbon dioksit veya karbon monoksit 
konsantrasyonlarında artışa sebep olabilir. Karbon monoksit havadan biraz daha hafif kokusuz bir gazdır, 
havayla hacimce %12 - %75 aralığındaki karışımları yanıcıdır. Solunması durumunda toksiktir, kandaki 
hemoglobine oksijenden 200 kat daha fazla bağlanır. 
 

• Bazı kömürler yük hacminde kendiliğinden ısınabilir ve kendiliğinden ısınma kendi kendine yanmaya 
yol açabilir. Karbon monoksit dâhil çeşitli yanıcı ve toksik gazlar, ortaya çıkabilir. 
 

• Bazı kömürler suyla tepkimeye girerek korozyona sebep olabilen asitlerin çıkışına yol açabilir. 
Hidrojen dâhil çeşitli yanıcı ve toksik gazlar ortaya çıkabilir. Hidrojen kokusuz bir gazdır, havadan hafiftir ve 
havayla hacimce %4 - %75 arası karışımları yanıcıdır. 

 
KAYMA AÇISI DÖKME YOĞUNLUK(kg/m³) İSTİF FAKTÖRÜ(m³/t) 

Geçerli Değil 654-1256 0.79-1.53 

MALZEME BOYUTLARI SINIF GRUP 

50mm. Kadar çıkabilir HMB B( ve A) 

1.2.3.1 Tehlikeler: 
 

Kömür yanıcı atmosferler oluşturabilir, kendiliğinden ısınabilir, oksijenin tükenmesine yol açabilir, 
metalyapılar korozyonlarda neden olabilir. 5 mm'den küçük taneciklerin %75 veya üstü bir oranda 
bulunmasıhalinde kömür yüklerinde sıvılaşma görülebilir. 

1.2.3.2 İstifleme ve Ayırma Şartları: 
 
Aşağıdaki Hususlardagemi kaptanı/yetkilisi ile mutabık kalınmalıdır. 
 

• Aksi yönde bir bilgi açıkça ifade edilmediği sürece, bu yükün taşındığı yük hacimlerinin cidarlar 
yangına ve sıvı sızıntılarına karşı dayanıklı olacaktır.  

• Bu yük 1 (bölüm 1.4), 2, 3, 4 ve 5 sınıflarına dahil olup ambalajlı vaziyetteki ürünlerden ve Sınıf 4 ve 
5.1 katı dökme malzemelerden "ayrı tutulacaktır". 
 

• Sınıf 5.1'e dahil ürünlerin ambalajlı olarak veya katı dökme vaziyette bu yükün üstündeki veya 
altındaki hacimlere yüklenmesine izin verilmeyecektir. 
 

• Kaptan bu yükün sıcak alanlara bitişik yüklenmemesini temin edecektir. 
 

• Bu yük Bölüm 1.4 haricindeki Sınıf 1 ürünlerden "uzunlamasına doğrultuda tam bir bölme veya 
ambarla ayrılacaktır". 
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• Yükleme öncesinde, yükleyici veya tayin ettiği acentesi, Yükün karakteristiklerini ve yükün yüklenmesi 

ve nakliyesinde uyulması tavsiye edilen emniyetli elleçlenme prosedürlerini kaptana yazılıolarak verecektir.Bu 
yazılı beyanda asgari düzeyde, yükün nem yüzdesi, kükürt oranı ve malzeme boyutları açısından kontrat 

spesifikasyonları ve özellikle yükün metan gazı çıkarma veya kendiliğinden ısınma yapmaolasılığının bulunup 
bulunmadığı belirtilmiş olacaktır. 

 
• Yükleme öncesinde, kaptan aşağıdaki şartları yerine getirmiş olacaktır: 
 

o Tüm yük hacimleri ve sintine kuyuları temiz ve kuru olacaktır. Yük hacimlerinde 
sökülebiliryük tirizleri dâhil olmak üzere tüm atık malzemeler veya önceki yüke ait kalıntılar temizlenmiş 
olacaktır.  

o Yük hacimlerinde ve bunlara bitişik kapalı hacimlerde bulunan tüm elektrik kabloları 
vebileşenleri sağlam olacaktır. Söz konusu elektrik kabloları ve bileşenleri yanıcı ve/veya tozluatmosferde 
kullanıma uygun emniyetli tipte olacak veya pozitif izolasyonlu olacaktır. Bumadde hükümlerinin yük 
hacminden gaz geçirmez nitelikte bir perdeyle ayrılmış olan vearada hiçbir doğrudan erişim bulunmayan 
makine dairelerinde uygulanmasına gerek yoktur. 

o Gemi aşağıdaki değerlerin yük hacmine girilmesine gerek duyulmaksızın ölçümü için 
uygundonanımlara sahip olacak ve sefer boyunca bu donanımların çalışır vaziyette olması teminedilecektir: 

 
� Ortamdaki metan konsantrasyonu ; 
� Ortamdaki oksijen konsantrasyonu ; 
� Ortamdaki karbon monoksit konsantrasyonu ; 
� Yük hacmi sintinesinden alınan örneklerin pH değeri 

 
o Bu aletler olacaktır düzenli olarak servis ve kalibrasyon görecektir. Gemi personeli bu tür 

aletlerinkullanılması konusunda eğitilmiş olacaktır.  
o Yükleme sırasında ve sefer boyunca yük sıcaklığının yük hacmine girilmesine gerek 

duyulmaksızınölçülebilmesi için 0°C ila 100°C sıcaklık aralığında izleme yapabilen donanımların bulundurulması 
tavsiyeedilir. 

o Yük hacimlerinde ve bunlara bitişik hacimlerde sigara içilmesine ve açık alev kullanılmasına 
izinverilmeyecektir, gerekli uyarı işaretleri görülür yerlere asılmış olacaktır. Bu kargoyu içeren yük 
hacimlerininyakınında ve bunlara bitişik alanlarda hiçbir şekilde ateş yakılmasına ya da açık alev kullanılan 
kaynaklama,kesme ve benzeri işlemlere izin verilmeyecektir, bu tür işlemlerin yapılabilmesi için söz konusu 
hacimlerhavalandırılmalı ve metan ölçümleri yapılarak işlemlerin emniyetli bir biçimde yapılabileceği teyit 
edilmelidir. 

o Yük içinde gaz ceplerinin oluşmaması ve briketlerin bünyesine hava nüfuz etmesi için 
denizeaçılmadan önce kaptan malzeme yüzeyinin yük hacminin cidarlarına doğru yayılarak kafi 
derecededüzlenmiş olduğunu görecektir. Yük hacmine açılan kapaklar yeterli derecede hava geçirmez 
şekildekapatılmış olacaktır. Yükleyici yükleme terminalinin kaptanına ihtiyaç duyacağı işbirliğini sunmasını 
teminedecektir. 

o Tüm yük hacimlerinde yük üstündeki boşlukta metan, oksijen ve karbon monoksit 
konsantrasyonlarıdüzenli olarak takip edilecektir. Takipsonuçları kaydedilecektir. Takiplerin sıklığı yükleyici 
tarafından sağlanan bilgilere ve yük hacmindekiatmosferin analiziyle elde edilen bilgilere göre tespit 
edilecektir. 

o Aksi yönde bir bilgi açıkça ifade edilmediği sürece, bu yükün taşı tüm yük hacimlerinde 
yüklemelimanından ayrılıştan sonraki ilk 24 saat boyunca yüzeyden havalandırma yürütülecektir. Bu süre 
içinde, heryük hacmi başına bir örnek alma noktasından bir defa olmak kaydıyla yük hacimlerindeki atmosfer 
takipedilecektir, gaz ölçümünün uygun bir süre öncesinde havalandırma durdurulacaktır. 

o Metan konsantrasyonları limandan ayrılmadan sonraki 24 saat içinde kabul edilebilir bir 
seviyeyedüşmüşse havalandırma açıklıkları kapatılacak ve yük hacimlerindeki atmosfer takip edilecektir. 
Metankonsantrasyonlarının limandan ayrılmadan sonraki 24 saat içinde kabul edilebilir bir seviyeye 
düşmemişolması halinde, ölçümler öncesinde verilecek aralar haricinde yüzeyden havalandırmaya devam 
edilecek veyük hacimlerindeki atmosfer takip edilecektir. Bu uygulamaya metan konsantrasyonları kabul 
edilebilir birseviyeye düşene kadar devam edilecektir. Her iki durumda da yük hacimlerindeki atmosfer günlük 
olaraktakip edilecektir. 
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o Havalandırma yapılmayan yük hacimlerinde peş peşe ölçümlerde yüksek 
metankonsantrasyonlarının gözlemlenmesi halinde metan çıkartan kömürler için uygun özel önlemler 
alınacaktır. 

o Mümkün olduğu nispette kaptan bu kargodan yayılabilecek gazların ambarlara bitişik 
kapalıhacimlerde birikmemesini temin edecektir. 

o Kaptan kilerler, iş atölyesi, koridorlar, tüneller, vs. gibi kapalı çalışma hacimlerinde metan, 
oksijenve karbon monoksit gazlarının düzenli olarak takip edilmesini temin edecektir. Söz konusu 
hacimlerdeyeterli havalandırma yapılacaktır. 

o  Bu yüklerin taşındığı seferler sırasında düzenli ambar sintine testleri sistematik 
olarakgerçekleştirilecektir. pH ölçümlerinin bir korozyon riskinin olduğunu göstermesi halinde, sefer 
sırasındatanktoplar üzerinde ve sintine sisteminde olası asit birikimini önlemek için sintineler sık sık 
pompaylatahliye edilecektir. 

o Yükün sefer sırasında yük bilgilerinde belirtilenden farklı davranması halinde, kaptan bu tür 
farklarıyükleyiciye bildirecektir. Bu tür raporların verilmesi yükleyicinin bu yükün davranışı hakkındaki 
kayıtlarıtutabilmesine ve gemi kaptanlarına verilen bilgilerin nakliyedeki deneyim ışığında gözden 
geçirilebilmesineolanak sağlar. 

1.2.3.3 Havalandırma Şartlarına Karşı Önlemler: 
 

IMSBC Kod da Gemi için aşağıda verilen prosedürler yük elleçlenmesi ya da geçici depolama sırasında 
liman tesisi tarafından da dikkate alınacaktır. 

Nem içeriğinin TML(Taşınabilir Azami Nem) değerinden daha yüksek olması sonucu durumunda sefer 
sırasında yükte sıvılaşmariski söz konusu olduğunda bu maksatla yapılmış özel bir gemi değil ise aşağıdaki 
şartlaryerine getirilmiş olacaktır: 

 

• Sefer sırasında yükün nem içeriği TML değerinden düşük tutulacaktır; 

•  Aksi yönde bir bilgi açıkça ifade edilmediği sürece, yağışlı hava koşullarında yükelleçlenmeyecektir; 

• Aksi yönde bir bilgi açıkça ifade edilmediği sürece, yükün elleçlenmesi sırasında, yükünyüklü olduğu 
veya yükleneceği yük hacimlerine ait kullanılmayan tüm servis/ambar kapakları kapalıtutulacaktır; 

• Yükün ölçülen nem yüzdesinin herhangi bir yağış altında olması beklenen artışla dahi TML 
değerininaşılmayacağı kadar düşük olması kaydıyla yük yağışlı hava koşullarında elleçlenebilir, 

• Belli bir yük hacmindeki yükün tamamının aynı limanda boşaltılacak olması kaydıyla söz konusu 
yükyağışlı hava koşullarında tahliye edilebilir. 

1.2.3.4 Yükleme: 
 

Yük seviyesi düzlemesi IMSBC KOD da belirtilen ‘Yüklerin Sevkiyat İçin Emniyet Değerlendirmesi’ ve 
‘Hablama Prosedürleri’ nde belirtilen şartlara göre yapılacaktır.  

 
Yük seviyesi muntazam bir şekilde düzlenmediği takdirde kömür yükünün içine doğru inen dikey çatlaklar 

oksijen sirkülasyonuna imkân verebilir ve kendi kendine ısınma olasılığını ortaya çıkarır. 

1.2.3.5 Önlemler: 
 

Yangın çıkması durumunda yangını havasız bırakın. Havasız bırakma yangını kontrol altına almak için yeterli 
olabilir.  

 
Su kullanmayın. 
 
Yangın gözle görülür olana dek CO2 veya inert gaz kullanılmasına başvurulmamalıdır. 
 
Uzman görüşü alın, en yakın ve uygun limana yönelme seçeneğini göz önünde bulundurun.IMSBC KOD’a 

göre Uçucu Kül (Kuru) Tahmil/Tahliye, Elleçlenme ve Depolamasında Dikkat Edilecek Genel Hususlar: 
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Uçucu kül kömürle ve petrolle çalıştırılan termik santrallerin ürünü olan hafif, çok ince taneli ve tozlu 
atıktır. Kalsine piritlerden farklıdır, bununla karıştırılmamalıdır. 

 
 

KAYMA AÇISI DÖKME YOĞUNLUK(kg/m³) İSTİF FAKTÖRÜ(m³/t) 

Geçerli Değil 794 1,26 

MALZEME BOYUTLARI SINIF GRUP 

Geçerli Değil Geçerli Değil C 

 

1.2.3.6 Tehlikesi: 
 

Havalandığında kayma yapabilir. Bu yük tutuşucu değildir veya yangın riski düşüktür. 
 

1.2.3.7 İstifleme ve Ayırma şartları: 
 

Gıda maddelerinden "ayrı tutunuz". 

1.2.3.8 Hava Şartlarına Karşı Önlemler: 
 
Bu yük mümkün olduğunca kuru durumda muhafaza edilecektir. Bu yük yağışlı hava 

koşullarındaelleçlenmeyecektir. Bu yükün elleçlenmesi sırasında bu yükün yüklendiği veya yükleneceği 
yükhacimlerinde, kullanılmayan tüm servis/ambar kapakları kapalı tutulacaktır. 

1.2.3.9 Yükleme: 
 
Yük seviyesi düzlemesi IMSBC KOD da belirtilen ‘Yüklerin Sevkiyat İçin Emniyet Değerlendirmesi’ve 

‘Hablama Prosedürleri’ nde  belirtilen şartlara göre yapılacaktır. Bukargoyu taşıyan gemiler yükün oturması 
tamamlanana kadar limandan ayrılmayacaktır. 

 

1.2.3.10 Önlemler: 
 
Ekipmanların yüktozumasına karşı korumak için gerekli özen gösterilecektir. Yük tozumasına maruz 

kalabilecek şahıslarkoruyucu gözlükler takacak veya gözler için eşdeğer koruma sağlayacak toz filtreli maskeler 
kullanacaktır. 

2. SORUMLULUKLAR 

2.1 Yük İlgilisinin Sorumlulukları: 
 

Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza 
olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için tesisimizde tüm önlemler alınacak olup önlemlerin 
alınmasında sorumlu makamlar ile bu makamların sorumlulukları aşağıda olduğu gibidir. 
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• Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve bu 
belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlamak. 

• Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, 
işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlamak.  

• Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir 
biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlamak.  

 

• Tüm ilgili personelinin, deniz yolu ile taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, 
emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını 
tutmak.  

• Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 
maddeler için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlamak.  

• Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlamak.  

• Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını İdare’ye bildirmek. 

• Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli 
işbirliğini sağlamak.  

2.2 Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları: 
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• Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlamak.  

• Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlamak. 

• Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin 
eğitim almasını sağlamak.  

• 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 sağlamak. 

• Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep etmek, 
yükle birlikte bulunmasını sağlamak.  

• İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutmak.  

• Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli 
çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak.  

• Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap 
ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların 
kontrolünü yapmak.  

• Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirmek.  

• Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini 
sağlamak.  

• İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek. 

• Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.  
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• Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo 
ve antrepolarda yapmak. 

• İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli 
maddelerin, bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlamak.  

• Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele 
ve rıhtıma yanaştırmamak. 

• Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama 
sahası oluşturmak ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini almak. Tehlikeli 
maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile 
yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli 
emniyet tedbirlerini almak. Yanıcı maddeleri kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutmak ve tehlikeli yük 
elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırmamak.  

• Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil 
tahliye planı hazırlamak.  

• Kıyı tesisi işleticisi, tehlikeli yüklerin elleçlenmesi esnasında meydana gelebilecek kazaların 
önlenmesi, can, mal ve çevre emniyetinin sağlaması ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan 
zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, bir “Kaza Önleme Politikası(KÖP)” uygulamak ve Acil Durum Planı 
Hazırlamak. “Tesisimizin KÖP Politikası EK-17’de belirtilmiş olup Tehlikeli Madde Acil Durum Planı 
uygulanmaktadır”. 

2.3 Gemi Kaptanının Sorumlulukları: 

• Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını 
sağlamak.  

• Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük 
ilgilisinden talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlamak.  

• Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve 
boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, gerekli 
denetim ve kontrolleri yapmak. 

• Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara 
uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını kontrol etmek.  

• Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet 
önlemleri, güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlamak. 

• Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun 
nitelikli ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlamak.  

• Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamamak, 
demirlememek, iskele ve rıhtıma yanaşmamak.  

• Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma 
ve ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygulamak. 
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• Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlamak. 

• Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum 
önlemleri ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirmek. 

• Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurmak ve ilgililere beyan etmek. 

• Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirmek.  

• Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek. 

• Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini 
sağlamak. 

2.4 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sorumlulukları 

• Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek. 

•  Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak. 

• Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine 
yıllık rapor hazırlamak (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir). 

• Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek; 

o Tesise gelen tehlikeli maddelerin 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.  

o Elleçlenenve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye prosedürü,  

o Elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin taşıma araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan 
tehlikeli maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı,  

o Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların 
kontrol yöntemleri,  

o Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı trsisi çalışanlarının uygun 

eğitim alıp almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza yada 
güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yöntemlerinin uygunluğu,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana 
gelen ciddi kazalar, olaylar, yada ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğu,  

o Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler 
olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi,  

o Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile 
ilgili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,  
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o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde 
çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti 

o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi 
esnasındaki risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu 

o Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman , bilgi ve belgelerin neler olduğuna 
ilişkin prosedürler. 

o Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine 
yanaşması, bağlanması,  yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler.  

o Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına 
göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler.  

o Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine yönelik prosedürler. 
Tehlikeli maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri,  

o Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin 
hususların doğruluğu,  

o Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik 
düzenlemelerin uygunluğu,  

o Hasarlı tehlikeli yüklerle, tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkları elleçlenmesi ve 
bertarafına yönelik prosedürler,  

o Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik 
prosedürler. 

2.5 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasının vb. 
Sorumlulukları; 

• Kıyı tesisinde iş yapacak personeline  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 
Yönetmeliklerinde belirtilen eğitimleri aldırmak,  

• Kıyı tesisinde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket etmek,  

• Kıyı tesisi tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Rehberi ve Tehlikeli maddelere ilişkin 
prosedürlere uygun hareket etmek,  

• Kıyı tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi, taşınması ve depolanmasında herhangi bir 
uygunsuzluk tespit ettiğinde durumu tesis ilgililerine rapor etmek,  

• Tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği 
risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli 
düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili tehlikeli maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren 
(MSDS) Formunu kıyı tesisi işletmesine ve İdareye göndermek 
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3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK/ UYULACAK KURALLAR 
VE ALINACAK TEDBİRLER: 

3.1 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından Uyulacak Kurallar: 
 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisi işleticileri aşağıdaki kurallara 
uyacaklardır. 

• Kıyı tesisi işleticileri, tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana 
depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu maddelerin kıyı 
tesisi dışına naklini sağlar. 

• Tehlikeli maddeler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli 
maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundur.  

• Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke 
ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.  

• Tehlikeli madde elleçlenme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci 
teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma 
hazır halde bulundurur.  

• Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden 
tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.  

• Kıyı tesisi işleticileri, yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

• Kıyı tesisi işleticileri, bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak 
ilgililere duyurur. 

• Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve 
Yetkilendirme Yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli 
yük elleçlenme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin 
vermez. 

3.2 Tesisi İşleticilerince Alınacak Tedbirler: 
 
Tesisimizde İdare tarafından belirtilen “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması 

Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 12 ve “Limanlar Yönetmeliği” Madde 19’da belirtilen kurallara ilişkin 
olarak alınan tedbirler aşağıda olduğu gibidir. 

3.2.1 Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, 
depo ve antrepolar Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması için ayrılmış rıhtım 
ve iskeleler: 

3.2.1.1 Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması için ayrılmış 
rıhtım ve iskeleler: 

 
Liman tesisimizdeki  iki  rıhtıma boy ve draftı uyan dökme  yük  gemileri  

yanaşabilmektedir.Özellikleri aşağıda olduğu gibidir. 
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Rıhtım/İskele 
No 

Boy 
(metre) 

En 
(metre) 

Maksimum su 
derinliği 
(metre) 

Minimum su 
derinliği 
(metre) 

Yanaşacak en büyük 
gemi tonajı ve boyu 

(DWT veya GRT - 
metre) 

Kargo  Rıhtımı 
 

Dökme  Yük  
Rıhtımı 

215  mt. 
 

360  mt. 
 

 7,50  mt. 
 

7,30 mt 

6,50  mt. 
 

6,25  mt. 

28.000  DWT 
 

20.000 DWT 
 

 
Tesisimizde gemi kabulü gündüz ve gece yapılmaktadır. (Ancak  çift  römorkörlü  büyük  

tonajlı gemilerin yanaşması  gece  24.00’  dan  sonra  yapılmamaktadır ) 

 

3.2.1.2 Tehlikeli Maddeler için Ayrılmış Depo ve Antrepolar: 
 

Kıyı tesisimizde UN Numaralı tehlikeli maddeler depolanmamaktadır. Ancak IMSBC KOD a 
tabi kömür vaziyet planında belirtilen açık depolama alanında depolanmaktadır. Depolama alanının 
kapasitesi 5.000 m² dir. 

3.2.2 Tehlikeli Madde Elleçleme Teçhizat ve Tesisatları: 
 

Kıyı tesisimize gelen tehlikeli maddelerin tahmil/tahliyesi mobil ve  elektriklivinçlerle 
sağlanmaktadır. Elleçleme ekipmanları aşağıda olduğu gibidir. 
 
Sennomogen  Mobil  Vinçler  3 Adet  15 - 20  Ton  kapasiteli 
Elektrikli  Vinç                           2   Adet   5 - 15  Ton  kapasiteli 
 
Lastik Tekerlekli Yükleyici Caterpillar 2 Adet4m³  kapasiteli 
Lastik Tekerlekli Loder Bobcat2Adet 

3.2.3 Tehlikeli maddelerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana 
depolanması sağlanamıyorsa yapılacak işlemler. 
 

Dökme  Yük  Rıhtımı  ve  Kargo  Rıhtımında  gemilerden  boşaltılan  kömür  ve  diğer  dökme  
yükler  sahada  bekletilmeksizin en  kısa zamanda  vagonlarla  veya  kamyonlarla  liman  sahası  
dışındaki  depolama alanlarına intikal ettirilmektedir. 

3.2.4 Tehlikeli maddelerin paketleri ve ambalajları ve risk ve emniyet 
tedbirlerine ve  ilişkin bilgiler: 

 
Kıyı tesisimizde paketleme ambalajlama yapılmamaktadır. 

3.2.5 Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi 
adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama 
esnasında kullandığı koruyucu elbiseler: 

 
• Eldiven(Normal) 

• Kaynakçı Maskesi 
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• İş Elbisesi 

• Kaynakçı Ceketi  

• Toz Maskesi (tek kullanımlık)  

• Yarım Yüz Toz Maskesi  

• Kaynak Kıyafeti 

•  Toz Tulumu  

• Kimyasal Tulum  

• Emniyet Kemeri  

• İş Ayakkabısı  

• Çizme  

• Baret  

• Vizor  

• Kulaklık  

• Gaz Filtresi  

• Toz Gözlüğü  

• Kimyasal Gözlük 

• Kaynakçı Gözlüğü 

3.2.6 Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangına müdahale edecek 
timler, bu timlerin teçhizatı, yangın söndürme sistemleri ve ilk yardım üniteleri: 
 

Kıyı tesisimizde yangınla mücadele edilecek kişilerin listesi ve görevleri, yangın söndürme 
sistemleri ve ilk yardım timleri ile bu timlerin görevleri “Tehlikeli Madde Acil Durum Planı”’nda olduğu 
gibidir. 

 
Tesisimizde bulunan yangınla mücadele ekibi itfaiye teçhizatı ile donatılmış ve yangın 

söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır. 
 
Kıyı tesisimizde bulunan yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler Tehlikeli Madde 

Rehberi Madde 8.10, 8.11,8.12’de olduğu gibidir. 

3.2.7 Kıyı tesisi işleticileri tarafından, gemi ve deniz araçlarının acil 
durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı 
hazırlanması: 
 

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye 
prosedürü hazırlanmış olup EK-19’ da  olduğu gibidir. 

3.2.8 Kıyı tesisi işleticileri tarafından alınacak, yangın, güvenlik ve emniyet 
tedbirlerine ilişkin hususlar: 

 
Tesisimizde yangına ilişkin olarak alınan tedbirler “Tehlikeli Madde Acil Durum Planı”nda 

olduğu gibidir. 
  
Tesisimizde güvenlik ile ilgili alınan tedbirler, ISPS Kod kapsamında hazırlanan “Liman Tesisi 

Güvenlik Planı”’nda olduğu gibidir. 
 
Tesisimizde alınan emniyet tedbirlerine ilişkin hususlar “Tehlikeli Madde Rehberi” Madde-

9’da olduğu gibidir. 
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3.2.9 Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod 
Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve 
sertifikalar: 
 

Tehlikeli yük elleçleme operasyonunda görev alan personel bahse konu yönetmeliğe göre 
“Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik Eğitim, Emniyet Eğitimi ve daha önce eğitim almış olanlara 
Yenileme Eğitimine” planlaması yapılacaktır. 

4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, 
TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, 
İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI 

 
Limanımızda IMDG KOD Hükümlerine tabi tehlikeli madde elleçlenmemektedir. Müteakip 

maddelerdeki bilgiler “Tehlikeli Madde Hazırlama Rehberi” Formatına uyulması açısından 
bilgilendirme amacıyla konmuştur. 

4.1 Tehlikeli Maddelerin Sınıfları: 
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıflandırmaları IMDG Kod hükümlerine uygun 
olmak zorundadır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırma ilke ve ölçütleri, IMDG Kod 2. Kısmında ve bu 
dokümanın Bölüm 5. inde yer alan Tehlikeli Madde Rehberi’nde detaylı şekilde açıklanmaktadır. 
Gerektiği şekilde sınıflandırılmamış tehlikeli maddelere işlem yapılmaz. Liman işletmesine uygun 
şekilde bildirilmeyen, yanlış veya eksik bildirilen tehlikeli maddeler için tüm masraflar yük ilgilisine 
rücu edilir.  

4.2 Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajlar: 
 
Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin paket ve ambalajları IMDG Kod ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelerin paket ve ambalajları ile ilgili gerekler 
IMDG Kod 4. ve 6. kısımlarda ve bu dokümanın Bölüm 5. inde yer alan Tehlikeli Madde Rehberi’nde 
detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde ambalajlanmamış tehlikeli maddelere işlem 
yapılmaz. Uygun ve onaylı olmayan ambalajlarla ilgili tüm masraflar yük ilgilisine rücu edilir.  

4.3 Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler 
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin plaka, marka ve etiketleri IMDG Kod ve diğer 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin plaka, levha, marka ve 
etiketler IMDG Kod 5. kısımda ve bu dokümanın Bölüm 5. inde yer alan Tehlikeli Madde Rehberi’nde 
detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerektiği şekilde markalanmamış, etiketlenmemiş, plakalanmamış 
tehlikeli maddelere ve yük taşıma birimlerine işlem yapılmaz. Bu tip tehlikeli maddeler için oluşan tüm 
masraflar yük ilgilisine rücu edilir.  

4.4 Tehlikeli Maddelerin İşaretleri ve Paketleme Grupları: 
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin işaret ve paketleme grupları IMDG Kod ve diğer 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin işaret ve paketleme 
grupları IMDG Kod 2. ve 5. kısımda ve “Tehlikeli Madde Listesinde” detaylı şekilde açıklanmaktadır. 
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Gerektiği şekilde işaretlenmemiş ve paketleme grubuna atanmamış tehlikeli maddelere işlem 
yapılmaz. Bu tip tehlikeli maddeler için oluşan tüm masraflar yük ilgilisine rücu edilir.  

4.5 Kıyı tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Maddelere ait İşaretler ve Paketleme 
Grupları 

 
Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli yük mevcut değildir. 

4.6 Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemi ve Limanda Ayrıştırma Tabloları: 
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gemide istif ve ayrıştırma 
usulleri, IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere 
ilişkin gemide istif ve ayrıştırma usulleri, IMDG Kod 7. kısımda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu istif 
ve ayrım hükümlerine uymak gemi kaptanının sorumluğundadır. 

Limanda Tehlikeli Maddeler suphalan olarak elleçlenmekte olup istif yapılmamaktadır. 

4.7 Tehlikeli Yük Belgeleri: 
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerle ilgili belgeler IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olmak zorundadır. Tehlikeli maddelere ilişkin belge ve dokümantasyon gerekleri 
IMDG Kod 5. kısımda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Gerekli belgelere sahip olmayan ve uygun 
şekilde sunulmayan tehlikeli maddelere işlem yapılmaz. Bu tip tehlikeli maddeler için oluşan tüm 
masraflar yük ilgilisine rücu edilir.  
 

Tehlikeli maddelerle ilgili dokümantasyon, kontrol ve kayıt iş ve işlemleri bu Rehberin 7. 
Kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir.  

 
KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI 

 
Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan liman tesisi 

söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere ;  
 

• Tehlikeli madde sınıfları,  

• Tehlikeli maddelerin paketleri,  

• Ambalajları,  

• Etiketleri,  

• İşaretleri ve paketleme grupları,  

• Tehlikeli yüklerin sınıflarına göre 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,  

 
Tehlikeli Madde El Kitabı EK-7’de olduğu gibidir. 
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5. OPERASYONEL HUSUSLAR 

5.1 Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Gündüz ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması, 
Bağlanması, Yükleme/Tahliye Yapması, Barınması veya Demirlemesine Yönelik Prosedürler: 

 
• Tehlikeli Madde taşıyan Gemiler, Liman Tüzüğünde de belirlendiği şekilde tercihan Gündüz 

süresince, Liman Başkanlığınca izin verildiği durumlarda gece süresince Pilot ve Römorkörler ile iskeleye 
yanaştırılacaktır.  

• Kılavuz Kaptan manevra öncesi gemideki tehlikeli yükler hakkında bilgilendirilecektir. 

• Tehlikeli yük bulunduran geminin pozisyonuda dikkate alınarak riskli durumlarda geminin 
kaldırılmasını müteakip yanaşma planlanacaktır.  

• Gemilerin bağlaması konusunda Gemi Kaptanının uygulamasının liman için emniyetli görülmemesi 
durumunda geminin ilave halatlarla bağlanması Gemi Kaptanından istenecektir.  

• Elverişsiz hava koşulları, akıntı ve rüzgar gibi koşulların yükleme/ tahliyeyi emniyetsiz duruma 
getireceğinin değerlendirildiği durumda faaliyetin durdurulması, hatta gemilerin kaldırılarak demire alınması gibi 
tedbirler alınacaktır.  

• Tehlikeli Maddeler taşıyan gemiler için demiryeri sahaları farklı olup, gemiler kendilerine tahsis 
edilen bu demir yerlerinde bekleyeceklerdir.  

5.2 Tehlikeli Maddelerin Tahmil, Tahliye ve Limbo İşlemlerine Yönelik Mevsim Koşullarına 
Göre Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler. 
 

• Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, 
gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı 
gerekli emniyet tedbirlerini alacaktır 

• Tehlikeli maddelerin tahmil / tahliyesinde mevsimsel koşullar dikkate alınmalıdır. Aşırı sıcak, aşırı 
soğuk, aşırı yağışlı havalar ile görüş şartlarının elverişsizliği, şimşek ve elektrik yüklü havalarda yanıcı parlayıcı, 
patlayıcı yüklerin elleçlenmesi bir süre ertelenmeli, veya durdurulmalıdır. 

• Elverişsiz koşullarda tahmil/ tahliyenin sürdürülmesi veya zorunlu hallerde yangın, itfaiye, yangın 
söndürme romörkörleri, acil durum müdahale ekiplerinin olası bir istenmeyen duruma kısa sürede müdahale 
edebilecek koşullarda bekletilmesi planlanmalıdır. 

• Benzer şartların sürekliliği halinde çalışan personelin de tecrübeli personelden seçilmesi, aşırı 
yoğun çalışmalarda istirahat periyotlarının sık planlanması, aydınlatmanın arttırılması vb. önlemlerin alınması 
sağlanmalıdır. 

5.3 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Kıvılcım Oluşturan/ Oluşturabilen İşlemlerden 
Uzak Tutulması ve Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme ve Depolama Sahalarında Kıvılcım 
Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç veya Alet Çalıştırılmaması Konusundaki Prosedürler: 

 
• Yanaşmış durumda bulunan, tehlikeli yük taşıyan gemilerin yük güvertesi ve noktaları ile tehlikeli 

yüklerin kıyı depolama yerlerinde sigara içmek, ateş yakmak, kaynak gibi kıvılcım çıkarıcı işler yapmak yasaktır.  

• Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında 
kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.  

• Tehlikeli yük sahalarında, tehlikeli yüklerin elleçlenmesinde özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 
maddeler ile çalışmalarda ; 

o Ateşli işlerin ( kaynak, kesme vb. ) yapılmaması, zorunlu durumlarda teknik emniyet 
tedbirlerinin alınarak kontrollu çalışılması, 

o Exproof (kıvılcım çıkarmayan) el aletlerinin kullanılması, 
o Tecrübeli personel ile çalışılması, 
o Çalışma öncesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, 
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o Sahada çalışacak personele brifing yapılması, 
o Özellikle kapalı alan çalışmalarında Zehirli, Boğucu  gazların ve yeterli oksijen bulunduğu 

ölçümlerinin yapılması ve ölçüm cihazlarının kullanıma hazır bulundurulması, 
o Su perdesi, koruyucu seperasyon, mekanik havalandırma gibi koruyucu önlemlerin ve 

ekipmanın kullanıma hazır bulundurulması, 

•  Bu tür sıcak çalışma ( HOT WORK ) yapacak personelin mutlaka koruyucu kıyafet ve ekipmanı ve 
gerekli hallerde kapalı devre teneffüs cihazı ile çalışmalarının sağlanması. 

• Bu tür çalışmalarda olası bir istenmeyen duruma kısa sürede müdahalede bulunacak acil durum 
ekiplerinin görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

• Ayrıca “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönerge” EK-10 da belirtilen 
gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Tesisimize ait Sıcak İşlem Prosedürü EK-18’ de olduğu gibidir. 

5.4 Fümigasyon, Gaz Ölçümü ve Gazdan Arındırma İş ve İşlemlerine İlişkin Prosedürler : 
 

• Kapalı Taşıma Kaplarının fümigasyon, gaz ölçümleri, gazdan arındırma iş ve işlemleri aşağıdaki 
şekilde yapılmalıdır, 

 
o Kapalı Taşıma Kapları kapaklar açılarak iyice havalandırılmalıdır. Kapakları açacak personel bu 

konuda brifing verilmeli, kap içerisinde yanıcı, patlayıcı, zehirli gazların bulunabileceği bilgisi 
açık olarak anlatılmalıdır. 

o Kapalı kap içerisinde çalışma yapılacak ise gaz ölçümü kontrolu yapılmalıdır.  
o Ölçüm cihazları önceden test edilmiş, kalibrasyonları yapılmış olmalıdır. 
o Zehirli gazların bulunduğundan şüphelenilen Kapalı taşıma kaplarında Ölçüm koruyucu kıyafet 

içerisinde ve kapalı devre teneffüs cihazı kullanılarak yapılmalıdır 
o Ölçüm sonuçları kayıt altına alınmalı ve talep edildiğinde gösterilebilmelidir. 
o Kapalı Taşıma Kapları içerisinde gaz, toz, granül, kalıntı sıvı vb. Maddelerin çok az miktarda 

dahi kalmış olabileceği bu kalıntıların temizlenmeden Kaplara farklı bir tehlikeli madde 
konulması durumunda bu ürünlerin istenmeyen reaksiyonlara neden olabileceği dikkate 
alınmalıdır. 

 

• Yük taşıma birimleri(CTU) ve içerisindeki yüke yönelik Liman İşletme tarafından fümigasyon 
yapılmamaktadır. Yükün göndericisi sorumluluğunda liman sahasında yapılacak fümigasyon operasyonu için Liman 
İşletmeden yazılı izin alınacaktır.  

• Fümigasyon yapan taraf;  
o Fümigasyon operasyonlarında kullanılan fumigantların deniz çevresine ve insan sağlığına 

oluşturabileceği zararların önlenmesi ve bertarafı konusunda MSC-MEPC.2/Circ.1 sayılı sirkülere.  
o Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının 23.09.2013 tarih ve 2013/180 sayılı IMDG Kod Uygulama Talimatına uygun işlem yapacağını 
peşinen kabul eder. Fümigasyon işlemlerini bu mevzuata uygun yapar.  

• Bu kurallara uygun hareket etmediği tespit edilen firmaların operasyon yapılmasına izin verilmez. 
Oluşan tüm masraflar ilgilisine rücu edilir.  

• Fümigasyon yapılacak saha liman işletmesi tarafın belirlenir. Fümigasyon operasyonu sırasında İş 
sağlığı güvenliği ve çevre emniyet tedbirleri alma görev ve sorumluluğu fümigasyonu yapan tarafa aittir. 
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6. DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT: 

6.1 Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi ve Belgelerin Neler Olduğu, 
Bunların İlgilileri Tarafından Temini ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler: 

6.1.1 Kıyı Tesisi tarafından tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki dokümanlar güncel 
olarak bulundurulmaktadır. 
 

o SOLAS 1974 

o IMDG KOD Cilt 1,2 ve EK Kitap, 

o IMSBC KOD, Denizde Taşınan Katı Dökme Yükler Uluslararası Kodu 

o CSC değiştirildiği şekli ile 1972 tarihli Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme 

6.1.2 Kıyı Tesisinin tesise gelen tehlikeli yükleri güvenli biçimde elleçleyebilmesi ve 
uygun önlemleri alabilmesi için mutlaka önceden gönderilen belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu belgeler aşağıda olduğu gibidir. 
 

i. Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi 
ii. Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası 

iii. Gemide Gerekli olan Belgeler 
iv. Gerekli Diğer Belge ve Bilgiler 
v. Multi Model Tehlikeli yük Formu 

 

6.1.2.1 Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi: 
 
Gönderici tarafından hazırlanan nakliye dokümanları, nakliye yapılacak sevkiyatın uygun şekilde 

ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve sevkiyat için uygun koşullarda olduğunu belirten “İmzalı bir 
Sertifika veya Tehlikeli yük Bildirim Belgesini” içerecektir. 

 
Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, 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, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak Liman 
Başkanlığına sunar. 

 
Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat 

önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.  
Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, 

bildirim veren hakkında idari işlem yapılabilecek ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedebilecektir. 
 
Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi taşıyıcıya EDP (Elektronik Bilgi İşlem) veya  EDI (Elektronik Bilgi Değişimi) 

teknikleri ile sağlandığında, gönderici bilgileri bu bölümde gereken sıralama ile basılı bir doküman olarak gecikmeden 
üretilebilir durumda olacaktır. 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi IMDG Kod Bölüm 5.4’de belirtilen bütün bilgileri içermesi koşuluyla herhangi 
bir formda olabilir. 
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6.1.2.2 Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası 
 

Tehlikeli maddeler, herhangi bir konteynerin veya aracın içine yükleniyor veya paketlenerek konuluyorsa, 
konteyner veya aracı paketleme/yüklemekten sorumlu  olanlar bir “konteyner/araç paketleme sertifikası” 
sağlayacak, bu sertifikada konteyner/aracın tanıtma numarası ve yapılan işlemlerin aşağıdaki hususlara uygun olduğu 
belirtilecektir: 

• Konteyner/araç tehlikelimaddeleri almak üzere temiz, kuru ve görünüşünün uygun olduğu, 

• Uygulanabilir ayrım gereklerine göre ayrı olmaları gereken paketlerin bir araya paketlenmediği 
ve/veya konteynere/araca konmadığı/yüklenmediği, 

• Bütün paketlerin dışarıdan hasar için incelendiği, yalnızca sağlam paketlerin yüklendiği, 

•  Aksi belirtilmedikçe varillerin dik olarak istif edildiği, bütün maddelerin düzgün bir şekilde 
yüklendiği ve gerekli olduğunda, tasarlanan seyirle ilgili taşıma şekline(şekillerine) uyması için gerekli bağlama 
malzemesi ile sarmalandığı, 

• Dökme olarak yüklenen maddelerin, konteyner/araç içinde düzgün dağılımlı olarak yüklendiği, 

• Konteyner/araç ve paketlerin; düzgün ve uygun bir şekilde markalandığı, etiketlendiği ve 
yaftalandığı, 

• Soğutma amaçlı olarak katı karbondioksit  (CO2-kuru buz) kullanılıyorsa,  konteyner/aracın dıştan 
usulüne uygun markalandığı,  

• Konteynere/araca yüklenen her bir tehlikeli madde gönderisi için, Tehlikeli Yük Bildirim belgesinin 
olduğu, 
 
“Not: Taşınabilir tanklar için konteyner/araç paketleme sertifikasına gerek yoktur.” 

 
Tehlikeli Yük Bildirim Belgesinde ve konteyner/araç paketleme sertifikasında gerekli olan bilgiler tek bir 

belgede toplanabilir. Eğer böyle değilse, belgeler birbirine eklenecektir. Tek belge halindelerse, belgenin altında şu 
gibi bir imzalı beyan bulunacaktır: “konteyner/aracın içine yüklenen maddelerin paketlenmesinin, uygun hükümlere 

göre yapıldığı beyan olunur.” Bu bildirime tarih atılacak ve imzalayan kişinin kimliği belgede bulunacaktır.  
 
Eğer konteyner/araç paketleme sertifikası taşıyıcıya  EDP veya EDI gönderim teknikleriyle sunuluyorsa, 

imza(lar) elektronik imza(lar) olabilir veya onun yerine imzaya yetkili şahsın veya şahısların ismi(isimleri) (büyük 
harflerle) yazılarak kullanılabilir. 

 
Konteyner/araç paketleme sertifikası bir taşıyıcıya EDP veya EDI teknikleriyle sağlandığında ve ardından 

tehlikeli maddeler basılı bir tehlikeli maddeler nakliye dokümanı isteyen bir taşıyıcıya aktarıldığında taşıyıcı, basılı 
dokümanın “Aslı elektronik olarak alınmıştır” bilgisini belirttiğinden ve imza sahibinin adının büyük harfle 
yazıldığından emin olacaktır. 

6.1.2.3 Gemide bulunması gereken belgeler  

  
Tehlikelimaddeler ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli madde ve deniz kirleticilerin isimleri ve 

yerleri ile ilgili özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır. Bu özel liste ve manifesto, IMDG Kod’da istenen 
belgeler ve sertifikalara dayanacaktır.  

Sınıf olarak belirlenen ve tüm tehlikeli maddeler ile deniz kirleticilerin yerlerini gösteren detaylı bir istif planı 
bu özel liste veya manifesto yerine kullanılabilecektir. 

 Tehlikeli madde gönderileri için; taşıma sırasında tehlikeli maddelerle ilgili her türlü kaza ve olaya karşı 
yapılacak acil durum müdahalesinde kullanılmak üzere uygun bilgiler her an el altında olacaktır. Bu bilgiler ¬tehlikeli 
madde içeren paketlerden uzakta olacak ve bir olay halinde bunlara hemen ulaşılabilecektir. Acil durum 
müdahalesinde kullanılacak Bilgiler aşağıdaki dokümanlarda bulunacaktır.  

 

• Özel liste, manifesto veya tehlikeli madde deklerasyonu içerisinde, 

• Emniyet veri sayfası gibi ayrı bir belgenin içerisinde, 

• Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu  (MFAG) ve taşıma 
belgesiyle bağlantılı olarak kullanılacak olan Tehlikeli Madde Taşıyan gemiler için Acil Durum Müdahale Yöntemleri 
(EMS Rehberi)” gibi ayrı belgelerde. 
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6.1.2.4 Diğer gerekli bilgiler ve belgeler 

 
Belli bazı durumlarda, aşağıda belirtilen özel sertifikalara veya dokümanlara ihtiyaç duyulacaktır. 

• Tehlikeli Maddeler Listesi'nde belli girdilerde istendiği üzere, bir hava ile aşınma sertifikası 

• Maddeyi, materyali veya nesneyi; IMDG hükümlerinden hariç tutan bir sertifika (mangal kömürü, 
balık yemi, tohum küspesi için ayrı girdilere bakınız, gibi); 

• Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen tahsisli kendinden tepkimeli 
maddeler ve organik peroksitlerin yeni formülasyonları için, onaylı sınıflandırma ve taşıma koşulları hakkında menşe 
ülkesinin yetkili makamı tarafından yapılan bir bildirim. 

6.1.2.5 Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu 
 

Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu, Tehlikeli malların birden fazla mod’da taşınmasına ilişkin kombine bir 
tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan bir formdur. 

Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu örneği EK-18’de olduğu gibidir. 

6.2 Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin ve İlgili Diğer 
Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürü: 
 

Liman tesisi her an talep edildiğinde liman tesisinde mevcut tüm tehlikeli yüklerin sınıf, miktar, acil durum 
müdahale yöntemleri ve yerlerini belirtir bir bilgiyi talep ettiğinde ilgililere sunmakla yükümlüdür.   
 

Limanımızda elleçlenen tehlikeli yüklerin kayıtları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde operasyon bölümü 
tarafından tutulacaktır. 

 
o UN Numarası, 
o PSN ismi (Uygun Gönderi İsmi), 
o Sınıfı (Alt tehlikeleri ile birlikte), 
o Paketleme Grubu ( Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 ), 
o Deniz Kirletici olup olmadığı, 
o Alıcı, 
o Gönderici, 
o Konteyner / Ambalaj , numarası, 
o Mühür numarası, 
o İlave Bilgiler  ( Tutuşma derecesi, viskozite vb. bilgiler ), 
o Liman Sahasında nerede depolandığı, 
o Limanda kalış süresi, 

 
 Bu bilgiler bilgisayar ortamında veya dosya düzeninde sadece yetkili personelin ulaşabileceği şekilde tutulur 

ve talep edildiğinde gösterilir.  
 

Liman tesisi tüm yıl boyunca elleçlendiği tehlikeli yüklerin sınıf, miktar bilgilerini güncel olarak tutar ve 3 
aylık dönemler halinde Liman Başkanlığına bildirir. 
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6.3 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Şekilde Tanımlandığını, Tehlikeli Yüklerin 
Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığını, Sertifikalandırıldığını,Paketlendiği/Ambalajlandığını, 
Etiketlendiğini ve Beyan Edildiğini, Onaylı ve Kurallara Uygun Ambalaj, Kap veya Yük Taşıma 
Birimine Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğini ve Taşındığını, Kontrolünü ve Kontrol Sonuçlarını 
Belirten Raporlama Prosedürü: 
 

Planlama, operasyon koordineli olarak Limana kabul edilecek Tehlikeli yüklerin Gönderici tarafından 
düzenlenen Tehlikeli yük evrakı üzerinden aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler; 

 
o UN Numarası, 
o PSN ismi (Uygun Gönderi İsmi), 
o Sınıfı ( Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9Alt tehlikeleri ile birlikte), 
o Paketleme Grubu(I, II, III), 
o Deniz Kirletici olup olmadığı, 
o Konteyner/ambalaj numarası, 
o Mühür numarası, 
o İlave Bilgiler  ( Tutuşma derecesi, viskozite vb. bilgiler ) 
o Liman Sahasında nerede depolanacağı 

 
 Bu bilgiler Puantörler, Saha Amirleri, Depo görevlileri, SEÇ ve bilmesi gereken personele 

terminaller/evraklar üzerinden iletilerek gelen tehlikeli yükün kontrolu sağlanır. 
 Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda Operasyon derhal bilgilendirilerek 

Göndericiye Tehlikeli yük / araç / konteyner ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların 
düzeltilmesi talimatı verilir.  

6.4 Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formunun (MSDS) Temini ve Bulundurulmasına İlişkin 
Prosedür: 

 
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ülkemiz yasalarınca tüm taşıma modlarında  (Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve 

Denizyolu ile ) taşınacak tehlikeli yükler ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi Formu 
(MSDS) bulundurulması zorunludur.  

 
- UN Numarası, 
- PSN ismi ( Uygun Gönderi İsmi,) ( Denizyolu taşımacılığı için gereklidir ) 
- Sınıfı, (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 Alt tehlikeleri ile birlikte ) 
- Paketleme Grubu (I, II, III) 
- Deniz Kirletici olup olmadığı, 
- Tünel Kısıtlama Kodu ( Karayolu taşımacılığı için gereklidir. ) 
Limana kabul edilecek tüm tehlikeli yükler için bu evrakın tehlikeli madde ile birlikte bulunduğunun kontrolü 

yapılmaktadır.  

6.5 Tehlikeli Yüklerin Kayıt ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedür: 
 

İDARE tarafından Liman Tesisimizde elleçlenen tehlikeli yükler ile ilgili bilgileri içeren bir raporun 3 aylık 
dönemler halinde Liman Başkanlığına rapor edilmesini istenmiştir.   

 Limanımızda yıllık elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin kayıtlardan istatistiki değerlendirmeler ticaret, 
operasyon, bölümleri tarafından yapılmaktadır. 

 Liman sahamızda depolanan tehlikeli madde aylık sayım ve kontrol raporları operasyon bölümü tarafından 
düzenlenerek yönetime sunulmaktadır. 

 Kayıt ve raporlar bölümler tarafından 5 yıllık periyotlar ile arşivlenmektedir. 
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7. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE: 

7.1 Tesisimizde bulunan cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/ oluşturabilecek 
tehlikeli maddelere ve tehlikeli maddelerin karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale 
Prosedürü: 
 
 Tehlike madde operasyonlarından kaynaklı yangını ve kirliliği önlemek için IMDG Kod Acil Durum 
Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli maddelerin oluşturabileceği YANGINA karşı Yangın İçin 
Acil Durum Önlemleri (Ems For Fire) belirtilen prosedürlere göre müdahale edilir. Olay, Liman Başkanlığına rapor 
edilir. 

7.2 Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkân, kabiliyet ve kapasitesi: 

7.2.1 Yangına Müdahale etme imkân, kabiliyet ve kapasitesi: 
 
 

S.NO  MALZEMENİN CİNSİ  ADET 

1.  2 Kg.lık KKT  YSC 3 

2.  6 Kg.lık KKT  YSC 28 

3.  50 Kg.lık KKT  YSC 3 

4.  Yangın Dolabı 24 

7.2.2 Sızıntı ve dökülmeye karşı imkân, kabiliyet ve kapasitesi: 
 
EK-14’de olduğu gibidir. 

7.3 Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin 
düzenlemeler: 

 
Liman tesisimizde tehlikeli maddelerin oluşturabileceği kazalar Yangın ve Akma/Sızıntı/Dökülme şeklindedir. 

7.3.1 Tehlikeli Maddelerin oluşturabileceği yangına karşı alınabilecek önlemler: 
 

• Liman tesislerinde elleçlenen tehlikeli maddelerin karıştığı bir kaza sonucu yangın 
çıkması halinde IMDG KOD ekindeki Acil Durum Planı(EMS) dikkate alınacaktır. 

• Yangın için Tehlikeli Madde Acil Durum Planında uygulanacak tedbirler genel olarak 
aşağıda olduğu gibidir. 

� F-A(Genel Yangın Planı) 
� F-B(Patlayıcı Maddeler ve nesneler) 
� F-C(Yanıcı Olmayan Gazlar) 
� F-D(Yanıcı Gazlar) 
� F-E(Su ile Reaksiyona Girmeyen Yanıcı Gazlar) 
� F-F(Sıcaklığı Kontrol Altına alınmış Kendi Kendine Reaksiyona Girenler ve 

Organik Peroksitler) 
� F-G(Su ile Reaksiyona Giren Maddeler) 
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� F-H(Patlayıcı Potansiyeli Olan Oksitlenen Maddeler) 
� F-I(Radyoaktif Maddeler) 
� F-J(Sıcaklığı Kontrol Altına alınamayan Kendi Kendine Reaksiyona Girenler ve 

Organik Peroksitler) 

 
7.3.2 Tehlikeli Maddelerin oluşturabileceği akma/sızıntı/dökülmeye karşı 

alınabilecek önlemler: 
 

• Liman tesislerinde elleçlenen tehlikeli maddelerin karıştığı bir kaza sonucu 
akma/sızıntı/dökülme olmasıhalinde IMDG KOD ekindeki Acil Durum Planı(EMS) dikkate alınacaktır. 

• Akma/sızıntı/dökülme için acil durum planında uygulanacak tedbirler genel olarak 
aşağıda olduğu gibidir. 

� S-A(Tosik maddeler) 
� S-B(Korozif Maddeler) 
� S-C(Yanıcı,Korozif Sıvılar) 
� S-D(Yanıcı Sıvılar) 
� S-E(Yanıcı Sıvılar,Suyun Üstünde Yüzen) 
� S-F(Suda çözünen Deniz Kirleticileri) 
� S-G(Yanıcı Katılar ve Kendi ile Tepkimeye Giren Maddeler) 
� S-H(Yanıcı Katılar “Eriyen Maddeler”) 
� S-I((Yanıcı Katılar “Tekrar Paketlenmesi Mümkün”) 
� S-J(Islanmış Patlayıcılar, Bazı Kendi Kendine Isınan Maddeler) 
� S-K(Sıcaklığı Kontrol Edilmiş Kendi İle Tepkimeye Giren Maddeler) 
� S-L(Aniden Yanan ve Su ile Tepkime Veren Maddeler) 
� S-M(Ani Yanmanın Zararı) 
� S-N(Su ile Aktif Tepkime Veren Maddeler) 
� S-O(Islak Olduğunda Tehlikeli Olan Maddeler “toplanamayan Maddeler”) 
� S-P(Islak Olduğunda Tehlikeli Olan Maddeler “toplanan Maddeler”) 
� S-Q(Oksitlenen Maddeler) 
� S-R(Organik Peroksitler) 
� S-S(Radyoaktif Maddeler) 
� S-T(Biyolojik Tehlikesi Olan Tehlikeli Maddeler) 
� S-U(Yanıcı,Toksik ve Korozif Gazlar) 
� S-V(Yanıcı ve Toksik Olmayan Gazlar) 
� S-W(Oksitlenen Gazlar) 
� S-Y(Patlayıcı Kimyasallar) 
� S-Z(Toksik Patlayıcılar) 

7.4 Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Kazalarda Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu (MFAG) : 
 

Kılavuzun Kullanılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda olduğu gibidir. 
 

• Tehlikeli maddeye maruz kalındığında ilk olarak acil müdahale yapılacaktır. 

• Tıbbi ilk yardım kılavuzu 3 adımda uygulanacaktır.  
 

1.Adım : Acil müdahale ve teşhis  Buradan başla! 
2.Adım : Tabloları dikkate al.   Tablolar özel durumlar  
      için kısa talimatlar  
      İçermektedir. 
3.Adım : Ekleri dikkate al   Ekler ilaçlar ve maruz  
      Kalınabilecek  
      Kimyasallar hakkında 

detaylı bilgi içerir.   
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7.4.1 Acil Müdahale yaparken aşağıdaki tabloyu kullan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.2 Teşhiste aşağıdaki tabloyu kullan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3 MFAG Tabloları özel durumlar için ilave bilgiler içermekte olup tablolara 
ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir. 

 
Tablo 1 : Kurtarma 
Tablo 2 : Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) 
Tablo 3 : Oksijen Uygulanması ve Kontrollü Ventilasyon 
Tablo 4 : Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği  
Tablo 5 : Kimyasal-İndüklenmiş Havale 
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Tablo 6 : Toksik Zihin Bulanıklığı 
Tablo 7 : Gözün Kimyasallara Maruz Kalması 
Tablo 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalması 
Tablo 9 : Kimyasalların Solunması  
Tablo 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması 
Tablo 11: Şok 
Tablo 12: Akut Böbrek Yetmezliği 
Tablo 13: Ağrı Giderimi 
Tablo 14: Kimyasal-İndüklenmiş Kanama 
Tablo 15: Kimyasal-İndüklenmiş Sarılık 
Tablo 16: Hidrofluorik Asit ve Hidrojen Fluorit 
Tablo 17: Organofosfat ve Karbomat Böcek İlacı 
Tablo 18: Siyanür 
Tablo 19: Metanol ve Etilen Glikol 
Tablo 20: Radyoaktif Maddeler 

7.4.4 Ekler, ilaçlar ve Maruz kalınabilecek kimyasallar hakkında detaylı bilgi 
vermektedir. Eklere ilişkin bilgi aşağıda olduğu gibidir 

 
Ek 1 : Kurtarma 

Ek 2 : Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) 
Ek 3 : Oksijen Uygulanması ve Knntrollü Ventilasyon 
Ek 4 : Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği 
Ek 5 : Kimyasal-İndüklenmiş Havale 
Ek 6 : Toksik Zihin Bulanıklığı 
Ek 7 : Gözün Kimyasallara Maruz Kalması 
Ek 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalması 
Ek 9 : Kimyasalların Solunması 
Ek 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması 
Ek 11: Şok 
Ek 12: Akut Böbrek Yetmezliği 
Ek 13: Ağrı Giderimi 
Ek 14: İlaç Listesi ve Ekipman 
Ek 15: Maddelerin Listesi 

 

7.5 Acil Durumlarda Tesis İçi Ve Tesisi Dışı Yapılması Gereken Bildirimler: 

7.5.1 Acil durumlarda yapılması gereken bildirimlere ilişkin akış şeması aşağıda 
olduğu gibidir. 

Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu gibidir. 

7.5.2 Tesisimizde acil durumlarda yapılması gereken hususlar 

Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu gibidir. 
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7.6 Kazaların Raporlanma Prosedürleri: 
 

Tesisimizde tehlikeli yüklerle ilgili olarak meydana gelen kaza/olaylar öncelikle VHF telsiz sistemi veya 
diğer iletişim araçları kullanılarak olaydan itibaren en geç 3 saat içinde Liman Başkanlığına bildirilecektir. Bu 
bildirimi müteakip kaza/olay ilişkin kanaatleri içeren yazılı bir raporda en geç 24 saat içerisinde Liman Başkanlığına 
gönderilecektir. 

7.7 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve İşbirliği Yöntemi: 
 

Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu 
gibidir. 

7.8 Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik Acil 
Tahliye Prosedürü: 
 
Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye prosedürü 

hazırlanmış olup EK-19’ da olduğu gibidir. 

7.9 Hasarlı Tehlikeli Yükler İle Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı Atıkların Elleçlenmesi ve 
Bertarafına Yönelik Prosedür: 

 
Tesisimizde elleçlenecek her bir tehlikeli yük için “Malzeme Emniyet Bilgi Formu (MSDS)”’na göre hasarlı 

tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına yönelik olarak bu formlarda 
verilen talimatlara uyulacaktır. 

 
Hasarlı tehlikeli yüklerin tutulabileceği ve yeniden paketlenebileceği veya kirlenen atıkların ayrılabileceği 

ve bertaraf edilene dek tutulabileceği özel alan olarak liman tehlikeli yük istif sahası tahsis edilmiştir. Liman acil 
durum prosedürü ve çevre acil durum talimatları kapsamında bertarafa yönelik işlem yapılır.  

 
Hasarlı ambalajların, birim yük veya kargo taşıma ünitelerinin, tahsis edilmiş özel alana derhal güvenli bir 

şekilde taşınmasını sağlanmalıdır. Hasarlı ambalajların, yeniden ambalajlanmadan, taşıma ve elleçlemeye uygun, 
güvenli hale gelmeden özel alandan ayrılmaması sağlanacaktır.  

 
Hasarlı olduğu, sızdırdığı tespit edilen her yük taşıma birimi, gerekli onarım yapılana veya hasarlı 

ambalajlar çıkartılana kadar gemiye yüklenmeyecektir.  
 
Tehlikeli yük içeren tüm hasarlı ya da sızdıran ambalaj, birim yük ya da yük taşıma üniteleri liman 

işletmesince Liman Başkanlığına bildirilecektir.  
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7.10 Acil Durum Talimleri ve Kayıtlar: 

7.10.1 Tehlikeli Yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken 
eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 

• Tehlikeli yüklerin nakliye ya da elleçlenmesine dâhil olmuş olan her kişi, tehlikeli yüklerin güvenli 
nakliye ya da elleçlenmesi üzerine, sorumlulukları ile orantılı olarak eğitim almalıdır.  

• Kıyı personeli, genel farkındalık/tanıma eğitimi, işleve özel eğitim ve güvenlik eğitimi almalıdır. Bu 
kişiler aşağıdaki gibi olabilir:  

o Tehlikeleri maddeleri sınıflandıran ve tehlikeli maddelerin uygun navlun isimlerini 
tanımlayan;  

o Tehlikeli malları ambalajlara paketleyen;  

o Tehlikeli maddeleri işaretleyen ya da etiketleyen;  

o Tehlikeli madde nakliye birimlerinin ambalajlarını açan/kapatan;  

o Tehlikeli mallar için nakliye dokümanlarını hazırlayan  

o Nakledilmesi için tehlikeli malları sunan;  

o Nakliye için tehlikeli malları kabul eden ya da alan;  

o Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri elleçleyen;  

o Tehlikeli mal yükleme/istifleme planlarını hazırlayan;  

o Gemilerden/gemilere tehlikeli maddeleri yükleyen/boşaltan;  

o Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri taşıyan;  

o Tehlikeli madde ambalajlarını/paketlerini etkisiz hale getiren;  

o Tehlikeli madde depolarını ölçen ve onlardan numune alan;  

o Onaylanan prosedürler ve düzenlemeler çerçevesinde tehlikeli madde depolarını 
yıkayan;  

o Yasal gereksinimler ve kurallar ve yönetmeliklerle uyumu uygulayan, gözeten ya da 
denetleyen; ya da  

o Yetkili kurum tarafından belirlendiği üzere tehlikeli malların nakliyesine diğer bir şekilde 
dahil olmuş olan. 

 

7.10.2 Tehlikeli Yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken 
eğitimlerin içeriği aşağıda olduğu gibidir. 
 

• Genel Farkındalık/Tanıma Eğitimi  
 

Herkes, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesi üzerine kendi görevleri ile orantılı olarak 
eğitim almalıdır. Eğitim, ilgili tehlikeli kargoların genel tehlikelerini ve yasal gereksinimleri tanıma sağlamak için 
tasarlanmalıdır. Bu eğitim, tehlikeli kargoların tiplerinin ve sınıflarının tanımlanmasını, etiketleme, işaretleme, 
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paketleme, ayırma ve gereksinimlere uygunluk; amaç tanımı ve nakliye dokümanlarının içeriği; ve mevcut acil 
durum müdahale belgelerine dair tanımları içermelidir.  

 

• Göreve Yönelik Eğitim  
 
Herkes, icra ettiği işleve uygun olarak tehlikeli kargoların güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine belli 

başlı gereksinimler ile ilgili olarak detaylı eğitim almalıdır.  

 

• Emniyet  Eğitimi  
 

Herkes, tehlikeli yüklerin bırakılması durumundaki risklerle ve icra ettiği işlevlerle alakalı aşağıdakiler 
üzerine eğitim almalıdır:  

o Paketleme – elleçleme ekipmanlarının ve tehlikeli yüklerin  uygun istifleme ve ayırma 
yöntemlerine ilişkin kaza önleme yöntemleri ve prosedürleri;  

o Gerekli acil durum müdahale bilgileri ve bunların kullanılma şekli;  

o Tehlikeli yüklerin çeşitli tipleri ve sınıflarının genel tehlikeleri ve uygun ise kişisel 
koruyucu kıyafetlerin ve ekipmanların kullanımı da dahil tehlikelere maruz kalmanın nasıl önleneceği; ve  

o Kişinin sorumlu olduğu herhangi bir acil durum prosedürü ve izlenecek kişisel korunma 
prosedürleri de dahil tehlikeli kargoların istenmeden bırakılmasında izlenecek acil prosedürler.  

7.10.3 Tehlikeli Yüklerle İlgili Faaliyette Bulunan Kişilerin Aldıkları Eğitime 
İlişkin Kayıtlar: 
 

Yüklenilen tüm güvenlik eğitimlerine dair kayıtlar, Liman Tesisi İşletmesi tarafındantutulmaktadır. 

7.10.4 Tehlikeli Yüklerle İlgili Talimler ve Kayıtlar 
 

• Talim Uygulamaları; Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum 
organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanmalıdır. Eğitimler gerektiğinde uzman 
kuruluşlar desteği alınarak yapılmalıdır.Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek durumlara karşı 
hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre 
gerçekleştirilmesi ve uygulanması planlanacaktır. 

• Talim Senaryoları; Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşabileceği tek bir olay veya olayların 
kombinasyonu şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde 
tatbikatların uygulanması sağlanır.  
 
 

• Limanı Tesisi bünyesinde yapılacak Acil Durum Talimleri; 
 

o Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.  
o Lokal veya genel müdahale şeklinde planlanabilir,  
o Güvenlik, dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir, 
o Talimler haberli veya habersiz  yapılabilir. 
o Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır. 
o Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir, 
o Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır. 
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7.10.5 Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler 
 

Tesisimizde yangından korunma sistemleri kapsamında depolama tankları, hidratlar, yangın köpük 
makinası, portatif yangın söndürücüler mevcuttur. Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler Madde 8.2.1’de 
olduğu gibidir. 

 
7.10.6 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı ve 

Kullanıma Hazır Halde Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler 
 
Tesisimizde yangından korunma sistemlerinin onay ve denetimine ilişkin olarakZonguldak  Belediye 

Başkanlığı tarafından onay alınmıştır. 
 
Yangından korunma sistemlerinin testi, bakımı ve kullanıma hazır halde bulundurulması tesisimiz 

tarafından haftalık ve aylık olarak yapılmakta ve kontrol formlarına işlenmektedir. 

 
7.10.7 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması 

Gereken Önlemler 
 

Liman tesisimizde yangından korunma sistemleri çalışmadığı durumda öncelikle bölgemizdeki yerel itfaiye 
haberdar edilir. Bölgenin tüm imkanları kullanılarak olaya müdahale edilir. 

 
7.10.8 Diğer Risk Kontrol Ekipmanları 

 
Diğer risk kontrol ekipmanları mevcut değildir. 

 

8. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

8.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin Amaçları: 
 
Tesisimizde iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; 
 

• Çalışanları Korumak 
 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

• Üretim Güvenliğini Sağlamak 
 

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından 
özellikle ekonomik açıdan önemlidir. 
 

• İşletme Güvenliğini Sağlamak 
 

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı 
doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek 
durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur. 

 
İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarında liman işletmenin hedefi ‘’0’’ kazadır. Bu hedef 

doğrultusunda, ISG çalışmaları yürütülmekte, çalışanlara sürekli eğitim verilerek ve liman sahasında emniyetli 
çalışma talimatları bulundurularak bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Liman işletmesi sorumluluk alanları dâhilinde, 
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tehlikeli yükleri elleçlemede kullanılacak bütün kişisel koruyucu teçhizatı yeterli sayı ve nitelikte liman tesisinde her 
an kullanıma hazır olarak mevcuttur. Bu kapsamda; 

 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği İş Sağlığı ve Güvenliği 
çerçevesinde limanımızda can, mal ve çevre emniyetinin tesisi bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi(İSGYS) uygulanmaktadır.  

• Limanımıza giriş-çıkış yapan liman kullanıcılarının TSE standartlarına uygun Kişisel Koruyucu 
Donanım (baret, fosforlu yelek, çelik burunlu iş sağlığı güvenliği ayakkabısı) giymeleri zorunludur.  

• Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, 
yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbiseleri 
mevcut olup, eğitim ve talim/tatbikatlarda kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda tehlikeli yükle ilgili 
çalışma yapan liman saha personeline bilgi verilmektedir.  

8.2 İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri 
 

• Personel öncelikle iş başlangıçlarından önce liman tesislerindeki çalışmalara yönelik temel iş güvenliği 
eğitimi alarak iş başı yapmaktadır.  
 

• Bu eğitimin haricinde tesisimizde yapılan işlere yönelik Ergonomi eğitimi (İşyeri Hekimi tarafından ),  
 

• Acil durumlarda müdahale edebilmek için ilkyardım eğitimi, yangın eğitimi, acil müdahale eğitimleri,  
 

• Saha içerisinde iç dolum ve boşaltım alanında çalışan personelleri kimyasallarla çalışma eğitimi,  
 

• Bakım ekibimize yaptıkları işe yönelik yüksekte çalışma elektrikle çalışma vb konularda farkındalık 
eğitimleri gerçekleştirilmektedir.  
 

• Bunların haricinde iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından anlık eğitimler (TOOLBOX ) gerçekleştirilir.  
 

• Eğitim kayıtları İK departmanı ve İSG departmanı ile ortaklaşa saklanmaktadır.  

8.3 Sağlık Hususları 
 

Çalışan ve yeni işbaşı yapacak olan personeller;  

• Göz muayenesi  

• Akciğer grafisi  

• Kan tahlili  

• Odyometri testi yapılmadan ve sonuçlar tarafımıza ulaşmadan iş başı yaptırılmaz. Bunun 
haricinde tüm personel her sene tetanoz aşısı yapılmaktadır. Çalışan personelimizde gerekli görülen durumlarda 
işyeri hekimi ileri tetkikler isteyerek ( astigmat muayenesi, görüş açısı vb. ) İK departmanının onayına sunarak 
yaptırabilir.  

 

8.4 Saha Güvenliği 
 

Sahada olabilecek tüm durumlar için kadrosunda bir adet iş güvenliği uzmanı bulundurmakta ve aynı zamanda iş 
güvenliği uzmanı hizmetini dışarıdan da almaktadır. İş güvenliği uzmanları saha içerisinde tespit ettikleri eksiklikler 
hakkında saha raporları oluşturarak bunları ilgili departmanlara mail yoluyla gönderir. Saha turu esnasında tespit 
ettiği arıza durumlarını arıza modülü üzerinden bakım ekibine bildirir ve giderilmesine kadar olan süreci takip eder. 
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8.5 Risk Analizi 
 

İş sağlığı güvenliği uzmanları tesiste bulunan ve çalışanları bekleyen tüm riskleri saha içerisinde oluşturulmuş bir 
ekiple tespit eder ve bunlarla ilgili önlem geliştirmeye çalışarak bu riskleri en aza indirir. Yaptığı bu çalışmanın 
neticesinde eksik olan eğitim vb durumları tespit eder ve bunları gidermek için çalışmalara başlar. Riski analizi 
kapsamında bulmuş olduğu eksiklikleri ve saha raporlarında tespit ettikleri eksiklikleri her iki ayda  bir  düzenlenen 
İSG kurullarında diğer kurul üyeleriyle görüşerek düzeltmeleri karar bağlar ve bunları yayınlar.  

8.6 Periyodik Kontroller 
 

Saha içerisinde bulunan tüm kaldırma araçları, topraklama tesisatı, basınçlı kaplar, yangın tüpleri ve hatları yasal 
çerçevelerde belirlenmiş olan sürelerde kontrol ettirir ve kayıtlarını saklar. Periyodik kontroller esnasında tespit 
ettiği eksiklikleri bakım ekibine bildirerek en kısa sürede giderilmesini sağlar.  

8.7 Tehlikeli İş İzinleri 
 

Tesis içerisinde yapılacak olan yüksekte çalışma, kazı işleri, kapalı kaplarda çalışma vb. konularda yapılacak tüm 
işler iş izinlerine tabi olup gerekli kontroller yapılmadan ve onay verilmeden çalışma başlamamaktadır.  

8.8 Yasal Şartlar 
 

Tesisimizi ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği konularında ki tüm yasal düzenlemeler resmi gazete üzerinden İSG 
departmanı tarafından takip edilmektedir. 

8.9 Kazaya Ramak Kala Durumları 
 

Tesiste gerçekleşmesi muhtemel olan tüm ramak kala durumlar personel tarafından bildirilir ve İSG departmanı 
tarafından gerekli İSG kuruluna taşınarak gerekse hızla aksiyon alınarak düzeltilmeye çalışılır.  

8.10 Taşeron Yönetimi 
 

Bünyesinde yürütülen taşeron faaliyetler ( yükleme / boşaltma hizmetleri , güvenlik, atık kabul tesisi işletilmesi , 
kılavuz kaptanlık hizmeti gibi vb.) kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri İSG departmanı tarafından kontrol 
edilmektedir. Bu kapsamda;  

 
o İlgili firmaların iş güvenliği uzmanları ile görüşülmekte,  
o İşyeri hekimlerinin tesisi ziyareti sağlanmakta,  
o Firmaların ilgili kayıtları istenerek ( Risk analizleri, acil durum planları vb.) kayıt altına alınmakta,  
o Gerekli eksiklikleri gidermeleri için ( eğitim, KKD vb. ) bilgilendirme yapılmakta  
o İSG kurullarına katılımları sağlanmaktadır.  

8.11 Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler ile Bunların Kullanılmasına Yönelik 
Prosedürler 
 
Kişisel koruyucu kıyafetler şekilde belirtilen standartlarda olup bu kıyafetleri hangilerinin kimler tarafından 

giyileceğini belirten tablo EK-12’de olduğu gibidir. 
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LİMAN İŞLETMESİNDE KULLANILAN KKD ÇEŞİTLERİ  

• Eldiven(Normal) 

• İş Elbisesi 

• Toz Maskesi (tek kullanımlık) 

• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Tam Yüz Toz Maskesi 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 

• Çizme 

• Baret 

• Kulaklık 

• Toz Gözlüğü 

• Kimyasal Gözlük 

 
LİMAN MEKANİKTE KULLANILAN KKD ÇEŞİTLERİ  

• Eldiven(Normal) 

• Eldiven (kaynakçı) 

• Eldiven (Kimyasal) 

• Kaynakçı Maskesi 

• İş Elbisesi 

• Kaynakçı Ceketi 

• Toz Maskesi (tek kullanımlık) 

• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Kaynak Kıyafeti 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 

• Çizme 

• Baret 

• Vizor 

• Kulaklık 

• Gaz Filtresi 

• Toz Gözlüğü 

• Kimyasal Gözlük 

• Kaynakçı Gözlüğü 
 

 
LİMAN ELEKTRİK/OTOMASYONDA KULLANILAN KKD ÇEŞİTLERİ  

• Eldiven(Normal) 

• Eldiven Yalıtkan 

• İş Elbisesi 

• Toz Maskesi (tek kullanımlık) 
• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 
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• Çizme 

• Baret 

• Vizor 

• Kulaklık 

• Toz Gözlüğü 

• Kimyasal Gözlük 
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9. DİĞER HUSUSLAR 

9.2 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi’nin Geçerliliği 
 
Kıyı  Tesisimiz  için  04.12.2018  tarihinde  düzenlenen  ve  Kıyı  Tesisi  İşletme  İzni’ nin  geçerlilik  süresi  

kadar  Tehlikeli  Katı  Dökme  Yükleri  kapsayan  Tehlikeli  Madde  Uygunluk  Belgesi  alınmıştır.     

9.3 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev Tanımı 

• Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izler. 

•  Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunar. 

• Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine yıllık 
rapor hazırlar (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir). 

• Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol eder: 

� Tesise gelentehlikeli maddelerin 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.  

� Elleçlenenve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye prosedürü,  

� Elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin taşıma araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan 
tehlikeli maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı,  

� Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol 
yöntemleri,  

� Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun eğitim 
alıp almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı,  

� Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza yada 
güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yöntemlerinin uygunluğu,  

� Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen 
ciddi kazalar, olaylar, yada ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğu,  

� Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler 
olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi,  

� Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili 
kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,  

� Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde 
çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti 
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� Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasındaki 
risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu. 

� Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman , bilgi ve belgelerin neler olduğuna ilişkin 
prosedürler. 

� Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine 
yanaşması, bağlanması,  yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler.  

� Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre 
alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler.  

� Fümigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine yönelik prosedürler. 
Tehlikeli maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri,  

� Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin 
hususların doğruluğu, 

� Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik 
düzenlemelerin uygunluğu,  

� Hasarlı tehlikeli yüklerle, tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkları elleçlenmesi ve bertarafına 
yönelik prosedürler,  

� Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürler. 

9.4 Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri 
taşıyanlara yönelik hususlar(tehlikeli madde 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): 

9.4.1 Taşınması gereken belgeler: 
 

• Taşıma Belgesi 

• Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5),  

• Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),  

• Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,  

• Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,  

• Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi 

• Tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,  

• Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası poliçesi 

9.4.2 Taşıtların bulundurmak zorunda oldukları ekipman ve teçhizatlar: 
 

• Portatif yangın söndürücüler, 

• Her araç için tekerleğin çapı ve maksimum kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, 

• 2 Adet dikilebilir uyarı işareti 

• Göz durulama sıvısı 

• İkaz yeleği 

• Portatif aydınlatma aparatı 

• Bir çift koruyucu eldiven 
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• Göz koruyucu gözlükler 

• Acil durum maskesi 

• Kürek 

• Drenaj mühürü 

• Toplama kabı 

9.4.3 Liman Sahasındaki Hız Limitleri : 
 

Tesisimiz tarafından belirlenen ve trafik ikaz levhalarında hız limitlerine uyulacaktır. 

9.5 Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri 
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) 

9.5.1 Tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının liman veya kıyı tesisinde 
göstereceği gündüz/gece işaretleri: 

 
Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı 

Önleme Tüzüğüne(COLREG) göre gündüz B (Bravo) işaret flaması çekerler ve geceleyin ise her yönden (360 derece) 
görülebilen bir kırmızı fener gösterirler. 

9.5.2 Kıyı Tesisinde Bulunan ve Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve Sıcak 
Çalışma Usulleri: 

9.5.2.1 Kıyı tesisinde bulunan ve tehlikeli yük taşıyan gemiler yapacağı soğuk ve sıcak çalışmalar 
için Liman Başkanlığından gerekli izni alacak ve kıyı tesisi ilgililerini bilgilendirecektir 

9.5.2.2 Kıyı tesisinde bulunan ve tehlikeli yük taşıyan gemilerde yapılacak sıcak çalışma esasları 
EK-18’ de olduğu gibidir. 

9.6 Kıyı tesisi tarafından eklenecek ilave hususlar. 
 

(YOKTUR) 
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EK-1 KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI 

 
 

1-1 
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EK-2 KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI 
 

 
2-1
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EK-3 ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
 
 

TESİS DIŞI 
ULAŞILMASI GEREKEN ACİL TELEFONLAR 

 

Adı Telefon Adı Telefon 

Vali Makam Santral 0372 253 4686 
 
Liman Müdürü  
 

0372 253 3143 

Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 0372 253 5066 Gümrük Müdürlüğü  0372 210 0216 

Özel İdare Müdürlüğü 0372 253 1004 Gümrük Müdürlüğü  
0372 210 0216 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 0372 253 8233 Gümrük Muhafaza Şefi  
0372 210 0216 

Zonguldak  Limanı Mülki İdare Amirliği 0372 253 3143 İl Emniyet Müdürlüğü 0372 257 26 75 

Garnizon Komutanlığı 0372 257 7913 Orman Yangını İhbar  177 

Zonguldak Belediye Başkanlığı 0372 259 6767 Yangın İhbar  110 

İl Jandarma Komutanlığı 0372 257 7913 Ambulans  112 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 0372 257 2675 Alo Trafik  154 

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü 0372 210 0216 Polis İmdat  155 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 0372 251 3339 Elektrik Arıza  186 

Elektrik Dağıtım A.Ş 444 4 372 Jandarma  156 

Meteoroloji Müdürlüğü 0372 257 7131 Alo Sahil Güvenlik  158 

Kıyı Emniyet Gemi Kurtarma Md. 0372 257 1798 
ALO AFAD (Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı) 

 122 

Devlet Hastanesi 0372 252 1900   

Tıp Fakültesi Hastanesi 0372 261 2002   

Zonguldak  Havalimanı 0372 618 2457   
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EK-4 TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI 
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EK-5TESİSİN GENEL YANGIN PLANI 

-
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EK-6ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI 
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EK-7 TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI 
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EK-8 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE 
EKİPMANLARI, 

 
 
 

GİRİŞ/ÇIKIŞÇİZİMLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESİSTE ELLEÇLENEN YÜK KAPSAMINDA SIZDIRMA 
ALANLARI MEVCUT DEĞİLDİR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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EK-9 LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ 
 
 

 

Taşkömürü - 1   ( Römorkör )         Çekme Kapasitesi  45  Ton 

Söndüren - 7     ( Römorkör )         Çekme Kapasitesi  26 Ton 

Alçıtepe              ( Pilot Botu ) 

Karaelmas - 1    ( Palamar Botu )    
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EK-10 ZONGULDAK LİMAN BAŞKANLIĞIİDARİ SINIRLARI, 
 

DEMİRLEME YERLERİ VE KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ NOKTALARININ 
DENİZ KOORDİNATLARI 

 
A) Liman idari saha sınırı 

Zonguldak Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatlardan 
hakiki kuzey istikametine çizilen hatların arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile 
sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.  

a) 41º 23´ 30" K – 031º 37´ 51" D  
b) 41º 35´ 06" K – 032º 03´ 39" D (Zonguldak-Bartın İl Sınırı) 
B) Demirleme sahaları 

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme 
sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 

1) 41º 27' 36" K – 031º 46' 42" D 
2) 41º 28' 00" K – 031º 46' 18" D 
3) 41º 28' 30" K – 031º 47' 00" D  
4) 41º 28' 12" K – 031º 47' 30" D  

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme 
sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 

1) 41º 32' 00" K – 031º 54' 06" D 
2) 41º 32' 00" K – 031º 55' 24" D 
3) 41º 32' 48" K – 031º 55' 24" D  
4) 41º 32' 48" K – 031º 54' 06" D  
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri 
1) 41º 28' 00" K – 031º 46' 00" D 
2) 41º 32' 24" K – 031º 51' 30" D 
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EK-11 LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE 
KARŞI ACİLMÜDAHALE EKİPMANLARI 

 
BARİYER    : 

• Çit  tipi 
• İhtiyaç  miktarı   1200  m. 
• Su  çekimi  en  az  30  cm. 
• Fribord  uzunluğu  en  az  30  cm. 
• ASTM - Z  tipi  bağlanabilecek 
• 3 adet pompa destekli tambura  sarılmış  olarak (min 150’şer metre) 
• 750 metresi konteynerde muhafaza edilecek 
• Tekne  ile  yüzdürülerek  taşınabilen   

 
 
YAĞ  SIYIRICI  ( SKIMMER ) :  

• Tambur  tipi 
• İhtiyaç  miktarı  1  Adet 
• 30 m³ / saat  kapasiteli 
• Pompa  ile  desteklenen 
• Tekne  ile  taşınabilen 
 

 
YAĞ  EMİCİ  PAD   : 

• 40 x 50  cm.  ebadında 

• İhtiyaç  miktarı  20  Kutu   ( 200 pad / kutu ) 

• Bir  kutusu  220  lt.  kirletici  emebilen 

 

YAĞ  EMİCİ  SOSİS   : 

• Ø 20 cm.  ve   3 m.  boyunda   

• İhtiyaç  miktarı  1000 m.   ( 12 m.  / balya ) 

• Bir  balyası  260  lt.  kirletici  emebilen 
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TOPLAMA  VE  GEÇ İCİ  DEPOLAMA  EK İPMANLARI  :  

• Seyyar  Konteyner   5 m³ / adet  kapasiteli ;  ihtiyaç  miktarı  3  Adet 
• Plastik  Tank   10 m³ / adet  kapasiteli  ;  ihtiyaç  miktarı   7  Adet 

 

SAHİL  TEM İZL İK  EK İPMANLARI  :  

• Basınçlı Yıkama  Makinesi  1  Adet  

 

İLAVE  EK İPMANLAR   :  

• Kuvvetlendirilmiş  Plastik  Örtü             10  Adet 

• Kuvvetlendirilmiş  Çöp  Torbası          100  Adet 

• Plastik  Torba                                       100  Adet 

• Gaz  Ölçüm  Cihazı                                  1  Adet 

• İlk  Yardım  Kiti                                       5  Adet 

• Koruma  Gözlükleri                                25  Adet 

• Pamuk  Eldiven                                       25  Adet 

• Kauçuk  Eldiven                                      25  Adet 

• Yağmurluk                                              25  Adet 

• Tyvek  Giysi                                           25  Adet 

• Baret                                                       25  Adet 

• Toz / Kimyasal  Maskesi                        25  Adet 

• Can  Yeleği                                             25  Adet 

• Çelik  Burunlu  Ayakkabı                       25  Adet 

• Kulak Tıkacı                                           25  Adet 
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EK-12KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM EKİPMANLARI 
 

LİMAN İŞLETMESİNDE KULLANILAN 
KKD ÇEŞİTLERİ 

• Eldiven(Normal) 

• İş Elbisesi 

• Toz Maskesi (tek 
kullanımlık) 

• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Tam Yüz Toz Maskesi 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 

• Çizme 

• Baret 

• Kulaklık 

• Toz Gözlüğü  

• Kimyasal Gözlük 

LİMAN MEKANİKTE KULLANILAN KKD 
ÇEŞİTLERİ 

• Eldiven(Normal) 

• Eldiven (kaynakçı) 

• Eldiven (Kimyasal) 

• Kaynakçı Maskesi 

• İş Elbisesi 

• Kaynakçı Ceketi 

• Toz Maskesi (tek 
kullanımlık) 

• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Kaynak Kıyafeti 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 

• Çizme 

• Baret 

• Vizor 

• Kulaklık 

• Gaz Filtresi 

• Toz Gözlüğü 

• Kimyasal Gözlük 

• Kaynakçı Gözlüğü 

LİMAN ELEKTRİK/OTOMASYONDA 
KULLANILAN KKD ÇEŞİTLERİ 

 

• Eldiven(Normal) 

• Eldiven Yalıtkan 

• İş Elbisesi 

• Toz Maskesi (tek 
kullanımlık) 

• Yarım Yüz Toz Maskesi 

• Toz Tulumu 

• Kimyasal Tulum 

• Emniyet Kemeri 

• İş Ayakkabısı 

• Çizme 

• Baret 

• Vizor 

• Kulaklık 

• Toz Gözlüğü 

• Kimyasal Gözlük 
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EK-13 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU 
 

Sayı no- Tarih  

Firma / Kurum  

Gönderen  İRTİBAT BİLGİLERİ 

Gereği 
  

  

LİMAN TESİSİ 
“TEHLİKELİ MADDE OLAYI BİLDİRİMİ” 

 

TARİH: 

1. Kazanın meydana geldiği yer(Kıyı Tesisi ve/veya Gemi)Pozisyonu, Etki Alanı: 
 

2. Acil Durum Tipi (Örn: Yangın, Yakıt Dökülmesı, Personel Yaralanması) Ve Kazanın Meydana 
Gelişi): 
 

3. Kazanın meydana geldiği yer (kıyı tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alanı, ç) Kazaya 
karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, IMO no, donatanı, işleteni, yükü 
ve miktarı, kaptanın adı ve benzeri bilgiler), 
 

4. Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi: 

 
5. Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı ve kimlik bilgileri: 
 

6. Meydana Gelen Zararın/Kirliliğin Boyutu: 

 
7. Kazaya karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, ımo no, donatanı, işleteni, yükü ve miktarı, 
kaptanın adı ve benzeri bilgiler): 
 

8. Meteorolojik koşullar; 
 

9. Tehlikeli maddenin UN numarası, uygun taşıma adı (tehlikeli madde tanımında belirtilen 
mevzuat esas alınacak) ve miktarı: 
 
Tehlikeli maddenin tehlike sınıfı veya varsa alt tehlike bölümü; 
Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu; 
Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri; 
Tehlikeli maddenin işaret ve etiket detayları; 
Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve konteynerin özellikleri ve 
numarası; 
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10. Tehlikeli maddenin : 
 
 Üretici firma bilgileri: 
 
 Gönderen bilgileri:,  
 
 Taşıyan bilgileri:  
 
 Alıcı bilgileri: 
 

11. Kontrol Ölçüm Hasarları Ve  Acıl Durumu Kontrol Altına  Almak Içın Yapılanlar: 
 

12. Varsa Tesisin/ Ekıpmanın Hasar Miktarı: 
 

13. Varsa Ürün Kaybı Ve/Veya Varsa Gerı Kazanılan Ürün Miktarı: 
 

14. Kazanın tesisin rutin operasyonlara etkisi: 
 

15. Yapılan ekıpman ve/veya ürün kalıtesı kontrolleri: 
 

16. Acıl durumun tekrar oluşmaması için yapılan/yapılacak faaliyetler: 
 

17. Acil durumdan etkilenen ve kendilerine acil durumun iletildiği merciler: 
 

18. Basında oluşan veya oluşması beklenen tepki: 
 

FORMU HAZIRLAYAN : 
 
Adı Soyadı  :   
Görevi         :  
İmza            : 
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EK-14 TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN 
KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU 
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EK-15 ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU 
1 Gönderici/Yollayıcı  2 Taşıma belge numarası 

 3 ... sayfanın 1. sayfası  4 Göndericinin referansı 

 
 

 5 Yük komisyoncusunun referansı 

6 Alıcı 7 Taşıyıcı (taşıyıcı dolduracak) 

 
GÖNDERİCİ BEYANI 
Bu gönderinin içeriğinin yukarıda kesin hatlarıyla ve tamamı ile Uygun Sevkiyat Adı ile 
tanımlandığını, sınıflandırıldığını, paketlendiğini, markalandığını ve  
etiketlendiğini/yaftalandığını ve her yönü ile uygulanabilir uluslararası ve ulusal hükümet 
kurallarına göre taşınabilir uygun durumda olduğunu burada beyan ederim. 

8 Bu gönderi aşağıdaki için tanımlanan sınırlar içindedir: (uygun 
olmayanı çiziniz) 9 Ek elleçleme bilgileri 

YOLCU VE YÜK UÇAĞI YALNIZ YÜK UÇAĞI  

10 Gemi/uçuş no.ve tarih 11 Yükleme limanı/yeri  
 

12 Boşaltma limanı/yeri 13 Varılacak yer  
 

14 gönderi işaretleri * Paket sayısı ve cinsi, maddelerin tarifi Brüt kütle (kg) Net kütle (kg) Küp (m3) 

 

15 Konteyner tanıtma numarası/araç 
kayıt Numarası  16 Mühür numarası(numaraları) 17 Konteyner/araç büyüklüğü & 

tipi 18 Boş ağırlık (kg) 19 Toplam brüt kütle (dara 
dahil) (kg) 

KONTEYNER/ARAÇ PAKETLEME SERTİFİKASI 
Yukarıda belirtilen maddelerin, belirtilen konteynere/araca uygulanabilir 
hükümlere göre paketlendiğini/yüklendiğini burada beyan ederim.  
PAKETLEME/YÜKLEMEDEN SORUMLU KİŞİ TARAFINDAN TÜM 
KONTEYNER/ARAÇ YÜKLERİ İÇİN DOLDURULACAK VE İMZALANACAKTIR 

21 GÖNDERİYİ ALANIN ALINDI BELGESİ 
Burada aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki adette paketi/konteyneri/trayleri; göründüğü 
kadarı ile iyi durumda ve koşulda teslim aldım: GÖNDERİYİ  ALANIN NOTLARI: 

20 Şirketin adı Nakliyecinin adı 22 Şirket adı (BU NOTU  HAZIRLAYAN 
GÖNDERİCİNİN)  

 Araç ruhsat no.  

Deklerasyonu verenin adı/konumu İmza ve tarih Deklerasyonu verenin adı/konumu 

Yer ve tarih  Yer ve tarih 

Deklare edenin imzası ŞOFÖRÜN İMZASI Deklare edenin imzası 
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EK-16 TEHLİKELİ MADDE OPERASYON SORUMLUSU GÖREV 
TANIMI 

1. Tehlikeli Madde Operasyon Sorumlusu Görevlendirilirken aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır. 
 

a. Gemi operasyonunu durdurma, başlatma konularında tehlikeli maddelere işlem yapma ve görevli 
liman personeli/taşeronlara talimat verme vb. konularda yazılı olarak yetkilendirilmiş olmalıdır. 

 
b. IMDG KOD eğitimi almış olmalı ve ilgili sertifikaya sahip olmalıdır. 

 
c. Liman operasyonlarında daha önce görev almış yeterli tecrübeye sahip olmalıdır. 
 
d. En az yüksekokul mezunu olup, gerek gemilerle gerekse yabancı göndericilerle iletişim 

kurabilecek seviyede yabancı dile sahip olmalıdır. 
 

2. Liman tesisine gelecek tehlikeli maddelerin liman tesisine gelmeden önce kabul tesisine gelen evraklarını 
inceleyerek: 

 
a. Tehlikeli Maddenin/Maddelerin ismini belirler, 
 
b. Tehlikeli Maddenin elleçlenmesi, tahmil/tahliyesi ile ilgili prosedürleri gözden geçirir. 

 
c. Tehlikeli maddeden kaynaklacak tehlikelerle ilgili çalışma yaparak alınması gerekli emniyet 

tedbirlerini belirler. 
 

d. Tehlikeli madde ile ilgili olarak tahmil/tahliye ve elleçleme yapacak personel ile ilgili koruyucu 
ekipmanları belirler. 

 
e. Tehlikeli maddelerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesini yapacak şahıslarla koordinasyon toplantısı 

yaparak onları bilgilendirir. 
 

3. Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi esnasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can, mal ve çevre 
emniyetinin sağlanması ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla 
liman tesisinde tespit edilmiş olan “Kaza Önlem Politikası”nın uygulanmasına yardımcı olur. 

 
4.  Tehlikeli Madde elleçlemesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, 

uygunsuzluğun giderilmesi sağlar. 
 
5. Tesiste alınmış olan yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini sürekli kontrol eder ve eksiklerin anında 

giderilmesini sağlar. 
 
6. Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamlarının, yükleme, boşaltma ve 

depolama esnasında koruyucu elbise giymesini sağlar. 
 
7. Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci teçhizatı ile donatılmasını 

ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlar. 
 

8. Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye 
planındaki uygulamalara vakıf olup operasyonu koordine eder. 

 
9. Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin tehlikeli 

madde eğitimi almış ve sertifikaya sahip olduğunun kontrolünü yapar. Yetersiz personelin sadece yeterli sertifikaya 
sahip personelin kontrolünde kısa süreli çalışmasına müsaade eder. 

 
10. 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. 
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11. Tehlikeli yüklerle ilgili olarak bulunması gereken tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin yükle 
birlikte bulunduğunun kontrolünü yapar. Eksiklik tespit ettiğinde yükün elleçlenmesine izin vermez. 

 
12.  Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 

sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve 
taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar. 

 
13. İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar. 

 
14. Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler 

için gerekli emniyet tedbirini alır. 
 

15. Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar. 
 

16. Tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. 
 

17. Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar. 
 

18. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve 
rıhtıma yanaştırılmasını önler. 

 
19. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kaza durumunda EmS ve Acil Durum Planını dikkate alarak 

gerekli acil müdahaleyi başlatır. 
 

20. Liman tesislerinde elleçlenen yüklerle ilgili olarak IMDG CODE ve diğer dokümanları her an 
kullanıma hazır bulundurur. 

 
21. Liman tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve/veya depolanması faaliyetleri esnasında 

tesiste yapılacak sıcak işlemlere ilişkin hazırlanan prosedürü dikkate alarak sıcak iş ve işlemlere dair prosedürün 
uygulanmasını sağlar. 

 
22. Liman tesisinde elleçlenen tehlikeli yüklerin denize, toprağa, suya veya su tahliyesi yapılan 

alanlara bulaşmasının önlenmesi için gerekli tertip ve tedbirleri alır. 
 

23. Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu ilk yardım 
gerektirenkişilere IMDG KOD ekinde yer alan “Tıbbi İlk Yardım Rehberi(MFAG)” dikkate alınarak tıbbi ilk yardımın 
yapılmasını en kısa zamanda en yakın hastaneye intikalini sağlar. 

 
24. Tehlikeli madde elleçleme ve istifleme işlemlerinde kullanılan ve güç ile çalıştırılan yada güç ile 

çalıştırılmayan her türlü ekipmanın talimatlarda belirtilen şartlarda kullanıldığının ve bakımının yapıldığının 
kontrolünü yapar ve aksaklıkları ilgili birimlere iletir. 

 
 
 
 
 
 
 

16-2 



 

 68

EK-17 KAZA ÖNLEME POLİTİKASI 
 
  Zonguldak  Liman Tesisi olarak İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası ile tamamen uyumlu bir 
şekilde uygulanacak Kaza Önleme Politikasının temelleri, yangın ve kazaları önlemek,  insanlara ve çevreye zarar 
vermemek şeklinde belirlenmiştir. 
 
Tehlikeli Madde Elleçlemesi, Tahmil ve Tahliyesi Esnasında:  
 

• Tesiste yürütülen tüm faaliyetlerde öncelikle kazaların tamamen önlenmesi veya 
risklerinin asgariye indirilmesinin birinci öncelikte dikkate alınması,  

• Çalışanlarımızın iş kazalarında yaralanmasının veya olumsuz herhangi bir etkiye maruz 
kalmalarının önlenmesi 

• Gemilerde ve kıyı tesisimizdeki çalışma alanlarında;  çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
paydaşlarımız ve çevremiz için güvenli ve emniyetli olacak şekilde her türlü tedbirin alınması, 

• Kazaların önlenmesi için mevcut olan en iyi teknolojileri uygulamaya geçirmek için 
sürekli gelişim politikası  izlenmesi, 

• Bir kaza anında uygun acil müdahale prosedürlerinin belirlenerek bunların tatbikatlarının 
yapılması,  

• Tesisimizde  kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlanmış ve bu tür kazaların 
önlenmesine yönelik yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli tedbirlerin alınması,  

• Operasyonel iş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek kritik işlere; uygun bilgi, 
yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personel görevlendirilmesi, 

• Kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapılması, 

• Eğitimler ile personelin sürekli gelişiminin sağlanması, ulusal ve ilgili uluslararası 
mevzuat ve standartlarına uyulması, 

Hedeflerimiz olup bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt 
ederiz. 

o Liman Tesisinde Tahmil/Tahliyesi ve Elleçlemesi yapılacak her türlü tehlikeli 
maddenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu temin edilerek; o maddeye özgü tehlikenin tanımı, ilk yardım önlemleri,  
yangın önlemleri, sızıntı/döküntü olması durumunda müdahale önlemleri, varsa elleçleme için özel durumlar, 
kişisel maruziyet durumundaki önlemler, ve varsa çevreye zararın önleme tedbirleri konuları detaylı şekilde analiz 
edilecek, ihtiyaçlar ve gerekli önlemler ortaya konulacaktır. 

o Söz konusu tehlikeli maddelerin olası zararlı etkilerinin önlenmesine yönelik 
olarak gerekli ekipman ve teçhizat  temin edilecektir. 

o Tehlikeli madde elleçlenen alanların, ilgili tesis personeli ve/veya güvenlik 
görevlileri tarafından sürekli gözetim altında bulundurulması amacıyla gerekli izleme tertibi alınacak, ölçüm 
cihazları hazır bulundurulacak ve tesis edilen alarm sistemlerinin kontrolü yapılacaktır. 

o Acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için tehlikeli madde 
elleçlenen alanlara yeterli giriş-çıkış imkânı sağlanacak, elleçlenen tehlikeli maddeye uygun kişisel koruyucu 
ekipman ve donanım her an hazır ve kullanılabilir durumda bulundurulacaktır. 

               Politikamızın uygulanması tesisimizin çalışanları için temel görev olup bu politikanın bizimle çalışan diğer 
personele ulaştırmak da önceliklerimiz arasındadır. 
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EK-18SICAK ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT PROSEDÜR 

1. Amaç: 

Gemi ve liman tesisi içerisinde tehlikeli maddelerin elleçlendiği alanlarda yapılacak sıcak işlemlerin 
esaslarını belirten bu prosedürün amacı, gemi ve iskelede acil olarak çıkabilecek kaynak ve benzeri sıcak çalışmalar 
için uygulanacak esasları belirtmektir. 

2. Mevzuat: 

a. Limanlar Yönetmeliği Madde 22 (9); “Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman sahalarında 
bulunan gemi ve deniz araçları; onarım, raspa ve boya, kaynak ve diğer sıcak çalışma denize filika ve/veya bot 
indirme işlemi ya da diğer bakım işlerini yapamaz. Bu işleri yaptıracak gemi ve deniz araçları kıyı tesisinde iseler kıyı 
tesisi işletmesi ile koordine sağlamak zorundadır.” İfadesi ile sıcak işlemlerin esasını belirlemiştir.  

 
b. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin EK-10 ununda yer alan 

sıcak çalışma iş ve işlemlerine ilişkin asgari emniyet hususları belirtilmiştir. 

 
c. Liman Alanlarında Tehlikeli Kargoların Güvenle Taşınması Ve İlgili Faaliyetler Üzerine Revize 

Edilmiş Önerileri içeren MSC.1/Circ.1216 de yer alan EK-4 Sıcak İş Gerçekleştirmek İçin Minimum Güvenlik 
Gereksinimler ile ilgili hususları belirtmektedir. 

3. Liman Tesisinde Sıcak İş ve İşlemlerin Yapılması ile İlgili Esaslar: 

a. Liman idaresi, tehlikeli kargoların varlığı sebebiyle bir tehlike oluşturabilecek güvertedeki veya 
kıyıdaki sıcak işler veya diğer bakım veya onarım işlerini yürütme konusundaki talep kendilerine iletildiği zaman 
sadece bir tehlike yaratmadığı sürece bu konuda izin verecektir. Tehlikeli Maddelerin elleçlendiği alanlarda 
yapılacak çalışma için Tesis Müdürü tarafından Liman Başkanlığından izin alınacaktır.  

 
b. İzin gerekliliği ve sıcak işlerin yapılması istenen dönemin önceden bildirimi tüm acil durum 

kuruluşlarının örneğin itfaiye, bilgilendirilmesine imkan verecek ve böylece bu kurumlar ilave önlemlerle veya 
engellemelerle ilgili bilgi verebileceklerdir. Ayrıca tesisimizde sıcak çalışma yapılacak süreçle ilgili olarak İSG, 
Güvenlik ve Acil Müdahale Birimleri önceden bilgilendirilecektir. 

 
c. Sıcak iş ve işlemlerini yapmakla yetkilendirilen kişiler işe başlamadan önce operasyon/vardiya 

sorumluluları ile birlikte aşağıda belirtilen tedbirleri alacaklardır. 

(1) İşin yapılacağı alanların yanıcı ve/veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun 
olduğu yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları tarafından 
uygulana testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanları sık sık denetleyeceklerdir.  

(2) Tehlikeli yükler ve diğer yanıcı maddeler sıcak çalışma yapılacak alanlar ve bitişiğindeki 
alanlardan uzaklaştırılacaktır. Bu maddelere kireç, slaç, tortu ve diğer olası yanıcı maddelerde dahildir.  

(3) Sıcak çalışma yapılan alanlar ile bitişiğindeki alanlardaki yanıcı yapı unsurların (örn; 
kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde 
korunması sağlanacaktır. 

(4)  Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer 
alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık parçaların  sızdırmazlığı 
sağlanacaktır.  
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d. Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine “yapılacak işin izin belgesi ve alınacak 
emniyet tedbirleri”nin olduğu bir levha asılacak ve bunlar görev yapacak ve çalışacak personel tarafından açıkça 
anlaşabilecek şekilde olacaktır. Bahse konu hususun usulüne uygun yapılması ISG birimi tarafından sağlanacaktır. 

e. Liman tesisinde sıcak işler yapılırken ISG Birimi ve Operasyon/Vardiya sorumlularınca aşağıdaki 
belirtilen hususlara dikkat edilecektir.  

(1) Çalışma ortamında mevcut durumun değişip değişmediği sürekli kontrol edilecektir, 

(2) Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer 
uygun yangın söndürme ekipmanları tüm aparatlarıyla birlikte kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır 
bulundurulacaktır. 

f. Sıcak iş ve işlemler tamamlandığında İSG Birimi yetkililerive Operasyon/Vardiya sorumluları 
tarafından sıcak işin yapıldığı alanda ve bitişik alanlarda yangın kontrolu yapılacaktır. 

 

4. Gemide Sıcak İş ve İşlemlerin Yapılması ile İlgili Esaslar: 

a. Gemi güvertesinde veya rıhtımda sıcak işleme başlamadan önce, sıcak işlemi gerçekleştirecek 
şirket görevlisi veya gemi acentesi liman başkanlığından söz konusu sıcak işleminin gerçekleştirilebileceğine dair 
yazılı izin almış olmalıdır.  

b. Liman başkanlığının istediği emniyet tedbirlerinin yanı sıra, sıcak işe başlamadan önce sıcak işi 
gerçekleştirecek şirket görevlisi, gemi ve / veya rıhtımda gerekli ilave her türlü emniyet tedbirini almalıdır. Alınan 
tedbirlerle ilgili liman görevlisini bilgilendirir.  

c. Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar: 

a.  Alanların yanıcı ve / veya patlayıcı ortamlardan arınmış olduğunu ve uygun olduğu 
yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla akredite test kuruluşları tarafından uygulana 
testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve bitişikteki alanların incelenmesi;  

b. Tehlikeli yüklerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma alanları ve bitişikteki 
alanlardan uzaklaştırılması.  

c. Yanıcı yapı unsurlarının (örn; kirişler, ahşap bölmeler, zeminler, kapılar, duvar ve tavan 
kaplamaları) kazara tutuşmalara karşı etkili bir şekilde korunması  

d.  Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki alanlara veya diğer 
alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, boşluk ve açık parçaların, 
sızdırmazlığının sağlanması  

e. Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine sıcak iş yetki bilgisi ve emniyet 
önlemlerinin yazılı olduğu bir levha asılmalıdır. Yetki bilgisi ve emniyet tedbirleri, kolaylıkla görülebilmeli ve sıcak iş 
sürecine katılan herkes tarafından açıkça anlaşılabilmelidir.  

f. Sıcak iş gerçekleştirilirken gemi kaptanı ve personeli tarafından aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir:  

i. Durumların değişmediğini doğrulamak amacıyla kontroller yapılmalıdır.  

ii. Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın söndürücü veya diğer 
uygun yangın söndürme ekipmanları kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulmalıdır. 
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iii. Sıcak iş esnasında, sıcak iş tamamlandıktan sonra ve söz konusu işin tamamlanmasının 
ardından yeterince zaman geçtiğinde, sıcak işin yapıldığı alana ve ısı transferi sebebiyle tehlikenin ortaya 
çıkabileceği bitişikteki alanlara yangın detektörü yerleştirilmelidir.  

g. Sıcak iş ve işlemler sırasında, söz konusu işler tamamlandığında ve tamamlanmasının 
ardından yeterli bir zaman süresince; sıcak işin yapıldığı alanda ve ısı transferi nedeniyle tehlikenin ortaya 
çıkabileceği bitişikteki alanlarda etkin yangın kontrolü yapılmalıdır. 

5. Diğer Hususlar: 

a. Gemide yapılacak olan sıcak işlere normal şartlarda izin verilmemektedir. Ancak zorunlu 
durumlarda gemi acentası tarafından yasal mevzuatlar doğrultusunda izinler alınarak liman tesisinin kontrollünde 
gerçekleştirilecektir 

b. Gemide sıcak çalışma yapılması durumunda Gemide Sıcak İşlerin Yapılmasıyla İlgili Emniyet 
Gereksinimleri karşılanmak zorundadır. 

c. Liman tesisimizde sıcak iş ve işlemlere başlanmadan önce, liman başkanlığından söz konusu sıcak 
işlerin yapılabileceğine dair yazılı izin alınacaktır. Söz konusu izinde Sıcak iş formunda sıcak iş ve işlemlerin 
yapılacağı yer ile ilgili ayrıntıları ve ayrıca uygulanacak emniyet tedbirlerini belirtilecektir. 

d. Liman Başkanlığından alınan izni müteakip sıcak çalışma yapacak personele “Sıcak İş ve İşlemleri 
Prosedürü” tebliğ edilecek, emniyet esasları hakkında brifing verilecek ve EK’teki formu doldurmaları ve 
imzalamaları sağlanacaktır.  Sıcak çalışma sürecinin Operasyon/Vardiya sorumluları ve İSG Yetkililerince takip ve 
denetimi sağlanacaktır. 
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EK-19 GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN 
ÇIKARILMASINA YÖNELİK ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ 

1. Amaç 
 

Gemilerin Deniz Sistemlerinden tahliyesi ile ilgili hazırlanan bu prosedürün amacı, aşağıda belirtilen acil 
durumlarda gemilerin en uygun şekilde Deniz Sistemlerinden ayrılması için gerekli olan işlemlerin sırasının tayin 
edilmesini ve sorumluluklarının belirlenmesini açıklamaktır. 

2. Acil Durum Şartları 
 

Liman Tesisi Deniz sistemlerinde bağlı bulunan gemilerin, acil ayrılmasını gerektiren şartlar aşağıda 
belirtilmektedir. 

• Hava muhalefeti 

• Gemide yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

• Liman Tesisi sahasında yangın veya acil durum gerektiren şartlar  

• Diğer nedenler  

� Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması 

� Terörist eylemler 

� Savaş Durumu 

� Doğal Afetler 

� Resmi Kurumlar tarafından gerekli görülen haller 

� Kirlilik 

� Gemi pozisyonunun bozulması 

� Gemide arıza oluşması 

� Tıbbi sorunlar 
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3. Hava Muhalefeti 
 

Hava Şartları Operasyon Yapılacak İşlem Açıklamalar 
Rüzgar 20 
Knot 

Yanaşma Geminin yanaşmasına 
izin verilmez 

 

Rüzgar 15 
knot 
 
 

Tahliye Tahliye durdurulur. Liman Tesisi, rüzgar hızı < 15 kts  nin altına 
düsene kadar tahliyeyi 
yeniden başlatmama hakkını saklı tutar. 

Rüzgar 20 
knot 
 
 
 

Tahliye Fleksbıl hortum bağlantıları 
ayrılır 

Rüzgar hızının artış oranı ve yeterli 
Liman Tesisi Personelinin mevcudiyeti göz 
önüne alınarak fleksbıl hortumların  
emniyetli bir şekilde ayrılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Rüzgar 30 
knot 
 
 

Tahliye Gemi İskeleden  Karar, Pilotun danışmanlığında, Gemi 
Kaptanı ve Liman Tesisi Temsilcisi 
tarafından verilecektir. 

Herhangi bir 
rüzgar hızı 
 
 
 

Yanaşma Tahliye  Liman Tesisi, kendi emniyetini teminen 
yanaşma, ayrılma ve tahliye sırasında 
herhangi bir isleme karar verip gemiden 
bu kararın uygulanmasını talep edebilir. 

YILDIRIM 
DÜŞMESİ 

TAHLİYE Tahliye durdurulur, 
geminin bütün vanaları 
ve ventleri kapatılır. 
Kargo tank basınçları 
yakından izlenerek 
kontrolsüz vent islemi 
önlenir. 

Eğer yıldırım Liman Tesisi sahasının 
hemen yakınındaysa. 

Yan yatma 
2 
Baş-kıç eğimi 
2.0m 

TAHLİYE Tahliye durdurulur, 
bütün tahliye vanaları 
kapatılır. 

Geminin düzeltici önlemleri alması 
istenir. 

 
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerler gemilerin Liman Tesisi Deniz Sistemlerinde güvenli bir operasyonun 

sürdürülebilmesi için hesaplanarak verilmiş değerlerdir. Rüzgar hızı 40 kts üzerine çıktığında gemi ve tesis emniyeti 

açısından gemi Deniz Sistemlerinden uzaklaştırılır.  
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4. Gemide Yangın veya Acil Durum Gerektiren Şartlar: 
 

Deniz Sistemlerine bağlı durumdaki Gemilerde meydana gelebilecek ve mücadele edilse dahi gittikçe 
büyüyerek kontrolden çıkabilecek yangın başlangıcı Operasyonun Acil durdurularak Geminin ayrılmasını gerektiren 
durumdur. Ayrıca  herhangi bir gemi tankında ya da boru hattında meydana gelebilecek olan kırılma, yarılma gibi 
durumlarda atmosfere engellenemeyen sızıntı/dökülme olduğu durumlarda Deniz Sistemlerine bağlı durumdaki 
Geminin Liman Tesisi ve çevresine zarar vermemesi amacıyla Deniz Sistemlerinden derhal uzaklaştırılması 
gerekmektedir. 

5. Terminal Sahasında Yangın veya Acil Durum Gerektiren Şartlar: 
 

Liman Tesisi dahilinde benzer şekilde çıkabilecek yangın, kontrol edilemeyen kaçaklar Acil Durum 
Gerektiren şartlar gibi durumlarda gemi ve çevre güvenliği amacıyla gemi acil olarak Deniz Sistemlerinden 
uzaklaştırılır. Liman Tesisi dahilinde Operasyonu etkilemeyecek kolayca söndürülebilecek yangın ve kaçaklar Acil 
Durum Yönetim Merkezince değerlendirilerek Deniz Sistemlerinde bulunan Geminin ayrılma kararı verilecektir.  

6. Diğer Nedenler: 
 

Bu gibi durumlar direkt olarak gemi ve Liman Tesisinden kaynaklanmayan ama dolaylı yollarla geminin 
zarar görme ihtimalinin olduğu durumlarda, 

 
• Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması, patlama olması, 
• Terörist eylemler 
• Savaş durumu 
• Doğal afetler 
• Devlet tarafından gerekli görülen durumlar. 
• Kirlilik 
• Geminin pozisyonunun bozulması 
• Gemi tarafında mekanik arızaların ortaya çıkması 
• Gemiyi ve Liman Tesisi etkileyecek tıbbi sorunlar  

 
durumunda Gemiler bağlı olduğu Deniz Sistemlerinden acil olarak uzaklaştırılır 

7. Haberleşme: 
 

Liman Tesisi ve Gemide veya yukarıda belirtilen acil durumlar meydana geldiğinde Liman Tesisi Gemi ve 
ilgili Makamlar arasında Hızlı, Güvenli, kesintisiz bir iletişim aşağıda belirtilen haberleşme araçları ile sağlanacaktır. 
UHF Telsiz 
VHF Telsiz 
Mobil Telefon 
Sabit Telefon 
Haberci / İrtibat personeli 

 
 

ALARM NEDENİ ALARM ARACI SESLİ İKAZ 
Tesiste Yangın çıkması Telsiz / Telefon Tesiste Yangın 

Rıhtımda 
Yangın çıkması 

Telsiz / Telefon 
Rıhtımda 

Yangın 

Elektriklerin Kesilmesi Telsiz / Telefon Dikkat elektrik kesildi 

Acil Durum Telsiz / Telefon 
Dikkat Shutdown 

Sistemi devreye girdi 

 

8. Acil Ayırma Sistemi Hazırlık: 
 

Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir. Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse 
Gemi kontrollu şartlar altında taşınabileceği emin yerlerin Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir. 
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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 siddeti ve 
zamanın müsaade ettiği durumlarda acil ayırma işlemi yapılmadan önce Liman Başkanlığı makamından bir temsilci 
veya Liman Başkanı, Liman Müdürü/İşletme Sorumlusu, Gemi Kaptan,Klavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve 
şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır. 

 
Geminin makinaları, dümen donanımları ve Deniz Sisteminden mola etme donanımları derhal 

kullanılmaya hazır hale getirilecektir. 
Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi için hazır olunacaktır. 

 
Gemi yangın devresine su basılacak ve stratejik bölümler için su sisi kullanılmaya başlanılacaktır.  
 
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 imkanlarını aşıyorsa derhal yerel güvenlik güçleri 
ve/veya itfaiyeye bildirilecektir. 

 
Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla beraber 

aşağıdaki şartları da kapsayacaktır.: 
 
1 Römorkörlerin yeterliliği 
2 Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği 
3 Acil durumdaki bir Geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti 
4 Yangınla mücadele yeterliliği 
5 Diğer gemilerin yakınlığı 
6 Yangın Hatları 

 
Gemi Liman tesisinde  olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin bas ve omuzlukta 

bulundurulacaktır.Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda üstündeki kısmı babaya en az beş tur 
sarılarak sıkı hale getirilecektir. Halatın borda üstündeki kısmı babadan itibaren gergin olacaktır. Halatı 
taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen önceye bağlanacak ve halatın gözü deniz seviyesinin üç metre üstünde 
olacak şekilde konumlandırılacaktır. Gemi Liman tesisindeyken halatın gözü sürekli bu seviyede muhafaza 
edilecektir. 

9. Acil Ayırmanın Gerçekleşmesi: 
 

Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü taktirde gemi acil olarak kaldırılma işlemine 
başlanacaktır. 
 

Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.  
 

Her bir aşamada Liman Tesisi , Gemi ve Liman Başkanlığı arasında yakın bir koordinasyon ve işbirliği 
gerekir.  
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Acil Ayırma İşlem Sırası 

 
1. Alarm verilmesi 

2. VHF, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi 

3. Gemi kaptanı, Liman Tesisi yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin yapılması 

4. Operasyonun durdurulması 

5. Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması 

6. Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti. 

7. Gemi kaptanı, Liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı, kılavuz kaptan arasında 
durum değerlendirmesinin yapılması 

8. Acil ayırmaya karar verilmesi 

9. Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi 

10. Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması ve 
hazır olduğunu belirtmesi 

11. Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi. 

12. 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. 

10. Acil Ayırma Sonrası 
 

Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar verilerek 
deklere edilmesi, 

Geminin romörkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali / bağlaması, 
Liman Tesisi 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, 
Hava ve deniz durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde donaklmış yeterli çekme gücünde ve 

sayıda römorkörün, hızla gemiyi tesisten uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmesi, 
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EK-20ACİL DURUM EYLEM PLANI 
 
 

 

 
 
 

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

LİMAN VE  DEMİRYOLU  

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

LİMAN  BAŞMÜHENDİSLİĞİ 
 
 
 
 
 
 

 
ACİL  DURUM 

PLANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazırlayan 
 
 

Muharrem ATAY 
A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sertifika no: 91312 
 
 

Rapor Tarihi :  27.11.2018 
Geçerlilik Tarihi : 27.11.2022 
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1. AMAÇ  
 
Bu talimatın amacı;Terakki Mah. Milli Egemenlik Cad. Kargo Sahası  Merkez  /ZONGULDAK 
adresinde kurulu “TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN ve DEMİR YOLU İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN BAŞMÜHENDİSLİĞİ” ünvanlı işyerinde oluşabilecek acil 
durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için acil duruma kontrollü bir şekilde 
müdahale edilmesini sağlamaktır.  
Bunlar: 
Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisi, 
Çalışanların, misafirlerin ve ihtiyaç duyulması halinde yerel halkın kurtarılması, 
Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılması, 
Yayılmayı önlemek ve olayı kontrol altına almak, 
Olaydan etkilenmiş alanları güvenli hale getirmek,  
Acil durum şartlarına ve olaya neden olabilecek benzer prosesler için ekipman ve kayıtların 
korunup saklanması, 
Yönetime gerekli bilgileri (sağlık, emniyet, yangın, güvenlik, risk yönetimi ) sağlamak, 
Gerektiğinde basın, yayın organları ile yetkili mercileri yönlendirmektir. 
 
2. KAPSAM  
 
Bu talimat, acil durumlarda  “TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN ve DEMİRYOLU 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN BAŞMÜHENDİSLİĞİ” ünvanlı işyerinde uygulanır. 
 
3. YASAL DAYANAK : 
 
1-6331 Sayılı İSG Kanunu, Madde 11, Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım  
2-6331 sayılı İSG Kanunu Madde 12, Tahliye  
3-6331 sayılı İSG Kanunu Madde 30, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler  
4-18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik” 
 
4. TANIMLAR  
 
Aşağıdaki durumlar, yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için 
gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren durumlardır. Bunlar: 
Ciddi yaralanmalar ve ölümler ( iş kazası vb.) , 
Malın/malzemenin uğradığı büyük hasarlar ( deprem vb.) , 
Saha dışındaki ciddi hasarlar ( trafik kazası vb.) , 
İşin devamlılığına tehdit oluşturan unsurlar ( fırtına vb.), 
Liman ve Demir yolu  emniyetine yönelik tehditler (Terörist saldırı, sabotaj)   
Ciddi çevresel hasarlar ( yangın, sel vb.) 
 
Yukarıda belirtilen ve taşıdıkları potansiyel tehlikelerin sonuçlarının ortaya konulduğu olaylar; 
Yangın, 
Bombalama, sabotaj, terörizm, 
Savaş, 
Deprem, 
Sel veya su baskını,  
Fırtına,  
Patlama, 
Korozif  yada zehirli gaz ve sıvıların dağılması, 
Ekipmanların bozulması veya kullanılamaz hale gelmesi, 
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İş kazaları, 
şeklinde gerçekleşebilir. 
 
 
5.  ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDB İRLER  
 
       Demir yolu Baş Mühendisliği hizmet binası yapı tarzı betonarme olup  pencereler pvc 
doğramadır. Binada özel yapılmış sığınak yoktur. Bodrum kat zorunlu hallerde (koruma 
tedbirleri ile takviye edilerek) sığınak olarak kullanılabilir.  Binada yan taraftaki Atölye binasına 
yıldırımların neden olabileceği yangınlara karşı paratoner sistemi komşu kuruluşta mevcut 
olduğu için bundan faydalanılmaktadır. 
      Parlayıcı ve patlayıcı madde stoku olarak, 3 adet Lokomotif için akaryakıt tankı 
bulunmaktadır. Tanklar bina dışında Atölye yakınındadır. Gerekli iş güvenliği tedbirleri 
alınmıştır. Hizmet binamızda ve Atölyede meydana gelebilecek yangın sırasında elektrik tesisatı 
panolardaki şalterden kapatılacaktır. Bu görev,  elektrik teknisyenleri tarafından yapılacaktır.  
Görevliler talimat uyarınca yetkililerce verilecek emir ve talimatlara uymak zorundadır.  
     Gereken yerler kilitli tutulmaktadır. Sabotajlara karşı korunma işleri koruma planına göre 
yürütülür. Giriş çıkışlar, güvenlik görevlilerince kontrol edilmektedir. Bina içerisinde tüm 
katlarda acil çıkış işaret ve uyarı levhaları bulunmakta ve ışıklandırılmaktadır. Periyodik eğitim 
ve tatbikatlar da önleyici ve sınırlandırıcı araçlardandır. Demiryolu işletme Müdürlüğümüz  
eğitim çalışmalarını düzenli, olarak sürdürmektedir. Gerekli teçhizatların daima kontrollü bir 
biçimde bulundurulması ve sistematik bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. 
 
6. ORGANİZASYON VE EK İPLER  
 
Acil Durum Yöneticisi 
      İşyerinde işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri 
en aza indirmek için tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve 
organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu olan kişidir.  
 
Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip Şefi 
Yangın söndürme ve kurtarma ekip şefi; 
-İşyerinin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle  
  ilgili tedbirlerin alınması ve aldırılmasıyla,  
-İşyerinde yürütülecek kurtarma işleri için gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılmasıyla, yetkili 
olan ve Acil Durum Yöneticisinin tavsiyesi ile işveren tarafından görevlendirilen personeldir. 
 
Söndürme Ekibi 
Söndürme ekibi, bina ve tesislerde çıkan yangınlara, anında müdahale eden, yayılmasını önleyen, 
söndüren ve can kurtarma faaliyetlerine yardım eden Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekip Şefi 
yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir. 
 
Kurtarma Ekibi 
Kurtarma ekibi, yangın, patlama, kimyasal sızıntı gibi işyerini, işçileri ve çevreyi tehdit eden 
olaylarda bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, mahsur kalanlar ile üzerinde 
"Yangında  İlk Kurtarılacak" etiketi bulunan eşyayı öncelik sırasına göre kurtaran, Yangın 
Söndürme ve Kurtarma Ekip Şefi yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana 
getirilen  ekiptir. 
 
İlk Yardım Ekibi 
İlk yardım ekibi, yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak 
ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk 
yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir. 
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NOT: Organizasyonda görev alan üyelerin isimleri Ek:I’de verilmiştir. 
 
7. TALİMATLAR 
 
 7.1 ACİL DURUMUN DUYURULMASI 
 
İşyerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda, yangını ilk gören en az üç kere yüksek sesle 
YANGIN VAR diye bağıracak,  kurtarma ekibi organizasyonuyla işyeri dolaşılarak olayın bütün 
personele duyurulması sağlanacaktır. Yangın büyüklüğüne göre gerekli hallerde İTFAİYE ( 
TLF:110 )’ye haber verilecektir. İşveren durumdan haberdar edilecektir. 
 
İşyerinde iş kazası meydana gelmesi durumunda, işyeri ilkyardım ekibi olay yerine çağrılacaktır. 
İlkyardım ekibi gerekli bilgilere de ulaşarak (kimlik, kazalının durumu vb.) işyeri hekimi ve 
gerekli hallerde sağlık kurumlarına ( TLF:112 ) haber verecektir. İşveren durumdan haberdar 
edilecektir. 
 
İşyerinde patlama meydana gelmesi durumunda,  olay işyerinde çalışan bütün personele 
duyurulacaktır.  Kurtarma ekibi organizasyonuyla işyeri dolaşılarak olayın duyurulması 
sağlanacaktır. Olay derhal İTFAİYE ( TLF:110 )’ye haber verilecektir. İşveren durumdan 
haberdar edilecektir. 
 
İşyerinde kimyasal madde sızıntısı, dağılması söz konusu olduğunda,  olay işyerinde çalışan 
bütün personele duyurulacaktır. Yangın, kurtarma ve ilkyardım ekipleri olay yerine çağrılarak 
yapılacak inceleme ve elde edilecek bilgilerle gerekli hallerde (sızıntının türü, sızıntının 
durdurulamaması, çok büyük olması vb.) İTFAİYE ( TLF:110 )’ye haber verilecektir. İşveren 
durumdan haberdar edilecektir. 
 
Aşağıda acil durumlarda kullanılacak telefon numaraları verilmiş olup, işyerinde çalışan işçilere 
duyurulacaktır.  
 

Acil Servis Ambulansı 112 
Yangın İhbar 110 
Polis İmdat 155 
Jandarma İmdat 156 

 İŞLETME 
YÖNETİCİSİ 
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Zabıta 153 
Valilik 179 
Elektrik arıza 186 
Su arıza  185 

 
ACİL TOPLANMAYER İ LİMAN VE D.YOLU İŞLETME MÜDÜRLÜ ĞÜ  İDARİ BİNA  ÖNÜ 
  
7.2 YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Çevrenizde çalışan işçileri, yangın durumunda derhal uyarın, 
Yangını işyeri yönetimine haber verin veya verdirin, 
Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk 
müdahaleyi yapın, 
Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın, 
Yangın noktasına gelen işyeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili ( yangının nedeni, türü vb. 
)  bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın, 
Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal “ACİL 
TOPLANMA BÖLGES İNE” gidin, 
Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı 
maddeleri uzaklaştırın,  
“Acil toplanma bölgesi”ne giderken panik yapmayın ve telaşa kapılmayın, 
“Acil toplanma bölgesi”ne giderken, tahliye için ayrılmış yolları kullanın, 
İşyeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın. 
 
**PERSONEL İN ACİL DURUM B İLGİ KARTI: Kartlar isim, doğum tarihi, kan grubu, alerji 
durumu, sürekli kullandığı ilaç, acil hallerde ulaşılacak kişilerin isim ve telefonu ayrıca bilgi beceri 
verilerini de kapsayacak şekilde personelce doldurulur ve ilgililerce toplanırsa, acil durumda ilgili 
personelin sağlığına yönelik tehdit olursa kime haber verileceği, acil bir ilaç alması gerekip 
gerekmediği veya müdahale ekiplerinin oluşturulması hususlarında bu bilgilerden yararlanılır.  
 
ACİL DURUM İŞARETLER İ : Bina çevresi ve katlarda  
 
a) Yangın Söndürme Tüpü                                   b) Yönler 

 
 
c) Acil Kaçış Yolları                                           d) Acil Toplanma Yeri 
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 7.3 İLKYARDIM İHTİYACI OLU ŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz işyeri 
ilkyardım ekibine haber veriniz veya verdiriniz, 
İlkyardım eğitim ve bilginiz varsa ilkyardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk 
yardımı yapınız, 
Daha sonra durum hakkında işverene haber veriniz veya verilmesini sağlayınız, 
İlkyardım ekibine ulaşamadıysanız derhal sağlık kurumlarına haber veriniz veya verdiriniz, 
Sağlık kurumuna bulunduğunuz açık adresi düzgün bir şekilde bildiriniz, 
Yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif ediniz, 
Yaralı veya hasta sayısını söyleyiniz, 
Yaralı veya hastanın durumu hakkında bilgi sahibiyseniz, olayın gelişimi hakkında ilkyardım 
ekibi veya gelen sağlık görevlilerine bilgi veriniz, 
Gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunuz, 
 
 7.4 KİMYASAL SIZINTISI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden 
uzaklaştırın, 
Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz 
mümkünse sızıntıyı kaynağında engelleyin (musluğun, vananın kapatılması vb.) 
Gerekli ise acil durum ikazı verin veya verdirin, 
İşyeri acil durumu ekipleri ile işverene haber verin veya verdirin, 
Sızan, dağılan madde hakkında bilgi sahibiyseniz işyeri acil durum ekiplerine, sızan dökülen 
kimyasal madde hakkında bilgi verin, 
Maske, eldiven, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi güvenceye alarak, sızıntının yayılım 
alanını bariyerlerle çevirerek engelleyin,  
Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunu gözönüne alarak kimyasalın tehlikelerini izole 
etmek ( havalandırma, soğutma vb. )  amacıyla gerekli tedbirleri alın, 
Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunu gözönüne alarak kimyasalın tehlikelerini ortadan 
kaldıracak kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizleme işini 
yapın, 
Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya temizlenememesi durumunda İTFAİYE ‘ye haber 
verin, 
 
7.5 DEPREM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada 
iseniz dışarı çıkarak Acil Toplanma Bölgesine gidin, 
Dışarı çıkamıyorsanız, sallantı tamamlanıncaya kadar; 
- Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne veya masanın altına çökün, 
- Yapı alanında iseniz kolon altına veya duvara yaklaşın, 
- Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının altına girin. 
Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun, 
Çömelme işleminizi kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin vaziyeti şeklinde yapın, 
Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak yerlerden olmasına dikkat edin, 
Pencere veya balkonlardan atlamayın,  
Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve orada kalın. Köprülerden, alt 
geçitlerden ve elektrik direklerinden uzak durun. 
Deprem sırasında mümkünse, 
Tehlike yaratmayacak şekilde makineler durdurulmalı, 
Basınçlı gazlara ait tüplerin vanalarını kapatılmalı, 
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Ocak, soba vb. söndürülmeli, 
El aletleri kapatılmalı, 
Enerji sistemleri kapatılmalı, 
 
DEPREMDEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER  
 
Sallantı bitiminde kaçış yollarını kullanarak panik yapmadan acil toplanma yerine git. 
İşyerinde bulunanların sayımını yap. 
Mahsur kalanları kurtar. 
Yaralı varsa ilk müdahaleyi yap. Gerekiyorsa yaralıyı hastaneye götür. 
Yanıcı parlayıcı madde ve gaz kaçağı varsa kontrol et. (Eğer deprem gece olduysa bu tür 
kaçakları el feneri ile kontrol et. Kibrit, çakmak ve açık alev gibi maddelerle kontrol etme. 
Eğer yangın varsa Yangın Söndürme Talimatına göre hareket et. 
Elektrikçi; elektrik tesisatını kontrol et. Hasar tespiti yap, hasar yoksa jeneratörü çalıştırarak 
enerjiyi ver.  
Bölümlerde hasar tespiti yap. 
Dökülmüş ve etrafa saçılmış maddelerin temizliğini yap. 
Herhangi bir hasar yoksa Tesis Müdürü ve Acil Durum Yöneticisinin vereceği talimat 
doğrultusunda çalışmaya başla.  
 
 
 
1-ACİL TOPLANMA YER İ LİMAN VE D.YOLU İŞLETME MÜDÜRLÜ ĞÜ  İDARİ BİNA  ÖNÜ 
 2-ACİL TOPLANMA YER İ PALAMAR SERV İSİ ÖNÜ 
 3-ACİL TOPLANMA YER İ  GÜMRÜKLÜ SAHA ALANI (Sahil Sa ğlık, Güvenlik, Gümrük ve 
Kaçakçılık İstihbarat müdürlü ğü Önü)        
 
8. ACİL DURUM EK İPLERİNİN GÖREVLERİ 
8.1 YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EK İP ŞEFİNİNGÖREVLERİ 
1. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Bu yönde Ek II’de  
verilen İşyeri Yangın Kontrol Formu ’nu düzenlemelidir. 
2. Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır. 
3. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek 
bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır. 
4. Ekiplerde görevli personelin şahsi dosyalarını tutmalı, görevleri ile ilgili hususların takibini 
sağlamalıdır. 
5. İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamalıdır. 
6. Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım 
çalışmalarını yönetmelidir. 
7. Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırmalı, yangını 
söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmalıdır.  
8. Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını 
sağlamalıdır. Ek III yangın el kitabı ve Ek IV’te verilen bilgilerin ekip üyeleri ve işyerinde 
çalışan işçilere duyurulmasını sağlamalıdır. 
9. Söndürme araç-gereç ve cihazlarının bakım, kontrol ve korunmasını sağlamalıdır. 
10. İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yapmalı, bilgi alışverişinde bulunmalıdır. 
 
8.2 YANGIN SÖNDÜRME EK İP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
1. Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir ki şiyi 
tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır. 
2. Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını 
söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır. Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip 
üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak; 
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i. Cihazın mührünü kopartmalı,  
ii. Cihazın pimini çekmeli,  
iii. Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak 
alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,  
iv. Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su 
kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,  
3. Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine 
getirilmelidir, 
4. İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına 
katılmalıdır. 
5. İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği 
aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefinebildirilmelidir. 
6. İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda 
olmasını sağlamalıdır.   
7. İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır. 
8.3 KURTARMA EK İP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
1. İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda 
olmasını sağlamalıdır.   
2. İşyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olmalıdır. 
3 Yangın esnasında ilk olarak yangından etkilenmiş ve kurtarılan kişilerin ilkyardım ekibine 
teslim etmelidir. 
4. Daha sonra “öncelikle kurtarılması gereken” kıymetli dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarma 
ekip şefine teslim edilmelidir. Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle ekip üyesi kendisini tehlikeye 
atmamalıdır. 
5. Yangın tedbirleri ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılmalıdır. 
6. Yangının yayılabileceği yerlerdeki çalışan personel ve malzemenin tahliyesinin yapılmasına 
yardımcı olmalı.  
7. Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine 
getirilmelidir. 
8.4 İLKYARDIM EK İP ŞEFİNİN GÖREVLER İ 
1. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. 
2. İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç-gereç ve 
cihazlarının tespitini yapmalıdır. 
3. Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek 
bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır. 
4. Ekiplerde görevli personelin şahsi dosyalarını tutmalı, görevleri ile ilgili hususların takibini 
sağlamalıdır. 
5. İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip 
şefi ile birlikte çalışmalıdır. 
6. Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım 
çalışmalarını yönetmelidir. 
7. Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının 
yaptırılmasını ve katılımları sağlamalıdır.  
8.5 İLKYARDIM EK İP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
1. Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirmelidir. 
2. Tahliye gerektiren durumlarda bütün çalışanların isim listesine göre sayımını yapmalıdır. 
3. Gerektiğinde işyerinde çalışan işçilerin tahliyesine yardımcı olmalıdır. 
4. Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık 
kurumuna götürünceye kadar gereken ilk yardımı yapmalıdır. 
5. İlkyardım malzemesi acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmalıdır. 
6. Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve hastaneyegönderilmesini 
sağlamalıdır. 
7. İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmalıdır. 
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8. İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalı, tespit ettiği aksaklıkları 
ilkyardım sefine bildirilmelidir. 
 
9.   TATBİKAT  
 
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 
uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az 1 kez söndürme ve tahliye 
tatbikatı yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. 
Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak 
düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa 
aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli 
düzeltmeler yapılır.  
 
10.  ACİL DURUM PLANININ YEN İLENMESİ  
 
Liman ve Demir yolu  İşletme Müdürlüğü Demir Yolu  işleri çok tehlikeli sınıfta yer aldığından, 
normal koşullarda yenilenme 2 yılda bir olacaktır.  Bu durumda Acil Durum Planı 2016 yılında 
yenilenecektir. Ancak, işyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil 
durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin 
büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. 
 
11.   ÇALIŞANLARIN B İLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM 
 
Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım 
konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı 
vegüvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil 
durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından 
korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği 
ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından 
yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile 
binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa 
zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Eğitimlerin işyerinde 
iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim 
verenlerce imzalanarak belgelendirilir.  
 
12.   GÖREVLENDİRİLECEK ÇALI ŞANLARIN BEL İRLENMESİ  
 
Liman ve Demir yolu işletme Müdürlüğümüz Demir yolu İşleri iş yeri (tehlike sınıflarını tespit 
eden, İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre 412001 koduyla) olarak çok tehlikeli sınıfta yer 
aldığından, her 30 çalışana kadar, arama- kurtarma- tahliye ve yangınla mücadele için en az birer 
çalışanı destek elemanı olarak görevlendirecektir. Çalışan sayımız yaklaşık 70-80 civarında 
bulunmakta olduğundan en az 3’er kişilik ekipler kurulmuştur. Ayrıca,  22/05/2002 tarihli ve 
24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre her 10 çalışana en az 1 
kişi olmak üzere ilkyardım destek elemanı görevlendirmesi gerekmektedir. Buna göre, en az 8 
kişilik ilkyardım ekibi görevlendirmiştir (Tüm ekipler Sivil savunma planında yer alan 
ekiplerden oluşturulmuştur). Görevlendirmelerde mümkün olduğunca yaş, sağlık durumu, eğitim 
ve çalışanların işyeri dağılımları dikkate alınmaktadır 
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        İŞ GÜVENL İĞİ UZMANI   İŞVEREN 
EK: II 
KONTROL FORMU 
 
4857 Sayılı İş Kanunu mevzuatı ile özellikle İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve  
Güvenlik Önlemlerine İli şkin Yönetmelik ile Güvenlik ve Sağlık İşaretlemeleri dikkate alınarak  
oluşturulan bu form işyerinde genel olarak ve her bölümde yangına karşı alınması gereklerin  
tespitinde ve bunların yerindeliğinin kontrolünde gözönüne alınacak olup, bu form ; 
 i  İşyeri geneli ve her bölümü için ayda bir, 
ii. İşyerinde yapılacak olan tatbikat çalışmalarından sonra, 
           iii. İşyerinde meydana gelen yangınlardan sonra, 
           iv. İşyerinde yapılacak taşınma, değişiklik vb.den sonra, 
    yeniden gözden geçirilecektir. 
 
YANGIN İLE İLGİLİ GEREKLER  
NO KONTROL ED İLEN EVE

T 
HAYIR  

1. İŞYERİNDE YANGIN EKİBİNDE KİMLERİN BULUNACAĞI VE YANGIN 
ANINDA YAPILMASI GEREKENLER BİLDİRİLM İŞ Mİ ?   

 

2. BÖLÜMDE İŞYERİ YANGIN EKİBİ İÇERİSİNDE BULUNAN İŞÇİLER VAR 
MI ?  

 

3. YETERLİ SAYIDA İÇİNDE KÖPÜK, KARBON TETRAKLÖRÜR, KARBON 
DİOKSİT VE BİKARBONAT TOZU VEYA DİĞER BENZERİ ETKİLİ 
MADDELER BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VARMI ?  

 

4. YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN 12 AYLIK PERİYODİK 
KONTROLLERİ YAPILMI Ş MI ?  

 

5. YANGIN HORTUMLARI DOLAPLARINDA SARILI VAZ İYETTE 
BULUNUYOR MU ?   

 

6. YANGIN HORTUMLARININ 3 AYDA B İR KONTROLÜ YAPILIYOR MU ?   
7. YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARININ YERLERİ İŞARETLENMİŞ Mİ ?   
8. YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARININ ÖNÜNDE ENGEL VARMI ?    
9. YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ BULUNMASI GEREKEN YERLERDE Mİ ?   
10. YANGIN TEHLİKESİ İÇEREN ISIL İŞLEM VB. ÇALIŞMALARDA ÇALI ŞMA 

MAHALL İNDE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BULUNDURULUYOR MU ?  
 

11. İŞYERİNDE DAĞINIK VAZ İYETTE KAĞIT, KARTON, KUMAŞ, 
KİMYASAL GİBİ YANICI MADDELER BULUNUYOR MU ?   

12. İŞYERİNDE KONTROLSÜZ BIRAKILMIŞ BOŞ VEYA DOLU KİMYASAL  
KAPLARI BULUNUYOR MU ?   

13. İŞYERİNDEN GENEL YANGIN İKAZ SİSTEMİ DUYULAB İLİYOR MU ?   
14. İŞYERİNDE ACİL DURUMLARDA KULLANILMASI GEREKEN YOL VE 

KAPILAR İŞARETLENMİŞ Mİ ?   
15. İŞYERİNDE ATEŞ YAKILIYOR MU ?   
16. ÇALIŞAN İŞÇİLER YANGIN ANINDA YAPMASI GEREKENLERİ BİLİYOR 

MU ?  
 

17. DEPOLAMA ALANLARINDA YANGIN SÖNDÜRME EK İPMANI VAR MI?   
 
Sonuç ve Öneriler : .................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Kontrol Tarihi  :………….. 
Kontrol Eden : 
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EK III                   YANGIN EL KİTABI 
YANGIN T İPLERİ 
1.  A Tipi Yangınlar ( Katı Madde Yangınları ) 
Yanıcı basit katı maddeler yangınıdır. ( Mesela; odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb.) Temel 
özellikleri kor oluşturmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel 
söndürme maddesi su’ dur. Kor bütün A sınıfı yangınlarda ısı vericidir. Bu yangınlara müdahale 
daha kolaydır. Yanan yüzeyin söndürücü madde ile  kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi 
yeterli olabilir. Yangınların bazılarında  kalan atık pamuk ve kömürde olduğu gibi içten yanmada 
olabilir. Bu tür yangınların söndürülmesinde en etkili ve en çok kullanılan söndürücü sudur. 
Bununla birlikte yangının özelliğine göre soğutma etkisi yanında yüzeyi saracak oksitleyici 
ortamla ilişkiyi kesmek oksijen konsantrasyonunu düşürmek ve zincir reaksiyonlarını kırmak 
şeklinde etki eden söndürücüler kullanılmaktadır. 
     2. B Tipi Yangınlar ( Sıvı Madde Yangınları ) 
Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (mesela; benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, 
solvent, katran vb.). Temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür yangınların temel 
söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur.
  
Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar: 
1- Su ile karışmayan sıvı yanıcılar: Petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül ağırlıkları 
sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmaları suyun üzerindedir. Bu tür 
yangınlarda zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi 
yada seyreltme önemlidir.  
2- Katran, asfalt, gres gibi ağır yağlar. Bunların yangınlarında soğutma, boğma ve zincir 
reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili söndürücüler kullanılır. 
3- Su ile karışabilen sıvı yanıcılar: Alkoller. Bunların sebep olduğu yangınlarda soğutma, boğma, 
konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili söndürücüler kullanılır. Sıvı 
yangınlar için en ideal söndürücü köpüktür. Fakat  başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve 
KKT kullanılabilir 
 
 
3. C Tipi Yangınlar ( Gaz Yangınları ) 
Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. ( Ör; Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz 
ve hidrojen vb.) Temel özellikleri patlamadır. Temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme 
maddesi BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur. 
        4. D Tipi Yangınlar ( Hafif Metal Yangınları ) 
Yanabilen hafif metaller yangınıdır. (Mesela; alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum, 
lityum, çinko, sodyum, potasyum ve kalsiyum vb.) Temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek 
sıcaklıkta yanmalarıdır. Temel söndürme prensibi boğmadır. A,B,C türü söndürücüler 
faydasızdır. Su kesinlikle kullanılmamalıdır. Özel D tipi söndürme tozları kullanılır. D tozu 
bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür. 
D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir. Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun 
karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir. Bazı yanıcı 
metallerin aşırı yüksek sıcaklık oluşturmaları suyun ve diğer yaygın söndürücülerin etkisini yok 
eder. Bazı yanıcı metaller su ile reaksiyona girerek Hidrojen ve Asetilen gazları üretirler. Bu ise 
yangının daha da artmasına ve patlamalara yol açar. D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme 
maddesi yoktur. Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler 
vardır ve bunların işaretini taşır. Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını 
boğmaya yarar. 
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SÖNDÜRME TEKN İKLER İ  
Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az bir tanesini saf dışı ederek söndürme gerçekleştirilir  
Soğutma, Boğma, Yakıtı Giderme, Zincirleme Reaksiyonu Engelleme olmak üzere dört ana 
söndürme yöntemi vardır. 
 
Soğutma: Yanıcı maddeden ısı alınarak, sıcaklığını tutuşma derecesinin altına düşürmektir. 
Mesela Yün’ün tutuşma sıcaklığı 600 oC dır. Yanmakta olan yün 550 oC a soğutulduğunda söner. 
Boğma: Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına indirmektir.  
 
Yakıtı Giderme: Bazı durumlarda, yakıt kaynağını ortadan kaldırarak yangın etkin şekilde 
söndürülür. Yakıt kaynağını yok etmek için sıvı ya da gaz akışı durdurulur. Mesela Doğalgaz 
vanasının kapatılması ile yakıt kesilecektir. veya yangının yolu üzerindeki katı yakıt ortadan 
kaldırılır. Orman yangınlarındaki karşı ateş metodu ve şaplak bu yönteme dayanır. Ya da yanıcı 
maddenin yüzeyi kaplanılarak yanıcı buhar çıkışı engellenir. ABC tozu eriyerek katının 
gözeneklerini öter ve yanıcı gaz çıkışını engeller. AFFF tipi köpük boğma ve soğutmanın yanı 
sıra sıvı üzerinde su filmi oluşturarak yanıcı gazların buharlaşmasını engeller. Dolayısıyla yangın 
devam edemez. Ayrıca bazı söndürme maddelerinin kimyasal ve fiziksel etkilerle yanıcı 
maddenin tutuşma sıcaklığını yükseltmesi ve yanmaz hale getirmesi ile yangının devam etmesi 
engellenir. Mesela alkol yangınında su sıkılarak yapılan seyreltme yangının devam etmesini 
engelleyecektir. 
 
Zincirleme Reaksiyonu Engelleme: Kuru Kimyevi Tozlar ve Halojenli Hidrokarbonlar gibi 
bazı söndürme maddeleri yanıcı madde ile ısı üretmeyen reaksiyonlar meydana getirerek, alev 
üreten kimyasal reaksiyonu keserler, alevlenmeyi durdururlar. Mesela Halon gazı 
uygulandığında halojenlerle reaksiyon oluşur ve oksidasyon ani olarak durur. Söndürme 
maddelerinden bazıları bu yöntemlerden sadece birini bazıları ise birkaçını birden kullanarak 
söndürme etkisi gösterirler.    
 
SÖNDÜRME MADDELER İNİN YANGIN TÜRLER İNE GÖRE                      KULLANIM 
ŞEMASI  
SÖNDÜRME MADDESİ A B C D 1000 V’ a kadar Elektrik 

Su X     

Köpük X X    

ABC Tozu X X X   

BC Tozu  X X  X 

CO2  X X  X 

Halon ve Alternatifleri  X X   

D Tozu    X  
 
 
EK: 5    TTK   Liman ve Demir Yolu İşletme Müdürlüğü Liman İşletme Başmühendisliği                              
       Acil Durum Ekip Listesi 
 



 

 92
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EK: 6    TTK   Liman ve Demir Yolu İşletme Müdürlüğü Liman İşletme Baş Mühendisliği                              
       Acil Durum Yerleşim Planı 
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EK: 7    TTK   Liman ve Demir Yolu İşletme Müdürlüğü Liman İşletme Baş Mühendisliği 
Acil Toplanma Yeri   
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EK: 8    TTK   Liman ve Demir Yolu İşletme Müdürlüğü Liman İşletme Baş Mühendisliği 
İlk Yardım Noktaları ve İlk Yardım Dolapları Yerleri 
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EK: 9    İlk Yardım Birimi ve Ecza Dolapları İçerikleri 
 

Ecza dolabı içeriği 
 
 1) Steril gaz kompres 5 adet 
 2) Rulo sargı bezi 5 adet 
 3) Batikon 100 ml 1 adet 
 4) Tıbbi flaster 1 adet 
 5) Turnike 1 adet 
 6) Eldiven 10 çift 

7) Makas 1 adet 
8) Üçgen sargı ve çengelli iğne 1 paket 
9) İşyeri hekimince uygun görülen diğer malzemeler 
 
İşyeri Hekimi Birimi ( İlk Yardım Birimi )  

 
 Muayene masası ve paravanı 
 Tansiyon aleti ve steteskop  
 Hotoskop 
 Ateş Ölçer 
 Oksijen tüpü ve monometresi 
 Cerrahi set 
 Pansuman arabası 
 Tromel, böbrek küvet, cerrahi tepsiler 
 Göz eşeli 
 Pansuman ve müdahale yapmak için gerekli tüm tıbbi ilaç ve malzemeler 

 İşyeri hekimince acil durumlarda kullanılmak üzere hazır muhtelif ilaçlar 
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EK: 10    Yangın Tüpü kullanma kılavuzu     
 
 
 

 
 


