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1. GİRİŞ 
 
 Liman alanlarına tehlikeli yüklerin girişi ve bulundurulması, bu işlemlere müteakip elleçleme işlemi, 

alanın genel güvenliği ve korunması, yüklerin korunması, liman alanında veya yakınındaki herkesin 
güvenliğinin ve çevrenin korunması kontrol edilmektedir.  

 

  Denizde can güvenliği ayrıca liman alanında bir geminin, yüklerinin ve mürettebatının güvenliği ve 
muhafazası, doğrudan tahmil/tahliye yapılmadan önce ve elleçleme süresince tehlikeli yükler ile ilgili 
alınan önlemler ile ilgilidir.  

 

 

  Bu rehberdeki öneriler, taşıma zincirinin bir parçası olarak liman alanında bulunan tehlikeli yükler ile 
sınırlıdır. Bu rehberdeki öneriler, liman alanında genel olarak saklama amacıyla bulundurulan veya liman 
alanında kullanılan tehlikeli maddeler için geçerli değildir ancak İdare, söz konusu kullanım ve saklama 
işlemlerinin yasal ulusal gereksinimlerine uygun olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.  

 

 Tehlikeli yüklerin güvenli taşınması ve yüklenmesi için önemli bir ön gereksinim ise bu yüklerin uygun 
şekilde tanımlanması, koruma altına alınması, ambalajlanması, paketlenmesi, güvenli hale getirilmesi, 
işaretlenmesi, etiketlenmesi, plaka takılması ve dokümantasyonunun yapılması içindir. Bu durum, 
işlemlerin liman alanında veya liman alanından uzakta tesislerde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 
uygulanacaktır. 

 

 

  Genel taşıma zincirine kara, liman ve deniz unsurları dahil olmasına karşın, 1.4 içerisinde belirtilen 
hususlardan sorumlu olan kişilerin her türlü tedbiri alması ve tüm ilgili bilgilerin taşıma zincirine dahil 
olan kişilere ayrıca son konsinyeye verilmiş olması oldukça önem arz etmektedir. Farklı taşıma 
yöntemleri için olası değişik gereksinimlere dikkat edilmektedir.  

 

 Tehlikeli yüklerin güvenle taşınması ve yüklenmesi, söz konusu yüklerin taşınması ve yüklenmesi için 
yönetmeliklerin doğru ve hassas bir şekilde uygulanmasına dayanmakta olup, yönetmeliklerin tam ve 
detaylı olarak bilen ve bu konulara ilişkin mevcut riskler hakkında bilgi sahibi olan herkesin 
muhakemesine bağlıdır. Bu sadece, ilgili kişilerin uygun şekilde planlanmış ve icra edilmiş olan eğitim ve 
tekrar eğitimleri ile elde edilebilir.  

 

 

  Kanunlar, yönetmelikler gibi mevzuatlar ve ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar sürekli değerlendirme 
altındadır ve düzenli olarak revize edilmektedir. Sadece güncel sürümlerin kullanılması oldukça önem arz 
etmektedir. Bu Kanunlar, yönetmelikler ve ilgili yayınların içeriği, sadece gerekli olduğu kapsamda bu 
rehberdeki önerilerde tekrarlanmıştır. 
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1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler 

TESİS BİLGİ FORMU 

1 Tesis işletmecisi adı/unvanı Mardaş Deniz İşletmeciliği 
2 Tesis işletmecisinin iletişim 

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

Ambarlı Liman Tesisleri Mardaş İskelesi – 34524 Yakuplu / Beylikdüzü / 
İstanbul / Türkiye 
Tel: + 90 212 875 27 32 (pbx) 
Faks: + 90 212 875 27 38-39 (pbx) 
liman@mardas.com.tr 
www.mardas.com.tr 

3 Tesisin adı Mardaş Deniz İşletmeciliği 

4 Tesisin bulunduğu il İstanbul 

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

Ambarlı Liman Tesisleri Mardaş İskelesi – 34524 Yakuplu / Beylikdüzü / 
İstanbul / Türkiye 
Tel: + 90 212 875 27 32 (pbx) 
Faks: + 90 212 875 27 38-39 (pbx) 
liman@mardas.com.tr 
www.mardas.com.tr 

6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge Marmara Bölgesi 
7 Tesisin bağlı olduğu Liman 

Başkanlığı ve iletişim detayları 
Ambarlı Liman Başkanlığı 
Tel: + 90 212 875 68 48-49  
ambarli.liman@udhb.gov.tr 

8 Tesisin bağlı olduğu Belediye 
Başkanlığı ve iletişim detayları 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 
Tel: 444 09 39 
Faks: 0212 871 15 31 

9 Tesisin bulunduğu Serbest 
Bölge veya Organize Sanayi 
Bölgesinin adı 

- 

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

 
26.10.2021 

11 Tesisisin faaliyet statüsü (x) Kendi yükü ve ilave 3.şahıs (… ) Kendi yükü (…) 3.şahıs (X) 

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

Gökhan BEKİRCAN  
Tel: +90 212 875 27 32 (Dahili 7138-7158) 

Faks: + 90 212 875 27 38-39 (pbx) 

gokhanb@mardas.com.tr 

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

Ramazan ALTUN 
Tel: +90 212 875 27 32 (Dahili 7214) 

Faks: + 90 212 875 27 38-39 (pbx) 

ramazana@mardas.com.tr 

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

22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 
Hakkında Tebliğ, Geçici Madde 2/2’ye göre; 
‘’Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; 
gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli 
madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine 
kadar aranmaz.’’ 

15 Tesisin deniz koordinatları Koordinat: 40°57'08" Kuzey; 028°40'07" 

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) 

 Paketli Tehlikeli Yükler, 
 Hurda Yükleri, 
 Tehlikeli Katı Dökme Yükler, 
 Patlayıcı Yükler, 
Fumigasyon  Yapılmış Yükler 

17 Tesise yanaşabilecek gemi 
cinsleri 

Konteyner gemisi, Dökme yük gemisi, Genel kargo gemisi 

18 Tesisin anayola mesafesi (km) Otoyol’a: 12 km, E5’e: 4,4 km 
19 Tesisin demiryoluna mesafesi 

(km) 
 

tel:%2B%2090%20212%20875%2027%2032
mailto:liman@mardas.com.tr
tel:%2B%2090%20212%20875%2027%2032
mailto:liman@mardas.com.tr
tel:%2B%2090%20212%20875%2027%2032
tel:%2B90-212-%20875%2027%2032
tel:%2B90-212-%20875%2027%2032
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20 En yakın havaalanının adı ve 
tesise olan mesafesi (km) 

Atatürk Havaalanı – 19 km 

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

800.000 TEU/Yıl 
2.000.000 Ton/Yıl 

22 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp 
yapılmadığı 

Evet 

23 Hudut kapısı var mı? 
(Evet/Hayır) 

Hayır 

24 Gümrüklü Saha var mı? 
(Evet/Hayır) 

Evet 

25 Yük elleçleme donanımları ve 
kapasiteleri 

http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=200&lang=tr 
http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=13&lang=tr 

26 Depolama tank sayısı (m3)  

27 Açık depolama alanı (m2) 46667 m2  

28 Yarı kapalı depolama alan (m2) - 

29 Kapalı depolama alanı (m2) 720 m2 (Gümrüklü)  

30 Belirlenen fumigasyon ve/veya 
fumigasyon arındırma alanı (m3) 

- 

31 Kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetleri sağlayıcısının 
adı/unvanı iletişim detayları 

ARPAŞ Ambarlı Romörkaj Pilotaj Tic. A.Ş. 
Tel: 0212 875 40 50-51-52 
info@arpas-pilotaj.com.tr / arpaskule@arpas-pilotaj.com.tr  
www.arpas-pilotaj.com.tr 

32 Güvenlik Planı oluşturulmuş 
mu? (Evet/Hayır) 

Evet (ISPS Code kapsamında) 

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

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca alınan Atık Kabul 
Tesisi Muafiyet Belgesi mevcuttur.  
(Muafiyet Belge No: 34-AKTMB-039) 

34 
 
 

Rıhtım/İskele 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) 

1 910 30 16,5 
- 

GRT: 78,316 GT 
302,00 m 

Tablo 1.1 Tesis Bilgi Formu 

1. Liman tesisi içerisinde elleçlenen, geçici olarak istiflenen veya depolanan, tahmil ve tahliye 
işlemlerinin yapıldığı IMDG kodlu tehlike sınıfına sahip yüklerin (Özel yük) güvenli bir şekilde 
yönetilmesi adına Gemi Operasyon Süreci (MRDGR.SR.013,00) ve Depolama ve Yük Teslim 
Süreci (MRDGR.SR.015,02) oluşturulmuştur. IMDG Kod rehber uygulamalarının ve MARPOL 
ile SOLAS sözleşmeleri çerçevesinde IMDG kodlu konteynerler üzerinde yapılan her türlü 
işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, 

 
 İşe giriş, iş güvenliği ve çevre eğitimleri, 

 IMDG Kod Eğitimleri (eğitim sonrası IMDG Kod kitapçığının personele dağıtılması), 

 Acil Durum Eylem Planı, 

 ISPS Code Talimatı(MRDGR.TA.033,00), 

 Düzeltici Faaliyet Prosedürü(MRDGR.PR.004,01), 

 Önleyici Faaliyet Prosedürü(MRDGR.PR.005,00), 

 Posta Sayıları Tespiti Talimatı(MRDGR.TA.038,00), 

 Konteyner Tahliye ve Yükleme Talimatı(MRDGR.TA.040,00) 

 Lashing Unlashing İşlemleri Talimatı(MRDGR.TA.042,00) 

 Açık Yük-Konteyner İstifleme Talimatı(MRDGR.TA.057,00) hazırlanmış olup, bu dökümanlar 
çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

 
 

http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=200&lang=tr
http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=13&lang=tr
mailto:info@arpas-pilotaj.com.tr
mailto:arpaskule@arpas-pilotaj.com.tr


9 
 

 
2. Liman tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, 
Elleçleme ve Depolama Prosedürleri  
2.0   Genel 
1. IMDG Kod’ da sınıf 1 patlayıcılar (sınıf 1.4 hariç ), sınıf 7 radyoaktif maddeler, sınıf 6.2 bulaşıcı 
maddeler olarak tanımlanan yüklerden ambalaj grubu I’e giren bazı yükler kıyı tesisine alınmazlar. 
Bu yükler kesinlikle kabul edilmeyen tehlikeli yükler olarak adlandırılırlar ve Yetkili idarenin izni 
olması durumunda transit yük olarak operasyon görürler. Kıyı tesisinde özel bir alanda yükleme 
boşaltılması yapılır ve kıyı tesisinde bekletilmeden sevkiyatı yapılarak uzaklaştırılırlar. Bu tür yükler 
elleçlenmesi durumunda bu rehberde belirtilen emniyet kuralları uygulanacaktır. MARPOL Ek-I, 
IMDG Kod kapsamında ambalajlı, paketli veya balya/deste/demet halindeki yükler, genel kargo 
yükleri ile proje yükleri elleçlenmektedir. IMSBC Kod kapsamında her türlü dökme yük, maden, 
kömür, çimento, klinker, amonyum nitrat içeren gübreler ve bu türde katı dökme yükler; Grain 
Kod kapsamında her türlü dökme hububat liman sahasında elleçlenmektedir 
2. Kıyı tesisine gelecek tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, geçici olarak kıyı tesisinde bekletilmesi, 
istif ve ayrıştırma yapılması, depolanması gibi hususlarda kıyı tesisi, çalışanlar ve kıyı tesisinde 
bulunan gemilerin emniyeti açısından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi sağlanacaktır.  
3. Tehlikeli yüklerin kıyı tesisine kabulünden en az 1 gün önce bir koordinasyon toplantısı 
yapılacak ve bu toplantıya Operasyon, Saha planlama, SEÇ, TMGD ve diğer ilgililerin katılımı 
sağlanacaktır. ( Limana kabul edilen rutin elleçlenen tehlikeli yükler için bu toplantının yapılması 
kararı Operasyon veya SEÇ / TMGD tarafından verilebilir )  
 Koordinasyon toplantısında; Limana kabul edilecek Tehlikeli yük/ler ile ilgili olarak;  
 Tehlikeli yükten kaynaklanan risk  
 Kıyı tesisinde mevcut Tehlikeli yükler ile etkileşim,  
 Kıyı tesisine yakın gelecekte kabul edilmesi planlanan yükler ile etkileşim,  
 İstif şartları  
 Ayrıştırma koşulları  
 Acil Müdahale yönünden malzeme ve ekipman ihtiyacı  
 Acil Müdahale ekiplerinin yeterliliği  
 Komşu tesisleri /den etkileşim Konuları güncel IMDG KOD dokümanları kapsamında ele 

alınarak kabul / ret veya yönetici kararı alınır.  
4. Toplantıda Tehlikeli yükün kabulü yönünde karar alınmış ise, yönetim, operasyon, depolama, 
güvenlik, acil durum müdahale birimleri bilgilendirilerek hazırlık ve kabul süreci başlatılır.  
5. Kıyı tesisine kabulde Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ihtiyacında durum gerekçeleri ile 
birlikte yazı ile Liman başkanlığı’na bildirilir. 

1.1 Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü  

Amaç 

Paketli tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve geçici depolanması işlemlerinin emniyetli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

2.1.1 Genel 
1 Gemide bulunan tehlikeli yükler ile ilgili bilgiler(yükün cinsi, miktarı, MSDS vs.) gemi 
acentesi tarafından en az 24 saat önceden konteyner saha planlama birimine gelir, burada yer 
alan bilgiler göz önüne alınarak operasyonda çalışacak personel İş Güvenliği Uzmanı/TMGD 
tarafından tehlikeli yüklerin riskleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli kişisel koruyucu donanımlar 
(baret, gözlük, eldiven, koruyucu elbise) olmadan operasyon sahasına girişlerine izin verilmez. 
2 Limanda tehlikeli paketli yüklerin tahmil/tahliye işlemleri 3,4,6,7 nolu iskelede 
yapılmaktadır. 
3 Gemi kaptanı ve liman tarafından, tehlikeli yükün elleçlenmesi faaliyetinden sorumlu, 
konusunda tecrübeli ve gemi ile liman arasındaki iletişimi sağlamak üzere vardiya şefi görevli olup 
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kendilerine görevlendirme tebliği yapılmış olup görev yetki ve sorumlulukları kendilerine yazılı 
olarak bildirilmiştir. 
4 Gemi kaptanı ve liman tarafından, tahmil ve/veya tahliye edilen tehlikeli maddelerin gemi 
üzerinde veya liman pozisyonlarına ilişkin kayıtlarının tutulması amacıyla, gemi operasyon 
puantörü bu işlemlerden sorumlu kişi olarak görevlendirilmiştir. Tehlikeli maddelerin 
pozisyonlarına ilişkin tutulan bu kayıt; acil durumlarda, ilgililere sunulabilecek ve yapılacak acil 
müdahaleye destek olabilecek nitelikte olmalı ve ilgili kişilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir yerde 
tutulmalıdır.  

 
2.1.2 Operasyon  
1. Tehlikeli paketli yüklerin elleçlenmesi, taşınması depolanması, istiflenmesi; Ulusal ve 
Uluslar arası mevzuat, IMO ve AB tavsiyeleri/direktiflerine göre gemi kaptanı ve Mardaş Liman 
İşletmesi tarafından yapılır. 
2. Tehlikeli madde içeren hasarlı yük taşıma birimleri veya ambalajlara yönelik iş ve işlemler, 
güvenliği sağlanmış bölgede gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır. Anılan yük taşıma birimi veya 
ambalajlarda sızıntı söz konusu olması durumunda, bunlarla ilgili işlemler 2 adet 40 feet’lik 
konteyner kapasiteli taşınabilir sızıntı havuzlarında yapılacaktır.  
3. Limanda, yük taşıma birimlerinin; iç yükleme işlemleri ve/veya diğer taşıma modu 
araçlarına yüklenme işlemlerinde, “Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi Uygulama Kodu (CTU 
Kod)” hükümleri dikkate alınmalıdır. Liman tarafından, tesisin yük taşıma birimlerinin boşaltıldığı 
alanlarda ve/veya kapalı ambarlarda (CFS alanlarında) konteyner/araç yüklemesi yapılıyor ise, bir 
“Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası (Container/Vehicle Packing Certificate)” düzenlenmelidir. 
Ayrıca, liman tarafından, limana gelen her bir yük taşıma biriminin “Konteyner/Araç Yükleme 
Sertifikası”nın olduğu kontrol edilmeli, söz konusu sertifikası olmayan yük taşıma birimlerinin 
gemiye yüklenmesine izin verilmemelidir. 
2.1.3  İstifleme ve Depolama 
1. Fümigasyon yapılmış ve/veya içinde zehirli gaz ihtiva eden yük taşıma birimleri, kapaklarının 
kontrolsüz bir şekilde açılamayacağı şekilde istiflenmelidir. 
2. Paketli tehlikeli yükler ve tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayrım ve istif kurallarına 
uygun bir depolama sahası oluşturulmalı ve söz konusu paketli yüklerin ve konteynerlerin geçici 
depolanması ayrım ve istif kurallarına uygun yapılmalıdır. Bu sahalarda gerekli yangın, çevre ve 
diğer emniyet tedbirleri alınmalıdır. Tüm sahada tehlikeli madde istiflemesi veya depolaması 
yapılıyorsa tehlikeli madde ihtiva eden yük taşıma birimlerine ulaşım yolları açık olmalı ve sahada 
kısa sürede müdahale edilebilecek acil durum imkan ve kabiliyeti sağlayabilecek donanımlar 
bulunmalıdır. 
3. Elleçlenen veya geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin elektronik veri transferi yapmak için 
gereken donanım, yazılım ve ara yüzler sağlanmalıdır. 
4. Sıcaklık kontrollü tehlikeli maddelerin taşındığı yük taşıma birimleri, limanda, sadece gerekli 
tedbirlerin alındığı özel alanlarda geçici olarak depolanabilir. Anılan yük taşıma birimlerinin sıcaklık 
değerleri sürekli olarak gözlemlenmeli ve uygulanabildiği ölçüde uzaktan izleme olanakları ile 
izlenmelidir. 
5. Sınıf 4.3 suyla teması halinde yanıcı gaz çıkartan tehlikeli maddeler içeren paketler ve bu tip 
paketleri içeren yük taşıma birimlerine yönelik, tesisimizde liman ambar önünde bulunan 
sundurmada yağmur, deniz suyu ve benzeri faktörlerden etkilenmeyecek şekilde geçici 
depolanmakta olup liman genel vaziyet planında yeri gösterilmektedir. Bu alan, bu tip yüklerin 
risklerini belirten uyarı işaretleri ile donatılmıştır. Söz konusu tehlikeli maddelerin bulunduğu 
CTU’lar, yağmur, deniz suyu ve benzeri faktörlerden etkilenmeyecek özellikte ise açık tesis 
alanlarında istif edilebilir. 
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6. Elleçleme ve geçici depolama operasyonları, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 
MSC/Circ.1216 sayılı sirkülerinin “Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Liman Alanlarındaki 
İlgili Faaliyetler Hakkındaki Tavsiyeler” Ek’inde yer alan ve aşağıda belirtilen Liman Sahaları İçin 
Ayrıştırma Tablosundaki kurallara uygun yapılmalıdır. 

Tablo 1.4: Liman Sahası Ayrıştırma Tablosu 
2.1.4  Acil Durum 
1. Acil durumlar veya kazalar söz konusu olduğunda müdahale için kullanılacak ilk yardım 
malzemeleri personel tarafından yeri bilinen ve kolay ulaşılabilen yerlerde muhafaza edilmelidir. 
2. Gerekli ikaz, uyarı işaretleri ve yangın ihbar (alarm) butonları gözle görülür ve kolay 
ulaşılabilir yerlere konulmalıdır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda ilgili personel iş güvenliği ve 
işçi sağlığı kriterlerine uygun kişisel koruyucu kıyafet ve donanım ile teçhiz edilmelidir. Görev 
tanımları ve çalışma alanlarına uygun kişisel koruyucu kıyafet ve donanıma sahip olmayan 
personel çalıştırılmamalıdır. 
3. Haberleşme ekipmanları tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesi 
operasyonlarında; emniyetli olarak kullanılabilir tipte ve kesintisiz haberleşmeyi temin edecek sayı 
ve yeterlikte olup, çalışır vaziyette ve iyi kondisyonda tutulmalıdır. 
4. Paketli tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi iş ve işlemlerinde görev alan personelin görev 
tanımlarına ve çalışma alanlarına uygun olarak acil durumlara (yangın, patlama, sızıntı vb.) 
müdahale, iş sağlığı ve güvenliği, emniyet ve benzeri konularda ilgili mevzuat doğrultusunda 
eğitim ilk işe girişten itibaren görev yetki ve sorumluluklarına göre kademeli olarak verilmektedir 
5. Liman tesisimiz yeterli hacimde su ile bağlantılı, yeterli güç ve kapasitede soğutma amaçlı 
elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile 
irtibatlı yangın hidrantı, yangın dolabı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), 
yeterli sayıda köpüklü (binalara ve sıvılaştırılmış gaz yangını dışındaki söndürme çalışmalarına 
yönelik) ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazlarından oluşan ekipmanları 
içeren yangın donanımı teçhiz edilmiş olup yetkin mühendis tarafından onaylanmış liman yangın 
planı mevcuttur. 

 
 

2.2 Tehlikeli Katı Dökme yük Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü  
 
Amaç 
Tehlikeli dökme katı yüklerin yüklerin elleçlenmesi i şlemlerinin emniyetli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

2.2.1 Genel  

1. Gemide bulunan tehlikeli yükler ile ilgili bilgiler gemi acentesi tarafından enaz 24 saat 
önceden konteyner saha planlama birimine gelir, burada yer alan bilgilere dayanarak operasyonda 
çalışacak personel bilgilendirilir ve gerekli iş güvenliği önlemleri alınması için ilgili birimler ile 
koordinasyon kurulur.  
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2. Liman tesisimizde katı halde tehlikeli yükler supalan olarak elleçlenmekte olup, liman 
sahamızda depolanması yapılmayacaktır.  
3. Çalışılan alanda iş güvenliği, ekipmanların kontrolü, harici kişilerin girişi çıkışı, yükün 
emniyetli elleçlenmesi, çevre temizliği ve bu işlerin uygun bir şekilde yapıldığının kontrolü Vardiya 
Amiri ve Gemi Operasyon Sorumlusunun  sorumluluğunda olup bu husustaki görev, yetki ve 
sorumlulukları kendilerine yazılı olarak bildirilmiştir.  
4. Tehlikeli maddelerin elleçlendiği alanlarda kullanılacak elektrikli ekipman, teçhizat ve 
donanım yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun exproof sertifikalıdır. Tehlikeli 
katı dökme yüklere yönelik yük operasyonları sırasında ark lambaları dışındaki elektrik lambaları 
kullanılmakta  olup bu lambalar gaz geçirmez özellikte olan  led lambalardır. 
5. Kömür gibi kendi kendine yanan, ancak sudan etkilenmeyen, tehlikeli maddelerin 
depolanması liman tesisinde yapılmamaktadır. 

2.2.2  Operasyon  

1. Tehlikeli dökme yüklerin tahmil/tahliye işlemleri iskelemizin son 200 metresinde 3,4,6,7 nolu 
iskelelerde yapılmaktadır. 
2. Katı dökme tehlikeli yüklerin gemiden tahliyesi veya gemiye yüklenmesi sırasında denize 
düşmesine engel olacak brandalar operasyon süresince gemi ile rıhtım arasında bulundurulacaktır. 
3. Gemi kaptanı ve operasyon sorumlusu kendi sorumluluk alanları dahilinde, tehlikeli katı 
dökme yüklerin taşınması, elleçlenmesi veya tahmil/tahliyesine yönelik operasyonların, 
“Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod)”, “Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli 
Yüklenmesi ve Tahliyesine Yönelik Uygulama Kodu (BLU Kod)”, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve 
Boşaltılması Hakkında Yönetmelik” ve “Terminal Temsilcileri İçin Katı Dökme Yüklerin Yüklenmesi 
ve Tahliyesi El Kitabı (IMO MSC/Circ.1160, MSC/Circ.1230 ve MSC.1/Circ.1356)”na uygun olarak 
yapılmasını sağlayacaktır. 
4. Tehlikeli katı dökme yük tahmil/tahliye edecek gemi kaptanı, söz konusu yükün gemideki 
konumu ve miktarlarıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı detaylı yükleme/tahliye planını tahmil/tahliye 
işlemine başlamadan önce operasyon sorumlusu tarafından alınacaktır. Söz konusu 
yükleme/tahliye planı hususunda gemi kaptanı operasyon sorumlusu arasında mutabakat 
sağlanacaktır. 
5. Zehirli veya yanıcı gaz açığa çıkaran tehlikeli katı dökme yüklerin elleçlendiği alanlarda 
oluşturabilecekleri zehirli veya yanıcı gaz konsantrasyonunu ve bunların olası yayılımlarını gaz 
ölçüm cihazları ile düzenli kontrol edilecektir ve ölçümler kayıt altına alınacaktır. 
6. Kamyonların istiap haddinden fazla yüklem yapmamaları için gerekli uyarılar yapılır 
sorumlular bu konuda gerekli dikkati gösterirler. Yükleme yapıldıktan sonra kamyonların üstü 
muhakkak kapatılmalıdır.  
7. Şoförler araç yükleme boşaltma esnasında araçtan uzakta belirtilen nokta bekletilecektir. 
Şoförün gerekli koruma ekipmanlarına sahip olduğu kontrol edilecektir.  
8. Gemi tahliyesinin kısmen bitmesi halinde, gemi ambarında kalan yükün tahliyesi için 

görevlendirme yapılmadan önce gaz ölçümleri yapılacaktır.  

2.2.3  Güvenlik  

1. Tehlikeli yükün risklerine göre elleçlenmesi yapılan alanlar belirlenirken; idari binalar, tesise 
komşu diğer tesisler ve bu tesislerde elleçlenen yük cinsleri ile tesiste geçici depolanan ve 
elleçlenen diğer yüklerin özellikleri ve acil durumlara müdahale için en hızlı ve emniyetli erişim 
olanakları dikkate alınacaktır.  
2. Tehlikeli katı dökme yüklerin geçici depolanması veya elleçlenmesi operasyonu, tutuşma ve 

patlamaya sebep olabilecek tozun yayılmasına yol açtığında, söz konusu tutuşma ve patlamayı 
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önlemek veya meydana gelmesi halinde etkilerini en aza indirgemek için gerekli tüm uygulanabilir 

önlemler alınmalıdır. 

3. Birbiri ile etkileşime girebilecek tehlikeli katı dökme yükler, etkileşime girmelerini 

engelleyecek şekilde taşınmalı ve elleçlenmelidir. Bu durum, tehlikeli katı dökme yüklerin 

etkileşime girebileceği diğer tehlikeli yükler için de geçerlidir. 

4. Elleçlenen tehlikeli katı dökme yüklerin özelliklerine ve oluşturabilecekleri risklere karşı, 

yeterli sayıda uygun kişisel koruyucu kıyafet, ekipman ve donanım bulundurulmalıdır. 

5. Suyla temas ettiğinde yanıcı veya zehirli gaz açığa çıkaran veya kendi kendine tutuşabilen 

tehlikeli katı dökme yükler, mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Bu tür yükler sadece yağmursuz 

hava koşullarında elleçlenmelidir. 

6. Oksitleyici özelliği olan katı dökme yükler, yanıcı ya da karbon içeren maddelerle 
kontaminasyonu mümkün olduğunca engellenecek şekilde geçici depolanmalı, elleçlenmeli ve ısı 
ya da yanma kaynağından uzak tutulmalıdır. 

2.3 Hurda Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyonu Prosedürü  

Liman tesisimizde Hurda yükler supalan elleçlenmektedir. Liman tesisinde depolanması 
yapılmayacaktır.  

Amaç 
Hurda yüklerin yüklerin elleçlenmesi i şlemlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

2.3.1 Gereklilik  

1. Karantina alanına kontrollü giriş sağlanacak, operasyon dışında söz konusu alanın giriş kapısı 
kilitlenecek ve üzerinde uyarı işaretleri bulundurulacaktır.  
2. Kıyı tesisinde, kontamine olmuş radyoaktif maddelerin elleçlenmesinden sorumlu olarak 
Serdar DUMAN ve Ramazan ALTUN görevlendirilmiş olup bu sorumlu kişiler TAEK’den 
Radyasyondan Korunma Görevlisi  kursu almış ve görevleri yazılı olarak kendilerine bildirilmiştir.  
3. Kıyı tesisindeki hurda yüklerin radyasyon ölçümleri, liman giriş ve çıkışında bulunan sabit 
radyasyon dedektörleri vasıtası ile yapılmaktadır.  

2.3.2  Elleçme Operasyonu  

1. Kıyı tesisinde bulunan toplama havuzunda biriken radyasyonla kontamine olmuş tozlar, 
ölçümü yapılacak ve TAEK tarafında alımı sağlanacaktır.  
2. Hurda yükü içerisinde tespit edilen, radyoaktif kaynak ve/veya radyasyonla kontamine olmuş 
maddelerin geçici depolandığı radyasyon kuyusu, yetkisiz kişilerin yaklaşımını engellemek amacıyla 
çevrilmiş ve sınırlandırılmıştır. Radyasyon kuyuları, söz konusu maddelerin geçici depolandığı süre 
boyunca, sürekli gözetim altında tutulacak ve uygun mesafede kontrol noktası oluşturulacaktır.  
3. Hurda yüklenmiş araçlar liman girişinde bulunan radyasyon ölçüm cihazından 10 Km altında 
bir hızla geçmesi sağlanacaktır. Ölçümü yapılmamış hir bir Hurda yüklü aracın tesis dışına çıkışına 
izin verilmeyecektir. Opersayon esnasında araçlar yüklendikten sonra kantar sahasına gidişi ve 
ölçümünün yapıldığının görülmesi liman puantörünün sorumluluğundadır.  
4. Yapılan ölçümlerde hurda yüklü bir araçta radyasyon seviyesi Seviye- 3 durumu tespit 
edilmesi halinde; araç sürücüsü de dahil olmak üzere araç terk edilecek aracın karantina alanına 
çekilmesi sağlanacak, gerekli acil durum müdahalesi tamamlanana kadar araç karantina alanında 
bekletilecektir. Söz konusu alan ve yaklaşımları uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tesiste bulunan 
kişiler bu durum hakkında bilgilendirilecektir.  
5. Radyoaktif kaynak ve/veya radyasyonla kontamine olmuş maddelerin tespiti durumunda, 
tespit edilen söz konusu kaynak ve/veya maddeler radyasyon kuyusuna alınacak ve radyoaktif 
kaynakların sayısı, büyüklüğü ve yaklaşık ağırlığı en geç 24 saat içinde TAEK’e bildirilecektir.  
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6. Karantina alanına, radyasyondan korunma ile ilgili eğitimleri almamış, uygun koruyucu 
kıyafet, ekipman, teçhizat ve donanımı olmayan operatörlerin, tesis çalışanlarının veya üçüncü 
şahısların girmesi engellenecektir. 
7. Radyasyon tespit ve karantina alanının, radyasyon kuyusunun, toplama havuzunda biriken 
tozların, toplama havuzundan deşarj edilen suların ve liman sahası dışına çıkacak hurda yüklü 
araçların radyasyon ölçümü yapılacaktır. 

2.4 Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü 

Amaç 

Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi i şlemlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

2.4.1  Genel  

1. Liman bölgesinde her zaman patlayıcı yüklerin güvenli eleçlenmesinden Liman Operasyon 

Grup Şefi sorumludur, kendilerine sorumlulukları yazılı olarak bildirilmiştir 

2. Mücbir sebeplerden dolayı patlayıcı maddelerin liman sahamızda geçici  süre ile 

depolanabilmesi için liman çalışma ofislerinin yanında bulunan boş alan olarak belirlenmiştir. 

3. Söz konusu bu alan çitler ile sınırlandırılmış olup gerekli uyarı levhaları çitler üzerine asılır ve 

patlayıcı madde depolandığı süre içerisinde sürekli kamera ile gözetim altında tutulmaktadır. 

4. Limanda Patlayıcı yüklerin tahmil/tahliye işlemleri 3,4,6,7 nolu iskelede yapılmaktadır. 

2.4.2  Patlayıcıların Yüklenmesi Ve Boşaltılması  
1. İdare tarafından özel izin verilmediği sürece, Sınıf 1.4 uyumluluk grubu S olan patlayıcılar 
dışındaki Sınıf 1 patlayıcı maddelerin, bekletilmeksizin doğrudan gemiye yüklenmeleri veya 
gemiden tahliye edilerek bekletilmeksizin kıyı tesisinden çıkartılması şartıyla kıyı tesislerinde 
elleçlenebilicektir.  
2. Patlayıcı maddelerin kıyı tesisinde yüklemesi tamamlandığında, yükleme yapılan gemi veya 

araç mümkün olan en kısa zamanda kıyı tesisinden ayrılması sağlanacaktır. Bu kapsamda gemi 

yükleme ve tahliye planı aşağıdaki durumlara uygun olarak yapılır; 

 Gemiye yüklenecek patlayıcı yükler gemiye en son yüklenir ve gemi derhal limandan ayrılır. 

 Gemiden tahliye olacak yüklerde ilk öncelik  patlayıcı yüklerden başlanır ve patlayıcı yük ile 

yüklenen araç derhal liman sahasından çıkacak şekilde gümrük ve diğer işlemleri önceden 

yapılır.  

 
3. Patlayıcı maddelerin elleçlenmesine yönelik gerekli organizasyonların önceden yapılmasına 
rağmen, söz konusu patlayıcı maddelerin mücbir sebeplerden dolayı kıyı tesisinde geçici 
depolanmasına gerek duyulması halinde bu maddeler, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin 
sağlanması ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan alınması gereken izinlerin alınmış olması koşuluyla, 
rıhtımdaki çalışma ofislerinin yanındaki sınırlı alanda ilgili liman başkanlığının izni ile en fazla 12 
(oniki) saate kadar geçici depolanacatır.  
4. Patlayıcı maddelerin hava karardıktan sonra elleçlenmesi yasaktır. Ancak ilgili Liman 
Başkanlığı tarafından, emniyet ve güvenlik tedbirleri, yeterli aydınlatma, elleçleme işinde görev 
alacakların gün içindeki çalışma süreleri ve hava koşulları gibi hususların uygunluğu göz önünde 
bulundurularak söz konusu patlayıcı maddelerin hava karardıktan sonra da elleçlenmesine izin 
verilebilir. 
5. Patlayıcı maddelerin elleçlendiği rıhtım alanı “korunmuş alan” olarak belirlenerek 
işaretlenecek ve söz konusu alanın sınırları, normal elleçleme alanından en az 10 (on) metre daha 
geniş tutulacaktır.  
6. Patlayıcı maddelerin elleçlendiği alanlarda; sigara ve benzeri maddeler içilmez, kibrit veya 
çakmak taşınmaz ve yakılmaz, herhangi bir alev veya kıvılcım yaratabilecek madde veya teçhizat, 
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ekipman veya donanım bulundurulmaz ve görevli personelin uygun iş elbisesi, ayakkabı ve gerekli 
koruyucu donanım kullanması sağlanacaktır.  
 
7. Patlayıcı maddelerin elleçlenmesinde kullanılacak ekipmanlar, ulusal ve uluslararası 
standartlar uyarınca, tip onaylı olmalı ve uygun şekilde test ve bakımları yapılmış olacaktır.  
 
8. İlgili liman başkanlığının izni olmadığı sürece, patlayıcı madde yüklü veya patlayıcı madde 
tahmil/tahliyesi yapacak olan bir gemi, pruvası limandan denize çıkış yönünde olacak şekilde 
rıhtıma/iskeleye yanaştırılacaktır. Geminin rıhtıma/iskeleye bağlanmasında çelik tel halat 
kullanılmayacaktır.  
 
9. Patlayıcı madde yüklü veya patlayıcı madde tahmil/tahliyesi yapacak olan bir gemi, 
rıhtımda/iskelede bağlı olduğu sürece, acil durumlarda römorkörler tarafından avara 
edilebilmesini sağlamak üzere; ucu kasalı olan birer çelik tel halatı baş ve kıç deniz tarafından su 
yüzeyine yakın bir mesafede olacak şekilde hazır bulunduracaktır.  
 
10. lgili liman başkanlığının izni olmadığı sürece, kıyı tesisinde bağlı bulunan patlayıcı madde 
yüklü bir geminin makinelerinde, acil bir durumda rıhtımdan/iskeleden ayrılışına engel teşkil 
edebilecek nitelikte herhangi bir bakım/onarım işlemi yapılmayacaktır. 
 
2.4.3 Hava Koşulları  
 
1. Olumsuz hava koşullarında, özellikle ıslak hava koşullarında, yapılacak patlayıcı madde 
elleçlemelerinde azami dikkat gösterilmelidir. 
 
2. Patlayıcı madde içeren paketlerin ıslanmasını önleyici tedbirler alınacaktır. 
 
2.4.4 Ek Önlemleri  
 
1. Patlayıcıların taşındığı bir yere ya da yakınana tutuşma kaynağı getirilmeyecektir. Muhafazaya 
alma yalnızca sınıf 1 maddelerini içerdiği durumlar dışında metal parmaksız, topuksuz ya da uçsuz 
korumasız ayakkabılar ya da botlar giyilmesi yasaklanacaktır ve herhangi bir taşınabilir ışık ve diğer 
elektrikli ekipmanlarının yanıcı bir atmosferde kullanım için güvenli türde olmasına dikkat edilmeli  
 
 
 
2.4.5 Radyo Ya Da Radar İletişimi 
 
1. Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi sırasında elleçleme alanına 50 (elli) metre ve daha yakın 
mesafede radar ya da radyo alıcı/verici cihazları kullanılmayacaktır.  
 
2. Patlayıcı maddelerin tahmil ve tahliyesi esnasında; gemilerde, vinçlerde veya civarındaki 
herhangi bir yerde, güç çıkışı 25 Watt’dan fazla olmayan VHF aktarıcıları hariç olmak üzere, radar 
ya da radyo alıcı/verici cihazları kullanılamaz. Bu tür cihazların güç kaynakları patlayıcı maddelerin 
elleçlenmesi sırasında kapatılır ve elleçleme işlemleri süresince açılmamaları yönünde görsel 
talimatla işaretlenecektir. Ayrıca, VHF aktarıcıları kullanım esnasında patlayıcı maddelere 2 
metreden daha fazla yaklaştırılmayacaktır.  
 
2.4.6 Yakıt İkmali  
1. Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi operasyonu tamamlanana kadar, elleçleme operasyonunun 
yapıldığı rıhtımda ve/veya bitişik rıhtımlarda yakıt ikmali yapılmayacaktır.  
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2.4.7 Hasarlı Ambalajlar  
1. Patlayıcı madde içeren hasarlı yük taşıma birimi gemiye yüklenemez ve/veya kıyı tesisine 
kabul edilemez. Yük taşıma biriminin ya da içindeki patlayıcı madde içeren paketlerin elleçlenmesi 
sırasında hasar görmesi halinde operasyon derhal durdurulur ve ilgililere haber verilir. Söz konusu 
hasarlı yük taşıma biriminin veya patlayıcı madde içeren paketlerin yenilenmesi, patlayıcılar 
konusunda uzman personelin denetimi altında, gerekli emniyet ve güvenlik önlemleri alınması 
kaydıyla ilgili kurumların izni dahilinde geçici depolama için belirlenmiş özel alanda yapılmalıdır. 
2. Eğer bir patlayıcı ambalajından dökülmüşse ya da sızmışsa, taşımayı denetleyen sorumlu kişi 
bu dökülmelerin hemen toplandığından ve yeniden ambalajlanmak ya da imha edilmek üzere ilgili 
güvenlik düzenlemeleri yapıldığından emin olunacaktır.  
 
2.4.8 Yüklemenin Tamamlanması  
 
1. Yükleme tamamlandığında, yüklenen gemi ya da araç mümkün olan en kısa sürede limandan 
ayrılması sağlanacaktır. 
 
2.4.9 Güvenlik  
1. Patlayıcıların taşıma güvenliği uygulanan güvenlik derecesinden etkilendiğinden, taşınan 
patlayıcılara yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için ambalajların taşıma operasyonlarının tüm 
aşamalarında iyi durumda ve koşullarda alındığını gösteren uygun kontrolleri içeren tüm güvenlik 
önlemlerini alınmasına özen gösterilecektir. İlgili izinler düzenlenmediği ve görevler ilgili izinlerde 
belirtilen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilmediği sürece, patlayıcılar hareket 
ettirilmeyecek ya da taşınmayacaktır.  
 
2.4.10 Sınıf 1, Bölüm 1.4, Uygunluk Grubu S Patlayıcılar  
 
2.4.10.1 Patlayıcı madde elleçleme izni bulunmayan kıyı tesislerinde, Sınıf 1 Bölüm 1.4 ve 
Uyumluluk Grubu S olan patlayıcıların elleçlenmesi liman başkanlığının iznine tabidir. 
 
 
 
 
 

2.5  Fumigasyon  Yapılmış Yüklerin Eelleçlenmesi Prosedürü 

Amaç 

Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş yük ve yük taşıma birimlerine yönelik faaliyetlerin 

yürütülmesini sağlamak. 

2.5.1 Uygulama 

1. Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş olan yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan 
arındırılması işlemleri personelden uygun uzaklıkta yapılır. 
2. Fumigasyon alanı yetkisiz kişilerin girişini engellemek amacıyla uygun malzeme kullanılarak 
çevrilerek sınırlandırılmalıdır. 
3. Fumigasyon alanı uyarı işaretleriyle işaretlenmelidir. Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş 
olan yük taşıma birimlerinin geçici depolandığı süre boyunca bu alan sürekli gözetim altında 
tutulmalıdır. 
4. Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması 
faaliyetlerinin yürütülmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Genel Müdürlüğünden (İdare) tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Ayrıca söz konusu iş 
ve işlemlerde görevlendirilen personel de ilgili İdare tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır. 
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5. Fumigasyon uygulanmış yük taşıma birimlerinin limandan kara tesislerine sevk edilmeden 
önce gaz ölçümünün ve analizinin yapılması ve analizi yapılmış gazların cinsi ve ölçüm değerlerini, 
ölçüm yapılan yeri, tarihi ve saati gösteren bir sertifika düzenlenmesi zorunludur. 
6. Fumigasyon yapılmış konteynerlerin gaz ölçümü yapılmalı ve ölçüm sonucu tehlikeli gaz 
tespit edilmesi halinde gerekli gazdan arındırma işlemleri gerçekleştirilmelidir. 
7. Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimleri ve dökme yüklere yönelik olarak ilgili Liman 
Başkanlığına ve kıyı tesisine ilgili mevzuat uyarınca önceden gerekli bildirimler yapılmalıdır. 
8. Fumigasyon yapılmış yüklerin veya diğer maddelerin elleçlenmesinde çalışan kişiler, 
görev tanımlarına ve yapacakları işe uygun gerekli eğitimleri almalıdır. 
9. Yük taşıma birimi veya yük ambarının havalandırılması işlemini müteakip sorumlu kişi 
tarafından gaz ölçümü yapılarak söz konusu mahallere girişin emniyetli olduğunu gösteren 
giriş izin belgesi düzenlenmelidir. 
10. Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimleri veya dökme yük ambarları, İdare tarafından gaz 
ölçümü ve/veya gazdan arındırma iş ve işlemlerini yapmak üzere sertifikalandırılmış yetkin 
kişilerin kontrolünde açılmalıdır. 
11. Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması ve elleçleme 
faaliyetlerinin yürütülmesi işlemlerinde, kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. 

 

2.6  Tehlikeli Sıvı Dökme Yük Elleçlenmesi Prosedürü 

 
Amaç 

Tehlikeli sıvı dökme yüklere (Bitkisel Yağlar) yönelik faaliyetlerin emniyetli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 
  

1. Tehlikeli sıvı dökme yüklere (Bitkisel Yağlara) ilişkin uygun taşıma adı, varsa UN numarası, 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin bilgiler operasyona katılan personeller ile paylaşılır; yüklere 
ilişkin olası yangın, döküntü vb. acil durumlarda kişilerin görevleri ve uyması gereken prosedürlere 
ilişkin gerekli eğitimler operasyona başlamadan önce ilgili personellere verilir. 
2. Limanda tehlikeli paketli yüklerin tahmil/tahliye işlemleri 3,4,6,7 nolu iskelede yapılmaktadır. 
3. Kıyı tesisinde alınması gereken ilave emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hususlardan 
Vardiya Amiri sorumludur 
4. Tehlikeli sıvı dökme yükler ile tehlikeli reaksiyon vermesi muhtemel olan kimyasalların 
elleçlemesi operasyon bitene kadar yapılmaz ve alanda bu tür tehlikeli yükler bulundurulmaz. 
5. Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağlar) tahliyesinde Kıyı tesisinde kullanılan haberleşme 
ekipmanları, alevlenir ya da patlayabilir ortamda emniyetli olarak kullanılabilir tipte olan telsizler 
kullanılmaktadır. 
6. Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesi başlanmadan önce operasyon bölgesinde 
bulunan frengi delikleri tapalar ile kapatılır ve olası bir sızma durumunda tehlikeli sıvıların deniz 
suyuna karışması engellenir. Ayrıca meydana gelen döküntü sucuk petler yardımı ile 
sınırlandırılarak absorban madde (talaş, kum v.b) ile emdirilerek ortamdan uzaklaştırılarak lisanslı 
bertaraf firmasına gönderilir. 
7. Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesi sırasında meydana gelebilecek bir acil 
durumlara anında müdahale için borular operasyon süresince sürekli gözetim altında 
tutulmaktadır.  
8. Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesinde kullanılan platform tahliye işlemine 
başlamadan önce test edilerek çalışır durumda olduğu kontrol  edilmektedir. 
9. Ters basınç ve tahliye  kapasitelerinin aşılmaması aralıklı olarak yapılan kontrollerle 
sağlanmaktadır. 
10. Emniyet kontrol listesi operasyon süresince denetime hazır bulundurulmaktadır. İlgili liste ek 
olarak verilmiştir. 
11. Gemi ve kıyı tesisimiz arasında yapılan tahliye operasyonu süresince vardiya amiri ve geminin 
operasyondan sorumlu yetkilisi hazır bulunmaktadır. 
12. Tehlikeli sıvı dökme yüklerin (Bitkisel Yağlar) tahmil/tahliyesi tamamlandıktan sonra yük 
operasyonunda kullanılan boru hattında, yükleme kollarında ve esnek borularda kalan basınç 
tahliye edilmektedir. 
13. Gemi manifold bağlantısı ve kıyı tesisi boru hattının körlenmesi dahil tüm emniyet önlemleri 
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alınmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

3 SORUMLULUKLAR 

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye 
zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek 
için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.  

3.1 Yük İlgilisinin Sorumlulukları  
 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 idareye bildirmek.  

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

 

3.2  Kıyı tesisi ileticisinin sorumlulukları 
 

 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, 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. 
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 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.  

 Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve 
şamandırada yapmak.  

 Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için 
ayrılmış rıhtım, şamandıra ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile 
donatmak.  

 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, 
şamandıra ve rıhtıma yanaştırmamak.  

 Gemilerde acil durumda yapılacaklarla ilgili Römorkaj ve Pilotaj hizmeti veren ARPAŞ tarafından 
AGM/17-2375 sayısıyla 28.10.2015 tarihinde acil durumlarda geminin iskeleden 
uzaklaştırılması ile talimatlar verilmiştir. 

3.3 Gemi Kaptanının Sorumlulukları  

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

 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri Yüklendiği Liman 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, şamandıra ve rıhtıma yanaşmamak.  

 Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, bağlama, yanaşma ve 
ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygulamak.  

 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.  
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 Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını Liman Başkanlığına bildirmek.  

 Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak 

 
3.4 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sorumlulukları 
 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince, 01.01.2018 

tarihinden sonra, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerde liman 
işletmesinde ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’’ istihdam edilecek veya danışmanlık 

hizmeti satın alınacaktır. 

 

3.5 Liman Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasının vb. 

Sorumlulukları  

 Liman tesisinde iş yapacak personeline IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili 
faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimleri (İdarenin 27.03.2013 tarihli ve 
79462207/315 sayılı genelgesinde belirtilen eğitimler) aldırmak,  

 Liman tesisinde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket etmek,  

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

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

 Tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İş Sağlığı ve 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 

 

4.0 KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER 
1. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Madde 12/1’e göre 
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi’ne sahip kıyı tesisi işleticileri, aşağıdaki tedbirleri alırlar. 
2. Liman sahalarında bulunan tehlikeli maddelerin depolaması yapılmamakta olup, geçici olarak 
istiflendiği alan IMDG sahasıdır. 
3. Ambalajlama ve ambalaj üzerindeki işaretleme&etiketleme konularında gönderici ve 
yükleyicinin sorumlulukları mevcuttur. Konteyner içindeki ambalaj ile ilgili herhangi bir uygunsuz 
durumda (etiket olmaması, yanlış yükleme, sızıntı vb.) acente bilgilendirilir.  
4. 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 verilmiş olup çalışma esnasında bu kişisel koruyucu 

ekipmanların çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı ilgili birim sorumluları tarafından 

sürekli denetimi yapılmaktadır. 

5. Herhangi bir yangın anında kullanılmak üzere IMDG sahasında yangın hidrantı bulunmaktadır. 

Ayrıca tehlikeli kimyasalın çeşidine göre KKT, CO2 ve Köpüklü taşınabilir yangın söndürme cihazları 

hazır halde bulundurulmaktadır. 

6. Gemilerde acil durumda yapılacaklarla ilgili Römorkaj ve Pilotaj hizmeti veren ARPAŞ 
tarafından AGM/17-2375 sayısıyla 28.10.2015 tarihinde acil durumlarda geminin iskeleden 
uzaklaştırılması ile talimatlar verilmiştir. Ayrıca acil durumda gemilerin limandan 
uzaklaştırılmasına ilişkin presedür Acil Durum Eylem Planında detaylı olarak yer almaktadır. 
7. Tüm liman sahalarında genel vaziyet planı üzerinde alınması gereken yangın tedbirleri 
işaretlenmiş olup özellikle tehlikeli madde bulundurulan alanlar tecrit edilmiştir.11.2.2012 tarihli 
ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin 



21 
 

Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve 
sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve 
bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez. Bu sahalara “Liman Güvenlik Tesis 
Sorumlusunun İzni Olmadan Girilmez” vb. sağlık ve güvenlik işaretleri yerleştirilmiştir. Çalışanların 
IMDG kod eğitimleri verilmekte olup, eğitimi olmayan çalışanlar ilgili çalışmalarda 
bulunmamaktadır. 
 
 
 
 

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

 

Tablo4.1: Tehlikeli Madde Sınıfları 

4.2 Tehlikeli Maddelerin Sınıfları 

Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından 
taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) tarafından düzenlenmektedir. 
  
SOLAS ve MARPOL’un ilgili bölümlerinde International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 
(Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) gerekli düzenlemeler detaylı bir şekilde 
açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almışlardır. 1 
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Ocak 2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir. 
  
Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin 
sınıflandırılması ve risk tanımları da UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods (UN) tarafından yapılmaktadır. 

 
Mardaş Liman sahalarında Paketli Tehlikeli Yükler, Hurda Yükleri, Tehlikeli Katı Dökme 

Yükler,Patlayıcı Yükler, Fumigasyon  Yapılmış Yüklerin taşınma, tahmil/tahliye, elleçlenmesi 

yapılmaktadır. Taşınma, tahmil/tahliye, elleçlenme ve istiflenmesi yapılmayan IMDG kapsamındaki 

malzemeler ise Sınıf 1(1.4 dışındaki), Sınıf 6.2 ve Sınıf 7’dir. 

  

Bu düzenlemeler dahilinde tanımlanan tehlikeli madde sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir. 

 
 

Sınıf1:Patlayıcılar 
  

 

  

Sınıf 1.1: Kitle Halinde ve Birden Patlayanlar 
 
Kitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında  
nerdeyse tüm yükleri etkiler. 

  

 

  

Sınıf 1.2: Parça Fırlatan Fakat Kitle Halinde Patlamayanlar 
 
Parça fırlatama riski olan ama kitlesel bir patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları  
içerir. 

  

 

  

Sınıf 1.3: Alevli Patlayanlar 
 
Yangın çıkarma tehlikesi olan , patlama şiddeti hafif, az da olsa parça fırlatma tehlikesi  
mevcut, fakat kitle halinde patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir. 

  

 

  

Sınıf 1.4: Düşük Zarar Veren Patlayıcılar 
 
Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu kabı aşmayacak , dışarıda bir patlamaya  
veya yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları içerir.. 

  

 

  

Sınıf 1.5: Patlaması Zor Fakat Kitle Halinde Patlayabilenler 
 
Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor patlayan hassasiyeti çok düşük patlayıcıları  
içerir. 
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Sınıf 1.6: Patlaması Zor ve Kitle Halinde Patlama Tehlikesi Olmayanlar 
 
Hem çok zor patlayabilecek, hassasiyeti çok düşük olan ve aynı zamanda kitle halinde  
patlama tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir. 

 
Sınıf 2 :Gazlar 

 

 

  

Sınıf 2.1: Yanıcı Gazlar 
 
454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddelerdir.  
Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama  
noktaları 20°C (68°F) veya altıdır. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları  
%13 altında parlayıcıdırlar. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava  
karışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar 
  

  

 
 
  

  

Sınıf 2.2: Yanıcı ve Zehirli Olmayan Gazlar 
 
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti  
içinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve  
zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı  
olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır. 

  

 
 
  

  

Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar 
 
İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan 
Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında  
kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak  
kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 
üzerinde olan maddelerdir 

 
Sınıf 3 :Yanıcı Sıvılar 

 

 
 
 
 
  

  

Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, ya da sıvı halde  
olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F)  
ve üzeri olan maddelerdir. 
  
  
  

 
Sınıf 4 :Yanıcı Katılar 
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Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar 
 
Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve  
yanma hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den daha fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 
10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir. 
Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye 
 giren ve kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler. 
Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından  
özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir. 

  

 

  

Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen Katılar 
 
Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile temasın  
beşinci dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına 
 ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir 

  

 

  

Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler 
 
Bu maddeler suyla temas halinde yanıcı ya da zehirli maddeler çıkaran maddelerdir.  
Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır. 

Sınıf 5 : Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler 

 

 

  

Sınıf 5.1: Oksitleyici Ajanlar 
 
Bu tür maddele oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasını sağlayan veya  
çabuklaştıran maddelerdir. 

  

 

  

Sınıf 5.2: Organik Peroksitler 
 
Organik peroksitler (Sınıf 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran maddelerdir. Bunlar  
hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir yada daha fazla  
hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmesi yoluyla üretilirler. 
 

 
 

 

 

  

Sınıf 6:Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler  
 
Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler 
 
Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak 
sınıflandırılırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testlerde de zehirli olduğu belirlenen  
maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilirler. 

  

 

  

Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler 
 
Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler bir patojen taşıdığı bilinen yada şüphelenilen  
maddelerdir. Patojenler hayvan ya da insalarda hastalığa yol açan mikro organizmalar  
(bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir. 
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Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler 

 

 

  

Radyoaktif 
  
Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddeler. Bazı radyoaktif maddelerde 
 bu etiket kullanılmasa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir. 
  

 
Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler 

 

 

  

Korozif 
 
Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi  
olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzerinden aşındırıcı etkisi olan maddeler de  
bu sınıfa girerler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler 

 

 

  

Diğer Tehlikeli Maddeler 
  
Taşıma sırasında tehlike arz eden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan  
maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır: 
  
- Anestezik ya da diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi personelinde 
 görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek maddeler. 
  
- Sıcaklık derecesi arttırılmış maddeler, zararlı maddeler, insan sağlığına zararlı  
artıklar veya denizi kirletme riski olan maddeler. 

 

4.3 Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajları 

4.3.1 UN Paket & Ambalaj Kodlaması 

Konteyner içinde bulunan paketlenmiş ürünlerin etiketindeki çeşitli sayı ve harflerin anlamları 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Deniz yoluyla ambalaj ile taşınan tüm tehlikeli maddeler UN 
ambalajlama koduna göre işaretlenir. 
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Şekil 4.2 UN Ambalajlama Kodu 

 

 

 

 

4.3.2 Paket & Ambalaj Çeşitleri 

Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yükler IMDG Kod Bölüm 4 kapsamında paketlenecek ve 
ambalajlanacaktır. İçinde tehlikeli madde bulunan tüm ambalajlar herhangi bir Yük Taşıma Birimi 
(CTU) içinde olsalar bile Birleşmiş Milletler (UN) Tip Onayına sahip olmalıdır. 

 

4.4 Tehlikeli Maddelere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler 

Liman tesisine gelecek olan tehlikeli yük ihtiva eden ambalajlar ve tüm Yük Taşıma Birimleri (CTU) 
IMDG Kod Bölüm 5.2 ve 5.3 kapsamında aşağıda gösterildiği üzere markalanacak, etiketlenecek ve 
plakartlandırılacaktır. 
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4.5  Tehlikeli Maddelerin İşaretleri ve Paketleme Grupları 

Tehlike sınıflarının yanı sıra gerektiğinde kullanılacak diğer işaretler aşağıdadır: 

 

 

IMDG Kod Cilt II Tehlikeli Yükler Listesinin 7b sütununda yer alan kategoriler (E0’dan E5’e kadar) 
kapsamında 3.5 bölümünde yer alan tabloda gösterildiği üzere en fazla 1.000 adet bu kapsama 
uygun paket taşınabilir. Bu etiketin uygulandığı durumlarda gönderen kısmı (**) yerinde ve 
ürünün tehlike sınıfı (*) bölümünde yazılmalıdır. 

Farklı tehlikeli madde sınıfları için Paketleme (Ambalajlama) Grupları (PG) bulunmaktadır. Bu 
gruplar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir: 
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PG Ι - Yüksek derecede tehlike 

PG ΙΙ - Orta derecede tehlike 

PG ΙΙΙ - Düşük derecede tehlike 

Bununla birlikte Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2, 7 ve 4.1 deki kendiliğinden reaksiyona giren maddeler için 
paketleme grubu bulunmaz, ayrıca Sınıf 9 için PG I yoktur. 

Tehlikeli madde taşınacak UN tip onaylı ambalaj kodlarında bulunan X, Y ve Z harfleri ambalaj 
dayanıklılığını belirler. X harfi en dayanıklı ambalaj olup tüm Ambalaj Grupları için kullanılabilir. Y 
harfi orta dayanıklı ambalaj olup Ambalaj Grupları II ve III için kullanılabilir. Z harfi en az dayanıklı 
ambalajdır ve sadece Ambalaj Grubu III için kullanılmalıdır. 

4.6 Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Limanda Ayrıştırma Tabloları 

İki veya daha fazla tehlikeli yükün ayrıştırma koşullarının belirlenmesi için ayrıştırma koşullarına, 
IMDG Kod Cilt I, 7.2.4’te verilen Ayrıştırma Tablosu’na ve IMDG Kod Cilt II Tehlikeli Yükler Listesi 
(DGL) Sütun 16(b) hükümlerine başvurulacaktır. Herhangi bir çelişki halinde, Tehlikeli Yükler Listesi 
(DGL) Sütun 16(b)’deki hükümler öncelikli olacaktır. 

Liman sahasında farklı yük taşıma birimi içindeki veya ambalajlı olarak bulunan tehlikeli yükler 
aşağıdaki ayrıştırma tablosundaki mesafeler baz alınarak istiflenecektir: 

 

Tablo 4.5 Liman Sahası Tehlikeli Yük Ayrıştırma Tablosu 
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1. Ambalaj / IBCler / treylerler / düz veya platform konteynerler için 

0 = ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe) 

A = “…dan uzak” – minimum 3 m mesafe 

S = “… dan ayrı” – açık alanlarda minimum 6 m. mesafe;  

kapalı alan ve depolarda minimum 12 m mesafe ya da yangın geçirmez        
duvarla ayrılmış 

2. Kapalı konteynerler / seyyar tanklar / kapalı kara yolu araçları için 

0 = ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe) 

A = “…dan uzak” – ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe) 

S = “… dan ayrı” –         açık alanlarda, uzunlamasına ve enlemesine min 3 m 

    mesafe, kapalı alan ve depolarda minimum 6 m mesafe 

 ya da yangın geçirmez duvarla ayrılmış 

 

3. Açık kara yolu vasıtaları / tren vagonları / üstü açık konteynerler için  

0 = ayrıştırma gerekmez (özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe) 

A = “…dan uzak” – minimum 3 m mesafe 

S = “… dan ayrı” –         açık alanlarda, uzunlamasına ve enlemesine minimum 6 m 

 mesafe; kapalı alan ve depolarda minimum 12 m mesafe 

 ya da yangın geçirmez duvarla ayrılmış 

4.7  Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayrışma Mesafeleri ve Ayrıştırma Terimleri 

Mardaş Limanı’nda yük taşıma birimleri dışında gelecek olan ambalajlarla tehlikeli yük depolaması 
yapılmayacaktır. Mücbir sebeplerle kontrollü bir şekilde kısa süreli liman ambarlarında tehlikeli 
madde depolanırsa aşağıdaki ayrıştırma mesafeleri geçerli olacaktır. 
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Şekil 4.6 Ambar Depolamasında Tehlikeli Maddelerin Ayrıştırma Mesafeleri 

 

4.8 Tehlikeli Yük Belgeleri Limana Gelecek Veya Limandan Gidecek Olan Tehlikeli 
Yüklere Ait Bilgi Ve Belgeler  

IMDG Kod Bölüm 5 kapsamında ele alınmıştır. 5.4.1.1.1 kapsamında bu bilgiler elektronik ortamda 
EDP veya EDI yoluyla transfer edilebilir. Limana karayoluyla gelecek olan tehlikeli yüklerin bilgileri 
limana önceden bildirilecektir.  

Bununla birlikte her tehlikeli madde için Güvenlik Bilgi Formları ve Acil Durum Bilgileri de talep 
edilecektir. Güvenlik Bilgi Formları son çıkan yönetmeliklere uygun olarak güncel olmalı ve Türkçe 
hazırlanmış olmalıdır. Farklı taşıma modlarını kullanarak limana varan tehlikeli yükler için 
Multimodal Tehlikeli Yük Formunun liman yetkililerine teslimi gereklidir.  

Ayrıca tehlikeli yük ihtiva eden her yük taşıma birimi (CTU) için Konteyner/Araç/Kamyon Yükleme 
Sertifikası (Container/vehicle packing certificate) liman tarafından talep edilecektir. Limana uğrak 
yapacak ve üzerinde tehlikeli yük bulunan gemiler Tehlikeli Yük Manifestosunun yanı sıra Yükleme 
Planlarını (Stowage Plan) da limana ibraz etmek zorundadır. Limandan teslim alınıp karayolu ile 
müşteriye gidecek olan tehlikeli yük içeren yük taşıma birimleri için ADR mevzuatı gereği taşıma 
evrakı bulunmak zorundadır. 

5 KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI 

Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan Mardaş Limanı 
söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere; Tehlikeli 
madde sınıfları, tehlikeli maddelerin paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri 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, cepte taşınabilecek 
ölçülerde, bir IMDG Code El Kitabı hazırlamış ve ilgililerin kullanımına sunmuştur. 

6 OPERASYONEL HUSUSLAR 
 

6.1 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve geceleri uygun, korunaklı, emniyetli şekilde 
yanaşması için ARPAŞ Römorkaj Pilotaj’dan hizmet alınmaktadır. Gemilerin güvenli bir şekilde 
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bağlanması için, düzenlenen Palamar İşlemleri Talimatı (MRDGR.TA.067,00) ilgili çalışanlara ibraz 
edilmiştir. 
 
6.2 Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre 
alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler: Altaş Liman Tesisleri’nden hava kaynaklı acil 
durumlar öncesi hava durumu bildirilmekte olup, günlük hava raporları göz önüne alınıp gerekli 
durumlarda tehlikeli madde taşıyan konteynerlerin taşındığı zeminlerde tuzlama/temizleme 
faaliyetleri yapılmaktadır.  

6.3 Tehlikeli madde taşıyan konteynerler IMO sahasında istiflenmektedir. Tehlikeli madde 

sahasında sigara içilmemesi ve kıvılcım oluşturabilecek alev kaynaklarının sahadan uzak tutulması 

ve ilgili sahaya Liman Tesis Güvenlik Sorumlusu’nun izni olmadan girilmemesi adına sağlık ve 

güvenlik işaretleri bulunmaktadır. 

6.3 Mardaş Limanı’nda konteyner içi dezenfeksiyon işlemi konteyner sahibi acente tarafından 
yapılmakta olup, fumigasyon, gaz ölçümü ve gaz arındırma işlemleri liman sahasında 
yapılmamaktadır. 

 

7 DÖKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT 

7.1 Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi Ve Belgelerin Neler Olduğu, Bunların 

İlgilileri Tarafından Temini Ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler 

Tehlikeli yük elleçlemesine yönelik liman tesisinde bulundurulacak dokümanlar aşağıda 
listelenmiştir: 

1. IMDG Kod (düzeltmeleri ile) 

2. The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods, 
(düzeltmeleri ile) 

3. Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG), (düzeltmeleri 
ile) 

4. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations, 
(düzeltmeleri ile) 

5. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual of Tests and 
Criteria, (düzeltmeleri ile) 

6. IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)  

7. Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoesand Related Activities in Port 
Areas 

8. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code), (ekleri ile) 

9. Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships, (ekleri ile) 

10. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, (ekleri ile) 

11. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified 

by the Protocol of 1978(MARPOL 73/78), (ekleri ile) 
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12. İlgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, yönerge ve uygulama talimatları. 

Bu dokümanlara sahip olma veya ulaşım yönetmelikle belirtildiği üzere güncellenme yapıldığı 
zaman kitap olarak veya mümkün olduğu sürece web üzerinden şifreli girişlerle temin edilecektir. 

7.2 Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin Ve İlgili Diğer 

Bilgilerinin Düzenli Ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürleri.  

Liman tesisinde kullanılan liman operasyon kayıt sistemi ile limana giriş yapmış ithalat ve ihracat 
yüklerin listeleri giriş ve çıkış tarihi itibarı ile kayıt altına alınır. Aylık olarak düzenli hazırlanacak 
raporda yükün rejimi (kategorisi), tehlikeli maddenin uygun taşımacılık ismi, tehlike sınıfı, 
paketleme grubu ve UN numarası bulunur. 

7.3 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 

Kara yolundan limana varmadan önce: Tehlikeli yükler Mardaş Terminali’ne giriş yapmadan önce 
gemi acentesi yükleme listesi gönderecektir. Bu listede herhangi bir tehlikeli yük varsa özellikleri 
belirtilecektir. Bu tehlikeli yük için operasyon planlamacısı sahada yüke uygun bir yer tespit 
edecek ve yükün tespit edilen yere indirilmesi için ilgili diğer operasyon birimlerini 
bilgilendirecektir.  

Kara yolundan limana giriş aşamasında: Sürücü terminal ana kapısına geldiğinde Güvenlik 
aşamasında duracak ve tehlikeli yük ile ilgili bilgileri verecektir. Sürücü daha sonra terminal 
kapısından giriş yaptıktan sonra operasyon yetkilisine dokümanlarını teslim edecektir. Kantar 
işlemine tabii bir yük ise öncelikle liman kantarına girdikten sonra yükün sahaya indirilme veya 
doğrudan gemiye yükleme operasyonuna devam edilecektir. Paketli yüklerde kontrol noktasında 
önceden verilmiş bilgilere istinaden IMDG kurallarına göre doğru plakartlandırıldığının, diğer IMDG 
işaretlerinin ve mecburi olduğu durumlarda UN Numarasının fiziki kontrolü yapılacaktır.  

Gemi ile limana varmadan önce: Gemi ile limana varmadan önce operasyon planlayıcısı geminin 
yükleme planına istinaden tehlikeli yükleri belirleyecektir. Paketli veya ambalajlı tehlikeli yükler 
için uygun taşımacılık ismi, tehlike sınıfı, paketleme grubu ve UN numarası tanımlanacaktır. 
Supalan olarak tahliye edilmeyecek farklı tehlike sınıfına ait yükler olması durumunda IMDG Kod 
Cilt 1 Bölüm 7 gereğince ayrıştırma kurallarına uygun olarak saha istifleme planı yapılacaktır. Yük 
tahliye edildiğinde istiflenmek için önceden belirlenmiş ve her yük için tahsis edilmiş uygun 
sahalara indirilecektir.  

Mardaş Liman Tesisine dökme yük dışında ambalajlı gelen tehlikeli yükler, liman girişinde IMDG ve 
ADR kurallarına göre kontrol edilir. Uygun ambalajlanmamış, işaretlenmemiş ve etiketlenmemiş 
yüklerin limana girişine izin verilmez.  

7.4 Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin 
prosedürler 

Mardaş tesislerinde genel tehlike sınıfı kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra her liman tesisine 
denizden veya karadan gelen tehlikeli yük veya tehlikeli madde veya tehlikeli içeriğe sahip olan 
yüke ilişkin yük ilgilisinden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenir. Tehlikeli yüklerle ilgili tüm 
zorunlu dökümanlar (taşıma evrağı, tahliye/yükleme listesi, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
(MSDS)), bilgi ve belgeler acenta tarafından gönderilmektedir. MSDS formuna göre tüm güvenlik 
önlemleri alındıktan sonra operasyonel sürece geçilir. 
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7.5 Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri 

Tehlikeli yüklerin kayıtları YMS birimi tarafından kayıt altına alınmaktadır. 

8 ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE 
8.1 Ek 7 Acil Durum Eylem Planı 

 

9 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
9.1 Ek 18 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği (MRDGR.YN.003,00) 

 

 

10  DİĞER HUSUSLAR 

10.1 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi’nin Geçerliliği:  

Tehlikeli madde elleçleyen Mardaş Liman Tesisi ticari olarak elleçlediği her bir tehlike sınıfına ait 
yükleri içeren tehlikeli madde rehberi hazırlamıştır. Bu rehberde elleçlenen tehlikeli madde 
sınıfları için tüm detay bilgiler, acil durum eylem planları, müdahale prosedürleri, gerekli 
olduğunda tıbbi ilk yardım gereksinimleri gibi zorunlu bilgiler bulunmaktadır ve bu planlarla ilgili 
olarak görev tanımı gereği tehlikeli maddelerle uğraşan tüm liman tesisi ve alt yüklenici çalışanları 
bilinçlendirilmiştir. Tehlikeli Madde Rehberi ile ilgili detaylı talimatlar İdare tarafından 
açıklandığında Mardaş’In hazırlamış olduğu Tehlikeli Madde Rehberi talimatlar kapsamında revize 
edilecek ve onaylatılacaktır. 

İlgili şartlara ilişkin değişiklik olması halinde en geç 30 gün içinde İdare’ye bu değişim yazılı olarak 
bildirilecek ve gerekli şartlar 90 gün içinde yeniden sağlanacaktır. 

10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler 

22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 29007 sayılı “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Geçici Madde 2/2’ye göre” kapsamında liman tesislerinde faaliyet 
gösteren işletmelerde TMGD bulundurma zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz. TMGD 
bulundurma zorunluluğu olmasa da bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi alınmak zorundadır. 

10.3 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) 

(1) Tehlikeli yük taşıması sırasında ilgili taraflarca düzenlenmesi gereken belgeler aşağıdadır; 

1. Tehlikeli Yük Beyannamesi 

2. Tehlikeli Yük Taşıma İrsaliyesi 

3. Çok Modlu Tehlikeli Yük Formu 

4. Tehlikeli Yük Manifestosu 

5. Paketleme ve Konteyner/Taşıt Yükleme Sertifikası 

6. Güvenlik Bilgi Formu 

7. ADR/RID/IMDG Kod 3.4 ve 3.5 kapsamındaki taşımalarda muafiyeti gösteren taşıma evrakı 
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8. ADR 1.1.3.6 kapsamındaki taşımalarda muafiyeti gösteren taşıma evrakı 

9. ADR kapsamındaki taşımalarda 

a. Taşımaya uygun ve geçerli SRC 5 sertifikası 

b. ADR yazılı talimatı 

c. Taşımaya uygun ve geçerli Araç Uygunluk Sertifikası 

d. Taşıma evrakı 

10. Konteyner ile yapılan taşımalarda CSC Sertifikası 

11. Yük taşıma biriminde (CTU) ve yükleme güvenliğinde veya taşımaya ilişkin olarak ısıl işlem 
görmüş ağaç kullanılması durumunda ağacın uygun olduğunu gösterir sertifika 

12. Konteyner veya araç içindeki yüklerin IMDG Kod kapsamında uygun bir şekilde emniyete 
alındığını gösteren yükleme güvenliği sertifikası (boşluk kalmamış, hareket imkanı olmayan parçalı 
yükler ve katı/sıvı dökme yükler haricinde) 

13. Liman tesisine gelen yük taşıma birimlerinde ve liman tesisinden çıkan yük taşıma birimlerinde 
zararlı gaz içeren veya fümigasyon uygulaması yapılmış olanlarının risk değerlendirme sonucu veya 
gaz ölçümü yapıldı ise taşımacılığa uygunluk belgesi, 

(2) Yukarıda sıralanan taşımaya ilişkin zorunlu belgeler olmadan Mardaş Liman Tesisi’ne gelen 
tehlikeli yükler taşınamaz. IMDG Kod kapsamında uygun bir şekilde emniyete alınmamış yükler de 
tehlikeli yük olarak işlem görür. 

Liman sahasındaki hız sınırı 20 km/h olarak belirlenmiştir. 

10.4 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)  

Eğer bir gemi liman sahasında tehlikeli yüklerin taşınması veya elleçlenmesi ile ilgili bir operasyona 
katılacaksa veya katılıyorsa gündüz ve gece gözükebilecek özel bir sinyal türü kullanılacaktır. 
Tehlikeli yükler aşağıdaki yükleri de içermektedir: 

 60ºC’nin altında parlama noktasına sahip kapalı kap içindeki dökme sıvı yükler; 

 yanıcı ve/veya toksik dökme gazlar; ve 

 patlayıcılar (kısım 1.4S kapsamı dışında), düzenleyici kurum tarafından belirtilen 
derecelendirmeye uygun olarak, sınıf 3’e tahsis edilen hassasiyetini kaybetmiş sıvı 
patlayıcılar ve sınıf 4.1’e tahsis edilen hassasiyetini kaybetmiş katı patlayıcılar. 

Gündüz ya da gece sinyalinin kullanılmasındaki neden, liman bölgesi dahilindeki  deniz trafik ve 
personeline, tehlikeli yüklerin ortamda bulunması ve elleçlenmesi nedeniyle artan tehlike 
hakkında bilgi vermektir. Kullanılacak sinyal ve işaretler aşağıdaki gibidir: 

 Gündüz: “B” flaması ve 
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(Bravo: Tehlikeli kargo yüklüyor, boşaltıyor veya taşıyorum) 

 Gece, 360°’den görünebilen çakarsız kırmızı ışık. 
 

 

 

 

10.5 Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar 

Yasak faaliyetler  

(Limanlar Yönetmeliği) MADDE 21 –  

1) Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, yanaşma ve bağlama yerlerinde ve 
demirleme sahalarında; her türlü su ürünleri avcılığı yapmak, yelkenle seyretmek, kürek çekmek 
veya diğer su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmek yasaktır.  

2) Spor, gezi ve eğlence amaçlı tekneler, liman sahasındaki, mendireklerle sınırlı alan içerisinde ve 
koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak biçimde ve zarar 
vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. Liman Başkanlığı gerekli gördüğü yer ve hallerde uygun 
hız sınırını belirler.  

3) Şamandıraya bağlanmak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemi ve deniz araçları ile kıyı 
tesisleri hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, şamandıralar ve şamandıra 
hatları arasından geçiş yapamaz. 

 4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, 
su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz.  

5) Kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerler ile herhangi bir kurum/kuruluşun işletmesinde veya 
mülkiyetinde olmayan yerlere gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak İdare 
acil durumlarda uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir. 

6) Aşırı derece trime ya da tehlikeli bir meyile sahip olanlar ile herhangi bir hasardan dolayı çevre 
kirliliği riski bulunan gemi ve deniz araçları, yedek çeken ve tehlikeli yük taşımakla ilgili belgelere 
sahip olmayan ancak tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine liman başkanlığı 
izni olmadan yanaşamaz veya ayrılamaz. 

Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar 
 
MADDE 22 – (1) İlgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra yapılacak olan 
kıyı yapıları inşaatı ve su ürünleri istihsal alanları kurulumu öncesinde ilgilileri, faaliyete başlamak 
için liman başkanlığından izin alır. 

(2) Şamandıralama, dalış, deniz dibi ve sualtı çalışmaları, deniz dibi tarama ve benzeri faaliyetler 
öncesinde liman başkanlığından izin alınması zorunludur. Bu gibi faaliyetlerde kullanılan gemi ve 
deniz araçları mevzuata uygun fener ile gündüz işaretlerini gösterir ve ses işaretlerini verir. 

(3) Bir liman idari sahasından başlayıp başka bir liman idari sahasında bitecek olan yarışlar için en 
az 15 gün önce, diğer yarışma ve faaliyetler içinse en az 7 gün önce liman başkanlığına izin için 
talepte bulunulması zorunludur. 
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(4) Liman başkanlığından izin alınmadıkça liman idari sahasında yarış ve benzeri faaliyetler veya 
organizasyonlar düzenlenemez. 

(5) Liman idari sahasında yapılacak su sporları 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
kapsamında yapılır. Turizm amaçlı su sporları ile ilgili can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve 
emniyetinin sağlanmasına yönelik liman başkanlığının yetkileri saklıdır. Liman başkanlığı bu 
faaliyetlerde, can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetini göz önünde bulundurarak her türlü 
kısıtlama yapmaya ve bu faaliyetleri durdurmaya yetkilidir. 

(6) Liman başkanlığından izin alınmadıkça, demirde veya kıyı tesislerinde bulunan gemi ve deniz 
araçlarının bordalarına, başka gemi ve deniz araçları aborda olamaz. Acente ve kumanya 
motorları, kamu gemileri, yakıt ikmal gemileri, su tankerleri ve kıyı tesisleri hizmet gemilerinin 
aborda olmaları bu fıkra kapsamı dışında olup bu tip gemiler hizmetlerini, liman başkanının bilgisi 
dâhilinde, kıyı tesisleri işletmeleri ile koordineli şekilde yürütür. 

(7) Yakıt, yağ ve su ikmali yapacak olan gemi kaptanı veya acentesi ikmal operasyonundan önce 
ilgili liman başkanlığına bildirimde bulunur. 

(8) Balıkçı tekneleri ve yatlar; kıyı tesislerinde birbirlerinin bordalarına aborda olabilirler, çift sıra 
bağlama yapamazlar. 

(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. 

(10) Liman idari sahasında bulunan kıyı tesisleri, coğrafi konumlarının ilgili deniz haritalarına 
işlenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na 
bildirim yaparlar. 

(11) Gemi ve deniz araçları, liman başkanlığından izinsiz demirleme sahalarını değiştiremez. Ancak, 
olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde kalamayacak durumda olanlar, 
yerlerinden ayrılabilir ve daha emniyetli olan demirleme sahalarına demirleyebilir. Bunların 
ilgilileri en kısa sürede liman başkanlığına bildirimde bulunur. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili 
düzenleme, gemi trafik hizmetleri merkezi bulunan yerlerde ilgili liman başkanlığınca yapılır. 

(12) Kıyı tesislerinde herhangi bir faaliyette bulunmayacak ancak hava muhalefeti ve seyir, can, 
mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye düşürecek durumlar gibi mücbir sebepler nedeniyle 
sığınmak üzere demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları vakit geçirmeksizin ilgili 
liman başkanlığına ve/veya kılavuzluk teşkilatına gerekli bildirimi yapar. Bu fıkranın uygulanması 
ile ilgili düzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunan yerlerde ilgili liman başkanlığınca 
yapılır. 

(13) Kıçtankara yanaşan gemi ve deniz araçlarının baş tarafına gemi ve deniz aracı yanaşamaz. 

(14) Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde, 
kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırlarını belirlemek 
maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 nisan-15 kasım 
tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır. Belirlenen yüzme alanlarına 
gemiler ve deniz araçları giremez. Seyir, can, mal, çevre güvenliğine ve emniyetine binaen yüzme 
alanı sınırlarında değişiklik yapmaya liman başkanlığı yetkilidir. 

(15) Liman idari sahasında limbo faaliyeti yapmak, liman başkanlığının iznine tabidir. 
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(16) Yedekleme işlemi, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman başkanlığının izni ile 
yapılır. 

(17) Her limanda tonozla bağlama ve demirleme ihtiyaçları ve ilgili düzenlemeler, liman 
başkanlığınca yapılır, işletme usul ve esasları İdarece belirlenir. 

(18) Kıyı tesislerine yanaşma izni olmayan gemi ve deniz araçları ile liman çıkış belgesi ya da 
demirleme ordinosu olmayan gemi ve deniz araçlarına kılavuzluk hizmeti verilmesi liman 
başkanının iznine tabidir. 

(19) Günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) teknelerinin; bağlama, barınma ve seyir 
güzergâhlarının belirlenmesine ilişkin hususlar, atık alım ve diğer hizmetler göz önünde 
bulundurularak liman başkanlığınca belirlenir ve İdare tarafından onaylanır. Liman başkanı, 
bağlama ve barınma yerlerinin kapasitesinin aşılması durumunda, kapasite, giriş-çıkış ve 
kullanımına kısıtlamalar getirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIMLAR / KISALTMALAR  

Alıcı: Taşıma sözleşmesine göre tehlikeli yükü teslim alacak olan gerçek ve tüzel kişileri,  

Ambalaj: IMDG Kod Bölüm 6’da tanımlanan, tehlikeli yükün içine konulduğu taşıma kabını,  

Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri büyük ambalaj kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları 
taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli yükleri paketleyen ya da bu malların paketlerini, etiketlerini 
değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatları ile bu işlemleri yapan 
gerçek ve tüzel kişileri ve fiili olarak bu işlemi gerçekleştiren kara ve kıyı tesisi personelini, 
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Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,  

Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak 
sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması 
planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri,  

Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan 
küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma 
birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer 
işlemleri,  

Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, kapalı bir yük taşıma birimine (CTU) veya 
gemi ambarına gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki kimyasal maddelerin 
uygulanması işlemini,  

Gaz ölçümü: Yük taşıma birimleri ve/veya kapalı alanlarda bulunan İdare’nin ilgili yönetmelik 
kapsamında belirlemiş olduğu gazların ve olması gereken miktarların yetkilendirilmiş kuruluş ve 
kişiler tarafından özel cihaz ve aparatlar kullanılarak tespit edilmesini,  

Gazdan Arındırma: Fümigasyon kapsamına giren ve fümigasyon kapsamına girmeyen ancak can, 
mal ve çevre için zararlı olabilecek gazların bulunduğu yük taşıma birimlerinin risk değerlendirmesi 
sonucunda ilgili yönergedeki değerlerinin üzerinde olduğunun tespit edilmesi durumunda aktif 
veya pasif havalandırma ile yapılan iş ve işlemleri, 

IMDG Kod: Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,  

IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü, 

İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp 
verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir 
yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina 
ve yapıları, 

SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini, 

Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif 
alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, 
taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü 
karayolu veya demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek ve 
tüzel kişileri,  

Tehlikeli atık: Basel Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sınıflandırılmış ve SOLAS kapsamında taşıma 
sınıfı ve koşulları belirlenmiş olan, doğrudan kullanımı öngörülmeyen yükün veya tehlikeli yükün 
veya tehlikeli yük taşıyan ambalaj ve yük taşıma birimlerinin, yeniden işleme, çöpe atma, yakarak 
veya başka bir yolla bertaraf etmek üzere taşınan parçalarını, çözeltilerini, karışımları ile 
kullanılmış ambalaj ve yük taşıma birimlerini,  

Tehlikeli yük (tehlikeli madde): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 
Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz 
yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli 
maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN 
Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve 
Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile Dökme Halde 
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Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 
19’da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya 
taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme 
potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş 
ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

UN numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden 
alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını,  

Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği 
bakımından tehlike arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine (CTU) 
yükleyen ve yük taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki 
tehlikeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişileri,  

Yük ilgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi ve taşıma işleri komisyoncusunu,  

Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için 
tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok 
elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri,  

ifade etmektedir. 

 

 

EKLER: 
1. Kıyı Tesisinin Genel Vaziyet Planı 
2. Kıyı Tesisinin Genel Görünüş Fotoğrafları 
3. Acil Temas Noktaları Ve İletişim Bilgileri 
4. Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı 
5. Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Yangın Planı 
6. Tesisin Genel Yangın Planı 
7. Acil Durum Planı 
8. Acil Durum Toplanma Yerleri Planı 
9. Acil Durum Yönetim Şeması 
10. Tehlikeli Maddeler El Kitabı 
11. Ctu Ve Paketler İçin Sızdırma Alanları Ve Ekipmanları, Giriş/Çıkış Çizimleri 
12. Liman Hizmet Gemilerinin Envanterleri 
13. Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Demirleme Yerleri Ve Kılavuz Kaptan İniş/Çıkış Noktalarının 

Deniz Koordinatları 
14. Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Ekipmanları 
15. Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Kullanım Haritası 
16. Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu 
17. Tehlikeli Yük Taşıma Üniteleri (CTUs) İçin Kontrol Sonuçları Bildirim Formu 
18. İç Yönetmelik 

 


