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

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

c) Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri büyük ambalaj kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajla-

rı taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli yükleri paketleyen ya da bu malların paketlerini, etiket-

lerini 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 personeli-

ni, 

d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, 

e) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, 

portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portatif 

tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, sökülebilir 

tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU veya çok elemanlı 

gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,” 

f) Dökme yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde veya üzerinde kalıcı olarak sa-

bitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması 

planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri, 

g) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplar-

dan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, 

yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya 

yönelik benzer işlemleri, 

h) 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, 

i) Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi temsile yetkilendirilmiş 

gerçek veya tüzel kişileri, 

j) Gönderen: Tehlikeli yükleri kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına gönderen veya taşıma söz-

leşmesinde gönderen olarak belirtilen gerçek ve tüzel kişileri, 

k) Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 

bulunduğu tesislerde tehlike özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve 

çevrenin tehlikeli maddelerin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren 

belgeyi, 

l) 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, 

m) Gazdan Arındırma: Fümigasyon kapsamına giren ve fümigasyon kapsamına girmeyen ancak 

can, mal ve çevre için zararlı olabilecek gazların bulunduğu yük taşıma birimlerinin risk değer-

lendirmesi sonucunda ilgili yönergedeki değerlerinin üzerinde olduğunun tespit edilmesi duru-

munda aktif veya pasif havalandırma ile yapılan iş ve işlemleri, 

n) IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki 

Uluslararası Kodu, 

o) IGC Kod: Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki 

Uluslararası Kodu, 

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

q) IMO: Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünü, 

r) IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu, 

s) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu, 

t) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

u) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden kişiyi, 

v) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu 

alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara iliş-

kin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla 

kullanılan bina ve yapıları, 

w) Konteyner: CSC Sözleşmesi kapsamında geçerli standartlara uygun belgeye sahip bir yük taşıma 

teçhizatını, 
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x) MARPOL 73/78: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası 

Sözleşmeyi, 

y) Sıcak çalışma: İlgili otorite tarafından sertifikalandırılan kişilerce yapılan; açık ateşler ve alevle-

rin, elektrikli aletlerin veya sıcak perçinlerin kullanılması, taşlama, lehimleme, yakma, kesme, 

kaynaklama veya ısı içeren ya da kıvılcım çıkaran tüm işleri, 

z) SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini, 

aa) 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 ka-

rayolu veya demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek 

ve tüzel kişileri, 

bb) 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 ka-

rayolu veya demiryolu ile sözleşmeli veya sözleşme olmaksızın taşıma işlemini yürüten gerçek 

ve tüzel kişileri, 

cc) Tehlikeli atık: Basel Sözleşmesinde belirtildiği şekilde sınıflandırılmış ve SOLAS kapsamında 

taşıma sınıfı ve koşulları belirlenmiş olan, doğrudan kullanımı öngörülmeyen yükün veya tehli-

keli 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, karı-

şımları ile kullanılmış ambalaj ve yük taşıma birimlerini, 

dd) Tehlikeli madde uygunluk belgesi (TMUB): Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faa-

liyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve İdare ta-

rafından düzenlenen belgeyi 

ee) 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 pa-

ketli maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen 

UN Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemile-

rin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17’de verilen maddeler ile 

Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod 

(IGC Kod) Bölüm 19’da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimya-

sal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer mad-

delere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekil-

de temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini 

ff) UN numarası: Tehlikeli madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden 

alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını, 

gg) Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren 

gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerekti-

ğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,” 

hh) Yeni kıyı tesisi: 26438 sayılı 18/2/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kıyı Tesislerine İş-

letme İzin Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında kıyı 

tesisi işletme izin belgesi/kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi almamış olan kıyı tesisini 

ii) Yönetmelik: 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddele-

rin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’i, 

jj) Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği bakı-

mından tehlike arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine yükle-

yen ve yük taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki teh-

likeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişileri, 

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

ll) Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için ta-

sarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok ele-

manlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri, ifa-

de eder. 
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SUNUŞ 

1. GİRİŞ 

 

• Liman alanlarına tehlikeli yüklerin girişi ve bulundurulması, bu işlemlere müteakip elleçleme iş-

lemi, 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 yük-

ler ile sınırlıdır. Bu rehberdeki öneriler, liman alanında genel olarak saklama amacıyla bulundu-

rulan veya liman alanında kullanılan tehlikeli maddeler için geçerli değildir ancak İdare, söz ko-

nusu kullanım ve saklama işlemlerinin yasal ulusal gereksinimlerine uygun olup olmadığını kont-

rol 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 için-

dir. Bu durum, işlemlerin liman alanında veya liman alanından uzakta tesislerde yapılıp yapılma-

dığına bakılmaksızın uygulanacaktır. 

 

 

• Genel taşıma zincirine kara, liman ve deniz unsurları dahil olmasına karşın, sorumluluk kısmında 

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 yüklenme-

si için yönetmeliklerin doğru ve hassas bir şekilde uygulanmasına dayanmakta olup, yönetmelik-

lerin 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 değerlen-

dirme altındadır ve düzenli olarak revize edilmektedir. Sadece güncel sürümlerin kullanılması ol-

dukça önem arz etmektedir. Bu Kanunlar, yönetmelikler ve ilgili yayınların içeriği, sadece gerekli 

olduğu kapsamda bu rehberdeki önerilerde tekrarlanmıştır. 

 

 

1.1. Tesise Ait Genel Bilgiler 

 

Liman tesisi içerisinde elleçlenen, geçici olarak istiflenen veya depolanan, tahmil ve tahliye işlem-

lerinin 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 şe-

kilde yapılabilmesi için, 

 

• İşe giriş, iş güvenliği ve çevre eğitimleri, 

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

• Acil Durum Eylem Planı, 
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• 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 dokümanlar 

çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 
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1.2. Tesis Bilgi Tablosu 

 

1 Tesis işletmecisi adı/unvanı Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği 

2 Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri (ad-

res, telefon, faks, e- posta ve web sayfası) 

Ambarlı Liman Tesisleri Mardaş İskelesi – 34524 Yakup-

lu / 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 (ad-

res,telefon,faks,e-posta ve web sayfası) 

Ambarlı Liman Tesisleri Mardaş İskelesi – 34524 Yakup-

lu / 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 Or-

ganize Sanayi 

Bölgesinin adı 

- 

10 Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İz-

ni 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) 

Yusuft ÇETİN 

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

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

yusufc@mardas.com.tr 

13 Tesisin tehlikeli madde operasyonları so-

rumlusunun adı ve soyadı , iletişim detay-

ları (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, ileti-

şim detayları (telefon , faks , e-posta) 

19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Tehlikeli Madde Güven-

lik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında danışman 

görevlendirilmiştir. (Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-

manı: Feridun Ülker, feridunulker@anadolutmgd.com, 

0537 027-9306) 

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 kap-

samındaki yükler ile 

asfalt/bitüm ve hurda yükleri) 

Paketli Tehlikeli Yükler, Hurda Yükleri, 

Tehlikeli Katı Dökme Yükler, Patlayıcı Yükler, 

Fumigasyon Yapılmış Yükler, Tehlikeli Sıvı Dökme 

Yükler (Kimyasal ve Benzeri Sıvı Haldeki Tehlikeli 

Dökme Yükler) 

17 Tesise yanaşabilecek gemi 

cinsleri 

Konteyner gemisi, Dökme yük gemisi, Genel kargo ge-

misi 

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

mailto:liman@mardas.com.tr
http://www.mardas.com.tr/
mailto:liman@mardas.com.tr
http://www.mardas.com.tr/
mailto:ambarli.liman@udhb.gov.tr
mailto:gokhanb@mardas.com.tr
mailto:ramazana@mardas.com.tr
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19 Tesisin demiryoluna mesafesi 

(km) 

 

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=2

00&lang=tr 

http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=1

3&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 sağlayıcı-

sının adı/unvanı iletişim detayları 

ARPAŞ Ambarlı Romörkaj Pilotaj Tic. A.Ş. 

Tel: 0212 875 40 50-51-52 

info@arpas-pilotaj.com.tr / arpasku-

le@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 tesi-

sin 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 

 

http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=200&lang=tr
http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=200&lang=tr
http://www.mardas.com.tr/LimanIsletme/mardas.aspx?id=13&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
mailto:arpaskule@arpas-pilotaj.com.tr
http://www.arpas-pilotaj.com.tr/
http://www.arpas-pilotaj.com.tr/
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2. Liman tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, El-

leçleme ve Depolama Prosedürleri 

 

2.1. Genel 

a) IMDG Kod’ da sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler ve sınıf 7 radyoaktif maddeler olarak tanımlanan 

yükler kıyı tesisine alınmazlar. Bu yükler kesinlikle kabul edilmeyen tehlikeli yükler olarak ad-

landırılırlar ve Yetkili idarenin izni olması durumunda transit yük olarak operasyon görürler. Kı-

yı 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 bal-

ya/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 

b) Kıyı tesisine gelecek tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, geçici olarak kıyı tesisinde bekletilme-

si, istif ve ayrıştırma yapılması, depolanması gibi hususlarda kıyı tesisi, çalışanlar ve kıyı tesisin-

de bulunan gemilerin emniyeti açısından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

c) Tehlikeli yüklerin kıyı tesisine kabulünden en az 1 gün önce bir koordinasyon toplantısı ya-

pılacak ve bu toplantıya Operasyon, Saha planlama, SEÇ, TMGD ve diğer ilgililerin katılımı sağ-

lanacaktır. ( 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 alına-

rak kabul / ret veya yönetici kararı alınır. 

d) Toplantıda Tehlikeli yükün kabulü yönünde karar alınmış ise, yönetim, operasyon, depola-

ma, güvenlik, acil durum müdahale birimleri bilgilendirilerek hazırlık ve kabul süreci başlatılır. 

e) Kıyı tesisine kabulde Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ihtiyacında durum gerekçeleri 

ile birlikte yazı ile Liman Başkanlığı’na bildirilir. 
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2.1.1. Paketli Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü 

 

2.1.1.1. Amaç 

Paketli tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve geçici depolanması işlemlerinin emniyetli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak. 

 

2.1.1.2. Operasyon 

I. Tehlikeli yükün elleçlenmesi faaliyetinden sorumlu, gemi ile kıyı tesisi arasındaki iletişimi 

sağlayacak kişi ve görev tanımı 

• Gemi ile kıyı tesisi arasındaki iletişimi sağlayacak kişi: Ramazan ALTUN 

• Görev tanımı: 

Tehlikeli yüklerin operasyonundan sorumlu gemi ile liman arasında iletişimi sağlayacak personel be-

lirlenmiştir ve görev tanımı yapılmıştır, tebliğ edilmiştir. 

Tesisimizde tehlikeli yüklerin operasyonundan sorumlu gemi ile liman arasında iletişimi sağlayacak 

sorumlular aşağıda olduğu gibidir. (1 adet gemi operasyon şefi) 

• A 

•  

•  

 

GÖREV TANIMLARI 

Tesisimizde tehlikeli yüklerin operasyonundan sorumlu gemi ile liman arasında iletişimi sağlayacak 

sorumlu personelin görevleri aşağıda olduğu gibidir.  

a.) Tehlikeli Maddenin/Maddelerin ismini belirler, evraklar üzerinde kontrolünü yapar. 

b.) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, tahmil/tahliyesi ile ilgili prosedürleri gözden geçirir.  

c.) Tehlikeli yüklerden kaynaklanacak risk ve tehlikelerle ilgili çalışma yaparak alınması gerekli 

emniyet tedbirlerini belirler.  

d.) Tehlikeli yük ile ilgili olarak tahmil/tahliye ve elleçleme yapacak personel ile ilgili koruyucu 

ekipmanları belirler.  

e.) Tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesini yapacak personeli yük ile ilgili bilgilendirir. 

f.) 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 uygu-

lanmasına yardımcı olur.  

g.) Tehlikeli yüklerin elleçlemesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu durduru-

larak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlar.  

h.) Kıyı tesisinde alınmış olan yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini sürekli kontrol eder ve eksik-

lerin anında giderilmesini sağlar.  

i.) Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamlarının, yükleme, bo-

şaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giymesini sağlar. 

j.) Tehlikeli yük elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin yangınla mücadele teçhiza-

tı ile donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanı-

ma hazır halde bulundurulmasını sağlar.  

k.) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahli-

ye planındaki uygulamalara vakıf olup operasyonu koordine eder.  

l.) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin 

tehlikeli madde eğitimi almış ve sertifikaya sahip olduğunun kontrolünü yapar. Henüz sertifikas-

yonu olmayan personelin sadece yetkin personelin kontrolünde çalışmasına izin verir.  

m.) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış per-

sonel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, 

istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar.  

n.) Tehlikeli yüklerle ilgili olarak bulunması gereken tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin yükle 

birlikte bulunduğunun kontrolünü yapar. Eksiklik tespit ettiğinde yükün elleçlenmesine izin ver-

mez.  

o.) Deniz yoluyla tesise gelen ya da gemi ile deniz seyahatine devam edecek tehlikeli yüklerin 

IMDG hükümlerine uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalaj-
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landığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit 

etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.  

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

için gerekli emniyet tedbirini alır.  

q.) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağ-

lar.  

r.) Tehlikeli yük kazalarını yöneticilerine bildirir.  

s.) Tehlikeli yük ihtiva eden konteynerleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni 

olmadan iskele ve rıhtıma yanaştırılmasını önler. 

t.) Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kaza durumunda EmS ve Acil Durum Planını dikkate ala-

rak gerekli acil müdahaleyi başlatır.  

u.) Tesiste elleçlenen tehlikeli yüklerin denize, toprağa, suya veya su tahliyesi yapılan alanlara bu-

laşmasının önlenmesi için gerekli tertip ve tedbirleri alır. 

v.) Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu ilk yar-

dım gerektiren kişilere IMDG KOD ekinde yer alan “Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG)” dikkate 

alınarak tıbbi ilk yardımın yapılmasını en kısa zamanda en yakın hastaneye intikalini sağlar.  

w.) Tehlikeli madde elleçleme ve istifleme işlemlerinde kullanılan ve güç ile çalıştırılan ya da güç ile 

çalıştırılmayan her türlü ekipmanın talimatlarda belirtilen şartlarda kullanıldığının ve bakımının 

yapıldığının kontrolünü yapar ve aksaklıkları ilgili birimlere iletir. 

 

II. Gemi üzerinde ve limanda tehlikeli yüklerin pozisyonlarına ilişkin kayıtların tutulması ama-

cıyla, bu işlemlerden sorumlu personel belirlenmiştir ve görev tanımı yapılmıştır, tebliğ 

edilmiştir. 

 

Tesisimizde Gemi üzerinde ve limanda tehlikeli yüklerin pozisyonlarına ilişkin kayıtların tutulması 

amacıyla, bu işlemlerden sorumlu personel belirlenmiştir (5 adet saha planlama personeli) 

• A 

• B 

• C 

• D 

• E 

 

Tesisimizde Gemi üzerinde ve limanda tehlikeli yüklerin pozisyonlarına ilişkin kayıtların tutulma-

sı amacıyla, bu işlemlerden sorumlu personelin görevleri aşağıda olduğu gibidir.  

a.) Tehlikeli Maddenin/Maddelerin ismini belirler, evraklar üzerinde kontrolünü yapar. 

b.) Tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesini yapacak personeli yük ile ilgili bilgilendirir. 

c.) 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 uygu-

lanmasına yardımcı olur.  

d.) Tehlikeli yüklerin elleçlemesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu durduru-

larak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlar.  

e.) Tehlikeli yük elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin yangınla mücadele teçhiza-

tı ile donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanı-

ma hazır halde bulundurulmasını sağlar.  

f.) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahli-

ye planındaki uygulamalara vakıf olup operasyonu koordine eder.  

g.) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin 

tehlikeli madde eğitimi almış ve sertifikaya sahip olduğunun kontrolünü yapar. Henüz sertifikas-

yonu olmayan personelin sadece yetkin personelin kontrolünde çalışmasına izin verir.  

h.) Tehlikeli yüklerle ilgili olarak bulunması gereken tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin yükle 

birlikte bulunduğunun kontrolünü yapar. Eksiklik tespit ettiğinde yükün elleçlenmesine izin ver-

mez.  

i.) Deniz yoluyla tesise gelen ya da gemi ile deniz seyahatine devam edecek tehlikeli yüklerin 

IMDG hükümlerine uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalaj-
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landığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit 

etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.  

j.) IMDG sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.  

k.) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağ-

lar.  

 

III. Yük taşıma birimlerinin değiştirilmesi, onarılması ya da zarar gören paketlerin kurtarma pa-

ketlerine yerleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılacak ambalaj ve paketler, tehlikeli maddenin 

yapısına uygun, IMDG Kod Bölüm 6 hükümleri kapsamında üretilmiş ve sertifikalandırılmış 

olmalıdır. Mardaş Limanındaki kurtarma ambalajları IMDG Kısım 6 gerekliliklerini karşıla-

maktadır. 

IV. Kıyı tesisinde, yük taşıma birimlerinin; iç yükleme işlemleri ve/veya diğer taşıma modu araç-

larına yüklenme işlemlerinde, “Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi Uygulama Kodu 

(CTU Kod)” hükümleri dikkate alınmalıdır. Kıyı tesisi işleticisi tarafından, tesisin yük taşıma 

birimlerinin boşaltıldığı alanlarda ve/veya kapalı ambarlarda (CFS alanlarında) kontey-

ner/araç yükleme yapılıyor ise, bir “Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası (Container/Vehicle 

Packing Certificate)” düzenlenmelidir. Ayrıca, kıyı tesisi işleticisi tarafından denizyoluyla 

taşınmak üzere kıyı tesisine gelen her bir yük taşıma biriminin “Konteyner/Araç Yükleme 

Sertifikası” nın olduğu kontrol edilir, söz konusu sertifikası olmayan yük taşıma birimlerinin 

gemiye yüklenmesine izin verilmez. 

V. Kıyı tesisi işleticisi; kıyı tesisinde yapacağı elleçleme ve geçici depolama operasyonlarını, 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün MSC/Circ.1216 sayılı sirkülerinin “Tehlikeli 

Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Liman Alanlarındaki İlgili Faaliyetler Hakkında Tavsiye-

ler” Ek’inde yer alan Tablo 1 (Liman Alanlarında Tehlikeli Yükler için Ayrıştırma Cetve-

li)’de belirtilen ayrıştırma kurallarına uygun yapar. Liman sahasında tehlikeli mal ihtiva eden 

konteyner ya da  CTU olmasa dahi IMO MSC/Circ.1216 hükümlerine göre ayrım istif hü-

kümlerine uyulmaktadır. 

VI. Fumigasyon yapılmış ve/veya içinde zehirli gaz ihtiva eden yük taşıma birimleri, kapakların 

kontrolsüz bir şekilde açılamayacağı şekilde istiflenmelidir. Liman sahamızda fumigasyon iş-

lemler TMUB Ek-9 gerekliliklerine göre yapılmaktadır. 

VII. Tehlikeli paketli yüklerin elleçlenmesi, taşınması depolanması, istiflenmesi; Ulusal ve Ulus-

lar arası mevzuat, IMO ve AB tavsiyeleri/direktiflerine göre gemi kaptanı ve Mardaş Liman 

İşletmesi tarafından yapılır. 

VIII. 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 
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TEHLİKELİ YÜKLERİN AMBAR, DEPO ve AÇIK HAVADA İSTİFLEME AYRIM GEREKLİLİKLERİ 

 

 

SINIF 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 

Yanıcı gazlar (sınıf 2.1) X X X 2 1 2 X 2 2 X 1 X 

Zehirli ve yanıcı olmayan gazlar (sınıf 

2.2) 
X X X 1 X 1 X X 1 X X X 

Zehirli gazlar (sınıf 2.3) X X X 2 X 2 X X 2 X X X 

Yanıcı sıvılar (sınıf 3) 2 1 2 X X 2 1 2 2 X X X 

Yanıcı katılar (kendinden tepkimeli 

maddeler, polimerleştirici maddeleri 

ve duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar 

dahil) (sınıf 4.1) 

1 X X X X 1 X 1 2 X 1 X 

Aniden patlamaya eğilimli maddeler 

(sınıf 4.2) 
2 1 2 2 1 X 1 2 2 1 1 X 

Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar 

çıkartan maddeler (sınıf 4.3) 
X X X 1 X 1 X 2 2 X 1 X 

Oksitlenmeye neden olan maddeler 

(sınıf 5.1) 
2 X X 2 1 2 2 X 2 1 2 X 

Organik peroksitler (sınıf 5.2) 2 1 2 2 2 2 2 2 X 1 2 X 

Zehirli maddeler (sınıf 6.1) X X X X X 1 X 1 1 X X X 

Aşındırıcı maddeler (sınıf 8) 1 X X X 1 1 1 2 2 X X X 

Çeşitli tehlikeli maddeler ve kalemler 

(sınıf 9) 
X X X X X X X X X X X X 

 

Sembollerin Anlamı 

Sembol 

Paketler / IBC'ler / 

römorklar / platform 

konteynerler 

Kapalı konteynerler / porta-

tif tanklar 

Açık yol araçları / demiryolu 

vagonları / açık üst kaplar 

X 
Gerek Yok ya da IMDG 

DGL Sütun 16b 
Gerek Yok Gerek Yok 

1 En az 3 m ayrılmalıdır. Gerek Yok En az 3 m ayrılmalıdır. 

2 

açık alanlarda, hangar-

larda veya ambarlarda 

minimum 6m'lik bir 

ayırma gereklidir, onay-

lanmış bir yangın duva-

rıyla ayrılmadıkça mi-

nimum 12 metre ayrıl-

malıdır. 

Açık alanlarda, boylamasına 

ve yanal olarak, hangarların 

veya depoların uzunlamasına 

ve yanal olarak minimum 3m 

ayırma gerekliliği, onaylanmış 

bir yangın duvarıyla ayrılma-

dığı sürece minimum 6m ay-

rım yapılması gereklidir. 

Açık alanlarda, boylamasına ve 

yanal olarak, hangarların veya 

depoların uzunlamasına ve 

yanal olarak minimum 6m 

ayırma gerekliliği, onaylanmış 

bir yangın duvarıyla ayrılmadı-

ğı sürece minimum 12m ayrım 

yapılması gereklidir. 

 

 

2.1.1.3. İstifleme ve Depolama 

a) 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 ya-

pılıyorsa tehlikeli madde ihtiva eden yük taşıma birimlerine ulaşım yolları açık olmalı ve sahada 

kısa sürede müdahale edilebilecek acil durum imkan ve kabiliyeti sağlayabilecek donanımlar bu-

lunmalıdır. 
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b) Elleçlenen veya geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin elektronik veri transferi yapmak 

için gereken donanım, yazılım ve ara yüzler sağlanmalıdır. 

c) Sıcaklık kontrollü tehlikeli maddelerin taşındığı yük taşıma birimleri, limanda, sadece ge-

rekli tedbirlerin alındığı özel alanlarda geçici olarak depolanabilir. Anılan yük taşıma birimleri-

nin sıcaklık değerleri sürekli olarak gözlemlenmeli ve uygulanabildiği ölçüde uzaktan izleme 

olanakları ile izlenmelidir. 

d) 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 sun-

durmada yağmur, deniz suyu ve benzeri faktörlerden etkilenmeyecek şekilde geçici depolanmak-

ta olup liman genel vaziyet planında yeri gösterilmektedir. Bu alan, bu tip yüklerin risklerini be-

lirten uyarı işaretleri ile donatılmıştır. Söz konusu tehlikeli maddelerin bulunduğu CTU’lar, yağ-

mur, deniz suyu ve benzeri faktörlerden etkilenmeyecek özellikte ise açık tesis alanlarında istif 

edilebilir. 

 

 

2.1.1.4. Acil Durum 

 

a) Acil durumlar veya kazalar söz konusu olduğunda müdahale için kullanılacak ilk yardım 

malzemeleri personel tarafından yeri bilinen ve kolay ulaşılabilen yerlerde muhafaza edilmelidir. 

b) 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. Gö-

rev tanımları ve çalışma alanlarına uygun kişisel koruyucu kıyafet ve donanıma sahip olmayan 

personel çalıştırılmamalıdır. 

c) Haberleşme ekipmanları tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi ve elleçlenmesi operasyonla-

rında; emniyetli olarak kullanılabilir tipte ve kesintisiz haberleşmeyi temin edecek sayı ve yeter-

likte olup, çalışır vaziyette ve iyi kondisyonda tutulmalıdır. 

d) Paketli tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi iş ve işlemlerinde görev alan personelin görev 

tanımlarına ve çalışma alanlarına uygun olarak acil durumlara (yangın, patlama, sızıntı vb.) mü-

dahale, iş sağlığı ve güvenliği, emniyet ve benzeri konularda ilgili mevzuat doğrultusunda eğitim 

ilk işe girişten itibaren görev yetki ve sorumluluklarına göre kademeli olarak verilmektedir 

e) 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. 
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2.1.2. Tehlikeli Katı Dökme yük Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü 

 

2.1.2.1. Amaç 

Tehlikeli  dökme  katı  yüklerin elleçlenmesi işlemlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

2.1.2.2. Genel 

a) Gemide bulunan tehlikeli yükler ile ilgili bilgiler gemi acentesi tarafından en az 24 saat 

önceden konteyner saha planlama birimine gelir, burada yer alan bilgilere dayanarak operasyon-

da çalışacak personel bilgilendirilir ve gerekli iş güvenliği önlemleri alınması için ilgili birimler 

ile koordinasyon kurulur. 

b) Liman tesisimizde katı halde tehlikeli yükler supalan olarak elleçlenmekte olup, liman 

sahamızda depolanması yapılmayacaktır. 

c) Çalışılan alanda iş güvenliği, ekipmanların kontrolü, harici kişilerin girişi çıkışı, yükün 

emniyetli elleçlenmesi, çevre temizliği ve bu işlerin uygun bir şekilde yapıldığının kontrolü Var-

diya Amiri ve Gemi Operasyon Sorumlusunun sorumluluğunda olup bu husustaki görev, yetki ve 

sorumlulukları kendilerine yazılı olarak bildirilmiştir. 

d) Tehlikeli maddelerin elleçlendiği alanlarda kullanılacak elektrikli ekipman, teçhizat ve 

donanım yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun exproof sertifikalıdır. Teh-

likeli katı dökme yüklere yönelik yük operasyonları sırasında ark lambaları dışındaki elektrik 

lambaları kullanılmakta olup bu lambalar gaz geçirmez özellikte olan led lambalardır. 

e) Kömür gibi kendi kendine yanan, ancak sudan etkilenmeyen, tehlikeli maddelerin depo-

lanması liman tesisinde yapılmamaktadır. 

 

2.1.2.3. Operasyon 

 

a) Tehlikeli dökme yüklerin tahmil/tahliye işlemleri iskelemizin son 200 metresinde 3, 4, 6, 7 

nolu iskelelerde yapılmaktadır. 

b) Katı dökme tehlikeli yüklerin gemiden tahliyesi veya gemiye yüklenmesi sırasında denize 

düşmesine engel olacak brandalar operasyon süresince gemi ile rıhtım arasında bulundurulacak-

tır. 

c) Gemi kaptanı ve operasyon sorumlusu kendi sorumluluk alanları dahilinde, tehlikeli katı 

dökme yüklerin taşınması, elleçlenmesi veya tahmil/tahliyesine yönelik operasyonların, “Ulusla-

rarası 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. 

d) Tehlikeli katı dökme yük tahmil/tahliye edecek gemi kaptanı, söz konusu yükün gemideki 

konumu ve miktarlarıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı detaylı yükleme/tahliye planını tah-

mil/tahliye işlemine başlamadan önce operasyon sorumlusu tarafından alınacaktır. Söz konusu 

yükleme/tahliye planı hususunda gemi kaptanı operasyon sorumlusu arasında mutabakat sağlana-

caktır. 

e) 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. 

f) Kamyonların istiap haddinden fazla yüklem yapmamaları için gerekli uyarılar yapılır sorum-

lular bu konuda gerekli dikkati gösterirler. Yükleme yapıldıktan sonra kamyonların üstü muhak-

kak kapatılmalıdır. 

g) Şoförler araç yükleme boşaltma esnasında araçtan uzakta belirtilen nokta bekletilecektir. Şo-

förün gerekli koruma ekipmanlarına sahip olduğu kontrol edilecektir. 

h) Gemi tahliyesinin kısmen bitmesi halinde, gemi ambarında kalan yükün tahliyesi için görev-

lendirme yapılmadan önce gaz ölçümleri yapılacaktır. 
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2.1.2.4. Güvenlik 

 

a) Tehlikeli yükün risklerine göre elleçlenmesi yapılan alanlar belirlenirken; idari binalar, tesi-

se komşu diğer tesisler ve bu tesislerde elleçlenen yük cinsleri ile tesiste geçici depolanan ve el-

leçlenen diğer yüklerin özellikleri ve acil durumlara müdahale için en hızlı ve emniyetli erişim 

olanakları dikkate alınacaktır. 

b) Tehlikeli katı dökme yüklerin geçici depolanması veya elleçlenmesi operasyonu, tutuşma ve 

patlamaya sebep olabilecek tozun yayılmasına yol açtığında, söz konusu tutuşma ve patlamayı 

önlemek veya meydana gelmesi halinde etkilerini en aza indirgemek için gerekli tüm uygulanabi-

lir önlemler alınmalıdır. 

c) Birbiri ile etkileşime girebilecek tehlikeli katı dökme yükler, etkileşime girmelerini engelle-

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

girebileceği diğer tehlikeli yükler için de geçerlidir. 

d) Elleçlenen tehlikeli katı dökme yüklerin özelliklerine ve oluşturabilecekleri risklere karşı, 

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

e) 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 yağmur-

suz hava koşullarında elleçlenmelidir. 

f) Oksitleyici özelliği olan katı dökme yükler, yanıcı ya da karbon içeren maddelerle kontami-

nasyonu mümkün olduğunca engellenecek şekilde geçici depolanmalı, elleçlenmeli ve ısı ya da 

yanma kaynağından uzak tutulmalıdır. 
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2.1.3. Hurda Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi Operasyonu Prosedürü 

 

Liman tesisimizde Hurda yükler supalan elleçlenmektedir. Liman tesisinde depolanması yapılmayacak-

tır. 

 

2.1.3.1. Amaç 

Hurda yüklerin elleçlenmesi işlemlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

2.1.3.2. Gereklilik 

a) Karantina alanına kontrollü giriş sağlanacak, operasyon dışında söz konusu alanın giriş ka-

pısı kilitlenecek ve üzerinde uyarı işaretleri bulundurulacaktır. 

b) Kıyı tesisinde, kontamine olmuş radyoaktif maddelerin elleçlenmesinden sorumlu olarak 

Serdar DUMAN ve Ramazan ALTUN görevlendirilmiş olup bu sorumlu kişiler TAEK’den Rad-

yasyondan Korunma Görevlisi kursu almış ve görevleri yazılı olarak kendilerine bildirilmiştir. 

c) Kıyı tesisindeki hurda yüklerin radyasyon ölçümleri, liman giriş ve çıkışında bulunan sabit 

radyasyon dedektörleri vasıtası ile yapılmaktadır. 

 

2.1.3.3. Elleçme Operasyonu 

a) Kıyı tesisinde bulunan toplama havuzunda biriken radyasyonla kontamine olmuş tozlar, öl-

çümü yapılacak ve TAEK tarafında alımı sağlanacaktır. 

b) Hurda yükü içerisinde tespit edilen, radyoaktif kaynak ve/veya radyasyonla kontamine ol-

muş maddelerin geçici depolandığı radyasyon kuyusu, yetkisiz kişilerin yaklaşımını engellemek 

amacıyla çevrilmiş ve sınırlandırılmıştır. Radyasyon kuyuları, söz konusu maddelerin geçici de-

polandığı süre boyunca, sürekli gözetim altında tutulacak ve uygun mesafede kontrol noktası 

oluşturulacaktır. 

c) Hurda yüklenmiş araçlar liman girişinde bulunan radyasyon ölçüm cihazından 10 Km altın-

da bir hızla geçmesi sağlanacaktır. Ölçümü yapılmamış hir bir Hurda yüklü aracın tesis dışına çı-

kışına izin verilmeyecektir. Opersayon esnasında araçlar yüklendikten sonra kantar sahasına gidi-

şi ve ölçümünün yapıldığının görülmesi liman puantörünün sorumluluğundadır. 

d) 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 bulu-

nan kişiler bu durum hakkında bilgilendirilecektir. 

e) 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. 

Karantina alanına, radyasyondan korunma ile ilgili eğitimleri almamış, uygun koruyucu kıyafet, 

ekipman, teçhizat ve donanımı olmayan operatörlerin, tesis çalışanlarının veya üçüncü şahısların 

girmesi engellenecektir. 

f) 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. 
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2.1.4. Patlayıcı Maddelerin Emniyetli Elleçlenmesi Prosedürü Amaç 

 

Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi işlemlerinin emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

2.1.4.1. Genel 

 

a) Liman bölgesinde her zaman patlayıcı yüklerin güvenli eleçlenmesinden Liman Ope-

rasyon Grup Şefi sorumludur, kendilerine sorumlulukları yazılı olarak bildirilmiştir 

b) Mücbir sebeplerden dolayı patlayıcı maddelerin liman sahamızda geçici süre ile 

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

c) Söz konusu bu alan çitler ile sınırlandırılmış olup gerekli uyarı levhaları çitler üzerine ası-

lır ve patlayıcı madde depolandığı süre içerisinde sürekli kamera ile gözetim altında tutulmak-

tadır. 

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

 

2.1.4.2. Patlayıcıların Yüklenmesi Ve Boşaltılması 

 

a) Sınıf 1.4 uyumluluk grubu S olan patlayıcılar dışındaki Sınıf 1 patlayıcı maddelerin, bekle-

tilmeksizin doğrudan gemiye yüklenmeleri veya gemiden tahliye edilerek bekletilmeksizin kıyı 

tesisinden çıkartılması şartıyla kıyı tesislerinde elleçlenebilecektir. 

b) Patlayıcı maddelerin kıyı tesisinde yüklemesi tamamlandığında, yükleme yapılan gemi 

veya araç mümkün olan en kısa zamanda kıyı tesisinden ayrılması sağlanacaktır. Bu kapsam-

da 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 işlem-

leri önceden yapılır. 

 

c) Patlayıcı maddelerin elleçlenmesine yönelik gerekli organizasyonların önceden yapılmasına 

rağmen, söz konusu patlayıcı maddelerin mücbir sebeplerden dolayı kıyı tesisinde geçici depo-

lanmasına gerek duyulması halinde bu maddeler, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin sağ-

lanması 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 depolanacaktır. 

d) Patlayıcı maddelerin hava karardıktan sonra elleçlenmesi yasaktır. Ancak ilgili Liman Baş-

kanlığı tarafından, emniyet ve güvenlik tedbirleri, yeterli aydınlatma, elleçleme işinde görev ala-

cakların gün içindeki çalışma süreleri ve hava koşulları gibi hususların uygunluğu göz önünde 

bulundurularak söz konusu patlayıcı maddelerin hava karardıktan sonra da elleçlenmesine izin 

verilebilir. 

e) 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. 

f) Patlayıcı maddelerin elleçlendiği alanlarda; sigara ve benzeri maddeler içilmez, kibrit veya 

çakmak taşınmaz ve yakılmaz, herhangi bir alev veya kıvılcım yaratabilecek madde veya teçhi-

zat, ekipman veya donanım bulundurulmaz ve görevli personelin uygun iş elbisesi, ayakkabı ve 

gerekli koruyucu donanım kullanması sağlanacaktır. 

 

g) Patlayıcı maddelerin elleçlenmesinde kullanılacak ekipmanlar, ulusal ve uluslararası stan-

dartlar uyarınca, tip onaylı olmalı ve uygun şekilde test ve bakımları yapılmış olacaktır. 

 

h) 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 rıh-

tıma/iskeleye yanaştırılacaktır. Geminin rıhtıma/iskeleye bağlanmasında çelik tel halat kullanıl-

mayacaktır. 

 



15  

i) Patlayıcı madde yüklü veya patlayıcı madde tahmil/tahliyesi yapacak olan bir gemi, rıhtım-

da/iskelede bağlı olduğu sürece, acil durumlarda römorkörler tarafından avara edilebilmesini sağ-

lamak üzere; ucu kasalı olan birer çelik tel halatı baş ve kıç deniz tarafından su yüzeyine yakın 

bir mesafede olacak şekilde hazır bulunduracaktır. 

 

j) İlgili 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. 

 

2.1.4.3. Hava Koşulları 

 

• Olumsuz hava koşullarında, özellikle ıslak hava koşullarında, yapılacak patlayıcı madde el-

leçlemelerinde azami dikkat gösterilmelidir. 

• Patlayıcı madde içeren paketlerin ıslanmasını önleyici tedbirler alınacaktır. 

 

2.1.4.4. Ek Önlemleri 

 

• Patlayıcıların taşındığı bir yere ya da yakınana tutuşma kaynağı getirilmeyecektir. Muhafa-

zaya 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 olması-

na dikkat edilmeli 

 

 

2.1.4.5. Radyo Ya Da Radar İletişimi 

 

• Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi sırasında elleçleme alanına 50 (elli) metre ve daha yakın 

mesafede radar ya da radyo alıcı/verici cihazları kullanılmayacaktır. 

 

• 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, ra-

dar ya da radyo alıcı/verici cihazları kullanılamaz. Bu tür cihazların güç kaynakları patlayıcı 

maddelerin elleçlenmesi sırasında kapatılır ve elleçleme işlemleri süresince açılmamaları yönün-

de görsel talimatla işaretlenecektir. Ayrıca, VHF aktarıcıları kullanım esnasında patlayıcı madde-

lere 2 metreden daha fazla yaklaştırılmayacaktır. 

 

2.1.4.6. Yakıt İkmali 

 

Patlayıcı maddelerin elleçlenmesi operasyonu tamamlanana kadar, elleçleme operasyonunun yapıldığı 

rıhtımda ve/veya bitişik rıhtımlarda yakıt ikmali yapılmayacaktır. 

 

2.1.4.7. Hasarlı Ambalajlar 

 

 

a) 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 elleçlen-

mesi sırasında hasar görmesi halinde operasyon derhal durdurulur ve ilgililere haber verilir. Söz 

konusu hasarlı yük taşıma biriminin veya patlayıcı madde içeren paketlerin yenilenmesi, patlayı-

cılar konusunda uzman personelin denetimi altında, gerekli emniyet ve güvenlik önlemleri alın-

ması kaydıyla ilgili kurumların izni dahilinde geçici depolama için belirlenmiş özel alanda ya-

pılmalıdır. 

b) Eğer bir patlayıcı ambalajından dökülmüşse ya da sızmışsa, taşımayı denetleyen sorumlu ki-

şi bu dökülmelerin hemen toplandığından ve yeniden ambalajlanmak ya da imha edilmek üzere 

ilgili güvenlik düzenlemeleri yapıldığından emin olunacaktır. 
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2.1.4.8. Yüklemenin Tamamlanması 

 

Yükleme tamamlandığında, yüklenen gemi ya da araç mümkün olan en kısa sürede liman-

dan ayrılması sağlanacaktır. 

 

2.1.4.9. Güvenlik 

 

Patlayıcının 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 alınması-

na özen gösterilecektir. İlgili izinler düzenlenmediği ve görevler ilgili izinlerde belirtilen koşullara uy-

gun bir şekilde gerçekleştirilmediği sürece, patlayıcılar hareket ettirilmeyecek ya da taşınmayacaktır. 
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2.1.5. Fumigasyon Yapılmış Yüklerin Elleçlenmesi Prosedürü 

 

AMAÇ 

Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş yük ve yük taşıma birimlerine yönelik faaliyetlerin yürütül-

mesini sağlamak. 

 

1.3.6.1. Uygulama 

  

a) Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş olan yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arın-

dırılması işlemleri personelden uygun uzaklıkta yapılır. 

b) Fumigasyon alanı yetkisiz kişilerin girişini engellemek amacıyla uygun malzeme kullanıla-

rak çevrilerek sınırlandırılmalıdır. 

c) Fumigasyon alanı uyarı işaretleriyle işaretlenmelidir. Fumigasyon işlemine tabi tutulmuş 

olan yük taşıma birimlerinin geçici depolandığı süre boyunca bu alan sürekli gözetim altında tu-

tulmalıdır. 

d) Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması faaliyetle-

rinin yürütülmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür-

lüğünden (İdare) tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Ayrıca söz konusu iş ve işlem-

lerde görevlendirilen personel de ilgili İdare tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır. 

e) Fumigasyon uygulanmış yük taşıma birimlerinin limandan kara tesislerine sevk edilmeden 

önce gaz ölçümünün ve analizinin yapılması ve analizi yapılmış gazların cinsi ve ölçüm değerle-

rini, ölçüm yapılan yeri, tarihi ve saati gösteren bir sertifika düzenlenmesi zorunludur. 

f) Fumigasyon yapılmış konteynerlerin gaz ölçümü yapılmalı ve ölçüm sonucu tehlikeli gaz 

tespit edilmesi halinde gerekli gazdan arındırma işlemleri gerçekleştirilmelidir. 

g) Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimleri ve dökme yüklere yönelik olarak ilgili Liman 

Başkanlığına ve kıyı tesisine ilgili mevzuat uyarınca önceden gerekli bildirimler yapılmalıdır. 

h) Fumigasyon yapılmış yüklerin veya diğer maddelerin elleçlenmesinde çalışan kişiler, görev 

tanımlarına ve yapacakları işe uygun gerekli eğitimleri almalıdır. 

i) Yük taşıma birimi veya yük ambarının havalandırılması işlemini müteakip sorumlu kişi tara-

fından gaz ölçümü yapılarak söz konusu mahallere girişin emniyetli olduğunu gösteren giriş izin 

belgesi düzenlenmelidir. 

j) Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimleri veya dökme yük ambarları, İdare tarafından gaz 

ölçümü ve/veya gazdan arındırma iş ve işlemlerini yapmak üzere sertifikalandırılmış yetkin kişi-

lerin kontrolünde açılmalıdır. 

k) Fumigasyon yapılmış yük taşıma birimlerinin gaz ölçümü ve gazdan arındırılması ve elleç-

leme faaliyetlerinin yürütülmesi işlemlerinde, kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. 
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2.1.6. Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Elleçlenmesi Prosedürü 

 

 

Amaç 

Tehlikeli sıvı dökme yüklere (Bitkisel Yağlar) yönelik faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak. 

 

a) Tehlikeli sıvı dökme yüklere (Bitkisel Yağlara) ilişkin uygun taşıma adı, varsa UN numara-

sı, 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. 

b) Limanda tehlikeli paketli yüklerin tahmil/tahliye işlemleri 3, 4, 6, 7 nolu iskelede yapılmaktadır. 

c) Kıyı tesisinde alınması gereken ilave emniyet ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hususlardan 

Vardiya Amiri sorumludur 

d) Tehlikeli sıvı dökme yükler ile tehlikeli reaksiyon vermesi muhtemel olan kimyasalların el-

leçlemesi operasyon bitene kadar yapılmaz ve alanda bu tür tehlikeli yükler bulundurulmaz. 

e) Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağlar) tahliyesinde Kıyı tesisinde kullanılan ha-

berleşme ekipmanları, alevlenir ya da patlayabilir ortamda emniyetli olarak kullanılabilir tipte 

olan telsizler kullanılmaktadır. 

f) Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesi başlanmadan önce operasyon bölge-

sinde 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 sınır-

landırılarak absorban madde (talaş, kum vb) ile emdirilerek ortamdan uzaklaştırılarak lisanslı 

bertaraf firmasına gönderilir. 

g) Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesi sırasında meydana gelebilecek bir 

acil durumlara anında müdahale için borular operasyon süresince sürekli gözetim altında tutul-

maktadır. 

h) Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin (Bitkisel Yağ) tahliyesinde kullanılan platform tahliye işle-

mine başlamadan önce test edilerek çalışır durumda olduğu kontrol edilmektedir. 

i) Ters basınç ve tahliye kapasitelerinin aşılmaması aralıklı olarak yapılan kontrollerle sağ-

lanmaktadır. 

j) Emniyet kontrol listesi operasyon süresince denetime hazır bulundurulmaktadır. İlgili liste 

ek olarak verilmiştir. 

k) Gemi ve kıyı tesisimiz arasında yapılan tahliye operasyonu süresince vardiya amiri ve ge-

minin operasyondan sorumlu yetkilisi hazır bulunmaktadır. 

l) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin (Bitkisel Yağlar) tahmil/tahliyesi tamamlandıktan sonra yük 

operasyonunda kullanılan boru hattında, yükleme kollarında ve esnek borularda kalan basınç tah-

liye edilmektedir. 

m) Gemi manifold bağlantısı ve kıyı tesisi boru hattının körlenmesi dahil tüm emniyet önlemle-

ri alınmaktadır. 
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3. SORUMLULUKLAR 

 

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zarar-

sız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için ge-

rekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar. 

 

 

3.1. Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: 
 

a) Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar: Arpaş Ambarlı 
Liman Tesisleri’nden pilotaj hizmeti alınmaktadır. Çımacı (Palamar) Güvenli Çalışma Talimatı ile 
gemilerin iskeleye güvenli bağlanması kuralları belirlenmiş ve çalışanlara ibraz edilmiştir. 

b) Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar.: Gemi yanaştık-
tan sonra geminin merdiveni için uygun ağ yapılması acenteler vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

c) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eği-
tim almasını sağlar: 

d) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış perso-
nel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, is-
tif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar 

e) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder, yükle 
birlikte bulunmasını sağlar: Taşıma Evrağı (konşimento) ve Tahliye/Yükleme Listesi acenta tara-
fından gönderilmekte olup gümrük komisyoncusu tarafından konteyner içindeki tehlikeli yükün 
Güvenlik Bilgi Formu (GBF) tarafımıza gönderilir. Güvenli işlem yapılabilmesi adına sahadaki 
personel tarafından bu bilgi formunun Türkçe olmasına dikkat edilir. ADR-IMDG mevzuatı gereği 
taşıma evrağı gönderici firma tarafından hazırlanıp, tehlikeli maddeyi taşıyan taşıyıcı firma tarafın-
dan araçta bulundurulmalıdır. Deniz yolu ile taşınacak konteynerlerin dolu olarak brüt ağırlıkları-
nın tespitini yapar. İhracat firmaları tartımı gerçekleştirilen konteynerlerin tartım sonuçlarını ilgili 
acentaya (hat) bildirmektedirler. Tartım sonuçları ihracatçı firma tarafından acenteye bildirilerek, 
acente brüt ağırlık bilgisini kendi yükleme listesine almaktadır. 

f) İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar: IMDG sahasındaki tüm tehlikeli 
yüklerin IMO numaraları, tonaj bilgileri,  mevcut baydaki konumları ile ilgili bilgiler yer almakta-
dır. Bu bilgiler kayıt halinde sistem üzerinde bulunmaktadır. 

g) Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli ça-
lışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tu-
tar 

h) Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalan-
dırıldığını, 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 yapar. 

i) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler 
için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir: Çevre riski oluşturan tehlikeli 
madde taşıyan konteynerler herhangi bir sızıntı&döküntü durumunda G7 sahası ve CFS sahaların-
da bulunan sızıntı havuzlarına alınmaktadır. Risk değeri yüksek tehlikeli maddelerin Liman Baş-
kanlığına bildirimi yazı veya telefon ile bildirilmektedir. Ek 11 ‘de sızıntı havuzlarının liman saha-
sındaki yerleri belirtilmiştir. 

j) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağ-
lar. 

k) İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını Liman Başkanlığına bildirir.. 
l) Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve 

antrepolarda yapar. 
m) Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için ayrıl-

mış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır. 
n) İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin, 

bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar.  
o) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, Liman Başkanlığının izni olmadan iskele ve 

rıhtıma yanaştıramaz.: Tüm yüklerin liman sahasına gelecek ithalat konteynerleri, ithalat konteyner 
gemisi iskeleye yanaşmadan 24 saat önce Liman Başkanlığına ve işletmeye bildirimde bulunur. Bu 
bildirim yerel bir liman işletmesinden gelecek konteyner gemisi için ilgili işletmeden çıktığı gibi 
yapılır. Liman Başkanlığının izni olmadan gemiler iskele ve rıhtıma yanaştırılamaz. 
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p) Tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası 
oluşturur ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli mad-
delerin 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 alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutu-
lur ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz:. 

q) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye 
planı hazırlar. 

 

 

3.2. Yük İlgilisinin Sorumlulukları  

  

a) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgele-

rin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar. 

b) Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işa-

retlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar. 

c) Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir bi-

çimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar. 

d) Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emni-

yetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıt-

larını tutar. 

e) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler 

için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar. 

f) Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar. 

g) Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir. 

h) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirli-

ğini sağlar. 

 

 

3.3. Gemi Kaptanının Sorumlulukları  

 

a) Geminin, ekipman ve cihazlarının tehlikeli yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar. 

b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri kıyı tesisinden ve yük ilgilisinden 

talep eder, tehlikeli yüke eşlik etmelerini sağlar. 

c) Gemisindeki tehlikeli yüklerin yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması 

ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar, gerekli dene-

tim ve kontrolleri yapar. 

d) Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandı-

rıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara 

uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını kont-

rol eder. 

e) Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, 

güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar. 

f) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun nitelikli 

ve gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlar. 

g) Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, is-

kele ve rıhtıma yanaşamaz. 

h) Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve 

ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular. 

i) Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlar. 

j) Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri 

ve müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir. 

k) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililere beyan eder. 

l) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli mad-

deler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir. 

m) Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. 
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n) Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar. 

 

 

3.4. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Sorumlulukları 

 

a) Tehlikeli maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek. 

b) Tehlikeli maddelerin taşınması hususuda kıyı tesisine öneriler sunmak. 

c) 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.) 

d) Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek; 

1) Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin 

doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiği-

nin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun 

ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındı-

ğının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri. 

2) Elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye prosedürü, 

3) Elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin taşıma araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan 

tehlikeli maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı, 

4) Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol 

yöntemleri, 

5) Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun 

eğitim alıp almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı, 

6) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza yada 

güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum 

yöntemlerinin uygunluğu, meydana gelen ciddi kazalar, olaylar, yada ciddi ihlaller ko-

nusunda hazırlanan raporların uygunluğu, 

7) Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler 

olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi, 

8) Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile il-

gili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı, 

9) Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde çalı-

şanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup ol-

madıklarının tespiti 

10) Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasın-

daki risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu 

11) Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman , bilgi ve belgelerin neler olduğuna 

ilişkin prosedürler. 

12) Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine ya-

naşması, bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik 

prosedürler. 

13) Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına 

göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler. 

14) Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine yönelik prosedürler.  

15) Tehlikeli maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri, 

16) Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin 

hususların doğruluğu, 

17) Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik dü-

zenlemelerin uygunluğu, 

18) Hasarlı tehlikeli yüklerle, tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertara-

fına yönelik prosedürler, 

19) Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik pro-

sedürler. 

 

 

3.5. Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasının Sorumlulukları   
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a) Kıyı tesisinde iş yapacak personeline İdarece belirlenen tehlikeli madde eğitimlerini aldırmak, 

b) Kıyı tesisinde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket etmek, 

c) Kıyı tesisi tarafından oluşturulan Tehlikeli Madde Rehberi ve Tehlikeli maddelere ilişkin prosedür-

lere uygun hareket etmek, 

d) Kıyı tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi, taşınması ve depolanmasında herhangi bir uygun-

suzluk tespit ettiğinde durumu tesis ilgililerine rapor etmek, 

e) 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 güvenlik bilgi formunu (SDS) kıyı tesisi işletmesine ve İdareye 

göndermek 

 

 

4. 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 ola-

rak istiflendiği alan IMDG sahasıdır. 

3. Ambalajlama ve ambalaj üzerindeki işaretleme&etiketleme konularında gönderici ve yükle-

yicinin sorumlulukları mevcuttur. Konteyner içindeki ambalaj ile ilgili herhangi bir uygunsuz du-

rumda (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 özel-

liklerine uygun koruyucu elbise verilmiş olup çalışma esnasında bu kişisel koruyucu ekipmanla-

rın çalışanlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı ilgili birim sorumluları tarafından sürekli dene-

timi yapılmaktadır. 

5. Herhangi bir yangın anında kullanılmak üzere IMDG sahasında yangın hidrantı bulunmak-

tadır. Ayrıca tehlikeli kimyasalın çeşidine göre KKT, CO2 ve Köpüklü taşınabilir yangın sön-

dürme 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 uzak-

laştırılması 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 işa-

retlenmiş olup özellikle tehlikeli madde bulundurulan alanlar tecrit edilmiştir.11.2.2012 tarihli ve 

28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Ulus-

lararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne göre gerekli eğitim ve sertifi-

kalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında ve çalışmasına ve bu 

operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez. Bu sahalara “Liman Güvenlik Tesis So-

rumlusunun İzni Olmadan Girilmez” vb. sağlık ve güvenlik işaretleri yerleştirilmiştir. Çalışanla-

rın IMDG kod eğitimleri verilmekte olup, eğitimi olmayan çalışanlar ilgili çalışmalarda bulun-

mamaktadır. 

 

 

 

4.1. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ, EL-

LEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI 

 

Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşın-

ması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve International Con-

vention 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 
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şekilde açıklanmış ve bu maddelerin deniz yoluyla taşınması konusunda kanun hükmünü almış-

lardır. 1 Ocak 2004 itibariyle IMDG Code zorunlu hale getirilmiştir. 

 

Tüm taşıma tipleri için (deniz, hava, tren, kara ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli maddelerin sı-

nıflandırılması 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 Yük-

ler,Patlayıcı Yükler, Fumigasyon Yapılmış Yüklerin taşınma, tahmil/tahliye, elleçlenmesi yapıl-

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

malzemeler ise Sınıf 6.2 ve Sınıf 7’dir. 

 

Bu düzenlemeler dahilinde tanımlanan tehlikeli madde sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir. 

 

SINIFLAR  

SI-

NI

F 

BÖ-

LÜ

M 

SINIF ADI 

Sınıf 1 Patlayıcı madde ve nesneler 

Sınıf 2 Gazlar 

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar 

Sı-

nıf 

4 

4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, polimerleştirici 

maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar 

4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler 

4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkaran maddeler 

Sınıf 5.1 Yükseltgen (oksitleyici) maddeler 

Sınıf 5.2 Organik peroksitler 

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler 

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler 

Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler 

Sınıf 8 Aşındırıcı (korozif) maddeler 

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli madde ve nesneler 

 

Tablo 4.1: Tehlikeli Madde Sınıfları 
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4.2. SINIFLANDIRMA KODLARI 

Sınıf 1 Alt 

Grupları 

1.1 

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle 

olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek 

bir patlamadır). 

1.2 
Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olma-

yan maddeler ve nesneler. 

1.3 

Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama teh-

likesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi ol-

mayan madde ve nesneler. Bu madde ve nesneler: 

(a) Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya 

(b) Birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi 

oluşturur. 

1.4 

Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda 

sadece düşük bir patlama riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, 

büyük ölçüde, sadece ambalaj ile sınırlıdır ve dikkate alınabilecek 

ölçüde büyük parçacıkların, dikkate alınabilecek uzaklıklara fırla-

tılması beklenmez. Harici bir yangın ambalajın hemen hemen tüm 

içeriğinin bir anda patlamasına neden olmaz. 

1.5 

Toplu patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşulların-

da, tepkimenin başlaması veya yanma halinden patlama haline 

geçme olasılığı bakımından çok düşük olan duyarsız maddeler. 

Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde patlamamaları 

gerekir. 

1.6 

Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük has-

saslık düzeyindeki nesneler. Bu nesneler, ağırlıklı olarak aşırı de-

recede duyarsız maddeler içerir ve kazara ateşleme veya yayılma 

olasılıkları ihmal edilebilir düzeydedir. Alt Grup 1.6'daki nesnele-

rinin oluşturduğu risk, sadece tek bir nesnenin patlaması ile sınır-

lıdır. 

Sınıf 1 

Uyumlu-

luk Grup-

ları 

A Birincil patlayıcı madde. 

B 

Birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koru-

yucu özelliği olmayan nesne. Birincil patlayıcı madde içermeme-

lerine karşın, patlatma fünyeleri, patlatma fünyesi düzenekleri ve 

ateşleme fitilleri ile tahrip kapsülleri bu gruba girer. 

C 
Sevk yakıtı içeren patlayıcı madde veya diğer tedrici yanmalı pat-

layıcı madde veya benzeri patlayıcı madde içeren nesne. 

D 

Her bir durum için geçerli olmak üzere, ateşleme düzeneği ve sevk 

maddesi olmayan ikincil patlayıcı madde, kara barut veya ikincil 

patlayıcı madde içeren nesne veya birincil patlayıcı madde içeren 

ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan nesne. 

E 

Ateşleme düzeneği olmadan sevk maddesi olan (alevlenebilir sıvı 

veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), ikincil patlayıcı 

madde içeren nesne. 

F 

Kendi kendine ateşleme düzeneği olan bir ikincil patlayıcı madde 

içeren, sevk maddesi (alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik 

sıvı içeren dışında) olan veya olmayan nesne. 

G 

Piroteknik madde veya piroteknik teknik madde içeren nesne veya 

hem patlayıcı bir madde hem de bir aydınlatıcı, yangın çıkartıcı, 

gözyaşı veya duman yapıcı madde içeren nesne (su ile etkinleşen 

bir nesne veya beyaz fosfor, fosfidler, piroforik madde, alevlene-

bilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren bir nesne dışında). 

H Hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne. 
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J 
Hem patlayıcı madde hem de alevlenebilir sıvı veya jel içeren nes-

ne. 

K 
Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren 

nesne. 

L 

Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşı-

yan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıların, fosfitle-

rin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bu nedenle 

her bir türün yalıtılmasını gerektiren nesne. 

N Ağırlıklı olarak aşırı derecede duyarsız maddeler içeren nesneler. 

S 

Kazara işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin 

ambalaj içinde sınırlı kalacağı bir biçimde ambalajlanmış veya ta-

sarlanmış madde veya nesne; ambalajı yangın nedeniyle bozulma-

sı halinde, tüm patlama veya fırlatma etkileri, ambalajın yakın 

çevresinde yapılacak yangınla mücadele veya diğer acil durum 

müdahale çabalarını önemli ölçüde engellemeyecek şekilde sınır-

lıdır. 

Sınıf 2 Alt 

Grupları 

1 

Sıkıştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandıklarında -

50 °C'de tamamen gaz halde olan maddelerdir; kritik sıcaklıkları -

50 °C'ye eşit veya düşük olan tüm gazlar bu kategoriye dahildir. 

2 

Sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında -

50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır. Aşağı-

dakiler arasında ayrım yapılmıştır: 

Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı -50 °C'nin üze-

rinde ve +65 °C 'ye eşit veya +65 °C 'den küçük olan gazdır; 

Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı +65 °C'nin üze-

rinde olan gazdır. 

3 
Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için ambalajlandığında, dü-

şük sıcaklığından ötürü kısmen sıvı hale getirilen gaz. 

4 
Çözülmüş gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında sıvı 

fazlı bir çözücüde çözündürülen gazdır. 

5 Küçük, gaz içeren, aerosol püskürtücüler ve kaplar (gaz kartuşları). 

6 Basınç altında gaz içeren diğer nesneler. 

7 Özel şartlara tabi basınçlandırılmamış gazlar (gaz numuneleri). 

8 

Basınç altındaki kimyasallar: sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz 

tanımına uyan bir sevk yakıtı ile basınçlandırılmış olan sıvılar, 

macunlar veya tozlar ve bunların karışımları. 

9 

Adsorbe gaz: Taşıma için paketlendiğinde 20 °C'de 101.3 kPa'dan 

az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az bir iç kap basıncı verecek şekilde 

katı gözenekli bir malzeme üzerine adsorbe edilen gazdır. 

A Boğucu 

O Yükseltgen 

F Alevlenir 

T Zehirli 

C Aşındırıcı (UN 1950 ve basınç altındaki kimyasallar için) 

CO Aşındırıcı, yükseltgen (UN 1950 için) 

FC 
Alevlenir, aşındırıcı (UN 1950 ve basınç altındaki kimyasallar 

için) 

TF Zehirli, alevlenir 

TC Zehirli, aşındırıcı 

TO Zehirli, yükseltgen 

TFC Zehirli, alevlenir, aşındırıcı 
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TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı 

2.1 
Alevlenebilir gazlar (büyük F harfi ile gösterilen gruplara karşılık 

gelir). 

2.2 
Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Büyük A veya O 

harfleri ile gösterilen gruplara karşılık gelir). 

2.3 
Zehirli gazlar (büyük T harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir; 

TT, TF, TC, TO, TFC ve TOC gibi). 

Sınıf 3 Alt 

Grupları 

F 

Alevlenebilir sıvılar, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren 

nesneler: 

F1 Alevlenebilir sıvılar, parlama noktası 60 °C ve altında olan; 

F2 Alevlenebilir sıvılar, parlama noktası 60 °C'den fazla olan, par-

lama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yüksek sıcaklıktaki 

maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan; 

F3 Alevlenebilir sıvılar içeren nesneler; 

FT Alevlenebilir sıvılar, zehirli: 
 FT1 Alevlenebilir sıvılar, zehirli; 
 FT2 Pestisitler; 

FC Alevlenebilir sıvılar, aşındırıcı; 

FTC FTC Alevlenebilir sıvılar, zehirli, aşındırıcı; 

D Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar. 

Sınıf 4.1 

Alt Grup-

ları 

F 

Alevlenebilir katılar, ikincil riski olmayan: 

F1 Organik; 

F2 Organik, erimiş; 

F3 İnorganik; 

F4 Nesneler; 

FO Alevlenebilir katılar, yükseltgen; 

FT 

Alevlenebilir katılar, zehirli 

FT1 Organik, zehirli; 

FT2 İnorganik, zehirli; 

FC 

Alevlenebilir katılar, aşındırıcı; 

FC1 Organik, aşındırıcı; 

FC2 İnorganik, aşındırıcı; 

D İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar; 

DT Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, zehirli; 

SR 

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler: 

SR1 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler; 

SR2 Sıcaklık kontrolü gerekenler. 

PM 

Polimerleştirici maddeler 

PM1 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler; 

PM2 Sıcaklık kontrolü gerekenler. 

Sınıf 4.2 

Alt Grup-

ları 

S 

İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler: 

S1 Organik, sıvı; 

S2 Organik, katı; 

S3 İnorganik, sıvı; 

S4 İnorganik, katı; 

S5 Organometalik; 

SW 
Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde 

alevlenebilir gazlar açığa çıkartan; 
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SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, yükseltgen; 

ST 

Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli: 

ST1 Organik, zehirli, sıvı; 

ST2 Organik, zehirli, katı; 

ST3 İnorganik, zehirli, sıvı; 

ST4 İnorganik, zehirli, katı; 

SC 

Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı: 

SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı; 

SC2 Organik, aşındırıcı, katı; 

SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı; 

SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı; 

Sınıf 4.3 

Alt Grup-

ları 

W 

Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan ikincil 

riski olmayan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneler: 

W1 Sıvı; 

W2 Katı; 

W3 Nesneler; 

WF1 
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

sıvı, alevlenebilir; 

WF2 
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

katı, alevlenebilir; 

WS 
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

katı, kendiliğinden ısınan; 

WO 
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

yükseltgen, katı; 

WT 

Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

zehirli: 

WT1 Sıvı; 

WT2 Katı; 

WC 

Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

aşındırıcı: 

WC1 Sıvı; 

WC2 Katı; 

WFC 
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, 

alevlenebilir, aşındırıcı. 

Sınıf 5.1 

Alt Grup-

ları 

O 

Yükseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri 

içeren nesneler: 

O1 Sıvı; 

O2 Katı; 

O3 Nesneler; 

OF Yükseltgen maddeler, katı, alevlenebilir; 

OS Yükseltgen maddeler, katı, kendiliğinden ısınan; 

OW 
Yükseltgen maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar 

açığa çıkartan katı; 

OT 

Yükseltgen maddeler, zehirli: 

OT1 Sıvı; 

OT2 Katı; 

OC 

Yükseltgen maddeler, aşındırıcı: 

OC1 Sıvı; 

OC2 Katı; 
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OTC Yükseltgen maddeler, zehirli, aşındırıcı. 

Sınıf 5.2 

Organik 

Peroksit-

ler Alt 

Grupları 

P1 Organik peroksitler, sıcaklık kontrolü gerekmeyen 

P2 Organik peroksitler, sıcaklık kontrolü gereken. 

Sınıf 6.1 

Alt Grup-

ları 

T 

Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan: 

T1 Organik, sıvı; 

T2 Organik, katı; 

T3 Organometalik maddeler; 

T4 İnorganik, sıvı; 

T5 İnorganik, katı; 

T6 Sıvı, pestisitlerde kullanılan; 

T7 Katı, pestisitlerde kullanılan; 

T8 Numuneler; 

T9 Diğer zehirli maddeler; 

TF 

Zehirli maddeler, alevlenebilir: 

TF1 Sıvı; 

TF2 Sıvı, pestisitlerde kullanılan; 

TF3 Katı; 

TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı; 

TW 

Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa 

çıkartan: 

TW1 Sıvı; 

TW2 Katı; 

TO 

Zehirli maddeler, yükseltgen: 

TO1 Sıvı; 

TO2 Katı; 

TC 

Zehirli maddeler, aşındırıcı: 

TC1 Organik, sıvı; 

TC2 Organik, katı; 

TC3 İnorganik, sıvı; 

TC4 İnorganik, katı; 

TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı; 

TFW 
Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa 

çıkartan. 

Sınıf 6.2 

Alt Grup-

ları 

I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler; 

I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler; 

I3 Klinik atık; 

I4 Biyolojik maddeler. 

Sınıf 8 Alt 

Grupları 

C1-

C4 

Asitli maddeler 

C1 İnorganik, sıvı; 

C2 İnorganik, katı; 

C3 Organik, sıvı; 

C4 Organik, katı; 

C5-

C8 

Bazik maddeler: 

C5 İnorganik, sıvı; 

C6 İnorganik, katı; 
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C7 Organik, sıvı; 

C8 Organik, katı; 

C9-

C10 

Diğer aşındırıcı maddeler: 

C9 Sıvı; 

C10 Katı; 

C11 Nesneler; 

CF 

Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir: 

CF1 Sıvı; 

CF2 Katı; 

CS 

Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan: 

CS1 Sıvı; 

CS2 Katı; 

CW 

Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açı-

ğa çıkartan: 

CW1 Sıvı; 

CW2 Katı; 

CO 

Aşındırıcı maddeler, yükseltgen: 

CO1 Sıvı; 

CO2 Katı; 

CT 

Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler: 

CT1 Sıvı; 

CT2 Katı; 

CT3 Nesneler; 

CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir, sıvı, zehirli; 

COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli. 

Sınıf 9 Alt 

Grupları 

M1 
İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen madde-

ler; 

M2 Yangın durumunda dioksinler oluşturabilen maddeler ve nesneler; 

M3 Alevlenebilir buhar yayan maddeler; 

M4 Lityum bataryalar; 

M5 Can kurtarıcı aletler; 

M6-

M8 

Çevreye zararlı maddeler: 

M6 Su ortamını kirletici madde, sıvı; 

M7 Su ortamını kirletici madde, katı; 

M8 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar; 

M9-

M10 

Yüksek sıcaklıklı maddeler: 

M9 Sıvı; 

M10 Katı; 

M11 
Başka bir sınıftaki tanımlara uymayan ama taşıma sırasında tehlike 

arz eden diğer maddeler ve nesneler 

Tablo 4.2 Sınıflandırma Kodları 
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4.3. ETİKET/LEVHA ve İŞARETLER 

 

Sın

ıf 

1 

    

1.1. Patlayıcı 1.2 Patlayıcı 1.3 Patlayıcı 1.5 Patlayıcı 

  

 

* uyumluluk grubu yeri 

1.6 Patlayıcı 1.4 Patlayıcı 

 

Sı-

nıf 

2 

    

2.1 Yanıcı Gaz 
2.2 Boğucu 

Gaz 

2.3 Zehirli 

Gaz 

Sı-

nıf 

3   

 

Alevlenir Sıvı  

 

Sı-

nıf 

4.1 

Sı-

nıf 

4.2 

Sı-

nıf 

4.3 

    
4.1 Alevlenir 

katılar 

-Kendiliğinden 

tepkimeye giren 

maddeler 

-Polimerleştirici 

maddeler 

-Duyarlılığı 

azaltılmış katı 

patlayıcılar 

4.2 Kendiliğinden 

yanmaya yatkın 

maddeler 

Su ile temas ettiğinden alevlenir 

gazlar çıkartan maddeler 

Sı-

nıf 

5.1 

Sı-

nıf 

5.2 

   

 

5.1 Yükseltgen 

Maddeler 
5.2 Organik Peroksitler  

Sı-

nıf 

6.1 

Sı-

nıf 

6.2 

  

 

6.1 Zehirli 

Maddeler 

6.2 Bulaşıcı 

Maddeler 
 

 

Sı-

nıf 

7 
    

Radyoaktif Maddeler 

Sı-

nıf 

8  
Sınıf 9 

  
Aşındırıcı Muhtelif Lityum 
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Maddeler tehlikeli 

maddeler ve 

nesneler 

Bataryalar 

(9A) 

     
Boğucu 

tehlike Deniz kirletici ve çevre için tehlikeli işareti Sınırlı Miktar İstisnai miktar 

   
Yön 

oku Fumigasyon işareti Yüksek sıcaklık tehlikesi 

Tablo 4.3 Etiket/levha ve işaretler 
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4.4. Tehlikeli Maddelerin Paketleri ve Ambalajları 

 

✓ Paket&Ambalaj Kodlaması 

 

 

3H1/X1.2/250/14/TR57WL28

1H2/Y250/S/14/TR56W1B9

Sıvı tehlikeli madde 
ambalajı

Kombine ambalaj/Katı 
tehlikeli yükler için 

ambalaj

 
Şekil 4.1 Paket ve Ambalaj Kodlama 

 

 3H1  : Paket tanımlama kodu 

 3              : Paket tipi 

 H              : Malzeme 

 1              : Kategori 

X  : Paketleme Grubu 

1.2  : Özgül Ağırlık 

250  : Hidrostatik test basıncı 

14  : Paket üretim tarihi (yıl) 

TR57WL28 : Paketi test eden, onay veren kurumun ülke kodu 

 

1H2  : Paket tanımlama kodu 

Y  : Paketleme Grubu 

250  : Azami brüt kütle 

S  : Katı maddeler için 

14  : Paket üretim tarihi (yıl) 

TR56W1B9 : Paketi test eden, onay veren kurumun ülke kodu 

 

Konteyner içinde bulunan paketlenmiş ürünlerin etiketindeki çeşitli sayı ve harflerin ne anlama geldiği 

yandaki şekilde gösterilmektedir. Deniz yolunda ambalaj ile taşınan tüm tehlikeli maddeler UN amba-

lajlama koduna göre işaretlenir. 
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4.5. 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 Bi-

rimi (CTU) içinde olsalar bile Birleşmiş Milletler (UN) Tip Onayına sahip olmalıdır. 

 

 

Ambalaj Çeşitleri: 

 

         Paketleme  

 

 

 
ÇELİK VARİL (1A1)  

FİBER VARİL (1G) 

 

 
PLASTİK VARİL (1H2) 

 

 
PLASTİK VARİL (1H1) 
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ÇUVAL (5H3) 

 
PLASTİK BİDON (3H1) 

 
MUKAVVA KUTU (4G) 

 
SİLİNDİR 

KURTARMA (SALVAGE) AMBALAJ 

 

IBC 

 

     IBC’LER 

 Katı ya da esnek taşınabilir paketlerdir 

• Kapasitesi 3,0 m3 ‘kadar olan (Paketleme grubu II ve III) 

• Kapasitesi 1,5 m3 ‘kadar olan(Paketleme grubu I) 

• Tahtadan, kartondan, plastikden, metalden ve bezden hazır yapılmışlar. 

• Kapasiteleri 450-3000 litre arasında değişmektedir. 
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4.6. TEHLİKELİ MADDELERE İLİŞKİN İŞARETLEME, ETİKETLEME VE PLAKALAN-

DIRMA 

 

 

✓    Ambalaj Etiketleme 

 

 

 

 

 

ÇEVRE İÇİN 

TEHLİKELİ İŞA-

RETİ 

 

 

TEHLİKE ETİKE-

Tİ 

 

 

TEHLİKE ETİKE-

Tİ 

 

 

UN SERTİFİKAS-

YONU 

 

UN NUMARASI 

 

 

 

 

 

4G MUKAVVA 

KUTU 
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✓ IBC Etiketleme – Işaretleme  

 

 

 

 

31HA1 KOMPOZİT 

IBC 

 

UN SERTİFİKASYO-

NU 

 

TEHLİKE ETİKETİ 

 

 

ÇEVRE İÇİN TEH-

LİKELİ İŞARETİ 

 

 

UN NUMARASI 

 

 

 

450 LİTRE KAPASİ-

TENİN ÜZERİNDEKİ 

IBC VE BÜYÜK AM-

BALAJLARIN KAR-

ŞILIKLI İKİ TARAFI 

İŞARET VE ETİ-

KENLENİR. 

IBC (OHK) Etiketleme 

 

 

 

 

4.7. TEHLİKELİ MADDELERİN İŞARETLERİ VE PAKETLEME GRUPLARI 

 

Tehlike etiketleri kendi içinde 9’a ayrılmaktadır. İşaretler etiket ve levha şeklinde olmakla birlikte; 

etiketler ambalajlar üzerinde, levhalar ise konteyner veya araç üzerinde bulundurulur.  

 

Konteyner içinde taşınan tehlikeli yükler uygun standartlara göre paketlenmeli & ambalajlamalıdır. 

Tehlikeli yükler üç çeşit paketleme&ambalajlama grubu altında taşınır.     

I  Düşük tehlikesi olan maddeler 

 II Tehlikeli maddeler 

 III  Yüksek tehlikesi olan maddeler şeklindedir. 

Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2, 7 ve 4.1’in kendiliğinden reaktif maddelerinin ambalajlama grubu yoktur. 

 

Not: Ambalaj üzerindeki UN sertifikasyonunda bulunan X, Y ve Z kodlarının anlamları; 

 

X koduna sahip ambalajlara; paketleme grubu I, II ve III 

Y koduna sahip ambalajlara; paketleme grubu II ve III 

Z koduna sahip ambalajlara; paketleme grubu III maddeleri için şeklindedir. 
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4.8. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARINA GÖRE LİMANDA AYRIŞTIRMA TAB-

LOLARI 

İki veya daha fazla tehlikeli yükün ayrıştırma koşullarının belirlenmesi için ayrıştırma koşulları-

na, 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 4.8 Liman Sahası Tehlikeli Yük Ayrıştırma Tablosu 

 

 

• Bu tabloda görülen eşleştirmeli yapıda IMDG kodlar için konteyner aralarında ne kadar mesafe 

bırakılacağı 1’den 4’e kadar rakamlarla verilmiştir. Buna göre yükler arasındaki mesafe: 

Rakam             Anlamı  

o 1   Uzak tutulmalıdır   

o 2    Ayrılmalıdır 

o 3   Bütün bir kompartuman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmaldır.

  

o 4   Aradan geçen bütün bir kompartuman veya bölme vasıtasıyla 

uzunlamasına ayrılmalıdır 

X    IMDG kod listesinde özel durumlar kontrol edilmeli. 
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4.9. TEHLİKELİ YÜKLERİN AMBAR, DEPO ve AÇIK HAVADA İSTİFLEME AYRIM 

GEREKLİLİKLERİ 

 

SINIF 2,1 2,2 2,3 3 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 6,1 8 9 

Yanıcı gazlar 2.1 X X X 2 1 2 X 2 2 X 1 X 

Zehirli ve yanıcı 

olmayan gazlar 

2.2 

X X X 1 X 1 X X 1 X X X 

Zehirli gazlar 2.3 X X X 2 X 2 X X 2 X X X 

Yanıcı sıvılar 3 2 1 2 X X 2 1 2 2 X X X 

Yanıcı katılar 

(kendinden tep-

kimeli maddeler 

ve duyarsızlaştı-

rılmış katı patla-

yıcılar dahil) 4.1 

1 X X X X 1 X 1 2 X 1 X 

Aniden patlamaya 

eğilimli maddeler 

4.2 

2 1 2 2 1 X 1 2 2 1 1 X 

Suyla temas etti-

ğinde yanıcı gaz-

lar çıkartan 

maddeler 4.3 

X X X 1 X 1 X 2 2 X 1 X 

Oksitlenmeye ne-

den olan madde-

ler (etkin madde-

ler) 5.1 

2 X X 2 1 2 2 X 2 1 2 X 

Organik peroksit-

ler 5.2 
2 1 2 2 2 2 2 2 X 1 2 X 

Zehirli maddeler 

6.1 
X X X X X 1 X 1 1 X X X 

Aşındırıcı madde-

ler 8 
1 X X X 1 1 1 2 2 X X X 

Çeşitli tehlikeli 

maddeler ve ka-

lemler 9 

X X X X X X X X X X X X 

 

Sembollerin Anlamı 

Sembol Paketler / IBC'ler / rö-

morklar / platform 

konteynerler 

Kapalı konteynerler / 

portatif tanklar  

Açık yol araçları / demiryolu 

vagonları / açık üst kaplar 

X Gerek Yok ya da IMDG 

DGL Sütun 16b 

Gerek Yok Gerek Yok 

1 En az 3 m ayrılmalıdır. Gerek Yok En az 3 m ayrılmalıdır. 

2 açık alanlarda, hangar-

larda veya ambarlarda 

minimum 6m'lik bir 

ayırma gereklidir, onay-

lanmış bir yangın duva-

rıyla ayrılmadıkça mi-

nimum 12 metre ayrıl-

malıdır. 

Açık alanlarda, boylama-

sına ve yanal olarak, han-

garların veya depoların 

uzunlamasına ve yanal 

olarak minimum 3m 

ayırma gerekliliği, onay-

lanmış bir yangın duvarıy-

la ayrılmadığı sürece mi-

nimum 6m ayrım yapıl-

ması gereklidir. 

Açık alanlarda, boylamasına ve 

yanal olarak, hangarların veya 

depoların uzunlamasına ve ya-

nal olarak minimum 6m ayırma 

gerekliliği, onaylanmış bir yan-

gın duvarıyla ayrılmadığı süre-

ce minimum 12m ayrım yapıl-

ması gereklidir. 

Şekil 4.9 Ambar Depolamasında Tehlikeli Maddelerin Ayrıştırma Mesafeleri 

 

• Liman sahasında IMDG kodlu konteynerin istifleme alanı G7 sahasıdır. Limanda ayrıştırma tablosuna 

göre      
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4.10. TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ 

• Taşıma Belgesi,  

• Konteyner Araç Paketleme Sertifikası 

• Gemide bulunması gereken belgeler 

o Tehlikeli madde ve deniz kirleticilerin gemideki istif planı 

o Acil durum müdahale bilgileri  

• Diğer gerekli bilgi ve belgeler 

o Hava ile aşınma sertifikası (ilgili durumlarda) 

o Özel hükümlerle IMDG Code Muafiyet sertifikası 

o 4.1 Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler, polimerizasyon maddeler ve 5.2 Organik 

Peroksitler için bildirim 

• Çok Modlu Taşıma Formu 

 

. 

IMDG Kod Bölüm 5 kapsamında ele alınmıştır. 5.4.1.1.1 kapsamında bu bilgiler elektronik or-

tamda EDP veya EDI yoluyla transfer edilebilir. Limana karayoluyla gelecek olan tehlikeli yük-

lerin bilgileri limana önceden bildirilecektir. 

Bununla birlikte her tehlikeli madde için Güvenlik Bilgi Formları ve Acil Durum Bilgileri de ta-

lep 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 Yük-

leme 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. 
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5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI 

Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan Mardaş Li-

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

Tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli maddelerin paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri ve pa-

ketleme grupları, tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları, ambar 

depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belge-

leri, tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren, cepte taşınabilecek 

ölçülerde, bir IMDG Code El Kitabı hazırlamış ve ilgililerin kullanımına sunmuştur. 

 

5.1. OPERASYONEL HUSUSLAR 

 

1. Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve geceleri uygun, korunaklı, emniyetli şekilde 

yanaşması için ARPAŞ Römorkaj Pilotaj’dan hizmet alınmaktadır. Gemilerin güvenli bir 

şekildebağlanması için, düzenlenen Palamar İşlemleri Talimatı (MRDGR.TA.067,00) ilgili 

çalışanlara ibraz edilmiştir. 

2. Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre 

alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler: Altaş Liman Tesisleri’nden hava kay-

naklı acil durumlar öncesi hava durumu bildirilmekte olup, günlük hava raporları göz önüne 

alınıp gerekli durumlarda tehlikeli madde taşıyan konteynerlerin taşındığı zeminlerde tuz-

lama/temizleme faaliyetleri yapılmaktadır. 

3. Tehlikeli madde taşıyan konteynerler IMO sahasında istiflenmektedir. Tehlikeli madde sa-

hasında sigara içilmemesi ve kıvılcım oluşturabilecek alev kaynaklarının sahadan uzak tu-

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

adına sağlık ve güvenlik işaretleri bulunmaktadır. 

4. Mardaş Limanı’nda konteyner içi dezenfeksiyon işlemi konteyner sahibi acente tarafından 

yapılmakta olup, fumigasyon, gaz ölçümü ve gaz arındırma işlemleri liman sahasında ya-

pılmamaktadır. 
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6. DÖKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT 

6.1. Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi Ve Belgelerin Neler Olduğu, Bun-

ların 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, (dü-

zeltmeleri ile) 

 

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

meleri 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 modi-

fied by the Protocol of 1978(MARPOL 73/78), (ekleri ile) 

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 edilecek-

tir. 

 

6.2. Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin Ve İlgili Diğer Bilgile-

rinin 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 hazırlana-

cak raporda yükün rejimi (kategorisi), tehlikeli maddenin uygun taşımacılık ismi, tehlike sınıfı, 

paketleme grubu ve UN numarası bulunur. 

 

 

6.3. Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru 

sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiğinin/ ambalajlandığı-

nın, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yük 

taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol so-

nuçlarının 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 
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tespit edecek ve yükün tespit edilen yere indirilmesi için ilgili diğer operasyon birimlerini bilgi-

lendirecektir. 

Kara yolundan limana giriş aşamasında: Sürücü terminal ana kapısına geldiğinde Güvenlik 

aşamasında duracak ve tehlikeli yük ile ilgili bilgileri verecektir. Sürücü daha sonra terminal ka-

pısından giriş yaptıktan sonra operasyon yetkilisine dokümanlarını teslim edecektir. Kantar işle-

mine tabii bir yük ise öncelikle liman kantarına girdikten sonra yükün sahaya indirilme veya doğ-

rudan gemiye yükleme operasyonuna devam edilecektir. Paketli yüklerde kontrol noktasında ön-

ceden 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 gemi-

nin yükleme planına istinaden tehlikeli yükleri belirleyecektir. Paketli veya ambalajlı tehlikeli 

yükler için uygun taşımacılık ismi, tehlike sınıfı, paketleme grubu ve UN numarası tanımlanacak-

tır. 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 yapılacak-

tır. 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 eti-

ketlenmemiş yüklerin limana girişine izin verilmez. 

 

6.4. Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin prose-

dürler 

 

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 güven-

lik önlemleri alındıktan sonra operasyonel sürece geçilir. 
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6.5. Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri 

 

Tehlikeli yüklerin kayıtları YMS birimi tarafından kayıt altına alınmaktadır. 
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7. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve MÜDAHALE 

7.1. Ek 7 Acil Durum Eylem Planı 
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8. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

8.1. Ek 18 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği (MRDGR.YN.003,00) 

 

 

 

9. DİĞER HUSUSLAR 

9.1. 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 oldu-

ğunda 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 çalışan-

ları bilinçlendirilmiştir. Tehlikeli Madde Rehberi ile ilgili detaylı talimatlar İdare tarafından açık-

landığında 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 ola-

rak bildirilecek ve gerekli şartlar 90 gün içinde yeniden sağlanacaktır. 

 

9.2. 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 faali-

yet 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. 

 

9.3. Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara 

yönelik hususlar (tehlikeli madde taşıyan karayolu taşıtlarının liman veya kıyı tesisi sahası-

na/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 par-

çalı yükler ve katı/sıvı dökme yükler haricinde) 

 

13. Liman tesisine gelen yük taşıma birimlerinde ve liman tesisinden çıkan yük taşıma birimle-

rinde zararlı gaz içeren veya fümigasyon uygulaması yapılmış olanlarının risk değerlendirme so-

nucu 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. 

 

9.4. Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara 

yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının liman veya kıyı tesi-

sinde göstereceği gündüz/gece işaretleri, gemilerde soğuk ve sıcak çalışma usulleri vb. hu-

suslar) 

 

Eğer bir gemi liman sahasında tehlikeli yüklerin taşınması veya elleçlenmesi ile ilgili bir operas-

yona katılacaksa veya katılıyorsa gündüz ve gece gözükebilecek özel bir sinyal türü kullanılacak-

tır. 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 

• Sınıf 3’e tahsis edilen hassasiyetini kaybetmiş sıvı patlayıcılar ve sınıf 4.1’e tahsis edilen has-

sasiyetini 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 hak-

kında 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. 

 

 

 

9.5. Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar  

9.5.1. 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 çek-

mek 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 uy-

gun hız sınırını belirler. 

 

3) Şamandıraya bağlanmak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemi ve deniz araçları ile kı-

yı tesisleri hizmetlerinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, şamandıralar ve şamandı-

ra hatları arasından geçiş yapamaz. 

 

4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçla-

rı, 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 çev-

re kirliliği riski bulunan gemi ve deniz araçları, yedek çeken ve tehlikeli yük taşımakla ilgili bel-

gelere sahip olmayan ancak tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine liman 

başkanlığı izni olmadan yanaşamaz veya ayrılamaz. 

 

9.5.2. 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 Gaze-

te’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 em-

niyetinin sağlanmasına yönelik liman başkanlığının yetkileri saklıdır. Liman başkanlığı bu faali-

yetlerde, can, mal, seyir ve çevre güvenliği ve emniyetini göz önünde bulundurarak her türlü kı-

sıtlama 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 motor-

ları, 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 dâhi-

linde, 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 sı-

ra 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 Başkanlı-

ğı’na bildirim yaparlar. 

(11) Gemi ve deniz araçları, liman başkanlığından izinsiz demirleme sahalarını değiştiremez. An-

cak, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bulundukları yerde kalamayacak durumda olan-

lar, 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 uygulan-

ması ile ilgili düzenleme, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi bulunan yerlerde ilgili liman başkan-

lığınca 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 yüz-

me 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 baş-

kanlığınca 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 başka-

nının iznine tabidir. 

 

(19) Günübirlik gezi yapan gezinti (tenezzüh) teknelerinin; bağlama, barınma ve seyir gü-

zergâhlarının belirlenmesine ilişkin hususlar, atık alım ve diğer hizmetler göz önünde bulunduru-

larak liman başkanlığınca belirlenir ve İdare tarafından onaylanır. Liman başkanı, bağlama ve ba-

rınma yerlerinin kapasitesinin aşılması durumunda, kapasite, giriş-çıkış ve kullanımına kısıtlama-

lar getirebilir. 
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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 Nok-

talarının 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 

19.  


