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1.GİRİŞ
1.1 TESİS BİLGİ FORMU
1

Tesis işletmecisi
adı/unvanı

2

Tesis işletmecisinin
iletişim bilgileri
(adres,telefon,faks,eposta, ve web sayfası)

3 Tesisin adı
4 Tesisin bulunduğu il
Tesisin iletişim bilgileri

5 (adres,telefon,faks,eposta, ve web sayfası)

NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ VE ÖZEL ANTREPO NAK. TİC A.Ş.

SİTELER MAH. KARDESLİK CAD. NO:12 NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ NEMRUT
KÖRFEZİ/ALİAĞA
Tel : 0232 618 3001 FAKS : 0232 618 3020
müsterihizmetleri@nemport.com.tr
NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ VE ÖZEL ANTREPO NAK. TİC A.Ş.
İZMİR
SİTELER MAH. KARDESLİK CAD. NO:12 NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ NEMRUT
KÖRFEZİ/ALİAĞA
Tel : 0232 618 3001 FAKS : 0232 618 3020
müsterihizmetleri@nemport.com.tr

Tesisin bulunduğu

EGE BÖLGESİ

6 coğrafi bölge

Tesisin bağlı olduğu

ALİAĞA BELEDİYESİ
Kültür mah. İstiklal cad. no:66
0232 616 1980

7 liman başkanlığı ve
iletişim detayları
Tesisin bağlı olduğu
8 Belediye başkanlığı ve
iletişim detayları
Tesisin bulunduğu
serbest bölge veya
9 organize sanayi
bölgesinin adı
Kıyı tesisi işletme izni
/Geçici işletme izni
10 belgesinin geçerlilik
tarihi
Tesisin faaliyet statüsü
11 (x)

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

-

02.06.2024

kendi yükü ve ilave 3.
şahıs (…)

kendi yükü
(...)

Tesis sorumlusunun adı
ve soyadı,iletişim
12 detayları (telefon,faks,eposta

KÜBRA ÇİMEN
05348951663
kcimen@nemport.com.tr

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

CENK KABACAOĞLU
ckabacaogluemport.com.tr

Tesisin tehlikeli madde
güvenlik danışmanının
14 adı ve soyadı,iletişim
detayları (telefon,faks,eposta)

ZİŞAN CANDAN-05068205959-zisan.candan@entegretmgd.com

Tesisin deniz
koordinatları
Tesiste elleçlenen tehlikeli
madde cinsleri
(MARPOL Ek-1,IMDG
Kod,IBC Kod,IGC
16 Kod,IMSBC Kod,Grain
Kod,TDC Kod
kapsamındaki yikler ile
asfalt/bitüm ve hurda
yükleri)
Tesise yanaşabilecek
17
gemi cinsleri

3.şahıs
(…)

15

IMDG KOD Kapsamındaki paketli yükler.(sınıf 1.4 S gurubu ve sınıf 7 hariç)

KONTEYNER – GENEL KARGO

5
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18 Tesisin ana yola mesafesi
Tesisin Demiryoluna
mesafesi (kilometre) veya
19 demir yolu bağlantısı
(Var/Yok)

Var

En yakın havaalanının

20 adı ve tesise olan mesafesi

Adnan Menderes Havaalanı / 93 km

(km)
Tesisin yük elleçleme

750.000 teu

21 kapasitesi
(Ton/yıl;TEU/yıl;araç/yıl
Tesiste hurda elleçlemesi
22 yapılıp yapılmadığı
Hudut Kapısı
23 (Evet/Hayır)
Gümrüklü saha
24
(Evet/Hayır)

Yük elleçleme

25 donanımları ve
kapasiteleri

HAYIR
HAYIR

EVET
STS : 75 ton ( 2 adet)
MHC: 140 ton (5 adet)
RTG :42 ton (5 adet)
CRS : 40 ton (9 adet)
ECS : 12 ton (2 adet)
ECH: 10 ton (4 adet)
YTT : 65 ton (17 adet)

Depolama Tank

26 kapasitesi (m3)

-

27 Açık depolama alanı (m2)

160.000 m2

Yarı kapalı depolama

28 alanı (m2)

880 m2

Kapalı depolama

29 alanı(m2)

20 m2

Belirlenen fumigasyon ve/

30 veya fumigasyondan

-

arındırma alanı (m2)
Klavuzluk ve römorkaj
hizmetleri sağlayıcısının
31 adı/ünvanı iletişim
detayları

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK/ 0232 445 76 00
SANMAR SHIPYARDS / 0216 458 59 00
MARİN RÖMORKÖR ve KLAVUZLUK A.Ş. / 0232 617 00 11

Güvenlik planı

EVET

32 oluşturulmuş mu ?
(evet/hayır)
Atık kabul tesisi
kapasitesi (Bu bölüm
33 tesisin kabul ettiği
atıklara göre ayrı ayrı
düzenlenecektir)

Atık Türü

Kapasite (m3)

Sintine Suyu

20 (1 adet)
25 (1 adet)

Sintine Suyu

20 (Mobil Tank)

Susuzlaştırılmış Sintine Yağı Tankı

30
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Slaç

20

Slaç

20 (Mobil Tank)

Atık Yağ

5 (1 adet)
20 (1 adet)
10 (1 adet)

Atık Yağ

2 (Mobil Tank)

Rıhtım/iskele vb.

34 alanların özellikleri
Rıhtım /İskele
no

Boru Hattının Adı ( tesiste
mevcutsa)

Boy
(metre)

En (metre )

Maksimum su
derinliği (metre)

minimum su
derinliği
(metre)

430 m

45 m

17,5 m

12,5 m

Sayısı (adet)

Uzunluğu(metre)

Yanaşacak en
büyük gemi tonajı
ve boyu
(DTW veya GRTmetre)
410 m
Çapı(inç)

1.2 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI VE ELLEÇLENMESİ
Tehlikeli maddelerin Liman içerisinde yükletilip/boşaltılması, taşınması, ambalajlanması,
etiketlenmesi aşağıda belirtilen talimat, yönetmelik, karar ve ülkemizin taraf olduğu Uluslararası
Sözleşmeler çerçevesinde liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla
yapılır.

1. Tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, işletmecisi, kaptanı veya acentesi vasıtasıyla,
geminin limana varışından en geç 24 saat önce yükün miktarını, istif durumunu, ambalaj
şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, tehlikeli
maddelerin IMO (İ.M.D.G. Kodu) kurallarına göre sınıfını içeren bir liste ile, Liman
Başkanlığı’na başvurarak yanaşma ordinosu alacaktır.
Yükleme limanından hareketi ile boşaltma limanına varışı arasındaki süre 24 saatten az olan
gemiler için bu bildirim, boşaltma limanına yanaşmadan önce yapılır.

2. Liman İşletmesi tarafından tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar
belirlenmiş olacaktır. Ayrıca işletme, bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında,
7
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taşıyıcılarda bekletilme süresine, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami
miktarına karar verilecek, gerekli yangın, çevre ve işletme güvenlik tedbirleri almış olacaktır.
3. Liman işletmesi tehlikeli maddelerin liman sahasında depolanmasını temin edemediği
takdirde; yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlayacaktır.
4. Tehlikeli madde taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenmiş olacak, demir yeri diğer
gemilerden neta edilmiş olacaktır.
5. Parlama ve patlama noktası 60 C nin altında bulunan tehlikeli maddeler, kendilerine ayrılmış
liman sahalarında gündüz süresinde yüklenip, boşaltılabilirler.
6. Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip/boşaltılan tehlikeli maddeler için, liman
işletmesi tarafından ayrılmış konteyner istif sahası olmalıdır. Bu istif sahasına, tehlikeli madde
dışında diğer konteynerler istiflenmeyecek, istif sahasında yangın, çevre emniyeti vb. alınmış
olacaktır.
7. Yanıcı maddeler; kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulacak ve limanda belirlenecek
tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmayacaktır.
8. Tehlikeli maddeler; yeterli şekilde ambalajlanmış olacak ve ambalaj üzerindeki tehlikeli
maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulunacaktır.
9. Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemi adamları, elleçleme ve depolama
esnasında koruyucu elbise giyeceklerdir.
10. Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılacak
ve bu teçhizat her an kullanıma hazır bulunacaktır.
11. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz “B” flaması
çekerler ve geceleyin her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.
12. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin
doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.
13. Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, limanda bu
amaçla ayrılmış depolama imkanı bulunmadığında, derhal kara araçlarına yüklenerek
bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi
maddeler de, bekletilmeksizin gemilere yüklenebilir.
14. Patlayıcı, parlayıcı maddelerin, gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde
gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde ısıya ve
diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.
8

NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ
15. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemiler; Liman Başkanlığı’nın
izni olmadan, kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, Liman
İşletmesi’nin iskele ve rıhtımlarına yanaşamaz.
16. Tüm gemilerin akaryakıt ihtiyaçları, liman dışında verilecektir. Ancak mecburi sebepler
halinde, gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri; Liman Başkanlığından
izin aldıktan sonra, gerekli emniyet tedbirleri almak kaydıyla liman içinde akaryakıt
verebilirler.
2. SORUMLULUKLAR
2.1 Yük İlgilisinin Sorumlulukları
a) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgelerin
taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
b) Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını,
işaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasını sağlar.
c) Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir
biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar.
ç) Tüm ilgili personelinin, deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri,
emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim
kayıtlarını tutar.
d) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler
için gerekli emniyet tedbirinin alınmasını sağlar.
e) Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar.
f) Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını idareye bildirir.
g) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri sunar ve gerekli işbirliğini
sağlar.
2.2 Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları
a) Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlar.
b) Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlar.
c) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eğitim
almasını sağlar.
ç) Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini almış personel
tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif
edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlar.
d) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgilisinden talep eder, yükle
birlikte bulunmasını sağlar.
e) İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.
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f) Tüm işletme personelinin, elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli
çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını
tutar.
g) Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını,
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve kurallara uygun
ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek
amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.
ğ) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli maddeler
için gerekli emniyet tedbirini alarak liman başkanlığına bildirir.
h) Acil durum düzenlemeleri yapılmasını ve bu konularda ilgili tüm kişilerin bilgilendirilmesini sağlar.
ı) İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.
i) Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
j) Tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyetleri bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele, depo ve
antrepolarda yapar.
k) Dökme petrol ve petrol ürünleri yükleme veya boşaltma yapacak gemi ve deniz araçları için
ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.
l) İşletme sahasında geçici bekletilmesi mümkün olmayan veya izin verilmeyen tehlikeli maddelerin,
bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar.
m) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçlarını, liman başkanlığının izni olmadan iskele ve
rıhtıma yanaştıramaz.
n) 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
maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri
ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı
gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulur ve
tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmaz.
o) Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye
planı hazırlar.
2.3 Gemi Kaptanının Sorumlulukları
a) Geminin, donanım 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 denetim ve
kontrolleri yapar.
ç) Gemisine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını,
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini, beyan edildiğini, onaylı ve
kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve taşındığını
kontrol eder.
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d) Tüm gemi personelinin, taşınan, yüklenen, boşaltılan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri,
güvenli çalışma, acil durum önlemleri ve benzer konularda bilgili olmasını ve eğitilmesini sağlar.
e) Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda uygun nitelikli ve
gerekli eğitimleri almış kişilerin iş güvenliği tedbirlerini almış şekilde çalışmasını sağlar.
f) Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele
ve rıhtıma yanaşamaz.
g) Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve
ayrılmalar sırasında tüm kural ve tedbirleri uygular.
ğ) Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlar.
h) Gemisindeki tehlikeli maddelerle ilgili uygulamalar, güvenlik prosedürleri, acil durum önlemleri ve
müdahale yöntemleri konusunda personelini bilgilendirir.
ı) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve ilgililere beyan eder.
i) Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman başkanlığına bildirir.
j) Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.
k) Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.

2.4 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Sorumlulukları
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve
konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye
öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği
formata uygun olarak, yılsonu ibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr
adresi üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve
işletmeye sunmak
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki
zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek
d) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan taçhizatın kontrolüyle ilgili
prosedürleri belirlemek.
e) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme
çalışanlarının görev alanına uygun eğim almalarını ve bu eğimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
f) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşallması sırasında bir kaza veya güvenliği
etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,
çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
g) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
ğ) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve alıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla
ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların alınmasını sağlamak.
-ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel
prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
11

NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı
olmak için, ilgili personelin farkındalığını arttırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik
teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek
kayıt altına almak ve bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’na ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve işletmeye sunmak.
l) İşletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar
yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak
ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye,
bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
m) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi,
etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.
2.4 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların ve Yük/Gemi Acentalarının Sorumlulukları
a) Kıyı tesisinde faaliyette Bulunacak personelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 27/03/2013 tarihli ve
79462207/315 sayılı IMDG-Kod Eğitimleri konulu genelgesinde belirtilen eğitimleri aldırmak,
b) Sorumlukları ile uyumlu olarak tehlikeli yüklerle ilgili güvenlik hükümlerinin farkında olmak,
c) Sorumlulukları kapsamında ilgili güvenlik planlarının tehlikeli yüklerle ilgili hükümlerine aşina
olmak,
ç) Kıyı tesisinde IMDG Kod’da belirtilen kurallara, kıyı tesisi tarafından oluşturulan Tehlikeli Yük
Elleçleme Rehberi ve tehlikeli maddelere ilişkin prosedürlere uygun hareket etmek,
d) Kıyı tesisinde tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, taşınması ya da depolanması operasyonlarında
herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde tesis sorumlusuna raporlamak,
e) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, taşınması, depolanması ve kullanılması sırasında gerçekleşebilecek
riskleri önlemek ve ilgili yük hakkında bilgilendirme amacıyla Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) kıyı tesisi
işletmesine ve idareye göndermek,
3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER
3.1 Tesisimiz tehlikeli maddeyi iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana göre uygun depolama koşullarını
sağlar, liman trafiği vb. sebeplerden dolayı güvenli boşaltım sağlayamadığı durumlarda planlama
departmanı tehlikeli maddelerin depolanmaksızın nakliyesini sağlar.
3.1.1 Tesisimizde tehlikeli maddelerin güvenli nakliyesi için aşağıdaki esaslar dikkate alınır;
Konteyner içerisinde veya genel kargo olarak gelen yükün doğru şekilde (sızdırmaz) ambalajlanmış
olmasına dikkat edilir.
3.1.1.2 Ambalajların bozulması patlayıcı madde bulunan kapların sarsılması, yüksekten düşmesi vb.
durumlarda acil eylem planında yazan tedbirler alınır. Tehlike yaratacak şekilde ambalajı bozulan
mevcutsa gerekli önlemler alınmadan tesisten çıkışına izin verilmez.
3.1.1.3 Patlayıcı yanıcı ve yakıcı yükler, kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve
boşaltılması esnasında acenta veya yük sahibi tarafından ambulans ve itfaiye hazır bulundurulur.
Acenta ve yük sahibi gerekli gördüğü durumlarda kolluk kuvvetlerine haber verebilir. Bu kapsamdaki
yüklerin elleçlenmesi durumunda liman başkanlığının bilgi sahibi olup olmadığına dair ordino belgesi
kontrol edilir.
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3.1.1.4 Yükleme ve tahliye operasyonlarında şoför ve elleçleme personelinin araçta ve araç yakınında
sigara içmesi engellenir.
3.1.1.5 Taşıma yapılacak aracın kasası yükleme öncesi muhakkak kontrol edilir.
3.1.1.6 Tehlikeli madde kapsamında araca yüklenen tüm yüklerin yüke uygun ambalaj ve bilgi
etiketleri kontrol edilir.
3.1.1.7 Yükleme sonrasında karayoluna çıkacak olan aracın güvensiz seyrini engellemek amacıyla
yükün şoför tarafından sabitlenmesi kontrol edilir.
3.1.1.8 Tehlikeli maddenin yük güvenliğini sağlayan gerdirme halatı, sıkma çubuğu, hava yastığı,
paletler, takoz vb. malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının kontrolü yapılır.
3.1.1.9 Yükleme ve boşaltma zamanlarında motor eğer soğutma amacı ile kullanılmayacaksa mutlaka
kapatılmak zorundadır.
3.2 Tehlikeli madde elleçlemesin de görevli kıyı personeli, gemi adamı ve yüke ilişkin diğer tüm yetkili
kişilerin yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun
koruyu elbise (IMDG KOD kapsamında) giyip giymediği kontrol edilir.
3.3 Tesisimizde gemilerin tahliye ve yüklemesi sırasında oluşabilecek durumlar için 6.1 Maddesinde
açıklanan ve liman başkanlığından onayı alınan prosedür uygulanır.
3.4 Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod kapsamın eğitim ve yetkilendirme
yönetmeliğine göre gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin tehlikeli yük elleçleme
operasyon bölgelerine girişine izin verilmez.

4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI,TAŞINMASI,TAHMİL/TAHLİYESİ,
ELLEÇLENMESİ,AYRIŞTIRILMASI,İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI
4.1 TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI
IMDG Koda göre tehlikeli madde sınıfları aşağıda tanımlanmıştır.
Sınıf 1: Patlayıcı Maddeler
Alt Grup 1.1: Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler
Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesnelerdir. (Kütle olarak
patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Alt Grup 1.2: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan ancak saçılma tehlikesi
olan madde ve nesneler
Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan
maddeler ve nesnelerdir.
Alt Grup 1.3: Yangın tehlikesi olan, küçük bir patlama veya küçük bir
saçılma tehlikesi veya her ikisi birden olan, ama kütle halinde patlama
tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya
her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde ve
nesnelerdir. Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya
birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturur.
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Alt Grup 1.4: Belirgin bir tehlike içermeyen maddeler ve nesneler
Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece
düşük bir patlama tehlikesi taşıyan madde ve nesnelerdir.

Alt Grup 1.5: Kkütle halinde patlama tehlikesi olan ancak hassasiyeti çok
az olan maddeler
Toplu patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşullarında,
tepkimenin başlaması veya yanma hâlinden patlama hâline geçme olasılığı
bakımından çok düşük olan duyarsız maddelerdir.
Alt Grup 1.6: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan son derece duyarsız
nesneler
Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık
düzeyindeki nesnelerdir.
Sınıf 2: Gazlar
2.1 Alevlenebilir Gazlar
Hava ile hacim olarak %13'ü veya daha azı karışım hâlinde olduğu durumda
tutuşabilen ya da düşük alevlenebilirlik sınırı göz önüne alınmaksızın en az
%12 oranındayken hava ile bir alevlenme aralığı olan 101,3 kPa standart
basınçtaki ve 20 °C'deki gazlardır.
2.1 Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir
çözelti içinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside edici gazlar
bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°sıcaklıkta 280 kPa
(40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dâhil olmayan
gazlardır.
2.3 Zehirli Gazlar
İnsanların sağlığı için tehlike arz edecek derecede zehirli veya aşındırıcı
olduğu bilinen veya test edildiğinde, akut zehirlilik için LC50 değeri 5 000
ml/ m3 (ppm) veya daha az olduğundan dolayı, insanlar için zehirli veya
aşındırıcı olduğu varsayılan gazlardır.
Sınıf 3: Alevlenebilir Sıvılar
ADR/RID/IMDG-Kod 1.2.1'de "sıvılar" tanımının (a) bendine göre sıvı olarak
tanımlanan, 50 °C sıcaklıkta, 300kPa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar
basıncına sahip ve 20 °C'de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen
gaz hâlinde olmayan ve parlama noktaları 60 °C'den az olan maddelerdir.
Sınıf 4: Alevlenebilir Katılar
4.1: Alevlenebilir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,
polimerleştirici maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
Çabuk tutuşabilir katı maddeler ve nesneler, kendiliğinden tepkimeye giren
katılar veya sıvılar, duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, kendiliğinden
tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler ve polimerleştirici maddelerdir.
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4.2: Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile
temasın beşinci dakikasında ateş alan ya da hava ile temas ettiklerinde ek
bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir.
4.3: Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler
Su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın
alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren
nesnelerdir.
Sınıf 5: Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler
5.1: Yükseltgen (oksitleyici) maddeler
Kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği hâlde, genellikle oksijen vererek
başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan
maddelerdir.
5.2: Organik Peroksitler
Organik peroksitler (Sınıf 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran maddelerdir.
Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir y
ada daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle değiştirmesi yoluyla
üretilirler.
Sınıf 6: Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
6.1: Zehirli maddeler
Deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük
miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan
veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim
yoluyla etkili olan maddelerdir.
6.2: Bulaşıcı maddeler
Bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen
maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden
olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler,
mantar dâhil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.
Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler
Radyoaktif malzemenin anlamı; radyoaktif nüklit içeren malzemede
gönderideki aktivite konsantrasyonu ve toplam aktivitenin, IMDG Kod
2.7.2.2.1’den 2.7.2.2.6’a kadar olan paragraflarda belirtilen değerlerin
üstünde olmasıdır.
Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler
Kimyasal etkiyle cilde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olacak ya da
sızıntı durumunda diğer mallara veya taşıma araçlarına maddi olarak zarar
verecek veya hatta tahrip edecek maddelerdir.
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Sınıf 9: Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
Taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz
eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

4.2 TEHLİKELİ MADDELERİN PAKETLERİ VE AMBALAJLARI
Tehlikeli yük ambalajlarının üzerinde yer alan tip onay kodu işaretlemeleri yer almaktadır. Un
harflerinin başında yer aldığı kod ilgili paket ya da ambalajın belirli testlerden geçirilmiş ve
tehlikeli yük taşımasına uygun olduğunu göstermektedir. Bahse konu ambalajların işaretlenmesi
ve etiketlenmesi ile ilgili bilgiler tehlikeli madde işaretleri ve paketleme grupları bölümünde
detaylandırılmıştır. Tehlikeli maddelerin ambalajları IMDG Kodda aşağıdaki biçimde
tanımlanmıştır.
Ambalaj
Açıklama
Cinsi/Türü
1
Varil

Görsel

Ambalajlar
Ambalaj
Açıklama Görsel
Cinsi/Türü
5
Torba

3

Bidon

6

Kompozit

4

Kutu

0

İnce
Metal

Ambalaj tipleri ambalaj türü, ambalajın üretildiği malzeme çeşidi ve kategorisinin
kombinasyonundan oluşmaktadır.
Örneğin; “1A1” ambalajı sabit (çıkarılamaz) kapaklı çelik varil anlamı taşımaktadır.
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Bu kapsamda ambalaj türleri için rakamlar, malzeme çeşitleri için büyük harfler kullanılmaktadır.
Tesisimizde aşağıdaki tabloya göre ambalaj türü ile yapılan ambalaj tanımının uyuşup uyuşmadığı
kontrol edilmektedir.
Cins
1.Varil

Materyal
A Çelik
B Alüminyum
D Kontrplak
G Fiber
H Plastik

3.Bidon

N Metal, çelik veya
alüminyum harici
A Çelik
B Alüminyum
H Plastik

4.Kutular

A Çelik
B Alüminyum
C. Doğal ahşap
D Kontrplak
F. Yeniden
yapılandırılmış ahşap
G Mukavva
H Plastik

5.Torbalar

N Metal, çelik veya
alüminyum harici
H. Dokuma plastik

H. Plastik film
L. Kumaş

M. Kâğıt
6.Kompozit
Ambalajlar

H. Plastik kaplar

Kategori
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak

Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak

Normal
Toz geçirmez duvarlı

Genleşmeli
Katı

İç astarsız veya kaplamasız
Toz geçirmez
Su geçirmez
İç astarsız veya kaplamasız
Toz geçirmez
Su geçirmez
Çok katmanlı
Çok katmanlı, su geçirmez
Dışta çelik varille
Dışta çelik sandık veya kutuyla
Dışta alüminyum varille
Dışta alüminyum sandık veya
kutuyla
Dışta ahşap kutuyla
17

Kod
1A1
1A2
1B1
1B2
1D
1G
1H1
1H2
1N1
1N2
3A1
3A2
3B1
3B2
3H1
3H2
4A
4B
4C1
4C2
4D
4F
4G
4H1
4H2
4N
5H1
5H2
5H3
5H4
5L1
5L2
5L3
5M1
5M2
6HA1
6HA2
6HB1
6HB2
6HC
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Dışta kontrplak varille
Dışta kontrplak kutuyla
Dışta fiber varille
Dışta mukavva kutuyla
Dışta plastik varille
Dışta sert plastik kutuyla
Dışta çelik varille
Dışta çelik sandık veya kutuyla
Dışta alüminyum varille
Dışta alüminyum sandık veya
kutuyla
Dışta ahşap kutuyla
Dışta kontrplak varille
Dışta kontrplak kutuyla
Dışta fiber varille
Dışta mukavva kutuyla
Dışta plastik varille
Dışta sert plastik kutuyla
Sabit (çıkarılamaz) kapak
Çember (çıkarılabilir) kapak

P. Cam, porselen
veya seramik kap

0.İnce Metal
Ambalajlar

A Çelik

6HD1
6HD2
6HG1
6HG2
6HH1
6HH2
6PA1
6PA2
6PB1
6PB2
6PC
6PD1
6PD2
6PG1
6PG2
6PH1
6PH2
0A1
0A2

Yukarıdaki tablo belirtilen ambalajlama işaretleri her bir ambalajın üzerinde okunaklı kolay görülür
şekilde bulunmalıdır. Elleçleme personeli ambalaj üzerindeki bu tanıma dikkat etmelidir. Her bir
ambalajın üzerinde

Birleşmiş Milletler Ambalaj Sembolü olmak zorundadır.

Ambalaj işaretleri örnekleri aşağıda gösterilmiştir;
Konvansiyonel ambalajlar

1A1/Y 1.4/200/02/GB/8888
* Birleşmiş Milletler Ambalaj Sembolü ( ‘u’ ve ‘n’ harflerini içine alan daire)
* İlk rakam ambalajın türünü gösterir (1>Varil, 4>Kutu vb.)
* Bu numarayı ambalaj malzemesini gösteren harf takip eder. ( A>Çelik , B> Alüminyum vb.)
* Harften sonra ambalaj türünün alt kategorisini belirlemek için ek bir kategori gelir. ( 1,2 vb)
* Ambalajın test edildiği ambalaj grubunu gösteren harf.
X=Ambalaj grup ( PG ) I, II, III için test edilmiştir.
Y=Ambalaj grup ( PG ) II, III için test edilmiştir.
Z= Ambalaj grup ( PG ) III için test edilmiştir
*Sıvılar için bağıl yoğunluğu, katılar için ambalajın test edildiği maksimum brüt kütleyi gösteren sayı
( 1.4> ton/m³)
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*Katı bir maddenin nakledileceği ambalajın veya sıvı maddelerin nakledileceği varil veya başka
ambalajı gösteren ‘S’ harfi, kPa cinsinden hidrolik test basıncını gösteren bir sayı (ÖRN;200)
*Ambalajın üretildiği yılın son iki hanesi (ÖRN;02) ayrıca, plastik variller bidonlar için üretim ayını
gösteren bir işaret mutlaka gösterilmelidir.( Tercihen 1 saat formunda oluşturulmuş ve 1 ile 12
arasındaki saati rakamları bir ok tarafından işaret edilir )

*Kodun ikinci satırının başında, UN işaretinin yerini tayin eden yetkili ülkenin uluslararası kısaltmasını
gösteren 1,2 veya 3 harften oluşan harf dizisi.( Başka ülkelerde dolaşan taşıtların tanınmasını
sağlamak için kullanılan bir sisteme dayalıdır. GB > Büyük Britanya F> Fransa )
* Üreticinin, ismi ile veya kimliğini belirtecek bir dizi sayı veya test sertifika numarasıyla
tanımlanması.
*** Ambalajlar, yaşam süreleri uzatmak için onarılıp yenilenebilirler, böyle bir durumda, kodun ikinci
satırının yerine geçecek başka bir işaretleme dizi oluşturulur.

IBC türleri için kodlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. IBC tipleri için rakamlar, malzeme çeşitleri
için büyük harfler kullanılmaktadır.

IBC’ler için gösterim kodu bilgisi aşağıdaki gibidir;
Tip

Sert
Esnek

Katılar için, dolu veya boşaltılmış
Yer çekimiyle
10 kPa'dan (0,1 bar)
fazla basınç altında
11
21
13
-

Sıvılar için

31
-

IBC tipleri ve kodları aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Malzeme
Metal
A Çelik

B Alüminyum

N Metal, çelik veya
alüminyum harici

Kategori

Kod

Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış
Sıvılar için
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış
Sıvılar için
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış
Sıvılar için

11A
21A
31A
11B
21B
31B
11N
21N
31N
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Esnek
H. Plastik

L. Kumaş

M. Kâğıt
H. Sert plastik

HZ. Plastik iç kaba
sahip, kompozit

G. Mukavva
Ahşap
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden
yapılandırılmış ahşap

Kaplamasız veya astarsız dokuma plastik
Dokuma plastik, kaplamalı
Astarlı dokuma plastik
Dokuma plastik, kaplamalı ve astarlı
Plastik film
Kaplamasız veya astarsız
Kaplamalı
Astarlı
Kaplamalı ve astarlı
Çok katmanlı
Çok katmanlı, su geçirmez
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,
yapısal donanımla donatılmış
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,
desteksiz
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,
yapısal donanımla donatılmış
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,
desteksiz
Sıvılar için, yapısal donanımla donatılmış
Sıvılar için, desteksiz
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,
sert plastik iç kapla birlikte
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,
esnek plastik iç kapla birlikte
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,
sert plastik iç kapla birlikte
Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,
esnek plastik iç kapla birlikte
Sıvılar için, sert plastik iç kapla birlikte
Sıvılar için, esnek plastik iç kapla birlikte
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

13H1
13H2
13H3
13H4
13H5
13L1
13L2
13L3
13L4
13M1
13M2
11H1

Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç
astarla birlikte
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç
astarla birlikte
Katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç
astarla birlikte

11C

11H2
21H1
22H2
31H1
31H2
11HZ1
11HZ2
21HZ1
21HZ2
31HZ1
31HZ2
11G

11D
11F

4.3. TEHLİKELİ MADDELERE İLİŞKİN PLAKALAR/PLAKARTLAR MARKALAR VE ETİKETLER
Tehlikeli madde ambalajlarının ve IBC’lein etiketlenmesi ve işaretlenmesi IMDG Kod bölüm 5.2’de
belirtilmektedir. Tehlikeli maddelere ait tam sevkiyat adlarının ve tehlike etiketlerinin ambalaj
üzerindeki minumum boyutları 10 cm x 10 cm’dir. Etiketlerin kalitesi bozulmayacak ve üç ay denizde
değişmeden kalacak şekilde olmalıdır. Bir tehlikeli maddenin birden fazla risk teşkil etmesi
durumunda ikincil tehlikesine ait tehlike etiketi de ambalaja işaretlenmelidir.
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Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak yük taşıma birimlerinin plakartlanması IMDG Kod
bölüm 5.3’de belirtilmektedir. Tehlikeli madde plakartları tehlike etiketleri ile aynı şekilde olup
boyutları 25 cm x 25 cm’dir. 4000 kg’dan daha fazla tehlikeli madde taşıyan yük taşıma birimlerinin
UN Numarası ile işaretlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan yük taşıma birimlerinin dört
bir tarafına maddenin tehlike sınıfını gösteren plakartlar takılmalıdır.
Tank-konteyner ve dökme yük konteynerları için plakartlama örneği aşağıdaki gibidir;

Konteyner için plakartlama örneği aşağıdaki gibidir;
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ADR Anlaşması kapsamında ise karayolu taşıma araçları ile tesise giriş çıkış yapacak olan araçların
levhalama ve plakartlama aşağıdaki gibidir;
Konteyner taşıması gerçekleştiren karayolu taşıma aracı:

Tank-konteyner taşıması gerçekleştiren karayolu taşıma aracı:

Sınıf 1 maddeleri hariç UN numaraları, bu bölümde gerekli olduğu şekilde aşağıdaki gönderilerin
üzerine konacaktır: .
1- Tank yük taşıma birimlerinde taşınan katılar, sıvılar ve gazlar, çoklu bölmeli bir tank yük
taşıma biriminin her bir kompartmanı da dâhil;
2- Tek bir UN numarası tahsis edilmiş ve yük taşıma birimindeki tek tehlikeli madde olan, 4000
kg’dan daha fazla brüt kütleli yüklenmiş paketli tehlikeli maddeler,
3- Bir araç veya yük konteyneri veya tank içinde ya da üstünde paketlenmemiş halde Sınıf 7 LSAI veya SCO-I materyali;
4- Bir araç içinde veya üzerinde veya bir yük konteyneri içinde tek bir UN numarası tahsis
edilmiş, özgün kullanımlı paketli radyoaktif materyal;
5- Dökme yük konteynerlarındaki katı tehlikeli maddeler
22
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Maddelerin UN numaraları, 65 mm’den kısa olmayan siyah rakamlarla gösterilecek ve aşağıdaki
durumlardan birine uyacaklardır:
1- Beyaz fon üzerinde, resimli sembolün altındaki alan ve sınıf numarası ile uyum grubu harfi
üzerine, diğer gerekli etiket elemanlarını engellemeyecek veya dikkati dağıtmayacak şekilde
veya
2- 120 mm yükseklikten ve 300 mm genişlikten az olmayan ve 10 mm siyah sınır çizgili portakal
rengi dikdörtgen bir panel üzerine, her bir plakart veya deniz kirleticisi işaretinin hemen
yanına konacak. Plakart veya deniz kirleticisi işareti gerekmiyorsa, UN numarası Uygun
Sevkiyat Adının hemen yanına konacaktır.

Yukarıdaki resimde gösterilen tabelanın üst tarafı tehlike tanımlama numarasını alt tarafı ise UN
(BM ) numarasını gösterir.

Yüksek sıcaklığa sahip madde işareti;

Bu işaret yükseltilmiş sıcaklığa sahip madde işaretidir ve tank – araçlar, tank – konteynerler,
portatif tanklar, özel araçlar veya konteynerler veya özel teçhizatlı araçlar üzerinde her iki yanda
ve arka tarafta, konteynerler, tank konteynerler ve portatif tanklar için ise her iki yanda ve her iki
uçta bulunmalıdır.
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Çevre Kirliliği Yaratan/Deniz kirletici Maddeler;

Çevre kirliliği yaratan/deniz kirletici maddeleri taşıyan konteynerlar bu etiketle
işaretlenmektedir.

4.4. TEHLİKELİ MADDELERİN İŞARETLERİ VE PAKETLEME GRUPLARI
Paketleme Grubu: Tehlikeli maddelerin paketleme amacıyla tehlike derecelerine göre
atandıkları gruplardır.
Tehlikeli madde paketleri IMDG Kodda 3 grupta tanımlanmıştır. Bunlar;
PG I : Yüksek derecede risk
PG II : Orta derecede risk
PG III : Düşük derecede risk şeklindedir.

NOT: Deniz yollarıyla tesisimize gelen tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve karayoluna transferi
yapılmadan önce IMDG Kod ve ADR ye göre tehlike sınıflarına uygunluğu kontrol edilir.

UN Numarası: Madde veya nesnelere birleşmiş milletler tarafından atanmış olan dört
basamaklı tanımlama numarası
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Tehlike Etiketi: IMDG Kod uyarınca her tehlikeli madde için tanımlanan tehlike ikaz işareti

Yön Oku: IMDG Kod 5.2.1.7’de belirtilen yön düzeni işaretleridir.

Turuncu renkli plaka: ADR Anlaşması Bölüm 5.3.2.2’de tanımlanan özellikteki plakalardır.

Tehlike sınıfları V,VI,VII,VIII ve IXaşağıda açıklanmıştır;
Tehlikeli madde işaretleri aşağıda açıklanmıştır;

Ambalaj Onay Kodu: UN harflerinin başında yer aldığı ambalaj onay sertifikasyonudur.

4G/Y21/S/18/DZY-02/572
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4.5. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARINA GÖRE GEMİDE VE LİMANDA AYRIŞTIMA TABLOLARI
Tehlikeli yükleri denizde taşımanın çeşitli tipleri ve ayrım hükümleri aşağıda açıklanmıştır.






Ambalajların ayrımı,
Konteyner gemilerinde yük taşıma birimlerin ayrımı
Ro-ro gemilerinde yük taşıma birimlerinin ayrımı
Gemi bünyesinde suda şatlar ile gemi üstünde taşınan şatlarda ayrım
Kimyasal tehlikeleri olan dökme maddeler ile paketli tehlikeler arasındaki ayrımı şeklinde yapılır

Bu ayrım yapılırken yüklenecek tehlikeli yüklerin UN numaraları elde edilerek, yükün ambalaj kümesi,
parlama noktası gibi ayrıntılar öğrenilmelidir.Tehlikeli yüklerin uyumlarına bakılmalıdır, eğer yüklerin
ikinci yükleri de varsa bu yükler içinde aynı şekilde kısıtlamalara dikkat edilmelidir.
Aynı klas altındaki madde materyal veya nesnelerin özellikleri oldukça farklı olabileceğinden ayrım
için daima tehlikeli yük listesine başvurulur.
Tehlikeli maddelerin genel ayrım tablosu aşağıda verilmiştir;
Tablodaki renklerin tanımı aşağıdaki gibidir;
1 Mavi = Uzak
2 Yeşil = Ayrılmış
3 Sarı = Bir bölme veya ambar ile ayrılmış
4 Kırmızı = Boyuna araya giren bir bölme veya ambar ile ayrılmış
X Beyaz ayrım, eğer varsa, tehlikeli yük listesinde belirtilir
*IMDG 7.2.7.2 ye bakılarak hareket edilir.

GENEL AYRIM TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR ;
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Eğer iki sınıf arasında 1, 2, 3 veya 4 ibareleri varsa, bu maddeler uyumsuzdur ve ayrım işlemi burada
sonu erer. Bu iki madde farklı konteynıra yüklenmelidir. Tesisimizde çalışan elleçleme personeli
tehlikeli maddeleri yüklerken bu tablo dikkat etmektedir.
Ayrım tablosunda x ibaresi olanlar ise genellikle uyumlu sınıf veya ikinci tehlikelere sahiptir. IMDG
koda göre oluşturulmuş ayrım tablosu sadece genel yasaklarla ilgili olup, esas UN numaraları dikkate
alınmalıdır.
Ayrım için gerekli özel hükümler tehlikeli yükler listesinde belirtilmiş olup, hükümler arasında çelişki
varsa tehlikeli yük listesine bakılır.
Tesisimizde konteynere yükleme yapılmadan önce yükleme öncesi denetim yapılır. Bu denetimler
olası bir sorunla yükleri elleçleyen kişilere yardımcı olmak hedeflenir. Yükleme öncesi denetiminden
sonra yükleyiciler için istif planı ve yükleme listesi hazırlanarak elleçleme operatörlerine verilir.
Bu işlemler yapılmadan önce konteynerin fiziksel durumu muhakkak denetlenir.
Ayrım, birbiriyle tehlikeli biçimde tehlikeye giren yüklerin birbirinden ayrı tutulmasını amaçlar ve
yüklerin ayrı konteynıra konmasını sağlar.
Tesisimiz tehlikeli yüklerin konteynıra koymadan ayrımına önem vermekte ve dikkat etmektedir.
Karışık yüklemelerde IMDG kod ayrım kurallarına göre yükleme yapıldığı muhakkak
denetlenmektedir.
Tehlikeli madde sınıfına giren yükler konteynere yerleştirilmeden önce ayrımla ilgili gerekli
denetimler yapılmalı ve yükleme belgesi yükleyici tarafından imzalanmalıdır. Herhangi bir konteyner
da birbiriyle uygunsuz olarak karışık yük tespit edilmesi halinde bu yük gemiye yüklenmemelidir.Böyle
bir durumda karşılaşıldığında muhakkak konteynerdeki uygunsuz yükler çıkarılmalı ve yeniden
yerleştirilmelidir.
Liman işletmesi olarak bu işlemin maliyeti ve yaşanacak gecikme maliyeti veya cezai durumlar liman
otoritesi veya yetkili kurumlarca para cezasına, adli takibe uğrayabilir.
Tesisimiz bu tip durumların önüne geçmek için karışık yüklemeleri muhakkak kontrol etmelidir.
Tehlikeli madde yüklenmesi durumunda yükleme belgesi tarafınızca oluşturulabilir.

27

NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

4.6 AMBAR DEPOLARINDA TEHLİKELİ YÜKLERİN AYRIŞTIRMA MESAFELERİ VE AYRIŞTIRMA
YÜKLERİ
Liman sahaları için ayrıştırma tablosu aşağıda verilmiştir;

4.7. TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ
Kıyı Tesisi tarafından tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki dokümanlar güncel olarak
bulundurulmaktadır.
 IMDG KOD Cilt 1,2 ve EK Kitap,
 SOLAS 1974
 CSC değiştirildiği şekli ile 1972 tarihli Emniyetli Konteynerler için Uluslararası Sözleşme
 IMSBC KOD, Denizde Taşınan Katı Dökme Yükler Uluslararası Kodu
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Kıyı Tesisinin tehlikeli yükleri güvenli biçimde elleçleyerek gerekli önlemleri alabilmesi için
Çok Modlu Taşıma Evrakı, Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası ve Tehlikeli Yük Bildirim
Belgesi gibi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlikeli yük ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, ilgili maddelerin adlarının ve yerleri ile
ilgili bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır. Bahse konu liste ve manifesto, IMDG
Kod’da istenen belgeler ve sertifikalara dayanacaktır.
Tehlikeli madde gönderileri için; taşıma sırasında tehlikeli maddelerle ilgili her türlü kaza ve
olaya karşı yapılacak acil durum müdahalesinde kullanılmak üzere uygun bilgiler her an el
altında olacaktır. Bu bilgiler tehlikeli madde içeren paketlerden uzakta olacak ve bir olay
halinde bunlara hemen ulaşılabilecektir.
5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI
Tesisimiz tarafından gerçekleştirilen tehlikeli maddelerin elleçlenmesi operasyonlarında gerekli
olan bilgiler ( tehlike sınıfları, ayrım tabloları vb. ) ek dosya olarak sunulmuştur.
6. OPERASYONEL HUSUSLAR
6.1 TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN GEMİLERİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE YANAŞMASI
Tehlikeli yük yükleme veya tahliyesi için gece ve gündüz alınması gereken tedbirler aşağıdaki gibidir;
GÜNDÜZ:








Acenteden gelen yük MSDS’i kontrol edilir.
Kılavuz römorkaj teşkilatı ile geminin bilgilendirmesi yapılır.
IMDG Kod kitabından yükün UN numarasına bakılarak, tehlikeli yük listelerinden yükün özellikleri
kontrol edilir.
Çalışacak personelin giymesi gereken kıyafetler belirlenir.
Yükün paket özellikleri tespit edilir. ( Genel kargo ise )
IMO sınıfı Kolluk kuvveti, İtfaiye refakatine gerek duyuluyorsa ( Sınıf 1 ) acente ile görüşülür ve
gemi yanaşma tarih ve saatlerinde limanda olup olmayacakları görüşülür.
Yük liman sahasına inecekse, ineceği bölge yükün özelliğine göre risk analizi yapılıp hazır hale
getirilir.
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Yükün sahaya inmesi esnasında, sahada indirileceği bölgede gereken güvenlik önlemleri alınarak,
bu önlemlerin sürekli kontrolü sağlanır.
Gemi yanaşması liman vardiya amirinin gemiyi iskelede bekleyerek, liman planlamanın verdiği
pozisyona göre güvenli yanaştırması kılavuz römorkaj teşkilatı ile iletişim halinde yapılır.
Kaptan ile önceden gelen MSDS bilgisi ve istediği diğer önlemlerin olup olmadığı görüşülür.
Tahliyenin ve yüklemenin yapılacağı ambarlar kararlaştırılır.
Bu ambar ve yükün hazır olduğu liman ve gemi personeli tarafından kontrol edilir.
Paketli ürün ise ambalaj, konteyner ürünü ise etiketler kontrol edilir.
Tahliye/ yükleme İSG refakati ile tamamlanır.

GECE:






Gece koşullarında, gündüz koşullarına ilaveten rıhtım ve yükün indirileceği sahanın güvenlik ve
aydınlatma kontrolü gerçekleştirilir.
Yükün indirileceği alana güvenlik şeridi çekilecekse, çekilen güvenlik şeridi Liman güvenliği
tarafından sürekli kontrol edilir.
Gece ve gündüz koşullarında güvenlik grupları sahayı kontrol eder.
Denizden gelebilecek tehlikelere karşı her iki koşulda gemi üzerine hakim noktalara gözcü
yerleştirilir.
Geminin tamamen tahliye edildiğinin veya yüklemenin tamamlandığının kontrolü liman personeli
tarafından yapılır ve kaptanla ve acente yüklenecek noktaların tespiti yapılarak IMDG kod
esaslarına göre yükleme gerçekleştirilir. Yükleme tamamlandıktan sonra plotaj ve römorkaj ile
görüşülüp geminin güvenli bir şekilde limandan ayrılması sağlanır.

6.2 TEHLİKELİ MADDELERİN TAHMİL VE TAHLİYESİ
Dökme yüklerde yaz koşullarında yanıcı malzemelerin ıslatılarak mallara nem kazandırılması suretiyle
yangın riski engellenir. IMO-1 sınıfındaki tehlikeli maddelerin tahmil ve tahliyesinde çevresinde her
mevsim koşulunda kıvılcım statik elektrik yaratacak her türlü malzemenin operasyonuna izin
verilmez. IMO-8 her mevsim kapların deformasyonları kontrol edilerek kayıt altına alınır. IMO-3
sınıfında yer alan alevlenebilir sınıfındaki tehlikeli maddeler elleçleme veya diğer operasyonlar
başlamadan dış personeller tarafından gerekli ölçümler yapılarak gaz, koku seviyeleri iş güveliği
personelleri tarafından kontrol edilir. IMO1 tahliyesi sınıfında tahliye gerçekleşirken muhakkak
ambulans polis itfaiye kolluk kuvvetleri nezaretinde yapılır. Hava sıcaklığı ile kendi kendine yanma
gösterebilecek yükler dönemsel olarak yükün kontrolüyle emniyet altına alınır ve operasyonu yapılır.
6.3 FÜMİGASYON GAZ ÖLÇÜMÜ VE GAZDAN ARINDIRMA
Tarımsal ürünlerin bulunduğu depo, silo, gemi, konteyner gibi ortamların fümigasyon yöntemiyle
haşerelerden temizlenmesi gelişmiş bir mücadele yöntemi olarak kullanılmaktadır. Sağlıklı ürün
muhafazalarında tarımsal ürün depolarında hacim fümigasyonu kullanılmaktadır. Fümigasyon
işlemleri yapılırken fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik
ve nörolojik hastalıklarla ilgili sağlık raporların alınmaktadır ve her yıl sağlık kontrolünden
geçmektedirler. Gemi veya konteynerin yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yük ile yüke sıkıntı
vermeyecek fümigasyon maddesi daha önce fümigasyon eğitimi almış kişilerce yük veya gemi malın
cinsine göre ilgili fümigasyon yapılır. Fümigasyon yapılan ortamda, çevrede yaklaşılmasının hayati
tehlike arz ettiği için bölgeye güvenli giriş çıkışlar sağlanır. Bölgeye solunum rahatsızlığı ve alerjik
hastalıkları olan kişiler sokulmaz ve belli bir süre sonra konteynerin kapakları kapatılarak fümigasyon
etiketi takılır. Daha sonra fümigasyonu talep eden yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri
tarafından fümigasyon tutanağı imza altına alınır.
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Konteyner iç boşaltımlarında fümigasyon etiketi olan konteyner ve gemilerde fümigasyon işlemi için
kullanılan ilacın prospektüsüne bakılarak havalandırma şartları, süresi, ve kullanılacak solunum
malzemeleri belirlenerek içeride bulunan gazın tamamen tahliye edildiğinden emin olunarak
gerçekleştirilir.

7. DÖKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT
Liman içerisine tehlikeli yük tahliyesi veya yüklemesi gerçekleştirilirken saha içerisinde yük konteyner
içerisinde ise konteyner etiketlerinin kontrolünün yapılıp yapılmadığı, ambalajlı yüklerin ambalaj
kontrolü, UN numarasının kontrolü, UN numarasına göre yük özelliklerinin kontrolü yapılarak ilgili
formlara kayıt altına alınır ve bu formlar operasyon departmanında saklanır. Saha içerisinde alınan iş
güvenliği önlemleri sahanın kontrolünün yapıldığına dair kayıtlar tutularak, olumsuz bir durumun
tespit edilmesi halinde ilgili yöneticilere haber verilir. Gereken önlemler yerine getirilesiye kadar saha
içerisine yük indirilmesi veya yük tahliyesi durdurulur.
NEMPORT YANICI KONTEYNER İŞ AKIŞI
GİRİŞ / ÇIKIŞ

ETİKET BİLDİRİM

IMCO'lu
/
IMCO'suz

AKSİYON

Ön Kayıt
Esnasında

√

√

Ön Kayıt
Esnasında

Yok

√

Ön Kayıt
Esnasında

Yok

Yok

Ön Kayıt
Esnasında

√

Yok

Ön Kayıt
Esnasında

√

Yok

Gemiden Tahliye
Oldu

√

√

IMCO'lu Konteyner IMCO istifine alınır.
Etiketleme hizmeti verilir, konteyner IMCO istifine
alınır ve cezai işlem yapılır. Şayet gerekli olan etiket
IMCO'lu mevcut değilse; konteynerin etiketlemesi için ikinci
bir aktarma hizmeti verilir.

IMCO'lu

Yok
Etiket yapıştırma hizmeti verilir. İlgili acenteye ait
IMCO'lu etiket yoksa konteyner kamyon üzerinden
indirilmez. (Her acenteden etiket istenir.)

Gemiye yüklenmeden önce etiketleme hizmeti
verilir.
Kamyon ön kayıt alanı civarında bekletilir.
IMCO'lu Acenteden konteynerin IMCO'lu olduğuna dair teyit
alınır.
Kamyon ön kayıt alanı civarında bekletilir.
IMCO'suz Acenteden konteynerin IMCO'suz olduğuna dair
teyit alınır. Etiket sökme hizmeti verilir.
IMCO'lu

Gemiden Tahliye
Oldu

Yok

√

Gemiden Tahliye
Oldu

√

Yok

Konteyner IMCO istifine alınır. Acenteden teyit
IMCO'lu istenir, oluşan terminal ücreti rücu edilir. Cezai
işlem yapılır.

Yok

Konteyner IMCO istifine alınır. Acenteden teyit
istenir, etiket sökme hizmeti için konteyner istiften
IMCO'suz
indirilir ve IMCO'suz konteyner istifine alınır.
Oluşan terminal ücreti rücu edilir.

Gemiden Tahliye
Oldu

√
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8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE
8.1 CANA, MALA, ÇEVREYE RİSK OLUŞTURAN TEHLİKELİ DURUMLARA MÜDAHELE
8.1.1 Başlangıç Analizi; Yeni bir madde alımının gerekliliğinin saptanıldığı durumlarda muhtemel
tehlikeyi değerlendirmesi için İSEÇ Yönetim Temsilcisine danışır.
Aynı zamanda tehlikeli madde olduğu için satın almayla ilgilenen personel tedarikçiden güvenlik
kartlarını tedarik eder.
Satın alma personeli firmaya ulaşan evrakları İSGÇ Yönetim Temsilcisine iletir.
Güvenlik kartlarını kağıt, baskı yada elektronik ortamda arşivlemek İSGÇ Yönetim Temsilcisinin
sorumluluğundadır.
8.1.2 Boyutların belirlenmesi; İSGÇ Yönetim Temsilcisi madde özelliklerini değerlendirerek
aşağıdakilerden hangisi olduğuna karar verir ;
Kullanıma uygun; özel kullanım yöntemleri gerektirmiyorsa İSGÇ yönetim temsilcisi onayı satın
almaya verir.
Koşullu kullanıma uygun; Firma içinde madde kullanmak için bazı koşullar kabul etmek
gerekmektedir.
Satın alma personeli satın almayı gerçekleştirmek için talep edilen güvenlik koşullarına uygun
olduğuna Yönetim Temsilcisinin vereceği onayı beklemek zorundadır.
Kullanıma uygun değil; Satın alma durdurulur ve alternatif madde değerlendirmeleri gerçekleştirilir.
Yönetim Temsilcisi yeni madde satın alma talebinde bulunan alıcının birimine analiz sonucunu bildirir.
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8.2. KIYI TESİSİNDE ACİL DURUMLARA MÜDAHELE
Denizde acil durumlarda, kurtarma ve yardım hizmetleri gibi faaliyetler kapsamında liman tesisinde
yanaşık gemilerde yük tahmil/tahliyesi esnasında meydana gelebilecek yangın vb. acil durumlarda;
gemi kaptanı kılavuzluk teşkilatı ve liman tesisi yetkililerinin mutabakatıyla ve /veya liman başkanının
talimatı ve gemi kaptanının rızasıyla, mevcut teknik ve personel müdahale imkanıyla yangınla
mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayısında römorkörü, adı geçen
gemiyi iskeleden uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmek için kılavuzluk hizmeti mümkün
olduğunca kısa zamanda olay yerine gelmektedir.
Olayda acil ve etkin bir önlem alınır ve olaydan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek amacıyla
müdahale etme kabiliyetine sahip her türlü araç, gereç, donanım, malzeme ve eğitilmiş insan gücü
hazır durumda bulunmaktadır.
Olay sonucunda, petrol ve diğer zararlı maddelerin; canlı kaynakları ve deniz yaşamına zarar
verebilecek, insan sağlığına tehlike oluşturacak, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal amaçlarla kullanımı
da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini değiştirme ve
ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak şekilde deniz çevresine karışması önlenmeye
çalışılır.
Koruyucu önlem olarak bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel
kirlenmeyi önlemek veya sınırlı tutmak amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.
Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliğe müdahale etmek için zararı azaltmak,
gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetler veya koruyucu önlemler uygulanmaktadır.
Limanımıza ait acil durumlara müdahale etmeye yönelik ekipman listesi aşağıdaki gibidir ;
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8.3. TEHLİKELİ MADDELERİN KARIŞTIĞI KAZALAR
IMDG Kod kitabına göre tehlikeli yük listesinde bulunan maddelerin ambalajının bozulması vb.
sebeplerden dolayı çevreye dökülmesi neticesinde oluşabilecek kazalarda;












Kimyasalın döküldüğü alan güvenlik şeridi ile çevrilir ve güvenli alan oluşturulur.
Dökülen tehlikeli maddenin UN numarası Tehlikeli Yük Listesinden kontrol edilerek maddenin
özellikleri tespit edilir.
Maddenin sıvı olması halinde emici ped vb. malzemeler ile sıvı maddenin emdirilmesi sağlanır.
Tehlikeli maddenin özelliklerine göre uygun KKD giymiş olan personel tehlikeyi maddenin
emdirilerek ortamdan uzaklaştırıldığı emici petleri miktarına göre sızdırmaz dorse veya varile
aktarır.
Tehlikeli maddenin dökülmesinden kaynaklanan bir yaralanma gerçekleşmiş ise hemen yasal
gereklilikler kapsamında eğitim almış ilkyardım personeli sahaya çağrılarak personele ilk
müdahele gerçekleştirilir.
İlkyardım ekibi personelleri yaralının durumuna göre ambulansa haber verir ve ambulans sahaya
gelesiye kadar yaralının durumunu kontrol eder.
Hastaneye sevkedilen yaralının durumu hastaneye ayrıca bildirilir.
Dökülen tehlikeli maddenin özelliğine bakılarak yanma patlama tehlikesi olan bir madde ise Acil
durum ekiplerinden söndürme ekibi sahaya çağrılır.
Bu ekip gerekli hallerde müdahele yapmak üzere sahada bekler.

8.4 ACİL DURUMLARDA TESİS İÇİ VE TESİS DIŞI YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER
NEMPORT liman işletmeleri ihtiyaç duyulabilecek acil telefon listesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

POLİS İMDAT
İTFAİYE ve ORMAN
ACİL ve SAĞLIK DANIŞMA
ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL ve AFET DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI
İZMİR ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
ALİAĞA SAĞLIK OCAĞI
İZMİR VALİLİĞİ
ALİAĞA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
ÇEVRE BAKANLIĞI VE İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
ALİAĞA JANDARMA
SU ARIZA
ELEKTRİK ARIZA
KURTARMA BİRLİK MÜD.
İL KRİZ MERKEZİ
TELEFON ARIZA
SİVİL SAVUNMA ARAMA
35

155
110-177
112-184
02326161001
02326170697
02324781701
02326161993
02324648087-4648120
02326168989
02324558282
02326161982
02323416800
03122031000
02326168787-2839-6588
02326161982
02323990000
02323990000
03223943674-3943675
02324781701
121
02322803819-3820
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8.5 KAZALARIN RAPORLANMASI
Kaza neticesinde oluşan acil durumun sınıflandırılması, müdahale için gerekli birimlerin harekete
geçirilmesi, yönlendirilmesi ve acil durum giderilene kadar kirlenmenin oluştuğu bölgenin tamamen
temizlenmesi gerekmektedir.
Gerekli prosedürlerin uygulanması için idari işler ve güvenlik müdürü uygun ekipmanları hazır
durumda bulundurmakla yükümlüdür.
Ayrıca tesisimiz kaza sonrası ilgili kuruluşlara en geç 48 saat içinde bildirim yapmakla yükümlüdür.
Kaza sonrası olay yerinin, ilgili malzeme ve makinaların incelenmesi kazaya karışan veya şahit olan
personelle görüşülmesi, kaza hakkında detaylı bilgi alınması, ayrıca kazanın tetikleyici nedenleri ile
kök nedenlerinin tespit edilmesi ve kaza raporunun kendisine ait olan bölümlerini doldurup kayıt
altına alma işlemi çevre mühendisi tarafından yapılmaktadır.
Kaza analizlerinin sonucuna göre düzeltici ve önleyici faaliyet dosyası açılmaktadır. Konu ile alakalı
dosyanın gerekli takibinin yapılması ve tamamlandığına dair onay verilmesi çevre mühendisinin
sorumluluğundadır. Herhangi bir kaza görüldüğünde öncelikle hiçbir şekilde kendini tehlikeye
atmayarak olayın ne olduğu, neden kaynaklandığını ve ne tür ne zararlar verdiği tespit edilmektedir.
Bu tespitler yapıldıktan sonra eğer kazaya neden olan olay devam ediyorsa bu durum ortadan
kaldırılmaya çalışılır ve mümkün olan en kısa sürede acil durum haberleşme merkezine NEMPORT
limanı için haber verilir.
Acil durum haberleşme merkezi, olayla ilgili detayları aldıktan sonra ilgili kişileri bilgilendirir, ilgili
grupları harekete geçirir ve olaya müdahale edilmesini sağlar.

Haberleşme – bilgi verme sistemi, aşağıda gösterilen akış şemasına göre gösterilir.
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8.6 RESMİ MAKAMLARLA İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
8.4’te verilmiş olan iletişim listesinde gösterilmiş olan resmi makam ve kuruluşlarla telefon, ve faks
yöntemiyle iletişime geçilerek ihtiyaç duyulan yardım ve destek talep edilmektedir. Bu talepten sonra
bu talep durumunda derhal tesis güvenlik birimine haber verilir ve kapıda beklemeksizin içeriye alınır.
Nemport Liman Tesisine gelen ve iskelede bulunan gemilerle ilgili acil bir durum oluştuğunda
gemilerle muhabere sabit ve seyyar deniz bandına havi VHF telsizlerle gerçekleştirilir. Telsiz
muhaberesinde kesinti olması durumunda cep telefonlarıyla haberleşme yapılmaktadır. Bu
haberleşmenin sağlanabilmesi için gemi kaptanlarının cep telefonu numaraları, geminin limana
gelmesi ve limandaki tüm faaliyetler süresince güvenlik kontrol merkezinde bulundurulmalı ve acil
durumlarda kullanılmalıdır.

8.7 GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA TAHLİYESİ
 Gemi ve deniz araçlarının acil durumda kıyıdan çıkarılması ‘ GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ACİL
DURUMLARDA İSKELEDEN ACİL TAHLİYE PLANI ‘ kapsamında yapılmaktadır. Bu kapsamda liman
personeli gemi personeli ve acil müdahale ekibi görev almaktadır. Ayrıca gemiye yapılan yük
tahmil/tahliyesi esnasında olabilecek acil durumlarda, mevcut teknik ve personel müdahale
imkanlarıyla gemiyi iskeleden uzaklaştırmak için anlaşmalı acil müdahale teşkilatı olay yerine gelip
görev almaktadır. Tesisimiz iskele veya gemide yangın iskelenin çökmesi, olumsuz hava/deniz
şartları, limana yönelik çok yakın güvenlik tehdidinin alınması acil durumlarında; tehdidi fark eden
ilk kişi en kısa yoldan liman tesisi güvenlik sorumlusuna bilgi verir. Liman tesisi güvenlik
sorumlusu bu bildirimi aldığında;
 Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Aliağa
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla faks, telefon vb. yöntemlerle bilgi alışverişinde
bulunmasını sağlar.




Limanda bulunan gemi ve deniz araçlarının acil olarak limandan ayrılması için sözleşmeli firmayla
irtibata geçer.
Gemilerin acil durumda tahliyesine LİMAN BAŞKANLIĞI’NIN bilgisi dahilinde onayına gerek
olmaksızın başlanır.
Geminin kalkışı için anlaşmalı firma tarafından römorkör ve palamar hizmeti alınır.

8.7.1 Anlaşmalı olan acil müdahale firması; Acil durumlarda ( iskele veya gemide yangın,
iskelenin çökmesi, olumsuz hava/deniz şartları vb.) , Liman Başkanlığının bilgisi dahilinde gemi
kaptanının rızası ile geminin acil tahliyesine karar verilir.
Mevcut teknik ve personel müdavi imkanlarıyla, yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış
yeterli çekme gücünde ve sayıda römorkörü, gemiyi iskeleden uzaklaştırmak ve emniyetli bir
noktaya çekmek hazır bulunduracak ve mümkün olan en kısa zamanda temin edecektir.
8.7.2 Liman tesisi güvenlik sorumlusu;
 Tehlikeye göre gerekli acil müdahale ekiplerinin oluşturulmasını sağlar.
 VHF telsiz ile Gemi kaptanı ile irtibata geçilmesini sağlar.
 Gemiye yapılan yük transferlerini ve limandaki faaliyetleri durdurulmasını sağlar.
 Tehdit oluşturan gemi dışında yanaşmış olan diğer gemilerin uyarılmasını ve her am
rıhtımdan ayrılmak için hazır olarak beklemeleri için ön bilgi verilmesini sağlar.
 Yaklaşan gemilerin Kaptanı/GGG’lerini durumdan haberdar edilmesini sağlar.
 Bomba tehdidinde; Yerel güvenlik güçlerini, Bomba imha Ekibini, İtfaiye ve Acil Yardım Ekibini
Bakım ve Onarım Ekibini durumdan haberdar edilmesini sağlar.
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Mevcut tehlikenin denizden geldiği durumlarda deniz devriye hizmetini devreye sokulmasını
sağlar.
 Olaydan etkilenebilecek tüm tarafların bilgilendirilmesini sağlar.
 Genel Müdürü/firma ilgililerini bilgilendirir.
 Amirlerin ve yöneticilerin yüklenici firma personeli ve ziyaretçilerde dahil olmak üzere tüm
personel için sayım yapılmasını; Eğer eksik personel varsa, araştırma ve kurtarma çalışmaları
için, itfaiye gibi acil servislerle irtibata geçilmesini sağlar.
 Gerekli durumlarda personel tahliye prosedürünü başlatır.
Liman tesisinin boşaltılması sadece liman tesisi güvenlik sorumlusu tarafından alınan bilginin
güvenilir olduğunu tatminkar seviyede kabul edildiğinde veya tanınmış kriz/acil durum yönetimi
altında ve/veya güvenlik kuvvetleri yönetiminde görev yaparken başlatılacaktır. Beklenen riskin
gerçekleşme ihtimaline ve yaratacağı tehlikenin büyüklüğüne göre veya riskin gerçekleşmesinden
sonra liman iskelesinden gemiye sıçraması veya tam tersinin muhtemel olduğu durumlarda liman
tesisi personeli tesisten uzaklaştırılır.
8.8 HASARLI TEHLİKELİ YÜKLERİN VE TEHLİKELİ YÜKLERİN BULAŞTIĞI ATIKLARIN BERTARAFI
Saha içerisinde elleçleme esnasında tehlikeli yükün ambalajının bozulması, veya konteynerden
elleçlenecek tehlikeli madde ambalajlarının hasarlı olması vb. sebeplerden tehlikeli maddelerin
ortama karışması durumunda 8.3 maddesinde anlatıldığı gibi süreç uygulanır.
Bu süreçte oluşan emici ped vb. malzemeler tehlikeli atık sınıfına girmektedir ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında değerlendirilir.
İlgili yükün alıcı firmasıyla irtibata geçilerek atığın bertaraf edileceği konusunda iletişim sağlandıktan
sonra atık, tehlikeli atık sahasına taşınır.
Lisanslı bertaraf firmalarına haber verilerek atığın UATF ile çıkışı sağlanır ve yılsonu geldiğinde
bildirimleri yapılır.

8.9 ACİL DURUM TALİMLERİ VE KAYITLAR
Nemport Liman İşletmeleri olası acil durumlarda eksikliklerini tespit edebilmek, her daim acil
durumlara hazır olmak amacıyla acil durum ekipleri kurmuştur. ( Bu ekipler ek olarak sunulmuştur )
Bu ekipler güvenlik ekibi, yangınla mücadele ekibi, kurtarma ve ilk yardım ekibi, bakım ve onarım
ekibi, tehlikeli madde acil durum ekibi şeklindedir.

8.9.1 GÜVENLİK EKİBİ
İskele, gemi veya sahalarda olabilecek acil durumlarda; ( yangın, sabotaj, patlama, iskele
çökmesi, deprem, tehlikeli maddenin alıcı ortama yayılması vb.)
 Güvenlik personeli telsizle izleme güvenlikten acil durum yerini öğrenir ve hızlı bir şekilde
olay yerine giderek durum hakkında telsizle güvenliğe, güvenlik sorumlusuna, vardiya amirine
bilgi verir.


Bu olayın resmi tatillerde gerçekleşmesi durumunda santral görevini yürütür.



Tesise tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alır ve tesisin güvenliğini sağlar.



İşletmenin her türlü eşya, ekipman, teçhizat, makine emniyetini sağlar. Tahliye edilen
kısımlara yangın söndürme ekipleri dışında kimsenin girmemesini sağlar. Personel ihtiyacı var
ise gerek kendi merkezinden, gerekirse kolluk kuvvetlerinden yardım ister.
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8.9.2 YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİ


Yangının haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş
yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve/veya kontrol
altına almaya çalışır.



Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediğinde kurtarma ekiplerine haber verir ve
yaralının kurtarılmasını sağlar.



İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca istendiği
durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olur.



Yangın söndürüldükten sonra kullanılan söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde
toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek sorumluya bildirilir ve
tedariği sağlanır.

8.9.3 KURTARMA VE İLKYARDIM EKİPLERİ


Varsa önce canlıları kurtarır, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya, eşyayı diğer
bulunanlarında yardımıyla ilgili sorumlunun nezareti altında mümkünse çuval ve torbalara
koyarak boşaltmaya hazır hale getirtir.



En hızlı şekilde teçhizatlarıyla birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden
aldığı bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar.



Kendi can güvenliğini tehiye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatı
kullanarak ulaşmaya çalışır.



Kurtardıkları canlıların ilkyardımı için ilkyardım ekibine teslim ederler.



Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışarısına
çıkarılmalarını yürütür.
İtfaiye ekibi geldikten sonra, itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olur.




İlkyardım ekibi kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan
insanlara gereken ilkyardım müdahalesini yapar



Yangın yerine gelecek olan ambulansa ilkyardım ekibine yardımcı olur.



Kaza araştırma raporunu kurtarma ekibiyle oluşturur.



Mesai saatlerinde oluşan kazalarda işyeri hekimi aranır, acil yardım veya doktor istenir.

8.9.4 BAKIM ONARIM EKİPLERİ


Yangın pompalarının faal olarak çalıştırılmasından yangın tüpleri/hidrantlarının bakımlı
olmasından yangın esnasında oluşabilecek her türlü mekanik arızaya müdahale etmekten (
flanş, boru, valf pompa vb. )



Yangın yerinin enerjisini keser.



Liman tesisi güvenlik sorumlusu ve vardiya amirinden gelen talimatlara göre tüm tesisin
enerjisini kesebilir.
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Yangın söndürme amirinden ekip şefinden gelecek bilgiye göre gerekli yerlerin akımını keser,
gece yangın bölgesinin aydınlatılmasını sağlar.



8.9.5 TEHLİKELİ MADDE ACİL DURUM EKİPLERİ



Parlayıcı ve patlayıcı maddeler yanıcı katı ve sıvılar zehirli ve radyoaktif maddeler organik
peroksitler vb. tehlikeli maddelerin dökülmeleri sızıntıları vb. durumlarda çevreye ve insana
zarar vermeden ilgili yönetmelikler kapsamında ortadan kaldırılmasını sağlar.



Yukarıda bahsedilen ekipler ve görevleri NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİNDE belirlenmiş ve
görevleri bildirilmiştir. Bu ekipler yılda 1 defadan az olmamak koşulu ile yangın, parlama,
patlama, tehlikeli madde dökülmesi vb. konularda tatbikatları gerçekleştirir. Bu tatbikatların
senaryoları İSGÇ departmanı tarafından yazılır ve kayıt altına alınarak saklanır.

8.10 YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
Tesisimizde olası yangın durumlarında kullanılmak üzere 126 tane yangın tüpü ve yangın
dolapları ve hidrantları bulunmaktadır. Bu sistemlerin kontrolü binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında verilen sürelerce yapılmaktadır. Tesisimizde yangın dolapları
ve hidrantları kontrolleri düzenli olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu sisteme
bağlı dizel ve elektrikli pompalar düzenli olarak çalıştırılmakta ve yangın hatlarında olabilecek
hasarlar tespit edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
8.11 YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN ONAY, DENETİM, TEST VE BAKIMLARI
Tesisimizde bulunan yangından korunma sistemleri ilgili kanun ve altında bağlı oldukları
yönetmelik kapsamında 6 aylık, yıllık ve 5 yıllık test bakım ve tüp değişimleri yapılmaktadır.
Tesisimizde yapılan düzenli kontroller kapsamında tespit edilen eksiklikler İSGÇ ve teknik ekibe
bildirilerek, gerekli durumlarda satın alma talebi açılarak en hızlı şekilde giderilmektedir. Aynı
zamanda yangın sistemlerimiz ( pompa, hortum, hat, hidrant vb. ) düzenli olarak kontrol edilir ve
kayıtları ilgili departmanında saklanır.
8.12 YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMADIĞI DURUMLARDA ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Yangın koruma sistemleri parçaları ( pompa, hat vb ) tesisimizde rutin kontrol edilmekte ve kayıt
altına alınmaktadır, arızalı olduğu tespit edilen durumlarda ivedilikle arıza kaydı oluşturularak arızanın
giderilmesi için çalışma başlar. Yangın koruma sisteminin devrede olmadığı durumlarda yangın tüpleri
kullanılmaktadır. Aynı zamanda saha içerisinde bulunan su tankımız acil durumlarda kullanılmak
üzere dolu şekilde bekletilmektedir.

8.13 DİĞER RİSK KONTROL EKİPMANLARI
Tesisimiz aynı zamanda yangın algılama sistemleri bulunmakta ve bunlar düzenli olarak bakımı
yaptırılarak kontrol edilmektedir. Tesisimizde olabilecek yıldırım düşmesi gibi olaylar için 13 adet
aktif paratoner bulunmakta ve kontrolleri düzenli olarak yaptırılmaktadır.
NEMPORT liman İşletmelerinde bulunan kimyasal arıtma tesisi tanklarından olabilecek tehlikeli
madde taşımlarını önlemek amacıyla algılama sistemleri mevcuttur ve çalışır durumda oldukları
düzenli olarak kontrol edilir.
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9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
9.1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ
Tesisimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerin tüm
gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda;
9.1.1 EĞİTİM


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



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



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



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



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





Bunların haricinde iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından anlık eğitimler ( TOOLBOX )
gerçekleştirilir.
Eğitim kayıtları İK departmanı ve SEÇ departmanı ile ortaklaşa saklanmaktadır.

9.1.2 SAĞLIK
NEMPORT Liman İşletmelerinde çalışan ve yeni işbaşı yapacak olan personeller;


Göz muayenesi



Akciğer grafisi



Kan tahlili



Odyometri testi yapılmadan ve sonuçlar tarafımıza ulaşmadan iş başı yaptırılmaz.

Bunun haricinde tüm personel her sene tetanoz aşısı yapılmaktadır. Çalışan personelimizde
gerekli görülen durumlarda işyeri hekimi ileri tetkikler isteyerek ( astigmat muayenesi, görüş açısı
vb. ) İK departmanının onayına sunarak yaptırabilir.

42

NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

9.1.3 SAHA GÜVENLİĞİ

NEMPORT Liman İşletmeleri sahada olabilecek tüm durumlar için kadrosunda bir adet iş
güvenliği uzmanı bulundurmakta ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı hizmetini dışarıdan da
almaktadır.
İş güvenliği uzmanları saha içerisinde tespit ettikleri eksiklikler hakkında saha raporları
oluşturarak bunları ilgili departmanlara mail yoluyla gönderir. Saha turu esnasında tespit ettiği
arıza durumlarını arıza modülü üzerinden bakım ekibine bildirir ve giderilmesine kadar olan
süreci takip eder.
9.1.4 RİSK ANALİZİ
İş sağlığı güvenliği uzmanları tesiste bulunan ve çalışanları bekleyen tüm riskleri saha içerisinde
oluşturulmuş bir ekiple tespit eder ve bunlarla ilgili önlem geliştirmeye çalışarak bu riskleri en aza
indirir. Yaptığı bu çalışmanın neticesinde eksik olan eğitim vb durumları tespit eder ve bunları
gidermek için çalışmalara başlar. Riski analizi kapsamında bulmuş olduğu eksiklikleri ve saha
raporlarında tespit ettikleri eksiklikleri her ay düzenlenen İSG kurullarında diğer kurul üyeleriyle
görüşerek düzeltmeleri karar bağlar ve bunları yayınlar.
9.1.5 PERİYODİK KONTROLLER
Saha içerisinde bulunan tüm kaldırma araçları, topraklama tesisatı, basınçlı kaplar, yangın tüpleri
ve hatları yasal çerçevelerde belirlenmiş olan sürelerde kontrol ettirir ve kayıtlarını saklar.
Periyodik kontroller esnasında tespit ettiği eksiklikleri bakım ekibine bildirerek en kısa sürede
giderilmesini sağlar.

9.1.6 TEHLİKELİ İŞ İZİNLERİ
Tesis içerisinde yapılacak olan yüksekte çalışma, ateşli işler ( kaynak vb ), kazı işleri, kapalı
kaplarda çalışma vb konularda yapılacak tüm işler iş izinlerine tabi olup gerekli kontroller
yapılmadan ve onay verilmeden çalışma başlamamaktadır.
9.1.7 YASAL ŞARTLAR
Tesisimizi ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği konularında ki tüm yasal düzenlemeler resmi gazete
üzerinden İSGC departmanı tarafından takip edilmektedir.
9.1.8 KAZAYA RAMAK KALA DURUMLARI
Tesiste gerçekleşmesi muhtemel olan tüm ramak kala durumlar personel tarafından bildirilir ve
SEÇ departmanı tarafından gerekli İSG kuruluna taşınarak gerekse hızla aksiyon alınarak
düzeltilmeye çalışılır.
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9.1.9 TAŞERON YÖNETİMİ
NEMPORT Liman İşletmeleri bünyesinde yürütülen taşeron faaliyetler ( güvenlik, yemek, lashing,
serdümen vb.) kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri SEÇ departmanı tarafından kontrol
edilmektedir. Bu kapsamda;


İlgili firmaların iş güvenliği uzmanları ile görüşülmekte,



İşyeri hekimlerinin tesisi ziyareti sağlanmakta,



Firmaların ilgili kayıtları istenerek ( Risk analizleri, acil durum planları vb.) kayıt altına
alınmakta,



Gerekli eksiklikleri gidermeleri için ( eğitim, KKD vb. ) bilgilendirme yapılmakta



İSG kurullarına katılımları sağlanmaktadır.

9.2 KİŞİSEL KORUYUCU KIYAFETLER/ DONANIMLAR
SAHALARDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİMLERİ
A. A SAHADA KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek
B. B SAHADA KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek
5. Paraşüt tipi emniyet kemeri
C. C SAHADA KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLER
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek,
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D. İSKELE VE GEMİDE KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ve kaymaz taban iş ayakkabısı
3. Reflektörlü İş Elbisesi
4. Reflektörlü Yelek
5. İş Eldiveni
6. Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
E. BAKIM ONARIM İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek
5. İş gözlüğü
6. Toz maskesi
7. Metal eldiveni
8. Paraşüt tipi emniyet kemeri
F. KAYNAK İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Kaynakçı maskesi
2. Kaynakçı punto gözlüğü
3. Kaynakçı yanmaz iş elbisesi
4. Kaynakçı yanmaz eldiveni
5. Kaynakçı yanmaz bağcıksız çelik burunlu ayakkabı

G. ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Yalıtkan tabanlı sert burunlu elektrikçi iş ayakkabısı
2. Yalıtkan eldiven
3. Elektrikçi tipi baret
4. Reflektörlü iş elbisesi
5. Reflektörlü yelek
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H. ELLEÇLEME İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek
5. Malzemenin msds formuna uygun eldiven
6. Malzemenin msds formuna uygun maske
7. Malzemenin msds formuna uygun iş gözlüğü
İ. ATIK DEPOLAMA ALANINDA KULLANILACAK KKD ÇEŞİTLERİ
1. Baret
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Reflektörlü iş elbisesi
4. Reflektörlü yelek
5. İş eldiveni
6. Kimyasala dayanımlı iş eldiveni
7. Goggle gözlük
Kişisel koruyu malzemelerimiz için oluşturduğumuz KKD şartnamesi ek dosya olarak ayrıca
sunulmuştur.
LİMAN GRUBU
İSMİ
GANTRY CRANE

MOBIL CRANE

RTG

Grup Ekipman
Adı
Adı
STS

STS01

STS

STS02

Açıklama
Ship to Shore (Quay CraneQC)
Ship to Shore (Quay CraneQC)

MHC MHC01

Mobile Harbour Crane

MHC MHC02

Mobile Harbour Crane

MHC MHC03

Mobile Harbour Crane

MHC MHC04

Mobile Harbour Crane

MHC MHC05
RTG RTG01
RTG RTG02
RTG RTG03
RTG RTG04
RTG RTG05

Mobile Harbour Crane
Rubber Tyred Crane
Rubber Tyred Crane
Rubber Tyred Crane
Rubber Tyred Crane
Rubber Tyred Crane
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Yıl

SWL

2018 65 Ton
2018 65 Ton
100
2009 Ton
100
2009 Ton
140
2009 Ton
100
2012 Ton
100
2012 Ton
2011 40 Ton
2011 40 Ton
2011 40 Ton
2011 40 Ton
2011 40 Ton
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REACH STACKER

BOŞ KONTEYNER
İSTİFLEYİCİ

FORKLIFT

CRS
CRS
CRS
CRS
CRS
CRS
ECH
ECH
ECH
ECH
ECS
FRK
FRK
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT

CRS01
CRS02
CRS03
CRS04
CRS05
CRS06
ECH01
ECH02
ECH03
ECH04
ECS01
FRK 01
FRK 02
YTT01
YTT02
YTT03
YTT04
YTT05
YTT06
YTT07
YTT08

Container Reach Stacker
Container Reach Stacker
Container Reach Stacker
Container Reach Stacker
Container Reach Stacker
Container Reach Stacker
Empty Container Handler
Empty Container Handler
Empty Container Handler
Empty Container Handler
Empty Container Stacker
Forklift
Forklift
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor

2018
2018
2009
2008
2008
2008
2017
2010
2010
2018
2009
2018
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

YTT

YTT09

Yard Terminal Tractor

2012

YTT

YTT10

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT11

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT12

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT13

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT14

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT15

Yard Terminal Tractor

2020

YTT

YTT16

Yard Terminal Tractor

2020

YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
YTT
TTC

YTT17
YTT30
YTT31
YTT32
YTT33
YTT34
YTT35
YTT36
YTT37
TTC01

Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Yard Terminal Tractor
Terminal Tractor Chassis

2020
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2018

TRAKTÖR

FORD CARGO
ÇEKİCİ

DORSE

47

45 Ton
45 Ton
45 Ton
45 Ton
45 Ton
45 Ton
8,5 Ton
9 Ton
9 Ton
8 Ton
10 Ton
5 Ton
3,5 Ton
75 TON
75 TON
75 TON
75 TON
75 TON
75 TON
75 TON
75 TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
120
TON
40 TON
40 TON
40 TON
40 TON
40 TON
40 TON
40 TON
40 TON
65 ton
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TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC5
TTC5
TTC5
TTCF
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

TTC02
TTC03
TTC04
TTC05
TTC06
TTC07
TTC08
TTC09
TTC10
TTC11
TTC12
TTC13
TTC14
TTC15
TTC16
TTC17
TTC18
TTC19
TTC20
TTC21
TTC22
TTC23
TTC24
TTC25
TTC26
TTC27
TTC28
TTC29
TTC30
TTC31
TTC32

Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis - 45'
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis - 45'
Terminal Tractor Chassis - 45'
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
Terminal Tractor Chassis
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2017
2017
2009
2009
2009
2009
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
38 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
38 ton
38 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
65 ton
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Nemport Limanı Bilgileri
Dökme
Dökme
General
Liman Kapasitesi
(Kuru Yük) (Sıvı Yük)
Kargo
(Ton)
500.000
500.000
Ulaşım İmkânları
Demiryolu
Karayolu
ve Uzaklıkları
Tek hat
0,8
Oto Yol
35
(KM)
Çift hat
0,8
Bölünmüş 1,2
Elektrikli
0,8
Tek Yönlü
Ekipman
Kaldırma
Elleçleme
Kapasitesi
Ekipmanlarının
Gantry Crane
65Ton
Cinsi ve
MHC (5 adet)
4x100Ton
Kapasitesi
1x140Ton
Yolcu

Diğer (MHC) (3. Şahsa Ait)
Paletli
Mobil Vinç
Lastik
Tekerlekli
Yüzer Vinç
Ring
Reach Stackers
Konteyner İstifleyicisi
Forklift
Konteyner
Kargo
Loader
Traktör
Treyler

49

Konteyner
(TEU)

Ro-Ro
(Araç)

450.000
Hava Limanı

Boru Hattı

90

-

Sayısı

Model Yılı

2
5

-

-

2018
2009x2
2011x1
2012x2
-

45Ton
4x45Ton
1x10Ton
2x10Ton

5
5

2011
2008

2

2010

1
9
22

3Ton
60Ton
60Ton

2008
2009
2009
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10. DİĞER HUSUSLAR
10.1 TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİNİN UYGUNLUĞU
Bu alan uygunluk belgesi alındığında doldurulacaktır.
10.2 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İÇİN TANIMLANMIŞ GÖREVLER ,
Tesisimiz 02.01.2018 tarihinden beri TMGDK’dan hizmet almaktadır. TMGD sorumlulukları 2.
Bölümde 2.4 maddesinde açıklanmıştır.

10.3 KARAYOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK/AYRILACAK TEHLİKELİ MADDELERE YÖNELİK
HUSUSLAR
Tehlikeli yük taşıyan karayolu araçları liman sahasına girişte veya liman sahasından çıkarken;











ADR 5.4.1’ de belirtilen taşıma evrakı
Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası ( SRC 5)
Araçta görevli her personel için resmi kimlik belgesi ( Sürücü belgesi veya pasaport)
ADR 5.4.3’e göre sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat
Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR 5.4.5’ deki çok modlu tehlikeli ma taşıma
formu
Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi
ADR’de tanımlanan sınıf 1 ve sınıf 6 kapsamındaki tehlikeli yüklerin taşınmasında bu
yönetmelik kapsamında belirlenen yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin
fotokopisi
Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu
mali sorumluluk sigortası poliçesi evraklarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.4 DENİZ YOLU İLE KIYI TESİSİNE GELECEK/AYRILACAK TEHLİKELİ MADDELERE YÖNELİK
HUSUSLAR
Tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması esnasında gerekecek evraklar IMDG kod
kapsamında belirtilen evraklardır. Gerekli durumlarda bu evraklar acentelerden alınmaktadır.
İstenen detaylar;
Tahliye edilecek tüm IMO’ lu konteynerlerin MSDS’leri, yük manifestosu, yüklenecek yükün
plandaki yeri, bu yükün diğer tehlikeli maddelere olan mesafesi ( ayrım tablolarına göre)
şeklindedir.
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10.5 İLAVE HUSUSLAR
Rıhtımımıza ait özellikler aşağıdaki gibidir;
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Nemport Limanı Coğrafi Bilgiler;

1. BULUNDUĞU BÖLGE:

Nemrut Körfezi Aliağa/İzmir

2. ADI: Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş.
3. MEVKİSİ (KOORDİNATLAR):
a. Coğrafi Koordinatlar(WGS 84):
İSKELE:
Sağ üst: 38 ˚ 46’ 07,00’’ N
26 ˚ 56’ 08,02’’ E

Sol Alt: 38 ˚ 46’ 05,70’’ N
26 ˚ 55’ 51,04’’ E

YAKLAŞIM YOLU:

Sağ üst: 38 ˚ 46’ 06,19’’ N
26 ˚ 56’ 18,80’’ E

Sol Alt: 38 ˚ 46’ 05,70’’ N
26 ˚ 56’ 08,02’’ E
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4. İLGİLİ HARİTA:
BA 1618
5. LİMANI İŞLETEN KURUM/KURULUŞ:
Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş.
Siteler Mahallesi Petrol Ofisi Cad. No:12 Nemrut Körfezi, 35800 Aliağa-İZMİR
Tel: 0.232. 618 30 01
Fax:0.232. 618 30 20
Email: info@nemport.com.tr
6. BAĞLI OLDUĞU LİMAN BAŞKANLIĞI:
Aliağa Liman Başkanlığı
Tel: + 90(232) 616 19 93 / 616 19 99 / 616 67 74
Fax: + 90(232) 616 41 06
7. COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:
a) Genel:
Toplam Kurulu Alan: 96.900m2
Korunan Su Alanı :
Geri Dolgu Sahası : 76.500 m2
b) Mevki :
c) Demirleme ve Bağlama Yerleri :
d) Askeri sahalar : Askeri saha bulunmamaktadır.
8. İNŞA DURUMU: İskele ortalama 26M derinliğinde fora kazıklar üzerine inşa edilmiştir. İskele inşaatı
2007 yılının ortalarında başlamış olup 2008 yılında tamamlanmıştır. İskelenin yapımında beton türü
olarak C.35 özel beton kullanılmıştır.
9. DÖŞEME CİNSİ: Beton
10. MENDIREK BOYUTLARI: Mendirek bulunmamaktadır.
11. İSKELE VE RIHTIM BİLGİLERİ:
İskele Boyu 410 metre, genişliği 40 metre,
Yaklaşım Yolu 270 metre, genişliği 25 metre,
İskelenin su sathından yüksekliği: 2.50 metre
İskele üzerinde 820 Metre uzunluğunda gemi yanaşabilir rıhtım,
Güney Rıhtımı (rıhtım noları 2 & 3) 430 Metre,
Kuzey Rıhtımı (rıhtım noları 4 & 5) 410 Metre,
Rıhtım Genişliği 40 Metre,
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12. SU DERINLIKLERI
İskandil planında olduğu gibidir.
13. BABA VE ANELE DURUMU:
96 adet Bridgestone M1 tip usturmaça (9.40 aralıklarla),
4 adet Bridgestone köşe usturmaça,
5 adet quickrelease hooks (4 adet 80 MT + 1 adet 40 MT kapasiteli),
52 adet Anele.
14. ELEKTRIK ALMA DURUMU
İskelenin kuzey ve güney tarafında, 100 m aralıklarla (200. metresinde bulunanlar bitişik olmak üzere)
6300 Watt gücünde 4’er adet elektrik panosu bulunmaktadır. Aynı noktalarda 220V elektrik alınması
da mümkündür.
15. SU DURUMU
5 adet su ikmal muslukları bulunmaktadır. Aralarında yaklaşık 100m mesafe olup 600m3 tanktan
beslenmektedir.
16. AKARYAKIT ALMA DURUMU
İskele üzerinde akaryakıt ikmal noktası yoktur.
17. MUHABERE DURUMU
İskele üzerinde telefon bağlantı kutusu yoktur.
18. SEYİR YARDIMCILARI:
İskelenin batı ucunda, silindir sac kule üzerinde, Y Fl. (2) 4.0 sn. karakterli, 3 Deniz mili mesafeden
görünür bir seyir feneri mevcuttur.
19. VİNÇ DURUMU:
4 Adet Gottwald marka, G-MHK 7408 model, 100MT Kaldırma kapasiteli Seyyar Liman Vinci
1 Adet Gottwald marka, G-MHK 7608 model, 140MT Kaldırma kapasiteli Seyyar Liman Vinci
20. YÜKLEME BOŞALTMA DURUMU
Yükleme ve boşaltma operasyonları yapılmaktadır. Ancak; IMDG-Code kapsamında değerlendirilen
Sınıf 9 dışında konteynerlerin iç dolumu ya da boşaltımı yapılmamaktadır.
21. LİMAN HİZMETLERİ DURUMU
Kılavuzluk, çekici, römorkör gibi hizmetlerimiz bulunmamaktadır.
22. ULAŞIM İMKANI:
a. Hava Yolu Ulaşımı:
Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı : 50 km
Adnan Menderes Havalimanı : 90 km
b. Kara Yolu Ulaşımı:
İzmir-Çanakkale Otoyolu : 1.2 km
c. Demir Yolu Ulaşımı:
Aliağa/Biçerova Demiryolu İstasyonu : 0.8 km
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ve
RID Anlaşması kuralları gereğince tehlikeli madde taşımacılığı gerçekleştirilmektedir. Bu Yönetmeliğin
amacı, tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve
emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak,
sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
23. KAPASİTESİ
Gemilerin yanaşabileceği rıhtım uzunluğu 820m olup aynı anda 4-5 gemi yanaştırma kapasitesine
sahiptir. 2018 yılında toplam 500 gemide yükleme-tahliye operasyonu yapılmış ve 257.000 TEU
konteyner elleçlenmiştir.
24. SAĞLIK İMKANLARI
Aliağa ilçesinde toplam 16 resmi Sağlık Kuruluşu bulunmaktadır.
Bunlar;
(1) Toplum Sağlığı Merkezi,
(1) Devlet Hastanesi,
(1) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi,
(5) Aile Sağlığı Merkezi (16 Aile Hekimliği Birimi),
(7) Sağlık Evi, (1) Acil 112 Yardım İstasyonu bulunmaktadır.
Aliağa'da 1 Özel Sağlık Kuruluşu bulunmakta olup; Özel Yaşam Sağlık Polikliniği adlı bu kuruluşta (2)
Uzman, (2) Pratisyen olmak üzere (4) doktor, (2) Hemşire, (1) Laboratuar teknisyeni, (1) Diş hekimi
çalışmaktadır.
Limanımızın yukarıdaki tüm sağlık kuruluşlarına ortalama uzaklığı 3-4 km civarındadır.
25. EKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kıyı tesisi gene vaziyet planı
Kıyı tesisinin genel görünüş
Acil temas noktaları ve iletişim bilgileri
Tehlikeli yüklerin elleçlendiği alanların genel vaziyet planı
Tehlikeli yüklerin elleçlendiği alanların yangın planı
Tesis genel yangın planı
Acil durum planı
Acil durum toplanma yerleri planı
Acil durum yönetim şeması
Tehlikeli maddeler el kitabı
CTU ve paketler için sızdırma alanları ve ekipmanları, giriş/çıkış çizimleri
Liman hizmet gemilerinin envanteri
Liman başkanlığı idari sınırları, demirleme yerleri ve kılavuz kaptan iniş/biniş noktalarının deniz
koordinatları
Liman tesisinde bulunan deniz kirliliğine karşı acil müdahele ekipmanları
Kişisel Koruyucu donanım haritası
Tehlikeli madde olayları bildirim formu
Tehlikeli yük taşıma üniteleri (CTUs) için kontrol sonuçları bildirim formu
Diğer
55

