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1.1  Tesise ait genel bilgiler, aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri 
içermelidir. 

TESİS BİLGİ FORMU 

1 Tesis işletmecisinin adı/unvanı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 

2 Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri  

Adres Bilkent Plaza A - II Blok, 06800 
Bilkent/ANKARA 
Telefon 00 90 312 297 2000 (Pbx) 
Faks 00 90 312 266 0733 & 266 0734 
  

3 Tesisin adı 
BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ DÖRTYOL TERMİNALİ 

4 Tesisin bulunduğu il HATAY 

5 Tesis iletişim bilgileri 

BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ DÖRTYOL TERMİNALİ 31601 
DÖRTYOL / HATAY 
TEL : 0 326 744 55 77 
FAX : 0 326 744 55 84 

6 Tesisin bulunduğu coğrafi bölge DOĞU AKDENİZ İSKENDERUN KÖRFEZİ 

7 Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı ve 
iletişim detayları 

İSKENDERUN  LİMAN BAŞKANLIĞI 
Tlf  : 0326 614 11 92  
Fax : 0326 614 02 26 

8 
Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve 
iletişim detayları 

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Adres: İstasyon Cad. No: 50 Dörtyol-HATAY 
Tel : 0(326) 712 92 01 
Fax : 0 (326) 712 34 77 

9 Tesisin bulunduğu serbest bölge veya 
organize sanayi bölgesinin adı  MEVCUT DEĞİL 

10 Kıyı tesisi işletme izni/geçici işletme izni 
belgesinin geçerlilik süresi 22.11.2020 

11 Tesisin faaliyet statüsü 3. Şahıs 

12 Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim 
detayları 

Mehmet TECİMEN – Bölge Müdürü 
TEL: 05323914791 
FAX: 0 326 744 55 84  

13 
Tesisin tehlikeli madde operasyonları 
sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim 
detayları  

Hakan AKBAŞ – Başmühendis (Petrol ürünleri 
için) 
TEL: 0 326 744 55 77 
FAX: 0 326 744 55 84 
Hakan BOYRACI – FSRU Operasyon Müdürü 
(LNG ürünleri için) 
TEL: 0 326 744 55 77 
FAX: 0 326 744 55 84 

14 Tesisin tehlikeli madde güvenlik Seval ATEŞ 
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danışmanının adı ve soyadı, iletişim 
detayları 

Cep:+905348927582 
info@tmgddanismanlık.com 

15 Tesisin deniz koordinatları 360 51.2 N 036 07.8 E 

16 Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri 

MARPOL EK-1 KAPSAMINDA; 
HAMPETROL (UN 1267), 
MOTORİN (UN 1202), 
BENZİN (UN 1203),  
UN 1972 (LNG) METHANE, REFRIGERATED 
LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED 
LIQUID WITH HIGH METHANE CONTENT 

17 Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri PETROL/ ÜRÜN TANKERİ VE SIVILAŞTIRILMIŞ 
GAZ GEMİSİ 

18 Tesisin anayola mesafesi  0.1 KİLOMETRE 

19 Tesisin demiryoluna mesafesi veya demir 
yolu bağlantısı 

BAĞLANTISI VAR 
MESAFE : 0 KİLOMETRE 

20 En yakın havaalanı adı ve tesise olan 
mesafesi 

ADANA ŞAKİR PAŞA HAVA LİMANI 
MESAFE : 100 KİLOMETRE 

21 Tesisin yük elleçleme kapasitesi  
(Ton/Yıl TEU/Yıl; Araç/Yıl 
4.000.000 TON/YIL / PETROL ÜRÜNÜ 
3.500.000 TON/YIL LNG ÜRÜNÜ (Planlanan) 

22 Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp 
yapılmadığı HAYIR 

23 Hudut kapısı var mı? EVET 
24 Gümrüklü saha var mı? HAYIR 

25 Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri  

4 X 10” FLEXIBLE HOSES 
KAPASİTE: 1.400 M³/ SAAT 
(PETROL ÜRÜNÜ İÇİN) 
LNG YÜKÜNÜN ELLEÇLENMESİNDE FRSU 
GEMİSİ BÜNYESİNDEKİ YÜK DONANIMLARI 
KULLANILACAKTIR. 

26 Depolama tank kapasitesi 288.000 M³ ( PETROL ÜRÜNLERİ İÇİN) 
27 Açık depolama alanı YOKTUR 
28 Yarı kapalı depolama alanı YOKTUR 
29 Kapalı depolama alanı YOKTUR  

30 Belirlenen fumigasyon ve/veya 
fumigasyondan arındırma alanı  YOKTUR 

31 Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri 
sağlayıcısının adı/unvanı, iletişim detayları 

CEYHAN PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres : P.K. 73 Bölge Müdürlüğü 01921 
Ceyhan /ADANA 
Tel: 0 (322) 639 2465 
Fax : 0 (322) 639 2480 

32 Güvenlik Planı oluşturulmuş mu? EVET 
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33 Atık Kabul Tesisi kapasitesi 

ATIK TÜRÜ KAPASİTESİ 
SLOP 6.000 M³ 
SLAÇ 10 M³ 
SİNTİNE SUYU 20 M³ 
PİS SU 64 M³ 

34 Rıhtım / İskele vb. alanlarının özellikleri 

Rıhtım/İskele 
No 

Boy 
(Metre) 

En 
(Metre) 

Maksimum 
Su Derinliği 
(Metre) 

Minimum Su 
Derinliği 
(Metre) 

Yanaşacak en 
büyük gemi 
tonajı ve 
boyu 
(DWT-Metre) 

1 nolu iskele 1320 250 14,5 14 50.000 DWT 

2 nolu iskele 1320+800=2120 450 16,5 
15 152.000 

DWT 

Boru hattının adı  
Sayısı 
(Adet) 

Uzunluğu 
(Metre) 

Çapı 
(inç) 

DOĞALGAZ BORU HATTI  1 2229 30” 
HAM PETROL BORU  HATTI 1 1320 30” 
PETROL ÜRÜNÜ BORU HATTI 2 1320 18” 
 
1.2 Kıyı Tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, 
Elleçleme ve Depolama Prosedürleri : 

1.2.1 Kıyı Tesisimizde Elleçlenen ve Geçici olarak Depolanan Tehlikeli Yükler 
Aşağıda Olduğu gibidir. 

UN İSİM VE TANIM SINIF 
PAKETLEME 
GRUBU 

TK 

UN 1267 HAM PETROL 3 III 30 

UN 1202 DİSEL YAKIT EN 590:2004 STANDARTINA UYGUN veya GAZ YAĞI VEYA ISITMA YAĞI 3 III 30 

UN 1203 BENZİN  3 II 33 

UN 1972 LNG 2 - 223 

  1.2.2 Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, 
Elleçleme ve Depolama  Prosedürü : 

 
  Terminalimizde Tahmil / Tahliye, Elleçleme ve Depolama yapılan tehlikeli yüklerden;  
 

a. Petrol ürünleri kapsamında Tahmil / Tahliye, Elleçleme ve Depolama yapılan Petrol 
ürünlerine ait  prosedürler aşağıda belirtilmiştir; 
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 Emniyetle elleçleme için belge dosyalarında yer alan kontrol formları ve prosedürler 

 

 Dörtyol liman kuralları ve bilgileri dokümanı, 

 

 Ham petrol iletimi ve yüklenmesi operasyon prosedürü, 

 

b. LNG kapsamında Tahmil / Tahliye, Elleçleme ve Depolama yapılan yüklere ait 
prosedürler aşağıda belirtilmiştir; 

Tesisimizde elleçlenecek olan doğal gaz,  iskelemize sürekli olarak bağlı durumunda 
bulunacak olan MOL FSRU  CHALLENGER isimli gemi üzerine yanaşacak diğer LNG 
taşıyan gemiler tarafından sıvı halde tahliye edilerek, MOL FSRU CHALLENGER üzerinde 
depolanacak ve gazlaştırılacaktır. Ardından tesisimize gaz olarak tahliye edilip ana doğal gaz 
hattına iletilmesi sağlanacaktır. 

 Gelmesi planlanan diğer tüm gemiler, söz konusu gemi üzerinden yüklerini 
boşaltacaklardır. Uluslararası standartların tamamını karşılayan ve her türlü sertifikası tamam 
olan geminin üzerine sadece IGC Kod Bölüm 19’da yer alan LNG taşımada minimum 
gereksinimleri karşılayacak gemi tiplerinin yanaşmasına müsaade edilecektir. 

 Terminalde her türlü elleçleme, tahmil, tahliye usulleri  “BOTAŞ DÖRTYOL LNG 
TERMINAL PORT REGULATIONS AND OPERATION MANUAL FOR FSRU AND 
LNGC” dokümanında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Ancak söz konusu dokümanın 
içerisindeki uygulamalarda çelişki olması durumunda aşağıdaki ilgili dokümanlar esas 
alınacaktır. 

o Tanker Safety Guide (Liquefied Gas), 2nd Edition, 1995, ICS 

o Liquefied Gas Handling Principals on Ships and in Terminals, 3rd Edition, 
1999, SIGTTO 

o LNG Operations in Port Areas, 1st Edition, 2003, SIGTTO 

o Ship to Ship Transfer Guide for Petroleum, Chemicals and Liquefied Gases, 1st 
Edition, 2013, ICS / OCIMF / SIGTTO 

o ISO 17177: 2014, Guidelines for Marine Interfaces of Hybrid LNG Terminals, 
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Liman tesisimizde tehlikeli yüklerin elleçlenmesi tahmil ve tahliyesi ile ilgili ameliyelerden 
bu konuda gerekli eğitimi almış olan personel vardiya durumuna göre sorumlu olacaktır. Bu 
personelin ve sıvı dökme yüklerin kaydının tutulmasından sorumlu personelin görev tanımı EK-
19’da belirtilmiştir.    
 
2.   SORUMLULUKLAR  

2.1  Yük İlgilisinin Sorumlulukları: 
 

Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve 
kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için tesisimizde tüm önlemler alınacak olup 
önlemlerin alınmasında sorumlu makamlar ile bu makamların sorumlulukları aşağıda olduğu gibidir. 

 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlamak, 
hazırlatmak ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlamak. 

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

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

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

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

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

 Sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını İdare’ye bildirmek. 

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

2.2. Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları: 

 Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlamak.  
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 Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlamak. 

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

 Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitimli, iş güvenliği tedbirlerini 
almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, 
ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlamak. 

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

 İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutmak.  

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

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

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

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

 İşletme sorumluluk alanında oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına 
bildirmek. 

 Resmi makamlar tarafından yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.  

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

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

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

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

2.3 Gemi Kaptanının Sorumlulukları: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Gemi ve rıhtım arasında güvenli giriş-çıkışı sağlamak. 

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

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

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

 Gemide oluşan tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirmek.  

 Resmi makamlar tarafından gemide yapılan kontrollerde gerekli destek ve işbirliğini 
sağlamak. 
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2.4 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sorumlulukları 

 Tehlikeli maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek. 

 Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak. 

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

 Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek; 

o Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli 
yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, 
paketlendiğinin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun 
ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü 
ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri.  

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

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

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

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

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

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

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

o Alt yüklenicilerin veya 3 ncü tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin 
taşınması ile ilgili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,  

o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve 
tahmil/tahliyesinde çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip 
olup olmadıklarının tespiti 

o Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi 
esnasındaki risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu 
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o Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman , bilgi ve belgelerin neler 
olduğuna ilişkin prosedürler. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından Uyulacak Kurallar: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Tesis İşleticilerince Alınacak Tedbirler: 
 

Tesisimizde İdare tarafından belirtilen “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yolu ile 
Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 12 ve “Limanlar Yönetmeliği” Madde 
19’da belirtilen kurallara ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıda olduğu gibidir. 
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3.2.1. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli maddeler için ayrılmış 
rıhtım, iskele, depo ve antrepolar Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip 
boşaltılması için ayrılmış rıhtım ve iskeleler: 

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

 

Kıyı tesisimizde 2 adet iskele bulunmaktadır. Özellikleri aşağıda olduğu 
gibidir. 

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 nolu iskele 1320 250 14,5 14 50.000 DWT 
2 nolu iskele 1320+800=2120 450 16,5 15 152.000 DWT 

 

3.2.1.2 Tehlikeli Maddeler için Ayrılmış Depo ve Antrepolar: 

Depolama tank kapasitesi (m3) 288,000 m³  

Açık depolama alanı (m2) Yok 

Yarı kapalı depolama alanı (m2) Yok 

Kapalı depolama alanı (m2) Yok  

 

3.2.2 Tehlikeli Madde Elleçleme Teçhizat ve Tesisatları: 

Kıyı tesisimize deniz yolu ile gelen Petrol/Ürün Tankerlerindeki tehlikeli 
maddeler 3 adet boru hattı ile tank depolara alınmaktadır.  

Kıyı tesisimizde LNG yükü depolanmamaktadır. Tüm LNG FSRU gemisi 
üzerinde depolanmaktadır. 

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

Kıyı tesisimize gelen tehlikeli maddelerden petrol ürünleri tesisimizde mevcut 
tank depolarda depolanmaktadır. 

Kıyı tesisimize gelen LNG yükleri iskelemize bağlı bulunan FSRU gemisi 
içerisinde depolanmaktadır. 

Kıyı tesisimizde bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına 
nakledilecek tehlikeli madde elleçlenmemektedir. 
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3.2.4 Tehlikeli maddelerin paketleri ve ambalajları ve risk ve emniyet 
tedbirlerine ilişkin bilgiler:  

Kıyı tesisimizde Madde 1’deki tabloda belirtilen tehlikeli yükler elleçlenmekte 
olup, bu maddelerin ambalajlanması, bu maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve 
emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler her bir ürüne ait MSDS Formunda olduğu gibidir. 

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

 

  Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları 
ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında 
kullandığı koruyucu elbiseler ve özellikleri ile Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım 
hususları tesisimiz tarafından hazırlanan Kişisel Koruyucu Ekipman Prosedüründe 
olduğu gibidir.  

   Liman Tesisimizde personele verilen Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi EK-
15’de olduğu gibidir.   

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

 

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

Tesisimizde bulunan yangınla mücadele ekibi itfaiye teçhizatı ile donatılmış 
ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır 
halde bulundurulmaktadır. 

Kıyı tesisimizde bulunan yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler 
Tehlikeli Madde Rehberi Madde 8.10, 8.11, 8.12’de olduğu gibidir. 
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3.2.7  Kıyı tesisi işleticileri tarafından, gemi ve deniz araçlarının acil 
durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı 
hazırlanması: 

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına 
yönelik acil tahliye prosedürü Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu gibidir. 

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

Tesisimizde yangına ilişkin olarak alınan tedbirler “Acil Durum Eylem 
Planı”nda, tehlikeli yüklerden kaynaklanan yangınlara karşı alınacak tedbirler 
“Tehlikeli Madde Acil Durum Planı”’nda olduğu gibidir. 

Tesisimizde güvenlik ile ilgili alınan tedbirler, ISPS Kod kapsamında 
hazırlanan “Liman Tesisi Güvenlik Planı”’nda olduğu gibidir. 

Tesisimizde alınan emniyet tedbirlerine ilişkin hususlar “Tehlikeli Madde 
Rehberi” Madde-9’da olduğu gibidir. 

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

Tehlikeli yük elleçleme operasyonunda görev alan personel bahse konu 
yönetmeliğe göre “Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Yönelik Eğitim, Yenileme 
Eğitimine”  tabi tutturulmuş olup sertifikaları alınmıştır. Alınan sertifikalar eğitim 
kayıtları dosyasında muhafaza edilmektedir. 

Eğitim almayan ve sertifikaya sahip olmayan şahıslar tehlikeli yük elleçleme 
operasyonlarında görev almasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin 
verilmemektedir. 
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4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, 
TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, 
AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI 

  4.1 Tehlikeli maddelerin sınıfları: 
  IMDG KOD hükümlerine tabi olan maddeler (karışımlar ve solüsyonlar dahil) 
ve nesneler, arz ettikleri tehlikeye veya en baskın tehlikeye göre 1’den 9’a kadar 
sınıflardan birine girerler. Bu sınıflardan bazıları alt bölümlere bölünürler. Bu sınıflar 
veya bölümler aşağıda listelendiği gibidir: 

     4.1.1. Sınıf 1 : Patlayıcılar 

  Sınıf 1.1: Kütlesel patlama tehlikesi olan madde ve nesneler 

  Sınıf 1.2: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan ancak saçılma tehlikesi 
olan madde ve nesneler 

  Sınıf 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.  

  Sınıf 1.4: Belirgin bir tehlike içermeyen maddeler ve nesneler  

  Sınıf 1.5: Kütle halinde patlama tehlikesi olan ancak hassasiyeti çok az 
olan maddeler  

  Sınıf 1.6: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan son derece duyarsız 
nesneler 

    4.1.2 Sınıf 2 : Gazlar 

   Sınıf 2.1: Yanıcı gazlar 

   Sınıf 2.2: Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar 

   Sınıf 2.3: Zehirli gazlar 

    4.1.3 Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar 

    4.1.4 Sınıf 4: Yanıcı katılar; anında kendiliğinden alev 
almaya yatkın maddeler; suyla temas ettiğinde yanabilir gaz çıkaran 
maddeler 
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   Sınıf 4.1: yanıcı katılar, kendinden tepkimeli maddeler ve 
duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar 

    Sınıf 4.2: Anında kendiliğinden alev almaya yatkın maddeler 

   Sınıf 4.3: Suyla temas ettiğinde yanabilir gaz çıkartan maddeler  

   4.1.5 Sınıf 5: Oksitlenmeye neden olan maddeler ve organik 
peroksitler 

    Sınıf 5.1: Oksitlenmeye neden olan maddeler 

    Sınıf 5.2: Organik peroksitler  

    4.1.6 Sınıf 6: Zehirli ve bulaşıcı maddeler 

    Sınıf 6.1: Zehirli maddeler 

    Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler 

    4.1.7 Sınıf 7: Radyoaktif materyal 

    4.1.8 Sınıf 8: Aşındırıcı Maddeler 

    4.1.9 Sınıf 9: Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler 

    4.1.10 Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin sınıfları: 

Kıyı tesisimizde Sınıf 3’a giren tehlikeli maddeler elleçlenmektedir. 
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4.2  Tehlikeli maddelerin paketleri ve ambalajlar: 

    4.2.1 Tehlikeli Madde Ambalaj Çeşitleri 

     Ambalajlar: 

Standart Ambalajlar      450  l/kg a kadar 

Orta Boy Yük konteynerleri (IBC)   3000 l/kg a kadar 

Büyük Ambalajlar     4000 kg. a kadar 

                  450L.-3000L. arası
  

    Tank, Portatif Tank ve Konteynerler   450 L den fazla 

MEGC(Çok elementli Gaz Konteyneri):  450-3000 L arası 

     Dökme Yük Konteynerleri:     450 L. den fazla 

  4.2.2 IBC’ler ve büyük paketler de dahil olmak üzere tehlikeli 
maddelerin ambalajlar içerisinde paketlenmesi için genel hükümler:  

  IMDG KOD Bölüm 4’de olduğu gibidir. 

 

4.3 Kıyı Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli maddelere ilişkin plakartlar, 
plakalar, markalar ve etiketler :     

  Terminaldeki tehlikeli maddelerden petrol ürünleri dikey silindirik akaryakıt 
tanklarında, LNG yükü ise FSRU gemisinde depolanmaktadır. Petrol ürünlerinin 
depolandığı tank yüzeyinde herkesin görebileceği yerde depolanan tehlikeli madde ile 
alakalı etiketlemeler mevcuttur. Ürün Tehlike sınıfını gösteren NFPA 704 işaretleme 
karesi ve açıklamaları bulunmaktadır.  
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(PETROL ÜRÜNLERİ)          (LNG YÜKÜ)       

Sağlık (Mavi) Yanabilirlik (Kırmızı) 

0 
Sıhhî tehlike yok. Önlem gerekmemektedir. 
(Örn. Su) 0 

Yanmaz. (Örn. Karbondioksit) 

1 Teması halinde hafif tahriş. (Örn. Aseton) 1 Isıtıldığı takdirde yanabilir.[Not 1] (Örn. Madeni yağ) 

2 
Yoğun veya devamlı temas halinde 
geçici inkapasitasyon (yetmezlik) veya 
muhtemel artık hastalıklar. (Örn. Dietil eter) 

2 
Kısmen ısıtıldığı veya göreceli olarak yüksek basınca 
maruz kaldığı takdirde yanabilir.[Not 2] (Örn. Mazot). 

3 
Kısa temas halinde ciddi kalıcı veya orta dereceli 
artık hastalıklar. (Örn. Klor) 

3 
Hemen hemen tüm basınç koşullarında yanabilecek 
katı ve sıvı maddeler.[Not 3] (Örn. Benzin). 

4 
Çok kısa temas halinde ölüm veya ağır artık 
hastalıklar. (Örn. Fosfin, sarin,karbonmonoksit) 

4 
Normal atmosfer basıncı ve sıcaklık altında süratle 
veya tamamen buharlaşabilir veya havada dağınık 
halde bulunur ve yanar.[Not 4] (Örn.Propan, hidrojen). 

Kararsızlık / Tepkime (Sarı) Özel (Beyaz) 

0 
Yangına maruz kalsa dahi kimyasal 
tepkimeye girmez. Suyla teması halinde tepkimeye 
girmez. (Örn. Helyum) 

  
Beyaz "özel not" alanı pek çok farklı karakter veya 
sembol içerebilir. Aşağıdaki semboller, NFPA 704 
standardında belirtilmektedir. 

1 
Normal şartlarda durağan olup, yüksek sıcaklık ve 
basınçta tepkimeye girebilir. (Örn. Propan)     

2 

Yüksek sıcaklık ve basınçta şiddetli bir kimyasal 
değişime uğrar. Suyla şiddetli tepkimeye girer veya 
patlayıcı bir karışım oluşturur. (Örn. Beyaz 
fosfor, potasyum, sodyum) 

OX 
Madde oksidanttır. (Örn. Potasyum 
perklorat, amonyum nitrat, hidrojen peroksit) 

3 
Yüksek ısı sonucunda patlayabilir ve patlamayla 
çözünebilir. Suyla tepkime veya sarsılma neticesinde 
patlama meydana gelir. (Örn. Amonyum nitrat) 

W 
Madde su ile tepkimeye girer. (Örn. Sodyum, sülfürik 
asit) 

4 
Normal sıcaklık ve basınç altında patlayabilir ve 
patlamayla çözünebilir. 
(Örn.Nitrogliserin, trinitrotoluen) 

SA Madde asfiksiye yol açacak bir boğucu gazdır.[Not 5] 
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Notlar 
[Not 1] Parlama noktası 93°C üzeri 
[Not 2] Parlama noktası 38°C ile 93°C arası 
[Not 3] Parlama noktası 23°C'den düşük ve kaynama noktası 37°C'den yüksek veya 
parlama noktası 23°C ile 37°C arası 
[Not 4] Parlama noktası 23°C'den düşük 
[Not 5] Azot, helyum, neon, argon, kripton, ksenon ile sınırlıdır. 
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4.4 Tehlikeli maddelerin işaretleri ve paketleme grupları 

  Kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli maddelerin işaretlenmesi ve  paketlenmesi 
yapılmamaktadır.  

 

4.5 Tehlikeli Maddelerin Sınıflarına Göre Gemide ve Limanda Ayrıştırma 
Tabloları : 

Ayrıştırma 

Ayrıştırma, beraber paketlenmeleri veya istiflenmeleri, sızıntı, dökülme veya 
başka herhangi bir kaza durumunda gereksiz tehlikelere yol açabilecek karşılıklı 
olarak uyumsuz olduğu değerlendirilen iki veya daha fazla madde veya kalemin 
birbirinden ayrıştırılması işlemidir. 

  Ancak, oluşan tehlikelerin kapsamı değişkenlik gösterebileceğinden, gereken 
ayrıştırma düzenlemeleri de aynı şekilde değişebilir. Ayrıştırma uyumsuz tehlikeli 
maddelerin arasında belirli mesafeleri koruyarak veya aralarına bir veya daha fazla 
çelik perde veya güverte konmasını gerektirerek ya da bunların bir birleşimi ile 
sağlanır. Bu tip tehlikeli maddeler arasında bırakılan mesafe, söz konusu tehlikeli 
maddeler veya nesneler ile uyumlu olan başka yüklerle doldurulabilir. 

Ayrıştırma terimleri 

Aşağıdaki ayrıştırma ifadeleri, yük taşıma birimlerinin paketlenmesi ve değişik gemi 
tiplerinde ayrıştırma söz konusu olduğunda da uygulandığından, bu kısmın diğer 
bölümlerinde tarif edilmiştir: 

-“Uzak tutulmalıdır”; 

-“Ayrılmalıdır”; 

-“Bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”; 

-“Aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla uzunlamasına 
ayrılmalıdır” 

Ayrıştırma tablosu 

Çeşitli tehlikeli madde sınıfları arasındaki genel ayrıştırma hükümleri aşağıda 
verilmiş “Ayrıştırma Tablosu”’nda gösterilmektedir. 

Her bir sınıfta yer alan maddeler, materyaller veya nesnelerin özellikleri 
oldukça farklı olabileceğinden; ayrıştırma konusunda belli hükümler için, çelişkili 
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hükümlerin mevcut olması durumunda bu hükümler genel hükümlere göre öncelik 
taşıyacağından daima tehlikeli maddeler listesine başvurulacaktır. 

Liman tesisimize gelen gemilerde sadece petrol ürünleri veya LNG yükü 
taşındığından gemilerde ayrıştırma yapılmamaktadır.  

Liman tesisinde depolanan akaryakıt ürünleri ile LNG yükü depolaması yapan 
ve iskelemize bağlı olan FSRU gemisi arasında kullanacak olan ayrıştırma tabloları 
aşağıda olduğu gibidir. 

 

 

NOTLAR: 

0=ayrı ayrı çizelgelerde gerekli görülmedikçe ayrıştırılması gerekmiyor. 

a=uzak tutulmalıdır – en az 3 m mesafede ayrıştırılması gerekiyor. 

s=ayrılmalıdır- açık alanlarda en az 6 m, onaylı bir yangın güvenlik duvarı ile 
ayrılmadığı takdirde liman ambarlarında ya da depolarda en az 12 m ayrılması 
gerekmektedir. 

 

4.6 Tehlikeli Yük Belgeleri:   

Bu Kısım Madde 7 Dokümantasyon Bölümünde incelenmiştir.  
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5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE 
İLİŞKİN EL KİTABI 

Tehlikeli yük elleçleme faaliyetinde bulunan liman tesisi söz konusu faaliyetlerin 
emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere ;  

 Tehlikeli madde sınıfları,  

 Tehlikeli maddelerin paketleri,  

 Ambalajları,  

 Etiketleri,  

 İşaretleri ve paketleme grupları,  

 Tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma 
tabloları, 

 Ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri,  

 Ayrıştırma terimleri,  

 Tehlikeli yük belgeleri,  

 Tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren,  

Tehlikeli Madde El Kitabı EK-10’da olduğu gibidir. 
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6. OPERASYONEL HUSUSLAR 
 

6.1  Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Gündüz Ve Gece Emniyetli 
Şekilde Yanaşması, Bağlanması, Yükleme/Tahliye Yapması, 
Barınması Veya Demirlemesine Yönelik Prosedürler:  

 
 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece en net şekilde yanaşması, 
bağlanması için Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden plotaj ve römorkör 
hizmeti alınmaktadır. Ayrıca palamar hizmeti NATUREL ALTYAPI İNŞAAT 
TAAHHÜT DENİZCİLİK TAŞIMACILIK TEMİZLİK ENERJİ TURİZM GIDA 
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.’nden alınmaktadır. Liman tesisimize gelen gemiler 
için  Liman Başkanlığı’nın müsaadesi,  Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabipliği izni,  
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Pasaport ve Liman İşlemleri Amirliği uygunluğu ve 
Gümrük Müdürlüğü kontrol işlemleri sonrası gemilerin yanaşmasına müsaade 
edilmektedir. 
 
  Yerli ürün taşıyan gemilerde Liman Başkanlığı müsaadesi ve Gümrük 
Müdürlüğü onayı ile gemiler iskeleye yanaştırılmaktadır. 

   Gemilerin emniyetli şekilde yanaşması bağlanması yükleme tahliye yapması  
gibi operasyonlarda gemi gereksinimleri ‘’Dörtyol Liman Kuralları ve Bilgileri 
Dökümanı’’  ve ‘’Ham Petrol İletimi ve Yüklenmesi Operasyon Prosedürü’’’ne göre 
karşılanmaktadır.   

 
6.2 Tehlikeli Maddelerin Tahmil, Tahliye Ve Limbo İşlemlerine Yönelik 

Mevsim Koşullarına Göre Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin 
Prosedürler: 

 

 Terminal iskelesine kıyı tesisi işletme izninde belirtilen maksimum DWT’ 
deki gemilerin yanaşması yapılmakta olup hava muhalefeti olan günlerde Liman 
başkanlığı gerekli görür ise Limanı gemi trafiğine kapatmaktadır. İskelemize 
yanaşan gemilerin Romörkör gereksinimleri Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğünden, Palamar hizmetleri ise NATUREL ALTYAPI İNŞAAT TAAHHÜT 
DENİZCİLİK TAŞIMACILIK TEMİZİK ENERJİ TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.’nden  firmasından temin edilmektedir. 

 
Tahliyenin durdurulması, dolum kollarının sökülmesi ve geminin 

İskeleden ayrılacağına dair bilgiler Gemiler İçin Terminal Bilgilendirme El 
Kitabında (Dörtyol Liman Kuralları ve Bilgileri Dökümanı) belirtilmiştir. 
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6.3 Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Maddelerin Kıvılcım 

Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden Uzak Tutulması Ve Tehlikeli 
Yük Elleçleme, İstifleme Ve Depolama Sahalarında Kıvılcım 
Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç Veya Alet Çalıştırılmaması 
Konusundaki Prosedürler: 

  
Tehlikeli maddeler ile yukarıda belirtilen işlemlerin güvenli bir şekilde 

yapıla bilmesi için ‘’Yangın Güvenliği Prosedürü’’ oluşturulmuş olup 
çalışmalarda bu prosedürde belirtilen esaslar dikkate alınmaktadır. 

 
6.4 Fümigasyon, Gaz Ölçümü Ve Gazdan Arındırma İş Ve İşlemlerine İlişkin 

Prosedürler: 
 

Kıyı  tesisimizde fumigasyon faaliyetinde bulunulmamaktadır. 

 
7. DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT  

 
 

7.1       Tehlikeli maddelerle ilgili tüm zorunlu doküman bilgi ve belgelerin 
neler olduğu, bunların ilgilileri tarafında temini ve kontrolüne ilişkin 
prosedürler; 

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

 

o SOLAS 1974  

o IMDG KOD Cilt 1,2 ve EK Kitap, 

o IGC KOD 

o ISGOTT  

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

i. Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi 

ii. Gemide Gerekli olan Belgeler 

iii. Gerekli Diğer Belge ve Bilgiler 

iv. Multi Model Tehlikeli yük Formu 

 

7.1.2.1 Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi: 

Gönderici tarafından hazırlanan nakliye dokümanları, nakliye yapılacak sevkiyatın 
uygun şekilde ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve sevkiyat için uygun 
koşullarda olduğunu belirten “İmzalı bir Sertifika veya Tehlikeli yük Bildirim 
Belgesini” içerecektir. 

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi 
dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az 
olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine 
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak 
liman başkanlığına sunar. 

Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı 
tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.  

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler 
içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılabilecek ve varsa 
yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedebilecektir. 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi taşıyıcıya EDP (Elektronik Bilgi İşlem) veya  EDI 
(Elektronik Bilgi Değişimi) teknikleri ile sağlandığında, gönderici bilgileri bu 
bölümde gereken sıralama ile basılı bir doküman olarak gecikmeden üretilebilir 
durumda olacaktır. 

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi IMDG Kod Bölüm 5.4’de belirtilen bütün bilgileri 
içermesi koşuluyla herhangi bir formda olabilir. 
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7.1.2.2 Gemide bulunması gereken belgeler  

  

Tehlikeli maddeler ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli madde ve 
deniz kirleticilerin isimleri ve yerleri ile ilgili özel bir liste, manifesto veya istif planı 
bulunacaktır. Bu özel liste ve manifesto, IMDG Kod ’da istenen belgeler ve 
sertifikalara dayanacaktır.  

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

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

 

o Özel liste, manifesto veya tehlikeli madde deklarasyonu içerisinde, 

o Emniyet veri sayfası gibi ayrı bir belgenin içerisinde, 

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

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

o Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen 
tahsisli kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitlerin yeni 
formülasyonları için, onaylı sınıflandırma ve taşıma koşulları hakkında 
menşe ülkesinin yetkili makamı tarafından yapılan bir bildirim. 
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7.2 Kıyı Tesisi Sahasındaki Tüm Tehlikeli Maddelerin Güncel Listesinin ve 
İlgili Diğer Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürleri. 

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

Limanımızda elleçlenen tehlikeli yükün kayıtları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde 
BOTAŞ bilgi sistemleri ilgili modülü üzerinde yer almaktadır.  

o UN Numarası, 

o PSN ismi (Uygun Gönderi İsmi), 

o Sınıfı (Alt tehlikeleri ile birlikte), 

o Paketleme Grubu ( Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 ), 

o Deniz Kirletici olup olmadığı, 

o Alıcı, 

o Gönderici, 

o İlave Bilgiler  ( Tutuşma derecesi, viskozite vb. bilgiler ), 

o Limanda kalış süresi,  

Liman tesisi tüm yıl boyunca elleçlediği tehlikeli yüklerin sınıf, miktar bilgilerini 
güncel olarak tutar ve 3 aylık dönemler halinde liman başkanlığına bildirir. 

 

7.3 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Şekilde Tanımlandığını, 
Tehlikeli Yüklerin Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığını, 
Sertifikalandırıldığını, Paketlendiği/Ambalajlandığını, Etiketlendiğini ve Beyan 
Edildiğini, Onaylı ve Kurallara Uygun Ambalaj, Kap veya Yük Taşıma Birimine 
Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğini ve Taşındığını, Kontrolünü ve Kontrol 
Sonuçlarını Belirten Raporlama Prosedürleri : 

 

Planlama, operasyon koordineli olarak limana kabul edilecek tehlikeli yüklerin 
Gönderici tarafından düzenlenen tehlikeli yük evrakı üzerinden bilgiler doğrulanır. 
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 Bu bilgiler Puantörler, Saha Amirleri, Depo Görevlileri, SEÇ ve bilmesi 
gereken personele terminaller/evraklar üzerinden iletilerek gelen tehlikeli yükün 
kontrolü sağlanır. 

7.4 Tehlikeli Yüklerin Kayıt ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri: 

  İdare, Liman Tesisimizde elleçlenen tehlikeli yükler ile ilgili bilgileri içeren 
bir raporu 3 aylık dönemler halinde Liman Başkanlığına rapor edilmesini istemiştir.   

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

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

 Kayıt ve raporlar bölümler tarafından 5 yıllık periyotlar ile arşivlenmektedir.   

 
7.5   Tehlikeli Yüklerin Kayıt Ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri. 
 
  BOTAŞ  Bilgi Sistemleri İlgili Modülü üzerinde tüm tonaj bilgileri ve mevcut 
yükleme bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler kayıt halinde sistem üzerinde 
bulunmaktadır. 
 
8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA ve 
MÜDAHALE 
 
8.1. Cana, Mala Ve/Veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli 
Maddelere Ve Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale 
Prosedürleri: 

  Kıyı tesisine gelen, elleçlenen, depolanan, tahmil ve tahliye edilen tehlikeli 
yükler patlama, yangın, zehirlenme, gibi kendine özgü tehlike oluştururlar. Bu 
nedenle Kıyı tesisinin karşılaşacağı acil durum çeşitleri çok fazla olmaktadır. Bu 
tehlikelerle başa çıkabilmek için yerel acil durum ekipleri ile iş birliği içinde  “Acil 
Eylem Planı”, “5312 sayılı kıyı tesisi ile ilgili Acil Durumlar için Eylem  Planı” ve 
‘’Tehlikeli  Madde Acil Durum Planı’’’nda belirtilen esaslar uygulanacaktır. 

8.2. Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkan, Kabiliyet Ve 
Kapasitesine İlişkin Bilgiler 

 
Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu gibidir.  
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8.3 Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye 
ilişkin düzenlemeler (İlk müdahalenin yapılma usulleri, ilk yardım imkân ve  
kabiliyetleri vb. hususlar). 
 
“Tehlikeli Maddelerin karıştığı kazalara yönelik olarak yapılacak ilk müdahalenin 
yapılma usulleri ve  ilk yardım imkan ve Kabiliyetleri Tehlikeli Madde Acil Durum 
Planında olduğu gibidir. 

 8.4. Acil durumlarda tesis içi ve tesisi dışı yapılması gereken 
bildirimler 

Acil Durumlarda tesis içi ve dışı haberleşme Tehlikeli Madde Acil Durum 
Planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. 
 
8.5 Kazaların raporlanma prosedürleri 
 

Herhangi bir iş kazası yaşanması durumunda Kalite, Eğitim ve Geliştirme 
Dire Başkanlığı   “İş Sağlığı ve Güvenliği Olay, İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Raporlama Prosedürü”ne göre hareket edilir. Kaza araştırma formu 
doldurularak olayın kök neden araştırması yapılır. Kazadan çıkarılan sonuçlar 
çalışanlar ve yükleniciler ile paylaşılarak kazanın bir daha yaşanmaması için 
gerekli önlemler alınır.  
 
8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi. 
 
  Herhangi bir acil durumda resmi makamlarla koordineli olarak müdahale 
gerçekleştirilir. Bir yangın olması durumunda yerel itfaiyeye haber verilerek 
müdahaleye destek olması istenir. Sabotaj, terör faaliyetlerinden kaynaklanan acil 
durumlarda yerel güvenlik birimleri ile koordinasyon sağlanır. Doğal afet gibi 
durumlarda ise yine gerekli olması halinde itfaiye ile iletişime geçilir, ayrıca gerek 
olması halinde AFAD ile de koordinasyon sağlanır. Denizde döküntü olması 
durumunda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek 
koordinasyon sağlanır. İş kazalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bildirimler yapılır. 
 
8.7 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına 
yönelik acil tahliye planı. 
 
Tehlikeli Madde Acil Durum Planında olduğu gibidir.  

8.8 Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların 
elleçlenmesi ve bertarafına yönelik prosedürler. 
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Tesisimizde elleçlenen her bir tehlikeli yük için “Tehlikeli Madde Emniyet Bilgi 
Formu (MSDS)” bulunmaktadır. Bahse konu formlarda hasarlı tehlikeli yükler ile 
tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına yönelik olarak MSDS 
formlarındaki hususlar dikkate alınarak işlem yapılacaktır. 
 
8.9 Acil durum talimleri ve bunların kayıtları. 
 
• Talim  Uygulamaları ; Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak 
amacıyla acil durum organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile 
görevlerine hazırlanmalıdır. Eğitimler gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak 
yapılmalıdır. Bu kapsamda limanda ilgili personel tehlikeli yükler ile ilgili IMDG 
Kod eğitimlerini almış ve sertifikalandırılmıştır. Acil Durum Planlarının yeterliliğini 
test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak 
talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve 
uygulanması planlanmalıdır. 

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

o Limanı liman tesisi bünyesinde yapılacak Acil Durum Talimleri. 
o Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.  
o Lokal veya genel müdahale şeklinde planlanabilir.  
o Güvenlik, dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir. 
o Talimler haberli veya habersiz yapılabilir. 
o Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır. 
o Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir. 
o Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır. 

 
Liman tesisimizde yapılacak talimler aşağıda olduğu gibidir.  
 

o Yangın tatbikatı  
o İlk yardım tatbikatı 
o Döküntü/sızıntı tatbikatı 
o Deprem tatbikatı 

 
 
8.10 Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler. 
 
 Tehlikeli Madde Acil Durum Eylem Planında Olduğu Gibidir. 
 
8.11 Yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve 
kullanıma hazır halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler. 
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  Yangınla mücadele sistemleri bakımları bakım programı çerçevesinde 
yapılır. Ayrıca Süreç Emniyet Prosedürü’ne göre tüm gaz algılama, alev 
dedektörleri, yangın butonları ve yangın söndürme sistemleri kritik ekipmandır 
ve ikamesi yapılmadan devre dışı bırakılamaz. Ayrıca Milli Yangın Koruma 
Kurumu Patlamadan Korunma Hesaplarına göre hazırlanan Patlamadan 
Korunma Dokümanı ile yangından korunma sistemleri gereksinimleri saptanıp 
ona göre tesiste bu sistemlere yer verilmiştir. 
 
8.12 Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması 
gereken önlemler. 
 

Terminalde yangından korunma ekipmanları kritik ekipman statüsünde 
ekipmanlardır. 

Öncelikle böyle bir ekipman bir nedenle devre dışı kalmışsa, gerekli 
önlem alınır. Alınacak önlemler içerisinde ikame ilk başvurulacak yöntemdir. 

Süreç Emniyet Prosedürü kapsamında, kritik ekipman devre dışı bırakma 
formları kullanılıp, bu form ilgililerle paylaşılır. 

Günlük Vardiya raporlarında böyle bir ekipmanın devre dışı bırakıldığı ve 
nasıl önlem alındığı belirtilip tüm tesisin durumdan haberdar olması sağlanır. 

Eğer ki devre dışı bırakılacak ekipmanın çok kritik olması ve operasyonel 
süreçte karşılaşabilecek tehlikeli bir durum söz konusu ise Terminal Operasyon 
Müdürlüğü biriminden onay alınarak gerekirse operasyonlar durdurulabilir. 

Eğer ki bir ekipman değişikliği yapılırsa Değişikliklerin Yönetimi 
Prosedürü uygulanıp ilgili yetkilerin onay mekanizmasına sunulur. Kabul 
görmesi halinde o değişiklik yapılır.  

Liman tesisimizde yangından korunma sistemleri çalışmadığı durumda 
öncelikle komşu tesisin olanaklarından yararlanma olanakları araştırılır bilahare 
bölgemizdeki yerel itfaiye haberdar edilir. Bölgenin tüm imkanları kullanılarak 
olaya müdahale edilir. 
 
8.13 Diğer risk kontrol ekipmanları.  
 

Diğer risk kontrol ekipmanları mevcut değildir. 

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

9.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliğini en 
temel insan hakkı saymaktadır. Kuruluşumuzda bu amaçla; çalışanların ve 
etkileşim içinde bulunulan tüm tarafların, daha güvenli ve çağdaş bir çalışma 
ortamına kavuşturulması, iş sağlığının korunması, iş veriminin arttırılmasını 
sağlamak için TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
kurulmuştur. 
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– TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve buna bağlı talimat 
ve prosedürlerin uygulanmasını, geliştirilmesini, iyileştirilmesi, takibi ve başta 
6331 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikleri olmak üzere tüm İSG ile ilgili mevzuat 
hükümlerini Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde takibi ve uygulanması 
yapılmaktadır. 

 
– Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi,15/5/2013 tarihli ve 28648 

sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen hususlar temelinde çalışanların ve temsilcilerinin eğitimi 
ve bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

 
– İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin yürütülmesi amacıyla işletmemizde 

uygulanan prosedürler; 
 

o Acil Durum Prosedürü 
o Olay İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporlanması Prosedürü 
o Sağlık-Hijyen Prosedürü 
o Yasal Mevzuat Ve Diğer İSG Şartları Takip Ve Uygunluğun 

Değerlendirilmesi 
o Prosedürü 
o İSG Faaliyetleri Kontrol Prosedürü 
o İSG Hedefleri ve Programı Prosedürü 
o İSG Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü 
o İSG Tehlike Tanım ve Risk Değerlendirme Prosedürü 
o İSG Üst ve Uygulama Kurulları Prosedürü 
o İSG İletişim Katılım ve Danışma Prosedürü 
o İSG İş İzinleri Prosedürü 

 
9.2. Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler 

– Kişisel koruyucu kıyafetlerin kullanılmasına yönelik “BOTAŞ Kişisel Koruyucu 
Donanım, İş Elbisesi Ve Giyim Yardımı Yönergesi” ile “Kişisel Koruyucu Donanım 
ve Ekipmanlar Prosedürü” kullanılmaktadır. 
– İşletmemizde tehlikeli alanlar (Pompa istasyonlarında tel örgü ile çevrilmiş sahanın, 
pompa ve vana guruplarının bulunduğu alan ile Relief tanklarının sedde içerisindeki 
lokasyonu, boru onarım çalışmalarında Onarım Bölgesi, Petrol depolama Tank 
Sahalarında; tankların sedde içindeki alanları, yerüstü petrol boruları, vanalar ile slop 
ve transfer pompalarının bulunduğu sahalar, petrol arıtım (Ballast) Tesislerindeki 
binalar dışındaki sahanın tamamı ile Yükleme İskelelerinde yükleme kolları ve vana 
guruplarının bulunduğu saha ile projesinde tehlike derecesi 1 ve 2 olan lokasyonlar, 
bünyesinde akaryakıt depolama ve boşaltma çalışmaları barındıran tüm işyerleri, hat 
vanaları, Radyolink istasyonları tehlikeli alan olarak kabul edilmiştir) belirlenmiş olup 
bu alanlarda KKD kullanımı zorunludur. 
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– Bu tehlikeli alanlarda baret, iş elbisesi ve iş ayakkabısı giyilmesi zorunludur. 
İskelede ise ayrıca can yeleği giyilmesi zorunlu tutulmuştur. 

 
 
 
 

10. DİĞER HUSUSLAR 

10.1. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesinin Geçerliliği 

Tesisimizde mevcut petrol ürünleri için Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Alınmış 
olup, tesisimizde ilk defa elleçlenecek olan LNG yükü için Tehlikeli Madde 
Uygunluk Belgesi alınmamıştır. Tesis LNG yükü elleçlemesi için hazır olduğunda 
müracaat edilecektir.  

10.2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için Tanımlanmış Görevler 

o Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunlugunu 
izlemek. 
o Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak. 
o Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri 

konusunda kıyı tesisine yıllık rapor hazırlamak. (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile 
saklanır talep üzerine İdareye ibraz edilir.) 

o Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri kontrol etmek; 
 

  Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli 
yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, 
paketlendiğinin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, 
onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir 
biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının 
raporlanma prosedürleri.  

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

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

  Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların 
kontrol yöntemleri,  

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

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

  Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında 
meydana gelen ciddi kazalar, olaylar, ya da ciddi ihlaller konusunda 
hazırlanan raporların uygunluğu,  
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  Kazalar, olaylar, ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli 
önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın 
değerlendirmesi,  

  Alt yüklenicilerin veya 3 ncü tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin 
taşınması ile ilgili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,  

  Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve 
tahmil/tahliyesinde çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında 
detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına 
yönelik prosedürler. 

10.3. Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli 
maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar. 

Tesisimize kara yolu ile gelecek veya gidecek tehlikeli madde yoktur. 

10.4. Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli 
maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar. 

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

 

Kıyı tesisine gelen ve tehlikeli yük taşıyan gemi, gündüz uluslararası işaret 
kodu “B”(Burak Sancağı) gece ise 2 Sabit Kırmızı Fener bulunduracaktır. 
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10.4.2  Kıyı Tesisinde Bulunan ve Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve 
Sıcak Çalışma Usulleri: 

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

 Kıyı tesisinde bulunan ve tehlikeli yük taşıyan gemilerde yapılacak 
sıcak çalışma esasları aşağıda ve EK-21’de olduğu gibidir. 

 

o Kıyı tesisinde bulunan gemide bir sıcak çalışma gerçekleştirmeden önce, 
sıcak çalışmayı gerçekleştirecek olan sorumlu firma görevlisi bu sıcak çalışmayı 
gerçekleştirmek için liman idaresi tarafından düzenlenmiş yazılı yetkilendirmeye sahip 
olmalıdır. Bu tarz bir yetkilendirme, takip edilecek güvenlik önlemlerinin yanı sıra sıcak 
çalışma yerinin detaylarını da içermelidir. 

o Liman idaresi tarafından alınması gerekeli kılınan güvenlik önlemlerinin yanı 
sıra, sıcak çalışmaya başlamadan önce sıcak çalışmayı gerçekleştirecek olan sorumlu firma 
görevlisi gemi ve/veya rıhtım sorum(luları) ile birlikte gemi ve/veya rıhtım tarafından gerekli 
kılınan ek güvenlik önlemlerini de almalıdır. Bu ek güvenlik önlemleri, şunları içermelidir: 

o Alanların yanıcı ve/veya patlayıcı atmosferden arındırılmış ve ari olmaya 
devam edeceğinden ve uygun olduğu yerde oksijen eksikliği mevcut olmadığından emin 
olmak için onaylı test kuruluşları tarafından gerçekleştirilen testleri içeren yerel alanların ve 
komşu alanların incelenmesi  

o Tehlikeli kargoların ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma ve 
komşuluğundaki alanlardan uzak tutulması.  

o Kirişler, Kaportalar, duvar ve tavan kaplamaları gibi yanabilir yapı 
elemanlarının kazara tutuşmaya karşı etkili şekilde korunması;  

o Alevlerin, kıvılcımların ve sıcak partiküllerin çalışma alanının yanındaki 
alanlara ya da diğer alanlara sıçramasını engellemek için açık boruların, kurşun boru içleri, 
valflar, bağlantılar, boşluklar ve açık parçaların sızdırmazlığının sızdırmazlığının sağlanması. 

o Her çalışma alanında girişin yanı sıra, çalışma alana bitişik alana da sıcak 
çalışma yetkilendirmesi ve güvenlik önlemlerinin bir kopyası asılmalıdır. Yetkilendirme ve 
alınacak güvenlik önlemleri, sıcak çalışmada yer alacak tüm çalışanların görebileceği bir yere 
asılmalı ve bu husus çalışanlar tarafından anlaşılacak şekilde açık olmalıdır. 

o Sıcak çalışma gerçekleştirirken, koşulların değişmediğinden emin olmak için 
kontroller yapılmalı ve Sıcak çalışma yerinde hemen kullanılmak üzere, en az bir adet uygun 
yangın söndürücü ya da diğer uygun yangın söndürücü ekipmanlarının hazır bulundurulması 
sağlanmalıdır 

o Sıcak çalışma esnasında bu çalışmanın tamamlanmasına istinaden ve 
tamamlandıktan sonra yeterli bir süre boyunca, ısı transferinden kaynaklanan bir tehlike 
oluşma ihtimali olan bitişik alanların yanı sıra sıcak çalışma alanında da etkili bir gözleme 
yapılmalıdır. 

10.5 Kıyı tesisi tarafından eklenecek ilave hususlar. 
 

Yoktur. 
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EK-1   KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI  
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EK-2 KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI 
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EK-3  ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Genel Müdürlüğü 
Tel: (0312) 203 10 00/(0312) 232 38 50 Faks: 0312-231 51 89 

 
e-posta: tmkt@udhb.gov.tr  Ankara  

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)  

Tel: 0 312 231 91 05 (24 saat) 0 312 
232 47 83 (24 saat)  

Faks: 0 312 232 08 23  

İskenderun Liman Başkanlığı  

Tel: 0 326 614 11 92  
Faks: 0 326 614 02 26 

İskenderun/HATAY 

Hatay Valiliği  

Tel: 0 326 214 62 13-14  

Hatay 

Güney Deniz Saha Komutanlığı  

Tel: 0232 239 27 53 
 

İzmir 

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 

Tel: 0324 237 22 22/19 
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge 
Komutanlığı 

Faks: 0324 237 19 36  
 
Mersin 
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Tel: 0 326 216 10 67 Hatay 

 
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü 

Tel: 0 326 223 92 15 Faks: 0326 223 92 30 
Hatay 

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Tel: 0 326 712 1888  
 

 

Dörtyol/Hatay 

Dörtyol Devlet Hastanesi 

Tel:0 326 712 22 87 Faks:0 326 712 47 59  

Dörtyol/Hatay 
Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı  

Tel: 0 326 712 12 24  
 

Dörtyol/Hatay 

 

Kıyı Emniyet 151 

İtfaiye  110 

Acil Servis  112 

Sahil Güvenlik İhbar  158 

Polis  155 

Jandarma  156 

Telefon Arıza  121 

Elektrik Arıza  186 

Su Arıza  185 
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EK-4  TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ 
ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI 

4-1  
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EK-5 TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN 
YANGIN PLANI 

 

                                                        5-1 
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EK-6   TESİSİN GENEL YANGIN PLANI 
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EK-7  ACİL DURUM EYLEM PLANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

LİMAN TESİSİ TEHLİKELİ MADDE ACİL 
DURUM PLANI İÇERİSİNDE OLDUĞU GİBİDİR. 
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EK-8 ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI 
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OLAY KOMUTANI 

Bölge Müdürü 

 

KOORDİNATÖR                   
Güvenlik Müdürü 

PLANLAMA BÖLÜMÜ              
Boru Hattı Operasyon 
Müdürü 

SEKRETER                             
Bölge Müdürü 
Sekreteri 

Hukuk Birim                                   
Avukatlar 

 

EK-9  ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI 
  

 

 

 

 

       

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KAYNAK BİRİMİ 
 
İnşaat ve Altyapı 
Hiz. Müdürü 

  

OPERASYON BÖLÜMÜ 

Acil Müdahale Müdürü 

ARAMA KURTARMA 
BİRİMİ 

1.Ekip 
2.Ekip 
3.Ekip 
4.Ekip 
5.Ekip 
6.Ekip 

İTFAİYE BİRİMİ 

Yangın Güv. Başmüh. 
 
1.Ekip 
2.Ekip 
3.Ekip 
4.Ekip 

 

ACİL YARDIM BİRİMİ 
İşyeri Hekimi 

 
1.Ekip 
2.Ekip 
3.Ekip 
4.Ekip 
5.Ekip 
6.Ekip 

 

GÜVENLİK BİRİMİ 
Koruma ve Güv. Amiri 

 
1.Ekip 
2.Ekip 
3.Ekip 
4.Ekip 

TEKNİK DESTEK BİRİMİ 
Bakım Onarım Başmüh. 

 
1.Ekip 
2.Ekip 
3.Ekip 
4.Ekip 
5.Ekip 
6.Ekip 

TEHLİKELİ ALAN, BÖLÜM İSG 
VE ÇEVRE SORUMLULARI 

1.Dispatching center İSG Sor. 
2.Tank Sahası TAS 
3.İskele TAS 
4.Ballast TAS 
5.Çevre Başmüh. 
6.İSG Başmüh. 
 
 

ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU 

Bölge Müdürü 
Bölge Müdür Yrd. (Petrol Oprs.) 
Bölge Müdür Yrd. (Yardımcı Oprs.) 
Bölge Müdür Yrd. (Destek Hiz.) 
Acil Müdahale Müdürü 
Güvenlik Hizmetleri Müdürü 
Boru Hattı Operasyon Müdürü 
Bakım Müdürü 
İkmal Müdürü 
İnşaat ve Altyapı Hiz. Müdürü 
Deniz İşleri Müdürü 
Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü 
Bilgi Sistemleri Müdürü 
İdari ve Sosyal Hiz. Müdürü 
Mali İşler Müdürü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
FSRU Operasyon Müdürü 
Mali İşler Müdürü (Dörtyol) 
Bakım Müdürü (Dörtyol) 
Destek Hizmetleri Müdürü 

TEKNİK DESTEK BİRİMİ 

Bakım Müdürü  

EYLEM PLANI 
GELİŞTİRME BİRİMİ 

Entegre Yönetim 
Sistemleri Müdürü 

1-Müh.(İnş.Alt.) 
2-Müh.(BM) 
3-Müh.(BHOM) 
4-Müh.(İnş.Alt.) 
5-Teh. Alan Sor. 
6-Müh.(Yangın Güv.) 

1-Güvenlik Amiri 
2- Yangın Güv. Başmmüh. 
3-Otomasyon Başmüh. 
4-İSG Başmüh. 
5-Çevre Başmüh. 
6-Bilgi İşlem Başmüh. 

1-Mekanik Başmüh. 
2-Elk. Başmüh. 
3-telekom Başmüh. 
4-İnş. Alt. Başmüh. 
5-Otomasyon Başmüh. 
6-Araç Bakım Başmüh. 
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EK-10  TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI 
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EK-11 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI 
VE EKİPMANLARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİSTE ELLEÇLENEN YÜK KAPSAMINDA SIZDIRMA 
ALANLARI MEVCUT DEĞİLDİR 
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EK-12 LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

TESİS ENVANTERİNDE HİZMET GEMİSİ MEVCUT 
DEĞİLDİR 
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EK-13 İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI, 

DEMİRLEME YERLERİ VE KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ 
NOKTALARININ DENİZ KOORDİNATLARI 

A) Liman idari saha sınırı 

(Değişik ibare: RG-6/8/2013-28730) İskenderun Liman Başkanlığının liman idari 
sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır. 

a) 36˚ 25' 15'' K – 035˚ 35' 57'' D 

b) 36˚ 44' 54'' K – 036˚ 03' 12'' D 

c) 36˚ 54' 05'' K – 036˚ 57' 44'' D (Adana-Hatay il sınırı) 

B) Demirleme sahaları 

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

1) 36º 36' 51" K - 036º 08' 00" D 
2) 36º 36' 00" K - 036º 08' 00" D 
3) 36º 36' 00" K - 036º 10' 30" D 
4) 36º 36' 30" K - 035º 10' 30" D 
5) 36º 36' 51" K - 036º 10' 030" D 
b) 2 nolu tehlikeli yük gemileri demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, 

nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma 
işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz 
alanıdır. 

1) 36º 38' 30" K - 036º 09' 30" D 
2) 36º 37' 42" K - 036º 09' 30" D 
3) 36º 37' 42" K - 036º 10' 30" D 
4) 36º 38' 30" K - 036º 10' 30" D 
c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin 

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 

1) 36˚ 43' 00" K - 036˚ 08' 00" D 
2) 36˚ 39' 00" K - 036˚ 09' 30" D 
3) 36˚ 39' 00" K - 036˚ 11' 00" D 
4) 36˚ 43' 00" K - 036˚ 09' 30" D 
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ç) 4 nolu kuzey demirleme sahası : Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri 
gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 

1) 36˚ 47' 30'' K - 036˚ 07' 00'' D 
2) 36˚ 45' 00'' K - 036˚ 07' 00'' D 
3) 36˚ 45' 00'' K - 036˚ 09' 00'' D 
4) 36˚ 47' 30'' K - 036˚ 09' 00'' D 
d) 5 nolu tehlikeli yük gemileri demirleme sahası : Tehlikeli madde taşıyan gemiler, 

nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma 
işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz 
alanıdır.  

1) 36˚ 48' 36'' K - 036˚ 06' 00'' D 
2) 36˚ 49' 09'' K - 036˚ 07' 12'' D 
3) 36˚ 50' 45'' K - 036˚ 06' 36'' D 
4) 36˚ 50' 18'' K - 036˚ 05' 24'' D 
e) 6 nolu demirleme sahası : Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin 

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. 

1) 36˚ 52' 18'' K - 035˚ 59' 18'' D 
2) 36˚ 51' 42'' K - 036˚ 01' 36'' D 
3) 36˚ 52' 48'' K - 036˚ 02' 18'' D 
4) 36˚ 53' 30'' K - 036˚ 00' 06'' D 
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri 
1) 36˚ 37' 12" K - 036˚ 10' 00" D 
2) 36˚ 40' 42" K - 036˚ 10' 30" D 
3) 36˚ 44' 00" K - 036˚ 09' 30" D 
4) 36˚ 48' 00" K - 036˚ 05' 00" D 
5) 36˚ 52' 30" K - 035˚ 58' 48" D 
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EK-14  LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ 
KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI 
S.NO MALZEME ADI BİRİM SAYI 

01 TYVEK TULUM (gri) ADET 120 

02 TYVEK TULUM (beyaz) ADET 120 

03 SORBENT PED PAKET 40 

04 SORBENT SOSİS METRE 650 

05 ÇİZME ÇİFT 140 

06 ATIK TORBASI PAKET 12 

07 MASKE ADET 80 

08 KİMYASAL GAZ MASKESİ ADET 14 

09 NİTRİL ELDİVEN ÇİFT 100 

10  EXPROOF PROJEKTÖR ADET 2 

11 EL FENERİ ADET 4 

12 JENERATÖR ADET 1 

13 SU JETİ ADET 1 

14 DALGIÇ POMPA ADET 1 

15 TRANSFER POMPASI ADET 1 

16 PORTATİF DEPOLAMA HAVUZU ADET 2 

17 YÜZER DEPOLAMA HAVUZU ADET 3 

18 GAZ ÖLÇÜM CİHAZI ADET 6 

19 SKIMMER TAKIM 2 

20 BARİYER METRE 300 

21 ZODİAC BOT ADET 2 
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EK-15  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM 
EKİPMANLARI 
 
 
Elektrikçi iş ayakkabısı 
Aleve dayanıklı iş elbisesi 
İtfaiyeci elbisesi 
Tek kullanımlık iş tulumları 
Emniyet kemeri 
CBRN Giysi (kimyasal iş kıyafeti )  
Baret 
Çelik burunlu iş ayakkabısı 
İş elbisesi 
İş gözlüğü 
İş eldiveni 
Can yeleği 
Gaz maskesi 
Kulaklık 
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EK-16 TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM 
FORMU 

Sayı no- Tarih  

Firma / 
Kurum 

 

Gönderen 

Makam 

 İRTİBAT BİLGİLERİ 

Alacak 

Makam 

  

 

 

LİMAN TESİSİ 

“TEHLİKELİ MADDE OLAYI BİLDİRİMİ” 

1.  ACIL DURUMUN TARIHI VE ZAMANI: 

2.  
KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER (KIYI TESİSİ VE/VEYA GEMİ), POZİSYONU VE 
ETKİ ALANI: 

3.  
ACİL DURUM TİPİ (ÖRN: YANGIN, YAKIT DÖKÜLMESI, PERSONEL 
YARALANMASI) VE KAZANIN MEYDANA GELİŞİ) 

4.  KAZANIN BİLİNİYORSA NASIL MEYDANA GELDİĞİ VE SEBEBİ: 

5.  VARSA YARALI, ÖLÜ VE KAYIP SAYISI VE KİMLİK BİLGİLERİ: 

6.  MEYDANA GELEN ZARARIN/KİRLİLİĞİN BOYUTU: 

7.  
KAZAYA KARIŞAN GEMİ VARSA BİLGİLERİ (ADI, BAYRAĞI, IMO NO, DONATANI, 
İŞLETENİ, YÜKÜ VE MİKTARI, KAPTANIN ADI VE BENZERİ BİLGİLER): 

8.  METEOROLOJİK KOŞULLAR: 
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9.  

KAZAYA KARIŞAN TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ; 
UN NUMARASI: 
PSN: 
SINIFI: 
VARSA İKİCİL RİSKİ: 
DENİZ KİRLİLİĞİ YAPIP YAPMADIĞI: 
TEHLİKELİ MADDENİN İŞARET VE ETİKET DETAYLARI 

10.  

TEHLİKELİ MADDENİN  
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ: 
GÖNDEREN BİLGİLERİ:,  
TAŞIYAN BİLGİLERİ:  
ALICI BİLGİLERİ: 

11.  
KONTROL ÖLÇÜM HASARLARI VE  ACIL DURUMU KONTROL ALTINA  ALMAK 
IÇIN YAPILANLAR: 

12.  VARSA TESİSİN/ EKIPMANIN HASAR MİKTARI: 

13.  VARSA ÜRÜN KAYBI VE/VEYA VARSA GERI KAZANILAN ÜRÜN MIKTARI: 

14.  KAZANIN TESİSİN RUTİN OPERASYONLARINA ETKISI: 

15.  YAPILAN EKIPMAN VE/VEYA ÜRÜN KALITESI KONTROLLERİ 

16.  
ACIL DURUMUN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN YAPILAN/YAPILACAK 
FAALİYETLER: 

17.  
ACIL DURUMDAN ETKİLENEN VE KENDILERINE ACİL DURUMUN ILETILDİĞİ 
MERCILER: 

18.  BASINDA OLUŞAN VEYA OLUŞMASI BEKLENEN TEPKI: 

FORMU HAZIRLAYAN : 

Adı Soyadı  :   

Görevi         :  

İmza            : 
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EK-17  TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTU) İÇİN KONTROL 
SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU 
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EK-18 ÇOK MODLU TEHLİKELİ MADDELER FORMU 
1 Gönderici/Yollayıcı  2 Taşıma belge numarası 

 3 ... sayfanın 1. sayfası  4 Göndericinin referansı 

  5 Yük komisyoncusunun referansı 

6 Alıcı 7 Taşıyıcı (taşıyıcı dolduracak) 

 
GÖNDERİCİ BEYANI 

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

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

YOLCU VE YÜK UÇAĞI YALNIZ YÜK UÇAĞI  

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

 
12 Boşaltma limanı/yeri 13 Varılacak yer  

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

 

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

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

dahil) (kg) 

KONTEYNER/ARAÇ PAKETLEME SERTİFİKASI 

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

21 GÖNDERİYİ ALANIN ALINDI BELGESİ 

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

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

 Araç ruhsat no.  
Deklerasyonu verenin adı/konumu İmza ve tarih Deklerasyonu verenin adı/konumu 

Yer ve tarih  Yer ve tarih 

Deklare edenin imzası ŞOFÖRÜN İMZASI Deklare edenin imzası 

18-1 
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EK-19 SIVI HALDEKİ TEHLİKELİ DÖKME YÜKLERİN EMNİYETLİ 
ELLEÇLENMESİ OPERASYONU PROSEDÜRÜ 
1. AMAÇ :  

  Tesisimizde elleçlenen petrol ve petrol ürünlerinden oluşan sıvı haldeki tehlikeli dökme 
yüklerin emniyetle elleçlenmesi operasyonunda icra edilecek hususları belirtmektir.  

2.  KAPSAM :  

  Bu prosedür Gemi Kaptanı, Tesis Müdürü, İşletme Müdürü, Operasyon Şefi, Vardiya 
Şefleri ve bahse konu yüklerin operasyonunda yer alan işletme personelini kapsamaktadır.  

3. İCRA TARZI :  

a. Yük operasyonları ve acil durumda Gemi Kaptanı ile operasyonda görev alacak 
personel taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilere sahip olacak ve gerek 
görülmesi halinde bu bilgileri liman başkanlığı ve diğer ilgililere sunacaktır.  

(1) Liman Tesisine gelen tehlikeli yükün UN Numarası ile fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini tanımlayan MSDS formlarını inceleyecek ve yapılacak işlemleri belirleyeceklerdir.  

(2) Yük transferi, slop transferi, gazdan arındırma işlemi, inertleme, balast 
alma, balast boşaltma ve tank temizliği ile ilgili olarak tesisimiz tarafından hazırlanan 
prosedürler ”’  ile “ISGOOT” dokümanındaki hususları  titizlikle uygulayacaklardır.  

(3) Dökülme ya da sızıntı, yangın, kişilerin tehlikeli yüklerle kazara temasını 
önlemek için alınacak tedbirlerle ilgili olarak tesiste bulunan ‘’Tehlikeli Madde Acil Durum 
Planı”’nı ve “Tehlikeli Madde Rehberi El Kitapçığı”’nı dikkate alacaktır.  

(4) Tesisimizde tehlikeli sıvı dökme yüklerin elleçlenmesinden sorumlu olan 
personel ve görevleri LAHİKA-1’de olduğu gibidir.  
 

b. Tehlikeli yük elleçlenmesi süresince iskelede ve gemide açık alanlarda cep 
telefonu kullanılmayacak ve açık bulundurulmayacaktır. Elleçleme süresince sadece gemi 
telefonu ve ex-proof el telsizleri kullanılacaktır. Kararlaştırılan gemi/sahil haberleşme listesi 
“Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi”’nde olduğu gibidir.  

c. Sıvı tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi veya transferi süresince kullanılan boru 
hatları ve esnek hortumlarla ilgili olarak “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi” ile “Gemiler İçin 
Terminal Bilgilendirme El Kitabı”’ndaki hususlar dikkate alınacaktır.  

d. Boru hatlarında kısa devreyi önlemek için “Gemi Sahil Emniyet Kontrol 
Listesi”’ndeki ve “Gemiler İçin Terminal Bilgilendirme El Kitabı”’ndaki hususlara dikkat 
edilecektir.  
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e. Oluşabilecek bir kaza durumunda tehlikeli sıvı dökme yüklerin sızabileceği 
iskelemizde bulunan tüm tahliye delikleri ve boruları ile her türlü gider, tehlikeli sıvı dökme 
yüklerin tahmil/tahliyesi operasyonu başlamadan önce kapatılacak ve operasyon süresince 
kapalı tutulacaktır. Bu konuda “Gemi Sahil/Emniyet Kontrol Listesi”’ndeki hususlar dikkate 
alınacaktır. Ayrıca yük dökülmesinin meydana gelmesi halinde dökülen yükler taşıntı tankında 
toplanacaktır.  

f. Liman Tesisimizce terminalden gemiye elektrik besleme imkanı mevcut değildir. 
Bu tip talepler tesisimizce karşılanmayacaktır.  

g. Yükleme/tahliye operasyonlarında kullanılan flexible hortumların test 
sertifikalarında belirtilen tarihlerin geçmemiş olmasına dikkat edilecek, test süresi bitmiş 
hortumlar kullanılmayacaktır. Ayrıca esnek hortumlar operasyon öncesi görsel olarak 
denetlenecektir. Bu hususlara ilişkin esaslar “Gemiler İçin Terminal Bilgilendirme El Kitabı” ile 
“Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listeleri”’nde olduğu gibidir.  

h. Acil durumlarda can, mal ve çevre emniyetini sağlamak için esnek hortum 
bağlantıları kesilecek ve operasyon durdurulacaktır. Tesisimizde acil bir durumda acil bırakma 
koplinleri ayrılmakta, her iki tarafından otomatik olarak kapanmakta ve bu şekilde olası 
döküntünün önüne geçilmektedir.  

i. Önleyici tedbirlere yönelik olarak gemi yetkilisi ile operasyon şefi arasında yük 
elleçleme ekipmanları, teçhizat ve donanımlarının kontrolleri, ölçme sistemleri, acil durum 
kapatma ve alarm sistemleri, tahmil/tahliye operasyonları başlamadan önce “Gemi/Sahil 
Emniyet Kontrol Listesi”’ne göre test edilecek ve taraflarca gerekli kontroller yapılıp 
sorumluluklar ve yetkilendirilmeler belirlenmeden ortak deklarasyon imzalanmayacaktır.  

j. Elleçleme operasyonu sonrasında meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak 
eylemler ve kullanılacak işaretler hususunda “Gemiler İçin Terminal Bilgilendirme El Kitabı” 
gemi yetkilisine verilecek ve tesisimiz ile gemi yetkilisi arasında yazılı anlaşma yapılacaktır.  

k. Sıvı dökme yüklerin pompalanmasında gemi ilgilisi ile “Gemi/Sahil Emniyet 
Kontrol Listesi”, “Tahliye Protokolü” ve “Pompa Kayıt Listesi” karşılıklı olarak tutulacak ve 
imzalanacaktır. Ayrıca ters basınç ve tahmil/tahliye kapasitelerinin aşılması devamlı kontrol 
edilecek, boru hattı ve ekipmanlarda sızıntı olmaması sağlanacak, tahliye süresince devamlı 
iletişimde bulunulacaktır.  

l. Operasyon tamamlandığında Operasyon Şefi; 

(1) Yük boşaltma valflerinin kapatılmasını sağlayacak, 
(2) Esnek borularda kalan basıncı tahliye edecek, 
(3) Kıyı Tesisi boru hattının körlenmesi dahil olmak üzere tüm emniyet 

tedbirlerini alacaktır.      
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LAHİKA-1 

SIVI TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDEN SORUMLU PERSONEL VE 
GÖREVLERİ 

 

1. AMAÇ : 

  Tesisimizde tehlikeli sıvı dökme yüklerin elleçlenmesinde sorumlu olan personeli 
belirlemek ve görevlerini tespit etmektir.  

2. KAPSAM  : 

Terminal Müdürü, İşletme Müdürü, Tehlikeli Sıvı Dökme Yük Operasyon 
Sorumluları. 

3. İCRA TARZI   :  

a. Tesisimizde tehlikeli sıvı dökme yüklerin elleçlenmesinden sorumlu olan 
personel isimleri LAHİKA-2’de olduğu gibidir.  

b. Sıvı dökme yüklerin emniyetle elleçlenmesinden sorumlu olan personel elleçleme 
işlemlerini tesisimizce hazırlanan “Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Elleçlenmesi 
Prosedürü”’ne göre icra edecektir.  

c. Tehlikeli sıvı dökme yüklerin elleçlenmesinden sorumlu olan personelden her 
vardiyada en az bir kişi olacak şekilde vardiya düzenlenmesi yapılacaktır.  

d. Tehlikeli sıvı dökme yüklerin elleçlenmesinde görev alacak personelin görevleri 
LAHİKA-3’de olduğu gibidir.  
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LAHİKA-2 

TEHLİKELİ SIVI DÖKME YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDEN SORUMLU OLAN PERSONEL 
LİSTESİ 

 

ADI SOYADI GÖREVİ 

Orhan TUNÇ Vardiya Şefi 

Metin ASLANBAŞ Vardiya Şefi 

Adnan TOPRAK Vardiya Şefi 

Ahmet TÜRKMEN Vardiya Şefi 
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LAHİKA-3 

SIVI TEHLİKELİ DÖKME YÜKLERİN OPERASYONUNDA GÖREVLENDİRİLECEK 
PERSONELİN GÖREVLERİ 

1. Liman Tesisine gelecek tehlikeli maddelerin liman tesisine gelmeden önce gelen 
evraklarını inceleyerek;  

  a. Tehlikeli maddenin/maddelerin ismini belirler. 

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

   c. Tehlikeli maddeden kaynaklanacak tehlikelerle ilgili çalışma yaparak alınması 
gerekli emniyet tedbirlerini belirler.  

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

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

2.  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 tesisimizce tespit edilmiş olan “Kaza Önleme 
Politikası”’nın uygulanmasına yardımcı olur.  

3.  Tehlikeli madde elleçlenmesinde bir uygunsuzluk tespit ettiğinde elleçleme operasyonu 
durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.  

4.  Tesise alınmış olan yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini sürekli kontrol eder ve 
eksiklerin anında giderilmesini sağlar.  

5.  Tehlikeli madde elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli ve gemi adamlarının, 
yükleme, boşaltma ve depolama esnasında koruyucu elbise giymesini sağlar.  

6.  Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin itfaiyeci 
teçhizatı ile donatılmasını ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an 
kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlar.  

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

8.  Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan 
kişilerin tehlikeli madde eğitimi almış ve sertifikaya sahip olduğunun kontrolünü yapar. 
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Yetersiz personelin sadece yeterli sertifikaya sahip personelin kontrolünde kısa süreli 
çalışmasına müsaade eder.  

9.   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.  

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

11.  Tesislerine giren tehlikeli yüklerin usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, 
sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, beyan edildiğini, emniyetli bir biçimde 
yüklendiğini ve taşındığını teyit etmek amacıyla ilgili evrakların kontrolünü yapar.  

12.   İşletme sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar.  

13.   Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kişilere veya çevreye risk oluşturan tehlikeli 
maddeler için gerekli emniyet tedbirini alır.  

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

15.  Tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir. 

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

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

18.  Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bir kaza durumunda EmS ve Acil Durum Planını 
dikkate alarak gerekli acil müdahaleyi başlatır.  

19.  Liman Tesislerinde elleçlenen yüklerle ilgili olarak ilgili dokümanları her an kullanıma 
hazır bulundurur.  

20.  Liman Tesisinde tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve/veya depolanması faaliyetleri 
esnasında tesiste yapılacak sıcak işlemlere ilişkin hazırlanan prosedürü dikkate alarak sıcak iş 
ve işlemlere dair prosedürün uygulanmasını sağlar.  

21.   Liman Tesisinde elleçlenen tehlikeli yüklerin denize, toprağa, suya veya su tahliyesi 
yapılan alanlara bulaşmasının önlenmesi için gerekli tertip ve tedbirleri alır.  

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

23.   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.    
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EK-20  KAZA ÖNLEME POLİTİKASI (KÖP) 
Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanır ve bu doğrultuda operasyonlarının yürütüldüğü tesislerde 

insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alınmasını önceliği olarak görür  ve bu amaç 

için gerekli kaynak aktarımını sağlar.  

Kuruluşumuz büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlamakta olup bu tür 

kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirir.  

Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip eder, kaynak 

aktarımını sağlar, yatırımları gerçekleştirir ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirmeyi kurduğu 

güvenlik yönetim sistemi ile taahhüt eder. 

Operasyonel iş süreçlerinde görev alacak personelin emniyet ve güvenlik açısından uygun bilgi, 

yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip olmasını sağlar, düzenlediği eğitimler ile personelin sürekli 

gelişimini temin eder. 

Büyük bir kazaya yol açabilecek riskli faaliyetlerin tamamını tanımlar ve bu faaliyetler sonucu 

oluşabilecek büyük kazaların belirlenmesi için risk değerlendirmelerini gerçekleştirir, güncel tutar, ve 

bu kazaların önlenmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirir, ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat 

ve standartlara uyar.  

Bakım, onarım, geçici durdurmalarda alınacak önlemleri ve iş adımlarını içeren düzenlemeleri 

tanımlar, bu tanımlamaların yapıldığı dokümanları sürekli güncel tutar.  

Yeni tesis, proses veya faaliyetlerin tasarımı, mevcut tesislerde gerçekleştirilecek  değişikliklerin 

yönetimi, olası etkilerinin planlı bir şekilde takibi için düzenlemelerde bulunur.  

Sistematik analiz ve risk değerlendirmeleriyle, oluşabilecek acil durumları önceden tespit eder, acil 

durum planları hazırlar ve düzenli tatbikat ve denetimlerle gözden geçirir.  

Öngörülebilir kazalarla ilgili olan acil durum senaryolarını ve bu durumlarda yapılması gerekenleri 

belirleyecek, bu senaryoları düzenli olarak gözden geçirecek, testler ve riskleri minimize edecek 

düzenlemeleri yapar.  

Güvenlik Yönetim Sistemi performansını, hedefler koyarak ve bu hedeflere uyumu takip ederek izler, 

gerektiğinde konuyla ilgili aksiyon alır, düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlar.  

Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde 

değerlendirir, dokümante eder, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.  

Güvenlik yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesi için yönetim içerisindeki sorumluların 

görevlerini en açık şekilde belirtecek ve yüklenici firmalardakiler de dâhil olmak üzere gerekli analiz, 

plan ve programlar ile tüm çalışanların eğitimlerini tamamlayarak bu kişilerin sorumluluklarının 

bilincinde olmalarını sağlar. 
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EK-21 SICAK ÇALIŞMA İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT PROSEDÜR 

1. Amaç: 

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

2. Mevzuat: 

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

b. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin EK-10’nunda yer 
alan sıcak çalışma iş ve işlemlerine ilişkin asgari emniyet hususları belirtilmiştir. 

c. Liman Alanlarında Tehlikeli Kargoların Güvenle Taşınması Ve İlgili Faaliyetler Üzerine 
Revize Edilmiş Önerileri içeren MSC.1/Circ.1216’de yeralan EK-4 Sıcak İş Gerçekleştirmek İçin 
Minimum Güvenlik Gereksinimler ile ilgili hususları belirtmektedir. 

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

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

b. İzin gerekliliği ve sıcak işlerin yapılması istenen dönemin önceden bildirimi tüm acil 
durum kuruluşlarının örneğin itfaiye, bilgilendirilmesine imkan verecek ve böylece bu kurumlar ilave 
önlemlerle veya engellemelerle ilgili bilgi verebileceklerdir. Ayrıca tesisimizde sıcak çalışma yapılacak 
süreçle ilgili olarak İSG, Güvenlik ve Acil Müdahale Birimleri önceden bilgilendirilecektir. 

c. Sıcak iş ve işlemlerini yapmakla yetkilendirilen kişiler işe başlamadan önce 
operasyon/vardiya sorumluları ile birlikte aşağıda belirtilen tedbirleri alacaklardır. 
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(1) İşin yapılacağı alanların yanıcı ve/veya patlayıcı ortamlardan arınmış 
olduğunu ve uygun olduğu yerde, oksijen bakımından yetersiz olmadığını doğrulamak amacıyla 
akredite test kuruluşları tarafından uygulana testler de dahil olmak üzere, yerel alan ve 
bitişikteki alanları sık sık denetleyeceklerdir.  

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

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

(4)  Alev, kıvılcım ve sıcak parçacıkların çalışma alanlarından bitişikteki 
alanlara veya diğer alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, açık boru, boru geçişleri, valf, derz, 
boşluk ve açık parçaların  sızdırmazlığı sağlanacaktır.  

d. Çalışma alanına ve ayrıca tüm çalışma alanı girişlerine “yapılacak işin izin belgesi 
ve alınacak emniyet tedbirleri”nin olduğu bir levha asılacak ve bunlar görev yapacak ve 
çalışacak personel tarafından açıkça anlaşabilecek şekilde olacaktır. Bahse konu husususn 
usulüne uygun yapılması ISG birimi tarafından sağlanacaktır. 

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

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

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

f. Sıcak iş ve işlemler tamamlandığında İSG Birimi yetkilileri ve Operasyon/Vardiya 
sorumluları tarafından sıcak işin yapıldığı alanda ve bitişik alanlarda yangın kontrolu 
yapılacaktır. 
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4. Gemide Sıcak İş ve İşlemlerin Yapılması ile İlgili Esaslar:  

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

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

c. Bu tedbirler aşağıdakileri kapsar: 

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

(2) Tehlikeli yüklerin ve diğer yanıcı maddelerin ve nesnelerin çalışma 
alanları ve bitişikteki alanlardan uzaklaştırılması.  

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

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

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

(6) Sıcak iş gerçekleştirilirken gemi kaptanı ve personeli tarafından aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir:  

i. Durumların değişmediğini doğrulamak amacıyla kontroller 
yapılmalıdır.  

ii. Sıcak iş esnasında anında kullanılmak üzere, en az bir yangın 
söndürücü veya diğer uygun yangın söndürme ekipmanları kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde 
hazır bulundurulmalıdır. 

iii. Sıcak iş esnasında, sıcak iş tamamlandıktan sonra ve söz konusu 
işin tamamlanmasının ardından yeterince zaman geçtiğinde, sıcak işin yapıldığı alana ve ısı 
transferi sebebiyle tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlara yangın detektörü 
yerleştirilmelidir.  
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(7) Sıcak iş ve işlemler sırasında, söz konusu işler tamamlandığında ve 
tamamlanmasının ardından yeterli bir zaman süresince; sıcak işin yapıldığı alanda ve ısı 
transferi nedeniyle tehlikenin ortaya çıkabileceği bitişikteki alanlarda etkin yangın kontrolü 
yapılmalıdır. 

5. Diğer Hususlar: 

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

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

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

d. Liman Başkanlığından alınan izni müteakip sıcak çalışma yapacak personele 
“Sıcak İş ve İşlemleri Prosedürü” tebliğ edilecek, emniyet esasları hakkında brifing verilecek ve 
EK’teki formu doldurmaları ve imzalamaları sağlanacaktır.  Sıcak çalışma sürecinin 
Operasyon/Vardiya sorumluları ve İSG Yetkililerince takip ve denetimi sağlanacaktır. 
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